
"ייצור ידע"

חלק ראשון



הם מתכוננים אליה זמן •

מתנזרים מאוכל , רב

ומבילויים ומתאמנים  

בפרך לקראת רגע מכריע 

.אחד

, לשיאםמגיעיםחלקם•

והלחץ רק דוחף אותם  

את האחרים  ; להישגים

.הלחץ מכריע



היא ניצחה  2013-מ

בכל תחרות  

גם -שהשתתפה בה 

-פצועה כשהיתה

כולל עם בהונות  

אבן בכליות  , פצועות

היא  גם . וקרסול פגוע

אחרי משברים אישיים  

כולל  -ומשפחתיים 

אחרי שאחיה נעצר על  

(.  הוא יצא זכאי)רצח 



תחרות  , בתחילת גמר התעמלות הנשים

ביצעה  ביילססימון -שהאמריקאיות ציפו לנצח 

,  נשברה, ואז; תרגיל לא טוב על סוס הקפיצות

שהפסידו  , עזבה את האולם ונטשה את חברותיה

.  את הבכורה לרוסיות

לחזור  , בסוף התחרות עוד הספיקה להתאושש

.ולזכות במדליית ארד





או;ספורטאיםהיכולת של הם שמסבירים את •

להתמודד טוב יותר מאחרים  , עובדים מסוימים

;לשחיקהעם אותם מאפיינים אשר גורמים 

לחסוךיכוללתפקידיםנכוןמיון עובדים, לכן•

.לארגוןרבותעתידיותבעיות
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רגשיות  הן של , לכל אדם ישנה רמה מסוימת

.  רגשיות שליליתוהן של חיובית

אינהרגשיות חיובית, כזכור ובניגוד לאינטואיציה

אלא היבט  , רגשיות שליליתמייצגת את ההפך מ

. ממנהנפרד

  יש להתייחס לארבעת הרבעונים על פי שני צירים

רגשיות  המגדירים את המידה שבה לאדם יש 

.  רגשיות שליליתוחיובית



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 



: 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



חשופיםנפרדיםטיפוסיםכיברור

הולשחיקללחץאחרת

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



"ייצור ידע"



היא תוצר  שחיקהכי 

של הצטברות מסה 

לחציםקריטית של 

ללא תקופה  , שליליים

מתאימה של 

.  התאוששות



דוגמת האולימפיאדה לימדה אותנו כי  

!תמיד מזיקלאלחץ 



לחץ מעכב לחץ מאתגר

שגורם לנו להפיק  

!יותר מעצמנו

שמחבל ביכולתנו  

לתפקד ובבריאותנו

שני הלחצים פועלים בכיוונים 

!הפוכים



 כשלעצמולשנות לאבודד יכול לחץ  ,

 היא מעלה את , מסה קריטיתאך כשמצטברת

.רמת הלחץ של הפרט ומשפיעה בהתאמה
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לחץ חיובי הוא  
תפיסת המתח  

אישי או  / אתגר כ
שהופכת  , קבוצתי

את חיינו  
; למשמעותיים

ושמהווה גורם  
מפתח להנעת 

.העובדים



;משיג ביצועים גבוהים יותר•

אישי -הוא יכול לבנות חוסן •
וארגוני

;מוטיבציהמשפר את ה•

.מעודד יצירתיות וצמיחה•

שביעות רצוןמביא •
;בעבודה

עובדים נקלעים , בהיעדרו•
הבא לידי ביטוי  , לשעמום

.בתחלופה מואצת





, ארוחות חינםאין

וחוכמת הניהול היא  
!מינוןה



השלב שבו תוספת לחץ 

כבר אינה תורמת

הקשר בין רמת הלחץ לביצוע מראה כי  

רמה נמוכה מדי או גבוהה מדי של לחץ 

רמה אך , גורמת לביצועים נמוכים

סבירה של לחץ מביאה את ביצועי 

.  העובד למקסימום

,  הפופולריות של הדיאגרמהלמרות 

לתיאור הקשר בין רמת לחץ לביצועי  

טרם נמצאה לה תמיכה  , העובד

.אמפירית
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תגובה פיזית ורגשית  •

המתרחשת כשיש , מזיקה

פער בין דרישות העבודה  

למשאבים או , ליכולות

.  לצורכי העובד

פ מחקרים בעולם "ע•

כרבע  סובלים , המערבי

;  מלחץ בעבודהמהעובדים

.מודעים לבעיה60%ומעל 



למרות ההתמקדות בספרות בלחץ על  
...העובדים

הרי שהלחץ על  

פעמים  מנהליםה

רבות משמעותי אף 

וחלקם  ; יותר

מתקשים לעמוד בו 

...לאורך זמן
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רגשית כרונית למצב של תגובה היא ( burnout)שחיקה•

