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התייעלות ושיפור התפוקה באמצעות צבעים בסביבת   

 העבודה

 
 חן דוד 1, איתן פוקס 2, אייל אקהאוס 3

 
 

 תקציר 

היא לבחון את שאלת    המחקרמחקרים קודמים הוכיחו כי האישיות משפיעה על העדפות צבעים. מטרת  

החיפוש אחר האושר בסביבת העבודה, באמצעות העדפות אישיות של צבעים והמאפיינים שלהם בסביבת  

שכן קשה להבדיל בין תגובות התנהגותיות לצבעים   ,העבודה. חוקרים מבהירים שקשה לחקור את הנושא

ר כגורם חשוב שמשפיע על שביעות  ובין העדפות אישיות לצבעים. בנוסף, נוחות בסביבת העבודה נמצאה בעב 

הרצון והתפוקה, אולם חוקרים מציינים שקשה לבחון מאפיין זה עקב הקושי בהגדרתו, שכן נוחות הינה  

הרצון   סובייקטיבית. שביעות  להגברת  העבודה  בסביבת  המבוקשים  המאפיינים  את  בחנו  זה  במחקר 

רט בסביבת העבודה, ומוצע מודל סטטיסטי והפרודוקטיביות, תוך שימוש בהעדפות צבעים והשפעתם על הפ

ניסיון תעסוקתי,    800שמציג את הקשרים בין ההעדפות. בהסתמך על מדגם הכולל   משיבים מישראל עם 

אמפירי ואיכותני. לאחר תיוג איכותני של כל הטקסטים, השתמשנו במידול    השתמשנו בשילוב שיטות ניתוח

חקר ייחודי זה מציע את הצבעים כאמצעי הן לשיפור שביעות  מ  משוואות מבניות כדי לבחון את טיב המודל.

לסיכום  הרצון והפרודוקטיביות בעבודה בישראל, והן כאפשרות לשיפור רמת האושר, ומציע מודל יישומי.  

 משמעויות ניהוליות נידונות.  גם 

 

 מבוא 

ון שהיא משפיעה על  כיו  ,ישנה חשיבות גדולה ביצירת סביבת עבודה המתאפיינת בפרטיות, ריכוז ותקשורת

( התפוקה  בהגדלת  ותמיכה  בעבודה  רצון  מורכבת  De Been & Beijer, 2014שביעות  עבודה  סביבת   .)

  ת מאינטראקציות בין המרחב, המאפיינים הפיזיים שלו והמשתמשים בו. החשיבות של מרכיבים אלו חיוני

(. ישנם הרבה  Hills & Levy, 2014לייצר פרודוקטיביות ורווח גדול יותר )  על מנתעבור הארגון או החברה  

כיוון שלשביעות רצון בעבודה יש תפקיד מכריע בהישגים   ,מחקרים שהראו ששביעות רצון של עובדים חשובה

רק   אינה  זו  השפעה  חיים.  ואיכות  בריאות  על  או  לעבודה  מוטיבציה  על  השפעה  לדוגמא  העובדים,  של 

)אינדיביד משתייך  הוא  אליו  ותפוקתו  ביעילותו  הארגון  את  משפרת  גם  אלא  לעובד   & Malinenואלית 

Savolainen, 2016 ישנם מאפיינים שונים המגבירים שביעות רצון של עובדים, כגון תאורה נכונה, אוויר .)

(. לעיתים  Bailey et al., 2016תמריצים )  כשםשכר והטבות    כמו גם(  Idris et al., 2018הפחתת רעש )וטוב  

יש לצבעים  כי  נמצא  )  נהקרובות  ורגשות  רוח  מצבי  על  בעבודה  Dijkstra et al., 2008השפעה  גירויים   .)

(. צבע  llies & Judge, 2002המשפיעים על מצב רוחם של העובדים משפיעים גם על שביעות רצונם בעבודה )

על ת באיזה צבע כדאי לצבוע חלל מסוים  משפיע על המצב רוח שלנו, התנהגותנו ורגשותינו, לכן חשוב לדע

(. אחד המאפיינים הבולטים  Kurt & Osueke, 2014שיהיה מנוצל בצורה הטובה ביותר למשתמשים בו )  מנת

הוא הצבע ירודה    משום שהוא  בסביבת העבודה  משפיע על איכות סביבת העבודה. איכות סביבת עבודה 

העבוד ביצועי  ועל  האדם  בריאות  על  לרעה  המתאים משפיעה  הצבע  את  לבחור  חשוב  לכן  במשרד,  ה 
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(Katabaro & Yan, 2019)   שימוש בצבע צריך להיות מושכל היות וצבע משפיע על המצב רוח שלנו הן באופן

( שלילי  באופן  והן  )Singh, 2006חיובי  ודבי  רודריגז  סרירם,  פרוספאר,   .)Poursafar et al., 2019  מצאו  )

צבע הוא אחד מההיבטים הפיזיים של    תשפיע לטובה על פריון העובד.  שההשפעה של סביבת עבודה נכונה

(. קוואלק ושותפיו  Poursafar et al., 2019חללי פנים המשפיעים על העובד להגיע לתפוקה מקסימאלית )

(Kwallek et al., 1997  מצאו כי צבעים הם חיוניים להשפעה על מצב רוח העובד )על ביצועיו, אך קודם לכן,  ו

 שיהיה הכי ראוי לאותו עובד או משרד.בכדי תעמק בבחירת הצבע יש לה

 
בסביבת העבודה בתעשיית ההי יישום הבנת החשיבות של הצבעים  של  ניצנים  ניתן לראות  טק. -בישראל 

(, ובכך מדגישה את חשיבות  (Wonglimpiyarat, 2016תעשייה זו הינה חוד החנית של התעשייה בישראל  

בחברות סטארט אפ בישראל, כדוגמת    דוגמא לכך ניתן למצוא פיסת הצבע בעבודה.  השלכות יישום נכון של ת

ת כמו  וומבוסס  ותיציב( או בחברות  2016)שכטר,    Takipiאו    Bizzabo  (Geektime Insider, 2019)חברת  

עם זאת, טרם נערך מחקר אשר בוחן העדפות צבעים אישיות    אמדוקס, שקירותיה צבועים בצבעים שונים.

