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 .מרדכי ניס�' עבודה  זו נעשתה תחת  הנחיתו של פרופ
 
 

 תודות
 

כי ניס� שליווה אותי לאור� דר� ארוכה שהתחילה מרד' תודה מיוחדת שמורה לפרופ
. ראט הנוכחית ונסתיימה בעבודת הדוקטו.א. המשיכה בעבודת המ.א.בלימודי המ

רבות בהבהרת הגישות השונות בפסיכולוגיה של המוסר ובחידוד ניס� תר� לי ' פרופ
מתבססת העבודה הנוכחית ושימש עבורי מודל לחיקוי כחוקר  �שעליה המושגי�

ניס� ידע להחזיר אותי בחכמה ברגישות ובנוע� הליכות לנתיב הרצוי ' פרופ. ד�כאו
ולהביע את אמונתו ביכולתי ג� ברגעי המשבר המלווי� באופו , ג� כשסטיתי ממנו

 .טבעי  כתיבה של עבודת מחקר לתואר דוקטור
 

תודה והערכה לרעייתי שלומית שהייתה שותפה טבעית ואוהדת לכל אור� הדר� 
. כל פרק הזמ� שאותו הקדשתי לכתיבת עבודה זובעידוד ואהבה , תמיכהוהביעה

תמיכה יוצאת דופ� זו באה לידי במיוחד באות� זמני� שבה� כתיבת העבודה דרשה 
עבודה זו לא , ללא תמיכה זו. ממני להקדיש זמ� יקר על חשבו� זמ� איכות משפחתי

 .הייתה יכולה לצאת לפועל
 

 .י� ק�א שפרגנו וגילו סבלנותר� וק, יובל, תודה לילדי גלעד
 

 בה� לימדתי ושמה� למדתי MBA�תודה אחרונה שמורה לכל תלמידי בתוכניות ה
 . מוסר בעול� העבודהה הלכות אודותרבות 
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 זיהוי סוגיות מוסריות בסביבה מורכבת
 אריה רש�

  תקציר                                                            

וליכולת לזהות התנהגויות , התנהגות מוסרית מהווה מרכיב מרכזי בפעילות החברתית של האד�

סוגיות . הסוטות מנורמות חברתיות מוסריות יש חשיבות עליונה לשמירת המירק� החברתי

 עה מופי,ברב המקרי�. מוסריות אינ� מופיעות בחיי היו� יו� כשדגל אדו� מתנוסס מעל ראש�

כשהיא חבויה בתו� הקשר רחב ולפעמי�   של האד�והתייחסותסוגיה המוסרית הדורשת את ה

טוע� כי מצבי� מוסריי� רבי� אינ�  ) Wiggins,1988(וויגינס  .חברתיותמטעה של התנהגויות 

. תופסי� אוטומטית את תשומת ליבו של מקבל ההחלטה  וה� יכולי� לחלו" על פניו ללא ידיעתו

וג באופ� מוסרי בסיטואציה נתונה מחייבת את מקבל ההחלטה לזהות כי ההחלטה לנה

של מרכיבי� תהלי� הזיהוי . בסיטואציה איתה הוא מתמודד קיימי� מרכיבי� מוסריי�

האמור להביא בחשבו�  לתהלי� קבלת החלטותקריטי  ואפיאהוא הדורשי� התייחסות מוסרית 

 . ג� שיקולי� מוסריי�

גיה של המוסר התמקד בעשורי� האחרוני� במרכיבי�  המחקר בתחו� הפסיכולו

מייש� כ הסוכ� המוסרי זו תפסה אתישה ג. במוסרי� של תהלי� קבלת ההחלטות יהקוגניטיב

סביבת עול� בובולטות  מוסריות מובנות דילמות מוגדרי� בהתמודדות ע�עקרונות מוסריי� 

 ). Kohlberg, 1984(ברורה וחסרת עמימות 

ת ההנחות הבסיסיות של המודל הקוגניטיבי ומציעי� שינוי המבקרי� תוקפי� א

ה� טועני� כי התיאוריות הקוגניטיביות התעלמו מתהליכי� אינטואיטיביי� ורגשיי� . פרדיגמתי

ווקר טוענת כי ברב ). (Haidt, 2000; Walker, 2000המשפיעי� על קבלת החלטות מוסריות

וכי מוסריות , אנו נמצאי� במצב של עמימותהמצבי� בה� אנו נדרשי� לקבל החלטות מוסריות 

 יובעקבותשבחיי היו� יו� איננה תהלי� שיטתי של איסו" נתוני� לגבי עול� אובייקטיבי 

במצבי� העמומי� היו� יומיי� אית� , לטענתה. קבלת החלטה לגבי הדר� הנכונה לפעולהמת

נהגות� באופ� נפגשי� בני אד� ה� מפתחי� ונוקטי� הרגלי פרשנות המשפיעי� על הת

אבני היסוד של המודל שמציעה ווקר כאלטרנטיבה לגישה הקוגניטיבית . אינטואיטיבי

פרשנות אינטואיטיבית של הסיטואציה בשלב הראשו� של תהלי� ההחלטה : הרציונאלית ה�

תהליכי� אלו מובילי� לתגובה .  בשלב השני,וחשיבה רפלקטיבית המתעוררת בעקבותיה, המוסרי

  מציג גישה  (Haidt, 2001)הידט.   ולגיבוש סכמות פרשניות עתידיות,טואציהספציפית לסי

קיצונית יותר הטוענת כי תהלי� ההחלטה המוסרי הוא אינטואיטיבי ורגשי בעיקרו וכי מקורו 

מופיעות באופ� )  חלק מה��והרגשות שה(האינטואיציות המוסריות . בתהליכי� אבולוציוניי�

שאורבות בו לאד� ,  נועדו לאפשר קבלת החלטות מוסריות בעול� סוערמיידי כתגובה לגירוי וה�

ומשמשת , מופיעה רק לאחר מעשה, אליבא דהידט, החשיבה המוסרית. סכנות מכל עבר

תמיכה בחשיבות הרגשות והאינטואיציות . כרציונליזציה  להחלטה מוסרית שכבר התקבלה

  )Damasio,1994 ( יאורולגיה   החברתיתממחקרי�  בתחו� הנ  ג�  לתהלי� הזיהוי המוסרי באה

במחצית השנייה של המאה . ביקורות דומות עלו ג� בתחו� קבלת ההחלטות הכללי 

העשרי� הציגו  חוקרי� את הטענה כי בני אד� נוטי� לסטות מהרציונאליות המצופה מה� 

 & Conlisk,1996; Kahneman(ולהסתייע ביוריסיקות ובאינטואיציות בתהלי� קבלת ההחלטות
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(Tversky,1979; March,1978; Simon,1972,1976;Tversky & Kahneman,1974 . מאוחר

 הועלתה טענה כי המודלי� הקלאסיי� מציגי� את האד� כסטרילי וחסר רגשות ואינ� ,יותר

 את מאמצי החוקרי� במש� זמ� רב נהוכי  מטפורת המחשב שכיוו, נכו��משקפי� את תפקודו אל

 להתמקדות בבני אד� כמעבדי מידע בודדי� ולהזנחת ההקשר החברתי של הגבילה  את המחקר

 ).Frijda.1986; Izard,1977;Schwartz,1998(קבלת ההחלטות

ל הביאו מספר הול� וגדל של חוקרי� לנטוש את המעבדה ולצאת אל " הביקורות הנ

תנהגותו של על מנת להגיע לתיאור תק" יותר של ה, )או לנסות לדמות אותה(הסביבה הטבעית 

 NDMאחת הגישות המובילות בכיוו�  חדש זה היא גישת ה . מקבל ההחלטות במצבי� אמיתיי�

)Naturalistic Decision Making .( גישה זו  התפתחה כתוצאה מהצור� של חוקרי� להתייחס

ת וגורמי סיבו� אחרי� המאפייני� א, סיכו� אישי, יעדי� לא מוגדרי�, עמימות, למאפייני לח� זמ�

הדר� שבה בני אד� מזהי� ומגדירי� , לטענת החוקרי� הללו. קבלת ההחלטות בעול� האמיתי

את הסיטואציה היא קריטית יותר לתהלי� קבלת ההחלטה מאשר הבחירה בי� אלטרנטיבות 

 Klein, Orasanu, Calderwood & Zeambok(אותה הדגישו הגישות הקלסיות , פעולה שונות

1993; Lipshitz, Klein, Orasanu,& Salas ,2001( . 

נושא הזיהוי של סוגיות מוסריות קבל תשומת לב מועטה  בלבד במחקר בפסיכולוגיה  של 

המחקר המועט בנושא זה זכה לביקורת על עירפול בהגדרת המושגי� וחוסר ביסוס . המוסר

 ). (Collins,2000;Weaver,2007תיאורטי  

בח� את תהלי� הזיהוי המוסרי באמצעות , שהוא אקספלורטיבי באופיוהמחקר הנוכחי 

במחקר התמקדנו .  Developmental Mixed Methods�פרדיגמת מחקר מעורב שיטות מתפתח 

בתהליכי הזיהוי של מרכיבי� מוסריי� בסיטואציות מורכבות תו� ניסיו� להבי� את הגורמי� 

רי� שנבנו אחד על תוכנית המחקר כללה רצ" ב� שלושה מחק. המשפיעי� על כשל בזיהוי מוסרי

ל יצא מנקודת מבט שונה על תהלי� "כל אחד משלושת המחקרי� הנ. גבי תוצאותיו של הקוד� לו

המחקרי� עסקו בתהלי� הזיהוי המוסרי של מנהלי� הפועלי� . הזיהוי של סוגיות מוסריות

י והשוואתו ע� תהלי� הזיהוי של סטודנטי� חסר, שהיא סביבה עמומה וסוערת, בסביבה עסקית

 . ניסיו� ניהולי

נתבקשו )  בעלי ניסיו� ניהוליMBA תלמידי 220(מנהלי� ) 1מחקר (במחקר הראשו� 

הדיווח התמקד . לדווח רטרוספקטיבית על הדר� בה התמודדו ע� סוגיות מוסריות בחיי העבודה

 מצביעי� על שבעה 1ממצאי מחקר . כשל בזיהוי של סוגיות מוסריות/על תיאור תהלי� הזיהוי

, "אופי המניעי� לפעולה: "של סוגיות  מוסריות) וכשל בזיהוי(מי השפעה עיקריי� בזיהוי גור

" אופי התרבות הארגונית", "רמת הניסיו� והידע" "אופי הרגשות", "הפתיחות מוסרית מידת"

הסוגיות המוסריות עליה� דווחו ". תוכ� הסוגיה המוסרית"ו" מידת העומס על הקשב",

ניהול , דיווח אמת לבעלי עניי�: יטוי בשלושה תחומי פעילות עיקריי�המשתתפי� באו לידי ב

נמצא כי לגורמי� רגשיי� השפעה חשובה ה� על . המשאב האנושי ויחסי� ע� בעלי עניי� בארגו�

רגשות חיוביי�  מתפקדי� כסמ� מוסרי  ואילו רגשות .  זיהוי סוגיות וה� על כשל בזיהוי סוגיות

זיהוי וכשל בזיהוי  גור� נוס" שנמצא כבעל השפעה מכריעה על . וסרישליליי�  מתפקדי� כחס� מ

ממצאי . המצטבר של הסוכ� המוסרי בהתמודדות ע� סוגיות מוסריות בעול� העבודההוא הניסיו� 

 הביאו לצור� לבחו� את הדר� בה מתמודדי� מומחי� מחד וטירוני� מאיד� ע� תהלי� 1מחקר 
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ומעקב אחר תהלי� , ת התנסויות אחידה לשתי הקבוצותזיהוי סוגיות באמצעות הבניית סדר

 .הזיהוי בעת התרחשותו

   items- , in basketבשיטת ה) 2מחקר (על מנת לעמוד במשימה זו תוכננה הדמיה ניהולית 

 10 מנהלי�  בעלי ותק ניהולי מעל 24(משתתפי המחקר . שבתוכה הוסתרו שלוש סוגיות  מוסריות

נתבקשו  להתמודד ) תואר ראשו� ללא ניסיו� ניהולילכלה וחשבונאות   סטודנטי� לכל24שני�  ו

לשק" בקול ר� את מחשבותיה� , ל חברה"ע� סדרת בעיות המייצגות יו� עבודה טיפוסי של מנכ

 . ולדווח לאחר מכ� באופ� רטרוספקטיבי על התנסות�, תו� כדי פתרו� הבעיה

  דפוס  הזיהוי: דפוסי זיהוי מוסריאותרו שלושה . א:  עלו שלושה סוגי ממצאי�2במחקר 

שבו  ,  דפוס הזיהוי המהיר,   שבו מתקיי� תהלי� אבחו� קוגניטיבי של הסיטואציה המזוהההשקול

לאחר זיהוי ראשוני של הסוגיה דלגו המשתתפי�  על שלב האבחו� הקוגניטיבי  היישר להחלטה על 

פי� היישר להחלטה על פעולה ללא שבו פנו המשתת, דפוס הזיהוי האינטואיטיביו, דר� הפעולה

: בניתוח דפוס הזיהוי השקול נמצאו שלוש רמות של מורכבות קוגניטיבית. זיהוי ראשוני

נמצא קשר . ואוריינטציה דיאלקטית, אוריינטציה רב ממדית מוגבלת, אוריינטציה חד ממדית

הסוגיות ההתמודדות ע� . חיובי בי� רמת המורכבות הקוגניטיבית לרמת הזיהוי המוסרי

זאת בשל המימד הרגשי , המוסריות נתפסה כקשה יותר מההתמודדות ע� סוגיות אסטרטגיות

נמצא כי להקשר שבו נפגש הסוכ� . ב. שהתלווה לתהלי� ההתמודדות ע� הסוגיות המוסריות

המוסרי  ע� אירוע בעל מאפייני� מוסריי� וכ� לאירועי� שקדמו לאותו מפגש יש השפעה על 

מתודולוגית חשובה לגבי הדר� בה נמדד הזיהוי  לממצאי� הללו משמעות . המוסריתהלי� הזיהוי 

קיי� הבדל בי� מנהלי� מנוסי� וסטודנטי� חסרי ניסיו� ברמת . ג. המוסרי במחקרי� רבי�

. מנהלי� מזהי� סוגיות בעלות אופי מוסרי במידה רבה יותר מאשר סטודנטי�. הזיהוי המוסרי

ות  דפוסי הזיהוי  של  מנהלי� בעלי ניסיו� ניהולי לעומת סטודנטי� נמצא הבדל  בשכיח, כמו כ�

בקרב המנהלי� נמצאה שכיחות כפולה בשימוש בדפוס הזיהוי השקול  לעומת  .חסרי ניסיו� ניהולי

בעוד שבקבוצת המנהלי� נעשה שימוש דומה בשני דפוסי הזיהוי . שכיחותו בקבוצת הסטודנטי�

הרי שבקרב קבוצת הסטודנטי� שכיחות השימוש ) יהוי המהירדפוס הזיהוי השקול ודפוס הז(

 .בדפוס הזיהוי המהיר הייתה כפולה משכיחות השימוש בדפוס הזיהוי השקול

נבחנה השפעת האירועי� שעובר מקבל ההחלטה לפני זיהוי ) 3מחקר (במחקר השלישי 

לבחינת שאלה זו  .  על הדר� בה הוא ממסגר את הסוגיה המוסרית במועד מאוחר יותר,מצב מוסרי

במסגרת הניסוי תופללו באופ� מבוקר שני גורמי מצב ). priming(תוכנ�  מער� ניסוי הטרמה 

ונבחנה השפעת סכמות הפעולה שהתעוררו בעקבות , )מטרי� אסטרטגי ומטרי� רגשי(שוני� 

דה  הצגת מטרימי� אלו על זיהוי מרכיבי� מוסריי� באירוע המייצג דילמה מוסרית מעול� העבו

 תלמידי תואר ראשו� 74 בעלי נסיו� ניהולי וMBA תלמידי 58בניסוי השתתפו ). גירוי מטרה(

 .במדעי החברה ללא נסיו� ניהולי) 'ב�ו' שני� א(

המחקר אוששו את ההשערה כי הטרמת רגשות של חמלה ודאגה מגבירה את ממצאי  

סרית שתופיע מאוחר יותר הסבירות שרגשות אלו ישפיעו על  המסגור והפרשנות של סוגיה מו

. במחקר זה נמצאה השפעה מובהקת של מצבי ההטרמה על תגובות הנבדקי�. ברצ" האירועי�

) concern(גילו תגובות דאגה , נבדקי� שהוטרמו  באמצעות מידע שעורר אצל� רגשות חמלה

ת  ההשערה כי לניסיו� ניהולי השפעה על עוצמ.בעוצמה רבה יותר באבחו� הסוגיה המוסרית

של ) גירוי המטרה(הפער בי� ציוני הדאגה והאכפתיות לדילמה המוסרית . ההטרמה לא אוששה
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המחקר  גילה  , יחד ע� זאת. א בעקבות ההטרמה הרגשית לא נמצא מובהק.מנהלי� ותלמידי ב

פער מובהק בי� ציוני הדאגה של מנהלי� בעלי שלוש שנות ותק לעומת ציוניה� של מנהלי� בעלי 

  �נמצא כי לעמדות האתיות של המשתתפי� שנמדדו באמצעות ה, בנוס". ני� ומעלה ש4ותק של 

EPQ )Forsyth.1980( ,ציו� וכי , יש השפעה על הדר� בה ה� הגיבו לכל אחד מסוגי ההטרמה

 .  נמצא כגור� ממת� להשפעת המטרי� האיסטרטגיEPQ –האידאליז�  בשאלו� ה 

 שלב הזיהוי המוסרי בתהלי� קבלת ממצאי שלושת המחקרי� מצביעי� על חשיבות

החלטות במוסר ומתארי� שלושה גורמי השפעה עיקריי� על הזיהוי של מרכיבי� מוסריי� 

 :בסיטואציות מורכבות

ההקשר הסביבתי בו מוצגת הסוגיה המוסרית וכ� אירועי� קודמי� שאות� חווה הסוכ� . א

 ) 3ו,2,1מחקרי� . (המוסרי טר� מפגשו ע� אותה סוגיה

 )3ו, 2מחקרי� (מאפייני הסכמות המוסריות הקיימות במאגר הידע של האד� . ב

 )  2 ו1מחקרי� .(תוכ� הסוגיה המוסרית איתה מתמודד הסוכ� המוסרי. ג

לממצאי המחקר משמעות תיאורטית לחקר תהלי� הזיהוי המוסרי וה� מציגי� באור 

, בתהלי� הזיהוי המוסרי בפרטחדש את  מערכת היחסי� בי� המישור הקוגניטיבי למישור הרגשי 

 ממצאי� אלו מאפשרי� לנו לטעו�  כי מודל האינטואיציה .ובתהלי� ההחלטה המוסרית בכלל

תק" רק במקרי� קיצוניי� ,  שקיבל תהודה רבה בשני� האחרונות)Haidt, 2001(המוסרית 

   כדוגמת הרגש,שבה� האירועי� הנתפסי� מעוררי� רגשות חזקי� שמקור� בטאבו חברתי

 )(Haidt,Rosin,McCauley & Imada,1997המתעורר  ברב  בני  האד�  לסוגיית  גילוי  העריות  

 של הידט מפחית בחשיבות השפעת התהליכי� הקוגניטיביי� על תהלי� הזיהוי -SIMוכי מודל ה 

יו� יו� הברב האירועי� המוסריי� שאית� מתמודדי� בני אד� בחיי , לטענתנו. המוסרי

שות המשמשי� כחייש� שתפקידו להעביר את תוצר התפיסה האינטואיטיבית מתעוררי� רג

. פועלי� זה בצד זה) האינטואיטיבי והרפלקטיבי(שני התהליכי� .  הראשונית לאבחו� קוגניטיבי

הדר� המתאימה לתאר את תופעת הזיהוי המוסרי היא לשלב בי� הגישה הרציונליסטית והגישה 

 (& Lieberman ,Gaunt, Gilbert'דואלי שהציעו ליברמ� ושותמודל העיבוד ה. האינטואיטיבית

Trope ,2002 (מערכת רפלקסיבית אינטואיטיבית ומערכת , המתאר שתי מערכות עיבוד ייחודיות

מאפשר לבצע את , רפלקטיבית קוגניטיבית היכולות לפעול במקביל כשלכל מערכת היתרונות שלה

צאי� מצביעי� על העובדה כי במקרי� רבי� הממ. האינטגרציה המתבקשת בי� שתי הגישות

אנשי� המאופייני� ברגישות מוסרית ומצוידי� בסכמות מוסריות הולמות יכולי� להיקלע למצב 

 . שבו ה� נכשלי� בזיהוי סוגיות מוסריות בסביבה בה ה� פועלי�

נמצא כי . א: ממצאי המחקר מצביעי� ג� על שלושה נושאי� בעלי חשיבות מתודולוגיות 

תוח פרוטוקולי� של דיבור בקול בעת התמודדות ע� סוגיות מוסריות מאפשר ניתוח מעמיק ני

הממצא כי מקומו של אירוע מוסרי בסדרת אירועי�  . ב. ומפורט של  תהלי� ההחלטה המוסרי

משפיע על פרשנותו של אותו אירוע  מצביע על הצור� להתחשב באירועי� שקדמו לאותו אירוע  

ובחינת תגובותיה� חקר התנהגות בני אד� בסביבה האמיתית . שיפוט מוסרי גבמדידת הזיהוי וה

יי� מאפשר הפקת מגוו� תגובות המייצגות את תהלי�  ממציאות חייה� היו� יוממופקותלבעיות ה

 .ההחלטה המוסרי בעול� האמיתי באופ� תק"
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 מבוא .1

 כשל בזיהוי מוסרי1.1 

 ולכ� ליכולתו לזהות מהווה מרכיב מרכזי בפעילות החברתית של האד� 1התנהגות מוסרית

.  התנהגויות הסוטות מנורמות חברתיות מוסריות יש חשיבות עליונה לשמירת המירק� החברתי

הות כי מחייבת את מקבל ההחלטה לז, ההחלטה לנהוג באופ� מוסרי בסיטואציה נתונה

 כי מצבי� טוע� )Wiggins, 1980(וויגינס . לסיטואציה בה הוא מתפקד יש משמעויות מוסריות

ה� יכולי� לחלו" ומוסריי� רבי� אינ� תופסי� אוטומטית את תשומת ליבו של מקבל ההחלטה 

 : על פניו ללא ידיעתו

“few moral situations come already inscribed with the names of all the concerns they 

touch or impinge upon [and]… the relevant features may not all jump to the eye” 

(Wiggins, 1980, p. 231).  

 כי בעיות מוסריות אינ� מדגישי� )Butterfield, Trevino & Weaver, 2000(' בטרפילד ושות

 מופיעות הבעיות המוסריות, לטענת� .מופיעות בחיי היו� יו� כשדגל אדו� מתנוסס מעל ראש�

 .�י ולכ� קיי� קושי בזיהוי,כשה� חבויות בתו� הסיטואציה  שבה מתפקד האד�במקרי� רבי� 

שייצרה חברת " ופינטפורד "ב פרשת הדליקות ברכב "ארה התפרסמה ב70�בשנות ה

 . בי�� רשנבעו מכשל בתכנו� מיכל הדלק גרמו למות� ולפציעת� של בני אדהדליקות ". פורד"

 Dennis( את סיפורו של דניס גיויה מביאות בספר�  (Trevino & Nelson, 2004)ונלסו�טרבינו 

Gioia ( כדוגמא לכשל , באותה תקופה" פורד"שהיה ממונה על מעקב ליקויי הרכבי� של חברת

מתמשכת בבני אד� הנמצאת בתחו� האחריות של פגיעה (לא רצוני בזיהוי סוגיה מוסרית 

 כתב מספר להתנהגות ארגונית' גיויה המשמש כיו� פרופ). ודורשת את התערבותוהתאגיד 

פגיעה מתמשכת אותה כשל בזיהוי לניסה להסביר את הסיבות מאמרי� רטרוספקטיביי� שבה� 

 . למרות תפיסתו את עצמו כבעל ערכי� מוסריי� למהדרי�, וזאת, כסוגיה מוסריתבנוסעי�

  תסריטי פעולההשפעת סכמות ו מבוסס על לאותו כשל )Gioia, 1992 2004,(ההסבר שנות� גיויה 

י "עפהושפעו  תסריטי פעולה אלו. קיו� מרכיבי� מוסריי� בתהלי� עיבוד המידעמ על התעלמות

 כל שיח החסמאשר באותה תקופה" פורד"התרבות הארגונית ששררה בחברת ממאפייני , גיויה

 :בקרב עובדי החברה ומנהליהמוסרי 

                                                 
בעבודה זו אנו משתמשי� בהגדרה רחבה של התנהגות מוסרית וכוללי� בה ג� מה שבספרות הניהול נקרא   1

המוסר עוסק בהקשרי� של אד� וזולתו ) 2002(י כשר"עפ). Trevino,Weaver & Reynolds,2006(התנהגות אתית 

בעבודה הנוכחית נשתמש בשני המושגי� לחילופי� . ואילו האתיקה עוסקת בהקשרי� של איש המקצוע וזולתו

ת או לא צודק, כשכוונתנו להתנהגות של הפרט המתרחשת בהקשר החברתי הרחב ואשר נשפטת כטובה או רעה

 .  נורמות מוסריות המקובלות בחברה הרחבה ובארגוני� המשרתי� אותה לאור, צודקת
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“The key question is how could  I engaged in a decision process that appeared to 

violate my own strong values - a decision process whose subsequent manifestations 

continue to be cited by many observers as a supposedly definitive study of corporate 

unethical behavior. I tend to discount the obvious accusations, that my values weren’t 

really strong held, that I had turned my back to my own values in the interest of  

loyalty to Ford, that I was somehow intimidated into making decisions in the best 

interests of the company, that despite my principled statements I had not actually 

achieved a high stage of moral development and so on”. (Gioia, 2004, In Trevino & 

Nelson, 2004, p.130). 

“My own schematized (scripted) knowledge influenced me  to perceive recall issues in 

terms of prevailing decision environment and to unconsciously overlook key features  

of the Pinto case ,mainly because it didn’t fit to existing scripts. Although the outcome 

of the case carry retrospectively obvious ethical outcomes, the schemas driving my 

perspectives and actions precluded consideration of issues in ethical terms  because 

the scripts didn’t include ethical dimensions “. (Gioia, 1992, p.365) 

 התעל� מתהלי� הזיהוי של סוגיות מוסריות ,המחקר בתחו� הפסיכולוגיה של המוסר          

 בקשר בינו לבי� ,והתמקד בתיאור תהלי� ההחלטה עצמו, וסריתבמצבי� הדורשי� החלטה מ

  ובתהלי� התפתחות החשיבה  המוסרית,בגורמי� המשפיעי� על השניי� ,ההתנהגות המוסרית

Haidt, 2001; Messcik & Bazerman, 1996; Narvaez, 1996; Walker, 2000) .(  

המוסרי כמשתנה חשוב ומכריע בקביעת הזיהוי המחקר הנוכחי מציע לבחו� את תהלי�           

 המחקר .אופי תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי וכמרכיב משמעותי בהסבר ההתנהגות המוסרית

מתמקד בניסיו� לתאר את תהליכי הזיהוי של מרכיבי� מוסריי� בסיטואציות מורכבות ולהבי� 

ושמה בסדרת שישיטת המחקר . הוי סוגיות מוסריותאת הגורמי� המשפיעי� על כשלי� בזי

 (Mixed Methodsהיא גישת המחקר המעורב, ר הנוכחיהמחקרי� המרכיבי� את המחק

Methodology( המדגישה את שילוב� של שיטות מחקר פנומנולוגיות ע� שיטות מחקר 

 .י בקרה ושליטה על משתני�"המאופיינות ע

עלו ממצאי� ש המרכיבי� את המחקר הנוכחי הינ� המניע לביצוע סדרת המחקרי� 

בנושא התמודדות מוסרית של מנהלי . א.עבודת ממסגרת של כותב העבודה הנוכחית בבמחקר 

 25% קרוב ל , במחקר זהעל פי דיווחיה� של המרואייני�. )2000 ,רש"(חברות עסקיות בישראל 

בעת קבלת ההחלטה לא  ,כלומר .כשל בזיהוי מוסריהיוו , התמודדו� מהסוגיות המוסריות אית

 זיהויי� של אלה נעשה .למרכיבי� מוסריי� בסיטואציהשל אות� המנהלי� חסות הייתה התיי

 .ולאחר שכבר נגרמה פגיעה בבעל עניי� זה או אחר, רק בדיעבד

דיווחי� בדיעבד של מנהלי� על כשל  בזיהוי דוגמאות למייצגי�  , המוצגי� בהמש�שני הציטוטי� 

 :סוגיות מוסריות
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 :טק� מנהל חברת הי' א

אבל אני ,  זה היה מסריח,זה לא נראה לי סביר. ער על העניי� ועל מעשי שאני לא מצטאי� יו�"

 הסטנדרטי� .שבס� הכל רציתי לעשות את עבודתי טוב  ולהגיע לכמה שיותר עסקאותאומר לכ� 

רק כשיצאתי הרחתי והבנתי . הייתי בחדר מלא גזי� ולא הרחתי את הסירחו� .שלי היו מעוותי�

 )הדגשה שלי (".ייתה מושחתתשכל האוירה ש� ה

 : מנהל תפעול במפעל ייצור 'י

הייתי . כי בשלב זה הייתי עיוור לחלוטי� לבעיה ,לצערי, נית� לדעתי לומר במידה רבה של צדק"

, סיו� להוכיח את עצמי וחלק מההוכחה היה להוציא את מקסימו� התפוקותישקוע לחלוטי� בנ

ה הדגש( ."היא כמוב� כמעט תמיד למשאב האנושיכשהכוונה , תו� שימוש במינימו� משאבי�

 )שלי

 ,המוצגי� לעיל מתארי� תופעה המלווה מנהלי� רבי� בחיי היו� יו� והיאהדיווחי�   

המשות" . הסחת הדעת בתהלי� קבלת ההחלטות מאירועי� הדורשי� התייחסות ערכית ומוסרית

נקודת הזמ� שבה אותה  ב,י אד�בבנ בזיהוי פוטנציאל לפגיעה מוסרית ל הוא כשל"לתיאורי� הנ

פעל מקבל ההחלטה בניגוד לערכי� המוסריי� , ל" הנבכל אחת מהדוגמאות. התקבלה ההחלטה

 . המוצהרי� שלו וביצע סטייה מוסרית בלא שהתכוו� לכ� מלכתחילה

 

 גורמי� לכשל בזיהוי סוגיות מוסריות  1.2

 הינו זיהוי הבעיה בפניה עומד ,� במצב נתולקבלת החלטה לגבי התנהגות מוסרית תנאי הכרחי

סוגיה המוסרית ה ברב המקרי� .)Rest, 1986(  כשייכת לעול� התוכ� המוסרי,מקבל ההחלטה

 כשהיא חבויה בתו� הקשר רחב  בחיי היו� יו�מופיעה , של האד�והתייחסותהדורשת את 

קבלת תהלי�  תהלי� הזיהוי הוא קריטי להמש� .חברתיותולפעמי� מטעה של התנהגויות 

אד� שאינו מזהה מרכיבי� מוסריי� .  שיקולי� מוסריי� ג�בחשבו�שאמור לקחת  החלטות

ס " יקבל את ההחלטה ע,בסיטואציה בה הוא נמצא ואינו מפעיל סכמה מוסרית לטיפול בבעיה

 ולא על סמ� דאגה לאי פגיעה בבני , החלטה על סמ� רציונליות כלכלית:לדוגמא. סכמות אחרות

טועני� כי בני אד� נכשלי�  Bazerman & Chugh, 2006)(א" 'בזרמ� וצ. אד� או בסביבה

 "מודעות מוגבלת"כתוצאה מיי� שנמצאי� בהישג יד� לעיתי� קרובות בתפיסה ובעיבוד גירו

bounded awareness)(.  מידע נגיש הרלוונטי לקבלת זיהויככשל במוגדרת על יד� תופעה זו 

חשוב ללא התייחסות  נשאר מידע  מכשל זהכתוצאה. י והתמקדות במידע לא רלוונט,ההחלטה

  .מקבל ההחלטה וההחלטה המתקבלת יכולה להתברר כהרת אסו�

 משמעות רבה בתהלי� קבלת החלטות שיש לו השלכות ,תלאופי הסכמה המופעל

 , החלטות במהירותתולקבל מיידיסו" מידע באופ� יבסביבה יציבה שבה אי� לח� לא. מוסריות

י אי ודאות " בסביבה המאופיינת ע,לעומת זאת . של הבעיהשיטתיניתוח � רבי� במקרימתבצע 

 הפרט .מופעלי� תהליכי� אינטואיטיביי� לקליטת הגירוי ולניתוחו, ולח� לקבלת החלטות מהירה

לנושאי� שנתפסי� ממקד את הקשב באופ� אינטואיטיבי מחפש פשטות ויעילות בחייו ולכ� הוא 
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ובמקרי� רבי� מוסחת תשומת ליבו מהמשמעות המוסרית  בה יותררבעיניו כבעלי בולטות 

 .החבויה בסיטואציה

בוחר האד� הנמצא בסיטואציה החברתית את המידע הרלוונטי לתפקודו מתו�  בו האופ�

 (Schwartz, 1996קרי� בתחומי הפסיכולוגיה החברתית חו�מכלול מאפייני הסיטואציה מעניי

מקבל ייצוג במוחו של ו בהצפנת המידע המגיע מגירוי חיצוני עיבוד מידע חברתי מתחיל .)2001

מות גדולה של מידע  עד שזה כמעט בלתי רב המצבי� אית� מתמודד האד� מציגי� כ. הקולט

מכריח את הפרט לקודד גירויי� , עומס זה במידע. )Fiske & Taylor, 1991( כולואפשרי לקודד 

 .)Broadbent, 1958( ובו זמנית להתעל� מאחרי� ,מסוימי�

טועני� וכי מנגנו� הקשב של האד� מהווה מרכיב חשוב  )Fiske & Taylor, 1991( פיסק וטיילור

 ,בני אד� מתמקדי� באופ� סלקטיבי באספקטי� מסוימי� בסביבת הגירוי . המידעסינו�בתהלי� 

אופ� מדגימי� זאת באמצעות בקשה מאנשי� לדמיי� בפיסק וטיילור . ומזניחי� אספקטי� אחרי�

 של  קונה העומד לרכוש א� הסיור יתנהל מנקודת המבט. מנטלי סיור בדירת חבר מאד מוכר לה�

 א� האד� ,אבל. הוא ישי� לב לצבע הקירות או לשיפוצי� שבוצעו בחדר האמבטיהאת הדירה 

קו� של מכשירי  הוא בודאי ישי� לב למי,של פור�בקש לבחו� את הדירה מנקודת המבט ית

 .או לקופסת התכשיטי� בחדר השינהקרי� אלקטרוניקה י

מרכיבי� רבי� בסביבה החברתית בה מתפקד האד� ה� כי  טוענת Walker, 2000)( ווקר

היא פרי נסיו� החיי� הספציפי של  י ווקר"הסכמה הפרשנית עפ. עמומי� ודורשי� את פרשנותו

הי� מידע מוסרי בי� בני אד� שוני� בדר� בה ה� מז ולכ� במקרי� רבי� קיי� הבדל ,האד�

שוני בהחלטות לנקוט בצעדי� הבדלי� אלו משפיעי� על  .בסיטואציות אית� ה� נפגשי�

 אנשי� מרקע שונה חיי� במציאויות מוסריות שונות  כ� :לדוגמא. המתבקשי� מאותו מצב

תפיסות שונות .  אמיתות מוסריות שונות כאשר ה� נפגשי� בסיטואציות דומותשעולות במוח�

  שונות ותרבותיותקונפליקטי� בי� בני אד� או בי� קבוצות אתניותת מביאות לשל המציאו

)Nisbett, Peng, Choi & Norenzayan, 2001(.כי בני אד� נוטי� , מראי� אחרי� מחקרי� 

כתוצאה מנקודת המבט שבאמצעותה ה� בוחני� מצבי� להגיב באופ� שונה למצבי� דומי� 

 & Kahneman, 2000; Kahneman & Tversky, 1979, 1984 ;Tversky (רווח והפסד: לדוגמא

Kahneman, 1981(, הוגנות לעומת אי הוגנות Knetsch & Thaler, 1986) Kahneman,(,  מידע

מדגי� את )  ,2001Hogarth(הוגרט  . ועוד)Boyle, Dahlstrom & Kellaris ,1998(מוסרי קיצוני 

. מצעות דוגמא מעול� ההתנסויות המקצועיבא השפעת נקודות המבט השונות על פרשנות המידע

. על הדר� בה תופסי� אנשי מקצוע את העול� תהליכי סוציאליזציה מקצועית משפיעי� ,לטענתו

הוא מדגי� זאת באופ� ציורי באמצעות תאור הדר� בה מעדיפי� כלכלני� לבחו� בעיות בתחו�  

 :יחסי� האישיי�ה

“I have interacted with  economists during of  most of my professional career. What 

strikes me about their discourse…is how the terminology and reasoning processes of 

economists, work their way into almost all the topics ...indeed when faced with issues 

that they find hard to conceptualize, such as problem involving personal relationships, 
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they  seem to have a strong desire to translate the discussion into economic terms as 

well as a great sense of relief when they can tag the unfamiliar  with familiar labels.” 

(Hogarth, 2001, p.223) 

יקסו� סכמות הידע והערכי� המקצועיי� המוקני� לתלמידי כלכלה  מדגישי�  את תפיסת מ

תלמידי�   העמיד)Rubinstein, 2006(רובינשטיי� . ומחלישי� את ערכי הדאגה לפרטהרווחי� 

משפטי� ופילוסופיה בפני דילמה  , מתמטיקה,ככלכלה, וגי לימוד באוניברסיטאות שונותממגוו� ח

ג� ( לבי� הצור� לפטר עובדי� )company( נפליקט בי� מיקסו� רווחי� לחברהשבה התקיי� קו

הממצאי� מצביעי� על הבדל ברור . )במצבי� שבה� לאחר הפיטורי� החברה ממשיכה להרוויח

לבי� תגובותיה� של הנבדקי�   של תלמידי כלכלה מדאגה לרווחת� של העובדי��בי� התעלמות

המעודד   דגש,מצאי� בדגש המתמטי הנית� בלימודי הכלכלהרובינשטיי� מסביר את המ. האחרי�

 :את התלמידי� להעדי" מיקסו� רווחי�

"This appears to support the intuition that presenting a problem mathematically ,as 

we often do in economics, conceals the real life complexity of the situation" 

(Rubinstein, 2006, p.C9). 

מגורמי� מצביי� המתלווי� ונובע מאופי הגירוי , המידע הנקלט )framing(מיסגור 

מאפייני� אלו  גורמי� לזמינות  של . השפעה קבוצתית ועוד ,רגשות, כהתנסות קודמת, לגירוי

   פני קטגוריות אחרותוה� מועדפות עלת מסוימות המשמשות לפירוש המידע קטגוריות קוגניטיביו

)1996Schwartz, (. הקשב לגירוי מבוסס על הבולטות והזמינות של מידע הקיי� בסכמות 

 מידע הרלבנטי למטרות האד� יזכה לתשומת לב רבה יותר. המנטליות של האד�

Wyer,Strull,Gordon & Hartwick, 1982 )(, ובאותה מידה ג� יזכר יותר )(Hastie, 1981.  

שבמסגרתו ה� נדרשי�  והאקלי� הארגוני הכלכלי , של מנהלי� בתחו� העסקינסיונ�

ארועי� כלכליי� ואיסטרטגיי� שוני� כ� ש, מפותחות" סכמות עסקיות" אצל� י�מבנ, תפקדל

�  להתמקד במימד האיסטרטגי הקשור למטרות הארגו� ולהתעלגורמי� לה� בסביבת העבודה

 (& Dukerich, Waller, George'דוקרי� ושות. )(Gioia, 1992, Jordan, 2005מהמימד המוסרי 

Huber, 2000( בעלי השלכות ארועי� כ, י מנהלי�"השוני בתפיסת ארועי� שוני� עיעי� על מצב

 :מוסריות או כאירועי� אסטרטגיי�

" … operations decisions may have also moral implications. … the operational 

decision of buying new equipment may have moral implications if it affects safety,   

however, managers may not recognize such  implications for these type of decision. 

Our results suggest that certain problem labels, such as operations, were less likely to 

be associated with moral problems" (p.36) 
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 מגמות חדשות בפסיכולוגיה של המוסר  1.3

 י�יהקוגניטיב של המוסר התמקד בעשורי� האחרוני�  במרכיבי�  הפסיכולוגיה  המחקר בתחו� 

 כמקבל החלטות המייש�  הסוכ� המוסרי זו תפסה אתישה ג .של תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי

 .בי ומובנהייקטי אוב,ניעול� חיצוסביבת  המוצגות בברורותעקרונות מוסריי� לפתרו� דילמות 

. לאד� כמקבל החלטות מוסריות הרציונלי שנית� האפיו�על שתי תיאוריות השפיעו 

השפיעה על  Kohlberg, 1984)( התיאוריה ההתפתחותית קוגניטיבית של קולברג ,הראשונה

התיאוריה השנייה שהדגישה את . המוסר במש� מחצית המאה  הקודמתהפסיכולוגיה של 

הגיעה למעמד והשפעה הכלכלה הניאוקלאסית שתפיסת קבל ההחלטות היא של מהרציונליות 

פסו ותה את נקודת המבט שדרכה תתוה  זותפיסה .במש� שני� רבותושוני� בתחומי חיי� 

י " כמוכתבת ע,)כולל התנהגות מוסרית (את ההתנהגות האנושיתכלכלני�  ומדעני חברה אחרי� 

 .)(Etzioni, 1988 שיקולי� רציונליי�

חסידי הגישה הקוגניטיבית טועני� כי המודעות התפיסתית והעוררות לפעולה שבאה 

, של הגישה הקוגניטיבית הייתה הנחת היסוד .של האד� החשיבה המוסריתמבעקבותיה נובעות 

דורות של חוקרי� שהיו . על פיושה הטוב מבטיחה את התנהגות האד� כי עצ� הידיעה מהו המע

 דילמות באמצעות האד� התמודדותו של בחנו את אופ� גות מוסרית התנהה בחקרדומיננטיי� 

 דילמת :לדוגמא( להופעת� בחיי היו� יו� נדירה שההסתברות ,כבדות משקלמוסריות סטריליות 

�' ושות י לורנס קולברג "ע שפותחו   , לה דומותו, עבור אשתו חולת הסרט�  התרופה   גניבת ו היינ

 (Colby et al, 1987a, 1987b).  התמקדו בבחינת הגורמי� השוני� המשפיעי� על אלו חוקרי�

הקשר . התנהגות המוסריתל המוסרית חשיבה הרמתהשפיטה המוסרית ובחיפוש הקשר בי� 

העלה את  להתנהגות המוסרית של האד�  המוסריתהמתו� שנמצא במחקרי� רבי� בי� השפיטה

 Blasi, 1980; Haidt, 2001; Krebs( תההתנהגות המוסריהצור� במציאת גורמי� נוספי� להסבר 

& Denton, 2005; Rest, Narvaez, Bebeau, & Thoma, 1999; Walker, 2000; Wark & 

Krebs, 2000 (. 

.  מתחלקות לשני סוגי�)Kohlberg, 1984(של קולברג הרציונלי הביקורות על המודל 

הזהות שילוב מימד : ו�מימדי� נוספי� כגהמבקרי� מהסוג הראשו� מציעי� להוסי" למודל 

 כמושג מגשר בי� תהלי� השפיטה המוסרית לתהלי� ההחלטה המוסרית מוסריתה

)Blasi,1980;Nisan,1993(, שיפור דרכי המדידה של החשיבה המוסרית )Rest et al, 1999(, 

י משתתפי " כאלו המדווחות עאו, י החוקר מחיי היו� יו�" עשאולותשימוש בדילמות אמיתיות הו

השני תוקפי� את המבקרי� מהסוג  .Haviv & Leman, 2002; Wark & Krebs, 2000)( רהמחק

 & Haidt, 2001; Haidt:לדוגמא(של המודל ומציעי� שינוי פרדיגמה ההנחות הבסיסיות 

Bjorklund, 2008; Greene & Haidt, 2002; Walker, 2000 .( 

 טועני� ) ,2002Haviv & Leman(מ� י וחביב ול)Wark & Krebs, 2000(וורק וקרבס 

ה� מצאו כי בני אד� . בחקר השפיטה המוסרית" הרות גורל"ש בדילמות סטריליות כנגד השימו

בהשוואה לדר� בה ה� שופטי� , מוסריות הלקוחות מחיי היו� יו�שופטי� באופ� שונה דילמות 
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ע  המכריהמרכיב .)1987a,Colby et al ( "הינ� ואשתו חולת הסרט�"דילמות מובנות נוסח 

 הוא התוכ� בו עוסקת הדילמה ורמת , בשפיטה המוסרית,של וורק וקרבס וחביב ולימ�לדעת� 

וקרבס וורק .  באמצעותו מערי� האד� מצבי� מוסריי�ולא המבנה הקוגניטיבי, מורכבותה

במדידת השפיטה המוסרית  באמצעות  דילמות טועני� כנגד ההתמקדות המוגזמת של החוקרי� 

ואציות מוסריות בחיי היו�  מאפיינות את הדר� בה בני אד� חווי� ומפרשי� סיטמובנות שאינ�

 הדר� לקד� את הבנתנו בגורמי� המשפיעי� על ההתנהגות מוסרית  ,י וורק וקרבס" עפ.יו�

 .צריכה להתמקד בהבנת תהליכי קבלת ההחלטות המוסריות בסביבה הטבעית בה מתפקד האד�

 צעד נוס" ומבקרי� את  צועדי� Haidt, 2001)(הידט נת� ו'גו) Walker ,2000(ווקר נט 'ג

ה� טועני� כי הזר� הקוגניטיבי התמקד בתהלי� . הפרדיגמה  הקוגניטיבית  בחקר המוסר

והתעל� מתהליכי� אינטואיטיביי� ורגשיי�    המאפיי� את שלב השפיטה המוסריתהרציונלי

 המצבי� בה� אנו נדרשי� לקבל ווקר טוענת כי ברב. המשפיעי� על קבלת החלטות מוסריות

וכי מוסריות בחיי היו� יו� איננה תהלי� , החלטות מוסריות אנו נמצאי� במצב של עמימות

 קבלת החלטה לגבי הדר� הנכונה , וכתוצאה,שיטתי של איסו" נתוני� לגבי עול� אובייקטיבי

הרנטית והאד� הסיטואציות עימ� מתמודד האד� ה� מעורפלות אינ, לטענתה של ווקר. לפעולה

 :נמצא במצב מתמיד שבו הוא נדרש לפרש את המצב מבחינת תוכנו

"In daily experience, automatic, rapid cognitive processing goes on continuously, 

unmonitored by conscious thought. In most cases , we can only become aware that 

something morally important is happening because we experience an emotion which 

tells us so...the emotion provides us with immediate, visceral, intuitive knowledge 

about  what is going before we have time to 'think' in any sort of controlled or rational 

way".(Walker, 2000, p.138)    

 הידט  ואיטיבי של ההחלטה המוסרית מציגתפיסה קיצונית יותר לגבי האופי האינט

)Haidt, 2001; Haidt & Bjorklund, 2008(במודל האינטואיטיבי חברתי שלו  � Social 

Intuitionist Model (SIM) . רגשי וטוע� כי תהלי� ההחלטה המוסרית הוא אינטואיטיבי הידט

)  חלק מה��והרגשות שה(האינטואיציות המוסריות . � אבולוציוניי�וכי מקורו בתהליכי, בעיקרו

שאורבות בו לאד�   ונועדו לאפשר קבלת החלטות מוסריות בעול�  סוער,מופיעות באופ� מיידי

ומשמשת , מופיעה רק לאחר מעשה, אליבא דהידט,  החשיבה המוסרית.סכנות מכל עבר

 :כרציונליזציה  להחלטה מוסרית שכבר התקבלה

"Moral beliefs and motivations comes from a small set of intuitions that evolution has 

prepared the human brain to develop…moral reasoning done by an individual is 

usually devoted  to finding reasons to support the individual's intuition…"(Haidt & 

Bjorklund, 2008, p.181).   
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 השפעת  הרגשות  על החלטות מוסריות  1.4

 .)Goleman, 1995(הרגשות סייעו לאד� לאור� כל ההיסטוריה בהסתגלותו למצבי� חדשי� 

הרגש מצביע בפני האד� על כיווני פעולה יעילי� ששימשו אותו במהל� , לדעתו של גולמ�

 .בהתמודדות ע� אתגרי� וקשיי�, התפתחותו האבולוציונית

הוא טוע� כי .  מייחס לרגשות תפקיד של חייש� מוסרי)Ben-Zee'v, 1997( ב� זאב

וכי ה� מתעוררי� , הרגשות ממלאי� תפקיד מרכזי במרבית האירועי� החשובי� בחיי האד�

, כאשר אנו תופסי� שחל בסביבה שינוי משמעותי שטמו� בו סיכוי או סיכו� גדול למצבנו האישי

העול� החברתי הוא זירה מרכזית של ב� זאב לדעתו של . או למצב� של אחרי� הקרובי� לנו

 מדגיש  את ) ,1991Lazarus(לזרוס .  הרגשות  וה�  הדבק החשוב ביותר המקשר בי� בני אד�

  : חשיבות הרבה של הרגש  בהפניית תשומת ליבו של האד�  לנושאי� החשובי� לו

"From an emotional reaction we can learn much about what a person has at stake in 

encounter with the environment or in life in general, how that person interprets self 

and the world, and how harms, threats, and challenge are coped with. No other 

concept in psychology is as richly revealing of the way an individual relates to life.." 

