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 תקציר

נושא הרוחניות והאמונה במקום העבודה מראה עניין הולך וגובר בקרב בעלי עניין רבים: מנהיגים 

עסקיים, עובדים מכל הסוגים והרמות, מנהיגי איגודים מקצועיים וחוקרים אקדמיים. על אף האתגרים 

ות מתוך מגוון נושאים רוחניים ואמוניים במקום העבודה, אסכולות ניהוליות היו איטיוההזדמנויות שעלו 

היא לזהות, לתעד ולנתח את מקורות המידע האקדמיים  ,מטרת מאמר זהיחסית באימוץ הגישות העולות. 

ורוחניות במקום העבודה, כולל דת, השתלבו בדיון אקדמי ובפעילויות  (ניהול משאבי אנוש) נמ"אבהם 

 ארגוניות מתועדות.

 (.Neal, 2013' )2013המאמר מציג תוצאות חיפוש מילות מפתח ב'מדריך לאמונה ורוחניות במקום העבודה 

וקיים החיפוש מזהה ארבע תחומים נפרדים בהם נמ"א מעורב בנושאי רוחניות במקום העבודה: נושאים ח

 כניות פיתוח רוחניות; וגיוס ומיון.ותקנוניים וסוגיות של שוויון בתעסוקה; רוחניות של מנהיגות וניהול; ת

אנחנו טוענים כי התבסס קשר נראה בין נמ"א ורוחניות במקום  ,בהתבסס על הספרות שנחקרה ונותחה

 של רוחניות במקום העבודה. העבודה. מחקר נוסף נדרש כדי להרחיב את הבנתנו על תפקיד נמ"א במקום 

 מבוא והקשר מחקרי

ההיסטוריה של ניהול הייתה עדה להרבה אופנות ורעיונות חולפים. בחברה המערבית, שנהיית יותר 

, כי רוחניות יכולה להיות Fry, Matherly, and Ouimet’s (2010)חילונית, יכולה להפתיע טענתם של 

בעלי עניין ושומרים  ם,לארגונים ומשנה אותם לארגונים יותר מצפוניים, ממוקדי "נס"שמביאה  העובדה

כי  ,סביבה. בתמצית, הטענה היאוכלכלה, חברה שבין את השילוש  תממקסמ. התנהלות זו על קיימות

רוחניות במקום העבודה והנהגה רוחנית בפרט, יכולות להשפיע על ביצועי העובדים ולספק את היסודות 

 Fry etלמידה, יצירתיות, העצמה וחדשנות, אשר בתורן מסייעות לתוצאות ארגוניות משופרות )לפיתוח 

al., 2010; Kolodinsky, Giacalone, & Jurkiewicz, 2008; Sullivan, 2008.) 

ניתן לטעון, כי לימוד רוחניות במקום העבודה רחוק מלהיות חדשני בתחומי הפילוסופיה ומדעי החברה. 

, בעוד 19-את מקורותיו בקרב יוזמות קלוויניסטיות, מתודיסטיות וקוויקריות במאה האפשר למצוא 

המקורות המחקריים שלו נמצאים, בין היתר, בעבודותיהם המקוריות ורבות ההשפעה של מארקס, וובר, 

(. עם זאת, לא ניתן Case, Eriksen, Mills, & Hope, 2012; Tracey, 2012דורקהיים, ג'יימס ופרויד )

 Journal of Management -להתעלם מהרעיונות הרעננים בהתדיינות הנוכחית של תקופתנו. לפי ה

(JMSR, 2014) ,Spirituality & Religion עשורים האחרונים, מראים מודעות עולה לנושאים עסקיים ב

כגון אתיקה עסקית, קיימות ואיכות הסביבה, אחריות חברתית תאגידית ואיזון  ,הקשורים לרוחניות

                                                           
 50 המאמר תורגם מאנגלית על ידי העורכים באישור הכותבים. הגרסה האנגלית בעמוד 1
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אנו עדים לתנועה הדואגת ליצירת סביבת עבודה  ,המוקדמות 90-חיים פרטיים. מאז שנות ה-עבודה

כי עם ההתעוררות של שערוריות  ,המאפשרת יותר אותנטיות, אמון, משמעות וייעוד. יש הטוענים

ואגן, כמו גם המשברים הכלכליים שהטילו צל כבד על וקום ופולקס-רון, וורלדהשחיתות כדוגמת אנ

(. התנועה לרוחניות במקום העבודה צוברת JMSR, 2014'ארגון מוסרי' )בצורך ההכלכלה העולמית, הגיעה 

 ;e.g. Major, 2013; Miller & Ewest, 2013; Neal, 2005תאוצה עם תשומת לב מחקרית ומעשית עולה )

Tracey, 2012ניתן לראות את זה בהקמת קבוצת עניין "ניהול, רוחניות ודת" ב .)-Academy of 

Management (AOM) 1999-ב (AOM, 2014 מגמה זו קיבלה אישוש מחודש בהמשך פעולת הקבוצה .)