יישומיות לרבות שיפור שביעות הרצון בעבודה. חוקרים מציינים  בסביבת העבודה ומציע מודל בעל השלכות  

( העדפות אישיות לצבעים  ובין  בין תגובות התנהגותיות לצבעים   ,Hase & Heerwagonכי קשה להבדיל 

תפיסת    עלמאחר ושימוש נכון בצבעים יכול להשפיע על תחושות אישיות ומכאן על איכות החיים, ואף    (. 2000

זה   הגדולה ביותר של המין האנושי  האושר. במחקר  בצורה   –אנו מטמיעים את הכמיהה  הרצון לאושר, 

 פרקטית באמצעות שימוש בצבעים.  

 

 סקירת ספרות  

משפר את    וא שכן ה  , הקו הרעיוני של משרד וסביבת עבודה יכול להשפיע על שביעות הרצון של העובדים

( יותר  ויצרני  יעיל  להיות  והיכולת  הארגוניים  היא Budie et al., 2018הביצועים  נוחה  עבודה  סביבת   .)

על   יש השפעה פסיכולוגית  כלומר למשרדים מלאי צבע  עובד,  כל  הפריון אצל  הדרישה הבסיסית לשיפור 

( (. צבע ותכונות אחרות משפיעות על מצבו הנפשי של האדם. אנשים עם  Poursafar et al., 2019האנשים 

באופ מגיבים  שונות  פסיכולוגיות  אלהתכונות  עיצוביות  לתכונות  שונה  יש   ולכן  ן  העבודה  חללי  לסביבת 

 Kamarulzaman etהשפעה רבה על עמדותיו של האדם, התנהגויותיו, שביעות הרצון וביצועי העבודה שלו )

al., 2011  לקדם יעילות בעבודה.   כמו גם(. על ידי שימוש בצבע ניתן ליצור אווירה וסביבה נוחה וחיובית יותר

שלווה  למשל, צבע קרים מרמזים על  )ל  בהשוואהים  ועמיתיו    Hsiao et al., 2013  .)Bakkerצבעים חמים 

כך  (  2013) על  זו תוך שהם מצביעים  בטענה  פני  השהצבע  תומכים  על  אדום עבור חדרי הצבע  כחול עדיף 

משר  ישיבות. לרוב  העבודה  בסביבת  הקרים  הצבעים  נוחות  העל    יםקבוצת  של  תחושה  ורוגע  אנשים 

(Othman et al., 2015  .)  ,וכן צבעים קרים מצביעים על אקטיביות והתקדמות,    ,בסביבת העבודהזאת ועוד

 (. Zhang & Zhang, 2013)רוגע תחושה של נחמה ו יוצרים

 
 הבחנה בין צבעים קרים לחמים  

ניתן לחלק    .(Dimopoulos & Winkler, 2014)מעגל הצבעים הבסיסי מחולק לצבעים קרים וצבעים חמים  

הצבעים צהוב כתום ואדום מוגדרים כצבעים   כך לדוגמא,  .צבעים לפי התוכן שלהם או הערך הסמנטי שלהם

ייחוס רגשי   קיים גם (. Caivano, 1998מוגדרים כצבעים קרים )החמים לעומת הצבעים כחול טורקיז וירוק 

מרמזים על רוחניות, שלווה, שביעות רצון    ,כחול וירוק  ,הצבעים הקרים  , למשלשקשור לצבעים מסוימים 

 ,Barberמרמזים על פעילות זוהרת וקורנת, תשוקה ותמריץ )  ,תוםאדום וכ  ,ורוגע בעוד שהצבעים החמים

(. חלוקה מסוימת של צבעים מורגשים בפן האקטיבי, כלומר ישנם צבעים שמעוררים פעולה וצבעים  1999

 (.  Crowley, 1993אחרים הנותנים תחושת רוגע )
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 האושר צבעי

וצהוב,   כתום  אדום  החמים,  פסיכולוגית  מאופיינים  ההצבעים  קשורים  ואנרגטיות,  נועזות  של  בתכונות 

(. הצבע הצהוב קשור לשמחה, אושר,  Othman et al., 2015לאושר והם מייצרים רגשות מזמינים וחמים )

(. צהוב Cerrato, 2012, p.6כאשר אדם מוקף בצבע הצהוב הוא מרגיש אופטימי )ולכן  אינטליגנציה ואנרגיה,  

(. מבחינה פסיכולוגית, הצבע Smith, 2007, נלהב, חסר דאגות, שובב ופופולארי )מוגדר כשמח, מהנה, חברתי

( וספונטניות  אופטימיות, שמחה  משדר  והוא  הצבעים  מכל  הכי שמח  הצבע  הוא   ,Tjitrakusumaהצהוב 

בנוכחות רקע בצבע צהוב אנשים ( נמצא כי  2014)  Amd & Barnes-Holmes  ל ידיבמחקר שנערך ע(.  2016

ושר, הוא שילוב של אדום המייצר פעולה וצהוב המייצר אלעומת זאת,  חיוביות. כתום  ובחרו פנים מאושרות  

התלהבות, קסם,  גם  הצבע הכתום מייצר    בנוסף,  (. Gage, 1999, p.26הצבע הכתום מייצר חום ונועם )  ולכן