(pp 6-7) 

קובל על כ� שהפסיכולוגיה התעלמה במש� שני� מנושא הרגש  ) ,2003Kahneman(כהנמ� 

 הואעל תהלי� ההחלטות של האד� ות חקר השפעת  הרגש, לדעתו. כמרכיב בקבלת החלטות

    ,י כהנמ�"עפ .ההתפתחות החשובה ביותר שחלה בעשורי� האחרוני� בחקר יוריסטיקות שיפוט

וכי  אי� הכרח שהערכה זו תהיה  נה כי כל גירוי מעורר הערכה רגשיתראיות משכנעות לטעקיימות 

 התנהגויות וטומטית היא הגור� העיקרי המכתיבהערכה רגשית א, לטענתו .מודעת לאד�

 :ושיפוטי� רבי�

"The idea of an affect heuristic (Slovic et al 2002) is probably the most important 

development in the study of judgment heuristics in the past few decades. There is 

compelling evidence for the proposition that every stimulus evokes an affective 

evaluation, which is not always conscious… The failure to identify the affect heuristic 

much earlier and its enthusiastic acceptance in recent years reflect significant 

changes in the general climate of psychological opinion … It is worth noting that the 

idea of purely cognitive biases appeared novel and distinctive in the early 1970s 

because the prevalence of motivated and emotional biases of judgment was taken for 

granted by the social psychologists of the time. There followed a period of intense 

emphasis on cognitive processes in psychology generally and in the field of judgment 

in particular. It took another 30 years to achieve what now appears to be a more 

integrated view of the role of affect in intuitive judgment"t.(Kahneman, 2003. p.710) 
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קיימת הסכמה רחבה לכ� שהסיבה השכיחה ביותר לרגשות הינ� ארועי� חברתיי� 

 )Averill,1982; Parkinson, 1996; Salovey, 2007; Shaver, Wu & Schwartz,1992: לדוגמא(

רגשות מוסריי� . וככאלה ה� מסייעי� לאד� לזהות ארועי� חריגי� הפוגעי� במרק� החברתי

או לחברה , של אנשי� אחרי�טרינזית לאינטרסי� ולרווחת� נהקשורי� אימוגדרי� כרגשות 

הרגשות המוסריי� . (Rozin, Lowery, Imada, & Haidt,1999; Haidt, 2003)בכללותה 

 Haidt, 2001) 2003,(מתעוררי� כתוצאה מזיהוי של פגיעות מוסריות במצבי� בי� אישיי� 

 (,Skoe et al ' סקו ושות.)Tangney & Dearing, 2002(  המוסרית ההתנהגות  את  ומכווני�

מצביעות על חשיבות הרגש בתהלי� ההחלטות המוסריות ומתארות את הקשר בי� סוגי  )2002

 .רגש שוני� לאופי ההחלטות המוסריות

 

 תרומת מדעי הנאורולוגיה החברתית לחקר ההתנהגות המוסרית 1.5

ווי� הבולטי� של תהלי� קבלת הרגש כאחד המלאת גור� מדגישי�  ,מחקרי� שבצעו נאורולוגי�

 & ,Damasio, 1994; Greene, Sommerville, Nystrom,Darley :לדוגמא. (ההחלטות המוסרי

(Cohen, 2001; Moll et al, 2002) .מול ושות'(Moll et al, 2002)  בי� קשר בחנו את ה ,לדוגמא

) נו"( אופי נאוטרלי  לבי� מדדי� עצביי� במח באמצעות חשיפה לתמונות בעלותי� מוסרירגשות

ממצאי המחקר מצביעי�  ).אד� מכה אד� אחר(תו� השוואה לתמונות בעלות מאפייני� מוסריי� 

עוררו  ,)נאוטרליותה לתמונות בהשוואה( על כ� כי תמונות בעלות מאפייני� רגשיי� מוסריי�

 עבודתה  מהווהל"הנדוגמא נוספת להוכחת הקשר  .פעילות עצבית רבה יותר במרכזי הרגש במח

 פילוסופי� ונאורולוגיי� מאוניברסיטת פרינסטו�, של קבוצה אינטרדיסיפלינרית של פסיכולוגי�

המחקר נבדק תפקיד הרגשות במסגרת  .)Greene et al ,2001(גרי� ושוע 'בראשותו של ג

באמצעות סורק מגנטי מדידת הפעילות העצבית  של המוח  באמצעות בהחלטות מוסריות 

 תו� כדי התמודדות הנבדקי� ע� דילמות מוסריות המדידה בוצעה .)(FMRI ונליפונקצי

 דילמות מוסריות מעוררות : שלושה סוגי דילמותהתמודד ע�הנבדקי� נתבקשו ל. ונאוטרליות

עוצמה מוסרית שמעוררות דילמות מוסריות ,) י מקבל ההחלטה"פגיעה ישירה באד� ע(רגשות 

המחקר מצביעי� על פעילות מוגברת באזור מימצאי  .ודילמות נאוטרליות, רגשית קטנה יותר

 . הרגש במח בעת ההתמודדות ע� אות� דילמות מוסריות טעונות רגשית

מהמחקרי� העוסקי� ברגש ה� מהכיוו� הביולוגי וה� מנקודת המבט הפסיכולוגית  עולה 

עותי  משמיש לה� משקלתפקוד המוסרי של האד� וכי  ב חשובתפקידמסקנה ברורה כי לרגשות 

 מרכיב התפתחות הגישות הרואות במימד הרגשי. בתהלי� הזיהוי הראשוני של סוגיות מוסריות

 מחייבת התבוננות שונה על חקר ההתנהגות ות תהליכי קבלת החלטות מוסרי שלת�מרכזי בהבנ

 שש� דגש ,)Kohlberg, 1984( הזר� הקוגניטיבי התפתחותי מבית מדרשו של קולברג. המוסרית

 המייש� עקרונות מוסריי� פילוסופיי� בפתרו� דילמות, מקבל החלטות רציונליכעל האד� 

החל מפנה את מקומו למודלי� העוסקי� בחקר ,  המוצגות באופ� גלוי ואובייקטיביסטריליות

מודלי� אלו המדגישי� . ההתנהגות המוסרית בסביבה הטבעית היו� יומית שבה מתפקד האד�

רי בתהלי� קבלת ההחלטות המוסרי מייחסי�  למרכיבי� את החשיבות של שלב הזיהוי המוס

 .  � השפעה  קרדינלית  על תהלי� הזיהויירגשיי� ואינטואיטיבי
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 מהות הקונפליקט המוסרי בניהול 1.6

מורכבותו של תפקיד המנהל מביאה אותו להתמודדות ע� דילמות מוסריות רבות ומורכבות 

. תק לחקר תהליכי קבלת החלטות מוסריותמושא מרל ה את המנהלמורכבות זו עוש. יותרב

 בה ה� דינמיתהמורכבת והמהדר� בה מתמודדי� מנהלי� ע� החלטות מוסריות בסביבה 

נית� לגזור מסקנות ג� על הדר� בה מתבצע תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי בעול� , פועלי�

י כללי משחק " א� מופעלי� עמי שאינ� עוסקי� בניהולי "ג� עסוער ודינמי ,חומרני,תחרותי

 ו שלהמחקר הנוכחי משתמש במורכבות תפקיד.  השולטי� בחברה המערבית המודרניתדומי�

של בני אד� החיי�   של דר�  ההתמודדות ע� סוגיות מוסריות המנהל כאמצעי להבנה כוללת יותר

 . המנהלי� מלחמת הישרדות יו� יומית בעול� הישגי חומרני רווי קונפליקטי�

הציפיות להכריע מדי יו� ביומו בי� ערכי� ושיקולי� מוסריי� לבי� ור הממוצע אמ המנהל

חוקרי� שעסקו בתחומי� אלו במחצית הראשונה לתפיסות  בניגוד .כלכלי�ממנו במימד הניהולי

 כי מוסר ועסקי� ה� שני תחומי� מנוגדי� שאי� ביניה� הניחו במובלעאשר  והקודמתשל המאה 

 כי נית� להגיע למערכת מאוזנת בי� שני  הגורסת תפיסהותרימאוחרי� חוקרי�  מציעי�, מפגש

 יותר המציגה את המנהל כאד� אחראי מפוכחתבשני� האחרונות התפתחה גישה . העולמות הללו

המנסה לקיי� איזו� בי� המרכיבי� השוני� הבאי� לידי ביטוי בסיטואציה הניהולית תו� כדי 

 (,Badaracco, 1997,2001,2003 ; Lennick &  Kiel כאד�ניסיו� לשמור על ערכיו הבסיסיי�

2005; Messick &  Bazerman, 1996; Ulriech & Thielemann, 1993; Watson, 1996(.  גישה

יש להבי� על המנהל על מנת שאפשר יהיה לזהות טוב יותר את הלחצי� המופעלי� זו גורסת כי 

קיימי� עדיי� חוקרי� רבי� הטועני�  ,בד בבד ע� מגמות אלו.  פועל הואטוב יותר את הסביבה בה

 אימפולסי�" יכולי� להרשות לעצמ� אינ� שמנהלי� השואפי� לקריירה ניהולית

נת על מ. )Jackall, 1988( כאמפתיה ואכפתיות שיהרסו את הקריירה שלה� "אידיאליסטיי�

 בדימוי של )Badaracco, 1997(  בדרקוהמנהל משתמשלהמחיש את מורכבות תפקידו של 

בכל אחד . � המטיל מספר כדורי� לאוויר ומנסה למנוע את השמטת אחד הכדורי� לקרקעוטלהט

זהות ,   כמניע להישג, אחד ממרכיבי הזהות של המנהל,י תיאורו של בדרקו" עפמהכדורי� נמצא

ה  נפילה של כדור אחד משמעות.הצור� לקיי� ארגו� כלכלי שעומד בזכות עצמו ועוד, מוסרית

בסיכומו של דבר אי� לדעתו של בדרקו למנהל ברירה אלא . מית והרגשת אשמהבגידה עצ, כשלו�

ידיי� " במחזה הנושא את הש� )Sartre, 1989( � פול סרטר'כלשונו של זא" ללכל� את הידיי�"

 ".ותכמלוכל

 

  על החלטות מוסריותהשפעת הסביבה הארגונית  1.7

 המוסרית עניינה פסיכולוגי� בחינת הקשר בי� האופי המוסרי של האד� לבי� התנהגותו

 (& Hartshorn ניסו הרטשור� ומאי1928�כבר ב. וסוציולוגי� כבר בתחילת המאה הקודמת

May,1928( ממצאי . לבחו� את מידת ההשפעה שיש לאופי של האד� על התנהגותו המוסרית

י לאופהשפעה רבה יותר מאשר , כי למאפייני הסיטואציה בה נמצאו הנבדקי�, המחקר הראו

מסכמת ה ,Kunda, 1999)( קונדה . וכי התנהגות מוסרית היא תלוית סיטואציההמוסרי שלה�
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את שלל המחקרי� העוסקי� בהשפעת הסיטואציה על התנהגות האד� טוענת שאנו נוטי� להקל 

בהשפעת הסיטואציה בה נמצא האד� על התנהגותו ומייחסי� לבני אד� עקביות רבה יותר 

 (;Doris ,2002 � דוריס'ג� פילוסופי� כגילברט הרמ� וגו. מת במציאותבהתנהגות� מאשר זו קיי

Harman, 2003 ( התנהגותו המוסרית על בהשפעה מבקרי� את המשקל הרב הנית� לאופי האד�

מאשר למשתני  , כי לסיטואציה השפעה רבה יותר על ההתנהגות המוסרית של האד�ומציעי�

  .אופי ואישיות

קד האד� חשיבות רבה בהשפעה על התייחסותו לסוגיות לסביבה הארגונית בה מתפ

ככל שהסביבה דינמית יותר ומורכבת יותר כ� קיי� קושי רב יותר בזיהוי סוגיות  .מוסריות

מסיק  .דוגמא לסביבה מורכבת שכזו אפשר לפגוש בעול� העסקי�. מוסריות באותה סביבה

יהול כהליכה בשדה מוקשי�  מתארי� את פעולת הנ) ,1996Messick & Bazerman(ובזרמ� 

, שבכל רגע נתו�,  המורכבות הניהולית המאפיינת את הסביבה העסקית הינה כזו,לדעת�. מוסרי

 להתפוצ� ולגרו� לפגיעה לא רק במקבל ,יכולה החלטה כלשהיא הנראית על פניה כבלתי מזיקה

ילמות  דע�מנהלי� מתמודדי�  , ה� טועני� כי מחד.ההחלטה אלא בכל מי שנמצא בסביבה

  אינו מודעגדול מה�חלק , ומאיד� ,האד� הממוצעאית� מתמודד מוסריות מורכבות יותר מאשר 

 במקרי�  מנהלי� מקבלי�כתוצאה מחוסר מודעות זו  . להשלכות המוסריות של החלטותיוכלל

  הכשל בזיהוי סוגיות מוסריות. החלטות לא ראויות מבחינה ההשלכות המוסריות שלה�,רבי�

הטיות מ וכ� הולכת וגדלה של עול� העסקי�המרמת סיבו� ,  של מסיק ובזרמ�עת� לדנובע

  .ועיוותי תפיסה בתהליכי קבלת ההחלטות

מתמודדי� ע� מגוו� רחב של בעיות כחלק מהשגרה היומיומית  ארגוני� עסקיי� מנהלי

תבע נ, עסקיהעול� הבסביבה המשתנה המאפיינת את  .המלווה אות� בארגו� אותו ה� מנהלי�

 דאותואי הו. נתוני� גדול מבעבר ולקבל החלטות בפרקי זמ� קצרי�היק" המנהל להתמודד ע� 

 יוצרי� קשיי� בניהול סדיר ושוט" את הסביבה העסקיתהגוברת והמשברי� התכופי� המלווי� 

י תחרות קשה "תהלי� קבלת ההחלטות מתבצע בסביבה המאופיינת ומעוצבת ע .ובתכנו� לעתיד

מידע לא ברור ודרישות מיידיות מבעלי העניי�  ,צור� לעמידה בלוחות זמני�, ולוגיי�שינויי� טכנ,

 במלחמת .וגובר העומס על חלוקת הקשב שלו   תפקידו של המנהל נעשה קשה יותר ויותר. השוני�

השגרה היו� יומית   .ההישרדות מופנה חלק נכבד מהקשב הניהולי לשמירה על שלמות הארגו�

נה כוללת שפה מוסרית או מושגי� מוסריי� ולכ� את תהלי� קבלת ההחלטות בחיי ארגוני� אי

י� את מוסריי� המשפיעי� על תפיסה תכליתית של המצב ומונע�הרוטיני מכווני� תסריטי� א

 טועני� כי  )Nisbet et al, 2001('  ניסבט ושות.)Gioia, 1992( הופעת� של תסריטי� מוסריי�

 באופ� :תהליכי� קוגניטיביי� של חבריה� בשתי דרכי� עיקריותארגוני� חברתיי� משפיעי� על 

באמצעות העדפת סוגי� ,  ובאופ� ישיר,י מיקוד הקשב על חלקי� שוני� של הסביבה"ע, עקי"

גורס כי בסביבה ארגונית  )Abelson, 1981( אבלסו�. מי� של קומוניקציה חברתיתמסויי

י תסריטי� המהווי� "ת עוליכי קבלת ההחלט מכווני� תה,י לחצי� ועומס מנטלי"המאופיינת ע

 רב  בעקבות מחקר אנטרופולוגי .מסגרת קוגניטיבית להבנת הסיטואציה באופ� כמעט אוטומטי

 למסקנה כי להנהלות ארגוני� יש הכח )Kunda, 2006( הגיע גדעו� קונדהטק �בארגו� הישני� 

, לטענתו . שימוש נרחבח זהכ וה� עושות ב,להשפיע על סביבת העבודה ועל הוויית העובדי�
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 חושטיפת מ מבצעי� ארגוני� ,באמצעות הרצו� לכבול את נפשו של העובד לאינטרס הארגוני

מתמדת לעובדיה� עד כדי טשטוש זהות� האישית והחלפתה בזהות הארגונית שלמענה ה� 

 .מוכני� לעשות הכל

על שויות להשפיע ע ,תרבות הארגו� והציפיות שהמנהלי� הבכירי� מעבירי� באופ� סמוי

.  (Jackall,1988; Schweitzer, Ordonez,& Douma, 2004) התנהגות לא אתית של מנהלי�

.  לביצוע בכל מחירהבעיות המוסריות בארגוני� מופיעות בסביבה שיש בה לחצי� והנחיות

המרכיב  .רועי� אלו אינ� מבודדי� או עומדי� בפני עצמ� אלא מושפעי� מיעדי הארגו�יא

מתחרה על הקשב של מקבל ההחלטה במצבי� מעורפלי� רווי לח� ,  של מצב ההחלטההמוסרי

טועני� כי כשלו� בזיהוי בעיות אתיות  (Payne, Raiborn & Askvik, 1997) '  פיי� ושות.אישי

 הטוע� )Price, 2001(פרייס טענה שמסכי� איתה ג�  , בארגוני�הוא מקור שכיח לבעיות אתיות 

.  לסטיות מוסריות של מנהלי� עסקיי� אינו מספק תאור מלא של התופעהכי ההסבר הרצוני  

מתעל�  הסבר זה מהעובדה כי  חלק מהסטיות המוסריות  של אות� מנהלי� ,  של פרייסלדעתו

 (Blay  בליי.זיהוי של אירועי� כבעלי אופי מוסרימכשלי� קוגניטיביי� המונעי� מה� נובע 

  עקרו�באמצעות  ,סיכוני� ללקוחותיה�בזיהוי  �  של חשבונאיכשל את ה מסביר 2005)

  נמצאי� במצב שבו חשבונאי�  כאשר ,לטענתו  .Kunda, 1990)(קונדה  של " חשיבה המונעת"ה

 ויתעלמו הצגה נאותה של מצב הלקוחהתומכי� ב פתרונות יחפשוה� חוששי� לאבד לקוח  ה� 

  :תאור זהממידע  שאינו תוא� 

"This suggest that it is unlikely that different reporting choices resulted from a 

conscious choice biase, but rather that motivated reasoning during evidence 

evaluation plays a key role in the effect of risk in auditor decision making" (Blay, 

2005 ,p782.). 

 מאחר ומנהלי� ממוקדי� בעבודת� השוטפת בנושאי�  טוענת כיJordan, 2005)(ורד� 'ג

  י הגרטי וסימס"עפ. ל אופי מוסרי לאתר מידע בעמתקשי�ה� ש הרי תפעוליי��כלכליי�

(Hegarty & Sims,1978) במצב שכזה המטרה מקדשת את האמצעי�: 

"When the emphasis is on the bottom line ,it is not surprising that actions  are taken in 

accordance with rationalization asserting that the end justify the means" (Hegarty & 

Sims, 1978,p.456) 

 ,Bartunek( נקובמחקרה של ברטות מסוגיות מוסריות אנו מוצאי� דוגמא להתעלמ

תתפות בתרגיל הדמיה השעסקי� במהל� יה של תלמידי מנהל על רמאות בלתי צפושדווחה  )1988

תלמידי� הלאחר שנתגלו מעשי הרמאות בהדמיה היא ראיינה את .  במסגרת לימודיה�ניהולית

את כי אות� תלמידי� לא זיהו כלל  מהתגובות לראיונות עולה. בניסיו� להבי� את שיקוליה�

חקר התנהגות לא אתית של  Rosenberg, 1987)( רוזנברג .המרכיבי� האתיי� בסיטואציה

 הוא הוסי" להדמיה.  בטכניו� בחיפה במהל� משחק הדמיה בניהול חברות עסקיותMBAלמידי ת

 רב  .אפשרות לשקול מת� שוחד על מנת לקד� את האינטרסי� שלה�שלב שבו ניתנה לתלמידי� 
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חלק� הגדול ללא מודעות למשמעות של החלטת� הלא  ,המשתתפי� נטו לפעול באופ� לא אתי

י חסידי הגישה המייחסת למשתני אישיות " עכפי שהיה מצופה(קשר  א רוזנברג לא מצ. נאותה

של התלמידי� לבי� נכונות� להתנהג  בי� רמת המאקיאבליז� )השפעה על התנהגות לא מוסרית

 .באופ� לא אתי

י הנהלות " לעיל ברור כי הסביבה הארגונית בה מתפקד המנהל המעוצבת עאמורהמ

 �כלכליי� את המנהלי� לכיווני� " סוחפת ",� חיצוניי�הארגוני� ומושפעת מלחצי� סביבתיי

במלחמה על הקשב של המנהלי� נדחקי� במקרי� רבי� ההיבטי� המוסריי� . אסטרטגיי�

" סחיפה"להבנת הגורמי� המשפיעי� על . אסטרטגיי� �ומפני� את מקומ� לשיקולי� כלכליי� 

 .יותר" מוסרית"ארגונית בות לשינוי דרכי הכשרת מנהלי� ולהטמעת תרבאשר  משמעות  ישזו

 

  תהלי& הזיהוי המוסרי והגדרותיו הצור& בהבהרה מושגית  1.8

בספרות . מגדירי� את תופעת הזיהוי המוסרינות רבה בי� החוקרי� בדר� בה ה� שוקיימת 

תפיסה  ,רגישות קלינית ,כרגישות אתית,  שימוש בהגדרות שונות ומגוונותהמחקרית נעשה

חוקרי� שוני� מדגישי� .  ועוד,אינטואיציה מוסרית, רגישות מוסרית ,וסריתמודעות מ ,מוסרית

 ;Lutzen et al, 1994; Gardiner, 2003: לדוגמא(רגש : בהגדרותיה� משתני� שוני� כגו�

Kitchener, 1992; Spark & Marensky, 2000, Walker, 2000( , קוגניציה)לדוגמא :

Butterfield et al, 2002; Karcher, 1996; Payne & Giacalone, 1990; Shaub et al, 1993; 

Sparks & Hunt, 1998( , אינטואציה)לדוגמא :Haidt, 2001; Moll et al, 2003; Nortvedt, 

 )Aharony & Geva, 2003; Pask, 2001; Swider et al, 1985: לדוגמא(אחריות , )2001

השימוש בהגדרות . )Sparks & Merenski, 2001; Zlotkowski, 1996: לדוגמא(ומיומנות 

הדבר משפיע . ומושגי� שוני� מקשה על יכולת האינטגרציה של הממצאי� מהמחקרי� השוני�

זיהוי מספר הסוגיות האתיות : לדוגמא(שוני� את המושג החוקרי� ה ודדי�ג� על הדר� בה מ

 .) ועוד,�עמדות כלפי נושאי� אתיי, יחוס החשיבות לסוגיות אתיות ,בתו� סצנריו מוגדר

הוא הגדרות מרובות ולעיתי� א" , אחד מהמאפייני� של  מושג מדעי שאינו בשל דיו

מידת ומושג רמת הבשלות של מושג מדעי היא פונקציה של מידת הבהירות של ה .עמומות

  תאורטיי�  מודלי�  והקשר שלו ע�  חוקרי� שוני� לגבי אופ� השימוש באותו מושג  ההסכמה של

.(Morse,1995 ,2000) נמצא עדיי� בשלבי  "רגישות המוסרית"ה  מהאמור לעיל עולה  כי מושג

בא לידי ביטוי בעיקר בתחו� קבלת  הרגישות המוסריתמושג ב השימוש .בשלות  התחלתיי�

לכלל מושג כללי ומקי" יותר בתחו� הפסיכולוגיה של  ולא צמח עדיי� , עסקי�י אנשי"ההחלטות ע

 : המוסר

"Moral perception tend to be  a blind spot in moral theories…as if the act of 

identifying and recognizing  a situation  as morally  significant merited  no theoretical 

inquiry  and met with no practical obstacles" (Vetlesen , 1994 ,p,7) 
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. נמצא בראשית דרכו, ריות בסביבה מורכבתחקר תהליכי זיהוי סוגיות מוס: לסיכו�

הנחת . בשני� האחרונות אנו עדי� להתפתחות כיווני� חדשי� בחקר תהליכי קבלת ההחלטות

מפנה את מקומה לטובת ,  יה�  כי בני אד�  ה� רציונליי�  בהחלטות,היסוד של חוקרי� רבי�

� ולהסתייע ברגשות המכירה בכ� שבני אד� נוטי� לסטות מהרציונליות המצופה מהגישה 

 . ובתהליכי� אינטואיטיביי� בתהלי� קבלת ההחלטות

חשיבות בהבנת התהלי� , לדר� בה  נתפסת סיטואציה זו או אחרת  בעיני מקבל ההחלטה

על מנת להבי� את תהלי� ההתפתחות של מנהלי� אנחנו   כי טוע� Covey,1989)(קווי . כולו

, סיונ� המצטברייסת המציאות המשמשת בסיס לנצריכי� לזהות את הדר� בה נוצרת אצל� תפ

ואשר תארו  כשלי� , שלושת הדיווחי�  האישיי� שהוצגו בתחילתו של פרק זה. ולהחלטותיה�

מצביעי� על הפוטנציאל הרב הטמו� בתיאור אירועי מפתח  וסיפורי� , בזיהוי סוגיות מוסריות

מתבססת תפיסת המחקר הנוכחי .  ותאישיי�  להבנת תופעות הצלחה וכשל בזיהוי  סוגיות מוסרי

גישה זו דורשת יישו� .  לסביבה הטבעיתיכי קבלת החלטות קרוב ככל האפשר   חקר תהלעל

ולא רק אור תהליכי ההחלטה יתבמאפשרות לחוקר להתמקד השיטות מחקר פנומנולוגיות 

 . מציאת קשרי� סטטיסטיי� בי� משתני� תלויי� ובלתי תלויי�ב

אי זיהוי סוגיות מוסריות חשיבות רבה /גורמי� לזיהויה י לחקרלהפניית מאמ� מחקר

שלושת המחקרי� המרכיבי� את . לקידו� הבנת ההתנהגות המוסרית בסביבה היו� יומית

העבודה הנוכחית  מהווי� ניסיו� ראשו� לחקר תהליכי זיהוי והחלטה מוסריי� בסביבה מורכבת 

ה של מחקר מעורב שיטות שלא נעשה בה שימוש  תו� שימוש במתודולוגי,הקרובה לחיי היו� יו�

מטרת המחקר הנוכחי לתאר את התהליכי� המאפייני� את . שעסקו בתופעהקודמי� במחקרי� 

. שלב הזיהוי של סוגיות מוסריות בסביבה מורכבת ולאתר את הגורמי� להצלחה ולכשל בזיהוי זה

� בחברות עסקיות מתמקד בתהלי� קבלת ההחלטות המוסרי של מנהלי�הנוכחיהמחקר 

 מורכב משלושה מחקרי� שנבנו אחד על גבי �נמית יהמייצגי� מקבלי החלטות בסביבה עמומה וד

 ש� דגש על דיווח רטרוספקטיבי של מנהלי� )1מחקר  (הראשו�מחקר ה .תוצאותיו של הקוד� לו

 כשל /זיהויה תיאור תהלי�על התמודדות� ע� סוגיות מוסריות בחיי העבודה תו� התמקדות על 

 הביאו לצור� לבחו� את ההבדלי� לגבי הדר� בה 1ממצאי מחקר . סוגיות מוסריותשל בזיהוי 

קרוב ככל האפשר לסביבה  זיהוי סוגיות מוסריות ע� תהלי� טירוני�מתמודדי� מומחי� ו

 סוגיות סתרושבתוכה הו) 2מחקר (  ניהוליתהדמיה  על מנת לעמוד במשימה זו  תוכננה .הטבעית

בעלי ניסיו� ניהולי עשיר וסטודנטי� , המשתתפי� נתבקשו )2מחקר (מחקר השני ב. מוסריות

בקול ר� לשק" ,  של ארגו� עסקישהוצגו לה� בהדמיהלהתמודד ע� פתרו� הבעיות , לתואר ראשו�

 2תוצאות מחקר  .באופ� רטרוספקטיבי על התנסויותיה�מכ� לאחר לדווח ו, את מחשבותיה�

 )3מחקר (במחקר השלישי  .דמת הבמהיבקבה מתפקד המנהל  ו את משתני הסיטואציהבהצי

על הדר� בה הוא מזהה סוגיה  , לפני זיהוי המצבהשפעת האירועי� שעובר מקבל ההחלטה נבחנה

 .experiment  (priming effect(באמצעות ניסוי הטרמה  ,מוסרית בסיטואציה עמומה
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 סקירת ספרות .2

 

 בנושאי� הבסיסיי�  ת תיאורטיות ומחקרי� אמפיריי�יסו תפיוצגובפרק סקירת הספרות 

נושאי� תיאורטיי� . המהווי�  את המסד  ההכרחי לגיבוש התפיסה הכוללת של המחקר הנוכחי

כל אחד משלושת המחקרי�  ב, על פי מידת הרלוונטית של הנושא,בהתא� לנדרש נוספי� יוצגו

 .בעבודה הנוכחיתהמדווחי� 

לניתוח יוקדש הראשו� פרק ה.  עיקריי�פרקי�  חמישהכוללתסקירת הספרות 

  : זה יתמקד בשני סעיפי� עיקריי�פרק. ההתפתחויות בחקר תהליכי קבלת ההחלטות

תהלי� קבלת ההחלטות הכללי שבו תוצג השוואה בי� הגישות הקלאסיות המבוססות על  .א

 . התפיסה הרציונלית  לבי� הגישות הנטורליסטיות שהתפתחו בשני� האחרונות

תוצג השוואה בי� הגישות בסעי" זה  . התפתחויות חדשות בתחו� קבלת ההחלטות המוסרי.ב

לבי�  הגישות , הרציונליות המסורתיות  מבית מדרשה של הגישה ההתפתחותית קוגניטיבית

� בתחו�  הנסמכות על מחקרי ,)המקבלות חשיבות הולכת וגדלה בחקר המוסר  (האינטואיטיביות

ה חשובה לתהלי� מדגישי� את הרגש כתשומה, קוגניטיבית–החברתית הנאורולוגיה ימדע

 . ההחלטה המוסרית

 השלישי יעסוק פרקה. מוסרי" חס�"וכ" חייש� " השני בסקירת הספרות יוקדש לרגש כפרקה

סקירה ביקורתית של  המודלי� תוצג  הרביעי פרקב .מצבי�בהשפעת הטיות קוגניטיביות על זיהוי 

 החמישי הפרקואילו , י קבלת החלטות מוסריות בסביבה עסקיתהמקובלי� בחקר תהליכ

זיהוי תופעת היתמקד בדיו� ביקורתי בתיאוריה ובמחקרי� העוסקי� בבסקירת הספרות והאחרו� 

 . השוני�ההמוסרי על מאפייני

 

 

  האד� כמקבל החלטות 2.1

  כווני� חדשי� בחקר קבלת החלטות2.1.1

 מצביע  על ,תהליכי  קבלת ההחלטות הכללי והמוסרימעקב אחר התפתחות התיאוריות בחקר 

מתפיסה של האד� כמקבל . שעברו שני התחומי� הללו בשני� האחרונותשינוי פרדיגמטי 

המושפע ,  עברנו לתפיסה של אד�  מוגבל רציונלית)הנחקר במעבדה(החלטות רציונלי ושקול 

 בסביבה הטבעית בה הוא ותהנחקר(ורגשות אינטואיציות  ,מהטיות קוגניטיביותבהחלטותיו 

 . הפרק הנוכחי יוקדש לסקירה תמציתית של מהפ� זה.)מקבל את החלטותיו

המאה השנייה של במחצית  החלו להתעניי� בתהליכי קבלת החלטותשוני� פסיכולוגי�  

שכתבו " תאוריית משחקי� והתנהגות כלכלית"העשרי�  לאחר פרסומה של העבודה הקלאסית 

 את גישתיישמו  ה� עבודה זוב). Von Neumann & Morgenstern, 1947(טר�  וו� ניומ� ומורגנש

על המחשבה רבות השפיעה ש ,לתהליכי קבלת החלטות) (Expected Utility התועלת הצפויה

  של EU)(המחקרי� שעסקו בחקר התועלת הצפויה . בדורות האחרוני�הכלכלית והחברתית 

סיו� לנסח מודלי� י שיפוט וקבלת החלטות בנתמקדו בחקר מעבדתי של תהליכיה ,ההחלטה

 . י�יפורמל
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 Rational � תיאוריית הבחירה הרציונליתהייתהפועל יוצא של גישת הער� המצופה 

,Choice Theory כי ההתנהגות האנושית היא  רציונלית  ביסודה שבבסיסה עומדת ההנחה .

 ,)Macfadyen, 1986; Zey, 1998(תיאוריה זו שהיא אחד מעמודי התוו� של הכלכלה המודרנית 

. )Baron, 2000 :לסקירה ראו(בי� במדעי החברה השפיעה על תפיסת המחקר בתחומי� ר

זכו למעמד ,  אי ודאות וסיכו�,המודלי� הפורמליי� והרציונליי� המתבססי� על חישובי תועלת

שטת של  מודלי� אלו מתארי� מערכת מופ.גבוה וכמעט אקסיומטי בחקר תהליכי קבלת החלטות

הנחות לפיה� מקבל ההחלטות הוא אד� רציונלי אשר בהישג ידו נמצא כל המידע הנדרש לקבלת 

נדחו   ל"הנ יתבסיסה ההנחשלא קיבלו את ה תיאוריות . והוא שוקל אותו בכובד ראש,ההחלטה

 קבלתה הטוטאלית של תיאורית . מייצגות את העקרונות על פיה� פועל האד�אינ� בטענה שה� לרב

ירה הרציונלית לא השאירה כל מרחב להכללת� של רגשות ואינטואיציות בחקר תהלי� הבח

 .ההחלטות וסחפה את מדעי החברה  לתיאור רציונלי וקר של התנהגות האד�

הסטי . זכו לביקורות רבות על התוק" האקולוגי הנמו� שלה�ל "הנהגישות הקלאסיות 

)2001(Hastie,  טוע� כי תאורית התועלת המצופה )EU ( על אינה אומרת דבר  שמשו�אינה שלמה

אינ� מתייחסות לשאלה כיצד   תפיסות אלו,י הסטי"עפ .ומובנית הסיטואציההדר� בה נתפסת 

ואינ� מגדירות את מקורות התשומה לתהלי�  נשקלות דרכי הפעולה האפשריות בתהלי� הבחירה

 :אורית הער� המצופה מסכ� את הטענות כלפי תי)Messick, 1999(דיויד מסיק  .ההחלטה

The claim...is that, in many social situations, the assumptions of standard expected 

utility theory may be invalid as descriptions of the processes underlying decision 

making…I think our responses in these situations are often rooted in shallow rules, 

habitual rituals, and other processes that are not directly intended to maximize 

outcomes, values, or utilities. (pp14-15 ) 

 השות" לביקורתו  של מסיק על התאוריות הרציונליות מתאר )Hogarth, 2001(רובי� הוגרט 

לטענתו קיי� הבדל בי�  .אישית מתפיסות אלוה" תוהתפכחו"את :" חינו� האינטואיציה"בספרו 

הדר� בה  לבי� ,הדר� בה תופסות הגישות הרציונליות המופשטות את ההתנהגות האנושית

 :בחיי היו� יו�בפועל בני אד� מתנהגי� 

“…as someone who has taught many courses in decision making, I sense a gap 

between what we teach and many characteristics of daily life….when making “real” 

decisions people are sensitive to the context in which they are operating…the effect is 

that people quickly forget  abstract  principles and react to the context in which they 

find themselves…our intuitions affect most of the small decision we make on a daily 

basis…”(p. ix ) 

 .דחפו  להתפתחות כיווני� חדשי� בחקר תהליכי קבלת ההחלטות ,ואחרותביקורות אלו 

במחצית השנייה של המאה העשרי� הציגו  חוקרי� את הטענה  כי בני אד� נוטי� לסטות , ואמנ�

בתהלי� קבלת רגשות ובתהליכי� אינטואיטיביי� מהרציונליות המצופה מה� ולהסתייע ב

ו את הטענה כי בני אד� אינ� מתנהגי� על פי הנחות המודלי� חוקרי� אלו העל .ההחלטות
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ה� , במקו� זאת. כפי שמניחי� המודלי� הללוכללי ההיגיו�  רציונליי� ואינ� מפעילי�

 ,Conlisk, 1996; March 1978;  (   החשיבה   ובקיצורי דר� בתהליכי ביוריסטיקות  משתמשי� 

 Kahneman & Tversky, 1979; Simon ,1972, 1976;  Tversky & Kahneman, 1974(. 

 כי תאורית הבחירה הרציונלית אינה מייצגת נאמנה טוע� ),Simon 1972,1976(סיימו� 

יש לבנות מערכת מושגית  מנת להבי� את ההתנהגות האנושית וכי על את יכולתו של האד�

מנת להבי� את  על ,לטענתו של סיימו�. שתכלול את מגבלותיו של האד� בסביבה בה הוא פועל

תפקיד� של הרגשות בתהלי� קבלת ל להתייחסאנו חייבי� תהלי� קבלת ההחלטות של האד� 

התובנה כי קיי� פער בי� הדרישות של תאורית הבחירה הרציונלית לבי� מגבלותיו  .ההחלטות

 ניעו את סיימו� להציע אלטרנטיבה סבירה יותר שהמוקד שלה הוא ה הפסיכולוגיות של האד�

 בני אד� מגלי� סטיות שיטתיות ,לטענתו. )(bounded  rationality הרציונליות המוגבלתתפיסת 

 (satisficing)אסטרטגיית החלטה  באמצעות , וזאתמהמודל הרציונלי ג� במטלות פשוטות

 . י מודל זה"ת עו המוגדר(optimizing)סוטה מההחלטות האופטימליות ה "פשרה" שמהווה

שהשפיע על דורות " גל הד""  שימשה השראה לחוקרי� רבי�  ויצרה עבודת� של סיימו� וחבריו

 שכל תיאוריה הדנה בתהלי� קבלת החלטות טענתו של סיימו� למרות , יחד ע� זאת .של חוקרי�

 הוא לא פעל בפועל בכיוו� זה ולא התייחס לרגשות ,חייבת לכלול התייחסות לנושא הרגשות

תפקיד הרגשות הוא מרכזי והכרחי להשלמת , נו� לטענתו של ח).Hanoch ,2002(במחקריו 

תמיכה בחשיבות הרגשות בתהלי� קבלת ההחלטות באה ג�  .תפיסת הרציונליות המוגבלת

  : ) (Loewenstein, Hsee, Weber, & Welch, 2001' לוונשטיי� ושותמ

"Even theories that do take emotions into consideration typically view emotions as a 

consequence of one's decision. In contrast, our model, and the substantial body of 

research on which it is based, suggest that gut feelings experienced at the moment of 

making a decision, which are often quite independent of the consequences of the 

decision, can play a critical role in the choice one eventually makes". (Loewenstein et 

al, 2001, p.280.my emphasis) 

הציגו מגוו� רחב (Kahneman & Tversky, 1979, 1981, 1983, 1996) כהנמ� וטברסקי 

משתמשי� במגוו� יוריסטיקות פשוטות מקבלי החלטות כי מצביעי� על כ� השל מחקרי� 

מסתמכי� בני אד� שהמחקרי� הללו מצביעי� על כ� . פתרונות לא אופטימליי�המייצרות 

 לביצוע שאינו בהכרח המידע האופטימליו , הגבוהה ביותרעל מידע הנמצא בזמינותבשיפוטיה� 

במקרי� רבי� מעוותי� בני אד� את המידע שהתקבל כתוצאה .  באותה נקודת זמ�השיפוט

 סדרה של מדווחי� עלכהנמ� וטברסקי  .טיות קוגניטיביות ומקבלי� החלטות שגויותממערכת ה

 ).(availability "זמינות"ותה כינו א אסטרטגית חשיבה שה� השפעת שבה� נבדקהמחקרי� 

 כאשר בני אד� מתבקשי� לשפוט שכיחות יחסית של אוביקטי� או את ההסתברות של ,לטענת�

 תהליכי� השוני� וה קטי� ימאורעות מסוימי� ה� מושפעי� מהזמינות היחסית של האובי

ואלה  ,תהשאינ� קשורי� לשכיחות התופעה משפיעי� על זמינורבי� גורמי�  .במבנה הדעת שלה�

 שבתהלי� זיהוי בעיה מוסרית , המשמעות היא.יגרמו להטיות בשיפוטי השכיחות או ההסתברות

 .  ולהתעל� מנתוני� חשובי�טריוויאליי� נתוני� אנו יכולי� ליפול קרב� להשפעה של 
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פסיכולוגי� חברתיי� הטועני� כי המודלי� על המודלי� הרציונליי� באה ג� מביקורת 

כי  טוע� )Shwartz, 1998( שוור�  נורברט.� את האד� כסטרילי וחסר רגשותהקלאסיי� מציגי

  ,תקופה ארוכה במש� מודל שכיוו� את מאמצי החוקרי�ל  הבסיסהיתמטפורת המחשב שה

כיוו� מחשבה זה  גר� .   את המחקר לכיוו� התמקדות בבני אד� כמעבדי מידע בודדי�ההגביל

 � לשיטות טוע� כי )Huber, 1997(הובר  .קבלת ההחלטותלהזנחת ההקשר החברתי של לדעת שוור

בעיקר התנהגות בני אד�  (לחקר תהליכי קבלת החלטות במעבדה המחקר המובנות שפותחו 

ממלי� לאמ� שיטות מחקר ו , יש רלוונטיות מועטה לקבלת החלטות בעול� האמיתי)במצבי הימור

 . נטורליסטיות

 יוצאי� כנגד ההנחה של רב המודלי� כי בני Chugh & Bazerman, 2004)(א" ובזרמ� 'צ

וכי הבעיה מתמקדת בתהלי� , אד� תופסי� את הגירויי� בסביבה בה ה� מתפקדי� באופ� מדויק

המוגבלת ובפרשנות  הבעיה מתמקדת דווקא בתפיסה ,לדעת�. עיבוד המידע וקבלת ההחלטה

ה� מגדירי� ). הוי הבעיהשלב זי(המוטה של אות� גירויי� שאמורי� לעורר את תהלי� ההחלטה 

ממקבלי מונעת תופעה זו , לטענת� .)bounded awareness(" מודעות מוגבלת"תופעה זו כ

שלגביה� מניחי� רב המודלי� כי ה�   (ד במרכיבי� החשובי� של הסיטואציהההחלטות להתמק

 ) :בבחינת עובדה קיימת בתשומות לתהלי� ההחלטה

"we argue that people have “bounded awareness” that prevents them from focusing 

on easily observable and relevant data. We define bounded awareness as the 

phenomenon in which individuals do not “see” accessible and perceivable 

information during the decision-making process, while “seeing” other equally 

accessible and perceivable information;  as a result, useful information remains out of 

focus for the decision-maker" . (Chugh & Bazerman, 2004, p.3) 

 
ולצאת אל  מספר הול� וגדל של חוקרי� לנטוש את המעבדה והביא ל"הנת והביקור

התנהגות ה את  תק" יותר לתאר באופ�על מנת , וזאת) או לנסות לדמות אותה(הסביבה הטבעית 

 גישת חקר קבלת מגמה זו הביאה לצמיחתה של . מקבל ההחלטות במצבי� אמיתיי�של 

 Lipshitz et: לסקירה ראו( Naturalistic Decision Making (NDM)  � הנטורליסטיההחלטות 

al, 2001(.גישת ה � NDM ואימצה אותה כמסגרת  גישת הרציונליות  המוגבלת הלכה בעקבות

מתמקדי� בחקר  NDM � חוקרי ה.מומחי�של התייחסות לחקר תהלי� קבלת ההחלטות 

� בסביבה ותמתרחשה� שפי  כ, ומטרות עמומות,י ודאותא  ,ההחלטות של מומחי�  בתנאי לח

ת ו שהיא מבססת את מסקנותיה על תצפי, בכ�זו היאיתרונה של גישת מחקר . �הטבעית שלה

על של אות� מומחי� רטרוספקטיביי�  ובתיאורי� , של מומחי� בעול� האמיתיבהחלטות

  .החלטותיה� באות� מצבי� בה� לא מתאפשרת תצפית ישירה

בתחו� ג� התפתחה ,  הכלליהחלטותמגמה דומה להתפתחות בתחו� קבלת ה

סת מקבל ההחלטות חוקרי� ופילוסופי� כנגד תפי" התקוממו" ג� כא� .הפסיכולוגיה של המוסר

רציונלי וכפילוסו" טבעי המקבל החלטות מוסריות על סמ� שקילת עקרונות המוסרי כאד� קר 

ההשפעה של מידת  לבחינת מאמציה�  חוקרי� אלו הפנו את .מוסריי� מנקודת מבט אפרטיאלית
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 ;Greene & Haidt, 2002: לדוגמא (רגשות ואינטאיציה על תהלי� הבחירה וההתנהגות המוסרית

Haidt, 2001; Walker, 2000(. גישות אלה יוצאות כנגד הדומיננטיות של הגישה הרציונלית 

  כפי שהיא באה לידי ביטוי בגישה ההתפתחותית קוגניטיבית מבית,בפסיכולוגיה של המוסר

ווקר . את האד� כפילוסו" של מוסרשל זו ותפיסתה , )Kohlberg, 1984(מדרשו של קולברג 

(Walker, 2000)  ומבקרת את  יוצאת כנגד הפילוסופיה של המוסר במסורת המודרנית

הסתמכותה  של  זו  על החשיבה הלוגית של האד� ועל  התפיסה  שנית�  להקיש באופ� רציונלי על  

 או על היררכיה של עקרונות  אשר הליכה על פיה� תביא  להתנהגות המוסרית ,עקרו� מוסרי אחד

תיאורי�  שמדווחי�  בני אד� על את התפיסה זו אינה תואמת   ,לדעתה של ווקר. האופטימלית

אי הודאות היא המרכיב החשוב  , לטענתה. דרכי התנסות� בקונפליקטי� מוסריי� בחיי היו�

ווקר קובלת על כ� שהתאוריות הדומיננטיות . אלו המוסריי� ביותר בהתנסות  בקונפליקטי�

בתחו� הפסיכולוגיה והפילוסופיה של המוסר אינ�  עוסקות באופ� משמעותי בנושא העמימות 

 :המלווה חלק גדול מקונפליקטי� אלו 

"Morality in everyday life is not a process of receiving  facts about an objective world, 

deducing what is right to do, and then acting or failing to act. Situations in the real 

world are inherently ambiguous, and their moral significance in particular is 

profoundly underdetermined by available ‘facts’" (Walker, 2000,  p.136). 

מהמהפכה הרגשית  שקיבלה כי הפסיכולוגיה של המוסר מתעלמת טוע� ) (Haidt, 2001הידט

צעד נוס" רחוק יותר מווקר  הוא צעד .תמיכה ממדעי הנאורולוגיה ומהפסיכולוגיה האבולוציונית

 פוסל את האפשרות שחשיבה  הידט.וייחס בלעדיות לאינטואיציה בתהלי� הבחירה המוסרית

 :הפקת לקחי� בדיעבדהצדקת וומייחס לה תפקיד של , יכולה לשמש כמניע להתנהגות מוסרית

"moral judgment is a product of quick and automatic intuitions that then give rise to 

slow conscious moral reasoning".  (Haidt, 2001, p.820).    

כי קבלת  שתי מגמות מקבילות שהתפתחו בחקר תהליתסקירל יוקדשו סעיפי� הבאי� ה

החלטות כלליות והתפתחות הגישה   תהליכי קבלתחקרבתפיסת המחקר הנטורליסטי   :חלטותהה

 .האינטואיטיבית בחקר תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי

 

 

 גישות נטורליסטיות  בחקר קבלת החלטות   2.1.2

 : פתחה כתוצאה משלוש סיבות עיקריות התNDM - גישת ה

סיכו� אישי וגורמי סיבו� , יעדי� לא מוגדרי�,עמימות , לח� זמ�הצור� בהתייחסות למאפייני  .א

 .י� את קבלת ההחלטות בעול� האמיתיאחרי� המאפיינ

  .הרצו� לחקור תהליכי קבלת החלטות של מומחי� בסביבת� הטבעית .ב

על הנית� דגש הקריטית יותר מהיא בני אד� מזהי� ומגדירי� את הסיטואציה הדר� שבה  .ג

 .)Lipshitz et al, 2001(  בגישות הקלאסיותלטרנטיבות פעולהבחירה בי� א

 היא התמקדותה בחקר קבלת NDM�של גישת היתרונה טוע� כי ) Rasmussen,1997(רסמוס� 

 :החלטות במטלות אמיתיות
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"The appeal of the naturalistic decision making (NDM) approach is that it attempts 

not only to describe decisions as spontaneous reactions to real events, but also views 

decision makers to be expert, trained operatives rather than naive experimental 

participants. The emphasis is very much on putting the decision maker in a realistic 

context and, in that sense at least, represents a departure from earlier work" (p.315) 

 

תו� התייחסות להקשר בו מתקבלת ,  מדגיש את הגישה התהליכית NDM�מודל ה

 כי החלטות גרועות מתרחשות כתוצאה , המודלי� הרציונלי�הנחת היסוד של לעומת . ההחלטה

גורסת הגישה הנטורליסטית שהחלטות ,  קוגניטיביותטיה מאלגוריתמי פעולה עקב הטיותמס

.  של הסיטואציהשגוי� של מקבל ההחלטה או מזיהוי גרועות מתרחשות כתוצאה מחוסר נסיו

 מסתמכי� על תיאורי�  רטרוספקטיביי� של אירועי החלטה במטרה לחשו" את -NDMמחקרי ה

 & Flin et al, 1997; Kaempf, Klein, Thordson(  במיוחד במצבי  משבר,תהליכי  ההחלטה

Wolf, 1996; Lipshitz & Strauss, 1997(.  קליי�)Klein, 1993, 1998(  טוע� כי החלטות

 מידת באמצעות השוואה בי� מסתמכות על זיהוי מהיר ,סביבה דינמיתהמתקבלות בלח� זמ� ב

באמצעות  אס" קליי�  את הנתוני�  .סיו� קוד�למצבי� מוכרי� מני המצב הנוכחי שלהדמיו� 

תהליכי קבלת מתיאור רטרוספקטיבי של ו ,במקבלי החלטות ככבאי� וטייסי�  בזמ� אמתיה יצפ

 מדווח כי הוא. באות� מצבי� שבה� לא התאפשרה צפייה ישירה בתהלי� ההחלטההחלטות 

המדגישי� את  סיי� המציגי� שלבי החלטות מוגדרי� ומובחני�אבניגוד לתפיסת  המודלי� הקל

 מומחי�, לטענתו. מומחי� באופ� שונהה מתנהגי� ,שלב בחירת החלופה לפעולה כמרכיב המרכזי

עושי� זאת באמצעות  ה�. חלופות לפעולהההחלטות מבלי להיזדקק  לניתוח מעמיק של  מקבלי�

ל מאפשרת לה� לקבל החלטות "האסטרטגיה הנ .בהתמודדות ע� בעיות דומותסיונ� ייישו� נ

תוצאות  .דפוס החלטה זה  נמצא שכיח במספר רב של מחקרי�. מורכבות במהירות ולחסו� בזמ�

סכמות רמת המובנות של הבעיה היא פועל יוצא של  כ�  כי   ביעי� על לעיל מצצוינוהמחקרי� ש

 איתה הוא  מסייע לו להגדיר טוב יותר את הבעיהזהסיונו של י וכי נ,מקבל ההחלטההידע של 

 וכשה� ,בעיה מסוימת ה� מפנימי� את המבנה שלה כשאנשי� מתנסי�  בפתרו� .מתמודד

 ומיישמי� אותו בתהלי� כרו� לטווח ארו�יזב וחס�שאנתקלי� בבעיה דומה ה� שולפי� את הידע 

 .ההתמודדות ע� פיתרו� הבעיה

 שלוש תצורות באמצעותמאופיי�  שפיתח קליי�   ) RPD- ) Reconition Primed Decisionהמודל 

 :עיקריותפעולה 

מקבל ההחלטה בוח� את המצב ומגיב  באופציה הראשונה שמזוהה  �מצב ברור תצורת  .1

 היא שמקבלי החלטות מיומני� יכולי� לבחור את דר� הפעולה הראשונה הטענה. על ידו

 .אבי טיפוס או קטגוריות פעולה פונקציונליותמבנה סיו� שישעולה במוח� כתוצאה מהנ

מ לדמות " מקבל ההחלטה מסתמ� על אסטרטגיית בניית סיפור ע� מצב עמו�תצורת  .2

 .רועי� שהובילו לסיטואציהיבאופ� מנטלי את הא
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 מקבל ההחלטות מערי� את דר� הפעולה מבלי להשוות �פעולה הבחינת דר�  תצורת .3

אותה לאחרת באמצעות בניית סימולציה דמיונית לדר� הפעולה לבחו� א� היא פועלת 

 .ולהתבונ� בתוצאות המצופות

אסטרטגית ההחלטה  הרי שמכלל אסטרטגיות ההחלטה שנבדקו אצל מקבלי החלטות מנוסי�

אצל מקבלי החלטות לא מנוסי� הופיעה , לעומת זאת . -RPDאסטרטגית ההיתה ביותר השכיחה 

 �אדר). Kaempf et al, 1996; Klein, 1998 (  מהארועי�50%� בפחות מRPD –אסטרטגית ה 

כי פתרו� בעיות של תהלי ,בדקה באמצעות ניתוח פרוטוקולי� של דיבור בקול ר�) 1999(פרס 

 שני אשכולות החלטה היא זיהתה. )ill defined(ת מעורפלות ובעיו )(well defined בעיות מוגדרות

, תאור מצב ,הגדרה :  אשר נכללי� בו השלבי� ,בעיהה אשכול הכרה וזיהוי ,הראשו�. מרכזיי�

ומופיע אשכול שני הכולל ,  הפעולהדר� ת בחירמתבצעתלאחריו ,אבחו� והתייחסות עצמית

פיתוח , פעולה: שכול זה שייכי� השלבי� לא. סימולציה מנטלית של שקילת הפעולה שנבחרה

 .  RPD– דפוסי החלטה אלו נמצאו דומי� לדפוסי ההחלטה של מודל ה. שקילה והערכה, פעולה

 בחנו את תהלי� קבלת ההחלטות של פרטי� וצוותי עבודה  בתחומי� NDM  � מחקרי ה

חקרו תהליכי התמודדות  , לדוגמא)Lipshitz & Strauss, 1997(ליפשי� ושטראוס . רבי� ומגווני�

 דיווח רטרוספקטיבי שבו תיארו  ניתוחה� בדקו זאת באמצעות. של  מנהלי� ע� מצבי אי ודאות

ממצאי המחקר מצביעי�  על החשיבות של . ודאות בעבר�מצבי אימנהלי� את התמודדות� ע� 

 ניתוח תגובות הנבדקי� העלה חמש. שלב זיהוי הבעיה בדר� ההתמודדות ע� המצב עמו�

חשיבה  , הפחתת אי ודאות באמצעות חיפוש מידע נוס":אסטרטגיות התמודדות עיקריות

 .שקילה של בעד ונגד כשקיימות שתי אלטרנטיבות,)הנחות מעבר לנתוני�( מבוססת על הנחות 

והדחקה והתעלמות , ה למקרה של התפתחויות בלתי צפויותמ פיתוח תגובה מתאי� הקדמה

 הוכיחה את , הדיווח הרטרטספקטיבי שבה השתמשו החוקרי� מתודולגית .דאותוהומחוסר 

עצמה כמקור להפקת נתוני� עשירי� ומגווני� המאפשרי� לרדת לעומק� של תהליכי קבלת 

 .החלטות

קליני של רופאי�  תהליכי זיהוי  גישת המחקר הנטורליסטית  הואתחו� נוס" שבו יושמה

 ,Kaufman, Patel & Magder; Kushmiruk, 2000; Lephron & Patel 1995 :לדוגמא(ואחיות 

מצביע על התועלת הרבה שהפיקה הרפואה משימוש בשיטת ) Elstein, 2001(אלסטיי� . 1996)

המחקר הנטורליסטית לתיאור תהליכי אבחו�  קליני של רופאי� ומאושש את התיאור הקיי� 

 :רופאי� מומחי�,במקרה זה , י מומחי�" לגבי דר� פתרו� בעיות מורכבות עNDM�בספרות ה

"The characteristics (of the NDM) are all present in clinical medicine, where highly 

trained and experienced physicians work in an environment characterized by ill-

structured problems, high level of uncertainty, and unclear or competing goals… 

further few physicians use formalism  like decision analysis to select diagnostic tests 

or to choose  a treatment. Instead ,clinical reasoning is usually pattern matching to 

categorize situations and rule –governed choice of action" (Elstein, 2001, p.363)  
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  :המחקר הנטורליסטי בקבלת החלטות מדגיש חמישה היבטי� רלוונטי� למחקר הנוכחי, לסיכו�

 .דגש על זיהוי והגדרת הבעיה כמרכיב מרכזי בתהלי� קבלת ההחלטות .א

 .חקר מומחי� כשיטה לתאור תהליכי קבלת החלטות .ב

 .מודל החלטות תלוי הקשר בניגוד למודל פורמלי כוללני .ג

 .ל לדלג על שלבי החלטה המקובלי� במודלי� הרב שלביי�תהלי� החלטות גמיש שיכו .ד

 שיטות מחקר איכותניות  המבוססות יישו�ההתמקדות בתהליכי עיבוד המידע מחייבת  .ה

על חקר תהליכי� באמצעות ניתוחי הדיווחי� המילוליי� המופקי� בו זמנית ע� ביצוע 

 .דומות ודיווחי� רטרוספקטיבי� של מקרי עבר בסיטואציות החלטה ,המטלה

 .שימוש בהדמיות  המבוססות על מקרי� בחיי היו� יו� .ו

לחקר זיהוי סוגיות מוסריות  בסביבה הנטורליסטי פוטנציאל רב ליישומה לתפיסת המחקר 

 . מורכבת

 

 

 האד� כמקבל החלטות מוסריות  2.1.3

 תו החלטות מוסרישל פילוסופיי� מאפייני�  2.1.3.1

י "עפ".  דר� התנהגות" או" הרגל"שמשמעותה  "Moralis" המושג מוסר נובע מהמילה הלטינית

המוסר הוא בחזקת מערכת כללי� ועקרונות שמכוונת את , התפיסה הרווחת בקרב חברות רבות

�מוסר  עלעיקרו של ה.  ובעיקר מה רע לעשות,התנהגות האד� ומדריכה אותו לגבי מה נכו� לעשות

יחד ע� .  אד� במסגרת חברה מתוקנת וצודקתרווחת� וכבוד� של בני היא הבטחת ,פי תפיסה זו

 קיימת בקרב פילוסופי� של המוסר הבחנה  בי� כללי� מחייבי� המטילי� מחסומי� ,זאת

לבי� ") לא תגנוב" ,"לא תרצח ":לדוגמא(ת שנועדו לפגוע בזולת או בחברה יווגבולות על ההתנהגו

 התנהגויות : כגו�הכלליהמלצות שאינ� עוסקות במניעת פגיעה באחר אלא בהגדלת הטוב 

השאלה לגבי טבע� של הטוב והצודק  היא שאלת הליבה  ). 2001, יס�נ( אלטרואיסטיות שונות

טוע� כי דיו� מוסרי עולה ) 1980(וינריב . Frankena, 1963)(הנמצאת ביסודו של הבירור המוסרי 

בתשובה   שעשינוולהצדיק את המעשה?  "מה אעשה"כאשר אנו מבקשי� להשיב על השאלה 

בהימנעות , השיפוט המוסרי עשוי להתבטא באופ� מיידי במעשה? "הא� עשינו נכו�"לשאלה 

לעיתי� אנו לא רק שופטי� , יחד ע� זאת. י� שלנו ושל אחרי�או בהערכה על מעש, ממעשה

בני הפלוגתא במחלוקת . "ל אופיועהתנהגויות קונקרטיות אלא מדברי�  על מוסריותו של אד� או 

כאל יצורי� בעלי שכל המסוגלי� לשקול נימוקי� בעד ונגד מתייחסי� זה אל זה וסרית מ

). 5' ע,ש�( "או נגד,ולראות א� נימוק מסוי� מוביל לקבלת החלטה לטובת מעשה מסוי�,המעשה

 ימתימסובמרכזה של כל גישה אתית עומדת השאלה  מהו הקריטריו� שיסייע להחליט א� פעולה 

 .היא מוסרית או לא מוסרית

הנעשית מתו� בחירה , מצב שבו  פעולה או החלטה של אד�כ  מוגדרתסוגיה מוסרית

 פרל ופרדרי� .)(Velasquaze, 1998 אחרי�בני אד� רווח או נזק לעלולה לגרו� /חופשית עשויה

(Ferrell & Fraderich, 1991) צרי� לבחור בי� פעולות כמצב שבו האדגדירי� סוגיה מוסרית מ �

מבחי� בי� ) 1991(סטטמ� ". רע"או " טוב"רכת� במונחי� של באמצעות הע שונות אפשריות

קונפליקט מוסרי המציי� התנגשות בי� שני טעמי� מוסריי� מנוגדי� לבי� דילמה מוסרית 
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הוא מגדיר . בד� עצותוהמציינת סיטואציה חריגה יותר שבה הקונפליקט מביא את הפועל לא

שמעורבי� בה שיקולי� מוסריי� ולאו דווקא זו כל דילמה "דילמה מוסרית במוב� הרחב כ

לפחות אחת האופציות הניצבות בפני� היא רע "כאשר , )27' ש� עמ( "הכוללת רק שיקולי� כאלה

   ).28' ש� עמ" (מוסרי

פתרו� מוסרי של דילמה מוסרית מבוסס על נימוקי� הבאי� להצדיק הכרעה חדה בי� 

 הכרעה לא חדה הצדקתאו , של אחד מה� על זולתומתנגשי� שיש בה העדפה מוחלטת אינטרסי� 

הקונפליקט נפתר באמצעות . שיש בה רק התחשבות חלקית בכל אחד מהאינטרסי� המתנגשי�

מקינטייר  .)1998כשר (נורמה האומרת לנו מהי הדר� שיש ללכת בה באותו מקרה נתו� 

)MacIntyre, 1967( אי� באפשרותנו לענות על  כי כשנשאלות שאלות מוסריות אנו מגלי� כי,כותב 

בכל מקו� שבו יש טע� לשאול . שאלות אלה מבלי שננסה  לענות על שאלות פילוסופיות מסוימות

מצא ברקע קנה מידה שנוכל י חייב לה,לגבי התנהגות מסוימת א� היא בגדר התנהגות נכונה

נובעת מ�  השאלה המוסרית .להשתמש בו כדי לבחו� את אותה התנהגות א� היא נכונה או לא

הפילוסופיה של המוסר מספקת לנו שיפוטי� ו, הצור� להכריע בי� אפשרויות בחירה שונות

מזהיר אותנו , יחד ע� זאת ).1998, כשר( נורמטיביי� המאפשרי� להכריע בבעיות מוסריות

 בד בבד ע� שינויי�  וה� משתני� י� סטטי� המוסר אינמושגיכי , )MacIntyre, 1967(מקינטייר 

ותו� כדי , כ� שמושגי� ועקרונות שהיו מקובלי� בעבר משתני�  בעקבות,  החברתיי�בחיי�

 :שינויי� חברתיי�

"Moral concepts are embodied  in and are partially constitutive of  forms of social 

life. One key  way in which we may identify one form of social life as distinct from 

another is by identifying differences in moral concepts". (MacIntyre, 1967, p.1). 

