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  או על מכלול היכולות

.השכליות של האדם

  הזיכרון הינו אסוציאטיבי

:  ומבוסס על שלושה שלבים

עיבוד  )קידוד, תפיסה

המידע כך שיוכל להישלף 

.  שליפהו( בזמן



חזותית  , כמותית)תפיסה לסוגיה 1.
יש צורך בקשב ובריכוז ( )ואחרת

;(כתנאים מקדימים
והבחנה בין עיקר  , יכולת סיווג2.

;לטפל
;יכולת למידה3.
יכולת תכנון והסקת  , חשיבה לוגית4.

;המסקנות
.דמיון5.
;יכולת מיון וסיווג6.
;סקרנות7.
.יכולת ליצירת קישורים וזיכרון8.



גם  , אולם

בגיל מבוגר  

מתרחשים  

שינויים  

ביכולת  

.הקוגניטיבית



 הוא צירוף  סגנון קוגניטיבי

שמשפיע , של תכונות שכליות

על האופן שבו אנו מארגנים  

מידע ומגיעים לשיפוטים  

.ולמסקנות שונות

 כוללים סגנונות קוגניטיביים

:  שוני ביניהם בתחומים רבים

,  חשיבה, זיכרון, תפיסה

יחסים  , למידה, פתרון בעיות

. חברתיים ועוד



 סגנונות קוגניטיביים  יש

שמקנים לבעליהם יתרון על  

.ולהיפך; פני אחרים

 ביניהם על  סגנונות נפרדים

, פי מידת האנליטיות

,  הרגישות, האינטואיציה

ההסתגלות , המוחצנות

, הסובלנות לעמימות

,  האוריינטציה לאי ודאות 

, הרצון בשליטה, הדוגמטיות 

.חיפוש הריגושים וכדומה



הפרטיםתפיסת  השלםתפיסת 

 יש המתקשים בתפיסת הפרטים ותופסים בקלות את
(  תפיסה גלובלית)השלם

ופחות את הפרטיםיש התופסים יותר את , לעומתם
(.תפיסה אנליטית)השלם 



,  שותפתי, אצל שרית

האלוהים נמצא בפרטים 

הקטנים ומהם היא בונה שלם

,  ואותי הפרטים מעצבנים

אבל אני חד מאוד בראיית  

השלם



להגדיל או להקטין  , משמע

.  את ערכם של גירויים

 נמוכהיש הנוטים להערכה

כמו  , של גירויים שונים

איכות של , גודלם של גופים

תכונות אופי  , סרט קולנוע

של אחרים ואפילו של 

...  עצמם

  ויש כאלה שנוטים להערכה

.של הגירוייםגבוהה



 הלמידה  המאגר של

שפיתח אדם  והיכולות 

.  במהלך חייו

הרזרבה  ככל ש

גדולה  הקוגניטיבית 

כך תהיה , יותר

התודעה של האדם 

,  חסינה מפני פגיעה

שעלולה להגיע 

כתוצאה מתאונה או 

.  כתוצאה מעליה בגיל



 מחקרים עדכניים מראים כי
אנשים שמוחם נפגע 

ושהרזרבה  ; ממחלה ניוונית
הקוגניטיבית שלהם הייתה  

תפקדו באופן  , גדולה
.נורמאלי לחלוטין

אדם אשר פיתח  , משמע
את היכולת הקוגניטיבית  

לא , ושמר על חוסנה, שלו
רק משפר אותה בטווח  

אלא גם מעלה את  , הקצר
סיכוייו לשמרה בטווח  

.הארוך



איננו מסוגלים להתמצא  , בלעדיה
ולהמשיך להיות  , בעולם שסביבנו

.  מי שאנחנו
ללא תפיסה  , ללא זיכרון אין זהות

וללא יכולת הסקת , אין תקשורת
מסקנות אין אפשרות לקבל  
.  החלטות ולו הפעוטות ביותר