 ,Journal for Management“  2004( ובייסוד ירחון ייעודי בשנת AOM ,2013וכוונותיה להפוך למחלקה )

Spirituality and Religion” (JMSR). 

  העניין ההולך וגובר העלה גם חששות וקולות סקפטיים. עלו שאלות כמו: על בסיס מה ניתן להצדיק בקשה

תנו את הלב והנשמה לתאגיד; האם יש ערובות כי האמון, שהוא בסיס לביטויי ישל ארגונים מעובדיהם שי

ח העבודה, כולל עובדים המכחישים וארגונים עם מגוון דתות בכרוחניות, לא ינוצל לרעה; איך מתמודדים 

כי  ,(. עלה גם חששLund Dean, Safranski, & Lee, 2015; Brown, 2003כל אמונה דתית או רוחנית )

ח ושליטה מטרידה בככגון  ,השלכות שליליות בעלצד אפל גם לרוחניות במקום העבודה יכול להיות 

-Lipsציות )-הארגון ופעולותיו, מניפולציות על משמעות והשגת היענות העבודה, דחיפה לקבלת מטרות

Wiersma, Lund Dean, & Fornaciari, 2009; Brown, 2003.) 

בעוד שיש עדויות רבות להתרחבות התחום, ניתן לשאול אם כל ההתפתחויות אכן תרמו להבהרת השיח, 

המאפיינת את השיח על רוחניות בארגונים כיום, מובילה ליותר בלבול.  והמקיפה או אם הגישה הרחבה

דשות מתחום ניהול ח נים להציגיאנו מקווים להוסיף מעט בהירות לדיון בהצעת עקרונות ניתוח. אנו מעוני

משאבי אנוש, דרכן ניתן לחקור את תחום הידע של רוחניות במקום העבודה. אנו טוענים כי שימוש בנקודת 

המשגות בארגון המידע, כמו הדיסציפלינה של נמ"א, מאפשרת לנו להשתמש בשיטות מחקר, מבט ל

מבנים דומים בהטמעה לתחום חדש זה שאנחנו בוחנים. נמ"א זו בחירה טבעית, משום שמאז תחילת בו

, מובן שנמ"א מכיל מגוון רחב של משימות, כלים ותחומי אחריות בשירות החלק האנושי של 20-המאה ה

תפקיד מפתח  בעלח העבודה. נמ"א כיום מקובל כודרך ניהול אסטרטגי של כ ,ים ומייצר ערך עסקימיזמ

בהצלחה של ארגונים, למשל בכך שמייצר רווחה לעובדים ומעלה ביצועים על ידי מחויבות ונאמנות 

 (.e.g. Fry et al., 2010; Kaplan & Norton, 1996מוגברות )

להתייחס לכך שהתנועה העולה, שאנו קוראים לה 'רוחניות במקום  לפני שנתחיל בניתוח, אנו רוצים

 ,כגון התנועה לרוחניות במקום העבודה, התנועה לאמונה במקום העבודה ,העבודה', נקראת בשמות שונים

 the positive organizational scholarshipאסכולת החיוביות הארגוניתותחומים קשורים כמו תנועת 

movement (Bell-Ellis, Jones, Longstreth, & Neal, 2013 .) 

(, בשנים הראשונות של תחום האמונה והרוחניות 2013כפי שמציין המדריך לרוחניות במקום העבודה )

 השהתעניינ זאתו ,בדת במקום העבודה השהתענינ זאתבמקום העבודה היו שתי נקודות מבט מובחנות: 

חודיות ומובחנות זו מזו, ותומכי כל אחת יברוחניות במקום העבודה. רוב האנשים ראו בדת וברוחניות כי

אנשי ארגונים ואנשי מחקר יכלו עם הזמן מהאסכולות הסתייגו משילוב השנייה בדיאלוג שלהם. עם זאת, 

כמה של מקומות ולחומצאו כי יש ערך בלמידה של מה שיש לדת השונה להציע  ,לראות יותר מן המשותף

העבודה. לכן, בעוד אנחנו מכירים בכך שיש הבדלים סמנטיים, לצורך מחקר זה נלך עם גישתו המכילה של 

מקום העבודה'. קוראים המעוניינים להתעמק בהבדלים הסמנטיים בה'מדריך לאמונה, רוחניות ודת 

 ;e.g. Houghton, Neck, & Krishnakumar, 2016מוזמנים לעיין במאמרים המרחיבים תחום חשוב זה )
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Miller & Ewest, 2013; Phipps & Benefiel, 2013; Kinjerski & Skrypnek, 2004; Brown, 2003; 

Ashmos & Duchon, 2000; Gibbons, 2000.) 