  

י  התייחסות�  לשתי שאלות " את התיאוריות האתיות עפסווג מ)(Rawls, 1971ולס ר

י "עפ מצויות רצ"בצידו האחד של ה. התפיסה מהו הטוב. וב התפיסה מהו הצודק . א: בסיסיות

" צודק"בנפרד מה" טוב"מוגדר הת הטלאולוגיות או התוצאתיות שבמסגרת� התיאוריורולס 

אוריות התועלתניות ה� יהת .)(Rawls, 1971 ,p.24" טוב"מוגדר ככזה שממקס� את ה" צודק"וה

.  האנושיי�האושר והתועלת , אתית כזו  מאחר וה� ממקסמות את הרווחהתפיסהדוגמא ברורה ל

,  י תיאוריות אלו" עפ.י רולס  התיאוריות הדאונטולוגיות" עפנמצאות,   של המתרסאחרבצידו  ה

הבעיה של מקבל ההחלטות . הצידוק  של פעולה מסוימת תלוי במידת התאמתו לעיקרו� מוסרי

ולייש� אות� למצבי� אלא הידיעה כיצד לתעד" אות�  המוסרי אינה כללי המוסר עצמ�

  בעוד כחודש ימי� יפוטרו מספר  עובדי� כי י�  בארגו� גדול יודעימנהל מסו: לדוגמא .מוסריי�

לאותו מנהל יש ). שחיל� אותו מטנק בוער במלחמה והציל את חייו, ביניה� אחד מחבריו הטובי�(

 ולשמור את נושא  לאיש על ההחלטההתחייבו לא לדווח  בשלב זהש מחויבות לחבריו בהנהלה

פוגש אותו מנהל , רשימת המפוטרי�ע� צאתו מהישיבה בה הוחלט על . בסודהפיטורי� הצפויי� 

 אותו חבר מבקש לדעת הא� הוא נמצא ברשימת .שנמצא ברשימת המפוטרי� העתידית את חברו

 יכול המנהל לייש� את עקרו� הנאמנות כלפי אחד משני בעלי ,במצב היפוטטי זה. מפוטרי�ה

לשמור על שתיקה ,כלפי חבריו המנהלי� וכלפי הארגו�  שבו משמש כמנהל שמשמעותו  .א :עניי�

ההחלטה תתקבל . לספר לו על פיטוריו הצפויי�ולייש� את עיקרו� הנאמנות  כלפי חברו . או ב
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סוגיה זו מעלה מספר . בהתייחס לדגש שאותו מנהל ישי�  על מחויבותו  לכל אחד מבעלי העניי�

מנת לקבל הא� על . ב? על פי מה נקבע במצב שכזה לאילו צרכי� עדיפות רבה יותר. א: שאלות

נניח שהמנהל  ,לדוגמא? החלטה יש להבי� לעומק רב יותר את הקונטקסט שבו מתרחש האירוע

יודע כי חברו עומד לרכוש באותו שבוע בית חדש ולהיכנס למחויבויות שיתכ� ולא יוכל לעמוד בה� 

שאנו יכולי� להיכנס לפרטי המקרה או  יישו� עקרו� מוסרי מחייב אותנו הא�. ?א� יפוטר

 ? עקרונית ללא צור� בכניסה לפרטי�תייחס למקרה ברמהלה

   

 תוהיבטי� פסיכולוגיי� בקבלת החלטות מוסרי 2.1.3.2

 )Haidt & Bjorklund, 2008 ;1984, ניס�(אפשר לאפיי� שלוש גישות עיקריות להתפתחות המוסר 

 )פסיכואנליזה ותורת הלמידה( ההפנמה גישת  .א

תוצאה כ מתפתח והוא י ריגושי� חזקי�"תנהגות המונעות ענתפס במונחי� של נטיות ה המוסר

. תרבותהנציגי  וי סוכני חיברות"התנהגויות המונחלות לילד עהוראות ותהלי� הפנמה של מ

עבור אנשי  .המימד המרכזי בהפנמת המוסר הוא עוצמת ההפנמה של אמות מידה חיצוניות

 (Skinner, 1971). שהחברה מתגמלת  מוסר הוא כל קבוצה של תגובות,ההתנהגותניתהאסכולה 

כאשר הילד פותר את  ,בהורהמקורה של  המוסריות הוא , )(Freud, 1900/1976עבור פרויד  

טוע� כי תהלי� ההפנמה  הוא בעל ) 1984(ניס�  .הזדהות עימוהקונפליקט האדיפלי  באמצעות 

 הנטיות הטבעיות של משמעות ייחודית בתחו� המוסר משו� שציוויו נוגדי� לעיתי� קרובות את

 empty-hat" מכני� גישה זו בש�)Haidt & Bjorklund, 2008( הידט וביורקלונד .האד�  להנאה

model". מתארת באופ� ציורי את התהלי� שבו "הכובע הריק" הגדרה זו של גישת ההפנמה כמודל 

ת מבחינת הנטיות הטבעיו"  לוח חלק "צקת ערכי� לנפש האד� שהוא בבחינתהחברה יו

 :נהגות מוסריתתלה

"Infants and toddlers certainly seem like empty hats as far as morality is concerned, 

and then, somehow, by the time they are teenagers, they have morality… morality 

must have come from outside in… morality comes from society.., via the media and    

parents"  (Haidt & Bjorklund, 2008, pp.183-184)                                                                      

.                                                                       

 )הגישה הקוגניטיבית התפתחותית(  ההבניהגישת . ב

על ידי ויסות היחסי� שבי� אד� לחברו ועקרונות לשל הבנייה  תהלי� של היאהמוסר התפתחות 

כחלק ממאמציו של הפרט להבי� ולארג� בצורה משמעותית את  התפתחות זו מתרחשת. הילד

התפיסה המוסרית עולה וצומחת  ". מצבי� ייחודיי� וחדשי�והמעמיד בפניוהעול� הסובב אותו 

התפיסה המוסרית היא .  המצב בעקבות התנסויותיו של הפרטכמסקנה הגיונית של הבניית

 "הפיתרו� המאוז� ביותר שהפרט הגיע אליו  בשאיפתו להבי� את המציאות החברתית ולארגנה

גישה "מכני� גישה זו כ ) (Haidt  & Bjorklund, 2008הידט  וביורקלונד . )385'  ע, 1984, ניס�(

ה  לתיאור 'זו על הבסיס הרציונלי  שהניח פיאזה� מבססי� את הגדרת� ". הרציונליסטית

 .התפתחות האד�
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 heoryT enseSoral M �גישת החוש המוסרי. ג

". טוב ורע"מקורו של המוסר ברגש המביא  לתחושה אינטואיטיבית מיידית לגבי לפי גישה זו 

התחושה הרואה דמיו� בי�  ),Hume (1969/1777יו�   של הפילוסו" גישה זו נסמכת על  תפיסתו

על מחקרי� ניאורולגיי� חסידי גישה זו מתבססי� ה� . תטיתהמוסרית  לבי� התחושה האס

  דמסיוהשערת הסמ� הסומטי של :לדוגמא(המצביעי� על מרכזיות הרגש בתפיסה המוסרית 

]Damasio, 1994([ מחקרי� בתחו� הפסיכולוגיה האבולוציונית והפרימטולוגיה על  וה�)לדוגמא: 

de Waal, 2000; Pinker, 1997   ( וכי המקור  פרי התפתחות אבולוציוניתהוא מוסר שההטועני�

הגורמי� לאד� להתייחס באמפתיה לבני אד� ות האנושית הוא  ברגשות המולדי� של המוסרי

האינטואיציה המוסרית שהיא אחת מאבני הבניי� העיקריות . ולשת" פעולה ע� בני מינו אחרי�

 :כ) Haidt & Bjorklund, 2008(וביורקלונד י הידט "גדרת עת  החוש המוסרי מושל גיש

" the sudden appearance in consciousness, or at the fringe of consciousness, of an 

evaluative feeling (like-dislike, good-bad) about the character or actions of a person, 

without any conscious awareness of having gone through steps of search, weighing 

evidence, or inferring a conclusion"  (ibid ,p.187 ) 

 

 20� במאה הבהתפתחות הפסיכולוגיה של המוסר אפשר לזהות מנקודת מבט היסטורית 

שלוש מהפכות משמעותיות שכל אחת מה� העלתה לקדמת הבמה גישה חדשה שתפסה את מקומה 

 & Kurtines(המהפכה הקוגניטיבית , המהפכה ההתנהגותית: שלושת המהפכות ה�. ודמתהשל ק

Gewirtz, 1995(, והמהפכה הרגשית )Greene & Haidt, 2002 ,Haidt, 2001 .( 

 זיגמונד פרויד שמייסדה היהבראשית המאה העשרי� הייתה לתפיסה הפסיכואנליטית 

)(Freud, 1900/1976 לפי הגישה הפסיכואנליטית .וגיה המערביתהשפעה רבה  על הפסיכול  ,

 באמצעות תהלי� הזדהות הגור� לאימו� של נרכשות על ידי הילדאמות המידה המוסריות 

התיאוריה ). 1984 ,ניס�(וההתנהגות של דמות שכלפיה חווי� רגשות חזקי�   העמדות,הערכי�

ההתפתחות המוסרית כי  ו,רהבי� היחיד והחבגורסת כי קיי� קונפליקט אימננטי הפסיכואנליטית 

י "עפ. י סוכני מוסר חברתיי�"אמורה ליישב קונפליקט זה  באמצעות הפנמת ערכי� המוצגי� ע

התפתחות הציביליזציה מבוססת על יכולת החברה לשלוט באנוכיות היחיד שהיא תוצר של פרויד 

ות המוסרי,  ולטענתו המוסריות עבור פרויד זהה ע� מוסכמות החברה.האבולוציה

ההבדל  .דורשת החברה ויתור כואב מחבריה,  לצור� כ�.שומרת על החברהה היא , הקונבנציונלית

ח ובעוצמת הכ  וא" לא,אינו בסוג היצרי� הפועלי� בתוכ� בי� המבוגר התרבותי לבי� ילד הפרא

למנוע את התפרצות�  של  אלא במנגנוני ההתגוננות שהיחיד התרבותי מפעיל כדי , הדוח" שבה�

המבנה הלא ביולוגי היא י פרויד "אורינטציה לסמכות עפה". סתמי"של ה רישות היצריותהד

 כ� שלמודל הסמכות של ההורי� השפעה על התפתחות ערכי� ,הראשו� שמתפתח באישיות

דפוסי חינו� .  של ההורי� והסביבהתוצאה של חו� ופיקוחהוא  אופטימלי "עליו�–אני " .מוסריי�

 תוצאות רצויות ואילו דפוסי� אחרי� יוצרי� תוצאות פחות יצרי�מישל הורי� מסויימי� 

 . רצויות
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זר� ל) השפעה משמעותיתהמש� תו� (פינתה מקומה  התיאוריה הפסיכואנליטית

 המאה  הראשונה של מחציתל מעברששלט במחקר הפסיכולוגי ) תורת הלמידה(ההתנהגותי 

 המשיכה ע� עבודותיה� )Watson, 1913(  זו שהחלה ע� עבודותיו של ווטסו� השפעה.העשרי�

טענו כי מה שמכוו� את האד� הוא הרצו� לקבל תגמול  ש ואחרי�)Skinner, 1971(של סקינר 

באמצעות חיזוקי� חיוביי� מתבצע   ההתנהגות המוסרית של ילדי�וכי עיצוב, ולהימנע מעונש

מה של  מתווכת ההפנ,לפי גישת תורת הלמידה. אחרי�סוכני חיברות והורי�  י ה" עושליליי�

תהלי�  . רבות התניה קלאסית ואופרנטיתתהליכי למידה בסיסיי� להתנהגויות מוסריות על ידי 

 ,Bandura & McDonald )1963:לדוגמא(י חסידי תורת הלמידה החברתית "הפנמה שונה הוצג ע

יה יצפבאמצעות וחיקוי מודלי�  באמצעות ג� מתרחשתטועני� כי למידה של נורמות מוסריות ש

 )אנליטית ותאורית הלמידההפסיכו (ל"הנאמנ� שתי הגישות . בתהליכי ענישה ותגמול של אחרי�

 א� התוצאה הסופית שמייצרת כל אחת מה� היא רכישת , שוני�למידהמתמקדות בתהליכי 

ביקורת על תורת הלמידה התמקדה בכ� שהיא ה .פרט מחו� לשמקור�נורמות התנהגות מוגדרות 

ני� טוע) (Haidt & Bjorklund, 2008הידט וביורקלונד . מכניסטית ומנתקת את השל� מחלקיו

 ,Garcia & Koelling(כאשר גרסיה וקוהלינג חלה  מהבמה ההלמידה כי ירידת� של תאוריות 

יכולה להיקשר היפוטטית שכל תגובה אפשרית  הראו כי הנחת היסוד של תורת הלמידה )1966

גרסיה וקוהלינג הראו כי תגובות מסויימות  .אינה עומדת במבח� האמפירי, לכל גירוי אפשרי

 קיי� קושי  ביצירת ,לגבי תגובות אחרותש בעוד , בקלות רבה יותר,ויי� מסוימי�נקשרות לגיר

בה בשעה שיש דברי� שקשה יש דברי� שקל ללמוד  ,במילי� אחרות. קשר ע� אות� גירויי�

 . תכונות בסיסיות המקשות על למידת�יש לגירויי� מסוימי� ו ,ללמוד

. שת ההבניה וגישת החוש המוסרי גי ה�עומדות במרכז הדיו� שלנוהתיאוריות השתי 

נתאר את נציג את התיאוריה ההתפתחותית קוגניטיבית המייצגת את גישת ההבניה ו, תחילה

נסקור את ההתפתחויות של גישת החוש המוסרי , לאחר מכ�.  שהתפתחו ממנהכיווני המחקר

הפרק נבח�  בסיכומו של .המאיימת על ההגמוניה של התפיסה הקוגניטיבית ונשווה בי� השתיי�

 .את ההשלכות של השוואה זו על תפיסת המחקר הנוכחי

  )גישת ההבניה(התיאוריות הרציונליות 

חשיבה בכ� שטענה כי ללטרנטיבה לאמפריציז� ההתנהגותני המהפכה הקוגניטיבית הציגה א

 לשאלה מהו המקור של הידיעה האנושית עוני� הרציונליסטי� כי .תפקיד דומיננטי ברכישת ידע

מה שקולט האד�   .שכליתולה האקטיבית של האד� על סביבתו היא המפתח להתפתחות ההפע

אינ�  בני אד�.  חייב לארג� למבני� משמעותיי�הואאותו באמצעות חושיו הוא חומר גל� אשר 

 (,Kohlberg,1969פועלי� עליה�ה�  אלא א� כ� ,מביני� את תכונותיה� של אובייקטי�

(1971,1984; Piaget, 1932/1965.  הגישות המסורתיות תפיסת תאוריות אלו קראו תיגר על 

לגישות המסורתיות שתפסו את המוסר כיחסי לתרבויות  בניגוד . המוסריתההתפתחותלגבי מהות 

של ההתפתחות ביקשה הגישה הקוגניטיבית ההתפתחותית לזהות נטיות אוניברסליות , שונות

 .מגיע לבשלות מוסרית הילד בית שבשיאהשלבי� בהתפתחות הקוגניטיעל מוסרית המבוססת ה

המוסרית של הילד ואת יכולתו להצדיק  למוסר מדגישה את תהלי� ההבנייה הגישה קוגניטיבית

 האורגניז� אורגניזמית  התופסת את �גישה זו יוצאת מנקודת מבט התפתחותית  .את שיפוטיו

מצב פיסה זו  מכוו� כלפי י ת"הפרט עפתהלי� התפתחותו של .  אקטיבי בסביבהכגור� האנושי 
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י הגישה "עפ .)Kurtines & Gewirtz, 1995( איכותיי� היררכיי�שינויי�  תו� סופי קבוע מראש

ההתפתחותית קוגניטיבית מאפייני� חמישה תהליכי� בסיסיי� את ההתפתחות המוסרית של 

 :האד�

  .ו לבי� סביבתולהתאמה הדדית ולאיזו� בינ האורגניז�  חותר, בתהלי� הסתגלותו לסביבה.א

  .קשר בי� ההתפתחות הקוגניטיבית הכללית לבי� השיפוט המוסריקיי�  .ב

באותה רמת התפתחות ( בני אד� המשתייכי� לתרבויות שונות עוברי� תהלי� התפתחותי דומה .ג

 .)תגובות דומותתהיינה ה

.  י�מתרחשת באמצעות שורה של שלבי� היררכיוהחברתית ההתפתחות האינטלקטואלית  .ד

 הול� תו� איזו� ,סדר קבוע בלתי משתנהמי� המתפתחי� בשל י�מבננתפסי� כ י� הללוהשלב

 .בי� כלל המרכיבי�וגדל 

 . א� בכלל,תהלי� ההתפתחות הוא קוגניטיבי בעיקרו והמרכיב הרגשי תופס מקו� משני .ה

ת  את הבשלות המוסריה'אז פיפתחות השיפוט המוסרי  בקרב ילדי� תפסבמחקריו על הת

להבי� את תהלי� ההתפתחות ההדרגתי של דר�  חיפש ה'פיאז .עקרונות של צדק והוגנותהכהבנת 

 להתחלק  אחד ע� השני ,הילד בהבנת כללי המשחק המאפשרי� לו ולחבריו להסתדר ביניה�

 :ולהפחית את הפגיעה באחרי�

"All morality consists in a system of rules, and the essence of all morality is to be 

sought for in the respect which the individual acquires for these rules" (Piaget, 1932 

/1965, p.13) 

ילדי� מבני� באופ� כולל ובשל יותר את מושגי השוויו� והדדיות ככל שה� , ה'נתו של פיאזלטע

ה הגדיר שלושה עיקריי�  'פיאז .משתתפי�  באינטראקציות רבות יותר ע� עמיתיה� בני גיל�

 :שלבי�  בהתפתחות המוסרית של הילד עד גיל ההתבגרות

 .י� לו קנה מידה יחיד לטוב ורערצונותיו של הילד וצרכיו משמש � ילא מוסרהשלב ה

הפרה . חוקי�ל שלא לציית כל יכולה ולכ� אי אפשר כ נתפסתהסמכות   �י שלב המוסר ההטרונומ

 .משמעותה עונש

את הגיונ� כהכרחיי� יצירה של החברה והילד מבי� נתפסי� כהחוקי�  � ישלב המוסר האוטונומ

 .לקיו� החברה

. אותהוהרחיב ה 'את עבודתו של פיאזהמשי� ) (Kohlberg ,1969, 1971 ,1984קולברג 

היוותה במש� שני� תחילת שנות השישי�  שהופיעה על במת מדעי החברה ,התאוריה של קולברג

 והיא ,התנהגות המוסרית של האד�ה ביותר לחקר והמקובלותאחת התיאוריות הפופולריות 

קולברג  ). (Endler et al.,1978נחשבת לאחת התיאוריות המצוטטות ביותר במדעי ההחברה 

לעומת  ,בנפרדדילמה מוסרית כל התייחסות ל(ה 'מתודולוגיה שונה מזו של פיאזבמחקריו ייש� 

בעוד . י� בגיל ההתבגרות ג� נער�וכלל בה) ה'אצל פיאזהתייחסות השוואתית בי� שני סיפורי� 

.  וספי�שלבי� נבשלושה תאר שלושה שלבי התפתחות הרי שקולברג הרחיב אות� ה 'שפיאז

הוא . קולברג טע�  כי הילד המתפתח חייב לעבור את כל השלבי� ללא דילוגי� או חזרה לאחור

הדגיש את החשיבות של אינטראקציה החברתית ויכולת נטילת תפקיד ככלי השפעה על התפתחות 

כי להבנה תפקיד ,  ההנחה הבסיסית בגישתו של קולברג היא.)Gibbs, 1995(החשיבה המוסרית 

עצ� ההבנה של .  ובתהלי� התפתחותו של השיפוט המוסרי בפרט, ברות בכלליבתהלי� החחשוב 
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, כלומר.  היא המניעה לדעתו של קולברג  את ההתנהגות המוסרית,הדר� בה צרי� לנהוג מוסרית

התיאוריה . נתפס על ידו מביאה את האד� להתנהגות בהתא� לאותו טוב ידיעת הטוב כשלעצמה

ולא  אד� פסיבי  המקבל את , לעצמו המבנה את המוסר , פעילאד�מות של של קולברג מציירת ד

ההתפתחות הקוגניטיבית היא תנאי הכרחי להתפתחות המוסרית . חוקי החברה כהתניה חברתית

 צריכי� ,התפתחות מוסריתעל מנת שתתרחש . תחות זו כשלעצמהא� אינה אחראית להתפ

ת יכולת נטילת התפקיד  מתפתח.  התפקיד שלה�וח יכולת נטילתהילדי� לקבל הזדמנויות לפית

פעילה במילוי תפקידי� במוסדות כתוצאה מאינטראקציה של הילדי� ע� בני גיל� ומהשתתפות 

 .בית הספר ובקהילה

רכבות משני  מבוססת על שלוש רמות חשיבה מוסרית עיקריות המוהתיאוריה של קולברג 

 ה� קונקרטיי� נמצאי� בשלב הראשו�די� צעירי� ה יל, קולברגי"עפ. שלבי� בכל רמה

הוראותיו של בעל הכוח . י פרסי� ועונשי�" שיפוט נכו� או  שגוי  נקבע  ע,ואגוצנטריי�  ועבור�

בשלב השני   .הימנעות מנזק פיזישל נתפס במונחי�  והראוי המסוגל לפגוע בילד ה� המחייבות

החוק "). שמור לי ואשמור ל�(" נתפס הראוי במונחי� של הוגנות הדדית ,להתפתחות המוסרית

בשלב . נתפס כמכשיר לשמירת האינטרסי� של הפרט וקידומ�  תו� כדי הקפדה על חליפי� הוגני�

שמה� משתמעת הכוונה הטובה  ,חברותו נאמנות ,השלישי נתפס הראוי במונחי� של הדדיות

 בעיניו יות הנחשבות  של דמו)"ילד טוב"להיות (הילד מגלה קונפורמיות  לציפיות . והדאגה לאחר

ככל שהיכולות הקוגניטיביות . כחבר בקהילהו ,כתלמיד , כב� משפחה, הקשורות במילוי תפקידיוו

הוא מסוגל לבחו� את הסיטואציה באמצעות נקודת מבט� של אחרי� כ�  ,של הילד  מתפתחות

. רתינתפס הראוי במונחי� של סדר חב, בשלב הרביעי. ולהערי� את הער� של כללי� וחוקי�

י המערכת החברתית ה� הקובעי� והמחייבי� מעבר לדעותיו ועמדותיו של "החוקי� הנקבעי� ע

הוא מסוגל להבי� את הסיבה לקיומ� של  ,כשהחשיבה האבסטרקטית של הנער מתפתחת. הפרט

הראוי נתפס במונחי� של עקרונות מוסר . חוקי� ולהבי� שיכולי� להיות חוקי� בלתי צודקי�

על מנת לבחו� את התיאוריה שלו פיתח קולברג מבח� לבחינת רמת ). 6 ו�5 שלבי(מוחלטי� 

שהיו גברי� (לנבדקי� . השיפוט המוסרי אשר הועבר לאלפי אנשי� ברחבי העול� במאות מחקרי�

סדרת סיפורי� שבכל אחד מה� פועלת דמות המתמודדת ע� דילמה  הוצגה ,)לבני� ברוב�

מה לדעתו צריכה לעשות הדמות מתבקש הנבדק לתאר  לאחר הצגת הסיפור .מוסרית ספציפית

ל היא  "הדילמה המפורסמת ביותר מסדרת הדילמות הנ. המתוארת בסיפור ולנמק את החלטתו

סיפור העוסק באד� בש� היינ� שמתמודד ע� דילמה  הא� לגנוב תרופה שיכולה להציל את חייה 

 :של אשתו

הייתה רק  תרופה אחת שהרופאי� .  סרט�מסוג של ,אישה אחת באירופה הייתה קרובה למות"

הכנתה של . הייתה  זו  תרופת רדיו� שרוקח מאותה עיר גילה לאחרונה. חשבו כי עשויה להצילה

 .א� הרוקח דרש עבורה סכו� הגדול פי עשר מהוצאות ייצורה, התרופה הייתה יקרה  מאד

 בעלה של ,הינ�.  דולר2000 דולר והוא דרש עבור כמות קטנה של התרופה  200הרדיו� עלה לו 

שה� רק ,  דולר1000א� הוא הצליח לאסו" , הל� לכל מכריו כדי להשיג את הכס",האישה החולה

הוא סיפר לרוקח שאשתו גוועת וביקש ממנו למכור לו את התרופה . מחצית ממחיר התרופה

י את   אני גילית!לא"אול� הרוקח אמר . לשל� מאוחר יותר או לאפשר לו,במחיר זול יותר

כדי לגנוב את ח פר�  לבית  המרקחת  של הרוק, נואששהינ� " ואני מתכוו� להרוויח מכ� התרופה

 "?התרופה עבור אשתו



 43 

אינה מתמקדת   )Colby et al, 1987a,1987b( תלמידיושיטת הקידוד שפיתחו קולברג  ו

רי� את רמת אלא מבקשת להע, ו� או לגנות את פעולתו של הינ�בשאלה הא� המרואיי� בחר לתמ

עשוי י קולברג "אד� הנמצא בשלב שלוש עפ: לדוגמא.  תשובתו לדילמהתבהצדקהתחכו� 

איש לא יחשוב שעשה מעשה רע כשגנב את  כי , למשל יטע�הוא. להצדיק את גניבת התרופה

או הוא עשוי .  שהוא בלתי אנושי לו לא גנב אותה עליומשפחתו היתה חושבת משו� שהתרופה

ל  עעטה חרפהמהוא  ובכ� ,יחשבו אותו לגנב הכל כי גניבת התרופה בטענהשלא להצדיק את 

מה יגידו " מהשאלה  שהאד� שואל את עצמו  איפוא שתי הבחירות  מושפעות.משפחתו ועל עצמו

 "עליי אלה הנחשבי� בעיני

'  קולבי ושות.6� ו5תוצאות מחקרי� מעלי� ספק לגבי מידת שכיחות�  של שלבי� 

)Colby et al, 1983( וכי ,5 ממשתתפי מחקר אור� שבצעו הגיעו לשלב 13%רק כי מצאו , לדוגמא 

אחד לא  א" .לימודי מוסמ� ב הייתה השכלה חלקית או מלאה,לאות� אלה שהגיעו לשלב זה

שער� ) Snarey, 1985(ממצא דומה מציג ג�  סנרי . 6ממשתתפי אותו מחקר אור� הגיע לשלב 

סנרי מדווח כי  מצא בתרבות צפו� אמריקאית . המוסריתמחקר בי� תרבותי בנושא החשיבה 

, מאיד� . 5מספרי� קטני� יחסית של בני אד�  שנמצאו ברמת חשיבה מוסרית המתאימה לשלב 

גיבס  .5י מאפייני שלב " אד� שהגיבו עפבתרבויות מסורתיות ושבטיות הוא לא מצא כלל בני

(Gibbs, 1995) פיינת  בשלות מוסרית אלא תפיסות  מא איננה5 טוע� כי ההגדרה של שלב

 :פילוסופיות הקיימות בספרות הפילוסופית

"In my view, even stage 5 is inappropriate definer of moral judgment maturity .not 

because it is cross–culturally incomplete, but more basically because any ethical 

philosophical level, even  in broadened  form, misrepresents moral judgment maturity 

as restricted to those who are philosophically articulate". (Gibbs, 1995,p.36). 

 

 הביקורת על התיאוריה של קולברג

 כללי

י גישת חסיד(  ומחו�,)חסידי גישת ההבניה( התיאוריה של קולברג זכתה ללא מעט ביקורות מבית

לערו� שינויי� חסידי גישת ההבניה מבקרי� חלק ממרכיבי התיאוריה ומבקשי� ). החוש המוסרי

 רוב� מסכימי� ע� הפרדיגמה המייחסת , יחד ע� זאת.במודלבמרכיבי� כאלו או אחרי� 

בהשפעה על  ההתנהגות �כפי שיחס לה קולברג, א� כי לא בלעדי�לחשיבה המוסרית תפקיד חשוב

 מבקשי� שינוי פרדיגמטי ,המבקרי� המצדדי� בגישת החוש המוסרי, ומת זאתלע .המוסרית

(Kuhn, 1970)הביקורות המשמעותיות ביותר על עבודתו של .  בהנחות היסוד של התיאוריה

כי הפרדיגמה ההתפתחותית קוגניטיבית אינה מקיפה  את קולברג  באו מכיוו� אלה הטועני� 

 .Day & Tappan ,1996) (האופי הרב מימדי של התחו� המוסרי 

וכי   טועני� כי המודל של קולברג פשטני מדי)Krebs & Denton, 2005(קרבס ודנטו�  

מחזיקי� בסכמות ה� טועני�  שבני אד� . א מטפל בהדרוג רמת המורכבות שהויקיי� צור� בש

מתאי� את הסכמה האפקטיבית  האד�. ואינ� מקובעי� בשלב יחיד  בו זמניתמוסריות רבות

בשלות מוסרית היא התאמת ,  קרבס ודנטו�עבור. מתמודדהוא תנאי המצב איתו י "עפ ביותר 
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 בעול� העסקי� , לדוגמא.2הפיתרו� היעיל ביותר לתנאי המצב אית� מתמודד הסוכ� המוסרי

קרבס ודנטו� .  ולכ� זו הסכמה המתאימה ביותר להתמודדות בעול� זה2שולט מוסר של שלב 

 .סר בשלות  בהתאמת הפיתרו� הפשוט ביותר עבור הסיטואציה הספציפיתאינ� רואי�   כל חו

כפי מבקש  קולברג  אזי  ה� יעשו , א� מזמיני�  בני אד�  למלא תפקיד של פילוסו", לטענת�

 ממלאי� בני , יו�� במפגש� ע� סוגיות מוסריות  בחיי היו� , לטענת� של קרבס ודנטו� .זאת

. י כללי מוסר פרגמטיי�"ופועלי� עפ,  א� בכלל,� רחוקותהאד� את תפקיד הפילוסו" לעיתי

לגבי דמות היפוטטית לבי� שקילת תוצאות דל ניכר בי� שקילת תוצאות פעולה  קיי� הב,לדעת�

 בעלי עניי� מנקודת המבט של וה� הסוכ� המוסרי מנקודת המבט של ה� ,ההחלטה  במצב אמיתי

פחות רציונליי�  ויותר ה�  בחיי היו� יו�   התהליכי� הקוגניטיביי�.אחרי� הקשורי� אליו

 .)Krebs et al, 1997(מוסריי�  �ג� לשיקולי� א במקרי� רבי�  ומתייחסי� ,אנוכיי� ופרגמטיי�

של היתר " יתיפילוסופיזצ"  טועני� כנגד )(Lapsley & Narvaez, 2005ג� לפסלי ונרואז 

של המוסר מהתיאוריות הפסיכולוגיות וטועני� כי זו גרמה לבידודה של הפסיכולוגיה , קולברג

 :הקיימות 

 "..his attempt to transform the study of moral behavior by appealing to a set of 

philiosophical  assumptions and definition imported from ethics, has had the 

unintended consequence of isolating moral psychological research from advances in 

other domains of psychology, effectively pushing it to the  margins of contemporary  

psychological research…”(p. 21) 

 : הבאי�תחומי�בהתמקדו הביקורות העיקריות על התיאוריה של קולברג , לסיכו�

 עצ� ידיעת מהו הטוב המוסרי איננה � וסריתלהתנהגות מ השפיטה המוסרית קשר נמו� בי� .א

 .מבטיחה  שידיעה זו תשפיע על ההתנהגות המוסרית

צמצומו של השיפוט המוסרי להיבט הרציונלי הקנטיאני של  � יתר של המוסר תפילוסופיזצי. ב

 .המוסר והתעלמות מהדר� בה מתקבלות החלטות מוסריות בחיי היו� יו�

 . בקבלת ההחלטות המוסריתהתעלמות מתפקיד� של רגשות. ג

 . תוכ� הסיטואציה לרמת השיפוט המוסריתלות בי�. ד

 חשיבות הזהות המוסרית

הוא  .המוסר מהאד� השל� וניתוקו מהאישיות השלמה" קריעת" יוצא כנגד )Blasi, 1980(בלסי  

השפעת הזהות המוסרית של ומפנה את מבטנו למוטיבציה המוסרית למת� דגש נמו� קובל על 

ההתעלמות מהמוטיבציה המוסרית של האד� של בלסי  לטענתו .� על התנהגותו המוסריתהאד

 : התפיסות הרציונליות  על התיאוריה ההתפתחותית קוגניטיביתשלמהשפעה מוגזמת נובעת 

"A reasonable explanation for this neglect is the overwhelming influence that Piaget's 

rationalistic views of human nature and of human functioning have had on cognitive 

developmental theory as a whole".(Blasi, 1980, p.41) 

                                                 
על  קולברג  תואמת את הביקורת הקיימת על המודלי�  )Krebs & Denton, 2005(הביקורת של קרבס ודנטו�  2

נטקטית המדגישה את ביקורת זו מעלה את הצור� בהחלפת הגישה הסי. הקיימי� בתהלי� קבלת ההחלטות הכללי
בגישה הסמנטית המדגישה את ,  מתו� נסיו�  לחקות מודלי� מופשטי� ממדעי הטבע, הרמה המופשטת והכוללת

 )מכתב אישי ,2008,ליפשי� .(התוכ� וההקשר שבו נדרשת החלטה
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 :ה  מביאי� למגמה זו'טוע� ששני מאפייני� עיקריי� בתיאוריה של פיאז )Blasi, 1980( בלסי

התעלמות מהקשר הבלתי .   ב.ניתוק תהליכי החשיבה המוסרית ממורכבותו של האד� השל�.  א

בלסי ביקש לקשור את  השיפוט המוסרי  להתנהגות המוסרית . נית� לניתוק בי� אמוציה וקוגניציה

המהווה משתנה מתוו� בי� השיפוט המוסרי להתנהגות " זהות המוסרית"באמצעות מושג ה

� וחשוב של תפיסת האד� את המוסר כמרכיב מכונ )Blasi, 1993,1995( בלסי עבור. המוסרית

ה� הבסיס למוטיבציה , לעקביות בי� תפיסת הראוי לבי� התנהגותושלו  מוטיבציה הו ,זהותו

 טוע� כי המוסריות בלסי. המוסרית וה� המגשרי� בי� השפיטה המוסרית להתנהגות המוסרית

הזהות המוסרית של האד� אינה נפרדת מהשיפוט , לדעתו. היא חלק  אינטגרלי  של האישיות

כאשר ההבנה  הגבוהה ביותר בי� השתיי� קיימת רמת האינטגרציה.  אלא צומחת מתוכוהמוסרי

 . המוסרית נעשית חלק בלתי נפרד מזהותו של האד� ומהדר�  בה הוא מגדיר את עצמו

מצאו קשר חיובי בי� המוטיבציה המוסרית לבי�  מחקרי� שעסקו בזהות המוסרית

. הרבה בי� השפיטה המוסרית לזהות המוסרית קשר מתו� ב,ולעומת זאתההתנהגות המוסרית 

 בקשו לבדוק מה מאפיי� בני נוער ומבוגרי� )(Hart & Fegley, 1995הרט  ופגליי : לדוגמא

 כשני שליש מבני נוער שהיו ממצאי המחקר עולה  כי בקרב מ .המתנדבי� לפעילות חברתית

לעומת . אקטואליעצמי ה וה היה מתא� גבוה בי�  העצמי האידאלי,גבוהי� בהתנדבות ואכפתיות

של אות�  מעורבות�מידת לבי� א� נמו� בי� שלב החשיבה המוסרית מת מצאו הרט ופגליי ,זאת

 ניסו לבחו�  את המניע להחלטה  Colby & Damon, 1992)(קולבי ודמו� . בקהילהבני הנוער 

 גדול של  דמויות מופת מוסריות שבחרו ממגוו�23 בחנוה� . להיות שות" לפעילות חברתית

דוגמא אישית ערכית ומחוייבות לאידאלי� מוסריי� : י הקריטריוני� הבאי�"עיסוקי� עפ

יכולת להעניק השראה  , נכונות לסכ� אינטרסי� אישיי�,עקביות בי� אידאלי�  להתנהגות,

 ת חברתית והיכנס לפעילההחלטה לקולבי ודמו� מצאו כי . מוסרית באחרי� והומניות ריאליסטית

נמצאו מוסריות המופת הדמויות  וכי , שלה�דר� בה מבני� האנשי� את הזהות האישיתקשורה ל

ממחקר� של קולבי . )Kohlberg, 1984(י קולברג "עפחשיבה מוסרית שלבי  על טווח רחב של

יותר  במידה רבה התנהגות מוסרית העל ודמו� אפשר להסיק  כי המוטיבציה המוסרית משפיעה 

 . המוסריתהחשיבהרמת השפעתה של  מ

בשיפוט . שיפוט הערכה ושיפוט בחירה, מבחי� בי� שני תהליכי שיפוט  ,Nisan)2004(ניס� 

הערכה מערי� האד� את ההתנהגות המוצגת בפניו לפי סטנדרט מסוי� ובוח� א� היא ראויה 

כא� האד� משמש מעי� שופט קר רוח ) י קולברג"בדומה לשיפוט המוסרי עפ(מבחינה מוסרית 

בשיפוט  הבחירה אי� האד� . י עקרונות נורמטיביי�"הסיטואציה בה הוא נמצא עפהבוח� את 

בעוד .  אלא מחליט באיזו התנהגות ינקוט בפועל,לא מתאימה/מערי� את ההתנהגות כמתאימה

שלשיפוט הבחירה יש השתמעויות קונקרטיות לגבי הרי  ,ששיפוט ההערכה הוא תיאורטי בלבד

מוסריי� הנובעי� מתו� �רבי� כלל השיקולי� המוסריי� והאבשיפוט זה מעו. חייו של האד�

מנסה האד� לשי� את עצמו בעמדתו של שופט ) שיפוט הערכה(בשיפוטו המוסרי . זהותו הכוללת

הוא א" מודע למאמציו להתגבר על משוא פני� שלו ,  לעיתי�.חיצוני ולהגיע לשיפוט אובייקטיבי

� רבי� הוא בעל השתמעות חשובה לפרט הספציפי שיפוט הבחירה במקרי. כלפי העדפות אישיות

 .המקבל את ההחלטה בתו� מציאות החיי� הקונקרטית של חייו והיא משפיעה על חייו
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כולל מת� אפשרות  לביטוי עצמי  ,כלל ערכיו הסטנדרטי� המדריכי� את בחירתו של האד� ה�

 ):Nisan, 2004(והפגנת נאמנות ליקרי� לו  כפי שמתאר זאת ניס� 

"Moral judgment occasionally arises within us, seemingly detached from  our 

personal stance. Sometimes a person wants to be "distanced" from himself, to stand  

behind the "veil of ignorance" and to attain "objective" judgment. Such are the 

responses of subjects of Kohlberg's Heinz dilemma, which is remote from subjects' 

lives and   presented to them with the most minimal information. In reaching choice 

,by contrast, the person cannot and does not want to be distanced from himself. This is 

his choice…it is based on the recognition of the unavoidable limitations of objective 

judgment" (Nisan, 2004, p.155) 

י  " אינו ניצב בעמדת בכורה המגובה ע,)Nisan, 2004(י ניס� " השיפוט המוסרי עפ,בשונה  מבלסי

וסר כמו  לצידו ניצבי� מרכיבי� רבי עוצמה שאינ� שייכי� לתחו� המ.הרציונליות של האד�

 ,ההקשרי� הקבוצתיי� והחברתיי�, התוכניות האישיות שלו, האינטרסי� של האד�

 תהלי� זה   בטענו כי מימד נוס" לתהלי� ההחלטה המוסריתניס� מוסי". אולוגיה שלויוהאיד

,  מייחס לשפיטה המוסריתהוא .מושפע מהזהות הכוללת של האד� ולא רק מזהותו המוסרית

תהלי� ההחלטה המוסרית  ואילו למוסר הפרקטי  הבא לידי ביטוי יותר ב" מרוכ�"תפקיד 

 :משמעות רבה יותר,שיפוט של בחירה ב

"The identity in which morality is integrated differs from the universalistic  identity 

Blasi  has  in mind, and the judgment that grows out of the integration differs from the 

autonomous judgment implied by the model" (Nisan, 2004, p.160). 

 מוסר של דאגה ואכפתיות

 מבקרת את קולברג על  הגישה הקרה האוביקטיבית  של המוסר )Gilligan, 1982(קרול גיליג� 

ליקטי�  חשיבה לגבי קונפכי קיימות שתי דרכי,כנגד קולברג  טוענת  היא.הפוסט קונבנציונלי

 מבוססת על מוסריות כצדק ואילו האחרת מבוססת על מוסריות כדאגה ,האחת .מוסריי�

לדעתה נוטה . אכפתיות ואהבה, דאגה, גיליג� מעדיפה להדגיש את הערכי� של חו�. ואכפתיות

 להתייחס באופ� לא הול� למימד הדאגה ,קולברג היוצא מנקודת המבט של המוסר הקנטיאני

אותו לשלב השלישי בתיאוריה שלו העוסק בהרמוניה ובהתייחסות כלפי והאכפתיות וליחס 

 מוסריגיליג� טוענת כי העיקרו� של דאגה אכפתית וחמלה הוא עיקרו� . המעגל החברתי הקרוב

בספרה ). White, 1991(אוניברסלי אשר מגנה את הניצול והפגיעה ה� בחיי אחרי� וה� בחיינו אנו 

In a Different Voice"" פרס� בשהת�בותורג� לעברית  1982 �כותבת גיליג� 1995 :  

הדילמה המוסרית נובעת מקונפליקטי� הנוגעי� לאחריות לאנשי� שוני� ולא רק מהתנגשות "

בתפיסה הזו המוסריות מתייחסת לדאגה ולאכפתיות ולכ� ההתפתחות … בי� זכויות מתחרות

קושרת , תפיסת המוסר כהגינותהמוסרית ממוקדת בהבנת אחריות ומערכת יחסי� ממש כפי ש

 ). במהדורה העברית44' עמ, ש� ("התפתחות מוסרית להבנת זכויות וחוקי�

להדגשה של לטענתה הביאו אשר  , כנגד ההטיה הגברית במדגמי� שחקר קולברגג�גיליג� יוצאת 

מדידת השיפוט ,  לטענתה.פיתחהוא מוסר של צדק כציר המכונ� במודל ב� ששת השלבי� ש
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מתמקדת א� ורק באוריינטציית הצדק  שמתאימה יותר י המתודולוגיה של  קולברג " עסריהמו

כפועל יוצא  .שהנשי� יוצאות נחותות ברמת  השיפוט המוסרי שלה�, מכא�. לגברי� מאשר לנשי�

לביקורת זו היא בנתה תיאוריית שלבי� להתפתחות מוסרית המורכבת  משלושה שלבי התפתחות 

 משופצת של הגיליג� התבססה בהגדרת השלבי� במידה רבה  על גירס. בי�ושני מעברי� בי� השל

  מאגדת רעיונות פרוידיאניי� ע� תפיסותיה� בתפיסתה הכוללת היאו. פרויד  להתפתחות האגו

 .ה'של קולברג ופיאז

  תבניות בי�  גשטלטי  מתייחסת לתפיסה המוסרית כשינוי  DesAutels, 1996)(דאוטלס 

האד� כאשר .  תבניות אלו לא יכולות לפעול לדעתה בו זמנית.תחשבות ואחריותשל צדק אל מול ה

הפעלה זו מתרחשת . ל"עומד בפני מצב שיש בו מרכיבי� מוסריי� מופעלת רק אחת הסכמות הנ

במקרי� בה� קיימת בולטות רגשית  . י מאפייני�  של הסיטואציה"כתוצאה מעירור הסכמה ע

סכמה המבוססת על וערכת היא תעורר את האד� להפעלת מגבוהה של מרכיבי� בסיטואציה ה

 ואילו במקרי� בה� קיימת בולטות רגשית נמוכה בסיטואציה ,מוסר של התחשבות ואחריות

 .תשפיע הסכמה הרציונלית על תהלי� התפיסה ותעורר סכמת פעולה של יעילות וצדק

 אוקולברגיאנית  יהגישה הנ

 סמ� על נאוקולברגיאנית גישה הציעו  Rest ,Narvaez, Bebeau & Thoma, 1999) (' ושות רסט 

לבחינת החשיבה שפתחו  DIT(Defining Issues Test)-3הפיקו מהעברת מבח� השתובנות 

 הצור� לערו� את' ושותי רסט " העלו עפDIT � בשימוש בתוצאות המחקרי� שבוצעו. ריתהמוס

 :השינויי� שהציעו ה�. בתיאוריה של קולברגשינויי� 

  .רת המבנה הבסיסי כסכמה ולא כשלבהגד .א

 .גמישות רבה יותר בהגדרת תוכ� הסכמה .ב

 .ביקורת על האופי האוניברסלי של התפיסה הקולברגיאנית .ג

 שלוש סכמות במקו� שישה שלבי� .ד

) ולא רק במוסר הקנטיאני( שימוש במודלי� פילוסופיי� מגווני� וברי יישו� רב יותר .ה

 בהגדרת הסכמה הפוסטקונבנציונלית

מוסר המתמקד באינטראקציות ספציפיות המתקיימות פני� אל  � חנה בי� מיקרוהב .ו

 .מוסר המתמקד בעקרונות מוסריי� כלליי�� לבי� מקרו,פני�

 . החלטהמודל רב מימדי המורכב מארבעה שלבי .ז

כי התיאוריה של קולברג מהווה נדב� חשוב ופורה בחקר ' רסט ושותמסכימי�  ,יחד ע� זאת

 . את החשיבה המוסרית כמרכיב  מרכזי בהסבר ההתנהגות המוסרית תופסי� ה�כמוהו ו, המוסר

י קבוצת הזר� "המחקרי� שהובלו עמעלה ביקורת כנגד (Walker, 2002) ווקר 

והתעלמו  ,  התמקדו יתר על המידה באספקטי� הקוגניטיביי�אנשיו כי ג� �הנאוקולברגיאני  וטוע

 .המוסריותטיביי� ורגשיי� בתגובות  אינטואימהיבטי�

 

 

                                                 
דרג בכתב ול, מכשיר שבו נדרש הנבדק לזהות לאילו סכמות שייכי� היגדי� המתארי� התנהגויות מוסריות שונות 3

 .את העדפותיו לגבי היגדי� אלו
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 בקבלת החלטות מוסריותשלבי (המודל הרב 

בו הוא כולל את כל  )'א 1'  מסלוח (ב� ארבעה שלבי�מציע מודל אינטגרטיבי ) Rest, 1986(רסט 

מצב המחייב התנהגות מוסרית לבי� /התהליכי� הפסיכולוגיי� שאד� עובר בי� הופעת ארוע

  :מצב או ארועהחלטתו להתנהג בדר� זו או אחרת בתגובה לאותו 

 אמור   מקבל ההחלטה.זיהוי מאפייני� מוסריי� בסיטואציה –  זיהוי הסוגייה המוסרית: 1שלב 

. בעלי עניי� שלמות� הפיזית הכלכלית והנפשית של שישפיע על לפעול באופ�שהוא יכול לזהות 

ומי�  רמזי� עמ, לדוגמא.רסט טוע� כי לאנשי� רבי� יש קושי לפרש מאורעות פשוטי� יחסית

 .  מהצדתבונ� במצבמ עזרה מצופה הורשי�במצבי� שד

האד�  . נכונה מבחינה מוסריתהפעולה ה דר�  לגביהחלטהו  שיקול �  שפיטה מוסרית: 2שלב 

קר ושוקל את דרכי הפעולה  מפעיל בשלב זה שיפוט רציונלי , מרוחק"שופט עליו�"מעי� משמש ה

  .ינה מוסריתהאפשריות על מנת להחליט מה ראוי  לעשות מבח

לאחר ששקל את חלופות ההתנהגות העומדות בפניו לאור הסטנדרטי�  � בחירה מוסרית : 3שלב 

מוסרי  בחירה בי� ער� על האד� לבחור כיצד לנהוג בפועל ולהחליט על ,והעקרונות המוסריי� שלו

� ה� ערכי� מוסריי� יש עדיפות על ערכי� אחרי� א� איב רסט טוע� שלבחירה .מוסרי�א לער�

 שלה� ויש לה� מימוש העצמילפרוייקטי� הקשורי�  בני אד� מייחסי� חשיבות ג�  ל.בלעדיי�

 ההתנהגויות המוגדרות עולות בקנה אחד ע�אינ� לעיתי� שמחוייבויות לחברי� ובני משפחה 

הבחירה מתקבלת לאחר שיקול דעת שבו מוצב השיפוט המוסרי  מול . בגדר  התנהגויות מוסריות

 . מחשיב� מאדהאד�אחרי� ששיקולי� 

 נדרש האד� לממש את ההחלטה שקיבל בשלב הבחירה  בשלב זה �  התנהגות מוסרית:4שלב 

ההחלטה  לביצוע תייחס לרצ" הפעולות הקונקרטיות הנדרשותכא� הוא נדרש לה. המוסרית

ות  התמודדות ע� עייפ: כגו�בחינת האופ� בו יש להתגבר על מכשולי� והפרעות בלתי צפויותול

 (egoעוצמת האנירסט טוע� כי . התנגדות להסחת דעת ופיתויי� והצמדות למטרה, ותסכול

strength(,  היא הקובעת בסופו של דבר את התנהגותו של האד�. 

  המרכיבי� השוני� וסדר הופעת אופי אינטראקטיביהוא בעלל "הנמודל  ה,י רסט"עפ

 שבו אד� שעובר את שלושת השלבי�  מצבבהחלט  יתכ� ,לדעתו. בתהלי� ההחלטה יכול להשתנות

 או מדלג מעל שלב כזה או  משנה את הזיהוי שלו,1חוזר לשלב ,  בוח� שוב את הנתוני� הראשוני�

מודל ארבעת  .אחרי�חוקרי�  או ידי רסטעל אמפירית לא נבדק סדר הופעת השלבי�  .אחר

 החלטות מוסריות  במיוחד בתחו� חקר קבלת,השלבי� משמש מקור השראה לחוקרי� רבי�

חוקרי�  ה י" לדגשי� הניתני� עמסגרת להשוואה יכול לשמש כ המודל של רסט .בסביבה ארגונית

 . התנהגות מוסריתההרואי� בגישת ההבניה כמודל הבסיסי לתיאור התפתחות 

  ),Rest 1986( מודל קבלת החלטות מוסריות � ' א1' לוח  מס

זיהוי

מוסרי
שפיטה

מוסרית

בחירה

מוסרית

התנהגות

מוסרית
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 � ההצעות לשיפור המודל של קולברג סיכו

 

 4 מודל ההבניה המאמצות את הבדלי� בדגשי� בי� גישות  -  ' א2 ' מסלוח

                    שלב

 חוקר    

 בחירה מוסרית  שיפוט מוסרי  זיהוי מוסרי

 קולברג

Kohlberg,1984)( 

אי� התייחסות 

ספציפית 

 המלווה במחקר

 :המוקד 

לי  שיפוט מוסרי רציונ*

 .רטיאליימפא

באד� כעיקרו� " אי פגיעה"*

 מוסרי מופשט 

 שלבי התפתחות נוקשי�*

 חקר דילמות היפוטטיות  *

 

� גיליג

)Gilligan,1982( 

אי� התייחסות 

ספציפית 

 המלווה 

 במחקר

התייחסות אישית *

 והקשרית לאנשי�

 .המעורבי� במצב

 הערכת סיטואציה משתי* 

:  נקודות מבט אפשריות

  ואכפתיותה דאגצדק ו

 חקר דילמות אמיתיות*

 

 'רסט ושות

Rest et al,1999)( 

 .מרכיב במודל

 מספר קיימי�

 מחקרי� 

 

. דגש על  חשיבה מוסרית*

 . אי� התייחסות לרגשות 

" רכות"סכמות שלוש  *

 . שלבי�שישה במקו� 

רפרטואר הסכמות *

 האפשריות לשימוש מגוו�

 חקר דילמות היפוטטיות *

 

 בלסי

Blasi,1995)(  

דגש על אינטגרציה בי�  

חשיבה מוסרית לזהות 

 מוסרית 

מרכיב הזהות המוסרית כגור� המשפיע 

 על המוטיבציה המוסרית

� ניס

Nisan,1993)(  

 �מוסר אידאלי 

שיפוט קר ואפרטיאלי של 

 הסיטואציה המוסרית 

הבחירה המוסרית כגור� �מוסר פרקטי

הזהות המוסרית כחלק . עצמאי דומיננטי

המוסר . ות הכוללת של האד� מהזה

 את המוסר  הפרקטי לא בהכרח תוא�

 האידאלי 

                                                 
שלב ההתנהגות המוסרית הוצא מהניתוח כי קיימת הסכמה בי� כל החוקרי� כי ניבוי  כיוו� ההתנהגות המוסרית  4

 .ההתנהגות המוסריתלחקר הוא הסיבה העיקרית 
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שמציגי� ) Kohlberg, 1984( קולברג שיפור המודל של/מציג את הדגשי� לשינוי' א2'  מסלוח

, )(Gilligan, 1982  מוסר הדאגה והאכפתיות של גיליג�: שתוארו לעילארבעה כיווני מחקר

מוטיבציוני     כגור�   המוסרית  הזהות   תפיסת, (Rest et al, 1999)  הנאוקולברגיאנית התפיסה 

 Blasi, 1995)( ,כמרכיב של הבחירה המוסריתוגישת המוסר הפרקטי  )Nisan, 1993 .( ההשוואה

 ) . Rest,1986(בי� הגישות מוצגת באמצעות שלושת המימדי� הראשוני� במודל של רסט 

כלפי התיאוריה  התאוריה של קולברג  מוסיפות  'א 2המוצגות בלוח הביקורות השונות  

 א� שינויי� , ומחזקות  את כושר הניבוי שלו, מרחיבות את תכולתו,אמנ� מימדי� נוספי� למודל

) Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974( שינויי� מהמעלה הראשונה  מוצעי� אלו ה� בחזקת

 .ואינ�  מערערי� גישת ההבניה כתפיסה כוללת

)  Churchland, 1996; Haidt, 2001, Walker, 2000:לדוגמא(ת מסוג אחר ביקורו

 )Watzlawick et al, 1974 (הקוגניטיבי שינויי� מהמעלה השניהגורסות כי יש לבצע במודל 

קוראת תיגר על , המתוארת בסעי" הבא החוש המוסרי פיסתת. הפרדיגמה כולה ולשנות את

 .הגישה ההתפתחותית קוגניטיביתי "פהמחקר המתבצע ע את המכוונתהפרדיגמה 

 

  ) moral sense theory  (תפיסת החוש המוסרי

בני אד� שגורסות  כי קיימות אמיתות מוסריות של המוסר הגישות האינטואיטיביות בפילוסופיה 

י פילוסופי� "תפיסה זו טופחה ואומצה ע. תופסי� באמצעות תהליכי� תפיסתיי� אינטואיטיביי�

 הבולט בקבוצה זו היה יו�.  חוש מוסריטבוע  שטענו כי בבני אד� 18�� במאה האנגלי� וסקוטי

)Hume, 1777/1969( וכי שתיה� נובעות מהרגש ,שטע� כי שפיטה מוסרית דומה לשפיטה אסתטית 

ההתנהגות  כי , היאומצו גישות אלי המוסרית שאטענת� של חוקרי ההתנהגות. ולא מהשכל

בחירה ו , הנתוני� ניתוח , תהלי� שיטתי ומבוקר של איסו" נתוני�המוסרית בחיי היו� יו� אינה

 התמודדות ע� סיטואציות מעורפלות שבמסגרתה אנו ,אלא ,רציונלית בי� אלטרנטיבות פעולה

 הבי�מ ל"ע. צריכי� לפרש את המצב בו אנו נמצאי� בפרקי זמ� קצרי� תו� עומס על תהליכי הקשב

בעבר כתוצאה מהתנסותנו  בהרגלי פרשנות שהצטברו  של מצבי� אנו משתמשי��את משמעות

חלק מהתהליכי� הללו מתבצעי� באופ� . אינטואיציות מוסריות באי� לידי ביטוי באמצעות ואלה

 את הנחותיה גישה זו שואבת. מושפעי� לעיתי� קרובות ג� מרגשותה� אוטומטי ובלתי מודע ו

את התהליכי� המדגישי� , אחרונותנערכו בשני� ה שממחקרי� נאורולוגיי� ופסיכולוגיי�

 ומאירי� את  Bargh & Chartrand, 1999): לדוגמא( של האד� מטיי� בקבלת החלטותוהאוט

 ;Damasio, 1994:לדוגמא( לטותתפקיד הרגשות כתשומות אינפורמטיביות לתהלי� קבלת ההח

Greene et al, 2001; LeDoux 1995,1998; Moll et al, 2002; Schwartz & Clore, 1996.( 

 תרמו תרומה משמעותית לקידו� הגישות הטוענות כי התנהגויות ,אחרי�רבי� חוקרי� אלו ו

מתבצעי� במקרי� רבי� באופ� ואשר חברתיות  רבות  מבוססות  על תהליכי� המתרחשי� במח 

. בני אד� יכולי� לקבל  החלטות מוסריות ג� מבלי להיות מודעי� לה�, לטענת� של אלה. אוטומטי

מיפוי והגדרת הפעילות המוחית האחראית על  , היא,אות� חוקרי�אלה מרכזית שמעסיקה את ש

ח וחקר ייצוג התופעות החברתיות בפעילות העצבית במ. הגירויי� הבאי� מהסביבה החברתית שלנו
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ח המעורבי� באופ� משמעותי והביא לתובנות רבות המאפשרות לשרטט מפה של אזורי� שוני� במ

, חומהצליחו לאתר אזורי� ב) Robertson et al, 2007(' רוברטסו� ושות :לדוגמא. בתהליכי� אלו

האחראי� למוסר אחרי� אזורי�  ו(care & compassion)למוסר של דאגה ואכפתיות האחראי� 

 ועל עובד מידע מוסרי בו מבמחאזור ההצביעו על ) Moll et al, 2002(' מול ושות). justice(של צדק 

' י גרי� ושות"ממצאי� ברוח דומה נתקבלו ג� ע. מעובד מידע נייטרלי מבחינה מוסרית בו אזור אחר

)Greene et al,2000(. 