 שהרזרבה הקוגניטיבית  ככל
כך היכולת  , גדולה יותר

הקוגניטיבית תשמר זמן רב יותר  
.ותעמוד בפני פגעי הזמן



שכישור  , לכאורה אפשר היה לצפות
חשבון כישורים  -מסוג אחד יבוא על

בכך שהראשון , למשל)מסוג אחר 
,  או בכך; תופס חלק מן המקום במוח

שהוא נובע מתרגול וגוזל זמן  
(.מתחומים אחרים

מתברר שכל מדדי , אבל בפועל
האינטליגנציה מתואמים זה עם 

.  זה



הפסיכולוג האנגלי  ,
הפך , ספירמןרלס 'צ

לשם דבר בחקר  
היכולות  

בזכות  , הקוגנטיביות
התיאוריה שלו על 

.  gגורם 



פיתח ספירמן
ניתוח  כמו)סטטיסטיותשיטות

כדי לארגן את  ( גורמים מקבילים
.המידע על אינטליגנציה

  הוא מצא שיש גורם קוגניטיבי
העומד ( אם כי לא יחיד)אחד 

בבסיסם של תהליכי פתרון בעיות  
. g"גורם"וקרא לו בשם ; רבים

גורם"הוא אפיין את , ולפיו"g  
כשילוב של כושר הפשטה וכושר  

.הסקה לגבי קשרים ויחסים
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בלטינית  )אישיות או אופי 

Persona  )  היא מכלול

התכונות הנפשיות  

,  הנרכשות והמולדות

,  המאפיינות אדם מסוים

דחפיו  , ומשפיעות על הכרתו

במצבים שבהם  , והתנהגותו

פרטים אחרים לא בהכרח  

יחשבו ויחושו  , יתנהגו

.כמותו



ישנם הבדלים , במהלך התפתחותם של אנשים

התפתחותיים ניכרים ביניהם באופן התגובה שלהם 

.וקשביתרגשית , לאירועים שונים מבחינה התנהגותית

 סביבהותורשההבדלים אלו נובעים מאינטראקציה של.



גורסת כי אישיותית-התאמה אישית

תכונות אישיותו של האדם הן 

משמעותיות ליכולת הסתגלות שלו  

.בתוך הארגון

  מידת ההצלחה של המפגש בין אדם

-התאמת ארגוןלארגון מתבטאת ב

–personאו P-O fit)אדם 

environment fit.)

 של העובדים המחויבות הארגונית

!אם ההתאמה היא רבה, גדולה יותר



גם לארגון יש אישיות משל  

מהפרטים  נפרדת, עצמו

המרכיבים אותו

-על כך הקורס הבא 

מאקרוב



עובד שעובד בצורה יעילה יותר  : לדוגמה
יהיה בעל )יתאים , כפרט מאשר בצוות

עבור מקום  ( גבוה יותר P-Oכושר 
כגון  )עבודה המדגיש משימות בודדות 

(.ראיית חשבון

 על ידי התאמת האישיות הנכונה עם
הנהלת החברה תשיג  , העבודה הנכונה

,  סינרגיה טובה יותר בקרב העובדים
כגון תחלופת עובדים  , ותימנע ממלכודות

.גבוהה ושביעות רצון נמוכה בעבודה



  פותח על ידי

פול , הפסיכולוגים

, קוסטה ורוברט מקריי

של 90-80-בשנות ה

.המאה הקודמת

נעשה בו שימוש בעיקר  ,

במבחני אישיות של 

.  לצורך מיונם, עובדים



קיימות , לפי המודל

בעלות חמש תכונות 

השפעה ניכרת על  

ועל  , אישיות האדם

האופן שבו הוא 

.מתנהג

 ניתן לאפיין את האדם

על ידי מציאת מיקומו  

ממדים  5-בכל אחד מ

אלו



מוחצנות

נועם 
הליכות

פתיחות  
מחשבתית

מוכוונות  
רגש )

(אחריות

יציבות  
רגשית

אישיות

/  המממדיםחמשת 

התכונות



האדם המוחצן מפנה : מוחצנות

הוא מעורה  . אנרגיות כלפי חוץ

אסרטיבי  , פעלתן, בחברה

בעל , האדם המופנם. והרפתקני

,  המוחצנותבסקלתהדירוג הנמוך 

.שקט וזהיר, הוא ביישן



יכולת מנהיגות;

שביעות רצון רבה יותר.



בעל דירוג  : נועם הליכות

גבוה בסולם נועם  

ההליכות מאופיין בטוב  

בנכונות  , בטקט, לב

.  לשתף פעולה ובנדיבות

בעל הדירוג הנמוך הוא  

.גס ואנוכי, קשה, ציני



טובים בעבודת צוות;

טובים בשירות לקוחות.