. מתמשךלחץ 

שבא לידי ביטוי בריחוק  , של תשישות פיזית ונפשיתמצב •

.ובירידה בתחושת המסוגלות העצמית; ובניכור

גם לתחומי חיים  , לעיתים קרובות, מוקרנתשחיקה•

-קשרים בין, כמו חיי משפחה וחינוך ילדים, אחרים

.תחביבים ועוד, אישיים

של  80-וה70-החל משנות ה, מושג זה פותח ונחקר•

.20-המאה ה



ירידה . 2
בתחושות 
המסוגלות

-דה. 1
פרסונליזציה

תשישות . 3
רגשית



פרסונליזציה-דה. 1

–המתבטאת בריחוק וניכור מהעצמי ומהאחר 

.עמיתים לעבודה ולקוחות, ממונים



תשישות רגשית. 2

המאופיינת  

בתחושה כללית 

של חוסר 

באנרגיה  

.ומשאבים



וההישגים  ... 

האישיים המלווה  

בנטייה להעריך  

את העצמי ואת  

היכולות האישיות  

.באופן שלילי



 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
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על הארגון על העובד



על הארגון על העובד



  לחץ דווח כגורם השני הנפוץ ביותר לפגיעה בבריאות העובדים

.  שריר-אחרי בעיות שלד, האיחוד האירופיבמקום העבודה במדינות



סימפטומים  
רגשיים

סימפטומים  
פיזיולוגיים

סימפטומים  
קוגניטיביים

סימפטומים  
התנהגותיים



;כאבי ראש•

;סחרחורות•

בעיות ראייה•

;כאבי גב•

;אלרגיות•

;לחץ דם גבוה•

;דופק מהיר•

;עיכולבעיות•

מחלות לב•

.ועוד



;אי שקט•

;חוסר החלטיות•

;עישוןעלייה ב•

צריכה מוגברת  •
;אלכוהולשל

פגיעה במערכות  •
;יחסים קיימות

;אכילת יתר•

נדודי שינה•

.ועוד



סימפטומים רגשיים

;עייפות•

;חרדה•

חוסר  •

;במוטיבציה

;דיכאון•

;תסכול•

;תיאבוןחוסר •

.וכדומה





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



העלולות להוביל לתקלות , עלייה בסיכון לטעויות
או לתאונות

סימפטומים קוגניטיביים



על הארגון על העובד



 העובדים : האווירה בארגון לרעילהמעכב הופך את לחץ
.רגישים לביקורת וסובלים ממצבי רוח משתנים, עצבניים

העובדיםשביעות רצון הוא פוגע ב ;
 במחויבותם הארגונית, במוטיבציה שלהםהוא פוגע ;

.  ובמעורבותם בארגון
דעת העובד מוסחת בקלות והוא אינו מסוגל  -חוסר ריכוז

.להשלים משימה בודדת
מעבר לסירוגין בין תפוקה נמוכה  -תנודתיות בביצועים

.וגבוהה
לחץ הוא גורם קלאסי לטעויות בשיפוט שיכולות  -טעויות

.בזבוז ודחיות, להוביל לתקלות
החמצה של תאריכי יעד ונטייה לסחבת-אי עמידה בזמנים
 של עובדים בארגוןתחלופההוא מאיץ.
(.ראו השקף הבא)רבים אבדן ימי עבודה הוא גורם ל



אחד מכל  , האגודה האמריקנית לפסיכולוגיהעל פי•

כדי  ,יום מחלה אחד לפחותארבעה עובדים לקח

.  להתמודד עם לחץ

תקופות של אי כשירות הנובעות מלחץ בעבודה נוטות  •

להיות ארוכות בהרבה מאלו הנגרמות על ידי פציעות  

.ומחלות אחרות הקשורות בעיסוק

,  העריך(  (HSEבריטניהמנהל הבריאות והבטיחות ב•

מיליון ימי 12.8אבדו 2004/5בשנת העבודה כי 

.עבודה במדינה בשל בעיות שנגרמו מלחץ בעבודה



העלות השנתית שנגרמה  

עקב לחץ בעבודה באיחוד  

הוערכה בשנת  , האירופי

. אירומיליון20-ב2002

נזק כספי עצום לארגונים. 2



עלייה בתלונות הלקוחות;