 שיטה

הוחלט לבחון לעומק מקור אחד מסוים: את "המדריך  ,בעקבות סקירת ספרות בתחום ניהול ורוחניות

. המדריך הינו אוסף של מאמרים מוזמנים ומאמרים (Neal, 2013)יות במקומות העבודה" לאמונה ורוחנ

ידי אנשי ארגונים וחוקרים בולטים בתחום של אמונה ורוחניות במקומות העבודה. -מחקריים שנכתבו על

הוא מספק תמונת מצב עכשווית על התחום, בשילוב של נקודות מבט אקדמיות ושל פעילים בארגונים. 

רת המדריך היא לספק סקירה רחבה ולבנות גשר בין המחקר לבין העשייה הארגונית, הכוללת אוסף מט

תמונה לא רק של מקרי  במטרה ליצורמקיף של כתבים ומאמרים העוסקים ברוחניות במקום העבודה, 

 .(Neal, 2013)אלא גם חזון של מה שעשוי לעלות ולהתפתח בתחום בעתיד  ,בוחן ושל המחקר הנוכחי

כותבים. הוא  55ותרמו לכתיבתו  ,פרקים 44המדריך, כולו כתוב באנגלית, בנוי משבעה חלקים, כולל 

כמו סוגיות בסיסיות באמונה ורוחניות במקומות העבודה, נקודות מבט דתיות על אמונה  ,מכסה נושאים

תיאוריות עולות על יים(, אבמקום העבודה )כולל נוצריות, פרוטסטנטיות, יהודיות, איסלמיות ושל באה

מנהיגות, נקודות מבט המשלבות דיסציפלינות שונות, הערכה ומדידה של רוחניות במקום העבודה, שילוב 

 כמו גם כתבים של 'בחינה עצמית' המסתכלים מעבר לאופק. ,תחום הידע והמעשה

כולל  ,כולל ביטויים קרובים, מילים נרדפות ,נערכה סקירת מילות מפתח מתחום נמ"א על המדריך

לים נספרו לפי הופעתם בטקסט פעם לכל הקשר שהמילה יקיצורים ופתיח של מילה עם סיומות שונות. המ

פן, כאשר מילות מפתח הופיעו קישור חוזר לאותו אירוע נספר פעם אחת. באותו או ,לדוגמה .מופיעה בו

פוש הסתברו הן נספרו כפעם אחת. בנוסף, כאשר מילות החי ,מפעם אחת במשפט או פסקהיותר 

כך גם כל אזכורי המילים בשמות הירחונים ומקורות  , הן לא נספרו.כמתייחסות  לתיאור או הגדרת תפקיד

תוצאות  42העלה  ,כולל מושגים נרדפים כמו 'ניהול סגל' ,המידע. החיפוש אחר המושג 'ניהול משאבי אנוש'

 תקפות.

 תפקיד נמ"א ברוחניות במקום העבודה

לו דרכים אמונה ורוחניות במקום העבודה מקבילות לפעילויות ות המדריך לבחון באייתה אחת ממטרזו ה

. הניתוח (Neal, 2013)חדשניות ומתקדמות בניהול משאבי אנוש, או האם הן מביאות משהו נוסף לדיון 

תחומים  הכי קשרים בין ניהול משאבי אנוש ורוחניות במקום העבודה כרוכים זה בזה. ארבע ,שלנו מציע

הרכבנו רשימה של  ,תחומים אלהת של מעורבות נמ"א ברוחניות במקום העבודה זוהו. בנוסף לארבע

'נושאים נוספים שעולים'. אלה יכולים להיות לא יותר מהערת שוליים של פסקה במאמר, שעדיין נשפטה 

ניות במקומות כמשמעותית. ארבעת התחומים )ו'נושאים נוספים שעולים'( עם השלכות על נמ"א ורוח

 מוצגים בסדר יורד של פירוט שניתן ב'מדריך', החל בנושאים שנדונו הכי הרבה: ,העבודה

 נושאים משפטיים וחוקי שוויון הזדמנויות בעבודה.   .1

 מנהיגות, מנהלי מ"א רוחניים. .2

 כניות פיתוח רוחניות.ות .3

 גיוס ומיון עובדים. .4

 נושאים נוספים שעולים. .5
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 שוויון הזדמנויות בעבודהנושאים משפטיים וחוקי 

לשאלה מדוע זה )עדיין( כה מורכב לסמן קשר לא מעורפל בין נמ"א לרוחניות במקום  הסבר אפשרי

, מנהיגי ארגונים תשושים מדיונים Sullivan( על בסיס חוקי. לפי 2013) Sullivanניתן על ידי   ,העבודה

ארגונים. מומחה לחוק במשפטיים, לכן מסתייגים באופן קיצוני משילוב כל דבר הקשור לאמונה ורוחניות 

החוק )האמריקאי( ש, כי הדאגה הזו אינה נחוצה משום Sullivanשוויון הזדמנויות בתעסוקה, טען, על פי 

החלטות המתנגדות לשילוב נושאים רוחניים, לעתים בניגוד תומך באופן כללי ברוחניות במקום העבודה. 