 מיקום גבוה בממד

המוכוונות מצביע על נכונות  

,  אחריות, לעבודה קשה

מעשיות ויכולת להתמקד  

.  במטרה

מיקום נמוך פירושו עצלנות  ,

הנאה  , חוסר אחריות

.מההווה ורישול



קשר חזק עם ביצוע;

 נוטים יותר לאזרחות ארגונית(OCB);

מראים פחות כוונות עזיבה.



בעל  , האדם היציב רגשית הוא רגוע
.  ביטחון עצמי וקר רוח

הנוירוטי נתון לרגש  , לעומתו
.נחיתות ולהיסטריה ואפוף בחרדות

 סמל קולנועי לנוירוטיות נמצא
הנוירוטיות  . וודי אלןבדמותו של

,  קשורה במוח לרגש שלילי ולחרדה
ויש המוצאים בה שני רכיבים  

.חרדה ורוגז: נפרדים



טובים בתפקידי ניהול;

חיצוניים  , טובים בעבודות המחייבות התמודדות רבה עם לחצים

(.כ ומוסד וכדומה"אנשי שב, שוטרים, מפקדים קרביים)ופנימיים 



 יצירתיות ונכונות לחקור

כיוונים אינטלקטואליים 

חדשים ולהתעניין בשלל 

וחיבה  , דמיון, תחומים

הן תכונות  , לאמנות

המאפיינות אדם בעל דירוג 

.פתיחות מחשבתית גבוה

לעומת זאת, צר האופקים  ,

.מוגבל בתחומי העניין שלו



טובים בתחום השיווק והפרסום;

טובים בתחומים של פיתוח חדשנות.



מוחצנות

נועם 
הליכות

פתיחות  
מחשבתית

מוכוונות  
רגש )

(אחריות

יציבות  
רגשית

אישיות

איפה , בדקו

אתם במודל 

?הזה

האם 

העבודה 

שלכם  

מתאימה 

?לאישיותכם



...עוד דרך להתבונן על מודל חמשת הגדולים



 בחמש התכונות ואחרים סוברים שניתן  שאין די יש שטוענים

.פחותלהסתפק ב

  המודל אינו מספק פתרון טיפולי ואין הוא מסביר כיצד תכונות

ניתן להפיק ממנו תועלת  , עם זאת. אופי יכולות להשתנות

.אבחון תעסוקתי ושידוכים: בין השאר, לצרכים שונים

יש בו  . קשה לראות את המודל כתאוריית אישיות מגובשת

מדוע רמת , למשל, אין זה ברור. אך אין בו הסבר, תיאור

-הפעלתנות ורמת החברותיות מתחברות יחדיו לגורם אחד 

.מוחצנות



חוש הומור: המודל מתעלם משלל תכונות חשובות  ,

בעיקר הוא  . מידת הדתיות ועוד, נשיות/גבריות

מתעלם מהזהות ומתפיסת העצמי שחשיבותן  

נעדרת ממנו כליל התייחסות  . בהגדרת האישיות רבה

אין הוא מסביר מדוע בסיטואציה אחת יכול  , למצבים

אדם להתנהג באופן השונה מאוד מהתנהגותו במצב  

.  אחר

 הסתמכותו  בעיה מתודולוגית קשה עם המודל היא

דיווח שעלול להיות  , שאלוניםהרבה על דיווח עצמי ב

.מוטה



 זו הנטייה של אדם לבצע בקרה על  ניטור עצמי

.  כך שתתאים לדרישות הסיטואציה הספציפית, התנהגותו

אנשים מתחלקים לבעלי:

ניטור  
עצמי נמוך

ניטור עצמי  
גבוה



 בוחנים  , גבוהבעלי ניטור עצמי

בקפדנות את הסיטואציה 

ומתאימים את ההצגה העצמית 

.שלהם אליה

רגישותם למידע חברתי גבוהה.

גמישים מסתגלים, הם פרגמטיים  ,

ומתאימים את עצמם לדרישות 

.המצב ולסביבה החברתית

ובעלי , הם מיומנים בהצגה עצמית

.רפרטואר עשיר בתחום זה

עקביות ההתנהגות שלהם נמוכה.