שמאפשר לו להבחי� בי� " מצפ� מוסרי"קיימי� חוקרי� הטועני� כי האד� נולד מצויד ב

לנד 'רצ' טוע�  צNeural representation of social reality" "� במאמר בש�. ורע טוב 

Churchland,1996) ( רגישי� תפיסתית למרכיבי� , ח חברתיי� אחרי�"בעוכי בני אד�

. באותה מידה שה� רגישי� למרכיבי� פיזיי� טהורי� של הסביבה, החברתיי� של סביבת�

סכמות הפעולה .   מוקד� יחסית בתהלי� ההתפתחות, לידי ביטוי לטענתו רגישות חברתית זו באה

לנד  היכולת 'רצ'י צ"עפ.  ונשלפות ברגעי� המתאימי�חוממטי בהמוסריות נצברות באופ� אוטו

לזהות ולהבחי� בתכונות תפיסתיות עולה על היכולת לתאר ולהסביר באופ� מילולי את אות� 

 בורורבלי על הורבלי מוכחת בבדיקות של �העדיפות הקוגניטיבית של הפרה ,לטענתו. הבחנות

 ,עור, סובלנות, מקרי� של אכזריותנטואיטיבית היכולת לזהות אי. יותהקטגוריות הקוגניטיב

 את לנד מדגיש 'רצ'צ.  אלוצבי�תאור מילולי של מלעולה בהרבה על היכולת להגדרה ו', אומ� וכו

 כשלב משמעותי בתהלי� ההחלטה המוסרית וטוע� שברב המקרי� הבעיה היא לא הזיהוי המוסרי

 (framing) אלא במסגור הראשוני ,פעולהבבחירת עיקרו� ההחלטה המוסרי שעל פיו נבחרת דר� ה

 . של הבעיה 

י פסיכולוגי� ונאורולוגי� אשר "כיווני חשיבה אלו  הביאו לסדרה של מחקרי� שנערכו ע

 שני תהליכי� המנהלי� את עיבוד המידע הנקלט ח אחראי� עלוו כי אזורי� שוני� במזיה

י "מאופיי� ע, גירויי�  ואילו השניספונטני  ומהיר של הוא עיבוד אוטומטי , הראשו�. יבהמהסב

על שליטה ני התהליכי� הללו מתחרי� ביניה�  ש.הגירוי� איטי של חשיבה ועיבוד מודע של תהלי

 ;Kahneman & Frederick,2002; Nisbet & Ross,1980 (אותה ומכווני� בהתנהגות האד�

Nolte, 2001; Zajonc, 1980.(תאר זאת אוונסמיטיב ל כפי ש ):(Evans, 2003  

"Dual-process theories of thinking and reasoning quite literally propose the presence 

of  two minds in one brain. The stream of consciousness that broadly corresponds to 

System 2 thinking is massively supplemented by a whole set of autonomous subsystems 

in System 1 that post only their final products into consciousness and compete directly 

for control of our inferences, decisions and actions. However, System 2 provides the 

basis for hypothetical thinking that endows modern humans with unique potential for 

a higher level of rationality in their reasoning and decision-making". (Evans, 2003, 

p.458) 
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 ) ,2002Lieberman et al(' י ליברמ� ושות" מערכת העיבוד הכפול עפ� ' א3' לוח מס

C-מערכת 

X-מערכת 

1

2

התרעה3

C-מערכת 

4

6

5

מטרות והשערות

X-והנחיות למיצוי אילוצים למערכת

התאמת אוטומטית של דפוסי 

פעולה לתשומות חיצוניות

ומיצוי אילוצים בין הטיות

 אינה יכולה להתמודד עם X-במידה ומערכת

C -מידע היא מזעיקה לעזרה את מערכת

X-עדכון מערכת

 קובעת Cמערכת 

רגישויות למערכת 

ההתרעה

איכות החשיבה . י כללים"חשיבה עפ

תלויה בעומס הקוגניטיבי ובמוטיבציה 

היסקים באיכות גבוהה יקודדו  בזיכרון

 

 X–מבחיני� בי� מערכת  ) Lieberman,Gaunt,Gilbert & Trope ,2002(' ליברמ� ושות

  '  מסלוחב .""reflection� ה תהלי�הממונה עלC –לבי� מערכת , "reflexion"�הממונה על תהלי� ה

 מייצגת חלקי� במח X �  מערכת.'שמציעי� ליברמ� ושות" חשיבה�תגובה" מודל המוצג' א 3

למידה  ,רי� כעיבוד אוטומטי חוקי"תהלי� שמתואר ע, הקשורי� לניתוח לא מודע של הסביבה

יו� מרכיבי� בסביבה מבלי להשקיע �טואיציה שמאפשרת לזהות בחיי היו�ואפילו אינסמויה 

היא מנתחת גירויי� באמצעות כללי  . א: C–שני עקרונות עומדי� בבסיסה של מערכת . מחשבה

משת כווסת של היא מש. ב.  על מנת לקבוע דרכי פעולה,החלטה מופשטי� ולוגיקה סימבולית

 אב . טיפוס לפעולהותלהגדיר אב מאפשרות C–תוצאות הניתוח המתבצעות במערכת . X–מערכת 

 שבה הוא משמש להתאמת  X–עובר לרשותה של מערכת שנעשה בו שימוש מספר פעמי� טיפוס 

 וערכי�  נתקלת בחוסר יכולת להתמודד ע� גירוי חדש או X–רק כשמערכת . דפוסי� אוטומטית

 ומפעילה כללי� ועקרונות מופשטי� על מנת לתת  C–מוזעקת מערכת , � לגבי גירוי אחרסותרי

 . X– תשובה למערכת

 )Walker,2000(מודל הרגלי הפרשנות המוסרית של ווקר 

תהליכי� מתאר  טוענת כי חקר הרגשות שהתפתח בשני� האחרונות ) ,2000Walker( ווקר

תוכ� המוסרי של לבית  אינטואיי� בסיס לתגובהיוצרקוגניטיביי� אוטומטיי� מהירי� אשר 

תחושות " לנו ידע אינטואיטיבי הנובע מי� שאנו חווי� במקרי� רבי� מספקרגשותה .הסיטואציה

מי� היו� על מנת לאתר את המשמעות המוסרית בתו� המצבי� העמו . העומד להתרחשעל" בט�

� על המציאות באופ� אינטואיטיבי אנו מפתחי� הרגלי פרשנות שפועלי ,יומיי� בה� אנו נפגשי�

 ,אבני היסוד של המודל שמציעה ווקר כאלטרנטיבה לגישה הקוגניטיבית הרציונלית. ולא מודע

שני . שבאה בעקבותיה וחשיבה הרפלקטיבית הסיטואציה  שלפרשנות האינטואיטיבית ה�
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וה� לגיבוש  למצב איתו מתמודד הסוכ� המוסרי ספציפית תגובה ה� לי�מובילל "התהליכי� הנ

המודל של ווקר .  שתשמשנה  את הסוכ� המוסרי במקרי� דומי� בעתידסכמות פרשניות עתידיות

שני תהליכי� של ווקר  בתהלי� ההחלטה המוסרי מתבצעי� על פי הגדרתה .' א4'  מסלוחמתואר ב

 :עיקריי� 

, סה מוסרית שבחלקו הוא בלתי מודעתהלי� אוטומטי אינטואיטיבי מהיר של תפי .1

 .מיידי וסובייקטיבי

 .תהלי� איטי של רפלקציה מוסרית שהוא רציונלי ומודע .2

 

 )alker,W 2000(  מודל הפרשנות המוסרית � ' א4' לוח מס

גירוי סכמה 

פרשנית

אוטומטי

פרשנות מיידית
סכמה פרשנית

שהוחלט עליה

פעולה
תגובות

פרשנות

עקביות

י תוצאת התנהגות הסוכ� והתייחסות אחרי� "אישור פרשנות ע� 2לולאת משוב  

דפוסי הפרשנות �1לולאת משוב 

שבשימוש מחוזקי� בזיכרו�

הקשר

רפלקציה

 

הראשו� מתרחש לאחר שלב הפרשנות המיידי לפני ההחלטה על . משובהמודל מציג שני מעגלי 

כרו� לטווח ארו� י ואילו המעגל שני מעביר את המידע לז,רו� לטווח קצרכיהפעולה המתאימה בז

מידע זה מחזק סכמה פרשנית קיימת או יוצר סכמה פרשנית חדשה שתשמש . לאחר ביצוע הפעולה

, בהמש�. הפרוש המוסרי של הגירוי אינו מסתיי� בשלב האינטואיציה. את האד� בהחלטה הבאה

  לשלב   האינטואיציה בחינת   את האד�   מעביר  שבאמצעותו  תהלי� של אינטרוספקציה  מתבצע

 נכנס   הגירוי יותר מאשר אינטואיציה אחתעוררבמצבי� מסוימי� בה� מ. המודע של התהלי�

התהלי� הרפלקטיבי  מסתיי� . החלטה  המתאימההקבלת ב    שמסייעלפעולה תהלי� הרפלקטיבי

 לרפרטוארהמצטרפת  לסכמה קוגניטיבית  את הפרשנות שנת�האד� בפעולה שלאחריה מבנה 

 .מוסריי� במפגש ע� מצבי� עתידיי� שיש בה� מרכיבי� ועומד לרשותהפרשניות סכמות הה

נקשרי� המרכיבי� המאפייני� את  ,פרשנית בסיטואציה מסוימתכאשר אנו מפעילי� סכמה 

מפעילי� ו אנ, כתוצאה מהרגלי הפרשנות הקיימי� ברפרטואר שלנו. לסכמה זוהסיטואציה 

סכמות  .מכתיבה את המציאות אותה אנו חווי�ל "הנהפרשנות . פרשנות מוטה  במצבי� עמומי�
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 .במצבי� עתידיי� מהזיכרו� לטווח ארו�  לשליפה  זמינות יותרהמופעלות בשכיחות גבוהה יותר

התמודדות ע� שהתעוררו ב הפרשנויות ברמבוסס על צי ווקר "עפתהלי� ההתפתחות המוסרית 

 . פליקטי� מוסריי�קונ

 Social Intuitionist Model (SIM) – חברתי לשפיטה המוסרית (המודל האינטואיטיבי 

 "The: במאמר שכותרתו Haidt, 2001)(הידט נת� ו' גי"ע 2001� בפורס�ש SIM�מודל ה

emotional dog and its rational tail" את הפרדיגמה הקוגניטיביתינ מציג � סיו� לנת

ולויכוחי�  סוערי� בי�  , התיאוריה של הידט הביאה להתעוררות בתחו�.יה של המוסרבפסיכולוג

מהווה ציו� דר� חשוב בחקר ההתנהגות  תפיסה זו. בפרדיגמות השונותהחוקרי� המצדדי� 

רעיו� כי שפיטה מוסרית מתעוררת  המודל מבוסס על ה. פרט אותה בהרחבהנולכ� המוסרית 

רק לאחר  )כאשר היא  נדרשת(בחשיבה מוסרית איטית  אשר מלווהבעקבות  אינטואיציה מוסרית 

י הידט מתרחשת במהירות ללא השקעת מאמ� ובאופ� "האינטואיציה המוסרית עפ. מעשה

החשיבה המוסרית , לעומת זאת. ולא התהלי� היא הנגישה להכרה,  כ� שהתוצאה,אוטומטי

הידט מקשר באופ� ישיר . � להכרה דורשת מאמ� הכרתי וכוללת צעדי� נגישי,פועלת באיטיותה

  טוע�הוא . לבי� ההתנהגות המוסריתבסיטואציהאת המרכיב המוסרי בי� האינטואיציה המזהה 

תהלי� אל כלהתייחס אליו  יש ,מאחר ותהלי� השפיטה המוסרית מתרחש בסביבה חברתיתכי 

יציה על האינטואעה להשפמשמש  ה המתבצע לאחר מעשהתהלי� החשיב. חברתי בי� אישי

  מסתמכי� היו� יומיי� השיפוטי� הערכיי� והמוסריי� .והשפיטה המוסרית של אנשי� אחרי�

התנהגות� של בני אד� וקריאה לגבי  ראיה ,על ידיעה המתגבשת תו� כדי שמיעה, י הידט"עפ

בהשפעת שנתקבלו ( את החלטותיו המוסריות  טוע� כי כאשר האד� נדרש לנמקואה. אחרי�

קו . "למקרה" קו הגנה"הוא נוטל תפקיד של מעי� פרקליט המנסה לבנות ) סריתהאינטואיציה המו

 נובעת ביקורתו של הידט , מכא�. לפעולהאותוזה אינו זהה בהכרח לאינטואיציות שהובילו " הגנה

המבקשי� מבני אד� לנמק את  על המתודולוגיה שמשתמשי� בה חוקרי הגישה הרציונלית

 מדדי השיפוט המוסרי  אינ� משקפי� את ההתנהגות ,וטענתל. תשיפוטיה� ובחירותיה� המוסריו

 .  האמיתית של האד�

שלושה מושגי�  בי� קשרי�  עלמבוסס, Haidt, 2001)( 'א 5'  מסלוח בהמוצגהידט  המודל של

 :עיקריי�

 �טוב( הופעה פתאומית בהכרה של שפיטה מוסרית המלווה ג� במימד רגשי � אינטואיציה מוסרית

שקילת עובדות  ,ללא מודעות מחשבתית הכרתית שכרוכה בשלבי חיפוש) לא אהוד �אהוד,רע 

 . תהלי� האינטואיציה המוסרית דומה לשפיטה אסתטית. והסקת מסקנות

 המתבצעות תו� ,של התנהגותו או אופיו של אד�)  רעותאוטובות ( הערכות � שפיטה מוסרית

 .התייחסות למערכת כללי� מחייבי� של תרבות מסוימת

 פעילות מנטלית מודעת הכוללת טיפול במידע נתו� על מנת להגיע לשפיטה � חשיבה מוסרית

 . ובר בקרה ,כרו� במאמ�, מכוו� מטרה, תהלי� החשיבה הוא ברמת המודעות . מוסרית

 :ל"מורכב משישה קשרי� בי� שלושת המושגי� הנ SIM  �המודל  

ציה קיי� מרכיב מוסרי מובילה את האד� כי בסיטואהתחושה  � האינטואיציה המוסריתקשר  .1

  .טופילש
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 חשיבה שבה קשר זה מאופיי� באמצעות � )post-hoc reasoning( קשר החשיבה שלאחר מעשה .2

 & Nisbett( הידט מסתמ� על ניסבט ווילסו� .האד� מחפש טיעוני� להצדקת השיפוט שלו

Wilson, 1977 (ועל קונדה) Kunda, 1990( דה  כי כאשר מבקשי� מבני אד�  המצביעי� על העוב

 ה� מעלי�  הסברי�  שנראי� מספקי� בעיני החברה ולאו ,לחשוב רטרוספקטיבית על  התנהגות�

  .דווקא מייצגי� את התנהגות�

י נורמות חברתיות "כא� מצדיק האד� את שיפוטו המוסרי עפ � קשר השכנוע המחושב. 3

 : חדשות בקרב המתבונ�ומייצר אינטואיציות,אחרי� לבני אד� משותפות 

"The reasons that people give to each other are best seen as attempts to trigger the 

right intuition in others". (Haidt & Bjorklund, 2008  p.191) 

מתבצע באמצעות השפעה לא מילולית על אחרי� הצופי� בהתנהגות של . יקשר השכנוע החברת .4

 :לטה  ושופטי� את התנהגותומקבל ההח

"… the social persuasion link, captures this automatic unconscious influence process" 

(ibid p.192) 

 לעיתי� האד� מפעיל תהלי� חשיבה ופוסל את האינטואיציה –קשר החשיבה המוסרית  .5

יה הראשונית הייתה במקרי� שבה� האינטואיצקשר זה מתרחש .  בשלבי� הקודמי�שעלתה

 .ויכולת עיבוד המידע גבוהה. חלשה

"People may at times reason their way to a judgment by sheer force of logic, 

overriding their initial intuition".(ibid p.193) 

י במהל� החשיבה לגבי הסיטואציה יכול האד� להפעיל באופ� ספונטנ .קשר הרפלקציה הפרטי .6

הדבר מתרחש לאחר הפעלת תהלי�  .אינטואיציה חדשה  שתסתור את האינטואיציה הישנה

 מהווה גירוי מחשבתי חשוב להתפתחות המודל של הידט .לאחר מעשהשחשיבה ודיאלוג פנימי 

 . ומהווה קטליזטור לתחו� המחקר בהתנהגות מוסריתמחודשת של חקר ההתנהגות המוסרית 

 

 )SIM( ינטואיציה המוסרית מודל הא� ' א5'   מסלוח
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 SIM(ביקורות על מודל ה

המודל מציע שינוי . מחייבת התייחסות מעמיקה SIM�ל מודל ההמשמעות התיאורטית ש

מכא� עולה  .משמעותו למחקר הנוכחי חשובהלכ� ופרדיגמטי בחקר הפסיכולוגיה של המוסר 

   : באות� נושאי� לגביה� הוא מציע שינוי העיקריות כלפי המודל את הביקורותציג לההצור�

 מהות האינטואיציה. א

 ,Haidt (הידט  יוצאי� כנגד הגישה של) (Saltztein & Kasachkoff, 2004  זלצטיי� וקסקו"

 ומתעלמת מהתפיסה המקובלת בספרות "חוש אנושי"כ בלעדיות לאינטואיציה  המייחסת)2001

הבנוי על התנסות שיטתית מודעת שהופכת בשלב מתפתח יציה כמנגנו� האינטואהתופסת את 

 .מסויי� לפעילות אוטומטית

"…the point is not that affectively based intuitions do not appear, but rather that they 

are not determinative; reason plays a critical role, and although it is not the entire 

dog, it is also not just the tail…" (Saltztein  &  Kasachkoff, 2004,p.276) 

 וכי  , האינטואיציה היא תהלי� מצטבר הנית� לעיצובטוע� כי (Hogarth ,2001)הוגרט ג�  

הדבר החשוב ביותר לקבלת  ,לדעתו של הוגרט. בתהלי� הלמידה הסמוי  קיימי� מרכיבי חשיבה

 :הול הקשב של מקבל ההחלטה  וכי נית� ללמוד את המיומנות הזוההחלטות הוא ני

"I am not saying that the tacit system involves  absolutely no conscious attention or 

deliberation… There is always some level of process monitoring that is under 

conscious control...it should be noted that, if deliberative- system action are repeated 

over time ,they can move to the domain of the tacit system."( Hogarth, 2001,pp.21-22) 

"It is possible to improve your decision making skills by taking steps to educate your 

intuition" (Hogarth, 2001, p.X) 

 .התייחסות למודל הדואלי לעיבוד מידע. ב

תפקיד חשוב ) dual processes model(מייחס למודל העיבוד הכפול (Haidt, 2001)  הידט

 הוא  , בפועל.המוסרי בפרטתהלי� קבלת ההחלטות בו, בתהלי� קבלת ההחלטות הפסיכולוגי בכלל

שרות שחשיבה יכולה לשמש אפמה ומתעל� ,העיבוד הכפולמתייחס רק למרכיב האוטומטי במודל 

 מתייחס לאד� כקולט� פסיבי של  הסביבה הפיזית והחברתית הנושא הידט .כמניע להתנהגות

באמצו .  האקטיבי של האד� כפועל על סביבתוו וכופר בתפקיד,עימו אינסטינקטי� אבולוציוניי�

ה שבני אד� את העובדהידט שולל  )Nisbett & Wilson, 1977( את תפיסת� של ניסבט ווילסו�

חוכמה "בגדר  וכי הסבריה� ה� ,מסוגלי� לתת הסבר סיבתי מניח את הדעת להתנהגות�

 (& Ericssonסיימו�ו מתעל� מעבודת� של אריקסו� זו הואבהתייחסותו . "שבדיעבד

(Simon,1993 של דיווחי�  הטועני� כי במקרי� רבי� אפשר להוכיח את התקפות והיעילות

 מצטרפת  שורה ארוכה של חוקרי� המצביעי� ,של אריקסו� וסימו�ו זלדעת�  .רטרוספקטיביי�

 חברתיות ביי� בייצוג מגוו� רחב של תופעותעל התוק" וההימנות של דיווחי� רטרוספקטי

 ;Bifulco et al, 1997; Cohen, 1996; Day & Tappan, 1996; Heath et al, 2003: לדוגמא(

Snell, 1996, .( 
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טועני� כי חוקרי� רבי� הלכו  ) (Koriat,Goldsmith & Pansky, 2000'קוריאט ושות

 :בפסילת� את הדיווחי� הרטרוספקטיביי�" רחוק מדי"

"…it seems to us that the interest in memory illusions and false memories ,spurred 

perhaps by real life problems, has led researchers to selectively focus on the dark side 

of memory, resulting in somewhat biased pictures"(p.422) 

  

 חשיבהתפיסה שונה של יחסי הגומלי� בי� תהליכי� אינטואיטיביי� רגשיי� לבי� תהליכי 

המגדירי� שני תהליכי�  ) Bazerman, et al, 1998('  אפשר למצוא אצל  בזרמ� ושות,ושיקול דעת

אינ� נותני� עדיפות אפריורית לא" אחד  ה�, בניגוד להידט .טה המוסריתשוני� בתהלי� ההחל

תהלי�  את תופסי� ה�. בהשפעת גורמי מצבהעדיפות נוצרת , לטענת�. י� הללומהתהליכ

העצמי ". (Should) "העצמי המחוייב" לבי� Want)( "העצמי הרוצה" כמאבק בי� ההחלטה

 , רציונלי,הוא קר" העצמי המחוייב"ואילו . איטיביאימפולסיבי ואינטו,   הוא אמוציונלי"הרוצה

 "העצמי הרוצה"במצבי� של לח� זמ� ואי ודאות גובר . ושוא" לאופטימיזציה של ההחלטה

וקבלת ההחלטות מתבססת על רגשות ואינטואיציה כפי " העצמי המחוייב"על ) האינטואיטיבי(

כאשר , לעומת זאת .)Lieberman et al, 2002( ' במודל של ליברמ� ושותX�שנגזר ממערכת 

  לבחור ביניה� יכולהאד� אינו נמצא בלח� זמ� וניצבות בפניו  מספר אלטרנטיבות לפעולה שהוא 

קלונד רג� הידט וביו. "העצמי המחוייב" גובר ,)C � י מערכת"ה לשלב השיפוט הפעיל  עפבדומ(

)Haidt & Bjorklund, 2008(  אינטואיציה חלשה ומשאבי אפשרות כי במצב של ה לגבי מסכימי�

 ).  במודל5' קשר מס(   תתבצע חשיבה מוסרית העומדי� לרשות מקבל ההחלטהזמ� גדולי�

"People may at times reason their way to a judgment by sheer force of logic, 

overriding their initial intuition. In such cases reasoning truly is causal, and cannot 

be said to be the “slave of the passions". (p.183) 

שכיחותה של החשיבה המוסרית בתהלי� ההחלטה בעוד שהידט וביורקלונד טועני� כי  ,אול�

בתהלי�  חשיבה רועיי הרי שהגישות האחרות טוענות לשכיחות רבה יותר של א,נמוכההמוסרית 

 .Walker, 2000)  שלמודל הפרשנות: לדוגמא(  ההחלטה המוסרית

 

  )SIM � במודל ה4' קשר מס(תהלי� ההשפעה החברתית 

את האד� לחקיי� פסיבי Haidt,2001) (בתיאורו את תהלי� ההשפעה החברתית הופ� הידט 

 הוא מתעל� בקביעה זו .המושפע מדמויות שהוא מערי� ללא בדיקה מושכלת של רעיונותיה�

י " עפ, יתרה מזאת.)Bamberger & Biron, 2007: מאלדוג(ממודלי� שוני� של השפעה חברתית 

י קולברג  נוטי� לרצות דמויות " עפ3בני אד� הנמצאי� בשלב ו  מאחרהידט אפשר לטעו� כי

י " אות� להתנהג באופ� בלתי מודע עפהמביא וזנטייה ש הרי, בהומפתח נחשבות בסביבת� הקר

בני אד� הנמצאי� בשלבי� גבוהי� ו� כי נית� לטעעל פי קו מחשבה זה  .הציפיות של דמויות אלו

  .יותר ברמת החשיבה המוסרית יושפעו פחות מדמויות אלו
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 ) Moral dumfounding(תופעת המבוכה המוסרית 

 מנבא תופעה SIM �מודל ה, Bjorklund, Haidt & Murphy, 2000)(' על פי ביורקלונד ושות

תופעה זו מתרחשת כאשר בני   ).moral dumfounding" ( מבוכה מוסרית" כגדרת על יד�והמ

האינטואיציות שהשפיעו על החלטותיה�  מצב שבו אי� לה� יכולת לנמק את אד� ניצבי� בפני

 סיפורי� 4לנבדקיה� לקרוא  ' על מנת לבדוק את קיו� התופעה נתנו ביורקלונד ושות. המוסריות

ינטואיציות מוסריות חזקות  היו אמורי� להפיק א, שניי� מ� הסיפורי�.בעלי משמעות מוסרית

י כימאית בעת שהותה לבדה  " ע  LSDובלקיחת ס� , ועסקו בגילוי  עריות חד פעמי בי� אח לאחות

 לפי –בשני המקרי� לא הייתה אפשרות לפגיעה באנשי� אחרי� ולכ� (בביתה בסו" שבוע 

' ביורקלונד ושותי " שני הסיפורי� האחרי� הוגדרו ע.) קיימת כא� פגיעה מוסריתלא � המחברי�

 גירסא משופצת לדילמה ,הוצגה למשתתפי המחקר ,ראשו�ב .ככאלה  המעוררי�  חשיבה  מוסרית

 מתואר ,שניהסיפור ב ואילו ,של היינ� שמתלבט הא� לגנוב את התרופה עבור אשתו חולת הסרט�

מה היותה של המכונית פגו  את המידע בדבר ממנהומסתיר אד� המוכר מכונית פגומה לשכנתו

בשני המקרי� האחרוני� יש אפשרות לפגיעה באד� אחר ולכ� ה� אמורי� לעורר חשיבה (

 שני הסיפורי� הראשוני� שבה� אי� פגיעה מוגדרת SIM �על פי הניבוי של מודל ה. )מוסרית

 כלומר המשתתפי� יחושו באופ� אינטואיטיבי . יעוררו מבוכה מוסרית,באד� כלשהוא או בחברה

ממצאי . א� יתקשו להסביר את  תחושת� זו וארת בסיפור אינה נאותהכי ההתנהגות המת

נמצאה זאת לעומת . המחקר מצביעי� על כ� כי רק בסיפור גילוי העריות נמצאה מבוכה מוסרית

 דומה בעוצמתה למבוכה המוסרית מבוכה זו הייתה .LSD �בסיפור המבוכה מוסרית נמוכה 

משתמשי�   Haidt & Bjorklund, 2008)(יורקלונד  הידט וב. שהתגלתה בסיפור מכירת המכונית

 : כיוטועני�" מבוכה המוסרית"ל לאושש את השערת ה"בתוצאות המחקר הנ

"Subjects who got scenarios with vividly described disgust made stronger moral 

judgments, even though the disgusting features were morally irrelevant".(ibid,p.197) 

 .Bjorklund et al, 2000)(' טענה זו אינה תואמת את ממצאי המחקר של  ביורקלונד ושותא� 

במקרי� בו האירוע רק מצביעי� על האפשרות כי יתכ�  ומודל האינטואיציה המוסרית תק" ה

 ברב בני האד�י�  המתעורררגשות בטאבו חברתי כדוגמת ה�שמקור י� חזקרגשותהנתפס מעורר 

 ברב האירועי� המוסריי� .)Rozin, 1994& Haidt, MaCauley:ראו ב(לסוגיית גילוי העריות 

 בחיי היו� יו� מתעוררי� רגשות בעוצמה נמוכה יותר שמקור�  בני אד�שאית� מתמודדי�

קרוב לודאי שבמצבי� אלו  תתעורר רפלקציה בדומה . בזיהוי קוגניטיבי של הפגיעה המוסרית

 5דומה לקשר  ה)'א 4' לוח מס(בלולאת הרפלקציה הראשונה ) Walker, 2000(מה שמציעה ווקר ל

  .)Haidt & Bjorklund, 2008(במודל של הידט 

בית הנשלטת באופ� היא דמות פסי) Haidt, 2001( דמות האד� שמציג הידט :לסיכו�

רי  את האינטואיציות המוסריות של חבמחקהה )שחלק� ה� פרי האבולוציה(י רגשות "מלא ע

  .מי� בקיצוניות שלו שופ� הידט את התינוק ע� ה.הקבוצה

 הבדלי� עקרוניי�  בי� גישת ההבניה לגישת החוש המוסרי

 המודל הדואלי באמצעות " חוש המוסרי"לגישת ה" הבניה"גישת הנית� לבחו�  את ההבדלי� בי� 

י המאפיי� את גישת השיפוט המוסר, י מודל זה"עפ). Lieberman et al, 2002(' של ליברמ� ושות
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גישת החוש ,   לעומת זאת.C – תוא� למנגנו� השיפוט הפעיל המאפיי� את מערכת "הבניה"ה

רב ההחלטות המוסריות כתוצאה מהתאמת מתקבלות שבה  Xהמוסרי שמה דגש על מערכת 

 בעוד  .שתי הגישותבי�  מכא� עולה ג� השוני באופי המדידה .טואיטיביות למצבי�אינתגובות 

י חוקרי גישת ההבניה "ובות  לדילמות היפוטטיות המקובלות במדידת השפיטה המוסרית עשהתג

 . X�הרי  שהתגובות  לסוגיות מוסריות אמיתיות מפעילות את מערכת  ,C�מפעילות את מערכת 

 �לתופעה  של ידע סמוי החוש המוסרי משקל רב  גישת מייחסת ,ההבניהבשונה מגישת 

tacit knowledge (Polanyi, 1967).או כפי ששו� , המונח ידע סמוי (Schon, 1983)  ידע "קרא לו

 הוא אשרוהקיי� במוחו של האד�  לייצוג ידע אנושימשמש   "knowledge in action "� "בפעולה

לדעת " לידי ביטוי בשוני בי� הגלוי  באידע ההבחנה בי� ידע סמוי ל.  מתקשה להגדירו באופ� מודע

הידיעה " .)know why(" לדעת למה"  וknow - what) ("לדעת מה"לבי�   know- how)( "כיצד

 .פועל ללא חשיבה או קשב ממוקד בתהלי�ה , מאפיינת את דר� פעולתו  של המומחה"כיצד

 ידע מודע נגיש שנית� לדווח עליו והוא תוצאה של למידה ת כולל," למההידיעה" לעומת זאת

ניס� ג� ). כפי שגורסת גישת ההבניה(נסות פעילה  והתקשב לפעולות ,באמצעות הוראה גלויה

Nisan, 1990,1993)(מכיר בכ� כי ג� בתחו� ההתנהגות  היוצא מנקודת המבט של גישת ההבניה 

י המוסר הפרקטי  שלה� שאינו בהכרח מודע "המוסרית קיימי� מצבי� בה� אנשי� פועלי� עפ

ח  וה� ת שגרתיות שלא הגיעו לכלל ניסוהתנהגויוללדעתו זוהי אי מודעות מהסוג האופייני . ה�ל

תופעת   כי , ניס�טוע� ,יחד ע� זאת .בר על ידע סמויי התכוו� כשדדומות במהות� למה שפולני 

 . את תהלי� החשיבה המוסריתת מבטלהידע הסמוי אינה

ממצאי , Blum, 1991): לדוגמא(כיווני� חדשי� בפילוסופיה של המוסר : לסיכו�

 ;Churchland, 1996:לדוגמא(ולוגיה והפסיכולוגיה האבולוציונית חוקרי� ממדעי הנאור

Damasio, 1994(, טומטיי� בהתנהגות האד� חקר תהליכי� או)לדוגמא:Bargh & Chartrand, 

 )Walker, 2000( י ווקר"ע מודלי� פסיכולוגי� אינטואיטיבי� הצגה שלובעקבותיה�  ) 1999

 מעלי� אתגר Greene et al, 2001)(' גרי� ושותו ,)Haidt & Bjorklund ,2008(ביורקלונד ו הידט,

 בתהלי�  העברת הדגש  המשות" לכל הגישות הללו הוא .חשוב לחוקרי הפסיכולוגיה של המוסר

כמעט  (לשלב הזיהוי והתפיסה המאופיי� ברובו מקליטה אינטואיטיביתההחלטה המוסרית 

 .תייעות ברגשות תו� הס של הגירוי  בסביבה עמומה ודינמית)אוטומטית

 

 משמעות הרגש לתהליכי קבלת החלטות מוסריות  2.2

 המשמעות החברתית של הרגשות 2.2.1

. חברתיה מו ולקיוורגשות מלווי� את האד� כל חייו ומהווי� מרכיב הכרחי התור� להישרדות 

 ,קנאה ושנאה, כ�.  היא סיווג� לרגשות שליליי� וחיוביי� השוני�הבחנה נפוצה בי� הרגשות

 ,אהבהכ  שרגשות  בעוד,כוללי� הערכות שליליות על הסביבה או העצמי,  כעס ופחד, אשמה,בושה

 (& ,Diener, Sandvik הערכות חיוביות אל הסביבה ואל העצמיי� ושמחה כולל, תקווה,והוגא

Larsen, 1995( . וקולור �,  טועני� כי כדי להערי� אוביקטי�)Shwartz & Color, 1983(שוור

רגשות שליליי� מתפרשי� . ואלי� את עצמ� כיצד ה� מרגישי� כלפי אותו אוביקטאנשי� ש
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כחוסר אהדה או חוסר שביעות רצו� ואילו רגשות חיוביי� מתפרשי� כחיבה או שביעות רצו�  

 How do I feel about"אותה ה� מכני�  שהאד� משתמש ביוריסטיקה , טועני�ה�. מהאוביקט

it" אנשי� אינ� .  ביחס לקבלת החלטות כלפי מטרות עתידיותותהרגש המצביעה על חשיבות

מסתפקי� בבחינת מצב� הרגשי בהווה בכל רגע נתו� אלא בוחני� ג� כיצד ה� מרגישי� כלפי 

 .Mellers, Schwartz & Ritov, 1999)(תוצאות אפשריות בעתיד 

 ,Averill:לדוגמא(ות ה� אירועי� חברתיי� מקובל לחשוב כי הסיבה להופעת רגש

(1982; Kemper, 1978; Oatley & Johnson-Laird, 1987; Parkinson, 1996; Salovey, 2003 

 ,Fridlund, 1991; Izard, 1984; Rime: לדוגמא(וכי ה� משמשי� לתקשורת ע� בני אד� אחרי� 

Finkenauer, Luminet, Zech & Philippot, 1998 .( רגשות משפיעי� על התפתחותו של הפרט

אחת  .Izard, 1984)(אחרי�  בני אד�צירת תנאי� המאפשרי� תקשורת ע� יבאמצעות 

 ,Frijda, 1986; Shwartz(לאד� חברתי מהפונקציות העיקריות  של הרגשות היא לספק מידע 

המערכת הרגשית מתפקדת כמעי� פעמו� אזהרה , )Damasio, 1994(אליבא  דדמסיו ). 1990

. המתחוללי� בסביבתו ועל הצור� בתגובתו לשינויי�  האד�שתפקידו להפנות את תשומת ליבו של

 תופס את הרגש כממקד את הקשב לסוגיות החשובות בסיטואציה )de Sosa,1987(דה סוסה 

 :איתה מתמודד האד�

“Emotions are among the mechanisms that control the crucial factor of salience 

among what would otherwise be unmanageable plethora of objects of attention, 

interpretation, and strategies of inferences and conduct”(de Sousa, 1987,p.XV,) 

 

הרלוונטיות , רועידרגת הממשות של הא, חוזק הארוע: הגורמי� משפיעי� על  עוצמת הרגש ה�

  .Ortony ,Clore & Collins, 1988)(הקיימות ברקע רוע ונסיבות ישל הא

 בצבעי� רגשות מספקי� משמעות לחיינו באמצעות צביעת האירועי� אות� אנו חווי�

 הרגשות ממלאי� תפקיד מרכזי במרבית האירועי� ) ,1997Ben-Zee'v(ב� זאב י "עפ. שוני�

כאשר אנו תופסי� שחל שינוי משמעותי במצבנו , רגשות מתעוררי�ה. החשובי� בחיי האד�

. וכאשר בשינוי זה טמו� סיכו� גדול או סיכוי גדולל אחרי� הקרובי� לנו  או במצב� שהאישי

דבק משמשי� כה� ו י הוא הזירה המרכזית של הרגשותהעול� החברת, לדעתו  של ב� זאב

מדגיש  את חשיבות הרבה של הרגש  בהפניית  ) ,1991Lazarus( ג�  לזרוס  .המקשר בי� בני אד�

  : חשובי� לותשומת ליבו של האד�  לנושאי� ה

"From an emotional reaction we can learn much about what a person has at stake in 

encounter with the environment or in life in general" (p. 6)  

י� חברתיי� וטוענת כי ראיית הסבל תפקיד מרכזי בתהליכ, מייחסת לרגש, )2003(נוסבאו� 

וההיענות בחמלה לתיאור חי של מצוקת האחר ה� , עיני הדמיו�האנושי ותלאות האד� ב

  .מרכיבי� חיוניי� בכל תרבות דמוקרטית

 נתפסה בפסיכולוגיה ובכלכלה   של האד�תפקודומרכיב מהותי במהווי� ההנחה שרגשות 

את הרגשות בחקר תהליכי קבלת  חוקרי� נמנעו מלשלב .את השכל הישרוגדת כנהמודרנית 
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כבעלי חשיבות עליונה בתהלי� קבלת � הרציונליי� מרכיבי� הקוגניטיבייהחלטות וראו ב

 יתרה טועני� כנגד דגש )Markus & Zajonc, 1985(מרקוס וזגונק ). Hanoch, 2002(ההחלטות 

המתייחסת להשפעות " הקוגניציה החמה"והזנחת " הקוגניציה הקרה"על של החוקרי� 

' ביקורת דומה מעלי� לוונשטיי� ושות. של בני אד�מוטיבציוניות ואמוציונליות על ההתנהגות 

)2001Loewenstein et al,  ( המדגישי� את מקומו של הרגש בהשפעה על תהלי� ההחלטה של

כי תאוריות קבלת ההחלטות הקלאסיות התעלמו מרגשות כמרכיב , ג� ה� טועני�. האד�

קאופמ� . יבי טהור והתייחסו לקבלת ההחלטות כתהלי� קוגניטההחלטהמשמעותי בתהלי� 

)Kaufman, 1999 ( "לתופעת הרציונליות המוגבלת ימו�ימציע הסבר אלטרנטיבי  לזה של סא. 

כי דווקא , ופמ�אטוע� ק,המתבסס בהסברו על המגבלות הקוגניטיביות של האד� , ניגוד לסימו�ב

 . זוהמקרי� קיצוניי� של עוררות רגשית ה� התורמי� לתופע

  את נושא תההעל 90�בתחילת שנות ההנאורולוגיה  החברתית   במדעי התפתחות המחקר

 ,Bechara & Damasio, 2005; Churchland :לדוגמא(הפסיכולוגית   הבמהלקידמת הרגש 

1996; Damasio, 1994; Edelman, 1992; Ledoux, 1995; Naqi ,Shiv & Bechara, 2006(. 

מדגי� באופ� ") Descartes' Error" ("השגיאה של דקארט) "(Damasio,1994ספרו של דמסיו ש� 

 את תפקיד הרגש בתיפקודו של  מדעי הנאורולוגיה החברתיתהאופ� בו תופסי� חוקריציורי  את 

י "יש לומר עפ, על פי תפיסתו של דקארט" אני חושב משמע אני קיי�" במקו� לומר .האד�

ס הנאורולגי של התפיסה י החוקרי� העוסקי� בבס."אני חושב ומרגיש משמע אני קיי�", דמסיו

מאחר תארו את  הרגשות כתשומות אינפורמטיביות לתהלי� קבלת ההחלטות וטענו כי החברתית 

ה� משמשות כמכניז�  קוגניטיביותהתגובות המהירות יותר מ ,רגשיות לגירויי�התגובות הו

חוקרי� . )Greene & Haidt, 2002( ניטיבי כלפי מצבי� בעדיפות גבוההשמכוו� את העיבוד הקוג

. אלו  הפנו את תשומת ליבנו לתוצאות השליליות המתקיימות כאשר תשומות אלו נבלמות

 )Damasio, 1994( של דמסיו (somatic marker hypothesis)  השערת הסמ� הגופני,לדוגמא

החוסמת תגובות גופניות ) נזק פריפרונטלי ונטרומדיאלי(גורסת כי אבנורמליות ביולוגית מסויימת 

גורמת לפגיעה , )א� פוגעת באופ� מינימלי ביכולת הקוגניטיבית(  הקשורות לרגשותימותמסוי

י דמסיו פגיעה זו מפחיתה את הקשב לרגשות ומגבירה "עפ. משמעותית בתהלי� קבלת ההחלטות

 ,Goleman( 1995  -ב" אינטליגנציה רגשית"פרסו� ספרו של דניאל גולמ� . את הנכונות להסתכ�

לחשיבותו ,  מי שאינ� חוקרי� או אנשי מדע ביניה� ג�, תשומת ליב� של רבי�הפנה את  1995)

 .האד� של הרגש בתפקוד 

באה לידי ביטוי בעליה בכמות , החשיבות שנותני� חוקרי�  כיו� לנושא הרגשות

בדק את מקומ� של הרגשות במחקר במדעי החברה  ) ,2003Haidt(הידט . הפרסומי� בנושא

 הנתוני� . 1999 – 1975המחקרי� בנושא הרגשות  שפורסמו בי� השני�  באמצעות בחינת מספר 

בי� : לדוגמא. מצביעי� על עליה דרמטית במספר הפרסומי� בנושא בשני� האחרונותשהוא מציג 

 נמצאו  1999 � 1995ואילו בי� השני� " אשמה" מאמרי� בנושא 18 פורסמו רק 79�1975השני� 

 לעומת זאת בשני� .79�1975 בי� השני� 105א הכעס פורסמו בנוש.  מאמרי� בנושא זה173כבר 

 בנושא האמפתיה והסימפטיה פורסמו  בשני� . מאמרי� בנושא זה525 פורסמו כבר 1999 � 1995

 . 195 עמד מספר הפרסומי� באותו נושא על 79�1975ואילו בשני� ,   מאמרי� 303  99�1995
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 על תהליכי החלטההשפעת� של  רגשות  2.2.2

.  על התפקוד הקוגניטיבי של האד� במימדי� שוני� של חייוהרגשות משפיעי�

  ).Forgas ,1995סקירה  אצל (להימצאות במצב רגשי יש השפעה על תהליכי החשיבה והזיכרו� 

 & Forgas, Laham ('פורגס ושות . ידוע כי רגשות משפיעי� על עומק עיבוד הידע  והזיכרו�

Vargas, 2005 (מממצאי מחקר�  . ו את השפעת הרגשות על זיכרונ� של עדי ראייהבחנ, לדוגמא

ואילו רגש שלילי מנע הכללת  העדי�של כי רגש חיובי סייע בהכללת מידע מטעה בזיכרונ� , עולה

הראה שהזיכרו� לתגובות רגשיות יכול להיות , )Zajonc, 1980,1998 (יונסז. ו�מידע שכזה בזכר

וכי רגשות יכולי� לצו� ג� כשמתקיי� עיבוד קוגניטיבי ציה ותק מהזיכרו� של פרטי הסיטואמנ

 עדיי� לשמר א� פרטי האירוע בני אד� יכולי� לאבד את הזיכרו� של  ,לטענתו של זגונק . מינימלי

במקרי� רבי� אנו זוכרי� א� אנו אוהבי� אד� . את הזיכרו� של הרגש שהתלווה לאות� פרטי�

זכר בפרטי� מעבר לתגובה הרגשית המלווה את זיכרו�  ספר מבלי יכולת להי אוסרט ,מסויי�

על כיוו� הראשונית  מצביעה התחושה , מצב שמכיל מאפייני� רגשיי�זיהויכשמתבצע  .אותו ארוע

 . רק לאחר מכ� מנסה המח לפענח את הגירויומבלי שנהיה מודעי� לפרטי� שיש ללכת בו לפיתרו�  

 במהל� המתעורר מושפעי� ג� מהרגש יכולי� להיות,הבדלי� בתהליכי עיבוד מידע 

תהליכי העיבוד להיות  נוטי� ,כאשר המידע שנקלט הוא חיובי מבחינה רגשית. קבלת ההחלטה

 לתגובה גור� כאשר המידע  ,לעומת זאת. פחות סיסטמתיי� תו� הקפדה קטנה יותר על הפרטי�

להפעלת תהליכי יה לאקטיביות גדולה יותר של מקבל ההחלטה ויקיימת נט, רגשית שלילית

פשרו י א, מצא כי נבדקי� שהיו במצב רגשי חיובי,לדוגמא) 1994( כה� .חשיבה מעמיקי� יותר

גשי  ילעצמ� לנהוג באורח פחות מוסרי ולאמ� נורמות פחות מחמירות מאשר נבדקי� במצב ר

 . ניטרלי או שלילי

י "ת עהמערכת הרגשית מסייעת בקביעת המטרות וצמצו� מספר האפשרויות הנבחנו

 אלא מעצ� יכולתה להכריע בבחירת מקביעת המטרותחשיבותה אינה נובעת רק  .מקבלי החלטות

 מצביעי� על כ� )Loewenstein et al, 2001( 'שותלוונשטיי� ו. de Sousa, 1987)( ותהמטר

מפחיתי� את הנכונות לקחת  שמחקרי� רבי� מאוששי� את הטענה שרגשות פחד וחרדה

המסביר את ההבדלי� בי� ) Damasio,1994(י דמסיו "ו נתמכי� ג� עממצאי� אל. סיכוני�

, כתוצאה מחוסר יכולת� של האחרוני�, הסובלי� מפגיעה מוחיתאלו הנבדקי� הנורמליי�  לבי� 

  .כלפי מטרות עתידיות יכוני� רבי� יותרעצמ� סעל לקחת מונעות מה� ש  לייצר הערכות רגשיות

 השפעת רגשות שליליי� על החלטות

כבר אריסטו עמד על כ�  שעלינו לנהל את חיינו הרגשיי� בתבונה  וכי רגשות יכולי� 

אפשר להרגיש ה� את זה ...כעס ורחמי� : "...כדבריו. להגיע לקיצוניות ולהפו� לרגשות שליליי�

א� ; ובשני המקרי� אי� הדבר בבחינת טוב ,וה� את זה במידה מועטת מדי ובמידה מרובה מדי

זה הדבר ...מתו� המניע הנכו� ובדר� הנכונה,ביחס לבני האד� הנכוני� ,  הנכו�להרגיש� בזמ�

 & Raghunathan(פא� ו רפאנאת� .)73' ע,1967 ,אצל יורמנסו�,אריסטו(" האופייני למידה טובה

Pham, 1999( מצבי� רגשיי� שליליי�  .טועני� כי לרגשות שליליי� השפעה על איכות ההחלטות

 : אופני� עיקריי�ישהשבלת החלטות ביכולי� להשפיע על ק
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 ,  תפיסות, במצבי רוח שליליי�:לדוגמא .התוכ� של מחשבות מקבלי ההחלטה" צביעת. "א

 Cunningham, 1988; Wright :לדוגמא(  ושיפוטי� מקבלי� עיוות לכיוו� שלילי יותר,מחשבות

& Bower, 1992.(  לי� ליליי�  מעכי מצבי� רגשיי� שהוא ההסבר העיקרי המוצע  לתופעה

 ). (Bower, 1981רמזי� לחומרי� דומי� בזכרו�

 :לדוגמא .רגשות שליליי� יכולי� לשנות את התהלי� שבאמצעותו אנשי� מקבלי� החלטות .ב

אנשי� חרדי� או , מפריעי� ליכולת עיבוד המידע של האד�  וכתוצאה, רגשות כחרדה ועצב

  Conway & Giannopoulos, 1993):לדוגמא(מעבדי� מידע בדר� פחות שיטתית  עצובי�

משתתפי� בניסוי  : לדוגמא. רגשות שליליי� יכולי� להשפיע על המניעי� של מקבל ההחלטה. ג

בי� אישיות טובות ולא י מיומנויות "נטו לבחור שות" שאופיי� ע, שרויי� בעצבפתרו� בעיות שהיו 

 (& Albarracin וקמקל�יאלברק. )Forgas, 1991(מיומנויות בפתרו� הבעיות בשות" בעל 

Kumkale, 2003 (  מצאו כי בני אד� מפתחי� עמדות התואמות למסר שמועבר אליה� כאשר ה�

  .  כאשר ה� חווי� רגש שלילי פחות תואמותוחווי� רגש חיובי  

 .ומתמקד במצב קיומי  את מרחב האופציות האפשריות לפעולהרבההרגש השלילי סוגר במידה . ד

  שממקד את תשומת ליבו של האד�  על אפשרויות  בודדותזרקור ועלי� כרגשות שליליי� פ

רגשות חיוביי� מאפשרי� חשיבה רחבה יותר , לעומת זאת.  אותו לפעול בהתא�י�ומכוונ

  .)Isen , Nygren, & Ashby, 1988(והתייחסות לאופציות רבות יותר 

 קנדלר .Briner, Harris & Daniels, 2004)(נמוכה  רמת ביצוע משפיעי� על רגשות שליליי� כ. ה

)2003Kendler, (ואילו מ� . מצאה כי פחד  פוגע בתהליכי עבודה בצוות במצבי קונפליקט, לדוגמא  

)Mann, 2004(,מצאה קשר שלילי בי� רגשות שליליי� בקרב נות� השירות לבי� נאמנות לקוחות . 

