
"ייצור ידע"



האם הבנתי  

?את הפרק



.יציבות רגשית גבוהה או נמוכה1.

.או נמוכהמוחצנות גבוהה 2.

.או נמוכהמצפוניות גבוהה 3.

.נמוךאו נועם גבוה 4.

.או נמוכהפתיחות לניסיון גבוהה 5.
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...עוד דרך להתבונן על מודל חמשת הגדולים



שמשפיע על  , סגנון קוגניטיבי הוא צירוף של תכונות שכליות1.
האופן שבו אנו מארגנים מידע ומגיעים לשיפוטים ולמסקנות  

.שונות
:  סגנונות קוגניטיביים כוללים שוני ביניהם בתחומים רבים2.

יחסים חברתיים  , למידה, פתרון בעיות, חשיבה, זיכרון, תפיסה
.  ועוד

יש סגנונות קוגניטיביים שמקנים לבעליהם יתרון על פני 3.
.ולהיפך; אחרים

,  האינטואיציה, סגנונות נפרדים ביניהם על פי מידת האנליטיות4.
, ההסתגלות הסובלנות לעמימות, המוחצנות, הרגישות

חיפוש  , הרצון בשליטה, הדוגמטיות , האוריינטציה לאי ודאות 
.הריגושים וכדומה

.נכונות3-ו1תשובות 5.

.כל התשובות נכונות6.
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 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



.אני ניחן בתפיסה גלובלית1.

.אני ניחן בתפיסה אנליטית2.

.שתי התשובות נכונות3.

.אף אחת לא נכונה4.



.אני ניחן בתפיסה גלובלית1.

.אני ניחן בתפיסה אנליטית2.

.שתי התשובות נכונות3.

אף אחת לא נכונה4.



הפרטיםתפיסת  השלםתפיסת 

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

ופחות את הפרטיםיש התופסים יותר את , לעומתם
(.תפיסה אנליטית)השלם 
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...עוד דרך להתבונן על מודל חמשת הגדולים



סגנון תפיסתי מתייחס גם לנטייתם של 1.

.את ערכם של גירוייםלהגדילאנשים 

סגנון תפיסתי מתייחס גם לנטייתם של 2.

.את ערכם של גירוייםלהקטין אנשים 

.שתי התשובות נכונות3.

.אף אחת לא נכונה4.



סגנון תפיסתי מתייחס גם לנטייתם של 1.
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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



המאגר של הלמידה והיכולות שפיתח  1.
. אדם במהלך חייו קרוי רזרבה קוגניטיבית

, ככל שהרזרבה הקוגניטיבית גדולה יותר2.
כך תהיה התודעה של האדם חסינה מפני 

שעלולה להגיע כתוצאה מתאונה , פגיעה
.  או כתוצאה מעליה בגיל

.שתי התשובות נכונות3.

.אף אחת לא נכונה4.
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.אף אחת לא נכונה4.



 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



.משפר אותה בטווח הקצראני 1.

אותה גם בטווח מעלה סיכוי לשפר אני 2.
.הארוך

המחלהשאוכל למרות, יש סיכוי טוב,לכן3.
באופן נורמאלילתפקד

.נכונותתשובות 2-ו41.

.נכונות3עד 1תשובות 5.
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 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



היכולת הקוגניטיבית תשמר זמן רב יותר 1.

.ותעמוד בפני פגעי הזמן

אינה יכולה לעמוד  היכולת הקוגניטיבית 2.

.בפני פגעי הזמן

אין קשר בין הרזרבה הקוגניטיבית ליכולת  3.

.הקוגניטיבית

.נכונות2-ו1תשובות 4.



היכולת הקוגניטיבית תשמר זמן רב יותר 1.

.ותעמוד בפני פגעי הזמן

אינה יכולה לעמוד  היכולת הקוגניטיבית 2.

.בפני פגעי הזמן

אין קשר בין הרזרבה הקוגניטיבית ליכולת  3.

.הקוגניטיבית

.נכונות2-ו3תשובות 4.



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
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...עוד דרך להתבונן על מודל חמשת הגדולים



...המתאם ביניהם יהיה גבוה1.

חשבון כישורים מסוג -כישור מסוג אחד יבוא על2.
.אחר

במוח על חלק מן המקום כישור אחד תופס 3.
.חשבון האחרים

מתחומיםזמןגוזלאחדכישורשלתרגול4.
.אחרים

.נכונותהתשובותכל5.