 מונעים על  נמוךבעלי ניטור עצמי
ופועלים בהתאם  , ידי עקרונות

.  לנטיותיהם האישיות

  אין להם יכולת להבין סיטואציות
.חברתיות ורמזים חברתיים

התנהגותם מוכוונת מעמדות ,
.נטיות ורגשות

רגישותם למידע חברתי נמוכה.

  רפרטואר ההצגה העצמית שלהם
.  מוגבל

הם עקביים מאוד  , לכן
.בהתנהגותם



תפקוד חברתי יעיל ש,גופמןמה שמחזק את התיאוריה של 

.מצריך הצגה עצמית אסטרטגית



נמוךהן בעלי ניטור עצמי 

והן בעלי מודעות עצמית  

מודעים , גבוההאישית 

.לפנימיותם



 היכולת שלנו להתאים את
התנהגותנו לדרישות המצב 

.והסביבה החברתית

  היכולת שלנו לפענח רמזים
חברתיים



בקרה עצמית 
נמוכה

בקרה עצמית 
גבוהה



בעל בקרה עצמית הבחינה

גבוהה

בעל בקרה עצמית 

נמוכה

גמיש  , פרגמטיהגדרת העצמי

ומסתגל

נצמד לעקרונות

פ דרישות  "חיצונית עהכוונת התנהגות

המצב

,  פ עמדות"ע, פנימית

נטיות ורגשות

רגישות למידע  

חברתי

נמוכהגבוהה

מיומנות הצגה  

עצמית

בעל רפרטואר מוגבלבעל רפרטואר עשיר

גבוההנמוכהעקביות בהתנהגות



בעיקר , הם בעלי ביצועים טובים יותר בעבודה

בעבודה מול לקוחות או עם )' תפקידי גבול'ב

(.גורמים שמחוץ לארגון

הם בדרך כלל יתקדמו מהר יותר.

יתקלו בבעיות ביצירת יחסים אישיים  , אבל

!יציבים ועמוקים



 זוהי למידה הנוגעת ליכולתו של הפרט לעצב בעצמו את

הגישה  על פי, ולא רק להגיב לחיזוקי הסביבה, התנהגותו

:ההתנהגותית

"יכולתם של אנשים ללמוד ולכוון את : "הכוונה עצמית

המבוססות על , התנהגותם באמצעות הצבת מטרות אישיות

. ועל סטנדרטים פנימיים, הערכה עצמית

מחזק הפרט את עצמו באמצעות  , בתהליך הוויסות העצמי

חיזוקים עצמיים מעניקים כוח וחשק  . הערכה עצמית ותגמול

. להמשיך ולהשקיע מאמץ גם להבא

הפרט יכול להעניש את עצמו, באופן דומה.



מספקת לעובד מידע לגבי האופן שהוא  :בקרה עצמית

מידע זה יכול להגיע ממשוב  . מבצע את משימותיו

;או ממשוב של עמיתים וממונים, שהמשימה מספקת

היא מנגנון שבו הפרט שופט את עצמו  :הערכה עצמית

;באמצעות השוואת מטרותיו עם הביצוע

כמו שמחה  , חיובית)היא תגובה רגשית :תגובה עצמיתו

הצומחת מן  , (כמו כעס וייאוש, או שלילית; וסיפוק

.ההערכה העצמית





היכולת הזו  . היכולת להמתין במטרה להשיג דבר מה

.  נחשבת כתכונת אישיות

תכונה זו היא מרכיב חשוב באינטליגנציה הרגשית  .

אנשים ללא תכונה זו מעוניינים בסיפוק מידי בכל עת ,

.ועלולים לסבול משליטה עצמית נמוכה





 ולטר מישל  הניסוי נערך על ידי
באוניברסיטת סטנפורד ונידון בעבודתו  

.  דניאל גולמןהידועה של 

נבדקה קבוצה 20-של המאה ה60-בשנות ה
לכל אחד מהם ניתן  . של בני ארבע בניסוי

.מרשמלו

רק אם  , הובטח להם שיקבלו מרשמלו נוסף
דקות לפני שיאכלו את  20יוכלו להמתין 

. הראשון

  חלק מהילדים לא היו מסוגלים להמתין וחלק
. כן

  לאחר מכן עקבו החוקרים אחר הילדים עד
גיל ההתבגרות ומצאו שבעלי היכולת  

להמתין היו סתגלניים יותר ואחראיים יותר



הבחינה  

הפסיכומטרית





"ייצור ידע"



מוח: חשיבה

אינטואיציה: בטן רגש": לב"



"ייצור ידע"



 עובדים מסוגA ועובדים מסוגB הם בעלי שני סוגי אישיות

. מנוגדים

 עובדים מסוגA שאפתניים, מאורגנים, הם תחרותיים יותר  ,

.שמודעים היטב לניהול הזמן שלהם, אגרסיביים וחסרי סבלנות

 עובדים מסוגBולא תחרותית, הם בעלי אישיות נינוחה יותר.