מחויבות העובדים להצלחת  אבדן

;הארגון

תאונות רבות;

תחלופה גבוהה של עובדים;

היעדרויות רבות;

ביצוע חסר;

 עלייה בתביעות עקב תאונות

דבר שייקר , שנגרמו מלחץ

האחריות של המעסיקיםביטוחאת
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גורמים  
אישיים

גורמים 
בעבודה

שנובעים ממקום  

!העבודה

שנובעים מחיינו האישיים  

אך משפיעים על חיינו  

כעובדים



אינטראקציה  

בית-עבודה 

לחצי  

בית

לחצי  

עבודה



אישיים  גורמים 
ומשפחתיים

גורמים 
בעבודה

שנובעים ממקום  

!העבודה

שנובעים מחיינו האישיים  

אך משפיעים על חיינו  

כעובדים



תנאי  . 3
עבודה

סביבה . 2
פיזית

תפקיד. 1

הנהלה. 6
יחסים  . 5

בינאישיים
קריירה. 4
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חלק שני



?מה למדנו בחלק הראשון

  שללחץ יש תפקיד חיובי

אבל הכל שאלה  , בחיינו

,  של מינון ולחץ שלילי

מעכב יפגע בנו ובארגון  

.שבו אנו עובדים

ושחיקה כרוכים  שלחץ

יחד וששחיקה היא כ"בדר

.המחיר של לחצי יתר



ירידה . 2
בתחושות 
המסוגלות

-דה. 1
פרסונליזציה

תשישות . 3
רגשית



והן על 
הארגון

העובדהן על 



גורמים  
אישיים

גורמים 
בעבודה

שנובעים ממקום  

!העבודה

שנובעים מחיינו האישיים  

אך משפיעים על חיינו  

כעובדים



אינטראקציה  

בית-עבודה 

לחצי  

בית

לחצי  

עבודה



תנאי  . 3
עבודה

סביבה . 2
פיזית

תפקיד. 1

הנהלה. 6
יחסים  . 5

בינאישיים
קריירה. 4



תנאי  . 3
עבודה

סביבה  . 2
פיזית

תפקיד. 1

הנהלה. 6
יחסים  . 5

בינאישיים
קריירה. 4



משאבים קוגניטיביים ורגשיים  יש תפקידים  שדורשים •

.מהעובדמרובים 

העובד נדרש לבצע  מדובר בתפקידים שבהם , בעיקר•

ביצירת  משמעותי שהיא גורם , עבודת רגשות

.  שחיקה



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



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

.  תוך הסוואת הרגשות האמיתיים,זאת

 מוטבעים בנולאהם .

מאיש מכירות מצופה  , לדוגמה
.  ולחייךידידותיותלהביע

התהליך הזה קרוי:

עבודת רגשות



שבו העובד  , 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



"ייצור ידע"