 (,O’Connor & Arnoldוארנולדאוקונור  .רגשות שליליי� משפיעי� על תפיסה בי� אישית. ו

תחושות שליליות המתפתחות כתוצאה מכישלו� במהל� משא ומת� משפיעות על כי מצאו  2001)

נטו בעלי התחושות השליליות כתוצאה מכ�  .מ"הדר� בה נתפסי� האחרי� השותפי� לאותו מו

כי מצאו  )(Keltner et al, 1993 ' קלטנר ושות .ע� אות� עמיתי�נחות יותר בעתיד ת" פעולה ילש

 . שחוולגבי אירועי� שליליי� נטו להאשי�  יותר בני אד� אחרי� אנשי� כעוסי�

' ההשפעה ההרסנית של רגשות שליליי� יכולה לצמוח ממה שבאומייסטר ושות

(Baumeister et al, 1998)  מגדירי�  ego depletion"" .כי לאד� טועני� ' באומייסטר ושות 

 ברמת הלונ המהחלטותולכ� תהלי�  � קוגניטיביי� ברמת המודעותמאגר מצוצמ� של משאבי

י מודל חלוקת "  עפ.את היכולת להשתמש במשאבי� אלו מאוחר יותרצמצ� מ מודעות גבוהה

 של באומייסטר תפיסת� שאמצו את Ellis & Ashbrook, 1988)(המשאבי� של אליס ואשברוק 

 באופ� ישיר באמצעות שינוי כמות משאבי יכול מצב רוח להשפיע על ביצוע קוגניטיבי' ושות

ובאופ� בלתי ישיר באמצעות התעוררות מחשבות שיכולות להפריע  לביצוע של , העיבוד הזמיני�

 כי תהליכי הוויסות של רגשות (Beal et al, 2005) ' טועני� ביל ושות, בדומה לכ�. מטלות אחרות

 .ובדי� לביצוע מטלות אחרותה� מטלות מנטליות שמגבילות את המשאבי�  הזמיני� לע
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 השפעת התרבות הארגונית  על הרגשות 2.2.3

 והשפיע על התפתחות גישה קבלת החלטות בארגוני�אחיזה ג� בחקר ה  קננושא הרגשות

תאורית  .(Weiss & Cropanzano, 1996)הרואה ברגשות כחלק משמעותי מהשיח הארגוני 

שהתפתחה ) Affective Events Theory ) Weiss & Cropanzano, 1996–הארועי� הרגשיי� 

 ,.Ashkanasy et al)(בעשור האחרו� סיפקה לחוקרי הניהול מסגרת יעילה לחקר רגשות בארגוני� 

כי התגובות הרגשיות משמשות כגור� מתוו� בי� ההשפעה של אירועי� תאוריה זו גורסת ). 2002

 ,Ashkanasy et al(י� והמנהלי� לבי� ההתנהגות בפועל של העובד, ספציפיי� בעול� העבודה

2002; Lord, Klimoski, & kanfer, 2002; Weiss & Cropanzano, 1996(.  תיאורית האירועי�

 ,Glomb, Steel & Arvey(הרגשיי� יושמה לתחומי� רבי� כחקר תוקפנות במקו� העבודה 

י� בי� עבודה  מערכות יחס ,Saks & Ashforth, 2002) (תהליכי סוציאליזציה בעבודה, )2002

 שביעות ,)Humphrey, 2006(ניהול קונפליקטי� ,)MacDermid, Seery & Weiss, 2002(ובית 

 תגובות עובדי� להתנהגות מנהיגותית ,Niklas & Domann, 2005)(רצו� עובדי� 

)Dasborough,2006 ( והתנהגות אתית בארגוני�)Bratton, 2004.(   

מייטליס . המתעוררי� בקרב עובדי� ומנהלי�לתרבות הארגונית השפעה על הרגשות 

 שמי� דגש על השפעת הרגשות השליליי� על החיי� )Maitlis & Ozcelik, 2004(ואוצליק 

 (toxic"תהליכי החלטות מורעלי�"דירי� כ הארגוניי� באמצעות מושג חדש אותו ה� מג

(decision processes. גשות שליליי� מתארי� כיצד משפיעי� רה� שפתחו מודל אמצעות הב

 פל�. ובסופו של דבר על פגיעה בביצועי הארגו�, האקלי� הארגוני" הרעלת"באופ� מצטבר על 

)Flam, 1993 (חמד�"מנתחת את הארגו� ה ")greedy organization( ומתארת את השפעתו 

".  חולניתחרדה"השלילית על המנהלי� החיי� באי ודאות בחרדה מתמדת שהיא מכנה אותה 

 . ואלו פוגעי� בתפקוד הארגו�,אשמה ובושה,  מבוכה,רגשות כפחדיוצרת לטענתה  חרדה זו 

 אוירה .מרירות וכעס שכיחי� בארגוני�,תסכול  ,טוע� כי רגשות כעצב) Frost, 2003( פרוסט

 לא ל"הנרגשות הזו נוצרת כאשר " רעילות. ""רעילות בארגו�"רגשית זו מכונה על ידו בש�  

 . היא גורמת לתפקוד בלתי יעיל של העובדי� והמנהלי�מטופלי� בדר� נאותה ו

 

 כיווני(דוכעס כרגש  2.2.4

 השפעות שונות ואפילו מנוגדות על השפוט וההתנהגות ועוצמה שיש ל  בעלנחשב כרגשכעס ה

 כעס   .;Smith & Ellsworth, 1985  Haidt, 2003; (Berkowitz, 1990:לדוגמא(המוסרית 

 ליויאלי ורוז רפ.מקור הכעס הוא אד� אחרכאשר קוגניטיביות שונות ג� משפיע על  ג� על פעולות 

)(Rafaeli & Rozilio, 2006. מצאו כי  כעס אצל אחרי� מגביר  ההתשה האמוציונלית ופוגע 

 קיימי� נתוני�  סותרי� לגבי אופ� ההשפעה של עוררות של כעס על זכרו� .ביכולת לפתור בעיות

 את גבירהעוררות גבוהה מ מצאו כי )(Heuer & Reisberg, 1992 הויר וריסברג . רועי�יא

 ,Baumeister, Bratslavsky :לדוגמא( � שליליי� נזכרי� בבהירות ובפרוטהזיכרו� וכי ארועי

Finkenauer & Vohs, 2001; Chahill & McGaugh., 1994 .( קיימי� ג� ממצאי� ממחקרי� 

ת האמוציונלית מעלה את רמת הסוכר והחמצ� כי אפקט העוררו, פיזיולוגיי� המצביעי� על כ�
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קיימי�  ,איד�מ .Gold, 1987; McEwan & Sapolsky, 1995)( המסייע לזכרו� �תהלי ,במוח

תפיסה זו . ת הקשב של האד� על הצררגשית השפעת העוררות ה צביעי� עלהמממצאי� אחרי� 

, ק ממשאבי� אלוכי לאד� משאבי� מצומצמי� וכי עוררות אמוציונלית גוזלת חלגורסת 

 ומגבילה את תהלי� ההצפנה והעיבוד של פרטי ,מצמצמת את טווח הקשב לגירויי� סביבתיי�

 .Craik & Lockhart, 1972; Gross,  2002)  (האינטראקציה

. ציאלית של רגש הכעס באה לידי ביטוי ג�  בזיהוי סוגיות מוסריותנההשפעה הדיפר

הממקד החשובי� ביותר ס הוא אחד הרגשות המוסריי� י הכעטוע� כ) Haidt, 2001,2003(הידט 

 לפעולה ומניע את הסוכ� המוסריתשומת ליבו של הסוכ� המוסרי לעוול שנעשה לאד� אחר את 

   והעברת מוסריהאירוע המימד המשפיע על  הסחת תשומת הלב מג� כעס ביש , מאיד�. מתקנת

על מנת להסביר , דוגמא ל.וני שלרוע אחר המאיי� על האילאתשומת ליבו של הסוכ� המוסרי 

הד� :"אירוע שבו כעס מונע  זיהוי סוגיה מוסרית משתמשי� בני אד� בשפת היו� יו�  בביטוי

 ". עלה לי לראש ולא הייתי מסוגל לחשוב

 

 הרגש כחייש� מוסרי  2.2.5 

 :לסקירה מקיפה ראו(בשני� האחרונות נעשה נסיו� לקשור בי� רגשות להתנהגות מוסרית 

Tangney, Stuewing & Mashek, 2007(.  עבודתה של קרול גיליג�)(Gilligan,1982 הביאה 

דגישה את המוסריות המבוססת על גיליג� ה. למפנה בהתייחסות לרגש בפסיכולוגיה של המוסר

  .קולברג התפיסה הקוגניטיבית הרציונלית של אתוביקרה   וחו� כלפי אחרי�דאגה ואכפתיות

הולכות בעקבות גיליג� וטוענות כי על מנת לאפשר תמונה שלמה  ) Skoe et al, 2002(' סקו ושות

 .יותר של ההתנהגות המוסרית האנושית יש צור� לבחו� את הקשר בי� אמוציות וחשיבה מוסרית

 .קשר שבי� רגשות ומוסראת ה "Moralty and Emotions" בספרו מדגיש) Oakley,1992 (אוקלי

בני של העמקת ההבנה ל והגשית  מהווה מרכיב חיוני התור� להרחבלדידו של אוקלי  החוויה  הר

. ותנאי הכרחי ליכולת ליצירת קשר מוצלח ע� בני אד� הנמצאי� במצוקה, אד� ומצוקותיה�

 :לדעתו אד� חסר רגשות לוקה ביכולת לזהות מצבי� הדורשי� התייחסות מוסרית

"it seems that the unemotional person will, as such, have a narrow perception of 

various features of the world and will lack certain kinds of morally significant 

knowledge regarding  others and the world in general…a sympathetic ,compassionate 

or kind person is not only apt to perform beneficent acts, but also characteristically 

perceive more situations as warranting beneficent actions when this is in fact the case, 

than would  a person  lacking in sympathy, compassion and kindness. But further, 

when encountering someone in distress, having such emotions as sympathy and 

compassion for her often seems necessary in order to understand exactly what her 

distress involves and what her needs in that situation are" (Oakly, 1992, p. 51)   

לעומת קאנט שטע�  שהמוסר .  זכתה לדיו� פילוסופי נכבדרגששאלת היחס בי� מוסר ו

גישה  Hume, 1739/1969) ( יו� הציע ,Kant, 1785/1959)(ושי מבוסס על יסודות רציונליי� האנ

כמוה כרגישות אסתטית ,רגישות מוסרית , לטענתו של יו�. רגשיי�מושפע  ממרכיבי� הטוענת כי 
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מרבי� חוקרי� ופילוסופי� הדבקי� במשנתו של יו�  . המוסריי�וכי לרגש תפקיד חשוב בחיי� 

 : של הרגש" עבד"כי המחשבה היא דבריו לצטט את 

Reason is, and ought only to be the slave of passion, and  can never pretend to any 

other office than to serve and obey them” (Hume, 1739/1969, p.415 ) 

, י סמית"עפ. חשיבות הרגשות בהקשר המוסריהדגיש את ) ,Smith 1759/1976(ג� אד� סמית 

רגשות הולמי� משמשי� אותנו כדי לראות מה יש באפשרותנו לעשות וה� בעלי ער� מוסרי משל 

 .עצמ� כשה� מבטאי� את ההערכה לגבי טיבו של המצב שלפנינו ומניעי� אותנו לפעולה הולמת

  להבנת ,לסוגיות אית� נפגש האד�גשות ככלי עזר חשוב למת� משמעות  אריסטו ראה ברכבר

את ערכינו  ,י אריסטו מדריכי� את חשיבתנו"פהרגשות ע.   ולהגדרת חשיבות�,די� שלה�המימ

 .להוביל אותנו ג� למקומות אפלי�ג� ואת הישרדותנו א� ה� עלולי� 

בניגוד לתפיסת� של יו� ואריסטו  הושפע המחקר בפסיכולוגיה של המוסר בעשורי� 

 מקבל החלטות ,סוכ� המוסריב ראתהזו גישה . קוגניטיבית�האחרוני� מהגישה הרציונלית

 המוצגות ברורותמוסריות מוסריי� לפתרו� דילמות פילוסופיי� המייש� עקרונות , רציונלי

 חסידי גישה זו טענו כי המודעות התפיסתית .קטבי ומובנהי אוב,עול� חיצוניסביבת ב

ו קשורה של האד� וז וההתעוררות לפעולה שבאה בעקבותיה נובעות מרמת החשיבה המוסרית

החוקרי� הניחו כי שלב זיהוי המרכיבי� המוסריי� . להתפתחות רמת החשיבה הכללית שלו

יש , לדעת�.  מוב� מאליו ואי� צור� להקדיש לו תשומת לב הוא,בסיטואציות חברתיות מורכבות

בחיפוש ו השפיטה המוסרית אופי  בבחינת הגורמי� השוני� המשפיעי� על להתמקד במחקר

 ;Kohlberg, 1984; Lapsley, 1996( המוסרית ההתנהגותל השפיטה המוסרית הקשר בי� שלב

Piaget, 1932/1965; Turiel, Hildebrandt & Wainryb, 1991( 

: לדוגמא(בשני� האחרונות החלו חוקרי� להכיר ברגשות כמרכיב חשוב בתפקוד המוסרי 

(Greene et al, 2001, Haidt, 2001, Pizarro, 2000.  קג�)Kagan, 1984( כי  העלה את הטענה

 , דוע זה מכבר לפילוסופי� הסיניי�לא יבינו את מה שי, כל עוד הפילוסופי� של המוסר מהמערב

מקורות ה הבנתה� יתקשו להתמודד ע� , ההגיו� היא המפעיל את הסופר אגושהרגש ולא 

� של האינטרסי,  ברב המקרי�הואהאובייקט שעליו פועלי� הרגשות . להתנהגות המוסרית

האד� יותר ,יחד ע� זאת . ואלו משמשי� כלי חשוב במלחמת ההישרדות של האד�, )Self(העצמי 

מקדיש חלק נכבד מחייו הרגשיי� לתגובה לארועי� חברתיי� שאינ� , מכל בעל חיי� אחר

ייחוד� של הרגשות המוסריי� שה� מכווני� לשמירת . משפיעי� באופ� ישיר על העצמי שלו

מעבר לעצמי של הסוכ� , וזאת ,של החברה או של יחידי� המרכיבי� אותהשלומה ורווחתה  

רגשות מוסריי�  אות� הוא מחלק לארבע  11מונה  )Haidt, 2003( הידט. )Haidt, 2003(המוסרי 

. מבוכה ואשמה , כבושה,כוללת רגשות הקשורי� למודעות עצמית, הקבוצה הראשונה. קבוצות

מאופיינת , הקבוצה השלישית.  ככעס גועל ובוז,י כלפי האחרכוללת רגשות גינו, הקבוצה השניה

סימפתיה ,י רגשות הקשורי� לתגובה לסבל של אחרי� ומועקה נוכח מצבו של אד� אחר סובל "ע

 ,כוללת רגשות הקשורי� לשבח והערכה לאחרי�, ואילו הקבוצה הרביעית .ודאגה ואכפתיות

המימד הראשו� מתייחס . ות על שני מימדי�הידט ממק� את הרגש. כהכרת תודה וגאווה והערצה

למידת האינטרס האישי הקשורה לרגש ואילו המימד השני ממק� את הרגשות על מימד 

 . חברתית�ההתנהגות הפרו
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טוע� כי הריגוש המוסרי נועל את הקשב והשיפוט שלנו על מצב מוסרי אינו  )2001(   ניס�

  האד� את מידת המחוייבות של"משק המוסרירגש ה, לדעת ניס� ,מניח לנו לחמוק ממנו בקלות

שאנו חווי� רגשות  טוענת כי ה(Walker, 2000)ווקר . לגבי מעשה או מצב ללא העמדת פני�

 את המשמעות החושפות" תחושות בט�"מספקות לנו במקרי� רבי� ידע אינטואיטיבי הנובע מ

 )Eisenberg, 2000(רג אייזנב .המצבי� העמומי� היו� יומיי� בה� אנו נפגשי�של המוסרית 

רואי� ברגשות כסימפתיה ואמפתיה כגורמי� עיקריי� להתעוררות , ),1987Hoffman( והופמ�

 הופכת את היאמשו� שנמצאי� שרשי המוסריות נמצאי� באמפתיה  ,לטענת�. שפיטה מוסרית

 . לול לסייע לקרבנות האותוהאד� לשות"  במצוקת אנשי� אחרי� ומניעה 

י קבוצות " לבי� זיהוי ופתרו� סוגיות מוסריות נבדק בשני� האחרונות ע הקשר בי� רגשות

קבוצה אינטרדיסיפלינרית של . של נאורולוגי� ופסיכולוגי� באמצעות סורקי� מגנטיי�

בחנה את תפקיד הרגשות  Greene et al, 2001)(פסיכולוגי� פילוסופי� ונאורולוגיי� מפרינסטו� 

 מעקב אחר תהליכי פתרו� דילמות מוסריות  באמצעות בתהלי� השפיטה המוסרית באמצעות

הנבדקי� בניסוי ). FMRI(אמצעות סורק מגנטי פונקציונלי במדידת הפעילות העצבית  של המוח 

מבחינה ( דילמות מוסריות מעוררות רגשות ,)36כ "סה(ל נתבקשו לפתור שלושה סוגי דילמות "הנ

 ודילמות ,עוצמה מוסרית רגשית קטנה יותרי "דילמות מוסריות שמאופיינות ע,)פסיכולוגית

 שנגרמו מבחירה של הנבדקהדילמות המוסריות משני הסוגי� היו זהות בתוצאות  .נאוטרליות

 להתמודדות ע� א� דר� הפעולה האפשרית ) אנשי�5הקרבת אד� אחד לעומת הצלת : לדוגמא(

קר מצביעי� על פעילות ממצאי המח.  היתה טעונה רגשית יותר בדילמות מהסוג הראשו�הבעיה 

ממצאי המחקר . מוגברת באזור הרגש במח בעת פתרו� הדילמות המוסריות הטעונות רגשית

מצביעי� על כ� כי בניגוד לתפיסת הגישה התועלתנית הקובעת את ערכו המוסרי של מעשה על פי 

חי� ממצאי� דומי� מדוו . הרי שלרגשות  השפעה רבה על השיפוט המוסרי של האד�,תוצאותיו

 בי� רגשות מוסריי� לבי� מדדי� עצביי� קשרבחנו את הש ) ,2002Moll, et al(' מול ושותי  "ע

 החלטות ניהוליות  מצביהציגו בפני נבדקיה� Robertson et al, 2007)( 'רוברטסו� ושות .במח

מצאו הבדלי� ה� . צדק� המדגישי� את מימד המצביו דאגה וחמלה המאופייני� ברגשות

סוגיות הקשורות לדאגה וחמלה מעיסוק ב האזורי� שהופעלו במח אופיחשמלית  של בעוררות ה

 . בסוגיות הקשורות לצדקלבי� עיסוק 

את הקשר בי� חוסר היכולת ) 1998/1994(מדגי� דמסיו " השגיאה של דקרט"בספרו 

הוא מתאר זאת באמצעות שחזור של .לחוות רגשות לבי� התעלמות מהצור� לסייע לאד� במצוקה

שהגיע למעבדה  ביו� שבו גש� קפוא הפ� את הכבישי� למלכודת  שיחה ע� אחד מממטופליו

את שרשרת ו בשלג את המיומנות  שסייעה בידיו לנהוג ללא בעיות החולה תאר בפניו בפירוט. מוות

כיצד ראה  באופ� מונוטוני וקרתאר אותו חולה  ,י דמסיו" עפ.האירועי� שחווה באותה נסיעה

 מ� הדר� משו� שנהגיה� לא נשמעו לאות� נהלי� רציונליי� מתאימי� לנהיגה ליקוהחשמכוניות 

 כי אותו מטופל   התופעה מדווח דמסיו על מנת להדגי� את. מצוקותיה�  א� לא זיהה אתבשלג

 כתוצאה מחוסר אשה שנהגה לפניו התהפכה היישר לתעלה בצידי הדר� ארוע שבו ובפניתאר 

 אחד מאוחר יותר בלי שהוטרד מהצור� לסייע לאותה אשה במצוקה רגע. מיומנות לנהיגה בשלג

 והמשי� שבו היתה המכונית ההפוכהחצה לו בשלווה מטופלו של דמסיו את אותו קטע כביש 

מבלי , ל תיאר את כל ארועי הנסיעה בשקט נפשי"דמסיו כותב כי המטופל הנ. בדרכו ללא היסוס
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תגובותיו ל הסיבה ,לטענתו של דמסיו. וק לעזרהשהיה זק שהתעל� מאד� במצוקה, לחשוב לרגע

 של חמלה שיעורר אותו לסייע לאותה אישה רגשיכולת לחוות  העדר מטופל היתהשל אותו 

 & Saver(, סבר ודמסיו, ואמנ�. פגיעה במוחולאותה  יחס את הפג� רגשי ידמסיו מ. במצוקה

Damasio, 1991( ע ברגשות  הבדל בי� תהלי� הזיהוי המוסרי המסתיימצאו) שחסרו לאותו נהג

 שהקורטקס הקדמי נבדקי� כי הראוה�  .לבי� תהלי� השפיטה המוסרית) יו� של קרחאותו ב

ציוני� דומי� במבח� רמת החשיבה קיבלו  ) אינטואיציה רגשיתוכתוצאה מכ� חסרו(שלה� נפגע 

תאור . ורת לאלו של בני אד� בריאי� ששימשו כקבוצת ביק) Kohlberg, 1984י"עפ(המוסרית 

 (Saver & Damasio, 1991), של הנוהג ביו� השלג וממצאיה� של  סבר ודמסיו" קור הרוח"

בעוד שתהלי� השפיטה . מקומ� של הרגשות בתהלי� קבלת ההחלטות המוסריעל   מצביעי�

  זו הסיבה ,"שופט עליו� ומרוחק"המוסרית הוא תהלי� קוגניטיבי טהור שבו האד� משמש מעי� 

 ברמת השפיטה המוסריתשל סבר ודמסיו  לא נפלו  במחקר�   שהשתתפו  ועי המחפג אות� ש

 לרגש משמעות רבה  בהפניית תשומת ליבו ישהזיהוי המוסרי בשלב  ,מאיד� .מחבריה� הבריאי�

לא , דמסיו שתואר קוד� לכ� מטופלו של לרשותו .  של האד� לסוגיה מוסרית הקיימת בסביבה

ולכ� הוא לא זיהה את האירוע ,  תשומת ליבו למצוקה של אד� אחרעמד מנגנו� רגשי שיפנה את

 .י מרכיבי� מוסריי�"כמאופיי� ע

מלווי� בעוררות ה טועני� כי רגשות חיוביי�  (Gaudine & Thorne, 2001),גאודי� וטור�

פתחו כוונות לפעולה י ,יזהו דילמות אתיות בני אד�הסבירות ש רגשית משמעותית מגדילי� את

חיובית  הרגשית העוררות המספקת   של גאודי� וטור�לדעת�. כוונות אות� פעלו על פי  ויאתית

במצב . לזיהוי הצור� במעורבות מקבל ההחלטה בתהלי� קבלת החלטות אתיאנרגיה קוגניטיבית 

 . אי� לאד� די אנרגיה  לזיהוי סוגיות מוסריותשל עוררות רגשית נמוכה 

הפנות תשומת לב רבה יותר לחשיבותו של הרגש  טוע� כי יש ל) ,2004Lurie(לוריא 

היכולת הרגשית מסייעת למנהלי� לקיי� ולשמר את האנושיות , לדעתו. בתפקוד� של ארגוני�

היו יכולי� , שא� לא כ� ,שבה� ולמקד אות� על בעיות מוסריות בתהלי� קבלת ההחלטות שלה�

ת להטמיע א" הביא לנסיונוהקשר בי� רגישות מוסרית לרגשות . להימנע מהתייחסות אליה�

 מודגשת בכתביה� של הוגי� כמרתה תפיסה זו . אקדמיי�מימדי� רגשיי� בלימודי�

 )Etzioni, 1988( ואמיתי עציוני  המתמקדת בעול� המשפט) (Nussbaum, 1995נוסבאו�

 ". תחו� המוסרי"המתייחס לחשיבות הרגש בעול� הכלכלה בספרו ה

רב בו הנסתר ו� רגשות ומוסר נמצא עדיי� בתחילת דרכו  ביחקר הקשרמ� הראוי לציי� כי 

ני 'למסקנה זו מגיעי� טנג.  המשמשי� את החוקרי�צור� בהבהרת המושגי�קיי�   .על הגלוי

 :שכותבי�) Tangney et al,  2007(' ושות

"Little research has examined the relation between moral standards and moral 

emotional factors, much less their interactive influence in moderating the link between 

moral standards and people’s moral behavior… With the advantage of greater 

conceptual clarity, future researchers can address many questions about the functions 

and costs of various forms of moral emotion"  (p. 363) 
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ה�  ומנקודת המבט הנאורולוגיתה� מצאי המחקרי� העוסקי� ברגש יממ :לסיכו� 

מסקנה כי לרגש תרומה חשובה לתפקוד המוסרי של האד� העולה  הפסיכולוגיתמנקודת המבט 

התפתחות הגישות . וכי הוא מהווה מרכיב משמעותי בתהלי� הזיהוי הראשוני של סוגיות מוסריות

 מחייבת התבוננות זי בהבנת תהליכי קבלת ההחלטות המוסריי�לק מרכ חהרואות במימד הרגשי

הזר� הקוגניטיבי התפתחותי מבית מדרשו של קולברג . ההתנהגות המוסריתשונה על חקר 

Kohlberg, 1984)(, כמקבל החלטות רציונלי המייש� עקרונות מוסריי� שש� דגש על האד�

קטיבי תו� בידוד מלאכותי מהסביבה יפילוסופיי� בפתרו� דילמות המוצגות באופ� גלוי ואובי

מפנה את מקומו למודלי� העוסקי� בהתנהגות מוסרית בסביבה הטבעית היו� יומית  הטבעית

מוסריות מושפע במידה רבה  הסוגיות השלב זיהוי כי מדגישי� מודלי� אלו . שבה מתפקד האד�

 .  ממרכיבי� רגשיי� ואינטואיטיבי�

י�  על זיהוי סוגיות מוסריות תיבח� בסדרת ההשפעה של רגשות חיוביי� ושלילי

המחקרי� הנכללת בעבודה הנוכחית כאחד המרכיבי�  מתו� מכלול הגורמי� המשפיעי� על 

 .הזיהוי המוסרי

 

 

 הטיות קוגניטיביות  המשפיעות על זיהוי סוגיות  מוסריות  2.3

   מאפייני� עיקריי� של הטיות קוגניטיביות2.3.1

כדי להחליט על דר� פעולה אנו .  שיפוט והערכה,ולל תהליכי זיהויתהלי� קבלת ההחלטות כ

מרכיבי� מסוימי� בסיטואציה איתה . לנתח ולעבד את המידע העומד לרשותנו, חייבי� קוד� לכל

 מקבל איתו מתמודדאנו מתמודדי� יכולי� לערפל ולהסתיר את הרלוונטיות המוסרית של המצב 

וי בעיה מוסרית אנו יכולי� ליפול קרב� להשפעה של שבתהלי� זיה, המשמעות היא .ההחלטה

 מרכיבי� המוסריי� כשל בזיהויילה, וכתוצאה , להתעל� מנתוני� חשובי�,נתוני� לא חשובי�

 לרמת האמינות של המידע כי ,מכא� עולה). Tsang, 2002( בסיטואציה בעת קבלת החלטה

 לעיוותי מידע בתהלי� קבלת אחד הגורמי�.  יש השלכות ישירות על תהלי� ההחלטההמעובד

,  את אופי המידעהמשבשותכתוצאה מהטיות קוגניטיביות . ההחלטות ה� הטיות קוגניטיביות

עיוות מידע שכזה יכול להשפיע .  שבמקרי� רבי� ה� הרות גורל,יכולות להתקבל החלטות שגויות

 ,Camerer & Loewenstein, 2004, Chugh & Bazerman ( מוסריות של בני אד�הפרותג� על  

2004; Gino & Bazerman, 2005; Hammond, Keeney & Rraiffa, 2006; Kahneman, 

2003; Messick & Bazerman,1996; Watkins & Bazerman, 2003(.  

מתארי� את סכנת ההשפעה של ההטיות  ) Hammond, ,Keeney & Raiffa, 2006(' המונד ושות

 :בתחו� הניהול העסקי

"At every stage of the decision- making process, misperceptions, biases, and other 

tricks of the mind can influence the choices we make. Highly complex and important 

decisions are the most prone to distortion because they tend to involve the most 

assumption, the most estimates, and the most inputs from most people. The higher the 

stakes ,the higher the risk of being caught in psychological traps".(p.126) 
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 ,מנהלי� בשיא הצלחת� כי ,טועני� )(Ludwig & Longenecker, 1993 נקר'לודוויג ולוג 

 ,כתוצאהו עיוורו� מוסריכדי מועדי� כתוצאה מביטחו� יתר המגביל את שדה הראיה שלה� עד 

מאחריות מוסרית "  מילוטמגנוני" 3מצא ) 2000(רש" .  נמנעי� מלהפרי� השערות שגויותה�

מנגנוני� .  והעברת אחריות לממוני�,חשיבה קבוצתית , אחריות בקבוצהפיזור :בקרב מנהלי�

 .אחריותו לסטייה מוסריתל "עיוורו�"גלות מעי� אלו גורמי� למקבל ההחלטה ל

חמישה גורמי� המשפיעי� על זיהוי מוטעה של מתאר  )(Sternberg, 2004שטרנברג 

  :המציאות

  ."יהיה בסדר, הנתוני�אומרי� לא חשוב מה " �  אופטימיז� לא ריאלי �

 התמקדות ברווחי� מידיי� בהשגת מטרות עצמיות ללא כל התחשבות � אגוצנטריז� �

  .בבעלי עניי�

 קבלת החלטות ללא התייעצות ע� בעלי עניי� � "יודע הכל"תחושה כוזבת של  �

 ,ומקצועני�

החלטה ע� מקבל ה שאיש אינו יכול להתמודד תפיסה ( "כל יכול"תחושה כוזבת של  � 

 .מלווה בתחושת כח לגבי היכולת להשיג כל מה שהוא רוצהה

 תחושה שאיש אינו יכול להסיט את מקבל ההחלטה � "אי פגיעות"של כוזבת תחושת  �

 .מכיוו� התקדמותו וכי שו� דבר לא יכול לפגוע בו

שלה�  של בני אד� להג� על האגו נטיותיה�זיהה את Allport, 1937), ( כבר אולפורט

 י "תפיסה זו נתמכת ע .העצמי באמצעות חיפוש  מידע חיובי וסינו� מידע שלילי לגבי כשלו� מפני

.  על מנת להג� על האגומתפתחותהראה כי הטיות קוגניטיביות ש )(Greenwald, 1980 גרינוולד

ורמות להשתמטות אלו ה� הרסניות עד כדי עיוות נתוני� עובדתיי� בזיכרו� וא" גמעי� הטיות 

  של,מחקרי� מאוחרי� יותר הראו כי לבני אד� יש אשליות של האדרה עצמית.  מוסריתמאחריות

 .ואופטימיז� לא ריאלי לגבי אירועי� עתידיי� מאיימי�, לשליטהשליטה באירועי� בלתי ניתני� 

 (& Taylorראש במפגעי� מוסריי� פוטנציאליי�להקל בני אד�  נוטי� ,כתוצאה מכל אלה

Brown, 1988.( בזרמ� מסיק ו)Messick & Bazerman, 1996 (סיסטמטיות  חולשות מזהי�

טועי� לא אחת בהערכת הסיכוני� של הבתהליכי עיבוד המידע ובקבלת ההחלטות של מנהלי� 

 י�מוסרי המרכיבי�לכ� שבמקרי� רבי� קיימת התעלמות מהגורמות   חולשות אלו.פעולותיה�

 שלושה מקורות עיקריי� לטעויות מתארי�� מסיק ובזרמ.  איתה ה� מתמודדי�בסוגיה י�המצוי

אוריות מוטעות שיש י ת.ב ,אוריות מוטעות שיש למנהל על העול�י ת.א :בהחלטות מוסריות

מביאות אות� לאמונות האוריות שיש למנהלי� לגבי עצמ� ית. ג� ו,למנהל לגבי אנשי� אחרי�

כהנמ� וטברסקי  .� לסכנההערכת פחת של מידת חשיפתל לגרו� שעלולותמסוכנות ולא ריאליות 

)Kahneman & Tversky, 1979,1984( להוביל לטעויות העלולות מתארי� שלוש יוריסטיקות 

 כאשר אנשי� טועי� בכ� בייחוס ההסתברות לכ� שאירוע � יציגות :שיטתיות בשיפוט אירועי�

ו סבירות  כאשר אנשי� טועי� בהערכת שכיחותה של קבוצה א� זמינות. שיי� לקבוצה או לתהלי�

המטה את השיפוט של אירועי�  התייחסות לער� ראשוני כלשהוא � עיגו�. של התפתחות מסוימת

 .מאוחרי� יותר כתוצאה מייחוס משקל יתר לאותו אירוע

 :המידע המוסרי יכול להגיע למקבל ההחלטה בשלוש דרכי� עיקריות
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מרכיבי� בה  שיש ואציהסיטבפני אד�  מצב שבו בנקודת זמ� מסוימת עומד ה� ארוע בודד .א

ויש למנהל אפשרות להקצות   לטיפולנדרשת זו הבעיה היחידה ה,באותה נקודת זמ�. מוסריי�

 : משני גורמי� אפשריי�נובע הכשל בזיהוי,  במצב כזה.משאבי קשב סבירי� לטיפול בבעיה

ב ימה שמאפשרת לו לזהות את המצסכמה מוסרית מתא במאגר הידע שלולמקבל ההחלטה אי� .1

� חשיבה מונעת: לדוגמא. גורמי� סביבתיי� והנעתיי� מסיחי� את דעתו מאותו מצב.2

motivated reasoning (Kunda,1990),חברתי ת השפע �כשלו� בביצוע  ,)Asch, 1951( לח

 ,'Darely & Latane(חלוקת אחריות  ,)Schweitzer, Ordonez,& Douma, 2004(מטלות 

 Zimbardo, Haney, Banks ( יתר ע� תפקיד והזדהות)Milgram, 1963(לסמכות ציות , )1968

&  Jaffe, 1973( 

רועי� הדורשי� בו זמנית את יא  ע� מספרהאד�  מצב שבו מתמודד �  מספר ארועי� בו זמנית .ב

במצב של צור� בחלוקת קשב  . קבלת ההחלטה מתבצעת תו� חלוקת קשב בי� מספר בעיות. טיפולו

במקרי� רבי� מופנית  תשומת .  על תשומת ליבו של מקבל ההחלטההסוגיה המוסרית" נלחמת"

 וכ� הוא נכשל בזיהוי  הסוגיה ,)מידע כלכלי: לדוגמא(ליבו לאירועי�  אחרי� בולטי� יותר 

 .המוסרית

 לתהלי� החלטה הכוונה � )boiling frog legend the(זמ�   ומתפתח לאור�רוע מתמש�י א.ג

מתרחשי� ארועי� המחייבי� הגדרה ו  א� תו� כדי התפתחותשהחל בנקודת זמ� מסוימת בעבר

הנדרש החיוני ל כי המידע "הנחת היסוד לגבי המצב הנ. מחדש של אופי הבעיה מבחינה מוסרית

 וכי הליקויי� בקבלת ההחלטה נובעי� מאי ,מצוי בדר� כלל בידי מקבל ההחלטה הפוטנציאלי

 " משל הצפרדע המבושלת" משתמש בSenege, 1990)( סנגה .שימוש במידע או מעיוותו

Sedgwick, 1882,  In Hall & Motora, 1887) (  על מנת להדגי� מצב שבו אנשי� אינ� שמי�

שאי   טראומטי  מצטבר   אירוע להופעת עד  בסביבת�  לב לשינויי� הדרגתיי� המתרחשי� 

דע בסיר מי� שא� נשי� צפר המשל מספר ).סטיה מוסרית :לדוגמא( למנוע אותו כבר אפשר 

הרי הצפרדע תשב במי� , בהדרגהתועלה '  א� הטמפ.היא תנסה מייד לטפס החוצהרותחי� 

ותתבשל משו� שהמנגנו� הפנימי של הצפרדע האמור להבחי� באיומי� להישרדותה מתוכנת 

 .לשינויי� פתאומיי� בסביבה  ולא לשינויי� הדרגתיי�

ריעה אתאר רק את ההטיות המשמעותיות מספר ההטיות הקוגניטיביות הוא גדול ומקוצר הי

 . ביותר בהשפעה על הסחת הדעת  מסוגיות מוסריות

 

 כשל בהערכת הסתברויות של אירועי�  2.3.2

הערכה של . )נזק( הסתברות לתוצאה הוא) Jones, 1991(" עוצמה המוסרית"אחד ממרכיבי ה

 .ת את סיכויי זיהויה ככזודבר שיפחי, הסתברות נמוכה לנזק תפחית את עוצמת הסוגיה המוסרית

   כהנמ� וטברסקי של לטענת� .הערכת הסתברות גבוהה תגדיל את העוצמה המוסרית, לעומת זאת

), 19841979Kahneman & Tversky,  ( כאשר בני אד� מתבקשי� לשפוט שכיחות יחסית של

 יקטי� או את ההסתברות של מאורעות מסוימי� ה� מושפעי� מהזמינות היחסית שליאוב

לטענת� יש הרבה . תהלי� התפיסה או הזכירהל מנגישות� ,כלומר ,רועי�ייקטי� והאיהאוב

גורמי� שאינ� קשורי� לשכיחות התופעה א� משפיעי� על זמינותה ואלה יגרמו להטיות בשיפוטי 

רועי� דרמטיי� רב יותר כ� תהיה זמינות� של יככל שהמידע על א. השכיחות או ההסתברות
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הפרזה בהסתברות ל מביאי�רועי� בעלי בולטות גבוהה יותר י א.הה יותררועי� כאלה גבויא

� בפני נבדקיה� אישה בש� לינדה  כהנמ� וטברסקי תארו,באחד הניסויי� שערכו. המיוחסת לה�

 או פקידת  בנק שפעילה ,הא� היא פקידת בנק,  ובקשו מה�  להערי�31חכמה ומרדנית בת ,רווקה

מספר רב יותר קי� בחרו באפשרות השניה למרות שבמציאות  יש  רוב הנבד.בתנועה הפמיניסטית

 של לינדה גר� ה תיאור. פקידות בנקי� מאשר פקידות בנקי� שפעילות בתנועה הפמיניסטיתשל

דוגמא נוספת לכשל .  סטראוטיפ במקו� לחשוב במושגי� של הסתברותי"עפ שפוט לנשאלי� ל

קשו מנבדקי� לשפוט את יבש )Rothbart et al, 1978( 'ושותט רטבורברות מציגי� תבהערכת הס

תה גדולה יככל שחומרת העבירות שהוצגה לגבי אות� עברייני� הי. של עברייני� במדג�שכיחות 

שני  .יתה גדולה יותרי המדג�אותו ב לאות� עברייני� היחסית שיוחסה שכיחותיותר הרי שה

גניטיביות משפיעות על הערכה  למצב שבו הטיות קוות דוגמאמייצגי�שתוארו לעיל המחקרי� 

 .מאופיי� בתכני� בעלי הקשרי� מוסריי�גירוי שיכול להיות מוטעית של 

 

 תסריטי פעולה 2.3.3

 של האד� ומנחות את דרכי חשיבהה� מסגרות קוגניטיביות שמכוונות את ה  פעולהתסריטי

יבוד מידע לתסריטי� יש יתרו� משו� שה� מאפשרי� תהליכי ע (Abelson, 1981).  פעולתו

החלטות על פי תסריטי פעולה וסכמות מוגדרות עלולות להשפיע באופ� קריטי . יעילי� וחסכוניי�

 ,Hammond, ,Keeney & Raiffa  ('המונד ושות י"עפ. על אבחו� העוצמה המוסרית של ארוע

שגרות פעולה מצביעי�  על כ� כי בני אד� משתמשי� ב מעבדהושדה מחקרי  מ מימצאי�   2006)

 שגרות פעולה. ה החלטמצבי   � שלמורכבות על מנת להתמודד ע�  ,שלעיתי� א" לא מודעות לה�

 קלמ� . מאפייני� מוסריי��בהקיימי�   להאפיל על הרלוונטיות של סיטואציות שעשויות שכיחות

כיצד " פשעי ציות ויחסיי סמכות" מתארי� בספר� )Kelman & Hamilton, 1989(והמילטו� 

 תופסי� בני ,י� רוטיני� במצבי. על קהות חושי� מוסריתאופי רוטיניבעלות ות  מטלמשפיעות

רוטיניזציה זו מונעת מאנשי� להבי� את משמעויות מעשיה� . אד� את עצמ�  כברגי� במכונה

 .התמקדות על הפרטי� של התפקיד  ולא על משמעות המשימהבכ� שהיא מעודדת 

י תסריטי� הוא " טוענות כי עיבוד נתוני� עפ),Trevino & Nelson (2004 טרבינו ונלסו�

 מחשבה פעילה לזיהוי נדרשתבמצב שכזה משו�  מוסריות קבלת החלטותבתהלי� בעייתי במיוחד 

י " פעולה עפ)Gioia,1992, 2004(י גיויה "עפ. המרכיב המוסרי בסוגיה איתה מתמודד המנהל

 ,לות בעייתית כפעילות ייחודיתבמקו� לטפל בפעי. ומה להפעלת טייס אוטומטי במטוסתסריט ד

) Gioia, 1992, 2004(גיויה . אנו חוסכי� זמ� ואנרגיה מחשבתית ומקבלי� החלטות במהירות

מתאר את ההשפעה של תסריטי פעולה על החלטות בעלות השלכות מוסריות בפרשת תאונות 

פורד " ברכב  תאונות חמורותלגיויה דיווחי� עלהגיעו " פורד"בתוק" תפקידו ב. הפורד פינטו

חות הראשוני� על תקלות המסכנות "כשהגיעו הדו, לטענתו. בקרת�היה אחראי על הוא  ש" פינטו

הוכיח את תסריט שאותו י "תה מקובלת על ידו עפיחיי אד� ה� לא גרמו לו לתגובה שונה מזו שהי

 המשיכו לא נעשתה כל פעולת תיקו� ואנשי�, כתוצאה מכ� .בעבר דווחי תאונותיעילותו בניתוח 

 נפל קורב� לתסריטי שהוא, לתוצאות הקשות בכ�" עיוורונו"גיויה מסביר את .  להישר" בתאונות

  פיסתכלל להתייחס לו מו גרתסריטי� אלו, לטענתו .באותה עת" פורד"חברת פעולה שגובשו ב
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רות למ ,ללא ראיית מכלול האירועי� וזאתו   כמידע שגרתי, בנפרד, אליוהשהגיע על תאונה מידע 

 . מכוניתאותה לרוכשי או פציעה חמורה לסכנת מוות וברורי�  רמזי� גלויי� במידעשהיו 

 

 בטחו� יתר 2.3.4

 מגלי� בטחו� יתר לגבי עובדות ונתוני� שמשמשי� , בכלל� ג� מנהלי� מנוסי�,רב בני האד�

קו ממחקרי� שנערכו בנושא אשר בד. )Messick &Bazerman, 1996( יה�אות� לקבלת החלטות

מסתבר ,  או חיזוייקטיבית שיש לאנשי� בתהלי� החלטהיטחו� הסובימה� הגורמי� לתחושת הב

 לדוגמא אנשי� .יקטיבית כשלעצמה אינה מדד מוצלח לטיב המידעיהסובשתחושת הבטחו� 

למרות שרומא צפונית ( בחרו בניו יורק ,ניו יורק או רומא, שנתבקשו לשפוט איזו עיר  צפונית יותר

כשמנהל נמצא במצב של בטחו� יתר הרי . 90%אמינו כי התשובה נכונה ברמת בטחו� של וה) יותר

 (& Kahnemanכהנמ� וטברסקי . ודבק בהחלטתו הראשונהשהוא אינו מחפש עובדות נוספות

Tversky, 1984 ( שאי� לאנשי� רגישות מספקת למת� הוא טועני� כי הקושי הגדול במקרי� אלו

 . יקטיבייוב האי ערכו"עפלמידע משקל 

 . מגישת בטחו� היתרי� נובע,י חברות עסקיות"עמקרי� רבי� של הפצת מוצרי� לקויי� 

יתה לה� יאסטרוג� סינטטי שיועד לנשי� שה, DESדוגמא להתנהגות שכזו אנו רואי� במקרה ה 

 אינדיקציה  הייתהההתרופמפתחי ללמרות ש. )Messick & Bazerman, 1996( בעיה בהריונ�

 התעלמו ה�, מספר תופעות בעיתיות מעבר לנורמליל הוא שגר�תרופה  מת� הכימוקדמת 

התייחסו לאות�  מפתחי התרופה שהיו בטוחי� באפקטיביות של התרופה .מסימני� מוקדמי� אלו

 על הייתה  הקשה לא ההשפעה .טריויאליות ולא העריכו את המידע על הליקויי� כראויכ בעיות

 �� מראש  בעלי עניי� פוטנציאליי� שלא נלקחו בחשבו  אלא על,הצרכניות הישירות של התרופה

של המוצר על בריאות  עוצמת ההשפעה  במקרי� שכאלו. בנותיה� של הנשי� שקבלו את התרופה

תשלו� גבוה , שהוא תופס מימדי� גדולי�לאסו� כשלאחר רק  הציבור מתבררת למנהלי החברות

 .המוצר אותו ה� מפתחי�מדי לביטחו� היתר שה� מפגיני� לגבי איכות 

 

  המדרו� החלקלק האיטי( "משל הצפרדע המבושלת" 2.3.5

טועני� כי התנהגויות  לא אתיות מסוימות  מתרחשות  Gino & Bazerman, 2005)( ינו  ובזרמ�'ג

לאור� זמ� כתוצאה משינויי� הדרגתיי� באופ� לא מודע " מנמיכי� את הר""כאשר בני אד� 

 . אתיות של אחרי�קטני� בהתנהגויות לא 

"We argue that managers or third parties might ,over time ,grow accustomed to 

unethical behavior…gradual deterioration of others' behavior affects people's 

propensity to overlook such behavior". (p.7)   

, לדוגמא .)foot in the door(" הרגל בדלת"לאפקט ה דומתהלי� זה , ינו ובזרמ�'לטענת� של ג

 .  לאחר שנה דולר365א� נזעקי� מגניבה אחת של � עי� מגנבה של דולר ליו� כשאנשי� מעלימי

לשינויי� הדרגתיי� אפשר למצוא בסדרה ארוכה של מחקרי� בתחו� " עיוורו�"תמיכה בתופעת ה

 ,Levin :לדוגמא(יי� בחושי� השוני� הפסיכופיזיקה הבודקי� רגישויות לשינויי� הדרגת

Simons ,Angelone & Chabris, 2002(.  ושותקיי� ')Cain, Loewenstein & Moore, 2005( 
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לשינויי� קטני�  " עיוורו�"מסבירי� באופ� דומה את הסטיות האתיות של חשבונאי� שמגלי� 

 הציגו בפני )(Gino & Bazerman, 2005 ינו  ובזרמ�'ג .בדיווחי חברות אות� ה� מבקרי�

 כל אחת מהתמונות .נבדקיה� סדרות של תמונות המציגות צנצנות זכוכית מלאות במטבעות

הנבדקי� נתבקשו לאשר או לפסול את ו ,לוותה בהערכה של כמות הכס" שנמצאה בכל צנצנת

כס" רב יותר עבור סכו� לקבל אמור היה  ,בפני הנבדקי�המערי� שהערכתו הוצגה . ההערכה

 היו אמורי� לקבל סכו� כס" רב יותר הנבדקי� שאשרו את ההערכהג� . ת גבוהות יותרהערכו

החוקרי� .  א� הסתכנו בקנס על אישור הערכה מופרזת, יותרככל שההערכה שלה� הייתה גבוהה

.  לבי� ההשפעה של שינויי� גדולי� יותרבהערכותהדרגתיי� השינויי� של ה  ההשפעה שוו בי�יה

השערה שנבדקי� יגלו נטיה קטנה יותר לפעול לגבי התנהגות לא אתית  האוששו את הממצאי�

 5.סטו במקצת מהערכה שלה� ועלו באופ� הדרגתי" מערי�"כשההערכות של ה

 

 קיבעו� מחשבתי הגור� לדבקות בהשערות  2.3.6

מתכנני� מראש ובכוונה תחילה אינ� ה� ארגוני� וה� פרטי�  טוע� כי )Klayman, 1996(קליימ� 

 באות� מקרי� בה� להתרחש סטיה מוסרית שכזו עלולה ,לטענתו .באופ� לא מוסרי תנהג לה

קליימ�  .התנהגות לא מוסריתלכדי שהתפתחה , פעילותבהפסקת מעורבות� באנשי� נכשלי� 

נעו� בתהליכי בדיקת  שכאלולכשל בהפסקת התנהגויות לא מוסריות הגור� העיקרי טוע� כי 

קליימ�  של ולטענת. � בוחני� ומשפרי� את האמונות שלה�השערות שבאמצעות� בני אדה

)Klayman, 1996 ( לאד� יש נטיה לשמור על הססוס קוו ולכ� הוא מתקשה להבחי� בשינויי�

 :מתפתחי�

"The risk of maladaptive perseverance is great in many ethically troubling situations 

because the status quo favors maintaining current questionable behaviors ,basic 

beliefs about oneself and one's organization  are challenged ,and evaluative feedback 

is skimpy and biased."  (Klayman, 1996, p254) 

תיו של  מפעילות לא אתית נדרשי� שני סוגי שינויי� באמונונעלהימעל מנת טוע� כי  קליימ�

 :האד�

מה המאבחנת  כי לדר� חשיבה ,  עושה הוא טוב שמה שאתה,שינוי מדר� חשיבה הגורסת. א

 .שאתה עושה כבר אינו מתאי�

שינוי מהאמונה שהדר� הנוכחית לביצוע היא הטובה ביותר מכל הדרכי� האחרות לאמונה שיש . ב

 .לפחות אלטרנטיבה אחת טובה יותר

 כשקיימי� מצבי� עמומי� ,� ששינויי� אלו קשי� לביצוע במיוחד טוע)Klayman, 1996( קליימ�

ל משו� "השערות משחקי� תפקיד מכריע בתהלי� הנהתהליכי פיתוח ובדיקת  .מבחינה מוסרית

על חוסר .  נוכח מידע אחרעליה� ולהג�  אמונותיה� את ה אצל  בני אד� לשמרישקיימת נטי

 (Falseאסטרטגיית בדיקת ההשערות החיובית במיוחד משפיעההיכולת לעצור ולשנות כיוו� 

(positive  לבדוק שלבני אד� יש נטיה היא ל "התופעה הנשל  משמעותה .בה בני אד�שנוקטי� 

                                                 
 ופו של דבר לאסו� רוטיני גורמי� בסמתעלמי� מסטיות קטנות מדפוס התנהגות ההדגמה למצב שבו בני אד�  5

 1986�.ר שהתרחש ב'לנג'בתאור הסיבות לאסו� הצ)  Vaughan, 1996(י הסוציולוגית  דיא�  וואפ� " ג� עמוצגת

 . Normalization of devianceבאמצעות המושג  
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את  שלה ה� מייחסי� חלופה ההתנהגותיתאת ה ולא להפרי� ,סיו� לאמתינות באמצעהשערות 

משיכו  להחזיק בהשערה  בבדיקה כזו נוצר מצב שהבודקי� י.הי� ביותרוסיכויי הצלחה הגב

 false( א� לא לבדיקת כשלי� שליליי�  זו טובה לבדיקת כשלי� חיוביי�דר� .מצומצמת

negative(, לשבירת קו המחשבה המוביל לפגיעה מוסריתהיעילה יותר שהיא הדר� .  

את התנהגותו של " תהלי� קבלת החלטות"בספר�  מנתחי� )1977/1980( ניס ומא�'ג

 דוגמא מובהקת של דחיית  לדעת� מהווהמקרה זה. שת כשלו� פרל הרבוראדמירל קימל בפר

אדמירל קימל והסגל שלו המשיכו לדבוק במדיניות שאומצה על ". מידע הקשור בהפרכת השערות

 ומתעלמי� מ� העובדה שסימני� רבי� יותר ויותר יד� כשה� מזלזלי� בכל התרעה נוספת

ה� שבו ואשרו את החלטת� . רה להתקפת פתעמצביעי� על האפשרות שפרל הרבור תשמש מט

, להמשי� להשתמש במשאבי� הקיימי� בראש ובראשונה לש� אימו� טירוני� של הצי והצבא

מה להגנת אשר יתנו קדי, במקו� לקבוע סדרי כוננות�ולצייד את הבסיסי� השוכני� בקרבת יפא�

 ). 109' ש� ע" (פרל הרבור מהתקפת אויב

הלי� בדיקת השערות חיובי הינו המקרה של התפוצצות  להצמדות לתדוגמא נוספת

תה שלב חשוב בפרויקט שהיה אחד מ� האתגרי� הטכנולוגי� וושהי ר'לנג'מעבורת החלל צ

 במש� שני� רבות שימשה .)Herkert,1991,Werhane, 1991(הגדולי� ביותר בעיד� המודרני 

 נחלה 1986 בינואר 28 �� באול ,תוכנית זו מקור לגאווה לאומית אמריקאית וסמל להצלחה

 שניות 73ר התפוצצה באויר 'לנג'תוכנית שאפתנית זו מכה כואבת וקשה כאשר מעבורת החלל צ

מעקב אחרי השתלשלות הארועי� מצביע על כשל מ� הסוג . ואנשי צוותה נהרגו לאחר השיגור

�פיתוח המאיללמרות כל התרעותיה� של מהנדסי החברה שהיתה אחראית . שתואר לעיל, 

 וליוו את הפרויקט לאור� כל דרכו הרי שהסגנו� 1977�וסימני� מוקדמי� לבעיות שאובחנו כבר ב

חס� כל אפשרות לתקשורת פתוחה , א שגרס הצלחה בכל מחיר"האוטוקרטי של הנהלת נאס

ולבדיקת השערות אלטרנטיביות ומנע ממהנדסי� שהתריעו על בעיות לכל אור� הדר� ובמיוחד 

 זו היו בסיכומו של דבר תרבות ניהולית ל. יא את המנהלי� להכיר בסכנהערב השיגור להב

  .השלכות מוסריות הקשורות לאובד� חיי אד�

 

 השפעת ההווה על העתיד 2.3.7

אי� למקבל ההחלטה מקרי� רב הב. עתידיתבמקרי� רבי� מתקבלת בהווה החלטה לגבי  פעילות 

אותו כשל  בזיהוי כתוצאה מ, יחד ע� זאת. עתידי באותו אירוע להתנהג באופ� לא מוסריכוונה כל 

וילסו� . תח התנהגות לא מוסרית ללא כוונה מודעת של מקבל ההחלטהיכולה להתפ ,עתידימצב  

 .(Focalism)  תופעה שה� מכני� בש� ממוקדותמציגי� ) ,2000Wilson et al(ואחרי� 

 עתידי כתוצאה אירוע  להגזמה בניבוי של תגובה המתייחסתשל תופעה זו היא משמעותה  

אותו אירוע תו� התעלמות מתוצאות אפשריות של , וזאת,  המתרחש בהווהבאירועמהתמקדות 

רועי� שנמצאי� ייה של אניטועני� כי ההב Trope& Liberman, 2003)(טרופה וליברמ�  .עתידי

ידי גדול רוע עתילא ככל שהמרחק מנקודת זמ� הנוכחית .במרחק זמ� משפיעה על תגובות האנשי�

 בודדותהתייחסות לתכונות כלליות תו� תפס האירוע העתידי באופ� מופשט יותר יכ� י ,יותר

  :מאפייני� קונקרטיי� ברמת פירוט רבה יותראמצעות ולא ב, האירועאותו שמשקפות את 
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"…individuals form more abstract representations, or high-level construals,  of 

distant-future events than near-future events... judgments, predictions, and choices 

regarding the more temporally distant events are likely to be based on higher level 

construals of those events".  (p.403). 