תכן שיש בזה משהו בעל ערך" לארגון, נוטות להיות מבוססות על חוסר ילתחושת הבטן של מנהל/ת לפיה "י

ולעתים התוצאה של זה היא  ,ההיכרות של מנהלי הארגונים עם תקנות וחוקי שוויון הזדמנויות בעבודה

 (.Sullivan, 2013של החוקים )בפרשנות שמרנית מהנדרש 

הן הזדמנויות ועבודה על נושאי רוחניות הקשורים לחוק שוויון הזדמנויות בתעסוקה מציגה הן אתגרים 

למ"א. במדינות עם ועדות ארציות מבוססות בתחום שוויון הזדמנויות בתעסוקה כדוגמת ארה"ב, ישנה 

 ציפייה ממנהלי מ"א להבטיח התאמה לחוקי העבודה.  מכך מתחייב שהם יבינו את החוקים והוראותיהם. 

 McCormick(2013במאמרו על עתיד התחום בירחון ) Management, Spirituality and Religion 

(MSR)מדגיש כי תפיסות כמו של . הוא , מצביע על החפיפה בין נמ"א לניהול רוחניות ודתMitroff (2003) ,

הן שנויות במחלוקת מנקודת  ,ד מצומצם, אם בכלל, במקום העבודהולפיהן דת מאורגנת יש לה מקום מא

בסיס של הפליה על רקע דת. זוהי חלק  הן הזמנה )לפחות בארה"ב( לתביעות על ,מבט משפטית. כמו כן

ארגון לצרכים דתיים של עובדים את המאחריותם המשפטית הכוללת של מנהלי/ות משאבי אנוש להתאים 

 מנהלי/ות משאבי אנוש צריכים לבחון אם וכיצד(. McCormick, 2013; Sullivan, 2013) במידת האפשר

 ישות בשעות הפסקה לתפילה או התאמת חדר לתפילהצרכים רוחניים, כגון גמל ניתן להתאים את הארגון

(Sullivan, 2013; U.S. Equal Employment Commission Compliance Manual, 2013.) 

ות לחברות שמקדמות בבירור את אמונותיהן ומעולם לא התמודדו עם תביעה אה'מדריך' מספק דוגמ

פך, י(. להe.g. Day Spring Greeting cards; Akin, 2013משפטית משמעותית על סוגיות של גיוס עובדים )

אם מנהלי/ות משאבי אנוש מתחברים לרוחניות במקום העבודה, כמו למשל בתוכניות כמו התוכנית של 

 ,the Ford Interfaith Network at Ford Motor Company (e.g. Neal פורד 'רשת האמונה של פורד'

2013; Sullivan, 2013תרמו משירות לקוחות טוב יותר, יצירתיות וחדשנות יארגונים י(, ההבטחה היא כי ה

 משופרות ושיפור כללי ביצרנות וברווחים.

חיבור אפקטיבי של הרוח עם העבודה הופך את העבודה למשמעותית יותר ומספקת יותר. חיבור כזה 

קום מספק תשובה לשאלות הנוגעות לשחיקה, לחץ, רצון העובדים לשלב את אמונתם וערכיהם במ

ועבודה בשיתוף פעולה, כבוד והתלהבות עם אחרים. בקצרה, זה נוגע להתאמה לצרכים אנושיים  ,העבודה

בסיסיים, בין אם משתמשים ישירות במושג 'רוח' 'דת' או לא. עם זאת, אם מנהלי/ות מ"א אינם מקדמים 

, שעשויות להפוך הבנות עם עובדים-זה יכול להוביל לאי ,מספיק את נושא הרוחניות במקום העבודה

 (.Sullivan, 2013לבעיות משפטיות ואף להסדרים יקרים מול בית המשפט )

 

 ניהול משאבי אנוש, ניהול ומנהיגות רוחניים

 see e.g. Akin (2013)תמיכת נמ"א ברוחניות במקום העבודה ממוקמת כקשורה באופן הדוק למנהיגות ]

on Day Spring Greeting Cards; Major (2013) on Hewlett Packard (HP); Sedgmore (2013) on 

CEL(  לשעבר מנהל מ"א בחברת  2013[. מייג'ור ,)HP איש, שבעבר  700, מעיד על סגירת מחלקה המונה

עובדים הנלווים לרכישה. לאחר  20,000ועל פיטורי מיליארד דולר, בעת רכישת קומפק  2ייצרה מחזור של 