 ,.Sukyadi et al)סוקיידי    (.Cerrato, 2012, p.6אושר, יצירתיות, נחישות, משיכה, הצלחה, עידוד וגירוי )

כי הצבע    (2011 גורם  המצא  מתוך הנאה, התלהבות ושחרור    לחיוךכתום מתקשר לאושר, מכיוון שכתום 

לשמחה מתחיל בהיותו צבע שמדמה את קרני השמש,    הקשר של הצבע הכתוםצחוק ושמחה.    המסמלים

וכמובן מתקשר  יםמזכירה  קיץו  חמימות ה  .לאושר  יםחופש  אדום מסמל התלהבות, אושר, פעילות הצבע 

 Cao etמסמל בהירות, תקווה וחוכמה )צהוב  , בעוד שהצבע הכתום מסמל נמרצות וחוםהצבע ה  ,ותשוקה

al., 2014  .)  ,תפיסות של חום, אש ואושר  לרוב  אדום כתום וצהוב, מעוררים  ניתן לומר כי הצבעים החמים

נוסף על כך, צבעים בהירים נקשרים    כחול וירוק, מעניקים תפיסות של שלווה ורעננות.הצבעים הקרים,  ואלו  

-Williamsרגשות שליליים, כמו הרגש שמחה הנקשר לצבע הצהוב )יותר לרגשות חיוביים וצבעים כהים ל

Burnett & Skinner, 2017 אנשים מקשרים צבעים למונחים רגשיים שונים. צבעים בהירים כמו לבן וורוד .)

משויכים לרגשות חיוביים כמו שמחה ורוגע, וצבעים כהים כמו שחור וחום משויכים לרגשות שליליים כמו  

 (. Tatli et al., 2017חרדה ועצב )

 בהתאם לכך אנו משערים את ההשערה הבאה:

H1 .אנשים שבוחרים בצבעים חמים בהתייחסות לאושר יעדיפו צבעים חמים גם לסביבת העבודה .  

 
 הסבר תיאורטי המציג קשר בין צבע להתנהגות  

( מסביר כי היבטים סביבתיים יכולים לשמש כגירוי המשפיע  Stimulus organism response)  SOR  -מודל ה

 -(. גישת הKamboj et al., 2018על התנהגותו )  וזה בתורו משפיעעל מצבו הרגשי והקוגניטיבי של הפרט,  

SOR    מפתח תגובות    ובעקבותיו הואכאשר אדם נחשף לגירוי  שמתחולל  מצביעה על התהליך הקוגניטיבי

לשפר את התנהגויות העובדים ובכך לשפר את האפקטיביות   תהליך אשר עשוי,  המגבשות התנהגות מסוימת

ניתן לאתר אזורים אשר מופעלים במוח    FMRI(. באמצעות בדיקת  Attiq et al., 2017הכוללת של הארגונים )

   (.Haynes, 2015ולגלות מידע מפורט אודות מצבו הנפשי של האדם )

 
 Hurlbertגורמי ההשפעה של אנשים בבחירת צבעים )  םלבדוק ולפענח מהניסו  שנערכו,  מחקרים קודמים  

& Ling, 2007 .) אנשים נמשכים לצבעים שמעוררים בהם אסוציאציות מסוימות, כלומר  כך למשל נמצא כי

( בצבעים  מסוימת  להעדפה  שלהם  והמחשבות  האופי  את    Labrecque & Milne, 2012  .)Ricoמתאימים 

עם אופי מוחצן יעדיפו צבעים יותר ייחודיים ביחס לצבעים היותר נורמטיביים. אנשים    ( ציין כי אנשים 2015)

כי   Ricoמצא משתפי פעולה, זורמים, פתוחים ואנרגטיים. במחקרו, הם אנשים שמייסודם כאלו בדרך כלל 

יפו  אנשים חברותיים נוטים להעדיף צבעים חמים יותר כמו אדום וצהוב, ומנגד אנשים לא חברותיים יעד

 Kaya &יתרה מזאת, צבעים הם מקור ההשפעה על רגשות ותחושות האדם )  צבעים קרים יותר כמו כחול.

Epps, 2004צהוב גורם לתחושת שמחה בעוד ש  ,(. אדום מעורר רגשות אנרגטיים, כחול נותן תחושה של רוגע

(. כך למשל  Elliot et al., 2007(. צבע גם משפיע על קוגניציה והתנהגות האדם )Riosvelasco, 2010ורוממות )

https://search-proquest-com.mgs.ariel.ac.il/indexinglinkhandler/sng/au/Tjitrakusuma,+N+I/$N?accountid=40023
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שגרם לירידה בשיעור ההתנהגות   דבר  ,נעשה שימוש בצבע הוורוד בבתי הסוהרRico  ( (1979במחקרו של  

 האלימה והתוקפנית של האסירים. 

 
גילו כי קיים קשר בין צבעים שונים לרגשות אנושיים  צבעים שונים יכולים להשפיע בצורה  , כך שמדענים 

)שונה על האדם   מבחינת אופי הצבע,  כך למשל,  (.  Moghadam & Mirzaei, 2017ולגרום לתגובות שונות 

צבעים יכולים להיות מאופקים או תוססים, קרים או חמים, בהירים או כהים, ומבחינת עוצמת הצבע הם  

יים  עשוצבעים בהירים    בדרך זו,(.  et al., 2017 Krykbayevaיכולים להיות דהויים, חשוכים או בהירים )

היקף המחקרים בתחום    (.Cao et al., 2014כבדות )  ה של תפיסה רגועה ואילו צבעים כהים תחוש  לייצור

לבחון  לעיל  שהמחקרים    טרם עלה בידיכי השפעות הצבעים בסביבת העבודה הינו תחום חשוב, אולם    המרא

למאפיינים אלה,    קשר בין מאפיינים רצויים בסביבת העבודה ברמת הפרט, השפעות הצבעים בהתאםאת ה

 והקשר ביניהם לסביבת העבודה ושביעות הרצון.