A B









שני הקרדיולוגים שפיתחו  

תיאוריה זו הגיעו למסקנה  

יש סיכוי גדול 'שלסוג א 

מחלת לב יותר לפתח 

...כלילית



  הפסיכולוג האמריקני דויד

כי הפרט הניח מקלילנד

בדרך של למידה  –מפנים 

צרכים שמגדירה  –

המסגרת התרבותית שבה  

.הוא חי

 הסביבה מעודדת

.למידה של צרכים



צורך 
התחברותב

(Affiliation )–
nAff

הישגצורך ב
(Achievement  )

–nAch

עצמהצורך ב
(Power )–

nPow A



התנהגות המכוונת להתמודד עם אמות מידה של הצטיינות  .
בעיקר באמצעות חינוך  , הפרט רוכש צורך זה בגיל מוקדם

.של ההורים( חיברות)וסוציאליזציה 

זיהה אצל אנשים בעלי צורך בהישג שלושה  מקלילנד
:מאפייני התנהגות

או למצוא  , נטייה ליטול אחריות אישית על ביצוע משימות. א
.פתרון לבעיות מורכבות

נטייה ליטול סיכונים מחושבים ולקבוע מטרות בעלות  . ב
נטייה לחפש פתרונות חדשים  , כמו כן. רמת קושי גבוהה

.לבעיות שהתעוררו, וטובים מן הקודמים

על ביצועים, חיובי או שלילי, רצון עז לקבל משוב. ג.



A



  מונח בפסיכולוגיה המתייחס

לאמונתו של האדם באשר  

לסיבות הגורמות לדברים  

.  שונים להתרחש בחייו

1954המונח הוטבע בשנת 

. J .B)רוטר. וליאן ב'גי "ע

Rotter ;2014-1916 )ומאז ,

י פסיכולוגים  "נחקר רבות ע

.  של האישיות



כלומר האדם מאמין כי הוא שולט בגורלו ובחייו:פנימי.

או הסביבה הם השולטים  /האדם מאמין כי האחרים ו: חיצוני

.  בגורלו ובחייו

מקור שליטה פנימי או חיצוני אינם שני מצבים דיכוטומיים ,

.מציינים שני קצוות של רצףאלא הם 

חיצוני פנימי



 יאמין כי הציונים שהשיג פנימיסטודנט בעל מקור שליטה

(.השקעתי, התאמצתי, התכוננתי)הם פרי יכולותיו ומאמציו 

 יאמין כי הציונים שהשיג  חיצוניסטודנט בעל מקור שליטה

שכותב מבחנים  ממורה, ממזל טוב או רע)נובעים מבחוץ  

(.מרעש בכתה, גרועים או שמחלק ציונים באופן גחמתי

 משום כך יש להניח כי הוא יצפה פחות לכך שיכולותיו או

ולכן שסביר פחות  , המאמצים שישקיע הם שיביאו להצלחתו

.  כי יתמיד בעבודה קשה עבור ציונים גבוהים





  פסיכולוג וחוקר מרכזי בתחום

-נולד ב)הפסיכולוגיה החברתית 

1925 .)

 תאוריית הלמידה החברתיתמהוגי-

המסוגלות ומושג קוגניטיבית 

(.self efficacy)העצמית

 באינטראקציה  גישתו מתמקדת

קוגניטיבית של האדם עם  -החברתית

.סביבתו



  למידה

;תצפיתבאמצעות

ויסות  למידה באמצעות

;עצמי

  למידה

מסוגלות  באמצעות

.עצמית



 תפיסתו של הפרט לגבי
יכולתו לבצע התנהגות 

. שתביא לתוצאה מסוימת

  זוהי אמונתו של האדם
בין אם היא מציאותית או )

ביכולותיו לבצע  , (לא
.  משימה מסוימת

 מסוגלות עצמית גבוהה
מגבירה את הנטייה 

להשקיע מאמצים בביצוע  
.   ולהיפך; המשימה



כושל/ מוצלח ניסיון עבר מ.