איכות מוצר, מדדי עשור של הצלחה עסקית, ביצועי המחלקה ירדו באופן חמור ומדדי מפתח כלכליים, 
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החלטה להפסיק את פעילות המחלקה והנהלה התקבלה קו האדום. לו עיגחברתיים ותרבותיים הומדדים 

ידי ההנהלה הבכירה, -יים שפותחו עלחדשה נשכרה כדי לנהל את המעבר. בנוסף לקווים מנחים עקרונ

, טקסים(. באופן ייחודיותהציגה חמש רמות של תמיכה ארגונית )סדנאות, קהילה, תקשורת,  HP-נמ"א ב

חודשים היצרניים ביותר של המחלקה. כל מדדי הביצוע העיקריים הו הימפתיע, החודשים עד לסגירה 

אורה יותר ממאה מיליון דולר נחסכו בשל משא ולכ ,השתפרו, שורה של מוצרים חדשים הושקה בהצלחה

כי רוחניות במקום העבודה  ,( מעיר2013ומתן מחודש על חוזי הספקים. בהערכה לאחר מעשה, מייג'ור )

הייתה הגורם המבדל עבור הצוות. הרוח החדשה בעבודה, שהחלה ממשאבי אנוש וחמש רמות התמיכה 

קהילתיות ושליטה. כאשר הגיעה ההודעה על הסגירה  שיקמו תחושת משמעות, זהות, אמון, ,הארגונית

מייג'ור מוסיף  (.2013, מייג'ור)ידי צוות רגוע ומקבל -שלושה חודשים מאוחר יותר, היא התקבלה על

כי ההצלחה הייתה בשל החיבור של ההנהלה לרוחניות במקום העבודה. מנהיגים, כולל הוא עצמו,  ,ומסיק

שגם  -נות ולקבל מגנפשר להם להיות פתוחים, להוריד יעצמי. שינוי שאהיו צריכים ראשית לעבור שינוי 

הם חשופים ופגיעים. הסתכלות עצמית סייעה לו לשנות את התנהגותו ממגננה, הכחשה,  –כמנהיג 

 לתגובה לתחושות לב, הומניות, ראיית האנשים וחמלה. ,רציונליזציה מופרזת או חוסר רגישות

 כניות פיתוח רוחניותות

הן מכוונות , כי כניות אלהוה'מדריך' מספק שתי דוגמאות לתוכניות פיתוח רוחניות. ראוי לציין לגבי ת

אינן מבחינות בין חייו הפרטיים של ולהתמקד ב"אדם כמכלול" ובהתייחסות למתן תמיכה לעובדים, 

כנית פיתוח ומפעילים ת ,Day Spring Cards (Akin, 2013) -העובד לבין עבודתו המקצועית. מ"א ב

כנית פיתוח מנהיגות המתמקדת בכישורי מנהיגות רכים. ואשר כוללת תורוחניות שנקראת "מעשירה", 

כנית ובהתבסס על הניתוח, מספקת "גורמים מטפחים" לעובדים מחוץ ומחלקת מ"א מעריכה את הת

 (.Akin, 2013לסביבת העבודה )

 ,Geert Groote Instituteטת ווינדשיים, הולנד )גרוט' באוניברסי-כנית פיתוח רוחניות ב'מכון גירטות

Windesheim University),  אחראית לדיאלוג מתמשך על הזהות והערכים של האוניברסיטה. מחלקת

ומארגנת פעילויות  ,מ"א מספקת מפגשי פעילות ודיון מחוץ לאוניברסיטה לעובדים, מנהלים וסטודנטים

כנית למנהיגות נותנת השראה" ומיעצת לחבר והיא מפעילה "ת ,נוספות לבחינה עצמית של המוסד. כמו כן

 (.Schuijt, 2013המנהלים לגבי נושאי זהות וערכים )

 קבלת עובדים

שמפעיל מספר עסקים בתחום הבריאות בארקנסו, התמקד בתהליך קבלת  Mercyהמרכז הרפואי 'מרסי' 

העובדים. כארגון נוצרי הם מוכוונים לאתר ולקבל את "האנשים הנכונים". לכן, הם פיתחו תהליך מיון 

שיקולים משפטיים הפכו להיות נושא משמעותי. שאלות הנוגעות לאמונה, שקפדני. כנראה לא מפתיע, 

בות, נשארו מחוץ לראיונות בשל חשש מהשלכות משפטיות אפשריות. החשש הזה למרות שנתפסות כחשו

היה מבוסס על אי ידיעת החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה לעומק וחוסר תמיכה למראיינים כדי להבטיח 

(. בעזרת מ"א יושם הליך מיון סטנדרטי, שהוא כיום הכלי Gardner, 2013שיישארו בתחומי החוק )

. הליך הקבלה כולל מספר שלבים, Mercy Health Careרגוני הבריאות של 'מרסי' המחייב בכל א