 
 מאפיינים רצויים מרכזיים בסביבת העבודה

. סביבה זו יכולה להיות מאופיינת ותפוקתם של העובדים  , יעילותםסביבת עבודה פיזית משפיעה על רווחתם

 (. Roskams & Haynes, 2019) ריכוז ורוגעבנוחות וסדר וארגון אשר עשויים להשרות על העובד 

 
 נוחות

על   נוחות משפיעה לטובה  העובדים.  רמת הביצועים של  לבין  נוחות במקום העבודה  בין  ישיר  קיים קשר 

חיסורים/ ימי    שיכול לבוא לידי ביטוי בפחות)  התפקודמקום עבודתו וגם ברמת  בשל העובד  שביעות הרצון  

(. היבט מרכזי בעניין נוחות בעבודה הוא Tarantini et al., 2017מחלה, ביצועים משופרים ופחות הפסדים( )

הגוף, אנו מסוגלים להפיק   הסביבה הטרמית. כשהאיזון בטמפרטורת החדר אחידה עם הטמפרטורה של 

כי הנוחות בעבודה משפרת ביצועים,    מצאומחקרים    (.De-Dear et al., 2013)  ביצועים יותר טובים בעבודה

כי אחת המגבלות לכך היא ש ציינו   ,Haynes)  ומדידתהנוחות    תהגדרל  ביחסאין הסכם אחיד וכללי  אך 

מכך שלעיתים (.  2008 נובע  נוחות  במדידת  על    הקושי  תסכולם  את  להשליך  נוטים  וסביבת עובדים  תנאי 

העובדים בעוד שתנאים אלו לאו דווקא הביאו לירידה בביצועי תאורה, טמפרטורה, רעש וכו'( ן כגו) העבודה 

(Leaman, 1995  .) 

 
 סדר/ארגון 

על מנת להתמודד יותר טוב עם הלחצים היומיומיים שלנו ולהוריד את התחושות השליליות, חשוב מאוד 

קשר בין    מחקרים מצאו(.  Clark et al., 2014להיות מאורגנים ומסודרים במקומות המסבים לנו לחצים )

אחד האלמנטים להוריד את הלחץ כך שבכדי רמת הלחץ של העובדים, פיזי ונפשי, בין סדר וארגון בעבודה ל

הוא  )  שנדרשים  בעבודה  וארגון  בנוסף  Carayon et al., 1999סדר  וארגון    לממד(.  הלחץ, שמירה על סדר 

(. המצאות  Parding & Berg-Jansson, 2018הפוקוס של העובדים )על הערנות ועל  גם  בסביבת העבודה שומר  

לו   נותן  מקום עבודה(  )כמו  ולהתפתח  הזדמנויות להשתתף  להתקדם   אפשרות האדם במקום עם  לצמוח, 

נתיב התפתחות  חווית עבודה טובה ולהעניק לעובדים    עשויולהשתפר. מקום עבודה השומר על סדר וארגון  

 (.  Billett, 2002) העובדביצועי ומיקום אחר  לנטר  יכולתו של הארגון, זאת לצד ארגוןב

 
 ריכוז 

לשים מוזיקת רקע    קיימת חשיבות לכן  ומחקרים מצאו שמוזיקת רקע משפיעה על ריכוז העובדים בעבודה  

י  רעש בנוסף,  (.  2011Huang & Shih ,להימנע מהשפעה שלילית על ריכוז העובדים )  על מנתשעובדים אוהבים  

 & Banburyכמו למשל צלצול טלפון וקולות רקע של אנשים )  ,במשרדים פוגעת בריכוזם של העובדים  ערק

Berry, 2005  .)גורם עיקרי לחוסר שביעות רצון אצל העובדים  במשרד  אקוסטיקה  גם ה משום שהיא היא 
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ת על הריכוז השפעה נוספ(.  Jensen & Arens, 2005)גורמת לרעש והמולה ופוגעת בפרטיות במקום העבודה  

של העובדים נובעת מחלל מקום העבודה כמו למשל עבודה במשרדים פתוחים לעומת סגורים. כך למשל,  

קשיי ריכוז, חוסר פרטיות, הסחות דעת על ידי עמיתים או דיבור    עשויה לייצר  במשרדים פתוחיםעבודה  

יכות לאזן בין הצורך בחללים חברות צרלכן על מנת ליצור ריכוז מיטבי עבור העובדים נמצא כי  בטלפון.  

נדרשים אמצעים אקוסטיים בכדי להימנע בנוסף,  (.  De-Paoli & Ropo, 2017סגורים לבין מרחבים פתוחים )

בחברה   העובדים  רצון של  בשביעות  יכולים לעשות הבדל משמעותי ומהותי  כל אלו  דעת קולית.  מהסחת 

(Brunia et al., 2016  .) 