אני בטח יכול, אם הוא יכול": מודל'/'דגם'למידה ממ..."

 מהשפעה של דמויות משמעותיות בחייו של הפרט

(.חבר, מנהל, מפקד, מורה, גננת, הורים)

המשפיעה  , (חרדה, כעס, שמחה, מתח)עוררות רגשית מ

לחץ , מתיחות נפשית: על ציפיות להצליח או להיכשל

.נמוכהמסוגלות עצמיתעלולים להביא ל, ושחיקה





  אמונות של העובדים על
יכולתם לבצע ברמה  

מסוימת משפיעים למעשה 
על האופן שבו הם 

.  מבצעים
 מה שהם חושבים על

, חיובי או שלילי, עצמם
משפיע על הביצועים ועל  
, היכולת להשלים משימות

,  לעמוד בלוחות זמנים
.ולעבוד כצוות



. לעוררות רגשית השפעה הפוכה על תחושת המסוגלות העצמית שלנו

שינויים אלה גורמים לנו . עוררות רגשית גורמת לנו לשינויים פיזיולוגיים

ולכן עוררות רגשית גבוהה מורידה את תחושת המסוגלות , לחוש אי נוחות

.ולהפך, העצמית שלנו



היה  ( 2003-1910)מרטון

אחד מהחוקרים הנודעים  

בסוציולוגיה באוניברסיטאות  

.וקולומביההארוורד

  הוא זה שהכניס לעולם

האקדמי המודרני את מה  

נבואה שמגשימה  : שמכונה

.את עצמה



'על שם פסל  ', אפקט פיגמליון

מהמיתולוגיה היוונית שהתאהב  

;בפסל שהוא יצר

'על שם על שם  )' אפקט רוזנטל

, החוקר המרכזי בניסוי המפורסם

שהשפיע מאד על עולם ההוראה 

;(ראו בהמשך)

'אפקט ההילה'halo effect) );

'אפקט הגולם;'

 גלתיאהאפקט(Galatea effect)



המסוגלות  , אם מתייחסים אלי כבעל ערך

...העצמית שלי מועצמת



"הוכח בניסוי  " אפקט פיגמליון
מפורסם שביצעו החוקרים רוזנטל  

.יקובסון'וג

 מורים שקיבלו מידע והאמינו לו-
על כך שכמה תלמידים אקראיים  

פוטנציאל  בעליבכתתם הם בעלי 
-לימודי גבוה והם צפויים להתקדם 
יצרו בהתנהגותם כלפי תלמידים 

אלו שיפור משמעותי בהישגי 
.התלמידים הללו



  ציפיות ביצוע

נמוכות של 

ממונים 

מכפיפיהם  

פוגעת בביצוע  

;הכפיפים

ולהיפך!





"ייצור ידע"



 רגשות(emotions  )
מוגדרים כדרכי הבעה 

רגשית וגופנית שעובדים  
מרגישים בפומבי במקום  

אלו תחושות  . עבודתם
אשר , פנימיות עזות

מכוונות כלפי מישהו או  
.  משהו מסוים

  יש הממשילים את העולם
הרגשי למקור אנרגיה  

...  לדלק של חיינו–פנימי 



עצב  ,

שמחה  ,

אכזבה  ,

געגוע  ,

התאהבות  ,

חרטה  ,

מבוכה  ,

אשמה  ,

תסכול  ,

כעס  ,

סיפוק  ,

גאווה  ,

.ועוד



ושמשפיעים על  , שאדם מביע במקום עבודתו,רגשות

, מקום העבודההאינטראקציות האישיות בתוך

.שבה הוא פועלהסביבה המשימתיתלביןובינו

על ביצועיהם, משפיעים על העובדיםרגשות בעבודה  ,

.עצמווכתוצאה מכך על הארגון



 והיא חסרת גירוי בעל , חזקה מאשר רגשפחותזו הרגשה

.הקשר מסוים

ביחד  )הוא אחד משלושה גורמים מצב הרוח של עובדים

.המשפיעים על חוויית העבודה שלנו( עם עמדות וערכים

הוא הפחות יציב והנוטה להשתנות מכולם.