כנה חדשה עם שלוש שאלות ושמטרתם להבטיח "התאמה רוחנית תרבותית" בין המועמדים לארגון. ת

עושה את ההבחנה הראשונית ומקטינה את מספר המועמדים ברשימה. השאלות  ,פוסלות בהתחלה

אול מועמדים על הציפיות שלהם והנכונות להשתתף בתוכניות רוחניות מנוסחות באופן שמאפשר לש

ח בסביבת עבודה שבה טקסים, ווטקסים דתיים בארגון. למשל, ניתן לשאול את המועמד/ת אם ירגישו בנ

כל העובדים מצופים להשתתף בהם, כמו למשל תפילה שערכים ופעולות רפואיות מבוססים על דת ו

 (. Gardner, 2013משותפת על בסיס קבוע )



 Study of The Organization and Human Resource Quarterly   1(3)2016רבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי  
 

46 

 

מ"א עורכים ראיון התחילו מ"א להיות מעורבים בראיונות הרבה יותר מבעבר.  ,בנוסף להליך המיון הזה

, גישתם יכולות גבוהות שעל אף היותם בעלימקדים עם מועמדים, במטרה להימנע מקבלת עובדים 

צמצמים עוד את מ"א מ ה,ז ףמיון נוס שלבלמצופה במרכז הרפואי מרסי. ב ותמתאימ ןותפיסתם אינ

שיבצעו המנהלים והצוות התפעולי. זה חוסך זמן ומשאבים. כיוזמה שלישית, מ"א  רשימת הראיונות

הליך המיון כיום כולל סיור במחלקה כדי  ,מספקים הדרכה ואימון בשיטות ראיון למגייסים. בנוסף לראיון

כל היוזמות הללו הובילו לירידה  לבחון אם המועמד/ת מתאימים לתרבות הפנימית במחלקה. בהתאמה,

ובסופו  ,תפקידמהרצון הבתחלופת עובדים, שניתן לקשור אותה באופן מתקבל על הדעת לעלייה בשביעות 

 (.Gardner, 2013של דבר הובילו היוזמות לירידה בעלויות הקשורות לתהליך הקבלה של עובדים )

 נושאים נוספים שעולים

בהם מ"א מעורבים בנושאים רוחניים במקומות העבודה, הניתוח  בנוסף לארבעת התחומים המוזכרים

וחניות במקום העבודה. על אף היות ההערות, שלנו הציף רעיונות נוספים, שמציעים קשר בין נמ"א ור

לעתים לא ארוכות מפסקה בהערת שוליים, אזכורם מעיד על כך שהכותבים ראו בהם חשיבות,  שמצאנו,

 ן.כתוצאה מכך הם מוזכרים כא

 (Exxon)שעבד כמנהל מ"א ב'אקסון'  McCormick (2013)מק'קורמיק  :קבלה רבה יותר / שינוי בשפה

מציין כי בעבר היה בלתי אפשרי לדבר על היבטים רוחניים בעבודתו, משום שהשפה  ,כשני עשוריםבמשך 

לשונות -רגישות-כישורי-מבוססתתה לא מקובלת בעסקים ומכיוון שאף אחד לא יצר דרך ישל רוחניות הי

כישורים של אינטליגנציה  21(. לכן, הוא פיתח כלי בחינה עצמית עם McCormick, 2013לדבר על נושא זה )

( נזכר שהשיחה המותרת 2013) Rutteרוחנית והתווה מילון מונחים ספציפיים לאמונה. באופן דומה, 

ה. אולם, עם הכנסת נושאים כמו שימוש באלכוהול היחידה על נושאים אישיים בעבודה הייתה על הקרייר

וסמים, בריאות נפשית, בריאות גופנית, מגדר, העדפות מיניות וגזע, גם רוחניות מצאה את דרכה לנושאי 

 השיחה הלגיטימיים בארגונים.

כפי שתואר לעיל, חוסר היכרות עם החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה נראה כמחסור נטייה של מ"א: 

תי עבור ההנהלה לשילוב פעילויות רוחניות לעבודה. עם זאת, היכרות עם החוק מציעה סיכוי משמעו

 Sullivanשהחוקים הללו, בהיותם מכבדים שונות, יכולים להוות תמיכה לרוחניות במקום העבודה. 

בטוחים כי אקדמאים בתחום נמ"א נוטים להיות יותר מעודכנים בענייני החוק. לכן הם יותר  מציין ,(2013)

להיכנס לעומק של רוחניות במקום העבודה. בנוסף, המקרים המתוארים ב'מדריך', מראים כי יועצי נמ"א  

ות נקודת מפגש מועילה ומקור מידע טוב לחוקרים כאשר לומדים רוחניות במקום העבודה. ויכולים לה

ות אחרות. זה פותח כי נמ"א נוטה לכיוון רוחניות במקום העבודה יותר מהתמחוי ,ניתן לכן להסיק

 הזדמנות לנמ"א להרחיב את תפקידו בדיון על רוחניות במקום העבודה.