 רוגע 

דוגמאות    .להפחית לחץ ומתח  על מנת  בחיי היום יום רוגע הן בעולם העבודה והן    ליצירתחשיבות רבה    קיימת

כגורם המחקרית גם  בספרות    נמצא  רוגע  (. Clarke, 2016לדרכי רגיעה הן התעמלות, מוזיקה ושינה טובה )

משפיע בחיוב   הוא.  ( al., 2019Ren et), פרודוקטיביות ועבודת צוות  רצון בעבודההמרכזי המשפיע על שביעות  

והצלחתו  עבודתו  את  ממקסם  ובכך  ומצוינות  אמביציה  להצלחה,  הרצון  את  אצלו  וממריץ  האדם  על 

(Yasvin et al., 2015ל חשובה  רגועה  עבודה  סביבת  במקום  יצירת  (.  העובדים  של  טובה  כללית  תחושה 

גם   ובכך  )  המובילבדרכה  עבודתם,  יותר  טובים  למשל,  (.Eastham & Cox, 2017לביצועים  הפסקות    כך 

ותרגילי הרפיה  במהלך יום העבודה,   לחץ  על רמות ה  להשפיע ו  עשויים לשפר טיולים בפארק בצהרי היום 

 ,Geurts & Sonnentagוהשפעותיהם השליליות )  ריכוז, המתח והעייפות של העובדים במהלך היום בעבודה

2018 Sianoja et al., ;2006; Trougakos et al., 2008.)  ( ומקיבר  מצאו  Vella & McIver, 2019ולה   )

וסביבת העבודה יוצרת  כי רוגע במקום עבודה אמור לשמור על הרוגע הפנימי של המועסקים. מאחר  במחקרם  

, שמירה על סביבה רגועה והכנסת מדיטציה מותאמת למקום העבודה למען שחרור  לעיתים לחץ על העובדים

את ההשפעה השלילית של אותם לחצים. כיום בזמן העבודה במשרד העובדים יושבים    , יכולה למנועהנפש

נפגעת   בריאותם  כתוצאה מכך,  הגורמות למתח מוגבר.  רציפות  ישיבה ארוכה וממושכת של מספר שעות 

  עבודה יום  במהלך  לכן,  (.  Beach et al., 2005ונוצרות בעיות כגון הפרעת שרירים ועומס יתר על עמוד השדרה )

(. מספר Kim et al., 2017עמוס, הפסקה קצרה של דקה יכולה להועיל לרווחתו הפיזית והנפשית של העובד )

ש כך  על  הצביעו  במשרדגם  מחקרים  במהלך העבודה  ליד השולחן  קצרה  הרפיה  מדרגות  פעילות  טיפוס   ,

   (.al., 2015Coffeng et  ;Burkland, 2013להעלות את התפוקה של העובדים ) יםיכול וניתוק פיזי

 

 השפעת צבעים קרים על הצורך הבסיסי ברוגע בסביבת העבודה 

כל צבע מצביע   (. Krupinski, 2014לרוב צבע התכלת הוא המומלץ ביותר )וצבע הקירות הוא קריטי במשרד 

צבעים חמים מצביעים על אנשים עם אישיות אקטיבית,    מסוימות. כך,ותכונות אופי    מסוימיםעל דברים  

( תמידית  בעשייה  להיות  ואוהבים  בעשייתם  אופטימיות Tunajek, 2011דינמיים  מעורר  הצהוב  הצבע   .)

לעומת . הצבע האדום  ותונלהב  ה, שמחותעליז  מסמלהצבע הכתום  וומסמל שמחה, חום, עליזות ונמרצות  

 Ondrikצבעים אלו מוגדרים כצבעים חמים, מלהיבים ומסעירים )  הוא צבע תוסס וגורם להתרגשות.זאת  

et al., 2018 בני אדם מאושרים יש להם אישיות רגשנית, תשוקתיות הכוללת רגשות חיוביים, אך יש להם .)

מחסור ולכן  ש  דבר,  רוגעב   גם  וביומיום,  שלהם  ביחסים  לפגוע  בעלול  צורך  אותם יש  שירגיע  מה  דבר 

(Mogilner et al., 2012.)  צבעים חמים מפיקים ומייצרים רמות עוררות גבוהה, כלומר מצב של ערנות  בעוד ש

 ,Yuan et alשליטה ורוגע )  ה שלתחוש  ניםנות  יםקר  יםצבע,  (Roschk et al., 2017ונכונות לנוע ולהגיב )

מפיקים אנרגיה על אקטיביים ואנרגטיים מחוברים מאוד לתחושותיהם ומתוך כך כל הזמן  ם  (. אנשי 2014

זאת, חשוב שימצאו זמן לנוח, לאגור אנרגיה ולהיות בסביבה רגועה תוך כדי    . עםמנת להצליח ולהתקדם

היעדר תחושת רוגע בקרב אנשים אקטיביים נובע מכך שמערכתו הפנימית    (. Parker & Gerbasi, 2016עשייה )

מתחבר ואנרגטי  פעלתן  מוחצן,  אדם  גי  תשל  ורמות  גבוהלהתרגשויות  להרגיש שמחה  ותרוי  יעדיף  ולכן   ,
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גירוי והתרגשות נמוכה כמו רוגע ושלווה ) .  (Demirci & Eksi, 2018ואושר מאשר להתמקד בתחושות עם 

צד שני הוא נהיה יותר נסער ופחות רגוע  ן האך מ  ,הוא מתמלא אנרגיה  ,כלומר, ככל שהאדם יותר אקטיבי

לולכן   )זקוק  רגועה  באמצעות  (.  Kanning et al., 2015סביבה  לייצר  ניתן  והנוחה  הסביבה המרגיעה  את 

 שיכולים לייצר צבעים ירוקים וכחולים הם צבעים  כך לדוגמא,  .  ( Othman et., 2015ים )קר  יםצבעשימוש ב

בסביבת   ושלווה  )הרוגע  ניכרת  Applebaum et al., 2010עבודה  הרוגע  חשיבות  אך (.  שונות,  בתרבויות 

 במיוחד במדינת ישראל. 