עסקנו בזה בשיעור 

הקודם על שביעות 

רצון ומחויבות  

...ארגונית



עשויים  רגשות חיוביים

בכך שהן , להגביר ביצוע

,  עוררותמעלים רמות

גורמים לעובד להיות  

,  מחויב רגשית לעבודתו

ובכך הם פועלים 

לביצוע טוב כמניעים

.  יותר



רגשות חיוביים  
מגבירים את 

היכולת לפתור  
להנהיג,בעיות

ולגרום להם  עובדים 
לקבל שינויים 

בארגון



במחקרים נמצא כי 

רגשות שליליים כגון  

, חרדה וכעס, פחד

עשויים לעכב  

ולהפריע לביצועי 

העובדים במקום  

וכן להשפיע , העבודה

לרעה על קבלת  

.  החלטות



הם גורמים לראייה  

מוגבלת של פתרונות  

.  לבעיות

ביכולתם להוביל  , בנוסף

לפעולות רצוניות מצד  

אשר מפרות את , העובדים

חוקי הארגון ומאיימות עליו 

למשל עבודה בקצב אטי )

(.או גניבה של ציוד



מוצגים אמתיים



האם החיוך  

ומאור הפנים  

?אמיתיים



 אלו הם הרגשות

הנדרשים והנתפסים 

כמתאימים במקום עבודה 

.  מסוים

 נלמדיםרגשות אלה הם

במקום  ומצופים כנורמה

על מנת לקדם  ,העבודה

,  את האינטרס של הארגון

העלאת שביעות  : כמו

רצון הלקוח או את 

.  ההיענות ללקוח



 בעיסוקים שבהם תפקיד העובד  קיימים בעיקר
.  מצריך מגיע ישיר עם הציבור או עם אנשים

.  האמיתייםתוך הסוואת הרגשות ,זאת

 מוטבעים בנולאהם .

מאיש מכירות מצופה  , לדוגמה
.  ולחייךידידותיותלהביע

התהליך הזה קרוי:

עבודת רגשות



העובד  שבו , זהו תהליך

את מנהל ומווסת

שאותם הוא  ,הרגשות

מביע במהלך  

האינטראקציה  

ועמיתים  לקוחותעם

כך שיתאימו -בעבודה 

של ולנורמותלצרכים

.התפקיד ושל הארגון



היא  הוכשילדראסל ארלי

סוציולוגית פמיניסטית  

.אמריקאית נודעת

  נחשבת לאחת הסוציולוגיות

המשפיעות ומעוררות ההשראה  

.בעשורים האחרונים

  היא זו שטבעה את המושג

' עבודת רגשות'

(Emotional labor)



:עובדים בתחומים של

המגזר השלישי,

עבודה סוציאלית,

רפואה,

שירות לקוחות,

 נותני שירות
בדרג  ( פרונטלי/טלפוני)

,בינוני/זוטר

 ניהול לקוחות בדרג
,הזוטר

  עובדים חסרי ניסיון
במקצועות שיש להם מגע  

פרונטלי עם  
.לקוחות/הציבור



רגשיות  אנשים עם נטייה ל

(  Positive Affectivity)חיובית 

מעריכים ומפרשים דברים דרך 

".משקפיים ורודים"

 לרגשיות  אנשים עם נטייה

 Negative)שלילית 

Affectivity ) רואים דברים דרך

".משקפיים שחורים"