עמימות ואי בהירות
בדרישות התפקיד

עמימות בתפקיד היא מצב של חוסר בהירות  

בנוגע  , וחוסר הדרכה; התפקידלגבי דרישות 

לאופן בו העובד מצופה לבצע את עבודתו  

.יעדיוביעילות ולהצליח בהשגת 





עמימות בתפקיד היא מצב של חוסר בהירות לגבי  •

בנוגע לאופן בו  , וחוסר הדרכה; התפקידדרישות 

העובד מצופה לבצע את עבודתו ביעילות ולהצליח  

.יעדיובהשגת 

ויש  ; מעמימותכתוצאהנשחקעובדכללאנציין כי•

עובדים שהעמימות מאפשרת להם מרחב פעולה 

.גדול יותר

מאפשרת להם גם לעצב את תפקידם  העמימות•

...ולהוכיח את האפקטיביות שלו; מחדש



 עיצוב תפקידים(Job 

Crafting ) הוא כלי להעצמת

.עובדים

בניגוד לכלים האחרים  , אולם

שבהם -להעצמת עובדים 

מתבצעת ההעצמה על ידי  

מדובר פה -ההנהלה 

אסטרטגיה אישית  ב

,  בהעצמה עצמית של עובדיםו

בדרך של עיצוב מחדש של  

!תפקידם



או  , קוגניטיבי, עיצוב תפקיד ניתן להמשגה כשינוי פיזי

חברתי שפרטים מבצעים ביחס להגדרות וגבולות  

על מנת לאזן את דרישות העבודה  , משימותיהם בעבודה

הערכים או הצרכים  , היכולות האישיות, עם המשאבים

להביא לשיפור בהון האישי של , זאת במטרה. שלהם

.העובד ולמיטוב של מאפייני עבודתו

בשנים האחרונות מתפתחת פרקטיקה שבה , יחד עם זה

הנהלות הארגונים שותפות לעיצוב התפקיד ואפילו  

.לעשות זאת' טלנטים'מעודדות 



 עיצוב תפקידים(Job 

Crafting ) הוא כלי להעצמת

.עובדים

בניגוד לכלים האחרים  , אולם

שבהם -להעצמת עובדים 

מתבצעת ההעצמה על ידי  

מדובר פה -ההנהלה 

אסטרטגיה אישית  ב

,  בהעצמה עצמית של עובדיםו

בדרך של עיצוב מחדש של  

!תפקידם



או  , קוגניטיבי, עיצוב תפקיד ניתן להמשגה כשינוי פיזי

חברתי שפרטים מבצעים ביחס להגדרות וגבולות  

על מנת לאזן את דרישות העבודה  , משימותיהם בעבודה

הערכים או הצרכים  , היכולות האישיות, עם המשאבים

להביא לשיפור בהון האישי של , זאת במטרה. שלהם

.העובד ולמיטוב של מאפייני עבודתו

בשנים האחרונות מתפתחת פרקטיקה שבה , יחד עם זה

הנהלות הארגונים שותפות לעיצוב התפקיד ואפילו  

.לעשות זאת' טלנטים'מעודדות 





בתפקיד מתרחש כתוצאה מדרישות  קונפליקט •

מסרים  כדוגמת , לעובדמנוגדות המתוקשרות 

.סותרים ולא עקביים לגבי ערכים ונורמות בארגון

גישה)הפורמליותהדרישותביןפער,למשל•

;(למשל, ומתן מענה לצורכי הלקוחשירותית

שללמכירהשמובילה)שיותרכמהלמכורלדרישה

בארגוןושתפגע;להםזקוקאינושהלקוחדברים

שבין הלקוח  כי היא תכרסם באמון; הארוךבטווח

.לסוכני המכירות



לריבוי משימות  בדרישות התפקיד מתייחס הן עומס •

.  מסובכותמשימות מאוד לוהן , ללחצי זמןהן 

עלול להוביל עובדים להרגיש כי  , זה של עומסמצב •

הם חסרים את הכישורים והמיומנויות הדרושים  

או להאמין כי לא ניתן  , להשלמת המשימה באופן יעיל

.  המוקצהלהשלים את העבודה במסגרת הזמן 



כאשר העבודה דורשת  •

לפעול על פי ערכים  

,  שמנוגדים לאלה

,  שהעובד מאמין בהם

, היא צפוי לחוות כעס

עצבנות , אשמה

.ומתיחות

כל אלו יחדיו מגבירים  •

את תחושת השחיקה



עם ; הדוק מידיקשר

;  רבים מידילקוחות

הפרוסים על פני  

;  מרחקים גדולים מידי

,  רב מידיזמןלאורך 

מחייבים את העובד  

משאביםלהשקעת 

ומובילים  , רבים מידי

.לשחיקה



לכן זהו  )ראוי וצודק בעיני העובדים היא מצב הוגנות

.שבו אין קיפוח או אפליה, (מצב סובייקטיבי



יותר הליך  מחקרים מלמדים כי אנשים מעריכים •

. מועדפותהוגן מאשר תוצאות 

בארגון  הוגנות אחרים הראו כי חוסר מחקרים •

מנבאים  , ומערכת יחסים חברתית לא מאוזנת

שחיקה



המידה בה עונשים ותגמולים מקושרים לביצועים  •

.  גורמת לשחיקה

המצבים הבעייתיים ביותר המובילים לשחיקה הם  שני •

ביצועים שאינם מתוגמלים וענישה שאינה תלויה  

.  בביצועים

או נענשים  , שלא זוכים להכרה על ביצועיהםעובדים •

חווים שחיקה  , לאורך זמן, ללא תלות בביצועיהם

וירידה בתחושות המסוגלות וההישגים האישיים



תהליכי  צדק 
:(פרוצדוראלי)

כמה הוגנים  
התהליכים שלפיהם 
המשאבים מחולקים

:חלוקתיצדק 

כמה הוגנת  
חלוקת  

המשאבים  
בארגון  

אלא גם העיקרון שעל פיו  , לא רק החלוקה משנה

המשאבים מחולקים



"ייצור ידע"