 
 חשיבות השפעה מרגיעה בסביבת העבודה הישראלית 

הבלתי   למלחמות  ועד  מהשואה  עברה  שישראל  הקשות  השנים  לאורך  תמידית.  מתיחות  ישנה  בישראל 

(. נמצא כי רמת  Tauber et al., 2004אזרחים מתמודדים עם טראומות אישיות ואף אובדן )ו  חיילים  ,פוסקות

(. מתח הוא Bleich et al., 2003ומלווה בתחושות של מתח וחוסר בטחון )הלחץ בקרב הישראלים גבוהה  

משפיע על בריאות הפרט, על סביבת  ,הלחץ שנוצר, ואתגר בולט כיום גם בחברה המודרנית במיוחד בעבודה

(. בישראל ממוצע  Salavecz et al., 2010רמת שביעות הרצון בקרב העובדים )על רווחי החברה ועל עבודתו, 

שעות. בעבר ניסו להפחית בשעות העבודה והעומס בישראל אך ללא    40העבודה השבועיות הן מעל    שעות

זמני העבודה שעות ולעומת ישראל, מדינות באירופה הפחיתו לאורך השנים את  (.Klingbail, 2020הצלחה )

  והשוויון   כנסותהה   , להפחתת הלחץ והגדלתלתחושות טובות בקרב העובדים  הכי הפחתה זו הוביל  ונמצא

הוככלל  עבודה  על השפיע לטובה  דבר שהבשכר,   בעל   ;Bosch & Lehndroff, 2001)  פרטחיים האישיים 

Lehndorff, 2013).   ממחקרים אלו ניתן להסיק כי סביבה מרגיעה ופחות לחוצה יש בה כדי ליצור שביעות

 רצון ופרודוקטיביות במקום העבודה, סביבה שחשובה בסביבת העבודה הישראלית. 

 בהתאם לעיל, 

H2 על פני כל מאפיין אחר.  רוגע. אנשים שבוחרים בצבעים קרים לסביבת העבודה יעדיפו באופן מובהק 

H2aנוחותעל פני  רוגעים שבוחרים בצבעים קרים לסביבת העבודה יעדיפו באופן מובהק . אנש . 

H2b ריכוזעל פני  רוגע. אנשים שבוחרים בצבעים קרים לסביבת העבודה יעדיפו באופן מובהק. 

H2c ארגוןעל פני  רוגע. אנשים שבוחרים בצבעים קרים לסביבת העבודה יעדיפו באופן מובהק. 

במיוחד בישראל, רוגע יהיה מאפיין מבוקש של כולם, בין אם בחרו צבע חם שמסמל אושר ובין אם בחרו 

 : צבע קר שמסמל אושר. על כן 

H3 לסביבת העבודה.רוגע . קטגורית הצבע שמסמל אושר )חמים או קרים( אינה משפיעה על הצורך ב 

 

 שיטה 

 מדגם ושאלון 

באופן מקוון באמצעותנעשה שימוש בשאלון לאיסולצורך המחקר   הופצו  נתונים. השאלונים   Google ף 

Docs  לעמיתים בעבודה, חברים, משפחה ומכרים. התקבל אישור    ,סטודנטים מאוניברסיטת אריאל  על ידי

נכללו.   בהווה  בעבר או  רקע תעסוקתי  בעלי  רק משיבים  שאלונים    800מועדת האתיקה להפצת השאלון. 

גברים. גילאי    40.9%  -נשים, ו  59.1%צבעים. אלו כללו  הבחירת  ל  לשאלות בנוגעהושלמו עם משיבים שענו  

השאלון כלל שתי שאלות סגורות ואחת פתוחה,    (.14.8%+ )51(,  20.7%) 31-50  (,64.5%)  18-30המשיבים היו  

  - צבעים עבור כל אחת משתי קטגוריות צבעים מרכזיות  6צבעים,    12יחד עם גלגל צבעים בסיסיים שמכיל  

. בשאלות הסגורות המשיבים התבקשו לרשום את מספר  (Oyama et al., 1962)קרים  צבעים חמים וצבעים 

הצבע שמתקשר לשמחה ואושר, ומספר הצבע שהמשיב היה רוצה לצבוע את קירות מקום העבודה. בנוסף, 

 הייתה שאלה פתוחה בה התבקשו המשיבים להסביר מדוע בחרו בצבעים אלה.
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 ניתוח

)  שיטתב  השתמשנו  הנתונים  ניתוח  לצורך משולבת  איסוף    mixed methods)מחקר  של  והכוללת  ניתוח 

  ,שיתרונות שתי השיטות ינוצלו וייווצר מחקר רחב  במטרה  ,נתונים כמותיים ואיכותיים לכדי מחקר אחד

( יותר  ויעיל  מורכבותDriscoll et al., 2007עשיר  מחקריות  שאלות  בוחנים  כאשר   mixed  -ה  שיטת  ,(. 

methods    וכן הנתונים האיכותניים  ניתוח  על ידי    המשיבים,תגובות    אודותמאפשרת לספק הבנה מעמיקה  

(. בהתחשב Creswell et al., 2003לספק הערכה מפורטת של דפוסי התגובות בשאלון על ידי ניתוח סטטיסטי )

ששיט ה  תבכך  ליציר  המתאימ  ניתאיכותהמחקר  השערותייוהבנ  היותר   הלבדיק  הכמותיתוהשיטה    ,ת 

תהליך   .( Lund, 2012הרחבה וחיזוק מסקנות המחקר ) יוצרתבחינת השערות, שיטה המשלבת את שניהם  לו

עבור השאלה הראשונה, המשיבים רשמו את מספר הצבע. קיבצנו את  תחילה,  המחקר התבצע באופן הבא:

חמים(, עבור כל אחת משתי  צבעים קרים )קרים(, וצבעים חמים )  –הצבעים לשתי הקטגוריות המרכזיות  

 & Eckhaus)השאלות הסגורות. עבור השאלה הפתוחה עברנו על כל התשובות וביצענו תיוג בינרי לתשובות 