 

מרגישי� שבעתיד יצליחו האנשי�  .תהלי� הבניה זה מבנה אצל האד� אופטימיז� יתר עתידי

בוחרי� מטרות עתידיות קשות יותר ונוטי� להתעל� מהאפשרות שלא  להשיג את מטרותיה�

כתוצאה מהטיה זו נוצרי� לא מעט מצבי� בה� . ישיגו את מטרותיה� כשיגיע הרגע למימוש�

 אנשי� לוקחי� מחויבויות חוזיות  מתו� אופטימיות יתר ומאוחר יותר מתקשי� לעמוד בה�

 אוריה של טרופה וליברמ�יהת .Nisan, 1972)( לא מוסריתונגררי� בעל כורח� להתנהגות 

(Trope& Liberman, 2003) מיוצגת בשפת היו��יהיה טוב" יהיה בסדר"יו� בהיגדי�  "

המצביעי� על הנטייה הנאיבית לראות את העתיד באור ורוד  ולהתעל� מקשיי� או פגיעות 

 . צפויות

טועני� כי חוסר ראייה  )(Street, Robertson, Geiger, 1997וגייגר סטריט רוברטסו� 

 שמביאה בסיכומו )escalating commitment(נכוחה של העתיד יכול לגרו� להסלמת מחויבות 

 הסלמת מחויבות מתקיימת .של דבר להתנהגות לא מוסרית באותה נקודת זמ� עתידית

במטרה לממש ) מוניטי�, כס", מאמ�( שאבי� מושקעו בסיטואציה שבה הי� ארגו� נמצא/כשאד�

ככל  .בזמ� שנקבע לסיומהל "הנלעמוד במשימה  �אפשרותב מביני�  שאי� ה� עתידית ומטרה 

אי� אפשרות לבצע את המוסכ� כ� תהיה רגו� או לפרט שקרב המועד שבו יש לעמוד במחויבות ולא

א בסיכומו של דבר להתנהגות לא יה רבה יותר להתנהגות של נטילת סיכו� שיכולה להביי נטל�אצ

 (,Kahneman & Tversky  חיזוק מעבודת� של כהנמ� וטברסקיתופעה זו מקבלת .מוסרית

הטועני� כי בני אד� נוטי� להתנהגות שיש בה נטילת סיכוני� כאשר ה� מתמודדי� ע�  1979)

יבא דכהנמ� אל.  ולהתנהגות שנמנעת מסיכוני� במצב של רווח או הצלחה,החלטה במצב של הפסד

 בני אד� הניצבי� בפני מצב שבו ה� חוו תוצאות שליליות בניגוד לציפיותיה� ,וטברסקי

ההתחלתיות ינסו דר� פעולה שיש לה את הפוטנציאל הגדול ביותר להביא אות� בחזרה לתוצאות 

 הדר� לחזור לציפיות המקוריות תלווה ברב המקרי� .התא� לרמת הציפיות המקורית שלה�ב

 . שחלקה יכול להתבטא בהפרות מוסריותת של נטילת סיכו�בהתנהגו

 

 )omission bias(הטיית אי העשיה   2.3.8

 כחלק מהגדרת  מדגיש את תפיסת האחריות של האד� על המעשה המוסרי)Jones, 1991(ונס 'ג

מגיע למסקנה שהיא אינה בתחו�  כשאד� הניצב בפני סוגיה מוסרית .הרגישות המוסרית

 חוסר תחושת האחריות נובעת ,במקרי� רבי�. תפתח תהלי� קבלת החלטותי לא אזי ,אחריותו

באמצעות לה כ כאחראיי� לפגיעה שאנו גורמי� "אנו נתפסי� בד. מהטיות קוגניטיביות

הטיית  ".)Baron, 1995( אבל לא נתפסי� כאחראי� בעבור פגיעה שנכשלנו במניעתה התנהגותנו

מהתנהגויות ות פוגעניות כגרועות יותר מוסרית היא הנטייה לשפוט התנהגוי" ההשמטה

 ,Baron & Ritov  (ת לפגיעה דומה  או אפילו גדולה יותרואי עשייה הגורמי "המאופיינות ע
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מוכני� יהיו  לגבי מידת הסיכו� שה� אנשי�  שאלו )Ritov & Baron, 1990(ריטוב וברו� . 1994)

 לעומת , מהילדי� יפגע א� יבוצע חיסו�תו� סיכו� שאחוז מסוי� לקחת בעבור חיסו� ילדיה�

  יותרהנבדקי� אמרו שה� היו מרגישי� אשמי�. פגיעה באחוז דומה א� יוחלט לא לבצע חיסו�

 ילדי� א� ילדי� היו נפטרי� כתוצאה מהחיסו� א� לא היו מרגישי� אשמי� א� אחוז דומה של

במחקר אחר שערכו  ).�כשההחלטה שלה� היתה המלצה לא לחס(כתוצאה מאי חיסו� מתי� ו הי

 נאמר לנבדקי� שה� שחקני טניס שאמורי� )Spranca, Minsk & Baron, 1991( 'ושות, ספרנקה

� לנדל במשחק חשוב במיוחד וכי ה� יוכלו לנצח את לנדל רק א� יחלה וירגיש ולהתמודד ע� איו

 לתחושת  לומתגוראכילתו לנבדקי� נאמר שללנדל יש אלרגיה לרוטב מסוי� ש. תחושת חולשה

. שני הטניסאי� יוצאי� לארוחת ערב במסעדהשסיפור המעשה ממשי� בכ�  .מחלה וחולשה

רסא אחת מציע הנבדק ללנדל להשתמש ברוטב הבעייתי מבלי לידע אותו כי הוא מכיל מרכיב יבג

לנדל ביוזמתו לשי� את הרוטב בסלט שלו מבקש שמעורר את האלרגיה שלו ואילו בגירסא השניה 

רב הנבדקי� טענו כי במקרה של . נבדק יודע שהוא עלול לחלות הוא אינו אומר דברולמרות שה

 אי תגובת ,לעומת זאת ,לא מוסריתהיא להשתמש ברוטב ההמלצה ,  קרי,ההתנהגות האקטיבית

האסימטרייה בי� עשייה לאי עשייה היא גור� .  בגדר התנהגות לא מוסריתלא נתפסההמניעה 

ללא תחושת אחריות אי� הסוגיה וסוכ� המוסרי הפוטנציאלי מפתח בתחושת האחריות של ה

 . נכנסת למעגל ההחלטות המוסרי

ממצאי� רבי� מצביעי� על כ� שחוסר אקטיביות מצד המנהלי� מביא לתחושת אי 

בלו מידע בדר� לא חוקית ימצא כי רב המנהלי� שק) 2000(רש" . לה האתיתואחריות לעו

לא ראו בכ� סוגיה מוסרית וטענו שהפסיביות שלה� , לה�ולא ביוזמה שבאמצעות גור� שלישי 

הטיית אי העשייה מצדיקה במקרי�  . הנזק הצפויבשפיטה ולאבהשגת המידע היא הגור� המכריע 

 בני אד� המתענייני� ,לדוגמא. )Singer, 1979( רבי� העדר עניי� במצוקת� של אחרי�

ת שה� אינ� אחראי� למצוקות אלה חושבי� לעיתי� קרובו ,במצוקותיה� של בני אד� אחרי�

מחיר וב ה� יכולי� לחשוב על כ� שבמאמ� קט� ,מאיד�. ולכ� ה� אינ� חייבי� לעשות דבר

 .במדיניות רווחה משמעותית יותרבאמצעות  לעצמ� ה� יכולי� לסייע בשיפור המצבמינימלי 

. נ� חושבי� כ�א� רב האנשי� אי שלו� מוסרייכשלו� בעשייה אקטיבית שכזו  יכול להיחשב ככ

 : הטיית אי העשייה משרתת את אשליית המוסריות של האד�   טוע� כיBaron, 2000)(ברו� 

"Omission  bias help  people believe that they are completely moral if they obey a list 

of prohibition while otherwise pursuing their  narrow self-interest" (p.401) 

 

 )טיפול במספר בעיות בו זמנית(ברירתי  (תהלי& החלטה רב ב כשלי�  2.3.9

ע� מספר בעיות המכילות סוגיות בו זמנית להתמודד אד� קיימי� לא מעט מצבי� בה� נדרש ה

 תלות  של במצב שכזה  ג� תופעה  קיימת   שכזה מעבר לבעיה של חלוקת הקשב במצב .מוסריות

בהשפעה של תהלי� קבלת החלטות של בני  הנוכחי יעסוק סעי" ה.ותבי� הבעיות המטופלאפשרית 

 . אד� המתמודדי� בו זמנית ע� בעיות בעלות השלכות מוסריות

 בקשו מתלמידי מנהל עסקי� להתייחס להצעת )(Bazerman et al, 1994 'ושותבזרמ� 

 ,ו בסדרה ה� נתבקשו להגיב לשש הצעות עבודה שבא,במצב הראשו�. מידעעבודה בשני מצבי 

, כלומר.  ברצ" של שלושה זוגותהגיעו ההצעות,  ואילו במצב השני,הצעה אחת בכל פע�
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המחקר בדק את ההעדפה לצדק . תה בכל שלב לשתי הצעות בעת ובעונה אחתיההתייחסות הי

 שכאשר ממצאי המחקר מצביעי� על כ�. לעומת שכר גבוה) וירת העבודה בחברהוא(תהליכי 

 כאשר ה� נתבקשו ,לעומת זאת. בצדק תהליכיהתמקדו ה בודדת ה�  הצעהעריכוהנבדקי� 

היא שכאשר הממצא משמעות ). שכר( ה� התמקדו בתוצאות ,להערי� יותר מהצעה אחת בו זמנית

ההחלטה שלו תתקבל על פי בו זמנית  בעיות האד� מתמודד ע� קבלת החלטה מול מספר 

ממצאי� דומי� מצא . באותה נקודת הזמ�עקרונות שוני� מאשר א� הוא מתמודד ע� בעיה אחת 

תו� השוואה בו זמנית בבחירות חירה בי� שני מועמדי� לגבי ב )Lowenthal, 1993(לוונטל ג� 

כאשר הנבדקי�  כי  מצביעי� על כ�  המחקר ממצאי.לעומת בחירה של כל אחד בנפרדביניה� 

את כאשר הנבדקי� השוו לעומת ז .שפטו כל אחד מהמועמדי�  בנפרד הרי שהמועמד ההגו� זכה

נבחר המועמד שהבטיח מקומות עבודה רבי� יותר וזאת למרות , שני המועמדי� בו זמנית

  .)כרותיש( תכונותיו השליליות

טועני� כי רמת )  (Bazerman ,Tenbrunsel & Wade-Benzoni, 1998'בזרמ� ושות

ת לעומת  השוואה בי� מספר הערכת גירוי  אחד בנקודת זמ� מסוימ (מוסריהזיהוי המורכבות של ה

בעוד שבהערכה מוסרית של גירוי אחד  בולטת . מעוררת סכמות מוסריות שונות) גירויי� בו זמנית

הרי ,שמשמעותה שיפוט הממקס� את האינטרסי� שלה� בטווח הקצר  , -wantסכמת ה

ו  פעולה  שמשמעותshould, � בני אד� מפעילי� את קריטריו� החובה,הערכה של מספר גירויי�שב

 .קסו� התוצאות בטווח הארו�יעל פי מ

שאית� כי מספר הסוגיות , וצגו לעיל היאשל המחקרי� שה משמעות תוצאותיה� 

להשפיע על מידת הבולטות של הסוגיה המוסרית יכול בנקודת זמ� מסויימת  מתמודד האד�

 . באותה עתבהשוואה לסוגיות האחרות  הקיימות במרחב התפיסה של האד�

 

 לח. קבוצתי וארגוני 2.3.10

המודלי� המתארי� תהליכי קבלת החלטות מוסרית בארגוני� מניחי� אימפליציטית שבני אד� 

ע�  מתמודדי� כאשר ה�  המאפיינות את הסיטואציה סוגיות מוסריותהמזהי� וחושבי� על 

הנחה זו  חולק על )Gioia, 1992(גיויה   .)Trevino, 1992(סיטואציות בעלות מרכיבי� מוסריי� 

על סמ� התנסותו האישית וטוע� כי המודלי�  המנטליי�  של חברי הארגו� מושפעי� מהתרבות 

 :וירה הארגוניתווהא

“I call this seemingly fundamental assumptions into question. The unexplored ethical 

issue for me is the arguably prevalent case where organizational representatives are 

not aware that they are dealing with problem that might have ethical 

overtone”.(p.388) 

כי , )Asch, 1956( אשסלומו� סיי� בתולדות הפסיכולוגיה הראה אבאחד מהניסויי� הקל

אש הראה כי לח�  .�יקטי� פיזיקלייקונצנזוס קבוצתי יכול להשפיע ג� על עיוות התפיסה של אובי

להתעל� מההפרש , קבוצתי יכול לגרו� לאד� הנדרש לשפוט איזה משני קוי� הוא ארו� יותר

. האוביקטיבי בי� ארכי שני הקוי� ולהחליט שהקו הארו� יותר מבי� השניי� הוא הקצר יותר

 מצא אש  כי חלק מהמשתתפי� היו ,בתחקור שנער� למשתתפי הניסוי  לאחר הצגת החלטת�

 נכנע ללח� משו� שבטחונ� העצמי ,חלק אחר. עי� שראו את הקו הקצר כארו� יותרמשוכנ
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ה� צתי וא� ככל שכבד הלח� הקב אות� משתתפי� ראו את התמונה האוביקטיבית .התערער

קבוצה אחרת של  . שעיניה�  מטעות אות� והעדיפו לסמו� על הדעה המקובלת חשדו יותר ויותר

 התשובה הנכונה א� כיוו� שהועמדו במיעוט מוחלט העדיפו ללכת נכנעי� ללח� הקבוצתי ידעו מהי

אנו למדי� כי למרכיבי המצב השפעה רבה על התנהגות , מהניסויי� הללו ומרבי� אחרי�. בתל�

  .היחיד

 וניסה להבי� טק� חקר את התרבות הארגונית של ארגוני הי) ,2006Kunda( גדעו� קונדה

באמצעות הרצו� לכבול את העובד , לטענתו. גות הפרטאת השפעת התרבות הארגונית על התנה

ונפשו לאינטרס האירגוני מבצעי� אירגוני� שטיפת מוח מתמדת לעובדיה� ומפעילי� מערכת 

הנהלות   אות�.שליטה נורמטיבית חובקת כל ותובענית המבוססת על שימוש בכח סימבולי

הגדיר את המציאות ולהכתיב להשיג את השליטה הבלעדית על היכולת ל, י קונדה"מבקשות עפ

לגייס , את האופ� שבו מבטאי� חברי הארגו� במודע או שלא במודע  את רגשותיה� ואמונותיה�

אות� כסוכני שליטה ובסופו של דבר להרחיב את אותו היבט בעצמי של החברי� שנקבע ומוגדר 

 צירת עיוורו� מוסרילייש פוטנציאל י קונדה "עפל " לתרבות הארגונית הנ.י האינטרס הארגוני"עפ

 :של חברי הארגו�

"The well-known specter of the organization man who has no questions looms in the 

background: deprived of an autonomous self or sense of "authentic" experience ,and 

driven instead to strategically design an organizational self governed by standards of 

corporate profitability and its rewards ,such people lack the foundations  of moral 

framework that would enable them to evaluate corporate activities" (Kunda, 2006, 

p.226 ; my emphasis) 

מזג ע� מישהו או משהו שמחוצה לו נטייה זו של האד� לוותר על עצמאותו  ולהת

 איבוד העצמי ,י פרו�"עפ .(Fromm, 1941) "מנוס מחופש"י ארי� פרו� בספרו "מתוארת ע

איבוד זה של זהות  .מגביר אצל האד� את הצור� ללכת בתל� תו� ספק עמוק בזהות של עצמו

פרו� . חרי�מביא את האד� לאחידות מוחלטת ולצור� למלא את ציפיותיה� והוראותיה� של א

 ולהשפעתו של אובד� זה על אינו מודע לאובד� החופש שלושהאד� היא טוע� כי הבעיה העיקרית 

  .תפקודו

ההשפעה של נורמות ותהליכי� ארגוניי� על עוצמת מידת  מהאמור לעיל אפשר להקיש על 

קלי�  מצא כי הא)VanSandt, 2001(ו� סנדט , ואמנ�. התנהגותו המוסרית של הפרט הנורמטיבי

של חברי ) moral awareness(האתי של הארגו� הוא המנבא העיקרי של המודעות המוסרית 

 .הארגו�  ויכולת� לזהות סוגיות מוסריות חבויות בקונטקסט ארגוני רחב

ליוריסטיקות קוגניטיביות השפעה רבה על הדר� בה תופס הסוכ� המוסרי את : לסיכו�

ת הדעת או ח יוריסיקות אלו להסבי� גורמותבמקרי� ר .הסיטואציה איתה הוא מתמודד

 שאינה מודעת ברב המקרי�  למקבל , התעלמות זו.להתעלמות ממרכיבי� מוסריי� בסיטואציה

נשלט במש� תקופה שהמחקר בתחו� ההתנהגות המוסרית ". עיוורו� מוסרי"ההחלטה גורמת לו ל

רב הנתוני� לה� הוא נזקק י הגישה הרציונלית המניחה שבידי מקבל ההחלטה נמצאי� "ארוכה ע
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הגישה המיוצגת בעבודה זו מאמצת את  ". עיוורו� מוסרי" התעל� ממצבי� של ,לקבלת ההחלטה

 : הקוראי� להכיר בתופעה)Messick & Bazerman,1996( מסיק ובזרמ�מסקנת�  של 

"… we accept the fact that human mind has an infinitive and creative capacity to trick 

…to deny this reality is to practice deception" (Bazerman & Messick, 1996, p.22) 

 

 

 

  מודלי� לקבלת החלטות מוסריות  בסביבה עסקית  2.4

מנהל עסקי חייב להכריע לעיתי� קרובות בי� ערכיו המוסריי� לבי� ערכי האירגו� אותו הוא 

 , ובעלי עניי� אחרי� עליוהל לח� מצד הממוני�במיוחד קשה ההחלטה כשמופעל על המנ. מייצג

 לבי� התנהגות לא  של הארגו�במצבי שפללהצלחה קיי� קשר חזק בי� לח� . לפעול לטובת הארגו�

של   מקבלי ההחלטות להתמקד באינטרסי� הצרי� נוטי�,מצבי שפלבאות� . מוסרית של מנהלי�

 טוע� שאי אפשר להתייחס )Macintyre, 1981(מקינטייר . ולהתעל� מערכי� מוסריי�הארגו� 

 זו באה לידי ביטוילמושג האפקטיביות הניהולית כנייטרלי מבחינה מוסרית מאחר ואפקטיביות 

 ,Bernard(סטר ברנרד 'צ. 'עונש וכו, באמצעות תפעול בני אד� תו� שימוש במניפולציות כתגמול

תפקידי "פרס� ספר בש� ,  שהיה נשיא חברת בל ושילב ניסיו� ניהולי מעשי ע� כתיבה)1982

ברנרד היה הראשו� שדיבר .  מהדורותבעשרות והודפס עד היו� 1938 �שיצא לראשונה ב" המנהל

 :את ערכי הארגו�מנהל כמעצב ומנהל השל הקונפליקט האימננטי על 

"It seems to me inevitable, that the struggle to maintain cooperation among men 

should as surely destroy some men morally as battle destroys them physically" 

(Bernard, 1982,p. 278) 

ההיבטי� המוסריי� של פעולות ארגוניות ועסקיות מעוררי� בשני� האחרונות עניי� הול� 

המאמ� לנסות ).  Werner, 1992,Collins, 2000(וגדל ה� במישור האקדמי וה� במישור הציבורי 

 שלה� ומה מאפיי� ר כיצד משלבי� מנהלי� שיקולי� מוסריי� בתהלי� קבלת ההחלטותלהסבי

 הביא חוקרי� שוני� להציע מספר מודלי� להסברת אופי ,את ההתנהגות האתית של עובדי�

 :המודלי� הללו מתמקדי� בשלושה סוגי משתני�. התהלי�

, דת, תפיסות פילוסופיות, �ערכי, אישיות, כגיל:  הסוכ� המוסרי ומאפייניו השוני��המבצע 

 .'השכלה וכו

השפעת קבוצות ההתייחסות .  האקלי� המוסרי חברתי המשפיע על הסוכ� המוסרי�הסביבה 

אופי הטכנולוגיה בה , קיו� קודי� מוסריי�, מדיניות ענישה ותגמול) כפיפי�, ממוני�, עמיתי�(

 .'גודלו וכו, עוסק הארגו�

 "קרב�"ות ועוצמת הפגיעה ב תחו� הפעיל�תוכ� הסוגיה המוסרית

 .לקבלת החלטת אתיות בארגוני�  מודל אינטראקציוניציעהה )Trevino, 1986(טרבינו 

 אינטראקציה בי� הסיטואציה בהה היא תוצאה של האד� התנהגותו המוסרית של זה  מודלי "עפ

נו של טרבילטענתה . שלו החשיבה המוסרית תכונותיו האישיות ורמת התפתחות, נמצא הפרט

קוגניטיבית של הפרט היא הגור� המרכזי המשפיע על התנהגותו �רמת ההתפתחות המוסרית
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הקשר בי� רמת השפיטה המוסרית לבי� ההתנהגות המוסרית מושפע . המוסרית של הפרט בארגו�

ככל שעוצמת האני ומוקד (תלות בשדה ומוקד שליטה , ממשתני� אישיותיי� כעוצמת האני

התנהגות התעלמות מלחצי� ול כ� תהיה נטייה ל�ות בשדה נמוכה יותר השליטה חזקי� יותר ותל

, תכונות הארגו�, ומגורמי� מצביי� כמו ההקשר התפקודי המיידי, )מוסרית ברמה גבוהה יותר

ככל שהאווירה האתית טובה יותר כ� תהיה נטייה להתנהגות מוסרית (והאקלי� האתי השורר בו 

 .)ברמה גבוהה יותר

בניסיו� לייש�   בא לידי ביטויס" בחקר קבלת החלטות אתיות בארגוני�נומחקר כיוו� 

 (,Ajzen & Fishbeinשל אייז� ופישביי� )reasoned action(" הפעולה המחושבת"את תיאוריית 

המבוססת  זו תפיסה. )Dubinsky & Loken, 1989(  בניהול אתיותלתהלי� קבלת החלטות )1980

נקיטת פעולה היא פונקציה של לטוענת כי המוטיבציה ה, )(Vroom, 1964  תיאורית הציפיותעל

  .�ופעתת להו וההסתבר, מפעולה זוצפויותתוצאות הה

של גדולה קבוצה השראה לכמקור   שימש Rest, 1986)( מודל ארבעת השלבי� של רסט

 (,Ferrell & Gershamסקי� ושיווקע ניהולמודלי� שפותחו בעיקר על ידי חוקרי� מתחומי 

1985; Hunt & Vitell, 1986; Jones, 1991( . המודל בעל ההשפעה הרבה ביותר על חוקרי

התאי�  ונס'ג .)Jones, 1991(ונס 'של ג" סמיכות הסוגיה"אתית בארגוני� הינו מודל ההתנהגות ה

לתיאור תהליכי קבלת החלטות מוסריות  )Rest, 1986( ארבעת השלבי� של רסטאת מודל 

למודל של רסט דשי� ח י�מרכיב וספת שניונס היה בה'החידוש העיקרי של ג  .)'א 6לוח  (בארגוני�

)(Rest, 1986, ונס זכה 'המודל של ג. "גורמי� ארגוניי�"מרכיב הו" עוצמה מוסרית"מרכיב ה

   קבלת ההחלטות המוסרית בארגוני� רבה והוא נחשב למודל המצוטט ביותר בתחו�הודהלת

Collins, 2000)(.  

 

  ),Jones 1991(ונס ' מודל קבלת ההחלטות המוסריות של ג� 'א6' לוח מס

עוצמה מוסריתעוצמה מוסריתעוצמה מוסריתעוצמה מוסרית                
  גודל התוצאה  גודל התוצאה  גודל התוצאה  גודל התוצאה

  הסכמה חברתית  הסכמה חברתית  הסכמה חברתית  הסכמה חברתית
  הסתברות התוצאה  הסתברות התוצאה  הסתברות התוצאה  הסתברות התוצאה

  מיידיות בזמן  מיידיות בזמן  מיידיות בזמן  מיידיות בזמן
  קרבה  קרבה  קרבה  קרבה

  ריכוז התוצאות  ריכוז התוצאות  ריכוז התוצאות  ריכוז התוצאות

זההזההזההזהה
 סוגיה מוסרית סוגיה מוסרית סוגיה מוסרית סוגיה מוסרית

בצעבצעבצעבצע
שפיטהשפיטהשפיטהשפיטה
מוסריתמוסריתמוסריתמוסרית

החלט עלהחלט עלהחלט עלהחלט על
כוונהכוונהכוונהכוונה

מוסריתמוסריתמוסריתמוסרית

פעלפעלפעלפעל
בהתנהגותבהתנהגותבהתנהגותבהתנהגות

מוסריתמוסריתמוסריתמוסרית

משתנים  ארגונייםמשתנים  ארגונייםמשתנים  ארגונייםמשתנים  ארגוניים                                
 קבוצתית קבוצתית קבוצתית קבוצתיתדינמיקהדינמיקהדינמיקהדינמיקה                        

   גורמי סמכות   גורמי סמכות   גורמי סמכות   גורמי סמכות
חיברותחיברותחיברותחיברות  תהליכי   תהליכי   תהליכי   תהליכי 
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ני הגורמי� הארגוניי� אמורי� להשפיע על תהלי� קבלת ההחלטות בש, ונס'י ג"עפ

לחצי� ארגוניי� ונס טוע� כי 'ג. התנהגות מוסריתה בשלבגיבוש הכוונה המוסרית ובשלב  :שלבי�

 לחצי� ארגוניי� גלויי� יכולי� להשפיע ואילו,  הכוונה המוסריתעל גיבוש שפיעלה יכולי� סמויי�

 .  ג� כשלסוכ� המוסרי כוונה להתנהג באופ� מוסרימוסריתלא התנהגות גילויי 

 והוא ".סוגיה�סמיכות"מודל הבמרכזי מהווה את המרכיב ה "מוסריתהעוצמה "המושג 

י " משפיעי� עפמרכיבי� אלו. הסוגייה המוסריתלתכונותיה של  המתייחסי� מרכיבי�כולל שישה 

עוצמה המוסרית של הסוגיה ה ת מאפיי�הצור� בהצג. ונס על כל אחד מארבעת השלבי� במודל'ג

שהתייחסו באופ� בקבלת החלטות מוסריות ונס כביקורת על המודלי� הקודמי� 'י ג"הועלה ע

סר הדיפרנציאציה של עוצמת ביקורתו נובעת מחו. תומוסריהפרות  של לעוצמות שונותדומה 

      :הפגיעה באות� מודלי�

"…people will decide and behave in the same manner wether the issue is the theft of 

few supplies from organization or the release of dangerous product of the market" 

(Jones, 1991, p.371) 

רמת החשיבה כ, מקבל ההחלטות המוסריי� להקשורלמאפייני�   מתייחסונס אינו' ג

מסוגייה לסוגייה  ,ונס'י ג"עפ משתנה "עוצמה המוסרית"ה. עוצמת האני או ערכי�, המוסרית

לידי ביטוי רמה גבוהה של עוצמה לדעתו  באה אית� מתמודד המנהל סוגיותמהכאשר במעט 

 שואב את הוא .רמה נמוכה של עוצמה מוסריתבהסוגיות אופיינות  מ,ואילו בחלק� הגדול, מוסרית

 מטיעוני� נורמטיביי� של פילוסופי� אשר מבחיני� בי� רמות של "עוצמה מוסרית"המושג 

 שיש לתת עונש  תגורסה עול� המשפט הפלילי הפרקטיקה שלאות� ה� שואבי� מאחריות מוסרית 

 :כיבי� עיקריי�העוצמה המוסרית מאופיינת על ידי שישה מר. מעשהחומרת היחסי ל

של המעשה ) מתוגמלאו ל(שנעשו לקורב� ) תגמולי�(כ הפגיעות " סה�התוצאות עוצמת  .1

 בני אד� מאופיינת 1000 �לפעולה הגורמת נזק ל: לדוגמא. לא מוסרי שנמצא בבחינה/המוסרי

 פעולה שגורמת למות ,או.  אנשי�10על ידי גודל התוצאות רב יותר מאשר פעולה שנפגעי� בה 

רמת לאד� לסבול רק מפגיעה  יותר של התוצאות מאשר פעולה הגוהרבעוצמה היא באד� 

 .מזערית

שפעולה י מקבל ההחלטה לכ� "החברתית הנתפסת ע ההסכמה מידת �הסכמה חברתית  .2

 הסכמה לגבי חוסר המוסריות במת� שוחד קיימת: לדוגמא). או טובה(מסוימת היא רעה 

מושג ההסכמה . וחד לאד� במדינה רחוקהללקוח במדינה בה אתה חי מאשר במת� ש

משו� שרמה גבוהה . ונס בעוצמה מוסרית מטעמי� לוגיי� ואמפיריי�'החברתית נכלל על ידי ג

 . של הסוגיהעמימותרמת השל הסכמה חברתית מפחיתה את 

   נמוכה / גבוהה בהסתברות יתרחש  שאירוע מסויי�   הידיעה  בי�  שילוב �הסתברות לתוצאה  .3

 .ידת ההסתברות שאירוע מסויי� יגרו� נזקמ     ל

זמ� קצר יותר בי� פער .  מש� הזמ� בי� ביצוע הפעולה הנבחנת ותוצאותיה�מיידיות בזמ�  .4

תועלת כעבור יו� שונה במידת /אירוע הגור� נזק. השניי� משמעותו מיידיות גדולה יותר

 .רהעוצמה המוסרית מאירוע שמשפיע כעבור תקופה של מספר ימי� או יות

שהסוכ� המוסרי חש ) פסיכולוגית ופיזית, תרבותית, חברתית( הרגשה של הקירבה �קירבה  .5

 .שנמצאת בבחינה על ידו) טובה(מהפעולה הרעה ) הזוכה(כלפי הקורב� 
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 נפגעי� אומספר קט� או גדול של (תוצאות המעשה מספר הנפגעי� מ –מידת הריכוז שבפגיעה  .6

 .)פגיעה כספית בישות ממסדיתאותה  לעומת  בפרטי� הנזקקי� לכס" פגיעה כספית 

מחקרי� שבחנו את תוק" המבנה של מושג העוצמה המוסרית  התקשו לזהות את ששת הגורמי� 

, החברתיתהסכמה ה,עוצמת התוצאות  ,ונס'מרכיבי� שהציע גהשלושה מ� רק . ונס'שמציע ג

 (& Flannery & May, 2000; Frey, 2000; MacMahon  וקרבה נמצאו כבעלי תוק" מבחי�

Harvey, 2006; May & Pauli, 2002; Singhapakdi,Vitell & Kraft, 1996(. 

 יוצאי� ,המאפייני� את תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי בארגוני�המודלי� : לסיכו�               

של ההחלטה יבית המדגישה את ההיבט הרציונלי רוב� ככול� מתפיסת העול� הקוגניט

לנושא הרגש והאינטואיציה בתהלי� קבלת  מתייחס ,הללו אחד מהמודלי� א" לא. המוסרית

 קובלי� כנגד הדגש Trevino, Weaver & Reynolds, 2006) (' טרבינו ושות. ההחלטות המוסרי

המחקרי� העוסקי� בתהלי� קבלת החלטות מוסריות בארגוני�  גז� המאפיי� את והקוגניטיבי המ

 :ה חשוב בחקר תהלי� החלטה המוסריתוממליצי� להתייחס לרגשות כמשתנ

"… ethical decision-making research is entrenched in an assumption that ethical 

behavior is primarily a cognitive process, but recent research in many different areas 

has challenged that view and is dramatically expanding our perspective"  (Trevino et 

al, 2006, p.979) 

 

 

 זיהוי סוגיות מוסריות  2.5

  הגדרות המושג 2.5.1

על מנת שיתחיל תהלי� קבלת החלטות  מוסריות צרי� האד� לזהות שהוא עומד בפני מצב שיש בו 

 אד� בני. Blum, 1991; Hunt & Vitell, 1993; Jones, 1991; Rest, 1986)( מרכיבי� מוסריי�

 ,כתוצאה מכ�. אינ� מסוגלי�  להיות קשובי� לכל  האספקטי�  של הסביבה בה ה� מתפקדי�

.  מידע קריטי הנוגע לפגיעה בבני אד� אחרי�, מבלי שי� לב,מקבלי החלטות לעיתי�מזניחי� 

בהתנהגות רופאי� ומנהלי� במקרה של תרופת , דוגמאדוגמא לכ� אנו יכולי� לראות ל

  ."מרק"התרופות ' שפיתחה והפיצה חב ) מסוכנות לבריאותאיולולה תופעות שהיו " (ויאוקס"ה

, חמורות הכרוכות בשימוש בתרופה למרות  שהרופאי� קיבלו מידע ממטופליה� על בעיות

ולמרות שמידע מסוג זה התפרס� בספרות המקצועית גילו הרופאי� עיוורו� והמשיכו לתת את 

תנהגות� של הרופאי� נבעה משיגרת טיפול רוטינית ה).Bazerman & Chugh, 2006(התרופה 

גש ומידע רלוונטי להחלטותינו אינו ממאחר וא" טועני� כי 'בזרמ� וצ. רנות�יאת ע" הרדימה"ש

 : אנו נכשלי� בזיהוי הבעיה העומדת על הפרק,כס"של על מגש ברב המקרי� לנו 

"The information that life serves is not necessarily the information that one would 

order from menu, but like polite dinner guests and other victims of circumstance 

people generally  seem to accept what is offered rather  than banging their  flatware 

and demanding carrots”( Bazerman & Chugh, 2006, p15). 
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החל , שו בשני� האחרונות בתחומי פעולה שוני�חהתר" ויאוקס"ומי� לפרשת המקרי� ד

בכל אחד מאות� . דר� נושאי� חברתיי�  ותעשייתיי� וכלה בנושאי� צבאיי� ,נושאי� רפואיי�מ

,  בכל אחד מהמקרי� הללו .מקרי� לא התכוונו מקבלי ההחלטות לגרו� לפגיעה ברכוש ובנפש

התרחשו תהליכי� בלתי רצויי� שגרמו לפגיעות , וכתוצאה" ירהבשמ"מקבלי ההחלטות " נרדמו"

 .בבני אד� או בסביבה

 

 התייחסויות פילוסופיות לזיהוי מוסרי 2.5.2

אופי הבחירה המוסרית והשפעתה ב העוסקותהפילוסופיה של המוסר התמקדה בעיקר בשאלות  

סוכני מוסר פעילי� י הפילוסופי� של המוסר כ"בני האד� תוארו ע. על ההתנהגות המוסרית

 החשיבה המוסרית תהלי�המיקוד ב. המתחבטי� בבחירת דרכי פעולה לסוגיות מוסריות מוגדרות

מהצור� לבחו� רבי�  של פילוסופי� �הביא להתעלמות בהתנהגות המוסריתכגור� החשוב ביותר 

 :Holland, 1998)(את תהלי� הזיהוי  כשלב מקדי� והכרחי לחשיבה המוסרית 

"Yet, if we conceive of ourselves as agents we miss an aspect of what is involved in 

moral life. Moreover, we miss one of the sources of moral differences, as well as 

avenues for moral improvement part of what can be gained from understanding moral 

perception, namely the activity of construing the features of a moral situation ,is that 

moral engagement involves being an observer and interpreter as well as an agent". 

(p.299) 

מספר פילוסופי� זיהו את החשיבות של שלב הזיהוי המוסרי בתהלי� קבלת ההחלטות המוסרי 

 ;Herman, 1993;  Holland,1998; Johnson, 1993;)  Blum, 1991 ותארו אותו באופני� שוני�

Murdoch, 1970; Nussbaum, 1986; Sherman, 1989; Werhane, 1998.(  למרות נקודות

כי  להנחהשל אות� פילוסופי� מסכי� רוב� הגדול ,  ההערכה המוסרית�המבט השונות על תהלי

הוא עוסק בסוגיה ש בשלב שבו הסוכ� המוסרי מזהה ההתמודדות ע� סוגיות מוסריות מתחילה

 טוע� כי הפילוסופיה של המוסר התמקדה בעיקר בכללי� מכווני Blum, 1991)(בלו� . מוסרית

הגדרת , �  אלו מבוססי� לדעתו על אוניברסליותכללי. התנהגות בשלב הההחלטה המוסרית

 קיימת התעלמות ,לטענתו של בלו�. והכוונה לגבי הההתנהגות הראויה, החובות המוסריי�

בלו� המשתמש במושג . מחשיבות התפיסה המוסרית בתהלי� קבלת ההחלטות של הסוכ� המוסרי

ער הקיי� אצל האד� בי�  פמזהה,  להגדרת תהלי� הזיהויmoral perception�תפיסה מוסרית

ההחלטה לבי� יישו� עקרונות מוסריי� בתהלי�  ,היכולת לזהות מרכיבי� מוסריי� בסיטואציה

 :דר� הפעולה  הנכונהעל 

"  It is moral perception which constructs what an agent is faced with  "a (moral) 

situation" in the first  place .The idea of moral judgment as bridging general rules  

and particular situation depends on prior individuating "the situation". It is moral 

perception which does that individuating, thus providing a setting in which moral 

judgment carries out its task (Blum, 1991, p.712). 
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על . באופ� אקטיבי את המימד המוסרי בסיטואציהתופס את הסוכ� המוסרי כמי שמבנה בלו� 

. מחכה למונית בתחנת מוניותבש� טי� הוא משתמש בדוגמא  שבה גבר לב� , מנת להמחיש זאת

הנהג על פני האישה ובתה  חול"  ,כשמגיעה מונית .לפני  טי� מחכות בתור אישה שחורה ובתה

. .p)706(ללא מחשבה נוספת ובתחושת הקלה נכנס למונית טי� . טי� עומד במקו� שבוועוצר 

על מנת שטי� יזהה את החשיבות המוסרית של האירוע הוא חייב להיות מסוגל ,י בלו� "עפ

 ולזהות את המניע של הנהג  , נהג המונית מהאישה ובתהמתעל� שבהלהבנות את הסיטואציה  

מושג ,  דורשי� מידה של דמיו�  מוסרי, והפרשנות שלוית המצביהבנ.  כגזענות,התעלמות זוב

 בקיו�תלויות יכולות אלו ,  של בלו�לטענתו. )Werhane, 1999(י פטרישיה  וורה� "שהוצג ג� ע

א� טי� לא שמע מעול� ,לדוגמא .  לפרש את המצבלסוכ� המוסרי המאפשרות  סכמות מוסריות

שתסייע בידיו להבנות את המצב כבעל ) כמהס(לא תהיה לו מסגרת התייחסות  על קיו� גזענות

 .חשיבות מוסרית

דמיו� "כבאופ� רחב יותר מוסרי הזיהוי ה מגדירה את תהלי� )(Werhane, 1998 וורה�

יכול להיצמד לנקודת מבט האד� ללא דמיו� מוסרי , לטענתה .)(moral imagination "מוסרי

וורה� טוענת כי לאחר . יתרחלטה המוסמסויימת ולהתעל� מנקודות מבט נוספות הרלוונטיות לה

 מתבצע שלב של פיענוח ,שרגש מוסרי מפנה את תשומת הלב של האד� כלפי סיטואציה מסויימת

הפיענוח כולל מעי� חשיבה יצירתית שבוחנת . המוטיבי� העיקריי� המאפייני� את הסיטואציה

ימות בעיות נוספות על מנת לבחו� הא� קי רוע באמצעות עדשות מסוגי� שוני�יאת מרחב הא

י מידת " מגדירה שלושה סוגי דמיו� מוסרי הממוקמי� בסדר היררכי עפוורה�. שלא זוהו

" דמיו� משחזר"הסוג הראשו� מוגדר על ידה  כ. ל"היצירתיות המאפיינת כל אחד  מהסוגי� הנ

)reproductive imagination (ל שכולל מודעות למרכיבי� בקונטקסט שמשפיעי� על התפיסה  ש

 ועל זיהוי קונפליקטי� מוסריי� ,ל" על תסריטי הפעולה הפועלי�  בקונטקסט הנ,סוגיה מוסרית

 (productive"דמיו� מייצר"הסוג השני מוגדר כ. אפשריי� היכולי� לצמוח בסיטואציה

imagination( שבו מבצע הסוכ� המוסרי מסגור מחדש )reframing(  בהשל הסיטואציה  ומתבונ� 

  )creative imagination( "דמיו� יצירתי"י וורה� כ"הסוג השלישי מוגדר ע .דשהמנקודת מבט ח

יכולת לדמיי� ולממש אפשרויות פעולה שאינ� מזוהות בקונטקסט  ויכולות המוגדר על ידה כ

  .)'ארגוני� אחרי� וכו, סביבה חברתית( לקונטקסט אלה שאינ� משועבדי�י "להתקבל ע

בחינת . החברהאחרונה עניי� ג� בקרב חוקרי� ממדעי עורר לתהלי� הזיהוי המוסרי  

רחב  י פילוסופי� של המוסר וחוקרי� חברתיי� מצביע על מגוו�  "ההגדרות השונות שניתנו ה� ע

תפיסה לדוגמא .  שמה דגש על מימד אחר הללו ותכשכל אחת מההגדר  למושג של הגדרות 

 Bebeau et al,1985; Lutzen, Dahlqvist, Eriksson(רגישות מוסרית ,  )Blum,1991(מוסרית 

& Norberg,2006;Rest,1986(, מודעות מוסרית )2000 (Butterfield et al,, רגישות אתית 

)(Wittmer ,2000 , דמיו� מוסריWerhane ,1998)(, זיהוי מוסרי)(Staub,1978השוני בי� .  ועוד

 . נליות של המושגההגדרות אינו סמנטי והוא מרמז על הבדלי� בהגדרות האופרציו

 

 

 



 86 

 של זיהוי מוסריהיבטי� פסיכולוגיי�  2.5.3

יימס  'י ג" לראשונה עהוצגבהגדרת שלב זיהוי מוסרי בתהלי� קבלת ההחלטות המוסרי  הצור� 

רסט קורא .   שפיתח תהלי� קבלת ההחלטות המוסרישלביבמודל ארבעת ) Rest, 1982( רסט 

 הגדרה : ומגדיר אותו בשני אופני�moral sensitivity)" (רגישות מוסרית" לשלב הזיהוי בש�

הסוכ� הכללית של  התחוש ה רק את רסטהגדרה המינימלית כוללב. מינימלית והגדרה רחבה

 :    יכול להיפגע� דהואאמהמוסרי כי 

Minimally in component 1, a person realizes that she/he could do something that 

would affect, the interests ,welfare ,or expectations of other people (Rest, 1986, p.5) 

שלב הרגישות המוסרית הוא מורכב יותר והוא כולל ג� פרשנות של  שלוי ההגדרה הרחבה " עפ

 :הסיטואציה 

 Interpretation of the particular situation in terms of what actions (are) possible ,who 

(including oneself) would be affected  by each course of actions , and how interested 

parties would regard such effects on their welfare (Rest, 1986, p.3) 

 .מתייחס לרגישות מוסרית כתכונה אינדיבידואלית השונה בעוצמתה אצל בני אד� שוני�רסט 

אצל הקורב� " לראות ד�" בעיה מוסרית ה� חייבי� שה� מזהי�ני אנשי� שלפ  קיימי�,לטענתו

 שכל ,כה גבוהההיא מוסרית הרגישות ה רמת ,אחרי�אנשי�  בקרב ,לעומת זאת .הפוטנציאלי

  .תמוסריהתעוררות מפגש ע� פני� מדוכדכות גור� לה� ל

 ההגדרה היא אמנ�  רחבה מספיק על מנת: בהגדרתו של רסט קיימי� מספר חסרונות

לכלול גורמי� שוני� המוזכרי� בתיאוריות האתיות הנורמטיבית א� אי� היא מאפשרת לתפיסות 

 ההגדרה  של רסט המתייחסת לפגיעה ,לדוגמא. פילוסופיות מנוגדות להימצא תחת קורת גג אחת

אי� בהגדרה , מאיד�. אפשרית באחר תואמת את התפיסה המדגישה את התוצאות כמאפיי� מוסרי

שדורשת הגישה  ככזה כפי  לסטנדרטי� על פיה� יוגדר האירוע המוסריכל התייחסות

 . ההתעלמות מהרגש בתהלי� הזיהוי המוסרי, חסרו� נוס" בהגדרה של רסט הוא. הדאונטולוגית

  שהושפע ממושג התפיסה המוסרית המוזכר אצל בלו�)Butterfield, 1997(בטרפילד 

)Blum, 1991 ( מודעות מוסרית"כ מגדיר את שלב הזיהוי  המוסרי  "moral awareness)(. 

 מרכיבי הסוגיה הכולל את מתאי� לתיאור התהלי� כולו מושג התפיסה המוסרית ,לדעתו

כל . ארגוניות/ות חברתיותונורמ ,הבדלי� אינדיבידואלי� בי� סוכני� מוסריי� שוני�, המוסרית

וסי" להגדרה של רסט  בטרפילד מ.המודעות המוסרית על אלה משפיעי� לדעתו של בטרפילד

)(Rest, 1986 הפגיעה בנורמות מוסריותמרכיב   את: 

"Moral awareness occurs when a person realizes that his/her response to a given 

issue could affect the interests ,welfare or expectations of the self or others in a 

fashion which may conflict with one or more ethical standards or norms." 

(Butterfield, 1997 ,p.12, my empasis)  

 גישות עיקריות לתיאור הגורמי� המשפיעי� על תהלי� הזיהוי שלוש מעלהעיו� בספרות 

.  מדגישה מרכיבי� אחרי� בהגדרות תהלי� הזיהוי המוסריהללוגישות הכל אחת מ. המוסרי

גורמי� המשמעותיי�  את הה במאפייני� האובייקטיבי� של הסוגיה הנתפסתרוא, הגישה האחת
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י גישה זו עוצמה מסויימת של מאפייני " עפ.)Jones, 1991(ביותר לזיהויה כסוגיה מוסרית 

ואילו עוצמה חלשה יותר של , גורמת לזיהויה כסוגיה מוסרית")  כמות הד� הנשפ�("סוגיה ה

מתמקדת בגורמי� שמחו� לסוגיה  ,שניההגישה ה. סריהמאפייני� מביאה לכשל בזיהוי מו

 מופיעה הסוגיה  גורמי הרקע שלציד�ו ,התפיסה הסובייקטיבית של הסוכ� המוסרי: המוסרית

)Butterfield et al, 2000; Hunt & Vitell, 1993; Wittmer, 2000( . הגישה השלישית תופסת

 Rest et al, 1999; Butterfied et(ישיי� את תהלי� הזיהוי המוסרי כפונקציה של הבדלי� בי� א

al, 2000, Schwartz, 1977(. מתאר את שלושת גורמי ההשפעה העיקריי� על זיהוי 'א 7' מס לוח 

מידת  ,כתוכ� הסוגיה, גיה המוסרית עצמההגור� הראשו� ה� תכונות הסו. סוגיות מוסריות

, נות הסוכ� המוסרי כעמדות אתיותהשני מתמקד בתכו הגור� .'הבולטות של המאפיי� המוסרי וכו

הגור� השלישי מתמקד בגורמי� . ' מאפייני אישיות כמוקד שליטה וכו,המוסרית שלב ההתפתחות

 .'לח� להישגי� וכו, רבות  ארגוניתסיטואציוניי� שבמסגרת� מופיעה הסוגיה המוסרית כת

 

  גורמי השפעה אפשריי� על זיהוי סוגיות מוסריות� 'א7' לוח מס

הסיטואציה שבה 

מופיעה

הסוגיה

מאפייני 

הסוכן 

המוסרי

מאפייני הסוגיה 

המוסרית

זיהוי סוגיה מוסרית

 

 

  בזיהוי המוסרימאפייני הסוגיהדגש על  2.5.4

כמרכיב החשוב ביותר בתהלי� הזיהוי   מדגיש את אופי הסוגיה המוסרית Jones, 1991)( ונס'ג

י אופי הפגיעה " עוצמת הפגיעה המוסרית נקבעת עפ.ומבחי� בי� רמות שונות של הנזק לקורב�

 הבעיה בזיהוי סוגיות מוסריות ,ונס'לדעתו של ג. והנזק שנגר� לאד� )ליפסיכולוגי וכלכ,גופני(

כושר "ונס מאפיי� את 'ג .על הקשב של מקבל ההחלטהשל אירועי� שוני� תחרות ב ,היא

המורכב משישה מושג זה . "עוצמה מוסרית"הסוגיה המוסרית באמצעות מושג ה  של"התחרות

גודל : יבטי� המוסריי� בסיטואציההיכולי� להבליט את העוצמה של ההמרכיבי� 

פער ( מיידיות בזמ�, )נזק(הסתברות לתוצאה , )להחלטה (חברתיתההסכמה ה מידת ,התוצאות

 ,)פסיכולוגית ותרבותית,חברתית( הפעולה קירבה לנשוא,)ע הפעולה לתוצאותיההזמ� בי� ביצו

 חיותהבולטות והי "מאופיינת עה של הסיטואציההעוצמה המוסרית . עוצמת הריכוז של הפגיעה

(Vividness) רועי�יא  . על האספקטי� הסלקטיביי� של הקשב היא המשפיעה ,של מרכיביה 

 ואילו אחרי� ,מתרחשי� ה� בוא� יהיו במצב בו ה� מודגשי� יחסית לרקע ש  יבלטומסוימי� 

ת  גבוהה תבלוטנה יותר מאלו המאופיינומוסרית  עוצמה בעלות סוגיות מוסריות . ברקעטמעויי
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ג� מירי והלקמה . מקבל ההחלטהי עוצמה נמוכה ולכ� ה� תיזכנה בתחרות על הקשב של "ע

)Myyry  & Helekma, 2002(ה� פיתחו . י מאפייני הסיטואציה" מגדירי� רגישות המוסרית עפ

 � של בעלי העניי�מאפייניהמדד לרגישות מוסרית של עובדי� סוציאליי� המתמקד בזיהוי 

זיהוי תכונות מיוחדות של בעלי  :המדד מורכב משלושה מימדי�. ה המוסריתסיטואציהמופיעי� ב

הציו� המקסימלי .  המזוההלסיטואציה  ויחוס אחריות�, וחובותיה� זכויותיה�הגדרת ,העניי�

. ברגישות המוסרית נית� למי שמזהה את כל המאפייני� המרכיבי� את שלושת המימדי� הללו

שלושת לזיהוי  אמנ� המדד שלה� מתייחס נגד מירי והלקמה כיכ טוענת  (Weaver, 2007)ויוור 

לזהות קוד� לכ� כי הסוכ� בהמוסרי יכולת של לא נכללת בו הא�  המוסרית המימדי� בסיטואציה

 .מוסרית בסוגיה הוא עוסק

 

 גורמי� דומיננטיי� בזיהוי המוסרי כמאפייני הסוכ� המוסרי 2.5.5

 חמש ה� מזהי�. מי� דגש על יכולת הזיהוי של הפרטש ),Lind & Rarick 1995( לינד ורריק

  :בצפיה בחדשות בטלביזיהרגישות מוסרית ליכולות בסיסיות המהוות לדעת� מרכיבי� הכרחיי� 

כולל בני (היכולת לתפוס ולהבי� את התכונות המיוחדות של המצב   .א

הפעילויות שה� מבצעי� וההקשר בו מתבצעת , השותפי� לארוע �האד

 ).הפעילות

שבו  היכולת לאבח� ולגלות סוגיות או בעיות בעלות אופי מוסרי במצב   .ב

 . ולהבי� שלמשתתפי� השוני� יש זכויות וחובות,ה� צופי�

 האנשי� בה� היכולת לחזות את התוצאות של הבחירות המוסריות של .ג

 .ה� צופי�

בני אד� אחרי� יושפעו מתוצאות ההתנהגות  היכולת להבי� כיצד .ד

 .מוסריתשנובעת מהבחירה ה

 הבנת האינטראקציה בי� ארבעת הגורמי�   .ה 

מוסי" מימד נוס" ו מתמקד ג� הוא במאפייני הסוכ� המוסרי  (Wittmer, 2000)ויטמר

מבחי� הוא . מידת החשיבות שמייחס הסוכ� המוסרי לסוגיה המוסריתב המתמקד  לתהלי� הזיהוי

את המימד זהות יכולת ל כעל ידורת מוגדתפיסה מוסרית  .לרגישות מוסרית, בי� תפיסה מוסרית

 . החשיבות למימד המזוההמידת ייחוס הינה   רגישות מוסרית, לעומת זאת. בסיטואציהוסרימה

 & Hunt  (הנט וויטל . יכול לזהות סוגיה מוסרית א� לא לגלות רגישות מוסריתאד� י ויטמר "עפ

Vitell, 1993(לבני אד� לזהות  סוגיות  מגדירי� רגישות מוסרית כתכונה אישית שמאפשרת 

ה� מציגי� גישה המבחינה בי� ההיבט האובייקטיבי של ) Jones, 1991( ונס' בשונה מג.מוסריות

לבי� ההיבט הסובייקטיבי של  חיצונית ואובייקטיבית הניתני� לבחינה מוסריתהסוגיה מימדי ה

הנט וויטל סבורי� �  ג."עיני המתבונ�"ב מוסרית רק  כאשר היא קיימת סוגיההסוגיה שהופכת ל

 תגרומנה לקונפליקט מוסרי  רק סוגיות מוסריות שנראות בעיני האד� חשובות במידה מספקתכי  

  'רובי� ושותרואי� , בדומה להנט וויטל .  את תהלי� קבלת ההחלטות המוסרישיעורר  דיומעמיק 

(Robin, Reidenbach & Forrest, 1996) כמרכיב  חשיבות הנתפסת של התוכ� המוסריב

 ה� טועני� כי ג� כאשר הסוגיה המוסרית מזוהה .בהגדרת הרגישות המוסרית יותר משמעותי ה



 89 

 ומגדירי� מדד הבוח� את 'רובי� ושות. על חשיבותה" להתמודד"י מקבל ההחלטה היא צריכה "ע

) Jones, 1991(ונס 'של ג שונה ממדד העוצמה המוסרית זהמדד . החשיבות הנתפסת של הסוגיה

שהוא מתמקד בתפיסותיו הסובייקטיביות של הפרט ולא בתכונות המאפיינות את משו� 

  .הסיטואציה

ה� . Lutzen, Dahkquist, Erikson & Norberg, 2006)(' לוצ� ושותגישה שונה מציגי� 

 תו�  קשב לערכי� מוסריי�  המעורבי� בסיטואציה קונפליקטואליתמגדירי� רגישות מוסרית כ

 רגישות ,'עבור  לוצ� ושות. סיטואציהאותה טה לתפקידו ולאחריותו במודעות של מקבל החל

ת הנרכשת אלא יכולת אישי ,)Hume(  נוסח יו�אינטואיטיבית מוסרית אינה רק תחושה

ה� קושרי� בי� .  החשיבות המוסרית של הסיטואציהלהגדרת  המהווה בסיסבאמצעות ניסיו� 

רגישות "ו" רגישות אתית"סרית ומבחיני� בי� הידע וההתנסות המוסרית לבי�  המוטיבציה המו

ואילו ,  כידע של תורת האתיקה ועקרונותיהעל יד� מוגדרת " רגישות אתית ".).189p "(מוסרית

 .  נטיביות האישית במערכת יחסי� בי� אישית' ה�  מתכווני� לאג"רגישות מוסרית"ב

 

  הזיהוידגש על תהלי&  2.5.6

המבט של תהליכי עיבוד  את תהלי� הזיהוי המוסרי מנקודת  מגדירה (Narvaez, 1996)נרואז

 moral(תפיסה מוסרית  : מזהה שני שלבי� עיקריי� בתהלי� הזיהוי המוסריהיא. המידע

perception( ופרשנות מוסרית(moral interpretation) .בשלב התפיסה מופנה  הקשב,  לטענתה 

מתקבלת החלטה בהמש�  .של נתוני תשומהמתבצע ארגו� התפיסתי ו   לגירוי מסויי�,המוסרית

 מתבצעת הגדרת מרכיבי ,בשלב הפרשנות .יטואציה בסי�מוסרימרכיבי�  אי קיו�/לגבי קיו�

 מבחינה (Fleck-Henderson, 1995)הנדרסו� �ג� פלק. הסיטואציה ומערכות היחסי� שביניה�

ומדד ,  בסיטואציה�י בולטמרכיבי� שמשמעותו זיהוי –מדד הרגישות  :בי� שני מדדי זיהוי

 .  שמוגדר כיכולת לזהות את האינטרסי� של בעלי העניי� המיוצגי� בסיטואציה�המורכבות

 

 הזיהוי המוסרידכנת של ה מעוהגדרהצור& ב 2.5.7

הזיהוי  תופסי� את מהותו של מרכיב חוקרי� שוני� שוני בדר� בה על סקירת הספרות מצביעה

רגישות המוסרית באופ�  /מגדירי� את מרכיב הזיהוי ה� שוני זה משפיע על הדר� בה . המוסרי

בלבד כמדד י� בציו� אופי הסוגיות המוסריות בעוד שחלק מהחוקרי� מסתפק. אופרציונלי

או  הגדרת / הרי שאחרי� כוללי� במושג ג� את הבנת מרכיבי הסוגיה ו,לרגישות מוסרית

יש שונות רבה וחוסר ה למסקנה כי  מגיע(Weaver, 2007) ויוור. החשיבות היחסית של  הסוגיה

שימוש היא מצאה   בסקירת ספרות שהקדישה לנושא.בהגדרת מושג הרגישות המוסריתאחידות 

 סביב מתקבצי�מאפייני� אלו  .במחקרי� השוני� אתית/ מאפייני� של רגישות מוסרית56�ב

אחריות תפיסת  , מיומנות, רגשיי� מאפייני�,קוגניטיביי�מאפייני� :  עיקריי�גורמי�חמישה 

נמצא  מושג הרגישות המוסרית , בנושא ויוור טוענת כי למרות המחקרי� הרבי� שנערכו.וידע

  :ברמת בשלות מדעית נמוכה וסובל מפגמי� יסודיי� כעדיי�  

"multiplicity of descriptors ,lack of conceptual clarity ,gaps in understanding  and 

difficulty with generalizing and integrating findings" (Weaver, 2007,p.150) 
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 :שאותו  נגדיר כדלהל� " זיהוי מוסרי"לצור� המחקר הנוכחי נבחר במושג 

הוא המידה שבה האד� מזהה במצב איתו הוא נדרש ) moral recognition(זיהוי מוסרי " 

היבטי� בעלי סבירות נראית  ,) אקראיכתוצאה ממפגשאו , גור� חיצוניבהפנייתו של (להתמודד 

 �ח וישויות "בע,ארגוני� ,קבוצות בני אד� ,בבני אד� )  וכלכלית,פסיכולוגית,פיזית(לפגיעה לעי

ומייחס חשיבות  לטיפול באותה פגיעה ,  המתנגשת ע� עיקרו� מוסרי אחד או יותר,תשתיתיות

  " .בתו& מכלול הסוגיות אית� הוא מתמודד,צפויה 

בתוספת מרכיבי�  ו ,ינטגרציה של  מרכיבי� שוני� בהגדרות שהוצגו קוד� לכ� מהווה אזוהגדרה 

המושג זיהוי מוסרי מתמקד בתהלי� המתקיי� . המתחייבי� מפערי� הקיימי� באות� הגדרות

העדפת המושג זיהוי מוסרי על  רגישות מוסרית . עמומהבעת המפגש ע� סוגיה מוסרית בסביבה 

�ברתהלי� ל מתייחס ואילו זיהוי מוסרי לתהלי� פנימי ייחסת מתנובעת מכ� שרגישות מוסרית 

 .מושפע ה� מתכונות אישיות וה� מגורמי סיטואציהה תוצאה

  : כוללת  חמישה מאפייני� עיקריי�המוצעתההגדרה 

תפיסה /דמיו�/רגישות/בעוד שברב ההגדרות  נתפסת המודעות � עוצמה הולכות וגדלות דרגות. א

הרי בהגדרה שאומצה במחקר הנוכחי  קיימת ). לא קיימת/קיימת (י מוסרית כמימד דיכוטומ

 )Jones,1991 (  התייחסות לעוצמות שונות של התופעה

מצב שאיתו האד�  , ההגדרה הנוכחית מתארת שני מצבי התמודדות� התייחסות לסיטואציה. ב

בת  מצב אקראי המתרחש בסבי לעומת,י אחרי�"הוראה ע/אה מבקשהנדרש להתמודד כתוצ

  Butterfield et al, 2000 )(.במרכיבי� מוסריי� להבחי� בו הוא אמורהסוכ� המוסרי ש

  .ח"הרחבת הגדרת האובייקט הנפגע לתשתיות מעבר לבני אד� ובע � יקט הנפגעיאופי האוב. ג

 .(Wittmer, 2000) מידת ההכרה בחשיבות של אותה סוגיה מוסרית שזוהתה�  הסוגיהחשיבות.ד

לפגיעה האפשרית נדרשת הגדרת הסטנדרט  בשונה מההתייחסות � וסריי�סטנדרטי� מ.ה

 . Lutzen, Dahkquist, Erikson & Norberg, 2006)( המוסרי על פיו הוגדרה הסוגיה

 

 מחקרי� בנושא הרגישות המוסרית 2.5.8

 מדידת הרגישות המוסרית

 � המחקר הראשו . ריהפרק הנוכחי מוקדש לסקירת דרכי המדידה השונות של שלב הזיהוי המוס

 ,Bebeau, Rest & Yamoor)1985(י בבו ואחרי� "נער� עשבח� את מושג הרגישות המוסרית 

ה� בקשו מסטודנטי� לרפואת שיניי�  .-DESTשפתחו מבח� לרגישות מוסרית ברפואת שיניי� 

מצבי� המתארי� רועי� מוקלטי� י אה להאזי� לארבע לקבלת התוארבשלבי לימוד שוני�

 ה� לאחר שהנבדקי� הקשיבו לקלטות.  מתחו� רפואת השיניי�י� ע� היבטי� מוסריי�בעייתי

בהירי� בתשובותיה� לגבי ברורי� ונבדקי� שהיו . נתבקשו לפרש את האירועי� שהושמעו לה�

קיבלו ציוני� גבוהי� ברגישות מוסרית  אירועדרכי הפעולה האפשריות שעומדות בפני הדמות ב

 הצליחו לתאר את דרכי הפעולה האפשריות העומדות בפני הדמות ואילו אות� נבדקי� שלא

) Bebeau et al ,1985(' בבו ושות. רופא השיניי� קיבלו ציוני� נמוכי� יותרתפקיד  את מלאהש

  -DITלבי� ציוני הDEST  �הציוני בי� נמו� קשר חיובי .  א:מדווחי� על שני ממצאי� מענייני�

 לבחינת התוק" המבחי� של המושג  מצא זה חשיבות רבה  למ.)מדד לרמת השפיטה המוסרית(
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. מצביע על כ� שכל אחד מהמבחני� מייצג מרכיב אחר בתהלי� קבלת ההחלטות המוסריוא וה

בעל  אבל בעל רגישות מוסרית גבוהה אפשרות שאד� מסוי� יהיה נובע כי קיימתממצאי� מה

 נמצא קשר. ב. )Rest, 1986(  עיה עיבוד מאוז� של פתרו� צודק לביכולת חשיבה שמקשה עליו

סטודנטי� .  בי� הוותק של הנבדקי� בלימודי הרפואה לציוני הרגישות המוסרית שלה�חיובי

משני� מתקדמות השיגו ציוני רגישות מוסרית גבוהי� יותר מאשר סטודנטי� משני� נמוכות 

מצעות תהליכי  באתפתחל מצביע על העובדה  כי רגישות מוסרית יכולה לה"הממצא הנ. יותר

שככל שהסטודנט נמצא בשלבי� ל הוא "לממצא הנ' ההסבר שנותני� בבו ושות .סוציאליזציה

שפיעי� מ ואלה  הרפואההוא מודע יותר לנורמות וקודי� מקצועיי� בתחו�, מתקדמי� יותר כ�

טוע� על מנת שאד� יהיה מודע למאפייני   ) Lipshitz, 2008( ליפשי� .על רגישותו המוסרית

יוצרת  'שיטת המחקר שהשתמשו בה בבו ושות .יטואציה הוא צרי� לרכוש מומחיות רבה יותרהס

שה� עוסקי�  מאחר והנבדקי� היו מודעי� לכ� .בעיה מתודולוגית במדידת הרגישות המוסרית

 של הסיטואציה והגדרתפרשנות ההייתה  שאיתה התמודדומטלה הש הרי בסוגיות מוסריות

רסט  . מוסרי   זיהוי ולא  סוגיות  באות�  המרכזית ומדות בפני הדמות ההתנהגויות האפשריות הע