...המתאם ביניהם יהיה גבוה1.

חשבון כישורים מסוג -מסוג אחד יבוא עלכישור 2.
.אחר

במוח על חלק מן המקום כישור אחד תופס 3.
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.אחרים
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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



,  הנרכשות והמולדות, הנפשיותהתכונות מכלול 1.

.מסויםהמאפיינות אדם 

דחפיו  , על הכרתוהמשפיעות תהתכונו2.

.והתנהגותו

שלא  , רטים אחריםפמאותושמבדילותתכונות3.

.יחשבו ויחושו כמותו, בהכרח יתנהגו

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-ו1תשובות 5.
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שלא  , רטים אחריםפמאותושמבדילותתכונות3.

.יחשבו ויחושו כמותו, בהכרח יתנהגו

.נכונות3עד 1תשובות 4.

.נכונות2-ו1תשובות 5.



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



.;מבחינה התנהגותית1.

;מבחינה רגשית2.

.קשביתמבחינה3.

.נכונות2-ו1תשובות 4.

.נכונות3עד1תשובות5.



.;מבחינה התנהגותית1.
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.נכונות2-ו1תשובות 4.
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ישנם הבדלים , במהלך התפתחותם של אנשים

התפתחותיים ניכרים ביניהם באופן התגובה שלהם 

.וקשביתרגשית , לאירועים שונים מבחינה התנהגותית

 סביבהותורשההבדלים אלו נובעים מאינטראקציה של.



ישנם הבדלים , במהלך התפתחותם של אנשים1.

התפתחותיים ניכרים ביניהם באופן התגובה שלהם 

.התנהגותיתלאירועים שונים מבחינה 

ישנם הבדלים , התפתחותם של אנשיםבמהלך 2.

התפתחותיים ניכרים ביניהם באופן התגובה שלהם 

.וקשביתרגשית לאירועים שונים מבחינה 

.הבדלים אלו נובעים מאינטראקציה של תורשה וסביבה3.

.נכונות3עד1תשובות4.

.נכונות2-ו1תתשובות5.
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התפתחותיים ניכרים ביניהם באופן התגובה שלהם 

.וקשביתרגשית לאירועים שונים מבחינה 
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ישנם הבדלים , במהלך התפתחותם של אנשים
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 סביבהותורשההבדלים אלו נובעים מאינטראקציה של.



;לארגוןההצלחה של המפגש בין אדם מנבאת את מידת 1.

אישיותו של האדם הן הטיעון שתכונות עלמבוססת2.

.משמעותיות ליכולת הסתגלות שלו בתוך הארגון

אם  , המחויבות הארגונית של העובדים גדולה יותר3.

.רבהההתאמה היא 

.נכונות3-ו1תשובות4.

.נכונות3עד 1תשובות 5.
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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



. P-O fitמדד יכולה להתבצע באמצעות 1.

טובה יותר בקרב  מאפשרת להשיג סינרגיה 2.

.העובדים

.גבוההעובדים תחלופת למנועמאפשרת3.

.רצון נמוכה בעבודהשביעות למנועמאפשרת4.

.נכונות4עד1תשובות5.

.נכונות4עד 2תשובות 6.



. P-O fitמדד יכולה להתבצע באמצעות 1.

טובה יותר בקרב  מאפשרת להשיג סינרגיה 2.

.העובדים

.גבוההעובדים תחלופת למנועמאפשרת3.

.רצון נמוכה בעבודהשביעות למנועמאפשרת4.

.נכונות4עד1תשובות5.

.נכונות4עד 2תשובות 6.



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



.ספירמןרלס 'פותח על ידי צ1.

.אינטליגנציהמארגן מידע על 2.

העומד בבסיסם  ( אם כי לא יחיד)הוא הגורם הקוגניטיבי 3.

.רביםשל תהליכי פתרון בעיות 

של כושר הפשטה וכושר הסקה לגבי מתאר את השילוב 4.

.קשרים ויחסים

.נכונות4עד1תשובות 5.

.נכונות3-ו1תשובות 6.



.ספירמןרלס 'פותח על ידי צ1.

.אינטליגנציהמארגן מידע על 2.

העומד בבסיסם  ( אם כי לא יחיד)הוא הגורם הקוגניטיבי 3.