יכול להישען על שיטות  ,כי ניסיון למדוד את ההון הרוחני של ארגון ן,( מציי2013) Malloch מדידה:

של פיליפס   HRM scorecardכמו 'כלי ניקוד נמ"א' ,מדידת הון אנושי וחברתי, שפרחו בדיון של נמ"א

(2001.) 

באופן שונה משמעותית  ,המערב קיבל פרדיגמות כמו נמ"א וניהול פרויקטיםהבדלים מזרח / מערב: 

 & Fuמהאופן שבו יחסים בין עובדים ובעלי עניין בארגונים מפורשים ומובנים בתרבויות המזרח )

Kamenou, 2011; Chen & Partington, 2004 גם בהשוואת מחקרים על (. מצופה כי הבדל זה יתבטא

הקשר בין נמ"א ורוחניות בעבודה בהקשרים ארגוניים במזרח או במערב. אולם, בחינת הספרות מציעה, כי 

מהן מציעות תואר  300-כ ,אוניברסיטאות בסין 2,000-ה, למשל עם יותר מילמרות שנמ"א במזרח בעלי
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ובאופן כללי אינו נגיש  ,ניתמרבית המחקר בתחום מפורסם בספרות המקומית בשפה הסי .בנמ"א

ת הבנתו והערכתו של העולם המערבי (. ככל שמתפתחSheldon, Sun, & Sanders, 2014לחוקרים במערב )

ולהבין טוב יותר את כנס לעומק יהזדמנויות חדשות לה נוצרותנמ"א בהקשרים של ארגונים במזרח,  כלפי 

 קום העבודה. רוחניות במללנמ"א ובנוגע הבדלים בין המזרח למערב ה

 

 דיון ומסקנות

ידי ניתוח 'המדריך לאמונה -התכוונו במאמר זה לחקור את הקשר בין נמ"א לרוחניות במקום העבודה על

(. הגישה שבחרנו, יישום כלי שיטתי לבחינת שדה המחקר, נראית Neal, 2013ורוחניות במקומות העבודה' )

 ,פעילויות נמ"א -נמ"א לרוחניות במקום העבודה  מוצדקת. מצאנו קשרים ברורים של פעילויות מפתח של

 כגון קבלת עובדים, פיתוח מנהיגות ופיתוח ארגוני ואישי.

ו העדויות שמקורן ב'מדריך' והוצגו במאמר זה נותנות מבט מבטיח לעתיד. במקרים בהם נמ"א התחבר

חדשנות, בביצירתיות ויה יישנן עדויות לשירות לקוחות טוב יותר, עלבאופן מוצלח לרוחניות, 

(. מעורבות נמ"א סיפקה תגובות Neal, 2013; Sullivan, 2013רווחים משופרים )בפרודוקטיביות וב

 ;Neal, 2013לנושאים הקשורים לשחיקה, לחץ, רצון העובדים לשלב את ערכיהם ואמונותיהם בעבודתם )

Sullivan, 2013 שינויים מוצלחים, השגת סיכומים בשלום ,)(Major, 2013) תהליך קבלת עובדים משופר ,

(Gardner, 2013) הבהרת נושאים משפטיים והגנה על חברות בפני מה שעלול היה, אחרת, להפוך ,

עבודה -כניות פיתוח צוות שסייעו בשיפור איזוני ביתולהסדרים משפטיים יקרים. מעורבות נמ"א קידמה ת

(Akin, 2013), ( והוסיפה לדיאלוג של זהות וערכיםSchuijt, 2013 ,המקרים שנבחנו מדגימים שנמ"א .)

 HPרוחניות בעבודה והנהגה רוחנית יכולות להיות מתואמות וקשרים חזקים יכולים לצמוח ]ראו נמ"א ב 

Major, 2013))Day Spring Christian greeting cards (Akin, 2013), CEL (Fry & Altman, 2013), 

Cordon Bleu-Tomasso (Fry et al., 2010) .] ,לגבי השאלה האם מענה מספק  לא ניתן ב'מדריך'עם זאת

המושגים אמונה ורוחניות במקום העבודה דומים לפעילויות נמ"א מתקדמות וחדשניות, או שמא הם 

מוסיפים תובנה ייחודית לדיון. ה'מדריך' מצביע גם על פער בידע הקשור להבדלים בין נמ"א בארצות 

יכולת לחקור הקשר בין נמ"א לרוחניות במקום העבודה בהקשר התרבותי י הגבחשש להן ו ,המזרח למערב

 מערב.-מזרח

וכי  ,גישה רלוונטית לרוחניות במקום העבודהבעלת פונקציה ארגונית ומהווה כי נמ"א  ,הניתוח שלנו מעלה

אף ה מוטמעת המאפשרת לה להיות נכונה ומקבלת לנושאי רוחניות בארגון. על יהיא נראית כבעלת נטי

ד על הקשר בין נמ"א והקשר הנראה הזה, הספרות המחקרית הנרחבת על ניהול אומרת לנו מעט מא

שעולה בקנה אחד עם , Charoenarpornwattana (2016)יוצא מן הכלל היא תרומתו של  לרוחניות.