Rest, 1986)(   היו מודעי� ' במחקר� של בבו ושותהנבדקי� ש  הדהעוב כלפי  ביקורת    מעלה

 :לאופי המוסרי של הסוגיות

"The ethical dilemma is the main focus of the tape and all subjects  recognize that 

there is some sort of value/moral problem"(Rest, 1986, p.24)  

. 'שות מעלי� ביקורת מתודולוגית על עבודת� של בבו ו) ,1998Spurks& Hunt(ג� ספרקס והנט 

עקב ידיעת� של , ל הושפעו מאפקט הרציה החברתית וזאת"ה� טועני� שתוצאות המחקר הנ

למרות , 'חשיבות מחקר� של בבו  ושות. ת מוסריותשהמחקר עוסק בזיהוי סוגיו הנבדקי�

 כנקודת התייחסות שימשו.  בכ�  שהוא פתח את התחו� למגוו� רחב של מחקרי�היא , תיוומגרע

 . יותרמאוחר  בנושא הרגישות המוסרית טיפלוביקורתית של רב החוקרי� ש

ינוכיי� תו�  פיתח שיטה להערכת הרגישות המוסרית של יועצי� ח,Voker)  1984(ווקר 

) Schwartz, 1968( שוור� יו של  בעקבותהל�הוא . 'ניסיו� לשפר את דר� המדידה של בבו ושות

היא שמגדירה   שטע� כי התחושה של אחריות חברתית שחש האד� כלפי המעורבי� בסיטואציה

  הכליל  ווקר את מרכיב המודעות לתוצאות,בהשפעת עבודתו של שוור� .את הדילמה עבורו

על מנת להתגבר על . במדד הרגישות המוסרית  לסיטואציה של מקבל ההחלטהסת האחריותותפי

 את  ווקרהסתיר) Bebeau et al, 1985('  המדידה של בבו  ושותשיטתהביקורת שהוטחה כלפי 

 האזינו מטרות המחקרלנאיבי� שהיו  ,הנבדקי�. הסוגיות המוסריות בתו� סיפור רחב יותר

. שהוצגו לה� באמצעות קלטות שמעשתי פגישות טיפוליות  בפל למטפלבי� מטוחילופי דברי� ל

בדר� זו . הוסתרו סוגיות אתיות שעסקו בשלומו של אד� שלישי, בתו� השיח שהתנהל בפגישה

הנבדקי� נתבקשו , לאחר שמיעת הקלטת.  על ההשפעה של אפקט הרציה החברתית ווקרהתגבר

ווקר ציינ� את התגובות . רועי�ית שהוסתרו בא הסוגיות האתיולגבילענות לסדרה של שאלות 

 ,תפיסה של תוצאות לאחרי�,תפיסה של עובדות קריטיות(י המרכיבי� העיקריי� של שוור� "עפ

 יועצי� לא : במחקר נעשתה השוואה בי� שתי קבוצות.דרגות 5 על סול� ב� )והאחריות לפעול

כמחצית רק . יועצי� מנוסי�ו ,סיו�יבוגרי� בעלי  שתי שנות נותלמידי תואר ראשו�  � מנוסי�

הבדל ווקר  לא מצא ,בניגוד להשערתו ).2מעל ציו� (  בתגובותיה�מהנבדקי� גילו רגישות מוסרית
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בי� חלש  ווקר קשר מצא', בדומה לבבו ושות. מומחי�ו טירוני� רגישות המוסרית שלי� הב

ב את המחקר של ווקר הרחי ) (Lindsey, 1986לינדסי .הרגישות המוסרית לשפיטה המוסרית

רור הוא הגדיר את קבוצות הנבדקי� שלו באופ� ב .וניסה לשפר את הבעיות המתודולוגיות שלו

 הבולטות נקבעה  . שהיו ביניה� הבדלי� ברמת הבולטות המוסריתיותר ופיתח שני ארועי� חדשי�

לינדסי . על פי תשומת הלב שקיבל אותו אירוע בקהילה הפסיכולוגית בשני� הסמוכות למחקר

 מחבריה� היו בעלי רגישות מוסרית גבוהה יותר מצא  שיועצי� בעלי ותק ב� שלוש שני� ומעלה

 ג� נבדקיו של לינדסי הציגו רגישות מוסרית נמוכה בדומה לממצאיו של ווקר. בעלי הותק הנמו�

הסוגיות שהיו רב  מממשתתפי המחקר לא זיהו את 50%קרוב לש שבאה לידי ביטוי בעובדה 

 השתמשו בדר� )(Herbert, Meslin, Dunn, Byme& Reid, 1990 'הרברט ושות. סתרותמו

לזהות סוגיות שלה� ה� בחנו את היכולת . אחרת למדידת הרגישות האתית של תלמידי רפואה

 שעל המשתתפי� היה  סוגיות אתיות9� ל7  בי� הוגדרו אירועי� כשבכל אירוע 5אתיות באמצעות  

ממוצע הדילמות שזוהו עמד על  . פי מחקר זה גילו רגישות מוסרית נמוכה ג� משתת.לזהות אות�

 . 'וג' זיהו סוגיות רבות יותר מתלמידי שנה א' תלמידי שנה ב. סוגיות 2.72

ובדומה להרברט ) Bebeau et al, 1985('  ומבבו ושותVoker) , 1984(בשונה מווקר 

באירועי� כתובי� לבדיקת הרגישות ) Shaub, 1989( השתמש שאוב) Herbert et al, 1990(' ושות

 ולא במספר ,רוע אחדישלוש סוגיות מוסריות  בא" החביא"שאוב . המוסרית של חשבונאי�

הנבדקי� נתבקשו לקרא את האירוע ולציי� את הסוגיות שהיו . אירועי� כפי שעשו זאת קודמיו

 האופי האתי של יהוי שלהזההגדרה של שאוב לרגישות מוסרית התמקדה ביכולת . חשובות עבור�

קשר מתו� שאוב בדומה לקודמיו מצא .  הסוגיה  א� לא התייחסה למימד החשיבות של הסוגיה

 קשר חיובי בי� רגישות מוסרית לבי� נמצא ,בנוס" לכ�. בי� רגישות מוסרית לשפיטה מוסרית

 ובי� )]Forsyth, 1980[  של פורסייט EPQי שאלו� העמדות האתיות "עפ(אורינטציה אידאליסטית 

 . יבות ארגוניתיחולמרגישות מוסרית  

 . בדקו את הרגישות המוסרית של חוקרי שווקי�Sparks & Hunt, 1998)( ספרקס והנט

ה� בקשו ממשתתפי , בנוס" ,Voker).  1984( שחיבר ווקר לזה דומה ה� השתמשו באירוע כתוב 

המחקר מצביעי� על כ� כי ממצאי .  המחקר לדרג את רמת החשיבות של הסוגיה המוסרית

 לעומת .להערכת רמת החשיבות של הסוגיות לא היה כל ער� מוס" בניבוי ציו� הרגישות המוסרית

 סיו� המקצועי  של משתתפי המחקר היה קשר חיובי  לרמת הרגישות המוסריתילנ נמצא כי ,זאת

גבוהה יותר  )Jones, 1991(י  עוצמה מוסרית "י רב הנבדקי� אופיינה ע"הסוגיה שזוהתה ע. שגילו

י "עפ(נמצא קשר שלילי בי� תפיסה רלטיביסטית ,  באשר למשתני� האישיי�.מהסוגיות האחרות

קשר דומה נמצא  . לרגישות מוסרית)]Forsyth, 1980[ של פורסייט EPQשאלו� העמדות האתיות 

 ,Chan & Leung (� ולאונג' צ. (Singhapakdi,Vitell & Frank, 1999)' פקדי ושות'י סינג"ע

א� בניגוד  .  מצאו קשר בי� מיקוד שליטה פנימי לרגישות מוסרית בקרב תלמידי חשבונאות)2006

ה� לא , et al, 1999 (Singhapakdi(' שותופקדי 'וסינגSparks & Hunt, 1998) (לספרקס והנט 

 ,Forsyth(  של פורסייטEPQי שאלו� ה"מצאו קשר בי� רגישות מוסרית לתפיסות אתיות עפ

1980(. 
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 סדרה של מחקרי� וערכ) Lind, 1997, Lind & Rarick, 1995,1999(ורריק לינד 

 בפני נבדקי� סרטי� ו הציג�ה. חודיי� במטרה לבחו� את הרגישות המוסרית של צופי טלביזיהיי

 לזהות מרכיבי� � את יכולתושנלקחו ממהדורות החדשות של תחנת טלביזיה מקומית ובחנ

אר סיטואציה שהיו בה מרכיבי� ייה בקטע סרט שתילאחר הצפ. שותאתיי� במהדורות החד

י שופטי� לגבי " תוכ� הראיו� הוער� ע. במש� כשעהכל אחד, יינו משתתפי המחקראאתיי� רו

 תוצאות ,סוגיות מוסריות שזוהו בסיפור,  הבנה של מאפייני הסיפור:ארבעה מרכיבי� עיקריי�

דיפרנציאציה רבה  ברמת  הרגישות  המוסרית  ומצארריק ולינד .  ופגיעה בבעלי עניי�,ההתרחשות

המיפוי הקוגניטיבי שערכו החוקרי� מצביע על כ� שקיימי� פרופילי� שוני� של .  של  הנבדקי�

  על כל אחד מארבעת י הדגש ששמו המשתתפי�"עפ)  במספרשמונה(בעלי רגישות מוסרית 

 , ת הבעיות האתיות המאפיינות אותוהגדר, הבנת הארוע המוצג במהדורת החדשות( המרכיבי�

 ). המעורבי� בארועעניי�הבעלי זיהוי ו אפשריות  תוצאותהצבעה על 

שימוש בשיטות מדידה נוספות להערכת הרגישות המוסרית אנו פוגשי� אצל ו� סנדט 

)VanSandt, 2001(ורד� 'ג ו) .(Jordan, 2005 ו� סנדט)VanSandt, 2001 ( בח� את הרגישות

רועי� לא י ארגוני� שוני� באמצעות יכולת� לזהות אשבעהל מנהלי� ועובדי�  בהמוסרית ש

 המכיל סדרה של אירועי� מפוקפקי� "Other People's Money"אתיי�  בקטעי� מהסרט  

ורד�  לעומת ' ג.וגיות שזוהוסי מספר ה"ציו� הרגישות האתית נית� למשתתפי� עפ .מבחינה אתית

ת המוסרית לסוגיות מוסריות בעול� העבודה בי� מנהלי� מהמגזר השוותה בי� רמת המודעו ,זאת

 משתתפי המחקר קיבלו  באמצעות האינטרנט אירוע .העסקי ופרופסורי� במדעי החברה והרוח

תאגיד של עדה  ושבו ה� נתבקשו למלא תפקיד של חבר בו) בתוכו הוסתרו מספר סוגיות אתיות(

 סוגיות שיש לדעת� 5�3שיבת הועדה  ולבחור המשתתפי� נתבקשו להכי� את עצמ� לי. עסקי

מדד .  ולדרג את החשיבות של הסוגיות,להסביר את בחירת� ,להעלות לדיו� בישיבה הקרובה

 . י המשתתפי�"י מספר הסוגיות המוסריות שצוינו ע"המודעות המוסרית נקבע עפ

מחקרי�  אלו .וסריסדרת  המחקרי� שתוארו  לעיל מציגה מגוו� דרכי מדידה  של שלב הזיהוי המ

שונות זו מקשה על השוואה  בי� תוצאות . מצביעי� על  שונות בי� החוקרי� בדר� מדידת המושג

 .המחקרי� השוני�

 

 גורמי� המשפיעי� על זיהוי מוסרי  2.5.9

 עוצמה מוסרית

  מידת הבולטות  אחד הגורמי� שנמצאו כבעלי השפעה משמעותית על זיהוי סוגיות מוסרית הוא

מימד הבולטות בא לידי ביטוי . יבט המוסרי בסיטואציה המוערכת לצור� קבלת החלטהשל הה

 מבחינת ממצאי המחקרי� שנערכו .)Jones, 1991( ונס'שהציע ג" המוסריתעוצמה "הבמושג 

.  ל" הקשר הנמצביעי� על ה"עוצמה המוסרית" מושג הבנושא עולה כי קיימת שונות לגבי מימדי

  "עוצמה המוסרית"שנערכו בנושא המחקרי� סדרת  סקרו ) (May & Pauli, 2002מאי ופאולי

מרכיבי . זיהוי מוסרי על כיבי העוצמה המוסריתהשפעה דיפרנציאלית של מרמדווחי� על ו

מקמהו� .  ביותרמשפיעי�הכגורמי� נמצאו על יד� " חומרת התוצאות"ו" הסכמה חברתית "

סול� העוצמה "ח גורמי� על התגובות לפריטי ביצעו ניתו) McMahon & Harvey, 2006(  וויוהר

כי  ומצאו  (Singhapakdi et al, 1999)'ותפקדי וש'סינגשפתחו ) PMIS" (המוסרית הנתפסת
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בזמ� קרבה , עוצמת התוצאות : על הזיהוי המוסריהשפיעו "עוצמה המוסרית"מרכיבי המשלושה 

ו לתק" את מרכיב העוצמה  ניס)Dukerich et al, 2000( דוקרי� ואחרי�. והסכמה חברתית

ה� בקשו ממנהלי� לתאר מניסיונ�  .מוסריות�המוסרית כמאפיי� המבחי� בי� סוגיות מוסריות וא

התמודדו ע� החלטה שהיו לה משמעויות מוסריות ומקרה ה� מקרה שבו : שני מקרי�האישי 

� שבוצע על ניתוח תוכמ.  התמודדו ע� החלטה ניהולית שלא היו לה השלכות מוסריותשבו נוס" 

 נמצא כי הבעיות בעלות האופי המוסרי היו שונות באופ� בולט  מהראיונותהחומר שהופק

 –) ,Jones 1991( ונס'מוסריות בארבעה מימדי� ממרכיבי העוצמה המוסרית של ג�מהבעיות הא

 .קרבה ומידת הריכוז של האפקט ,הסכמה חברתית, חומרת התוצאות

 ההקשר הארגוני

' בטרפילד ושות .  הסוגייה  המוסרית השפעה  על הזיהוי של סוגיות מוסריותלהקשר שבו מופיעה

)Butterfield ,Trevino,& Weaver, 2000( בחנו את ההשפעה של מאפייני הסוגיה המוסרית 

מאפייני הסוגיה שנבחנו היו . וגורמי ההקשר על המודעות המוסרית של מנהלי מודיעי� עסקי

טרליי� יישימוש במושגי� מוסריי� לעומת שימוש במונחי� נ(י� רועי באהוצגההשפה הארגונית ש

מידת ההסכמה המשוערת של  :מאפייני ההקשר  היו.  ועוצמת הפגיעה בבעלי עניי�,)בשיח הארגוני

הבאה לידי ומידת האגרסיביות  ,לפגיעה האתית המוצגת באירוע עובדי הארגו� בו עובד המשתת"

בשונה ממחקרי� . נת את הארגו� בו עובד המשתת"המאפיי מתחרי�הבתחרות כנגד ביטוי 

ממצאי המחקר מצביעי� .  ניתוח תוכ� של תגובות המשתתפי� ג� ' בצעו בטרפילד ושות,קודמי�

ניתוח התוכ� של תגובות . על  השפעה של מאפייני  הסוגיה וגורמי ההקשר על המודעות המוסרית

 קטגוריות 8ל העלה "אירועי� הנשני ה של גיבורי י מחשבותיה� הצפויותהמשתתפי� לגב

חשיבות  ,הוגנות, נימוס, ר� לציית לחוקהצו, אתיי� �הכרה בקונפליקט בי� סטנדרטי: התייחסות

ושמירה על המארג החברתי ,  שימור הדימוי של החברה,אפשרות גרימת סבל למתחרה ,היושרה

 כי האקלי� האתי של  חמדוו ) (VanSandt, 2001ו� סנדט . של החברה  מכניסת אנשי� לא ישרי�

הסבר אפשרי .  של עובדי� ומנהלי�מנבא העיקרי  של רמת המודעות המוסריתכ נמצאהארגו�  

 אפשר למצוא אצל ברדמאייר ושילדס   האקלי� הארגוני על התנהגות אתיתלהשפעת

)Bredemeier & Shields, 1995( הטועני� כי אקלי� של תחרות גור� לבני אד� להתמקד 

כתוצאה .   ולהזניח את צרכי  האחרי�, האישיות ובמטרות צוותי העבודה שלה�במטרותיה�

שיתו" , לעומת זאת .בארגו� לפגוע ביכולתו של האד� לפרש סוגיות מוסריות  יכולה תחרות.מכ�

 . פעולה מגביר את המודעות לבעיותיה� של האחרי�

 זיהוי מוסרי  בקרב מנהלי�

 )Hunter, 1998(הנטר .  מחקרי� בקרב מנהלי� בפועלתהלי� הזיהוי המוסרי נבדק במעט מאד

ביקש מעובדי� ומנהלי�  באותו ארגו� לזהות סוגיות עסקיות באירוע כתוב  שהוסתרו בו  , לדוגמא

מחצית מהסוגיות סווגו כממוקדות בנושאי דאגה ואחריות . שבע סוגיות אתיות  ומסיחי�  שוני�

עמד   ,ממוצע ציו� הזיהוי של כלל המשתתפי� .  צדקואילו המחצית שניה סווגה כממוקדת בנושאי

במחקר מנהלי� הבשונה מממצאי מחקרי� קודמי� זיהו .  האפשריות7  מתו� 5.12על ממוצע  

הנטר מגיע למסקנה כי רב המנהלי� מסוגלי�  . סוגיות רבות יותר מאשר עובדי� מ� השורה

 259דק את הרגישות המוסרית של  ב)Weber, 1996(ובר . לזהות סוגיות אתיות ללא כל בעיה
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 סוג הפגיעה ועוצמת התוצאה השפיעו על ההתייחסות המוסרית כי מצא  ,41 – 22מנהלי� בגילי� 

 .של משתתפי המחקר

עול� לסוגיות מוסריות בשוותה בי� רמת המודעות המוסרית יהJordan, 2005) (ורד� ' ג

 המנהלי� במחקר .דעי החברה והרוחפרופסורי� במ לזו שלהעסקי  מנהלי� מהמגזר שלהעבודה 

גילו עניי� רב יותר בסוגיות הקשורות לרווחיות עסקית ועניי� קט� יותר בסוגיות מוסריות  

סיו� הניהולי גור� לזמינות רבה יותר יורד� טוענת כי הנ'ג. בהשוואה למשתתפי� חסרי רקע ניהולי

ריע בזיהוי סוגיות מוסריות סיו� הניהולי מפי וכי הנ,של סכמות אסטרטגיות בקרב מנהלי�

 . בסיטואציות עסקיות

 (,Simga-Mugan'מוג� ושות�סימגה. לתרבות המקומית השפעה על תהלי� הזיהוי

(Daly,Onkal & Kavut, 2005 מנהלי� ו ב"של מנהלי� בארה השוו בי�  הרגישות המוסרית

ביעי� על כ� כי ממצאי המחקר מצ. באמצעות הצגת אירועי� בעייתיי� מבחינה אתית בתורכיה

המוסרית בסוגיות הקשורות בטיפול בעובדי� גילו המנהלי� בשתי התרבויות את הרגישות 

 גילו המנהלי� את (society)הגבוהה ביותר ואילו באירועי� הקשורי� בפגיעה אפשרית בחברה 

 מנהלי� טורקי� הדגישו בהערכותיה�  את . ג� יחדהרגישות הנמוכה ביותר בשתי התרבויות

זכויות ומימד הצדק  את אמריקאי� הדגישו יותר המנהלי� הד הדאגה ואכפתיות ואילו מימ

כמנבא טוב  נמצאי המנהלי� "שהוערכה עתוכ� הסוגיה מדווחי� כי '  מוג� ושות� סימגה.הפרט

 . של משתתפי המחקריותר של רגישות מוסרית מאשר הלאו�

ההשכלה של העובדי� רמת  מצא כי קיי� קשר בי� )VanSandt, 2001(ו� סנדט 

 רגישות� המוסרית לעומת זאת לא נתגלו הבדלי� ברגישות המוסרית בי� נשי� לבי� והמנהלי� 

  .ג� לגיל המשתתפי� לא היה קשר לרמת הרגישות המוסרית.  לגברי�

 

 סיכו� ממצאי המחקרי�

מגמות ממצאי המחקרי�  שבחנו את  מושג הרגישות המוסרית בהגדרותיו השונות מצביעי� על ה

 :הבאות 

 התוק" .) מבנהתוק" ( ות המוסרית ומדדי השפיטה המוסרית נמצא קשר נמו� בי� מדדי הרגיש.1

המבחי� למושג הרגישות המוסרית  שבא לידי ביטוי בקשר הנמו� בינו לבי� שפיטה מוסרית נמצא 

 ;Bebeau, Rest,&Yamoor, 1985; Chan & Leung, 2006(עקבי במספר רב של מחקרי� 

Sparks & Merenski, 2000; Voker, 1984(  

. נסיו� מקצועי וגיל לרמת הרגישות המוסרית, נמצא קשר חיובי בי� רמת השכלה .2

Bebeau,Rest,& Yamoor,1985; Lindsey, 1986;  Sparks & Hunt,1998 ;VanSandt,2000)( 

בדרגות  מנהלי� � קיי� קשר חיובי בי� רמת התפקיד הניהולי לבי� רמת הרגישות המוסרית .3

 .)(Dibatista, 1989; Hunter, 1998מגלי� רמה גבוהה יותר של רגישות מוסריתבכירות יותר 

אינטואיטיביז� , מאקיבליז� נמו�, משתני אישיות כמיקוד שליטה פנימי קיי� קשר חיובי בי� .4

 (& Chan & Leung, 2006; Loe,Ferrellלרגישות מוסרית ,ויכולת נטילת תפקיד MBTI�ב

Mansfield, 2000; Ford & Richardson, 1994( 
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 . של הנבדקי� לבי� רמת הרגישות המוסריתהאתית קשר בי� האידאולוגיה קיי� .5

מגלי� רמת רגישות גבוהה יותר ואילו  )EPQ�י ה"עפ( אבסולוטיסטי� ואידאליסטי�

עיות מוסריות  לבסובלנות ומגלי� יותר נמוכהמקיאבליסטי� ורלטיביסטי� מגלי� רמת רגישות 

 (;Shaub,1989; Singhapakdi, Vitell & Frank, 1999.שנתפסו כחמורות יותר בעיני האחרי�

Sparks & Hunt, 1998;  Sparks & Merenski, 2000 ( 

סביבה העסקית מגלות רמת רגישות מוסרית גבוהה יותר מגברי� א� כי בפער קט�  בנשי� . 6

Chonko & Hunt, 1985; Malavika & Suresh, 1993; Myyry & Helkama, 2002; Ruegger 

.(& King, 1992; Simga-Mugan, et al, 2005; Swenson–Lepper, 1998; Tyson,1992  

 סיכו� הביקורת המתודולוגית

כי קיימי� הבדלי� בי� החוקרי� השוני� בהגדרות אופרטיביות של הספרות מצביעה סקירת 

  ובהבנת הגורמי� ,ה� בדרכי המדידה של,מוסרית/אתית ,רגישות/מודעות /תפיסה/ הזיהויימושג

 .� עוצמתהמשפיעי� על 

 סקירת ספרות ממצה לגבי מחקרי� שנערכו בנושא ביצע (Collins, 2000) קולינס

 נמצא ע למסקנה כי חקר הרגישות המוסריתוהגי. 2000 � 1990הרגישות המוסרית בי� השני� 

 :שגית שתאפשר את הצטברות הידע בתחו�עדיי� בתחילת דרכו וכי חסרה מסגרת מו

"After reviewing this extensive research, a general conclusion is that many factors 

impact person ethical sensitivities…giving credit to all of the factors is meaningless 

from practical perspective…research in the field suffers from lack of consensus on 

appropriate measurement techniques…as a result researchers have gathered  a 

tremendous amount of situation specific knowledge that is not generalized…" (Collins, 

2000, p.14) 

 שערכו סקירה של  ,Loe ,Ferrell & Mansfeild)2000( 'למסקנה דומה מגיעי� ג� לו ושות

 :מחקרי� בתחו� קבלת החלטות אתיות סביבה עסקית

"The findings were widely diverse …researchers fail to relate awareness to ethical 

behavior in organizations , representing a significant opportunity for study.".(Loe et 

al, 2000, p.198) 

 אנו מוצאי� אצל ויוור  הרחבה ביותר על חקר תהלי� הזיהוי המוסרימתודולוגיתהביקורת את ה

)Weaver, 2007(.טוענת כי מושג הרגישות המוסרית לא הגיע עדיי� לבשלות מדעית וכי יש  ה

 . להמשי� ולתק" אותו

 :הבעיות העיקריות המאפיינות את חקר שלב הזיהוי המוסרי ה�: לסיכו�

האופרטיביות    המתאימות הנובעות משוני בהגדרותיימת חוסר הסכמה לגבי שיטות המדידה ק.1

ימי� מודדי� את המושג באמצעות היכולת לאתר סוגיות יחוקרי� מסו .של המושג

חוקרי� אחרי� מתייחסי� למושג כשיפוט ואילו  ,אתיות חבויות בסיטואציות כוללניות/מוסריות

 .התנהגויות מוגדרי�/ת של מצבי�מוסריו/ישיר של מידת האתיות
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) כתובי� סרטי� וארועי� , קלטות אודיו(שוני� למדידת המושג   קיי� שימוש באמצעי מדיה .2

מצא הבדלי� בשפיטה מוסרית ) 1984(פז : לדוגמא( .כ� שקשה להשוות בי� מחקרי� שוני�

 ) כתובהגרסה, טייפ , וידאו: כתוצאה מהצגת דילמות מוסריות באמצעי מדיה שוני� 

קיי� חשש דעי� המשתתפי� לסוגיות המוסריות ת המדידה הישירות שבה� מוו בטכניק.3

 .להשפעת אפקט הרצייה החברתית

השוני בתגובות הנבדקי� קשור ברב . אי� קנה מידה מוחלט למדידת הרגישות המוסרית. 4

 . המקרי� בתכני� ספציפיי� ובחומרת העבירות המאפיינות את האירועי�

 ,Jones(מות תוצאות שונות וסותרות באשר למידת ההשפעה של מרכיבי העוצמה המוסרית  קיי.5

 .על הזיהוי של  סוגיות מוסריות) 1991

ברב המחקרי� לא נעשה ניסיו� לנתח את התהליכי� הקוגניטיביי� והאינטואיטיביי� . 6

 .המאפייני� שלב זיהוי הסוגיה המוסרית להגדרותיו

 .  השאלה לגבי הקשר בי� רגישות מוסרית למוטיבציה מוסריתלא נבחנה באופ� מספק. 7

  .לא נבחנה השאלה הא� רגישות מוסרית היא תכונת אופי יציבה. 8

לא נבדקו יחסי הגומלי� בי� השפעת  רגישות מוסרית כתכונה אישית  על תהלי� הזיהוי המוסרי  . 9

  .לבי� השפעת מאפייני הסיטואציה  על תהלי� הזיהוי

עשה כל ניסיו� לבחו� את תהלי� הזיהוי בסביבה הטבעית שבה מתקיימי� תהליכי לא נ.10

 .ההחלטות המוסריי�

 2.5.7שהוצגה בסעי"  הנגזרת מהגדרת הזיהוי המוסרי הנוכחית עבודה ההנחת היסוד של 

הנמצאות מורכב מדרגות שונות מושג ה כי זיהוי מוסרי אינו מושג של הכל או לא כלו� אלא ,היא 

 הנוכחי לבחו� את תהליכי  זיהוי הסוגיה המוסרית באמצעות שיטות מטרת המחקר. " רצעל

 .מחקר מגוונות המייצגות היבטי� שוני� של התופעה

 

 

  ושאלות המחקרסיכו� פרק סקירת הספרות 2.6

הפרדיגמה . חקר תהליכי קבלת ההחלטות בכל תחומי החיי� נמצא בשלב של שינוי פרדיגמה

 בתהלי� חשובי� י�מרכיבובאינטואיציה מקומה לפרדיגמה הרואה ברגש הרציונלית מפנה את 

קריאת . קבלת ההחלטות ומדגישה את הצור� ביציאה מהמעבדה והתמקדות במחקר נטורליסטי

 Krebs & Denton ,2005( ווקר וקרבס ודנטו�כנוספי�  וחוקרי� )Haidt, 2001(התיגר של הידט 

;Walker, 2000(ל קולברג  על המודל הרציונלי ש)Kohlberg, 1984( חשיבות� של  והדגשת

מחקרי� ממצאי י "  עי�מרכיבי� אינטואיטיביי� ורגשיי� לתהלי� ההחלטות המוסרי  נתמכ

דורשי� חיפוש דרכי� ושיטות חדשות לחקר ההתנהגות  מימצאי� אלו. מתחו� הנאורולוגיה

  .המוסרית

 המחקר הנטורליסטי לבי� תפיסתהמאפייני� את  החיבור בי� מרכיבי� רלוונטיי�

המודלי� האינטואיטיביי� בתחו� הפסיכולוגיה של המוסר מצביע על שלב זיהוי הסוגיה 

 המחקר בזיהוי סוגיות מוסריות נמצא עדיי� .המוסרית כשלב קריטי בתהלי� ההחלטה המוסרית

ההכרה . בתחילת דרכו וסובל מחוסר בשלות של המושגי� בה� משתמשי� החוקרי� השוני�
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שלב זיהוי הבעיה בתהלי� קבלת ההחלטות והצור� לקד� את  הולכת וגדלה לגבי החשיבות של ה

 . המחקר בזיהוי סוגיות מוסריות מהווה את המניע העיקרי לתכנו� המחקר הנוכחי

 :�מחקר הנוכחי הסדרת המחקרי� המרכיבי� את השאלות המחקר הכלליות שתיבחנה  ב

 ?הוי של סוגיות מוסריותכשל בזי/מה� מאפייני תהלי� הזיהוי .א

 ?כשל בזיהוי של סוגיות מוסריות/מה� הגורמי� המשפיעי� על זיהוי  .ב

 ?י מנהלי�"מה� תחומי התוכ� המאפייני� את הסוגיות המוסריות המדווחות ע .ג

 של סוגיות כשל בזיהוי/באיזו מידה וכיצד משפיעי� הבדלי� בי� אישיי� על זיהוי .ד

 .מוסריות בסביבה עסקית

 

  המתודולוגית של המחקרהתפיסה. 3

 

רועי� הנצפי� מחו� י כי רעיונות לניסויי� נוצרי� מתו� א�טוע) Cialdini, 1995 (קיאלדיני

 מבודדי� לאחר מכ� ,רועי� אלוילמעבדה וכי הגורמי� הספציפיי� המונחי� ביסוד� של א

בחו� את במטרה ל. עבודת המחקר הנוכחית מהווה דוגמה לתפיסה זו .ומובאי� למעבדה לבדיקה

לוגיות במחקר הנוכחי גישה מחקרית המשלבת מתודו יושמההנושא הנחקר מזויות ראיה שונות 

מטרת הפרק הנוכחי להציג את עקרונות ). מחקר מעורב שיטות(איכותנית וכמותנית מחקר 

לחקר זיהוי סוגיות  ויישומו mixed methods research)(תפיסת המחקר מעורב השיטות 

 .מוסריות

 כולל שבמסגרתו יתהלי� מחקרהמרכיבי�   מורכבת משלושה מחקרי� הנוכחיתהעבודה

משלושת  כל אחד . של בחינת תהלי� הזיהוי המוסרי מנקודות מבט שונותמתקיי� רצ" התפתחותי

 אחד מהמחקרי� הללו התבסס בשאלות  כשכל,י מתודת מחקר שונה" הונחה על"המחקרי� הנ

 הרצ" המחקרי מתחיל במחקר אקפסלורטיבי אשר .המחקר שלו על ממצאי המחקר שקד� לו

). 2000, רש"(של כותב העבודה הנוכחית א .שאב את שאלות המחקר שלו מממצאי עבודת המ

כשל בזיהוי של סוגיות מוסריות בעול� /התנסויות כתובות של מנהלי�  בזיהויהמחקר התבסס על 

יח שהופק בתהלי� חשיבה  במחקר שני  שהתמקד בניתוח ש,המשכו של רצ" המחקר. האמיתי

בקול ר� תו� כדי התמודדות מנהלי� וסטודנטי�  ע� פיתרו� בעיות  בהדמיה המייצגת יו� עבודה 

סופו של . רטרוספקטיביי�  אודות אותה ההתנסותהדיווחי� ה ובניתוח ,טיפוסי של מנהל עסקי

לי� הטרמה של י מתודה ניסויית  ואשר בדק  את השפעת תה" במחקר שלישי שנער� עפ,התהלי�

 .  וסטודנטי�י מנהלי�" שונות  על זיהוי אותה סוגיה מוסרית עסכמות מוסריותשתי 

 לשימוש במספר גישות מחקריות בתשובה לשאלות סיו�י נמשמעותומחקר מעורב שיטות 

שה אקלקטית   גיה  ומציע,מה משלי,ת כוללני,ת פלורליסטיהיא מחקר שיטת ה ..מחקר ספציפיות

 מעורב מחקר .בדר� שמאפשרת להשיג תשובות מועילות לשאלות המחקר המחקר לבחירת שיטות

של שיטות המחקר האיכותנית   מתבסס על הבנת החוקר את החולשות והעוצמות שיטות

תכונותיה� הייחודיות לבאופ� משלי� בהתייחס  ומעודד את החוקר  ולהשתמש בה�  והכמותנית  

)Johnson & Turner, 2003(.  

� הדגישו חוקרי� במדעי החברה את ההבדלי� הפרדיגמטיי� בי� המחקר במש� שני

שתי פרדיגמות המחקר הצמיחו שתי תרבויות מחקר שונות  .האיכותני למחקר הכמותני
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מדגישה , קונסטרוקטיביסטית�הגישה האיכותנית .המבוססות על הנחות יסוד שונות לחלוטי�

 , משחזור חוויותיה� של משתתפי המחקר הפקת נתוני�,תצפית בסביבה הטבעיתהחשיבות של 

 גישה זו יוצאת מנקודת מבט .מנקודת מבט� של משתתפי המחקרונסיו� לפרש את התופעות 

כי , טענת� של האוחזי� בתפיסה זו היא. אי� אמיתות אוניברסליותרלטיביסטית הגורסת כי 

ש להבי� כל חברה וכל י וכי ,)תקופה( ולזמ�) קהילה( התנהגויות חברתיות ה� ייחודיות למקו�

י "עפ. בכל תקופה על פי נסיבותיה שלה ועל פי התודעה שמעצבי� חבריה י מושגיה"תרבות עפ

 ,תופעותה גילוי באמצעותידיעה נובעת מאיננה  הבנת המציאות,  קונסטרוקטיביסטי�חוקרי� הה

  .)Denzin & Lincoln, 2000( בעיני המתבונ� הבניית�באמצעות אלא 

פוזיטיביסטית מדגישה את החשיבות של מדידה אוביקטיבית תו� �ניתהגישה הכמות

 תו� שאיפה להגיע ליכולת ,ובמדגמי� מייצגי�, שימוש בשיטות ניתוח מתמטיות ופורמליות

בעלות קיו� וממשיות שאנו חוקרי� ה� התופעות , גישה זולטענת המצדדי� ב. הכללה אוניברסלית

 באמצעות של תופעות חברתיות נית� לגלות את חוקיות�  ,וכי ,משל עצמ� שאינו תלוי במתבונ�

 ). Guba & Lincoln,1989 (ניסויי� מבוקרי�

ל על פי התייחסות� לשני התבחיני� "נית� להבחי� בי� שתי פרדיגמות המחקר הנ

 :שמגדירי� את אופי במחקר במדעי החברה

 כדי לחקור אותהתופעה מסויימת מראש ב) מבצע מניפולציה(המידה שבה החוקר מתפלל .א

על מדדי התפוקה  בכדי )  קטגוריות או משתני� קבועי� מראש(המידה שבה מוגדרי� אילוצי� .ב

 לתאר את התופעה הנחקרת

 סוגי מחקרי� �' א 7'  מסלוח

              

תצפית מוגדרת

בסביבה טבעית

מחקר שדה מתפתח 
Grounded theory

ניסוי

מעבדתי מבוקר

דיווח /ניתוח שיח

סובייקטיבי של

נבדקים בניסוי או 

בסימולציה

 אילוצי� על מדדי התפוקה

נמוכי�                                                         גבוהי�            

התפלולמידת 

גבוהה

נמוכה

1

2 3

4

 

 

י הגדרת מדדי התפוקה " סוגי מחקרי� הממויני�  עפ 4   טיפולוגיה שלתצגומ 'א 7'  מסלוחב

מחקר שדה מתפתח שבו מדדי בתרשי� מתואר  1' תא מסב. ומידת התפלול המאפיינת אות�

 & Glaser(י תפיסת התיאוריה המעוגנת בשדה "התפוקה והתפלול נמוכי� והוא מתפתח עפ

(Strauss, 1967.סוג מחקר שבו החוקר מבנה את הסיטואציה ושולט בה מתואר 2'  בתא מס 

ניתוח שיח /� נאספי� תו� כדי התהלי� ומנותחי� לאחר מכ� באמצעות ניתוח תוכ� הנתוניו

 מתואר 3תא מספר ב. )מחקר באמצעות הדמייה: לדוגמא  (שמתבסס על הנתוני� שהופקו במחקר
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 מתואר מחקר שדה 4' בתא מסוי החוקר " עי� מבוקרכל המשתני�המודל הניסויי הקלאסי שבו 

–מתבצע בסביבה הטבעית  ואשר) סול� התצפית: לדוגמא(רי�  מוגדמדדי תפוקה ב המשתמש

 .בשדה

במחקרי� שבה� מתפללי� החוקרי� את המשתני� פוזיטיביסטית דוגלת �סה הכמותניתהתפי

י "לעומת זאת מעדיפי� החוקרי� הפועלי� עפ. הנחקרי� ומגדירי� מראש את מדדי התפוקה

ל מינימלי  של המשתני� תו� כניסה תפלו, הקונסרוקטיביסטית�עקרונות הגישה האיכותנית

קטגוריות אלה אמורות להתפתח . קטגוריות מוגדרות מראש/לשדה ללא הגדרת מדדי תפוקה 

   את ההבדלי� העיקריי� בי�� מסכ'א 8 ' מסלוח. ולהתאפיי� במהל� המחקר באופ� אינדוקטיבי

 ההבדלי� העיקריי� בי� מחקר איכותני לכמותני �' א8' לוח מס

  ;Silverman, 2001  (Denzin & Lincoln, 2000; Miles & Huberman, 1994: עלמבוססת (

 קונסטרוקטיביסטי(מחקר איכותני פוזיטיביסטי(מחקר כמותי 

בחינת תיאוריות ומציאת קשר בי�  מטרות

אשוש השערות ,הצגת עובדות . משתני�

 או הפרכת�

 

 .פיתוח מודעות והבנת מושגי�

 .אותתיאור פני� שונות של המצי

מעוגנת במציאות ונבנית התאוריה בניית 

כל הזמ� על סמ� השוואות והנגדות מתו� 

 התנסות בשדה

 מער� המחקר

 

מובנה ומפורט מצביע מראש על פרטי 

 הביצוע

יכול . גמיש מצביע על כיווני התקדמות

 להשתנות תו� כדי תהלי�

 .קבוצות ביקורת כולל ,מוגדר,גדול מדג�

,  מבודדי�אקראי ומייצג משתני� 

 מבוקרי� הניתני� לתצפית

 קט� בלתי מייצג ועשוי להיות ייחודי

 מכוו�

 נתוני�אופי ה

 

קטגוריות . יחידת הניתוח קבועה מראש

. כמותיי�. הניתוח מנוסחות מראש

 משתני� הניתני� לתפלול ומדידה

 

תעודות ,ניסוח אישי,תיאוריי�

 ,פרוטוקולי�,מסמכי�,אישיות

הקטגוריות . ות הקלט,תצלומי�,רשימות 

 לניתוח נוצרות במהל� המחקר

 

 שיטות

 

תצפית מובנית  :טכניקות ניסוייות

 למעקב אחר הפעלת הטיפולי�

 ראיונות פתוחי� שיטה פתוחה וכוללנית

 וחצי מובני� תצפיות אתנוגרפיות

 .הקשרומשוחרר ממגבלות זמ�  יכולת הכללה

 ומנסה להגיע מנסח חוקי� כלליי�

 להכללות 

משתתפי לזמ� להקשר ול  בעל זיקה

 המחקר

 

כ� שזה ,כל המשתני� פועלי� במקביל מצביע על קשרי� סיבתיי� סיבתיות

 בלתי אפשרי להבחי� בי� סיבה לתוצאה

 ממוקד בהבנת תהליכי�

 . מאמת ומאשש השערות�דדוקטיבי לוגיקה

יוצא מ� התיאוריה אל גו" הנתוני� 

 .המתאימי� לה

וני� אל  יוצא מאיסו" הנת�אינדוקטיבי

 התיאוריה המעוגנת במציאות היו� יו�
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תפס כל צד את , בויכוח בי� התפיסות הפוזיטיביסטיות והקונסטרוקטיביסטיות. שתי הגישות

  ואימ� בסמוי או  בגלוי את תפיסת אי ההתאמה ,הגישה המועדפת עליו  כגישה  אידאלית למחקר

incompatibility thesis) ( רב בי� שתי פרדיגמות מחקר אלו הגורסת כי אי� אפשרות לע)Howe, 

הגורס  ) Guba, 1990 ( דוגמא לעמדה קיצונית המתנגדת לערוב בי� השיטות מציג גובה ). 1988

 :כי

“accommodation between paradigms is impossible . . . we are led to vastly diverse, 

disparate, and totally antithetical ends” (Guba, 1990, p. 81). 

במהל�  השני� האחרונות צמח זר� שלישי של חוקרי� המתנגדי� לתפיסות הקיצוניות 

 למצות את הייחודיות זר� זה מנסה  .של הפוזיביסטי� מחד והקונסטרוקטיביסטי� מאיד�

בקרב חוקרי� רבי� החלו להישמע . ל וליצור ביניה� אינטגרציה"הטמונה בכל אחת מהשיטות הנ

 Gelso; Goldman, 1999 :לדוגמא(וו� מתדולוגי רב יותר במחקר במדעי החברה קריאות לגי

Howard, 1983;1979 .(קיבלה פרדיגמת המחקר מעורב , כתוצאה מהגישות האינטגרטיביות

 (Creswell, 1999, 2002, 2003השיטות לגיטימציה כמער� מחקר העומד בזכות עצמו

Tashakkori & Teddlie, 1998, 2003 .(מוש בשני המצדדי� במחקר מעורב שיטות טועני� כי שי

סוגי הנתוני� מאפשר לחוקרי� להכליל בו זמנית ממדג� לאוכלוסיה ולזכות בהבנה מעמיקה יותר 

פרדיגמה זו מאפשרת לחוקרי� לבחו� מודלי� תיאורטיי� ולשנות אות� . של התופעה הנחקרת

השימוש בתוצאות הנאספות באמצעות מכשירי , יחד ע� זאת. כתוצאה מתגובות המשתתפי�

יקי� מאפשר להגיע לעומק ניתוח רב יותר במחקרי� המבוססי� על מידע הנאס" מדידה מדו

רואי� יתרו� רב בערוב שיטות וטועני� כי ) (Tashkkori & Teddlie, 1998טשקורי וטדלי . בשדה

 :לכל אחת מהשיטות יתרו� יחסי במצבי� מסוימי�

"we believe it is clear that both qualitative and quantitative research have many 

benefits and many costs. In some situations the qualitative approach will be more 

appropriate; in other situations the quantitative approach will be more appropriate. 

In many situations, researchers can put together insights and procedures from both 

approaches to produce a superior product ".(p.17)  

 רואי� בנתוני� המתקבלי� משתי הגישות )(Glazer & Strauss, 1967ג� גלייזר ושטראוס 

 :כקבילי� ליצירת תיאוריה  ומביעי�  תמיכה  בשימוש מושכל בשתיה�

"There is no fundamental clash between the purpose and capacities of qualitative and 

quantitative  methods  or  data…we believe that each form of data is useful for both 

verification and generation of theory … ".(p.17) 

מבססי� את עמדותיה� על שתי , החוקרי� המעדיפי� את גישת השיטות המעורבות

 & Rocco, Bliss, Gallagher(הגישה הפרגמטיסטית והגישה הדיאלקטית : תפיסות פילוסופיות

(Perez-Prado, 2003 .ונסו� ואונווגבוזי 'ג (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) מציעי� לבחו�

לדעת� ). Dewey, 1929; James, 1907 (הפילוסופי� הפרגמטיי�את הנושא מנקודת מבט� של 

 הגישה הפרגמטיסטית .ולשלב ביניה� יש צור� לקחת מכל אחת מהשיטות את המייחד אותה
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ההחלטות לגבי מער� . ולות לתת תשובה לשאלת מחקר ספציפיתמטיפה לשימוש בשיטות שיכ

אמורות להיקבע  בהתא� לדר� שעונה באופ� המיטבי על  , המחקר ויישו� שיטות איסו" הנתוני�

פריורית  י תפיסה זו אי� לחוקר מחויבות א"עפ. )Patton, 1988( ציפי נתו� פהצור� של מחקר ס

ה פוטנציאלית ליישו� בהתא� למטרות המחקר וכל דר� מתאימלשימוש בשיטות מעורבות 

 .הספציפי אותו מנהל החוקר

 (,Maxwell & Loomisקוראת העמדה הדיאלקטית, בניגוד לתפיסה הפרגמטיסטית

(2003; Green and Caracelli, 1997  לחפש במודע רווח סינרגטי  מאינטגרציה בי� הפרדיגמות  

, סוד המונחת ביסוד הגישה הדיאלקטית היאהנחת הי. הפוזיטיביסטית והקונסרוקטיביסטית

מביאה סינרגיה זו להבנה מעמיקה , שכאשר מתבצע ערוב  סינרגטי בי� פרדיגמות המחקר השונות

בי�  לערב חוקרי� דיאלקטיי� מאמיני� כי יהיה זה ג� יותר אתי .יותר  של ההתנהגות האנושית

 Green and Caracelli(דות מבט ונקו קולות ,שיטות על מנת ליצג פלורליז� של אינטרסי�ה

 ,Miles & Huberman (י מילס והוברמ�"גישות מודגש ג� עהער� המשלי� של שתי ה .)1997,

  אלכסנדר. הפעולה  משיתו" יצאו נשכרי� והשימושיות של המחקר  התוק" כי   הטועני� )  1994

Alexander, 2006) (  בניגוד  .השיטות  שתי  �  בי  הדואליות  בשאלת משמעית חד  עמדה   נוקט 

 :  תופס  את הגישה האיכותנית כמסד  ממנו אמור לצמוח המחקר מעורב השיטותהוא לקודמיו 

"… knowledge in human conditions ,in short, is first qualitative in nature – and to 

extent that measurement comes into play, it is for the sake  of making more precise the 

qualities that we seek  to clarify, understand ,and distinguish …we understand and 

create meaning out of experience, in other words through examples communicated  in 

narratives ,allegories ,and parables.(Alexander, 2006, pp.214-215). 

כולל איסו" או ניתוח  של נתוני� ) mixed methods study(מחקר מעורב שיטות 

בו  ,נאספי� באמצעות שיטות שונותהכמותיי�  ואיכותניי� במסגרת מחקר בודד שבו הנתוני� 

מקבלי� עדיפות שונה בכל אחד משלבי המחקר וכוללי� אינטגרציה של , זמנית או באופ� סדרתי

מחקר מעורב שיטות יכול לאחד בשלבי� שוני� של  .ר במהל� המחקרהנתוני� בשלב אחד או יות

ע� טכניקות איכותניות  )  ניסויי� וסקרי�:לדוגמא(המחקר טכניקות מדידה רב כמותיות 

)(Sandelowski ,2000.  מערכי המחקר משולבי שיטות יכולי� להיות בנויי� משני סוגי� עיקריי� 

ב שיטות כמותניות ואיכותניות בתו� כל אחד משלבי  ערו�mixed - model) ( מודל מעורב :

 .תכנו� שלב איכותני ושלב כמותני עוקבי� במחקר � )mixed - method(המחקר ושיטות מעורבות 

  :מעורב שיטותושה מרכיבי� עיקריי� במער� מחקר של  מגדירCreswell ,2002)(קרסוול 

לה הא� השלב הכמותני מקדי� את  עונה על השא –הרצ"  בו משולבות השיטות  השונות  .א

 exploratory research �  רצ" חקרני � קרסוול מגדיר שני סוגי רצ". או להפ� השלב האיכותני

designבורצ" בו זמני .  השיטות לסירוגי� שבו משולבות�concurrent research design  שבו 

 . מופעלי�  סוגי המחקרי� שוני� בו זמנית

 שבה� הקשר בי� במחקרי� אקספלורטוריי� –ל אחת מ� השיטות העדיפות הניתנת לכ .ב

לעומת זאת  במחקרי� . משתני� מרכזיי� אינו ידוע נית� דגש רב יותר למרכיבי המחקר האיכותני
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ני סקרי� כמותניי�  העדיפות ובה� משתמשי� בשיטה האיכותנית לביסוס הממצאי� של נת

� טריאנגולציה בו זמנית נית� משקל שווה לכל כאשר משתמשי� במער. ניתנת לשיטות הכמותניות

 .המרכיבי�

 אינטגרציה בי� שיטות יכולה להתבצע בשלבי� שוני� של � רמת האינטגרציה בי� השיטות .ג

האינטגאציה יכולה להתבצע בשלב  ניסוח שאלת המחקר במהל� איסו" הנתוני�  .מהל� המחקר

  .ובמהל� ניתוח הנתוני�  והפרשנות

הוא מידת השימוש בתיאוריה  כמכוונת  את מאמ� המחקר , וס" בעיני קרסוולשיקול חשוב נ

מסורת , נקודות המבט התאורטיות יכולות לכלול תאוריות אמפיריות פורמליות. מעורב השיטות

                                                                            .'וכו, תאוריה מעוגנת בשדה ,אמפירית 

� מער� ומי לא,סיבות עיקריות 5מציעי�  ,) (Greene,Caracelli, & Graham, 1989'גרי� ושות

 :מחקר מעורב שיטות

 משמשת להעלאת התוק" של המחקר  באמצעות חקר אותה triangulation)( טריאנגולציה .1

 )כמותניות ואיכותניות(תופעה באמצעות שיטות שונות 

 לתת פרשנות תמשמשת להעלאת תוק" המחקר והיכול) complementarity (תיותהשלמ .2

  שימוש בשטחות חופפות אבל ג� שונות של התופעה�לתוצאות 

  שימוש בתוצאות משיטה אחת לקבוע את השיטה בשלב הבא�) development(התפתחות  .3

�  ניתוח מכוו� של ממצאי� כמותיי� ואיכותניי� שעולה וצומח במהל� )initiation( יוזמה .4

 המחקר

 .  הכללת מרכיבי� רבי� להרחבת העומק והטווח של המחקר�) expansion(הרחבה  .5

הגדירו  מסגרת מושגית המיועדת (Tashakkori &Teddlie, 1998)  טשקורי וטדלי

  פישוט יתר של ישמחקר כמותני טהור ב ,לדעת� .להבנת הצור� בשימוש במחקר מעורב שיטות

ה� מצייני� כי לכל . קר האיכותני הטהור הוא סלקטיבי בדיווחיוהיחסי� הסיבתיי� ואילו המח

מחקר יכול להיות חקרני . המאפיי� הראשו� מתייחס לאופי המחקר. מחקר יש שלושה מאפייני�

המאפיי� השני מתייחס לדר� איסו" ). ע� השערה אפריורית(או מאושש  )ללא השערה אפריורית(

ואילו , של המחקרtrustworthiness)( כי� לתוק"שיטות מדידה ודר,תהליכי דגימה( המידע

באמצעות שלושת המאפייני�   .המאפיי� השלישי מתייחס לדר� ניתוח התוצאות והסקת המסקנות

 ). ' א9'  מסלוח ורא( שבה מיוצגי� שישה סוגי מחקר מעורב שיטות,ל ה� פתחו טקסונומיה "הנ

� ה� מגדירי� בי�  מודלי� מעורבי� שאותטשקורי וטדלי מבחיני�  בי� שיטות מחקר  בסיסיות  ל

שני המודלי� אות� ה� מתארי� ה� מערכי מחקר מסובכי� יותר משו� . כמחקרי� רבי היק"

.  שלבי�מתייחסי� לשימוש באורינטציה כמותנית בתו� שלבי� ובי�ושה� כוללי� מספר שלבי� 

ת מתבצעות בתו� שלב  שבו שתי השיטו7מחקר מסוג כ ה� מגדירי�  את המודל המורכב הראשו�

  מתבצע  שימוש בשיטה שונה בכל אחד 8ואילו במחקר מסוג . אחד או יותר משלבי המחקר

כל שלב הוא חלק מהמחקר הכולל ומתוכנ� לחקור את  השאלה שעלתה בשלב . משלבי המחקר

 .הקוד�
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 ),Tashakkori &Teddlie 1998מתו� ( גישות למחקר מעורב שיטות - 'א9'  מסלוח

 חקר מאוששמ 1

 נתוני� איכותניי�

 ניתוח סטטיסטי

 מחקר מאושש 2

 נתוני� איכותניי�

 ניתוח איכותני

 מחקר חקרני 3

 נתוני� כמותיי�

 ניתוח סטטיסטי

 מחקר חקרני 4

 נתוני� איכותניי�

 ניתוח סטטיסטי

 מאוששמחקר  5

 נתוני� כמותניי�

 ניתוח איכותני

 מחקר חקרני 6

 נתוני� כמותניי�

 .ניניתוח איכות

 

מימד התפתחותי שמשמעותו היא  , 8תפיסת המחקר הנוכחי מוסיפה  למחקר מקטגוריה 

 על ממצאי השלב הקוד� ואמורה לענות ודולוגיה המתאימה לכל שלב מבוססתשהבחירה של המת

מודל מעורב " במחקר הנוכחי נעשה שימוש ב.על שאלות המחקר שמתבקשות להמש� המחקר

 אחד משלושת שלבי המחקר התבצע באמצעות תפיסה שבמסגרתו כל" שיטות מתפתח

 מציג 'א 10'  מסלוח .התמקד במת� תשובות לנושאי� שעלו בשלבי� קודמי�ו מתודולוגית שונה

  מוצג  המהל� הכרונולוגי 'א11'  מסלוחב במער� המחקר הנוכחי ואילו  המיושמותאת המתודות 

 .של  המחקר 

 

 רצ" שיטות המחקר � ' א10'  מסלוח                                          

            

תצפית מוגדרת

בסביבה טבעית

אקספלורטיבי מחקר

Retrospective reports

' אמחקר

ניסוי מעבדתי מבוקר

          מחקר הטרמה

‘ג מחקר

תצפית ודיווח סובייקטיבי 

של נבדקים בסימולציה   

ניהולית מבוקרת

'מחקר ב

        אילוצי� על מדדי התפוקהאילוצי� על מדדי התפוקהאילוצי� על מדדי התפוקהאילוצי� על מדדי התפוקה

נמוכי�                                                         גבוהי�            

מידת מידת מידת מידת 
התפלולהתפלולהתפלולהתפלול
של של של של 

המשתני�המשתני�המשתני�המשתני�

גבוהה

נמוכה

דיווח רטרוספקטיבי   

     

 תלמידי 110במסגרתו נתבקשו    מהווה מחקר אקספלורטיבי  פנמנולוגי איכותני� 1 מחקר  

MBA בעלי ניסיו� ניהולי לדווח בכתב על מצבי� שבה� התמודדו בעבר ע� סוגיות מוסריות 

 ו המשתתפי�נתבקש MBA  תלמידי90 שכללה הישניה הקבוצב. דר� ההתמודדותולתאר את 

 היו מודעי� למרכיבי� המוסריי� שבה לאלתאר מצב שבו התמודדו ע� סיטואצית החלטה 

 . ורק בדיעבד הסתבר לה� כי באותה סיטואציה היו מרכיבי� מוסריי�,באותה סיטואציה
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צאי� שעלו בשלב הראשו� באופ� מבוקר יותר תו�  בשלב זה נעשה נסיו� לבחו� את הממ� 2מחקר 

משפטי� וטכנולוגיה , סטודנטי� לכלכלה 24- מנהלי� ותיקי� ו24 שבה נתבקשו הדמיהשימוש ב

להתמודד ע� סימולצית ניהול שהוסתרו בה מצבי החלטה מוסריי� ולדבר בקול ר� בעת תהלי� 

עבד על תחושותיה� להגדיר נושאי� לאחר מכ� נתבקשו לדווח בדי. ההתמודדות ע� פתרו� הבעיות

 ולהגדיר את ,  צור� לכ�הרגישוא� התייחסויות להוסי"  ,ההדמיההקלטת הלחשובי� להקשיב 

בשני המחקרי� הראשוני� נעשה שימוש בניתוח  תוכ� . הדמיהמוסריות שהיו לדעת� בההסוגיות 

