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 ךדבר העור
הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי  "אנו מתכבדים להוציא את הגיליון האחרון של  

שלוש שנים של    שסיומה חותם  ,. הייתה זו שנה מיוחדת ומאתגרת2022לשנת  "  אנוש

בכל זירות החיים, ובכלל זה בעולם העבודה, בעמדות בשינויים  מתמשך  מפגש עם צורך  

הניהול. המושג עבודה היברידית פרץ לחיינו במלוא    ובאופני   עובדיםשל    ות ובהתנהג

 .  בכל הסקטוריםעוצמתו והשפיע על תפיסת הניהול של המשאב האנושי בארגונים 

התעשייתית "  במאמרו המהפכה  מהשפעת  הנגזרים  האנושי  ההון  ניהול  אתגרי 

מתאר אילן משולם את השפעת משבר הקורונה ומהפכת    ",הרביעית ומגפת הקורונה

עם החדרת השיטה הממוחשבת הראשונה לתוך תהליך ייצור ההמוני    2014השימוש במידע שהחלה בשנת  

במאמרו   מציג  משולם  שלאתגרים    חמישה החכם.  יצירת    לפתחם  אנוש:  משאבי  ומנהלי  ארגונים  מנהלי 

וטיפוח התרבות הארגונית בעולם המשתנה, יישום וטיפוח    השותפות לניהול ההון האנושי בארגון, שמירה

 . וגמישות ארגונית  חדשנות ארגונית, ניהול אסטרטגי במרכז האחריות של שותפות ניהול ההון האנושי

שעובדים שמחזיקים בהשקפות עולם רוחניות מאופיינים    אחת ההנחות הרווחות בספרות המחקרית היא

א חיוביים  ברגשות  לשימוש  להצלחתו  אשר    ,ותנטייםבנטייה  תורמים  ובכך  העובד  תפוקת  את  מעלים 

ברוח טובה: על הקשר בין רגשות, רוחניות  שכתבו נדב גבאי וסמדר ויינשטיין "מאמר  ב  .הפיננסית של הארגון

לבין רוחניות   (Religious spiritualityדתית )  בין רוחניות" מתואר מחקר שבוחן את ההבדל  ותפוקה בעבודה

והשפעתם על תפוקת עובדים בארגוני שירות. מממצאי המחקר עולה, כי    (Secular spirituality)דתית  לא  

העובדים  קיים לתפוקת  דתית  לא  רוחניות  בין  חיובי  זהקשר  קשר  החוקרים,  לטענת  היתר    .  בין  נובע 

ל ידי  המאופיינים עעובדים    שהנן שכיחות בקרבמפרקטיקות קוגניטיביות ורגשיות של פסיכולוגיה חיובית  

 רוחניות לא דתית. 

ביצוע שוטף  מרכיב ההטמעה בתהליכי למידה ארגונית" מסבירה יפעת לינדר כי הטמעה היא    במאמרה "על

  שילוב התנהגותו  (Resistant of change)  הופכת לעמידה בפני הכחדה לאורך זמןאשר  ומיומן של התנהגות  

ן הטמעה  את ההבדל בי   לינדר מחדדת  ארגונית./בתרבות הצוותיתוהן    בארגון  של הפרטים הן    , טבע שניכ  זו

  לביצוע תהליכי הטמעה בארגונים.כלים ומציעה  יישום תהליכי ה לבין 

- נערך ב  ",חקר מקרה  -   אשפוז בבית חוליםהבמחלקות    תלמידה ארגוני שמיר "- מחקרה של אורית בלדרמן

בישראל.    17 גדול  חולים  בית  של  רפואיות  בחןמחלקות  קטגוריות   המחקר  של    שלוש  גורמים  עיקריות 

הארגוני של    אפיון התרבות הארגונית ובחינת המבנה  ,: מיפוי מנגנוני הלמידההמשפיעים על תהליכי למידה

שבה נעשה שימוש    ידהבמקיימת שונות  המחלקות  שבין    ,כך  עלהמחקר מצביעים    ממצאי  מחלקות שונות.

מבניים ותרבותיים וההשפעה    שיטתי במנגנוני למידה ארגוניים. המאמר מציג ודן במאפיינים של גורמים

 שלהם על רמות הלמידה הארגונית של אותן מחלקות.