.רביםשל תהליכי פתרון בעיות 

של כושר הפשטה וכושר הסקה לגבי מתאר את השילוב 4.

.קשרים ויחסים

.נכונות4עד1תשובות 5.

.נכונות3-ו1תשובות 6.



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



סביר להניח שאצליח להתקדם  1.

פחות מבעלי בקרה עצמית 

.נמוכה

סביר להניח שאצליח להתקדם  2.

יותר מבעלי בקרה עצמית  

.נמוכה

סביר להניח שאצליח להתקדם  3.

באותה מידה כמו בעלי בקרה  

.עצמית נמוכה



סביר להניח שאצליח להתקדם פחות מבעלי בקרה  1.

.עצמית נמוכה

סביר להניח שאצליח להתקדם יותר מבעלי בקרה  2.

.עצמית נמוכה

סביר להניח שאצליח להתקדם באותה מידה כמו 3.

.בעלי בקרה עצמית נמוכה





זה להיות  

מנומסים  

לאזרחים  

שעולבים  

...בהם



רגשנות;

רגשנות חיובית;

רגשנות שלילית.

 וטלגןהמודל של ווטסון

רגשות;

רגשות בעבודה;

מצב רוח;

רגשות אמתיים;

רגשות מוצגים;

עבודת רגשות;



רגשנות;

רגשנות חיובית;

רגשנות שלילית.

 וטלגןהמודל של ווטסון

רגשות;

רגשות בעבודה;

מצב רוח;

רגשות אמתיים;

רגשות מוצגים;

עבודת רגשות;



 הרגשות הנדרשים והנתפסים כמתאימים במקום עבודה
.  מסוים

 ומצופים  , ולא מוטבעיםנלמדיםרגשות אלו הם
על מנת לקדם את האינטרס של ,במקום העבודהכנורמה
.  הארגון

להעלות את שביעות רצון הלקוח או את ההיענות : למשל
בעיקר עיסוקים שבהם תפקיד העובד מצריך מגיע , ללקוח

תוך הסוואת הרגשות  ,זאת. ישיר עם הציבור או עם אנשים
.  האמתיים

ולחייךידידותיותאיש מכירות מצופה להביע, לדוגמה  .
.עבודת רגשות,התהליך הזה קרוי



.יציבות רגשית גבוהה או נמוכה1.

.או נמוכהמוחצנות גבוהה 2.

.או נמוכהמצפוניות גבוהה 3.

.נמוךאו נועם גבוה 4.

.או נמוכהפתיחות לניסיון גבוהה 5.



.יציבות רגשית גבוהה או נמוכה1.

.מוחצנות גבוהה או נמוכה2.

.מצפוניות גבוהה או נמוכה3.

.נמוךאו נועם גבוה 4.

.או נמוכהפתיחות לניסיון גבוהה 5.



...עוד דרך להתבונן על מודל חמשת הגדולים



שעובר השוטר  ... 

שבו הוא  , בתוכו

מנהל  , עובד

את ומווסת

שאותם  ,הרגשות

הוא מביע במהלך  

האינטראקציה  

?האזרחיםעם



רגשנות;

רגשנות חיובית;

רגשנות שלילית.

 וטלגןהמודל של ווטסון

רגשות;

רגשות בעבודה;

מצב רוח;

רגשות אמתיים;

רגשות מוצגים;

עבודת רגשות;



רגשנות;

רגשנות חיובית;

רגשנות שלילית.

 וטלגןהמודל של ווטסון

רגשות;

רגשות בעבודה;

מצב רוח;

רגשות אמתיים;

רגשות מוצגים;

עבודת רגשות;



  תהליך שבו עובד מנהל

שאותם  ,את הרגשותומווסת

הוא מביע במהלך  

האינטראקציה  

-ועמיתים בעבודה לקוחותעם

כך שיתאימו  

של התפקיד  ולנורמותלצרכים

.ושל הארגון



רגשנות;

רגשנות חיובית;

רגשנות שלילית.

 וטלגןהמודל של ווטסון

רגשות;

רגשות בעבודה;

מצב רוח;

רגשות אמתיים;

רגשות מוצגים;

עבודת רגשות;



רגשנות;

רגשנות חיובית;

רגשנות שלילית.