Sheaffer, 2019) ,לפי משתני המחקר: נוחות, רוגע, ריכוז, וארגון. כלומר, אם התשובה כללה את המשתנה ,

. ניתוח קטגוריות הינה מתודולוגיה שימושית במהלך המחקר המספקת תובנות ייחודיות 0, אחרת  1תייגנו  

מגדירים את עצמם, את לקטגוריות שונות. שימוש בניתוח קטגוריות יכול לזהות את הדרכים בהם אנשים  

( יותר  עמוקה  ברמה  ואחריותם  תפקידיהם  ואת  במודל  (.Paulsen, 2018עבודתם  השתמשנו  מכן,  לאחר 

מבניות   המודל    [Structural Equation Modeling (SEM)]משוואת  התאמת  מידת  את  לבחון  כדי 

(Marcoulides et al., 2020)  המודל הוערך באמצעות המדדים הבאים: שגיאת הקירוב של ממוצע השורשים .

[Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)]( מדד התאמת השוואה ,Comparative Fit 

Index (CFI)לואיס )-(, אינדקס טקרTucker-Lewis Index (TLI)( וכן מדד אי ההתאמה המינימלי ,)CMIN 

/ DF  של  (. ערכיםCFI  ו-  TLI     כאינדיקציה להתאמה טובה,     0.95  ≤צריכים להיותRMSEA    צריך להיות

≥  0.06  (Mir et al., 2020 )  יחס .CMIN / DF  נחשב טוב  2  -קטן מש  ((Liu et al., 2020 ).  השתמשנו בתוכנת

AMOS v26  עבורSEM ותוכנת ,SPSS v26  .לכל שאר הניתוחים 

 

 תוצאות 

בטבלה מוצגים  המחקר  משתני  של  התקן  וסטיות  הממוצעים  ספירמן,  של  המודל  1  מספר  הקורלציות   .

 .1 מספר והתוצאות מודגמים באיור

 

 : קורלציות, ממוצעים וסטיות תקן של משתני המחקר 1מספר   טבלה

 ארגון ריכוז  רוגע  נוחות קרים חמים 

      - חמים

     - ***15.- קרים

    - 03.- 01.- נוחות

   - 01. ***22. 01.- רוגע 

  - 03. ***12. 02. *08. ריכוז 

 - 02.- 02. 02.- 04. 04. ארגון

 01. 03. 35. 06. 67. 64. ממוצע

 09. 16. 48. 24. 47. 48. סטיית תקן 

*p < .05, ***p < .001    
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 תוצאות המודל, אומדנים סטנדרטיים ומובהקות  :1 מספר איור

 

 

∗p < .05 ∗∗p < .01. ∗∗∗p < .001. 

ניתן לראות כי רוגע הינו המאפיין המבוקש ביותר בסביבת העבודה. מדדי המודל המשוער    1  מספר  מטבלה

כל השערות המודל נתמכו.   .CFI=.99, TLI=.98, RMSEA=.01  ,CMIN/DF=1.07  ,p>.05היו מצוינים:  

ה  (. אלו שבחרו בצבעים קרים לעבודH1אלו שבחרו בצבעים חמים לאושר העדיפו צבעים חמים גם לעבודה )

(. אין השפעה על אופי הצבע המועדף  H2, H2a, H2b, H2cהעדיפו באופן מובהק רוגע על פני כל מאפיין אחר )

לאושר )חמים או קרים( על רוגע, דהיינו, גם אנשים שבחרו בצבעים חמים לאושר וגם אנשים שבחרו בצבעים 

 (.  H3סימנו רוגע כמאפיין מועדף לצבעי סביבת העבודה ) ,קרים לאושר

 

 דיון 

ממצאי המחקר מוכיחים באופן חד משמעי כי צבעים יכולים לשמש כאמצעי יעיל לשיפור שביעות הרצון 

קשרים:  ה  תשלוש  ביןמעניין במיוחד השילוב  ופרודוקטיביות בישראל ואף לתמיכה ושיפור רמת האושר.  

צבעים קרים על   האפקט השלילי המובהק בין העדפת הצבעים החמים עבור אושר, יחד עם אפקט חיובי של

 קיים אפקט מובהק בין העדפת צבעים חמים לאושר לבין רוגע. מחקרים הוכיחו כי  -העדפת רוגע, ומנגד, אי

( לאישיות  צבעים  העדפות  בין  ופעלתנות  Cao et al., 2014קשר  נמרצות  על  מעידים  חמים  צבעים  וכי   ,)

(Bryndin & Bryndina, 2019  מכאן ששילוב זה מציין כי אנשים .) ,פעלתנים, כאשר נשאלים בצורה ישירה

מעדיפים גם בסביבת העבודה צבעים חמים על פני צבעים קרים. אולם, אין הבדל בין אלו שבחרו צבעים 

לאושר קרים  צבעים  שבחרו  אלו  לבין  לאושר  העבודה,    חמים  לסביבת  הרוגע  מאפיין  העדפת  נמצא שעל 

משיבים אשר ציינו העדפה של צבעים קרים לסביבת    במיוחד עבור  ,כמאפיין הרצוי ביותר בסביבת העבודה

 העבודה, אבל כאמור, לא רק. 