נמוכהנמוכה

גבוההגבוהה

רגשיות שליליתרגשיות חיובית



מתארת את הנטייה של בני אדם להיות שמחים ואנרגטיים  ,

.  ולחוות מצבי רוח טובים ופעילים

 נוטים  , רגשיות חיוביתבני אדם בעלי רמה גבוהה של

כגון התלהבות או )להביע רגשות חיוביים ופעילים 

היא תמיד : "למשל)במגוון רחב של סיטואציות ( התרגשות

"...(.  עליזה ואופטימית, מלאה אנרגיה

 נוטים להיות , רגשיות חיוביתבני אדם בעלי רמה נמוכה של

אדישות , ולהביע רגשות עצבות, "אנרגיה נמוכה"בעלי 

"...(.ומדוכא, עצוב, הוא כל הזמן עייף: "למשל)ועייפות 





עובדים בעלי רגשיות חיובית



  מתארת את הנטייה של בני אדם להיות מדוכדכים

לשאת השקפה שלילית על עצמם לאורך זמן  , ומודאגים

.  ומעבר למצבים שונים

 נוטים  רגשיות שלילית בני אדם בעלי רמה גבוהה של

,  הוא תמיד עצבני: "למשל)פחד ועצבנות , רוגז, להביע כעס

"(.  חרד ומתוח

 נתפסות כתכונות רגשיות שלילית רמות נמוכות של

משום שהן מתארות בני אדם הנוטים להיות , חיוביות

.  שלווים ונינוחים, רגועים





והן רגשיות חיוביתהן של , לכל אדם ישנה רמה מסוימת

.  רגשיות שליליתשל 

מייצגת  אינהרגשיות חיובית, כזכור ובניגוד לאינטואיציה

. ממנהנפרדאלא היבט , רגשיות שליליתאת ההפך מ

 יש להתייחס לארבעת הרבעונים על פי שני צירים המגדירים

רגשיות ורגשיות חיוביתאת המידה שבה לאדם יש 

.  שלילית



שני הממדים  

הללו של רגשיות  

,  הם דו קוטביים

ומתארים תכונות  

נפרדות ובלתי  

של בני תלויות

כך שלכל  , אדם

אדם ניתן לתת  

ציון לגבי מידת  

רגשיות החיובית

שלו ומידת ה

רגשיות  

.שלוהשלילית 



מעורבותונעימותרגשיות מהווה שילוב של 

רגשיות  

שלילית

רגשיות שלילית  : חוסר מעורבות

:נמוכה ורגשיות חיובית מעטה

לאנרגיה  בין רוגע שלווה ונינוחות 

עצבנות אדישות ועייפות, נמוכה

רגשיות שלילית  : חוסר נעימות

:גבוהה ורגשיות חיובית מעטה

עצבנות  , פחד, רוגז, בין כעס

עצבנות  , לאנרגיה נמוכה

אדישות ועייפות

רגשיות : מעורבות חזקה

שלילית גבוהה ורגשיות חיובית  

גבוהה

עצבנות  , פחד, רוגז, בין כעס

לשמחה ואנרגטיות

רגשיות שלילית נמוכה  : נעימות

:  ורגשיות חיובית רבה

בין שמחה ואנרגטיות לרוגע 

שלווה ונינוחות

רגשיות  

חיובית



: רגשיות חיובית רבה

שמחה אנרגטיות

אנרגיה : רגשיות חיובית מעטה

עייפות, אדישות, עצבות, נמוכה

רגשיות שלילית  

,  רוגע: נמוכה

שלווה ונינוחות

רגשיות שלילית  

,  רוגז, כעס: גבוהה

פחד ועצבנות

מעורבות חזקה

חוסר מעורבות

נעימות

חוסר נעימות

:טיפוסים4נקבל 



"ייצור ידע"



תחושת בטןאו ִאיְנטּוִאיְצָיה(Intuition )  היא היכולת

ללא , אישיים-לקבל ולפענח מסרים תוך, להגיע להבנות

.  חשיבה רצונית

או להופיע בפתאומיות בפרץ  , בן רגע, היא יכולה להיווצר

.הברקה/השראהשל

וצריך  , עד שהבעיה נפתרת' הבשלה'נדרש זמן , לעתים

הסיבה לכך היא שבזמן השינה  ". לישון על זה לילה"

-מתקיים תהליך אינטנסיבי של קבלת מסרים תוך

".שנת חלום"הנקרא גם , אישיים



היא  . 'ידיעה שקטה'מוגדרת גם כִאיְנטּוִאיְצָיה

שהוא תזזיתי ומגיע ממקום  , שונה לכן מאוד מרגש

.  התלהבות גדולה או חשש גדול–עודף של

מצריכה דווקא התגברות על הגל  אינטואיציה

שמציף אותנו כשהמערכת הרגשית נכנסת 

מכיוון שדרושים לה רוגע והרפיה כדי  , לפעולה

האינטואיציה תופיע באותם  . שתוכל לדבר אלינו

זמנים שהמוח החושב מצוי במצב מנוחה  





אבל גם יכולות מולדות להקשיב  , צריך ניסיון כביר

שהיא בניגוד ללב ולראש מכילה פחות  ; לבטן

.הטיות

לבטן שלו מגלה שהיא עשויה  להקשיבשיודעמי

.  להיות מנטור מצוין לחיים





"ייצור ידע"