ות ח המניע או ככלי ההטמעה לשינויים בתחום רוחניולפיהם נמ"א מקבלת התייחסות ככ ,הממצאים שלנו

 ,כי מנקודת מבט סוציולוגית ם, א( הינו ניסיון ראוי נוסף2012) Traceyבארגונים בתיאלנד. המחקר של 

ירחוני הניהול העיקריים את לסמן את הקשר בין דת להתארגנות. באופן מעניין, ברשימה הוא מציג 

מתוך  31בראש הרשימה, עם  'Human Relations'דת, 'יחסי אנוש' נושאי שכוללים מאמרים המתמקדים ב

מאמרים שפורסמו. עם זאת, בבדיקת תוכן המאמרים, מרביתם התגלו כעוסקים באסטרטגיה ו/או  86

שעשויות ש יהיה מעניין למצוא מה ההשלכות התארגנות של ארגוני דת. מנקודת מבט של משאבי אנו

( בארגונים ותעשיות Pippert, 2004נו' )ח  של 'קהילה רוחנית' , 'עובד רוחני' ו'העידן הרוחני שלולהיות לכ

 שונות.
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לירחון לניהול, רוחניות ניסיון להרחיב את הניתוח שמטרתו תוצאות ראשוניות ממחקר שנמצא בעיצומו, 

מראה כי מילות מפתח מתחום נמ"א בולטות , Journal of Management, Spirituality & Religion ודת

קשר בין נמ"א לרוחניות ה לגביכי מחקר עתידי עשוי לחזק את ממצאינו במחקר זה  ,מה שמרמז .גם שם

, Journal of Management, Spirituality & Religionבמקום העבודה. אכן, הרחבת המחקר לירחון 

הירחון העיקרי בתחום הניהול בנושא רוחניות, נראה באופנים רבים כדרך ההגיונית להמשך. למשל, מאמר 

נותן  ,מעורבות בתפקידלבוחן את הקשר בין רוחניות במקום העבודה ו Word (2012)על ידי  שנכתב

ר תוצרים ופיובו בזמן לש ,אינדיקציה לכך שעבודה משמעותית היא בעלת פוטנציאל להגברת שביעות רצון

בתפקיד. (. עם זאת, המושג עבודה בעלת משמעות נדון בעיקר בספרות על מעורבות Word, 2012ארגוניים )

Word (2012 טוען, כי ) רוחניות במקום העבודה היא בעלת פוטנציאל לשיפור מעורבות בתפקיד בתפקידים

, מציע Word. ידי חיבור בדרכים משמעותיות-על . שיפור המעורבות נוצרארגון מקצועות ומחלקות-חוצי

 (.Word, 2012לתוך הדיון על רוחניות בעבודה ) 'מעורבות בתפקידעל 'מחקר של שילוב  לכן,

מבטיחים לתפקיד נמ"א   םלמרות שהצבעה על הקשר בין נמ"א לרוחניות במקום העבודה מספקת כיווני

והעמקה אפשריים של הטמעת רוחניות במקום העבודה, הממצאים עדיין משאירים מרחב  וקידום

רוחניות במקום העבודה מקובלת באופן מוצהר על ידי לפרשנויות אחרות. למשל, אין עדיין בהירות האם 

או עד כמה היא תלויה במנהיגים )רוחניים( שיניעו את התהליך, כפי שעולה מהסקירה  ,סדר היום של נמ"א

( שפורסמה לאחרונה. זה ידרוש הבחנה מדוקדקת, שיקולים מחודשים וקריאה 2016ושות' ) Houghtonשל 

ם. ברור, כי בהיות הניתוח שלנו מבוסס על מקור מידע יחיד, גם אם הינו למעורבות של תחומי חקר נוספי

גורם מפתח להתייחסות באקדמיה ובארגונים, הוא מוגבל ביכולת הכללת הממצאים. חיפוש עתידי של 

התפקיד והאפשרויות הטמונות בנמ"א בתרומה לתנועה  לגביחומרים רלוונטיים אמור לשפר את הבנתנו 

 עבודה.לרוחניות במקום ה

ולאמץ  ,כי מאמר זה יעודד אנשים פעילים בתחום וחוקרי נמ"א להשתלב ולהתחבר לתחום זה ,אנו מקווים

 הן את ההזדמנויות שבו.  והן את האתגרים 
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