 
. נראה כי אנשים פעלתניים  (Celenza, 2010), מציג את הניגוד בין רצון לצורך  הללו קשרים  השילוב שלושת  

  ממשיכים באותה תפיסה של התלהבות גם כשנשאלים על צבע מועדף בסביבת העבודה, אולם בפועל כולם 

(. רוגע משפיע בצורה חיובית  Martinez, 2019רוצים רוגע, מאפיין אשר מושג דווקא באמצעות צבעים קרים )

(. ממצאי  Ren et al., 2019על האדם ומכך נובעת רמה גבוהה של פרודוקטיביות ושביעות רצון אצל העובד )

שר הוא עובד פרודוקטיבי, ( לפיה עובד מאו1933)  Mayoהמחקר תומכים בתיאורית ניהול יחסי אנוש של  
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בפריון.  כאשר   לעלייה  מובילה  מוגברת  רצון  ושביעות  בפריון  להפחתה  מוביל  מוגבר  כי   Mayoלחץ  טען 

( בעבודה  ביצועים מוגברים  בפרט  יש השפעות מועילות  רצון  ושביעות    Wilson, 2005  .)Hoppockלסיפוק 

תנאים פסיכולוגיים, פיזיולוגיים וסביבתיים הקובעים  ( הגדיר את שביעות הרצון בעבודה כשילוב של  1935)

שאדם יכול לומר שהוא שבע רצון ומסופק מהעבודה שלו. שביעות רצון בעבודה יכולה להיות מושפעת ממגוון  

Herzberg  (1968  )לפי התיאוריה של    (.Pandiya et al., 2016גורמים, ביניהם איכות הסביבה בה הם עובדים )

ישנה הבחנה בין הגורמים המקנים שביעות רצון בעבודה לעומת גורמים שמעוררים אי    ,לגבי שביעות רצון

שביעות רצון, אך שניהם חשובים ליישום. הגורמים לשביעות רצון הם "הגורמים הממריצים" כמו הישגים,  

סביבת בעיקר  הכוללים  ההיגייניים"  "הגורמים  הם  רצון  שביעות  לחוסר  הגורמים  עצמי.  ומימוש   קידום 

 ,Lyonsותנאי העבודה. כך שצריך הן לחזק את המניעים והן את גורמי התחזוקה לשביעות רצון בעבודה )

2007 .) 

 
 ניהוליות   השלכות

כי לצבעים בסביבת העבודה יש השפעה על    ,למחקר זה יש מספר השלכות פרקטיות. ממצאי המחקר מראים

תפוקתם ושביעות רצונם של העובדים. יתרה מכך, העדפות אלו מושפעות פעמים רבות מהאופי של העובד.  

יאפשרו להתאים במידת הצורך מערך של סביבת  ,  לכן, זיהוי נכון הן של העדפות העובד והן דפוס אישיותו

בנוסף, הממצאים מראים    עות רצונו ובסופו של דבר את תפוקתו.עבודה אשר תמקסם את יכולות העובד, שבי

המאפיין הדומיננטי ביותר והמבוקש ביותר בסביבת העבודה. מנהלים אשר ימצאו איזון ללחץ   וכי הרוגע הינ

רוגע תחושת  המקנות  סביבתיות  השפעות  באמצעות  לשפר    ים עשוי   ,בעבודה  והשביעות  את  גם  את  רצון 

אחת ההשלכות המרכזיות היא שממצאי המחקר מציגים אמצעי לטיפול  תפוקה בקרב העובדים.  המקסום  

(. באמצעות בחירת  2019et al. Hassan ,)  2000  - בבעיה עכשווית של מאפיין חוסר קשב וריכוז של דור שנות ה

ירחי אשר  המשך  מחקר  נחוץ  זו.  בבעיה  חלקי,  לפחות  לפתרון,  האפשרות  מוצעת  מתאימה,  את  צבעים  ב 

לחדד אפשרויות ופתרונות לנושא.    על מנת,  2000  -ממצאי מחקר זה לתחום בעיות קשב וריכוז של שנות ה

משמעית שלאנשים יש העדפות צבעים בכל מה שנוגע לסביבת העבודה  -לסיום, ממצאי המחקר מוכיחים חד

 יבות העבודה. וכדאי לבחון את שבירת הקונצנזוס של צבע אחיד, כגון לבן, שמורגש בקרב רוב סב

 
 ומחקרים עתידיים   מגבלות

בישראל דהיינו  אחת,  בתרבות  רק  המחקר  את  להשתנות   ,בדקנו  עלולות  בעבודה  צבעים  העדפות  אולם 

(, "הבדלים תרבותיים נובעים  Taylor et al., 2013בתרבויות שונות: "העדפות צבעים אינם אוניברסליים" )

( חייהם"  אורח  על  ומשפיעה  הייחודית  את  Moran et al., 2007מהתפתחותם  יבחן  אשר  המשך  מחקר   .)

יביא תוספת חשובה למחקר זה. בנוסף, במחקר זה לא בחנו   – ונות  השפעת הצבעים בעבודה בקרב תרבויות ש

עבודה   סביבת  כל  לנצל  איך  יחיד  פתרון  "אין  ייחודיות:  והשפעות  עבודה  סביבת  של  שונות  קטגוריות 

(. נחוץ מחקר 2012et al. De Spiegelaere ,וההשפעה על העובדים, אלא צריך לטפל בכל מקרה בדרך שלו" )

את ההבנה של השפעות על כל סוגי סביבות העבודה המוכרות. כמו כן, מחקרים מצאו    המשך על מנת לחדד 

מחקר המשך בנושא עשוי לשפוך אור ולחדד  ולכן  (,  Bakker et al., 2015כי לגיל יש השפעה על העדפת צבעים )

,  . לסיכום, למרות שקשה לחקור את כל הנוגע לתחושות ורגשות שנובעות מהצבעיםאת ממצאי מחקר זה

(, במחקר זה בחנו Schloss & Heck, 2017מאחר ומדובר בהעדפות דינמיות שמשתנות בין כל אחד ואחד )

 את ההעדפות הצבעים האישיות והטמעתן בסביבת העבודה בכדי להציג תובנות בעלות השלכות יישומיות.  
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