 וטלגןהמודל של ווטסון

רגשות;

רגשות בעבודה;

מצב רוח;

רגשות אמתיים;

רגשות מוצגים;

עבודת רגשות;



רגשנות  אנשים עם נטייה ל

(  Positive Affectivity)חיובית 

מעריכים ומפרשים דברים דרך 

".משקפיים ורודים"

 לרגשנות  אנשים עם נטייה

 Negative)שלילית 

Affectivity ) רואים דברים דרך

".משקפיים שחורים"



רגשנות חיוביתשל הן, לכל אדם ישנה רמה מסוימת1.

.  רגשנות שליליתשל הןו

ואחרים עם  רגשנות חיוביתעםישנם אנשים שנולדו 2.

.רגשנות שלילית

.רגשנות חיובית היא ההיפך מרגשנות שלילית3.

רגשנות  מייצגת את ההפך מאינהרגשנות חיובית4.

.  ממנהנפרדאלא היבט , שלילית



רגשנות חיוביתשל הן, לכל אדם ישנה רמה מסוימת1.

.רגשנות שליליתשל הןו

ואחרים עם  רגשנות חיוביתעםישנם אנשים שנולדו 2.

.רגשנות שלילית

.רגשנות חיובית היא ההיפך מרגשנות שלילית3.

רגשנות  מייצגת את ההפך מאינהרגשנות חיובית4.

.ממנהנפרדאלא היבט , שלילית



.אני ניחן בתפיסה גלובלית1.

.אני ניחן בתפיסה אנליטית2.

.שתי התשובות נכונות3.

אף אחת לא נכונה4.



.אני ניחן בתפיסה גלובלית1.

.אני ניחן בתפיסה אנליטית2.

.שתי התשובות נכונות3.

אף אחת לא נכונה4.



הפרטיםתפיסת  השלםתפיסת 

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

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



.אגרסיביים וחסרי סבלנות, שאפתניים, מאורגנים1.

.בעלי אישיות נינוחה ולא תחרותית2.

מתקשים בתפיסת הפרטים ותופסים בקלות את השלם  3.

(.תפיסה גלובלית)

.התופסים יותר את הפרטים ופחות את השלם4.

בנכונות לשתף פעולה  , בטקט, מאופיינים בטוב לב5.

.ובנדיבות



.אגרסיביים וחסרי סבלנות, שאפתניים, מאורגנים1.

.בעלי אישיות נינוחה ולא תחרותית2.

מתקשים בתפיסת הפרטים ותופסים בקלות את השלם  3.

(.תפיסה גלובלית)

.התופסים יותר את הפרטים ופחות את השלם4.

בנכונות לשתף פעולה  , בטקט, מאופיינים בטוב לב5.

.ובנדיבות



 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



,  פול קוסטה ורוברט מקריי, פותח על ידי הפסיכולוגים1.

.של המאה הקודמת90-80-בשנות ה

,  במבחני אישיות של עובדים, נעשה בו שימוש בעיקר2.

.  לצורך מיונם

קיימות חמש תכונות בעלות השפעה ניכרת  , לפי המודל3.

.ועל האופן שבו הוא מתנהג, על אישיות האדם

.נכונות3עד1תשובות4.

.נכונות1-2תשובות 5.



,  פול קוסטה ורוברט מקריי, פותח על ידי הפסיכולוגים1.

.של המאה הקודמת90-80-בשנות ה

,  במבחני אישיות של עובדים, נעשה בו שימוש בעיקר2.

.  לצורך מיונם

קיימות חמש תכונות בעלות השפעה ניכרת  , לפי המודל3.

.ועל האופן שבו הוא מתנהג, על אישיות האדם

.נכונות3עד1תשובות4.

.נכונות1-2תשובות 5.



  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



.יציבות רגשית גבוהה או נמוכה1.

.או נמוכהמוחצנות גבוהה 2.

.או נמוכהמצפוניות גבוהה 3.

.נמוךאו נועם גבוה 4.

.או נמוכהפתיחות לניסיון גבוהה 5.



.יציבות רגשית גבוהה או נמוכה1.

.או נמוכהמוחצנות גבוהה 2.

.או נמוכהמצפוניות גבוהה 3.

.נמוךאו נועם גבוה 4.

.או נמוכהפתיחות לניסיון גבוהה 5.



...עוד דרך להתבונן על מודל חמשת הגדולים



"ייצור ידע"