שהוא    המיקוד בשיפור נטיות פסיכולוגיות כבסיס לשיפור ברמת הארגון נכשל משום   ברוך שמעוני טוען כי 

ארגוניים, בעיצוב התנהגותם של נועצים.    ספיק בהשפעתם של היבטים חברתיים ומבניים, מאקרולא עוסק מ

גישות  ", מציע שמעוני להתמקד בהמקרה של קבוצת סוניק:  הביטוס, מיקום חברתי ושינוי ארגוניבמאמרו "

על ההתנהגות של  ומכאן,  ל הרמה הכוללת של הארגון  ע להשפיעשות בקמכּוָונות תרבות וָהבָניה חברתית המ 

"ן, והוא  בחברת נדלאותו ליווה המחבר  פרויקט של שינוי ארגוני  המאמר מבוסס על ניתוח מקרה  יחידים.  

מערך של נטיות חברתיות  כולל גישה חדשה לפיתוח ארגוני המתמקדת במושג "הביטוס" ששמעוני מגדירו כ

אנשים  . לטענת שמעוני,  ידע פרקטי( המחוללות מחשבה והתנהגות  שיבה,פנימיות )השקפת עולם, סכמות ח
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  החברתיות מהמבנים החברתיים של משפחתם, הקבוצה המגדרית אליה הם משתייכים  מאמצים את הנטיות

 או הארגון שבו הם עובדים באמצעות תהליך של חברות.  

היא   אך  שככו,  אמנם  הקורונה  מגפת  של  הקולוסאליות  למדנו  ההשפעות  האם  בפינה.  לנו  אורבת  עדיין 

שחיקה    -בשלהי הקורונה    ותמור מתקופה זו כיצד להתנהל? גלעד כהן ינון, משה שרעבי וענת הלל במאמרם "

" מציגים מחקר שבחן את ההשפעה הממושכת של המגפה על מורות בשלהי הגל  זמנית או משבר פרופסיונלי? 

שבר    מורות בבתי ספר יסודיים בישראל, וחושף  58עם    החמישי של המגיפה. המחקר מבוסס על ראיונות 

בקרב   וחברתיות  רגשיות  בעיות  ריבוי  שינויים,  של  מעומס  הנובע  המורות  של  המסוגלות  בתחושת  עמוק 

המלצות  . החוקרים מציגים  והתאמה חלקית בלבד של מיומנויות המורות לנדרש מהן בעת זו  תלמידיםה

 תידיים בקרב מורות. העוסקות בתהליכי הפיתוח המקצועי הע

מאור,   יגאל  חובל  רב  את  לראיין  בחרנו  הגיליון,  את  חותמת  אשר  הראיונות  הספנות  בפינת  רשות  מנהל 

ספינה, כולל הסיטואציות  . ביקשנו ממר מאור שיתאר הן את תפקידו של רב החובל כמנהל/מפקד  והנמלים

בפני    הניהוליות  הניצבות  הבעיות  את  והן  מתמודד  הוא  בנושאי  איתן  העוסקות  ממשלתית  רשות  מנהל 

 הספנות והנמלים במשרד התחבורה. 

לציין את חשיבותו של כתב העת היוצא בשפה העברית. אנו במערכת מקבלים תגובות    לסיום אנחנו מבקשים 

אוהדות ממרצים, סטודנטים ואנשי שטח, אשר שמודים לנו על האפשרות לקרא חומר מדעי עדכני בשפה  

 זמינים אתכם לשלוח אלינו מאמרים שיוכלו להעשיר את קהל קוראינו. העברית. אנחנו מ

בר לנעמה  זו להודות  און שמילוביץ העורכת האחראית של הרבעון, שמסיימת את  -אני מבקש לנצל במה 

תפקידה וממשיכה הלאה במעלה הקריירה האקדמית. נעמה פעלה ללא לאות ובמקצועיות והיא הייתה גורם  

וכל זאת בהתנדבות. מערכת הרבעון מאחלת לנעמה הצלחה    בעון לרמתו הנוכחית,מרכזי שתרם להבאת הר

 בהמשך התפתחותה האקדמית.

 קריאה מהנה ופורייה 

 אריה רשף 

 