עובדים לרוב משגשגים במקומות בהם יש להם שליטה על  •

,  סביבת העבודה שלהם

, הוא מבצע זאתמתי וכיצד,העובד עושהמהיתר שלניטור •

מפחית את איכות עבודתם  , מגביר את הלחץ שעובדים חווים

.  ומעכב את הפרודוקטיביות שלהם

תחת פיקוח וניטור תמידיים של הממונים או של שהייה •

, מתח, מקושרת לרמות מוגברות של חרדה, מערכת דיגיטלית

.  כעס ועייפות

עובדים יחוו פחות שחיקה כאשר יהיה להם חופש  , מנגד•

עצמאיותעבודה וכוח לקבל החלטות 



בין התפקיד  פער •

;לכישורים

,  אחריות רבה מדי או•

;מעטה מדי, לחלופין

;מחסור במשאבים•

;בתפקידביטחוןהיעדר•

בירוקרטיה•



תנאי  . 3
עבודה

סביבה  . 2
פיזית

תפקיד. 1

הנהלה. 6
יחסים  . 5

בינאישיים
קריירה. 4



;צפיפות•

;רעש•

טמפרטורה ולחות גבוהות מידי או  •

;  נמוכות מדי

;תאורה לא מספקת•

;חוסר באוורור•

;חשיפה לחומרים מסוכנים•

;חוסר בפרטיות•

;להתכופף או להימתח הרבהצורך •

;ציוד מיושן או לא מתאים•

.וכדומה•



תנאי . 3
עבודה

סביבה . 2
פיזית

תפקיד. 1

הנהלה. 6
יחסים  . 5

בינאישיים
קריירה. 4



עומס-עומסי עבודה כבדים או לחלופין עבודה בתת;

או מעטות  , שעות עבודה ארוכות והפסקות קצרות מדי

;מדי

 קדחתניות/ משימות שגרתיות;

 הולמות את כישורי העובדמשימות שאינן;

שלא מספקות תחושת שליטהמשימות;

 בעלות משמעות מועטהמשימות.

.וכדומה



תנאי  . 3
עבודה

סביבה . 2
פיזית

תפקיד. 1

הנהלה. 6
יחסים  . 5

בינאישיים
קריירה. 4



חוסר ביטחון תעסוקתי;

  מחסור בהזדמנויות

;לצמיחה ולהתפתחות

  ניידות כפויה בין

;תפקידים

שאיננו הולם  , קידום יתר

או  ; את רצונות העובד

היוצר אצל  , קידום-תת

העובד הרגשה  

.שמתעלמים ממנו



תנאי  . 3
עבודה

סביבה . 2
פיזית

תפקיד. 1

הנהלה. 6
יחסים  . 5

בינאישיים
קריירה. 4



;תקשורת לא יעילה•

;  מלחמות פנימיות•

;אי שיתוף פעולה•

;והיעדר משוב; תמיכהחוסר •

הצקות של עובדים  הטרדות ו•

או גזעיעל רקע מיני, אחרים





תנאי  . 3
עבודה

סביבה . 2
פיזית

תפקיד. 1

הנהלה. 6
יחסים  . 5

בינאישיים
קריירה. 4



והצקות של הטרדות •

או על רקע מיני, מנהלים

גזעי

;תחרותיות יתר•

;היעדר תמיכה•

;היעדר משוב•

דרישות סותרות ממנהלים  •

;שונים

.וכדומה•



 הכל  'תסמונת של
ובקשר של  ', דרכי

מנהלים בלבד עם  
.  גורמי חוץ

 עובדים על  תלונות
על  , חוסר עצמאות

שיתופם  -אי
בקבלת החלטות  

ועל חוסר גיוון  
בעבודה  



מצד פתיחות ניהולית

הנהלה של ארגון היא  

תפיסת תפקיד פתוחה  

מרחב  המאפשרת

פעולה לעובדים ביוזמות  

עצמיות וביצירת קשר  

עם גורמים בתוך 

.  לארגונםומחוץ



מעודדת את העובדים לחשיבה  פתיחות ניהולית

עם מידה נכבדה של סובלנות  -עצמית וליוזמות 

זה . לטעויות שהן חלק מכל תהליך לימודי

לגילוי פתיחות  , עידוד רב לשאילת שאלותכולל

לביקורת ולהעלאת חלופות מרובות וחדשניות 

.ככל האפשר

תורמת לפתיחות ניהולית

ומחזקת את  , (הגמישות האסטרטגית)

.של הארגון" המערכת החיסונית"

http://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-wiki/%d7%90%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/


העובדים נדרשים לחשיבה מעמיקה  ,

ולחיפוש מתמיד אחר  , עצמאית וביקורתית

תוך  , זאת. דרכים משופרות לביצוע משימות

ואספקת משוב הדדי , שיתוף רב במידע וידע

. מעמיק על ביצועים



ככל שהמפקדים פתוחים  

,  לצורכי הפקודיםקשובים יותרו

,  מידת הלחץ שלהםירדהכך 

ימי המחלה , עלתההתפוקה 

,  פחתהצריכת תרופות , פחתו

,  ובאופן כללי, השתפרההשינה 

עלתה  רמת שביעות הרצון 

!מאוד



אישיים  גורמים 
ומשפחתיים

גורמים 
בעבודה

שנובעים ממקום  

!העבודה

שנובעים מחיינו האישיים  

אך משפיעים על חיינו  

כעובדים



בעיות משפחה;

בעיות כלכליות;

  ומאפיינים

.אישיותיים



לארגון ולמסוגלות  , הציפיות של עובדים בנוגע למקצוע•

.  העצמית שלהם תורמות באופן משמעותי לשחיקה

אנשים צעירים נוטים יותר לחוות שחיקה לעומת לרוב •

,  כיוון שהם אידיאליסטיים יותר, אנשים מבוגרים

.גבוהים יותרסטנדרטים יותר ובעלי הישגיים 

הם  , ולכן; השגהלהציב יעדים שאינם ברי נוטים הם•

.  שחיקהמועדים יותר לחוות 



יהיו  , שמתקשים לתפקד בתוך מבנים ביורוקרטייםעובדים •

בעבודה בארגונים  בעלי נטייה גדולה יותר לחוות שחיקה 

.  כאלה

אנשים שנוטים לייחס אירועים למזל או לגורמים  , בנוסף•

נוטים יותר אף הם  , במקום לייחסם ליכולת שלהם, חיצוניים

לחוות שחיקה



משפחה-קונפליקט עבודה(Work-Family-Conflict )הוא מצב ,
.  ובן זוגהורה,פרט נדרש למלא מספר תפקידים כמו עובדבו ש

של אחד התפקידים מתנגשות במידה זו או אחרת עם  הדרישות 
.  ועל הפרט למצוא דרך לאזן ביניהן, דרישות התפקידים האחרים

מהווה גם הוא מקור איזון בין הבית לעבודההתמרון להשגת
.ללחץ

עלולה לגרום  שעות נוספותדרישת המעביד לעבוד, למשל
לעובד לקונפליקט כיוון שהוא יודע ששעות אלו יבואו על חשבון  

. שעות שבהן יכול היה להיות עם משפחתו

טלפון  והדואר האלקטרוניכמו התקשורתהתפתחות אמצעי
לעבודה הביאה לכך שלא ניתן להפריד בין חיי הבית , הסלולרי

.ומגבירה את הלחצים



 התעסוקתי קיימים שלושה סוגים עיקריים  בהקשר
.  פוליטית וטכנולוגית, כלכלית: של אי ודאות

 חרדים יותר לביטחונם  אנשים : כלכליתודאות אי
. התעסוקתי כאשר הכלכלה מתכווצת

 פוליטיים  ואיומים שינויים : פוליטיתודאות אי
.יוצרים חרדה

 חדשותמקורה בהמצאות : טכנולוגיתאי ודאות  ,
,  ואת ניסיונםכישורי העובדים המאתגרות את 

.  והופכות מקצועות רבים ללא רלוונטיים



"ייצור ידע"



כשל ניהולי
גורמים 

אובייקטיביים

שניתן לתת להם  

במיון  מראשמענה 

העובדים ובתהליכי 

העבודה אליהם 

אם  : שמכיל פרדוקס

להנהלה היה הכוח  

,  לשנות את המצב

היא לא הייתה מגיעה 

...לשם מלכתחילה



ביכולתה להפחית את הלחץ  , לפחות לכאורה, לכן

.הנגרם מהם

משמעותי  חסםמהווהתרבות הניהולהזובמקרה

!לפתרון אפקטיבי



  זיהוי עצם העובדה

שקיים לחץ יתר  

בארגון או בחלקים  

.בתוכו

הלחץגורמיזיהוי

!הנכונים

  זיהוי הפתרונות

!הנכונים



"ייצור ידע"

הם מוכרים 

, מרשמי פלא

לאכול 'שבהם ניתן 

את העוגה  

ולהשאיר אותה  

.'שלמה



"ייצור ידע"