 .של תגובות המשתתפי�

לב השני בוצע בשלב השלישי ניסוי מעבדתי מצאי� שעלו בשי  על מנת להסביר את המ� 3מחקר 

באורינטציה מוסרית שונה , במסגרת הניסוי הוטרמה כל קבוצה משתי קבוצות הניסוי .מבוקר

הוצגה סוגיה מוסרית זהה לשתי , לאחר תהלי� ההטרמה.  אחרת עיתונאיתהבאמצעות ידיע

 .ריתהקבוצות  ונבדקה ההשפעה של תהלי� ההטרמה על זיהוי אותה סוגיה מוס

צבירת הממצאי� מכל אחד .  מתאר את רצ" התפתחות מהל� שלושת המחקרי�'א 11' מסלוח 

ולהציע מודל , מהשלבי� איפשרה לבחו� את תופעת הזיהוי המוסרי באופ�  כוללני ומעמיק

  .התנהגותי המייצג את התופעה הנחקרת על כל ממדיה

 

 מהל� המחקר - ' א11'  מסלוח                                                      

1סדרת שאלות מחקר  

1איסוף נתונים  

 ומסקנות 

אקספלורטורימחקר 

דיווח רטרוספקטיבי על 

אי זיהוי /התנסות בזיהוי

סוגיות מוסריות

2סדרת שאלות מחקר 

 2איסוף נתונים 

ומסקנות

 בשיטת ניהולסימולציית

Think aloud

 ההתנסותעל ורטרוספקציות

בסימולציה

3השערות מחקר 

 3איסוף נתונים 

ומסקנות ניסוי הטרמה

אינטגרטיביסיכום

מראיון מנהלים לגבי דרכי  גירוי ראשוני

התמודדות עם דילמות מוסריות

1מחקר 

2מחקר 

3מחקר 

 

                        

  .2002�2005שלושת המחקרי� התבצע בי� השני� לאיסו" הנתוני� 
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   גורמי� המשפיעי� על זיהוי וכשל בזיהוי סוגיות מוסריות( 1מחקר . 4

 

 הקדמה 4.1

 של יעי� על זיהוי סוגיות מוסריות בסביבת  העבודהלתאר את הגורמי� המשפ 1מחקר מטרת 

אחד המשתני� החשובי� בתהלי� קבלת ההחלטות המוסרי היא המידה שבה נתפסת . מנהלי�

יושפעו ההחלטות וההתנהגויות שיבואו בהמש� . רכיבי� מוסריי�מככוללת , סיטואצית ההחלטה

חשיבות שהוא מייחס לה� רכיבי� מוסריי� ולמידת המלאות� של המנהל ממידת רגישותו 

)Robin, Riedenbach & Forest, 1996(.  על מנת להגיע להמשגה ראשונית של תהלי� הזיהוי

 לדווח על המחקרלמשתתפי שתאפשר  ליצור במה על החוקרוהכשל בזיהוי סוגיות מוסריות 

 או סו" מידע באמצעות ראיונותיא תפיסה מחקרית זו מחייבת .כשל בזיהויה ו,זיהויתהלי� ה

  של משתתפי המחקרהיו� יומיות חוויותיה�   המתארי� אתדיווחי� רטרוספקטיבי�

  .Wark & Krebs, 1996) : לדוגמא( מוסריות סוגיות ע� �בהתמודדות

  

 סקירת ספרות   4.2

 משתמשי�אור המחקרי� היתמקד בתיחלק הראשו� ה. סקירת הספרות מורכבת משני חלקי�

וקדש יהחלק השני של הסקירה   ואילו,בתחומי�  שוני� ומגווני�  בדילמות מוסריות  מחיי היו�

 .לתיאור הסוגיות המוסריות הספציפיות המאפיינות את עול� הניהול

  בחיי היו� יו�קונפליקטי� מוסריי� כלליי�  4.2.1

 תהליכי קבלת החלטות לאופי הקונפליקטי� המוסריי� שבה� משתמשי� החוקרי� לניתוח

קיי� הבדל משמעותי בי� שימוש בדילמות היפוטטיות  . על תוצאות המחקרי� יש השפעהמוסריות

י  המשתתפי� "י החוקר לבי� שימוש בדילמות מחיי היו� יו� המדווחות ע"סטריליות שנבנות ע

 ;Wark & Krebs, 2000; Krebs,Denton and Wark, 1997; Wark and Krebs, 1996(במחקר 

Haviv & Leman, 2002( . כלפי השימוש בדילמות היפוטטיות בחקר קבלת ההחלטות הביקורת

ל אינ� משקפי� " המופקי� באמצעות הדילמות הנשתהליכי ההחלטהמתמקדת בכ�  המוסרית

המצבי� אית� מתמודד האד� בחיי היו� יו� והדורשי� את  . את המציאות בה פועל האד�

מחקרי� ב שבה� נעשה שימושרועי� הסטריליי� ימורכבי� לעי� ערו� מהא ,התייחסותו המוסרית

  דורשת יישו� זו ה ווקר גורסת כי  תפיס.Walker, 2000)( רבי� בתחו� קבלת ההחלטות המוסרי

) offler, 1986T (בעיני טופלר. גישות פנומנולוגוית לחקר תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי

של המנהל מה נתפס בעיניו  , היא בקבלת החלטות מוסרית של מנהלי�השאלה החשובה למחקר

 רק דיווח ממקור ראשו� של מנהלי� לגבי ,לדעתה. ?הופ� אותה לכזומה ו ? כדילמה מוסרית

 יכול לקד� � לא בעיני החוקרי� המגדירי� את הדילמות ו�דילמות הנתפסות כמוסריות בעיניה� 

השתמשו בראיו� חצי מובנה להפקת נרטיבי� מהתנסות� , ה� ווקר וה� טופלר. את המחקר בתחו�

 . אישית של מרואייניה�ה

הופיעה , הלקוחות מחייה� האמיתיי�  של בני אד�מוסריות דחיפה לשימוש בדילמות 

עבודתה של  .ביצוע הפלותל  כשחקרה התייחסויות של נשי� Gilligen, 1982)(כבר אצל גיליג� 
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גיליג�  שמשה מקור השראה לחוקרי� רבי� שפעלו מאוחר יותר והשתמשו בדילמות אמיתיות 

טוענות כי דילמות ) Skoe et al, 2002(,  לדוגמא'סקו ושות. לחקר ההתפתחות המוסרית

תק" ההחלטה המוסרית באופ�  המופקות מחיי היו� יו� של האינפורמנטי�  מייצגות את תהלי�

 :יותר

"Obviously ,such personally experienced conflicts have more direct relevance to the 

participants than hypothetical dilemmas and thus may be more engaging ,they also 

provide more representative information about how people make moral decisions in 

their own lives” (p.964) 

 ובות לבי� התג מצביעה על פער בי� התגובות לדילמות היפוטטיות)(Smetana, 1982ג� סמטנה 

נשי� שהתמודדו ע� החלטה אמיתית החשיבה המוסרית של היא מצאה כי  .תולדילמות אמיתי

 . נשי� שנתבקשו להתייחס לנושא ההפלות באופ� היפוטטיהייתה שונה מזו שללגבי ביצוע הפלה 

מצביעי� על החשיבות של ניתוח דילמות אמיתיות הלקוחות  ,מחקרי� אלו ורבי� אחרי�

הנוכחי הפרק  .לחקר תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי מחקר הרלוונטיתמחיי אוכלוסיית ה

מוקדש לדיו� בתרומת השימוש בדילמות מוסריות מחיי היו� יו�  לחקר תהלי� קבלת ההחלטות 

 .המוסרי

 ( ,Krebs, 2000; Krebs, Denton and Wark, 1997; Wark&Krebs 'ושותוורק וקרבס  

תוצאות מ. במצבי� אמיתיי�דו בשיפוט מוסרי חקרי� שבה� התמקערכו סדרת מ ) 1996

קיי� הבדל בי� נקודת המבט  של צד שלישי כי ,  האחת:עיקריותמסקנות מחקריה� עולות שתי 

לבי� נקודת המבט של גו" ראשו� המאפיינת את התגובה , )קיי� בדילמות ההיפוטטיותמתכפי ש(

מה : " ה� שואלי� את עצמ�כאשר אנשי� מתמודדי� ע� דילמה אמיתית.  לדילמות אמיתיות

מה הוא : " בעוד שבהתמודדות ע� דילמה היפוטטית ה� שואלי� את עצמ�,"?אני צרי� לעשות

 מתייחסת ,הטיעו� השני גורס כי בחיי� האמיתיי�.  ההבדל לדעת�ובכ� טמו�" ?צרי� לעשות

או את ההרמוניה , קבלת ההחלטות לשיקולי� פרקטיי� שמקדמי� את האינטרס האישי

ה� , אחד השיקולי� ששוקלי� מקבלי ההחלטות. והיא מושפעת ממוטיבציה ורגשות, ברתיתהח

 .ולצור� כ� ה� מבחיני� בי� תוצאות לעצמי ותוצאות לאחר, התוצאות האפשריות של פעולת�

 כי תפקידו של הסוכ� המוסרי  , מצאו לדוגמא) ,1998Krebs & Laired( קרבס ולירד 

המשתתפי� .  בסוגיות מוסריות אמיתיותה המוסרית של התנהגותו על ההערכבסיטואציה  משפיע

ת ואילו את חבריה� כאחראי� ומוסריהת ו תפסו את עצמ� כפחות אשמי�  בסיטואצי,במחקר�

על מנת לתאר את אופי הדילמות אית� מתמודדי� בני אד�  . המוסריתרוע ההפרהי אלגבייותר 

לדווח על , מקבוצה של סטודנטי� (Wark & Krebs, 1996) בקשו וורק וקרבס, ו�בחיי היו� י

ניתוח . דילמות מוסריות שה� חוו בחיי היו� יו� ולתאר את דרכי התמודדות� ע� אות� דילמות

 : סוגי דילמות4התוכ� של תגובות משתתפי המחקר העלה 

  דילמות מופשטות שהאד� אינו מעורב בה� באופ� אישי א�  הוא מקיי�� דילמות פילוסופיות .1 

 המתה מתו� , קונפליקטי� בי� לאומיי�,יחס להפלות :לדוגמא. עליה� דיוני� בחיי היו� יו�

זכויות  ,לגליזציה של סמי�,  אי שוויו� נשי�,בעיות איכות הסביבה,  עונשי� קיבוציי�,חמי�ר

 .' וכו, בעיות צנזורה,בעלי חיי�



 108 

אופ� אישי או  משמש כצופה בהסוכ� המוסרי מעורב  דילמות שבה�  -דילמות אנטי חברתיות .2

  תגובה להפרת חוקי� ועבריינות או התמודדות ע� פיתוי �רועי� אשר מתבקשת בהיפסיבי בא

י "הונאת חברת ביטוח ע, הפצת שמועות ,רמאות בבחינה, גניבה: לדוגמא. למילוי צרכי� אישיי�

ת הדילמות גוריאבחנה נוספת שעושי� וורק וקרבס בקט. י עמית במקו� העבודה"גניבה ע, חבר

 קורב� שניזוק מפעולתו של הסוכ� המוסריבי� הבאופי הקרבה שיש האנטי חברתיות מתמקדת 

 . לבי� הסוכ� המוסרי

  , הסוכ� המוסרישלאישית הזהות להתמודדות ע� לח� חברתי לפעול בניגוד לערכי� האישיי� ו. 3

רי� או ממוני� להפר חוק התמודדות ע� לח� חב :  לדוגמא� או הפעלת לח� כזה על צד שלישי

 .או הפעלת לח� על אד� אחר לחריגה מנורמות מוסריות, שתיית אלכוהול לפני נהיגה,

 אנשי� קרובי� לגבי התמודדות של הסוכ� המוסרי ע� דרישות סותרות �חברתיות�דילמות פרו .4

 התלבטות לגבי החובהאו / או חברות ע� הסוכ� המוסרי וביחסי קרבה משפחתיתשנמצאי� 

קונפליקט בי� נאמנות : לדוגמא. חברתית לטובתו של גור� שלישי�להיות מעורב בהתנהגות פרו

סיוע לחבר שעבר . התלבטות בי� דרישות סותרות של הורי� גרושי�, לחבר ונאמנות למעביד

  .'עבירה וכו

 על הדר� השפיעורמת הסיבו� של הדילמה ותוכנה יתוח הדילמות המדווחות עולה כי מנ

י אורינטציה של דאגה ואחריות "בני אד� פועלי� עפ, למשל.  במחקראותה הנבדקי�ו פרשבה 

 ,Wark & Krebs  ( חברתיות�י אורינטציה של צדק בדילמות אנטי"חברתיות  ועפ�בבעיות פרו

ה של גיליג� לא נמצא במחקר כי נשי� גילו יותר שיפוטי דאגה ואכפתיות תבניגוד לתפיס. )2000

 על דילמות דיווחונשי� . ני בי� נשי� וגברי� הוא אופי הדילמות המדווחותהשו  .מאשר גברי�

ר על דיווחו בשכיחות רבה יותמאשר גברי� ואילו גברי�  בשכיחות רבה יותר חברתיות �פרו

 Juujarvi(ארוי 'וג'ממצא דומה מציג ג�  ג .)Wark & Krebs, 1996(דילמות אנטי חברתיות 

2005,(  

  , לטענת�.בי� הדילמות הפילוסופיות לבי� הדילמות האחרותוורק וקרבס מבחיני� 

דפוס  .  קולברגהחשיבה המוסרית שפיתח  ופיות  דומות לאלו המוצגות במבח�הדילמות הפילוס

 הוא הגבוה ביותר מבחינת שלב ההתפתחות האפשרי עבור הללוהחשיבה העולה בדילמות 

החשיבה לגבי דילמות אלו .  פילוסופי כאתגר אינטלקטואלי והמשתתפי� וה�  מתמודדי� אית

בויכוחי� או ,  בשיח ע� אנשי� אחרי�ת בעיקראלא מתעורר,  מתבצעת באופ� פרטי אישיאינה

 המראיי� במבח� החשיבה המוסריתביניה�  (  בשיחות כשהטיעוני� מופני� כלפי  קהל שומעי�

�  בחיי היו� יו�  ה� כאשר אות� אנשי�  מבצעי� שיפוטי� מוסריי, לעומת זאת). של קולברג

משפיע על ה דבר ,מפני�  את שיקוליה� כלפי קהל שומעי� אחר ובהקשרי� שוני� לגמרי

מחליטי� על פי שיקולי� בחיי היו� יו� ה�  י� מוסריי�כאשר אנשי� מבצעי� שיפוט. שיפוטיה�

 בדילמות שה� עושי�  כפי דאליתי ואינ�  בוחרי� את דר� הפיתרו� הא פונקציונליי�  ופרגמטיי�

מוחלפי� בשיקולי� הקשורי� למימוש מרכיבי� נוספי�  , שיקולי המוסר האידאלי. היפוטטיות

 : המוסריעצמישל ה

" if we are to understand human morality, we must attend to other functions moral 

judgement serve…when people make moral judgements on Kohlberg test ,they make 

them about imaginary characters such as Heintz, from a third person perspective. In 
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real  life, most of moral decisions of people make, pertain to what they,  not imaginary 

characters, should do…"  (Krebs et al, 1997, p 134) 

 

מצאו כי סטודנטי� הציגו שלבי ) (Carpendale & Krebs, 1992קרפנדייל וקרבס  

י מרצה לפילוסופיה "חשיבה מוסרית גבוהי� יותר כאשר ה� האמינו שתגובותיה� יקראו ע

מרצה י "שלבי החשיבה המוסרית שהציגו כאשר נאמר לה� שתגובותיה� יקראו ע ,זאתלעומת 

 טוע�  כי החשיבה המוסרית בחיי היו�  )Haidt, 2001( הידט . היו נמוכי� יותרלמינהל עסקי�

יו� מתעוררת רק בדיעבד כאשר בני אד� צריכי� לנמק את החלטותיה� כשה� מתקשרי� ע� 

לדילמות  ל בי� ההנמקות המוסריות הניתנותהבדה לדעתו של הידט זהו שורש. אנשי� אחרי�

שות המאפיינות את לבי� דילמות רוויות רג היפוטטיות מרוחקות נוסח הינ� ואשתו חולת הסרט�

 . ההתמודדות המוסרית בחיי היו� יו�

התוצאות הצפויות לאני מעוררות בחירות שממקסמות  את הרווח לעצמי ומעוררות 

  מצאו כי Wark & Krebs, 1996)(וורק וקרבס : לדוגמא. ציונליזציה להסבר ההחלטהתהלי� ר

קי� את בחירת� בכ�  שיש לה� מצדי, אנשי� שמדווחי� על כניעה לפיתויי� בדילמות אמיתיות

 :זכות מוסרית לספק את צרכיה� 

“we believe one of the most important processes in which people engage when making 

real life moral decisions  is  to anticipate the consequences of available courses of 

actions to themselves and to other  The value people place on consequences they 

anticipate may influence their moral decisions which may influence the form of moral 

judgment they invoke to justify them” . ( p, 224  ) 

 אד� כאשר בני הטוענת כי   (Kunda, 1999)הסבר לתופעה זו אפשר למצוא אצל קונדה 

העדפה זו מעוותת את חשיבת� ש הרי, נמצאי� במצב שבו יש לה� העדפה לפיתרו� מסויי�ה

 מנסי� להתנהג  באופ� , מסוימתשואפי� להגיע למסקנההבני אד�  .לכיוו� של ההחלטה המועדפת

  , מצא לדוגמא)Damon, 1977( דמו�.  הצדקות לכיוו� המסקנה הרצויה לה�הציגרציונלי ול

את " תפרו",  מבי� נחקריו שהחליטו החלטות אנוכיות לגבי חלוקת משאבי�שילדי� רבי�

)  ,1997Krebs et al ('קרבס ושותג� . הנמקותיה� באופ� שיתמו� בהחלטות האנוכיות שלה�

  . אות� מכתיב ולא   להחלטות  הציפיותמ  כתוצאה  מתרחש   שהשיפוט  מצביעי� על האפשרות

מצאו כי אופי   ,המשיכו את מחקריה� של וורק וקרבסשHaviv & Leman, 2002)  ( ולימ� חביב 

חברתיות �הדילמה משפיע יותר מאשר האורינטציה המוסרית של האד�  וכי בדילמות האנטי

בדילמות האנטי . יותר מאשר התוצאות לאחר ,  על השפיטה המוסרית,השפיעו התוצאות לעצמי

 אד� לשמר את המוניטי� באמצעות הצדקות נוטי� בני, חברתיות המאיימות על המוניטי� שלה�

חברתית ג� הדילמה האישית וג� �במקרה של התנהגות פרו, לעומת זאת. התנהגותאותה ל

 . ולכ� אי� הבדל בי� שני המצבי� התייחסות לצד שלישי גורמי� להאדרת המוניטי�

למות  אחד המאפייני� העיקריי� המבחיני� בי� התמודדות ע� דיה�  רגשותיביטוי

מבחי� בי� השיפוט במצבי� (Saltzstein, 1994) סלזשטיי�  .היפוטטיות לדילמות אמיתיות
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 הרגשי השונה איתו מתמודד מקבל היפוטטיי� בהתייחס לקושיאמיתיי� לביו השיפוט במצבי� 

 :ההחלטות

“In  the behavior case, the task is cognitively easy and emotionally difficult in the 

judgment case, the task is cognitively difficult  but possibly easier emotionally” 

(p.307)  

י מנהלי� בדילמות אמיתיות לבי� עוצמת ואופי "הבדלי� בי� עוצמת ואופי  הרגשות המדווחת ע

  בעוד .)(2000י רש"" נמצאו ע,הרגשות העולי� מניתוח תגובותיה� לדילמות היפוטטיות מובנות

י רגשות דאגה ואכפתיות  הרי שבדילמות " מהתגובות אופיינו ע22.5%שבדילמות האמיתיות 

 Skoe et al, 2002)  ('ג� סקו ושות. י רגשות אלו" אופיינו עכ התגובות"הס מ8%ההיפוטטיות  רק 

ה הרגשית מבי� העוצ דילמות אמיתיות להמלוות התמודדות ע�בעוצמת הרגשות מצאו הבדל 

  .דילמות היפוטטיותהתמודדות ע� המלווה את ה

שונה באופ� , אופי המידע המתקבל מניתוח דילמות מוסריות יו� יומיות: לסיכו�

את התנהגותו  מערי� מקבל ההחלטה  שבה� משמעותי מהמידע המתקבל  מדילמות היפוטטיות

ר  במחק הזיהוי המוסריתהלי�הצור� להבי�  את . של צד שלישי או מעמיד את עצמו במקומו

 . המרכזימביא אותנו להעדפת השימוש בדיווחי�  מוסריי� מחיי היו� יו� ככלי המחקרהנוכחי 

 

 התמודדות  מוסרית בסביבה עסקית 4.2.2

 תאגידי� השוני� הסביבה בה פועלי� ארגוני� עסקיי� כיו� היא תחרותית ביותר וה

 תפקידו של יבה שכזו  בסב.מלחמה לחיי� ולמוות על נתחי השוק הרלוונטיי�י� ביניה� מנהל

 והוא מוצא את עצמו בהתמודדות יומיומית ע� דילמות קשה יותר ויותרהול� ונעשה  המנהל 

מוסריות דילמות  מצאו כי )Maclagen, 2003,Snell, 1993 ;1996(מקלאג� וסנל  .מוסריות רבות

ת ועומס יועוחוסר נכונות להודות בט, י  פחד מהרס עצמי"מנהלי�  מאופיינות עי "המדווחות ע

   .אמוציונלי

זהו ". בקרה כפולה"קורא לו ) Watson, 1996(מנהלי� רבי� נמצאי� במצב שווטסו� 

מצב שבו מנהלי� צריכי� לשלוט בחייה� המקצועיי� ולנווט את התפתחות� למימוש� העצמי 

, יפי�ובו זמנית לפקח ולבקר את מאמצי העבודה והפעילויות השונות של בעלי העניי� השוני� ככפ

מנהל עסקי חייב להכריע לעיתי� קרובות בי� . אית� ה� באי� במגע שוט"',  וכו,לקוחות,עמיתי� 

כשמופעל על המנהל ,ההחלטה קשה במיוחד. ערכיו המוסריי� לבי� ערכי האירגו� אותו הוא מייצג

ו בספר . בסתירה לערכיו האישיי�לח� מצד הממוני� ובעלי עניי� אחרי� לפעול לטובת הארגו�

"Defining Moments"טוע� בדרקו (Badaracco, 1997)  על מנת לבצע דבר , כי במקרי� רבי�

 או להשאיר ללא ,אינו צודקש  אחרלבצע משהומנהלי� צריכי� נכו� וצודק מבחינה מוסרית 

בדרקו טוע� כי מצב� של מנהלי� בכירי� בתאגידי� מקביל .  דבר צודק שיש לעשותוגובהת

 כ� שא" אחד ,הפוליטיקה הפנימית ברוב התאגידי� רבה.  של מקיאבליבמידה רבה לתאוריו

ובחלק במקרי� רבי� מתנגשות ביניה� מחויבויות שונות . מממלאי התפקידי� אינו בטוח במקומו

כל אלה אמורי� לעמוד מול . מתנגשות ג� ע� ערכיו האישיי� של המנהלא" ה� מהמקרי� 

 Good"בספרה . להתמודד אית� למנהל כל דר� כיצד תביעות מוסריות אשר לעיתי� קרובות אי�
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Intention, Aside"   מביאה  לאורה נאש)Nash, 1990 (  אותו קונפליקט עליו מדבר לדוגמא

  :שרואיי� על ידהמדברי מנהל  ציטוט ב כשהיא מסתייעתבדרקו  

"It always seem to be wearing two hats :my private hat and my corporate hat. On 

questions of conscience they often tell me to do different things" (Nash, 1990,p.213) 

 יו� "וסוגיות מוסריות " גדולות"מבחי� בי� סוגיות מוסריות  )(Maclagen, 2003מקלאג� 

צמי יכולה עהאינטרס שמייצגי� את ה ביטויי�ג� ל,לדעתו .  המעסיקות מנהלי� עסקיי�"יומיות

עות על רצ"  נכאלו ה סוגיות מוסריות כלבחו� מציע הוא. במצבי� מסוימי�הצדקה מוסרית להיות 

, י� ערכי� מוסריי�חדות וברורות שבה� מתקיי� קונפליקט ברור בי� בשבצידו האחד דילמות 

 . סוגיות מדומות שלגבי חלק מה� אפשר לטעו� כי ה� אינ� שייכות כלל לתחו� המוסרי,ובצידו השני

, בסוגיה מוסרית.  מבחינה בי� סוגיות מוסרית לדילמות מוסריות)Toffler, 1986( פלרטו

כבעלת ערכי� ) או חברי הארגו�( על רב בני האד�  המוסכמת הכוונה לפעילות ברורה ובולטת

כשמקבל . מוסריי� מחייבי� אשר מובחנת באופ� ברור מפעילות בעלת ערכי� לא מוסריי�

מוסרית הוא אינו צרי� להתלבט בבחירת הדר� הנכונה מבחינה ההחלטה ניצב מול סוגיה 

 :לדוגמא .מוכ� לפעול בהתא� לאותה נורמה מוסרית/אלא להחליט הא� הוא רוצה, מוסרית

 .' הוגנות וכו, בטחו� תעסוקתי,בטיחות העובדי�, סוגיות המתייחסות לערכי� כבטיחות הציבור

ונפליקט שבו קיימת התנגשות בי� שתי דרכי פעולה  י ק"דילמות מוסריות מאופיינות ע, לעומת זאת

ההחלטה לגבי . )right vs  right: נוסח(י עקרונות מוסריי� "שכל אחת מה� מצדיקה  פעולה עפ

דר� הפעולה הנכונה בדילמה מוסרית אינה ברורה מאליה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסוגיה 

באחת מדרכי הפעולה המוסריות למקבל ההחלטה יש ברב המקרי� קושי לבחור ומוסרית 

 .האפשריות

 עולות  שאלות  מוסריות   תוכ� בדקו באילו תחומי(Waters & al, 1986) 'ווטרס ושות

 ארגוני� שוני� ובקשו מה� לדווח על 10� מנהלי� מ33ה� ראיינו . בחיי הניהול היו� יומיי�

יחסי�  :תחומי� עיקריי� מוסריות בחמישה מהראיונות עלו סוגיות. בעיות מוסריות בעבודת�

ג� .  ויחסי� ע� בעלי עניי� אחרי�, יחסי� ע� לקוחות,יחסי� ע� עמיתי� וממוני� ,ע� כפיפי�

מוסריות מחיי העבודה  בחברות  עסקיות לתאר דילמותביקשה ממנהלי� ) (Toffler, 1986 טופלר

 המשאב  ניהול:י המשתתפי� התמקדו בשלושה תחומי תוכ� עיקריי�" הדילמות שדווחו ע. שלה�

התמודדות י " ודילמות אישיות המאופיינות ע,לקוחות וספקי��בעלי עניי� חיצוניי�ניהול ,האנושי

בכיר הבינוני וה מנהלי� בדרג  ראיינו)(Dukerich et al, 2000' דוקרי� ושות . לחצי הממוני�ע�

ודדו אית� י סוגי בעיות חשובות שהתמנובקשו מה� לתאר את תהליכי קבלת החלטות לגבי ש

בעיה תאור הב כבעיה  מוסרית ואילו י החוקרי�"ע בעיה אחת הוגדרה  .במהל� השנה האחרונה

ות�  ה�  המושגי� שבאמצע.תפעולי�תחו� האסטרטגינתבקשו המשתתפי� להתייחס ליה ישנה

.  והצור� לאז� בי� אינטרסי� מתחרי�,צדק, הוגנות, זכויות :תארו בעיות מוסריות היו

 . הרגשיות שהיו כרוכות בטיפול בבעיות המוסריותותהדגישו בדבריה�  את ההשפעהמרואייני� 

הוש� דגש על פתרו� הבעיה מבחינה פונקציונלית ולא על בני מוסריות �לעומת זאת  בסוגיות הא

� ביקשו ממנהלי)  (Pedigo & Marshall, 2004פדיגו ומרשל.  בסיטואציההאד� המעורבי�

לתאר בעיות אתיות שאית� ה� מתמודדי� במהל� ,  שוני�אוסטרלייי� משלשה תאגידי�

ממצאי המחקר מראי� כי קיימת דיפרנציאציה ברמת החשיבות שייחסו המנהלי� .  עבודת�
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הפרת ,שוחד : משתתפי המחקר היוי" ע דווחוהאתיות החשובות שהבעיות  .לבעיות מסוגי� שוני�

ת זאת התייחסות  לסוגיות אתיות בנושאי לעומ .פגיעה בזכויות אד� ובעיות שמירת סודיות,חוזה

.  הייתה תלויית סוג התעשיה,פגיעה באיכות הסביבה  ופירטיות תוכנה,מצגי שווא , תמחור

 ברומא נהג כפי שאתה נוהג ,המנהלי� האוסטרלי� הגיבו בגישה האימפריאליסטית הגורסת

של  espoused theory)(גישה זו אפיינה ג� את התאוריה המוצהרת . מפגעי� האתיי�בבארצ� 

 .אות� מנהלי� כפי שהציגו אותה בדילמות היפוטטיות

,  טוע� כי מאחר ורב המצבי� אית� מתמודדי� מנהלי� ה� עמומי�)Park, 1998(פרק  

 המרכיבי� .או תפיסה מוסרית תפיסה אסטרטגית :תופסי� אות� באחת משתי נקודות מבט ה�

ציה וה� מנותחי� באמצעות מומחיות טכנית האסטרטגיי� כוללי� נתוני� קשי� של הסיטוא

סוגיות ערכיות כוללי� המרכיבי� המוסריי�  , זאת לעומת�.ספציפיהמיושמת בתחו� תוכ� 

הומוס " בי� )(Haidt, 2001 מיו� זה מזכיר את ההבחנה שעושה הידט. הקשורות לסיטואציה

  ."והומוס מורליטוס" אקונומיקוס

 

  הצדקה מתודולוגית(מחיי היו� יו� של מנהלי�שימוש בסוגיות מוסריות   4.2.3

אוריה  י ביקורת רבה כלפי השימוש הנפו� בקרב חוקרי התנהגות מוסרית של מנהלי� בתקיימת

יוצאי� ) Elm & Weber , 1994(וובר ואל� . של קולברג ובהשתמעויות האמפיריות של תפיסה זו

 סנל. מיננטי יחיד כפי שטוע� קולברגי שלב חשיבה דו"כמושפע עהמנהל כנגד הגישה שבה מתואר 

)1996Snell, ( אוריה המוצהרת יצביע על כ� שיציבות השלב שבו מתפקד האד�  היא חלק מהתמ

הוא מצא כי . אוריה למעשה המשפיעה על החלטותיו במצבי אמתי א� אינה מאפיינת את התושל

   עד ארבעה שלבי�רמות החשיבה של מנהלי� בדילמות היו� יומיות התפרסו על פני שלושה

אוריה המוסרית של האד� יהת,  של סנללדעתו. בניגוד למצופה מהתיאוריה של קולברג ,וזאת

מרחב השיקולי� , כשאד� מתמודד ע� דילמות אמיתיות. גמישה יותרהפועל בחיי היו� יו� 

 ההתנסות של המנהל באות� דילמות אמיתיות . שמנחה אותו מוביל לדפוסי החלטה רחבי�  יותר

 : ולכ� ג� הפכפכה יותריותרהיא מורכבת  ורב מימדית 

"The research found that ethical theory in use was volatile…when a manager was 

faced with a real dilemma, a process of inner struggle would ensue where lower 

stages could defeat higher ones. This contrasts with standard kohlbergian espoused 

theory research, which has found stability, individuals resolve the question  of what 

should be done in hypothetical dilemma cases by drawing  on the highest stage of 

which they are capable ."(Snell, 1996 ,p.46). 

 

שימוש בדילמות מחיי היו� יו� לחקר קבלת החלטות  מוסריות בארגוני�  מעורר עניי� הצור� ב

הקוראי�  (Dukerich et al, 2000)  'סיי� בדבריה� של דוקרי� ושותנ. רב בקרב חוקרי� רבי�

 :מתפתחותלחקור סוגיות מוסריות בסביבה הטבעית בה ה� 

 “We believe that the existing knowledge regarding managers' responses to moral or 

ethical dilemmas in organizations would be expanded by (1) examining problems 
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embedded in their original context, and (2) examining problems in which the 

managers involved with the problem, not the researchers, did the categorizing of the 

problem or dilemma as moral or nonmoral.”(p.30) 

 של סוגיות  על כ� כי רמת המורכבות והגיוו� ממצאי המחקרי� מצביעי�: לסיכו�

רבה יותר  ,י אינפורמנטי� מאוכלוסיית המחקר הרלוונטית"המדווחות ע מוסריות אמיתיות

י�  גדולה לאתלחקר תהליכי קבלת החלטות  מוסריות  במצבי אמ,התועלת ,ועל כ�, ועשירה יותר

אחד המרכיבי� החשובי� . י החוקרי�" היפוטטיות שנבנות עריותשיעור משימוש בסוגיות מוס

סוגיות מוסריות דיווח של  בשימושה. בתהלי� קבלת ההחלטות המוסרי הינו שלב הזיהוי המוסרי

 זיהוי סוגיות מוסריותהמחקר בתחו� בו נמצא י הראשונ לשלבמחיי היו� יו� מתאי� במיוחד 

  .זהקספלורטיבי ראשו� בתחו� מהווה מחקר אה  המחקר הנוכחילו מוקדשש

 

 שאלות המחקר  4.2.4

זיהוי ל בהתייחסי מנהלי� "הסוגיות המוסריות המדווחות עשל  מה� תחומי התוכ� .א

 .מרכיבי� מוסריי� בסיטואציות החלטה בסביבה עסקית

   במצב זיהוי  י משתתפי המחקר "עהמדווחות בתוכ�  של הסוגיות הא� קיימי� הבדלי� .   ב

 מצב של כשל בזיהויוב      

  משתתפי המחקר בהתייחס י "הסוגיות המדווחות עשל תוכ� ב מי� הבדלי�הא� קיי.    ג

 )מי�, גיל (למשתני� דמוגרפיי�        

 .י משתתפי המחקר"אילו סוגי קונפליקטי� מוסריי�  מדווחי� ע.   ד

וסריות בסביבה על זיהוי סוגיות מ ,המנהלי�על פי דיווחי מה� הגורמי� המשפיעי�  .ה

 עסקית 

סריות בסביבה  על כשל בזיהוי סוגיות מועל פי דיווחי מנהלי� מה� הגורמי� המשפיעי�.   ו

 עסקית 

 

 שיטת המחקר  4.3

 :  חלקי�ארבעהפרק שיטת המחקר מורכב מ

 הרציונל המתודולוגי של הבחירה בדיווחי� רטרוספקטיביי� כמקור לאיסו" הנתוני�  .א

 יסו" הנתוני� באמצעות דיווחי� רטרוספקטיביי�תאור מנומק של דר� א .ב

 תהלי� ניתוח הדיווחי�  .ג

 בדיקת מהימנות הנתוני� .ד

 

 וחי� רטרוספקטיביי� כמכשיר המחקר  לבחירת דיוהרציונל המתודולוגי 4.3.1

 ובדר� הבנייתו את הסיטואציות  המחקר הנוכחי מתמקד  בתהליכי התפיסה והחשיבה של המנהל

על מנת להתמודד ע� שאלה זו  בחרנו להשתמש . תמודד במסגרת עבודתוהמוסריות אית� הוא מ

 לגבי אירועי� שהתרחשו בחייה� מנהלי�במתודולוגית מחקר איכותנית המבוססת על דיווחי 

גישה זו  מייחסת חשיבות לדר� בה .  המקצועיי� תו� שימוש בשפת� ובמונחי� המוכרי� לה�

 ומאפשרת הבנה של ההתנהגות אנושית ברמת ה� חיי�חושבי� ותופסי� בני אד� את העול�  בו 
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 התמקדהחוקר ל מבקש במיוחד לשלב המחקר שבו מתאימה  תפיסת מחקר זו .רעומק גדולה יות

 (;Miles & Huberman, 1994שאלות מחקר בסיסיות ולהציע עקרונות תיאורטיי� חדשי� ב

Patton, 2002; Van Manen, 1990(. ביקשנו  ה במחקר הנוכחי שבוזו יושמדולוגית ומת תפיסה

משתתפי המחקר  .להבי� את תהלי� הזיהוי והכשל בזיהוי של סוגיות מוסריות בעול� העבודה

בתפקיד� בעבר  התמודדו �שאיתאמיתיות ת ומוסריהחלטה  ותנתבקשו לשחזר סיטואצי

נו שאפיי  המרכיבי� המוסריי�יזיהונכשלו בבה� ה� שהחלטה אמיתיות ות סיטואציו ,כמנהלי�

קבל תמונה על מנת ל  . לאחר קבלת ההחלטה בדיעבדרקוזיהו אות�  תהלי� ההחלטה  את אותו

 את הרועי� שאפיינילתאר את כל שרשרת הא נתבקשו המשתתפי� , תהלי� הזיהוימלאה של

הפרק הנוכחי מוקדש להצגת התרומה של דיווחי� . התנהגות� והחלטותיה� באותה סיטואציה

 .ופעות שונות בהתנהגות החברתיתרטרוספקטיביי� לחקר ת

 כדיסציפלינה מדעית התעניינו רב 19�ע� צמיחתה של הפסיכולוגיה בסו" המאה ה

יתה מקובלת באותה ישיטת המחקר שה .הפסיכולוגי� בחקר הקוגניציה והמודעות האנושית

� כמה שני. יקטיביות של הפרטיטרוספקטיביי� של חוויות סובאינתקופה התבססה על  דיווחי� 

.  נדחו ונפסלו כעדויות מדעיותללווהשיטות המחקרית זו מאוחר יותר השתנתה גישה 

 מחשבותיה� את של נבדקי� בתיאוריה�הפסיכולוגיה הפנתה עור" למחקרי� שעסקו 

חקר המודעות . התנהגות נבדקי� במעבדה יקטיביות שליוחוויותיה�  והתמקדה בתצפיות אוב

ישי� כאשר התפתחות של ולא התאושש ממנו עד שנות ה"ו� הנהאנושית נפגע באופ� קיצוני מהכיו

�המהפכה הקוגניטיבית בשנות ה . המחשב הביאה לצמיחת כיוו� חדש בחקר תהליכי עיבוד מידע

 בחיפוש מתודולוגיות מתאימותעסקה   עוררה מחדש את העניי� בתהליכי חשיבה וכתוצאה מכ�60

י החשיבה ופתרו� בעיות הייתה השימוש אחת הדרכי� לבחינת תהליכ. לחקר תהליכי� אלה

פועל . בדיווחי� מילוליי� של הנבדקי� על מנת לקבל תמונה על הדר� בה ה� מקבלי� החלטות

יוצא מהלגיטימציה שנתנו חוקרי� לדיווחי� מילוליי� הייתה הצעת� של אריקסו� וסימו� 

)Ericsson & Simon, 1993(  תהליכי חשיבה טרוספקטיביי� לחקר אינלהשתמש בדיווחי�

 הנבדק מתבקש לדבר בקול ר� בעת ,שהוגבלה למחקרי� מעבדתיי� ,י שיטה זו"עפ. ופתרו� בעיות

ולהסביר בדיעבד מה היו שיקוליו להחלטות י החוקר "תהלי� פתרו� הבעיות במטלה שהובנתה  ע

 . אלו

בעית  של תהליכי זיהוי ופתרו� בעיות בסביבה הטי השיטות המקובלות לאיסו" נתוני�שת

שחזור רטרוספקטיבי של תהליכי החלטה . ב� ו,תצפיות ישירות  בתהלי� ההחלטה.  א:ה�

משו� שתהליכי , השימוש בתצפיות יוצר בעיה יישומית. באמצעות דיווחי� של מקבלי ההחלטות

מגבלה זו הביאה את החוקרי� . י צפיה  והשיטה דורשת משאבי�  רבי�נהזיהוי  אינ� תמיד ב

השחזור יכול להתבצע . )process reconstruction(זור של התהלי� הטבעי לנסות לבצע שח

. שאלוני� וניתוח מסמכי�, דיווחי� כתובי� על התנסות במקרי� ספציפיי�, באמצעות ראיונות

בעיה מבוסס על ההנחה שעקבותיו של תהלי� פיתרו� , השימוש בדיווחי� כתובי� וראיונות

דיווחי ניתוח הנרטיבי� של . בל ההחלטה ואפשר לשחזר אותוכרונו  של  מקישהושל�  נותרי� בז

יכול  לאפשר הבנה  מעמיקה של תהלי� קבלת  מצבי� בעייתיי�ב על תגובותיה�מנהלי� 

חשיבה נרטיבית יכולה לייצג חשיבה  שונה מבחינה איכותית מהחשיבה  . ההחלטות שלה�

ע החברה ה  שוני� הנהוגי� במדהריאקטיבית  המופקת לעיתי� קרובות באמצעות מכשירי מדיד
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)Bruner, 1986; Vitz, 1990(.  לבובLabov, 1972) ( טוע� כי חווית סיפור ההתנסות האישית

מזמינה העלאה מחדש של הרגשות והאינטואיציות  שאפיינו את אותה חוויה הראשונה ואשר יש 

 :לה� חשיבות רבה להבנת התהלי�

"The experience and emotions involved (in personal narratives) form an important 

part of the speaker’s biography ,he seems to undergo a partial reliving of that 

experience,and he is no longer  free to monitor his own speech as he normally does in 

face to face interview”( Labov, 1972, p. 67) 

טענה זו מקבלת משנה חשיבות לאור מחקרי� המעידי� על  השפעת הגור� הרגשי על 

 כי דיווחי� עצמיי� טוע� ) (Schwartz, 1998שוור�. תהלי� זיהוי סוגיות מוסריות במצבי אמת

ר חקו  עמדותכתונעשה בה� שימוש להערומיננטית במדעי החברה וההתנהגות  מתודה דמשמשי�

 בעוד שהתנהגויות גלויות יכולות . וכאב,רגשות, מצבי רוח, כהרגשותיקטיביות יהתנסויות סוב

שדיווחי� עצמיי� מספקי� את הצוהר היחיד  הרי  ,מגוונותבאמצעות שיטות  להיות מוערכות

 אפשר להתגבר על ההטיות המסכנות את תוק" הנתוני�,  לדעתו.למצבי� פנימיי� של הפרט

 כל (MacIntyre, 1981)י מקאינטייר "עפ. תאימותבאמצעות טכניקות ראיו� ואיסו" נתוני� מ

פעולה אנושית מקבלת את מלוא משמעותה  באמצעות הנרטיב המורכב מאירועי� שהתרחשו 

רועי� של סיפור חייה של האישיות יברצ" זמני� מוגדר ואשר ממק� את הפעולה ברצ" הא

על החשיבות של חקר  עומדת Walker, 1997)(ווקר ג� . הפועלת ובהקשר הארגוני והתרבותי

 :החוויות האישיות ככלי מחקר ראשוני במעלה לאפיו� תהליכי קבלת החלטות מוסרית 

“…one can learn more about people’s habit of interpretation and reflection by finding 

more about how they characteristically highlight the element of context that they see  

as important in establishing the significance of the situation, derive moral significance 

from situations,  consider alternative interpretation , introduce power relations and 

strategies for managing conflict” (Walker, 1997,p.144) 

 והדרכי�ו� של מנהלי�  לגבי בעיות אתיות רק דיווחי� ממקור ראש, (Toffler, 1986)י טופלר "עפ

 :מאפשרי�  להבי� את אות� תהליכי�, ע� בעיות אלו ה�  נוקטי�  בכדי להתמודד �בה

“Only through first-hand reports of what is experienced as ethical concerns on the job 

and of the processes affecting the creation and handling of those concerns can 

managers ,organizations ,and those outside who would judge them understand what is 

essential to produce ethical practices in business” (p.3) 

 כי� של מנהלי� כי המחקרי� העוסקי� בעמדות וערנתטוע)  ,1989Stewart(סטיוארט 

אפשרי� למנהלי� לבטא את התיאוריות המוצהרות  מהמקובלותבמתודולוגיות המבוצעי� 

 של Argyris & Schon, 1974)( "לתיאוריה למעשה" א� אנו רוצי� להגיע ,לדעתה  .שלה�

המנסה לבחו� את תהליכי קבלת פנומנולוגי המנהלי� הרי שהדר� הנכונה יותר היא פנייה למחקר 

לנתח אירועי� יש ,  לש� כ�.מנקודת המבט של מקבלי ההחלטות  במציאות היומיומיתההחלטות

 לבחו�  סטיוארטשיטה זו מאפשרת לדעת. בעול� העבודהיו� �  בחיי היו אית� נפגש המנהלאשר
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 גישה דומה מציג ג�  .ברמה האינטואיטיביתרובה של המנהל הנמצאת ב" התיאוריה למעשה"את 

מגדירי� ומתכנני� את פעולותיה� באמצעות הטוע� כי בני אד� )  ,1980Mangham(מנגהא� 

  יותר"לחדור עמוק" ולכ� יש צור� ,תהלי� שיח פנימי שאינו מתנהל ברמה הקוגניטיבית בלבד

 באמצעות שיטות מחקר שמתמקדות בניתוח השיח הפנימי כאמצעי להבי� את לראשו של המנהל

 . תהליכי החשיבה שלו

 עדי� למספר הול� וגדל של מחקרי� במגוו� רחב של נושאי� בשני� האחרונות אנו

השתמשה בדיווח  )1972( בר איל� .בדיווח רטרוספקטיבי במחקרי� חברתיי�המשתמשי� 

דיווחי� , לטענתה . הצלחה וכשללחקר תהליכי קבלת החלטות בארועירטרוספקטיבי 

 : תמונה אמינה של המציאות המשוחזרתלקבל רטרוספקטיביי� מאפשרי� 

אחת הביקורות הרווחות על נתוני� שנגזרי� מדיווחי� רטרוספקטיביי� היא שתהלי� השחזור "

מזו " יפה"דהיינו משנה ומעוות אות� כ� שיהלמו את המצופה ויספקו תמונה .משפיע על הנתוני� 

הרי שהיינו מצפי�  שארועי הצלחה יתאימו למודל , א� כ� אכ� קורה. שהתרחשה במציאות

 נתוני  המחקר אינ� מגלי� זאת  וה� דומי� לנתוני� שנגזרו .וארועי כשלו� יסטו ממנוהנורמטיבי 

  )21 'ע,איל� �בר(" מתו� שיטות לחקר בעיות שאינ� רטרוספקטיביות

כי הביקורת של חוקרי�  על ,  טועני�)(Miller,Cardinal & Glick, 1997 'ושותמילר 

 בה� משתמשי� מכלי ההערכהר� איסו" המידע והתוק" של דיווחי�  רטרוספקטיביי� נובעת  מד

 שפסל שימוש בדיווחי� )Golden, 1992( של גולד� וה� נתחו את ממצאי מחקר. החוקרי�

 והגיעו  למסקנה כי הבעיה איננה מתמקדת  בשיטה עצמה  אלא  לי�"רטרוספקטיביי� של מנכ

א� מקפידי� על תוק" וכי יש אפשרות להשתמש בדיווח רטרוספקטיבי , בדר� איסו" הנתוני�

בשימוש ',  מילר ושותטמונה לדעת� , הדר� להשגת תוק" גבוה יותר. ומהימנות מכשירי המדידה

 מעודדי� החוקרי� דיווח חופשיאמצעות שימוש בב , על פי טענת�. בדיווח חופשי ולא בדיווח כפוי

לעומת . אירועי�לדווח לה� כשהוא נתקל  במקרי� של חוסר יכולת לשחזר את האת האינפורמנט 

ולא , בשיטת הדיווח הכפוי  לוחצי� החוקרי� את האינפורמט לענות על השאלות שהוצגו לו, זאת

 מתקבל ,במצב שכזה. שאלה א� אי� הוא זוכר את הפרטי�/ניתנת  לו אפשרות לדלג על הפריט

חי�  השימוש בדיוו)Huber & Power, 1985( לדעת הובר ופאואר. לעיתי� מידע לא תק"לדעת� 

א� יש לשי� לב . רטרוספקטיביי� יכול לתת לחוקר מידע חשוב שקשה להשיגו בדרכי� אחרות

  סיבות עיקריות 4הובר ופאואר מוני�  .  מדיווחי� אלה הפקת מידע אמי�ותלמגבלות המונע

 :לדיווח  רטרוספקטיבי לא מדוייק  של  אינפורמנטי�

 .מוטיבציה לדיווח מוטעה

 .פיסתיות מביאות לדיווח  מוטעה בשגגהמגבלות קוגניטיביות ות

 .רוע המדובריחוסר מידע מספיק על הא

 .תחקור באמצעות שיטות איסו" מידע לא מתאימות

המוטה שיוצרי�  יוצאי� כנגד התמונה ),Koriat,Goldshmidt & Panski 2000( 'שותקוריאט ו

 :כרו� בדיווחי� רטרוספקטיביי�יחלק מהחוקרי� לגבי אמינות הז

"…while memory may in fact be more fallible and malleable than is assumed by the 

layman ,it seems to us that the interest in memory illusions and false 
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memories,spurred perhaps by real life problems, has led researchers to selectively 

focus on the dark side of memory, resulting in a somewhat biased picture” (p.252) 

  

בתחקור שיטת הדיווח הרטרוספקטיבי  את יישמוחוקרי� בתחו� קבלת ההחלטות 

-Dukerich & Al, 2000; Klein, 1998; Lipshitz & Bar:לדוגמא(רועי החלטה יבדיעבד של א

Ilan, 1996;. Lipshitz & Ben- Shaul, 1997  .( קליי�)Klein, 1998( ,השתמש בשיטת ,לדוגמא 

רועי� קריטיי� במגוו� יבדיעבד של תהלי� קבלת ההחלטות של אראיו� המתמקדת על תחקור  

פלנג� . מחקרי� דומי� נערכו כבר שני� רבות קוד� לכ�. טייסי� ועוד, תפקידי� כמפקדי כיבוי אש

Flanagen ,1954)(חקר מצבי ורטיגו של טייסי� באמצעות תיחקור� לאחר יציאה ,  לדוגמא

בקשו ממנהלי� לתאר בכתב מצבי ) Lipshitz & Ben- Shaul (1997, שאול �ליפשי� וב�. מהמצב

 איל� �ליפשי� ובר. קבלת החלטות בתחומי� צבאיי� ובחנו באמצעות הנתוני� את מודל השלבי�

Lipshitz & Bar -Ilan ,1996)  ( תארו תהליכי  זיהוי של בעיות עמומות באמצעות דיווחי�

תמשו בראיונות רטרוספקטיביי� לתאור  הש(Cohen & Al ,1996)' כוה� ושות.רטרוספקטיביי� 

 השתמשו בדיווחי� )Dukerich & Al ,2000(' ואילו דוקרי� ושות. מצבי כשלו� בזיהוי

באמצעות מתודולוגיה . רטרוספקטיביי�  לתאור הדר� בה מתמודדי� מנהלי�  ע� בעיות אתיות

דיר את תחומי התוכ� זו ה� הצליחו  להבחי� בי� סוגי דילמות אתיות ודילמות אסטרטגיות ולהג

 .   בה� מתאפיינות  סוגיות האתיות בעבודה

 :לדוגמא( י חוקרי� רבי� "התוק" והמהימנות של דיווחי� רטרוספקטיביי� נבדקו ע

Bifulco, Brown, Lillie, & Jarvis, 1997; Cohen et al, 2005; Erbert et al, 2005; Heath et 

al, 2003; Reich et al, 2003  .( לדוגמא ' ושותריי� ,)Reich et al, 2003 ( בחנו את היציבות

והמהימנות של דיווחי� רטרוספקטיביי� של אמהות לתאומי� בהתייחס לארועי� שהתרחשו 

 6וה� , ה� מספר ימי� בודדי� לאחר הדיווח, ה� מצאו יציבות גבוהה לאור� זמ�. בתקופת הריונ�

 נקודות מפתח בתהלי� בחנו) Erbert et al, 2005(' ארברט ושות .חודשי� מאוחר יותר

דיווח ב  השימוש כי טועני�ה� . צוותי� באמצעות ראיו� רטרוספקטיביההתפתחות של

' ביפלקו ושות .כלי אמי� שתר� להבנת התהליכי� שנחקרוהוכיח את עצמו כהרטרוספקטיבי 

)Bifulco, Brown, Lillie, & Jarvis, 1997(,  הפיקו נתוני� מצאו כי ראיונות רטרוספקטיביי�

ויות ולא רק לגבי ההקשר בו התרחשו המקרי� אלא כללו ג� תובנות לגבי עוצמת החאמיני� 

,  השתמשו בעזרי� לערור הזכרו�שומראייני� יונות שהתמקדו בהיבטי� עובדתיי�  רא.ותזמונ�

  . ולהציג מהימנות ותוק" סבירי�,הצליחו להתגבר על הטיות בדיווח

, רתיות באמצעות דיווחי� רטרוספקטיביי� יתרונות רבי�לחקר תופעות חב: סיכו�

 מייחס(Piccinini, 2003) ניני יפיק. גיבוש תאוריהבמיוחד במחקר הנמצא בשלבי� ראשוני� ל

א� הוא , הבנת דרכי החשיבה של האד�לתרומת� לדווחי� הרטרוספקטיביי� חשיבות רבה ל

 :מפציר בחוקרי� להשתמש בשיטה זו באופ� מושכל ומבוקר

"Introspection can be construed as a cognitive process yielding a kind of behavior, 

which can yield information like any other process and behavior. When this is done, 
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the supposed “unverifiability” of introspective reports becomes a non-issue. If we 

establish what information can be extracted from which sorts of introspective reports 

under what circumstances, there is no reason why we shouldn’t use them as sources of 

scientific data…”  (p.154) 

 

ניתוח דיווחי� רטרוספקטיביי� של מנהלי� לגבי  זיהוי  וכשל בזיהוי של מהאמור לעיל עולה כי 

כשל / להביא למיפוי עשיר ומעמיק של דיווחי מנהלי� לגבי התנסות� בזיהוי עשויסוגיות מוסריות 

המחקרי� הנוספי�  תפיסת המחקר של  עיצובמהווה מסד חשוב לובזיהוי של סוגיות מוסריות  

 .תוכנני� בעבודה זוהמ

 

 אוכלוסית המחקר  4.3.2

רוב� . בשתי אוניברסיטאות  בישראלסיו� ניהולי יבעלי נ תלמידי� לתואר שני במינהל עסקי� 220

 תוכניות . תלמידי�100בכל מחזור לומדי� באופ� סדיר כ . מועסקי� בחברות טכנולוגיה עילית

קבלה הוא מינימו� שלוש שנות ותק הס" לתנאי  .הלימודי� מיועדות לתלמידי� בעלי נסיו� ניהולי

 בנוס" עוברי� המועמדי� ראיו� קבלה הבוח� את מידת .-GMAT ב500 וציו� מעל בניהול

או לשפר את יכלותיה�  /מחוייבות� ללימודי� והיכולת והרצו� להתקד� בתפקידי� ניהוליי� ו

 המחקר בהתא� לההתפלגות י גיל ומי� בכל אחת מקבוצות"התפלגות המשתתפי� עפ. הניהוליות

 מתחת 68% ו35 מעל גיל 32% גברי�  70% נשי� 30%. הטבעית של  תלמידי  כל אחד מהמחזורי�

  . 35לגיל 

 

 מחקר מקדי�  4.3.3

כשל /על התנסות� בזיהוי המחקר כלי המחקר שימשו דיווחי� מובני� בכתב של משתתפי כ

לבחו� את היכולת של משתתפי המחקר לדווח על מנת . בזיהוי של סוגיות מוסריות בחיי העבודה

 מנהלי� ותיקי� 10ראיו� פתוח אמצעות רואיינו ב וכשל בזיהוי סוגיות מוסריותעל זיהוי 

כל אחד מהמרואייני� נתבקש לתאר שני מצבי�  . סיו�ישמייצגי� אוכלוסיה ניהולית בעלת נ

המרואיי� לתאר מצב שבו  בשלב הראשו�  נתבקש  . שבה� התמודד ע� סוגיות מוסריות בעבודה

 .רועי�  עד לקבלת ההחלטהיהתמודד ע� סוגיה  מוסרית בעבודה  ולתאר את השתלשלות הא

בשלב השני של הראיו� נתבקש כל אחד מהמרואייני� לתאר מצב שבו הסתבר לו לאחר קבלת 

.  תוכי הוא רואה בפגיעה זו בעיה מוסרי,  כי בעל עניי� כלשהוא נפגע  מהחלטתו זו,ההחלטה

 MBA תלמידי 50שהועבר במחקר חלו� ל  שאלו� פתוחנבנהמניתוח תגובות המרואייני� 

המשתתפי� קיבלו את המטלה כחלק מתהלי� הלמידה מקדי� .שהשתתפו בקורס אתיקה עסקית

ניתוח התגובות לשאלו� והשוואת� לחומר שעלה בראיונות הראה  . בניהולומחייב לקורס אתיקה

של  ניתוח תוכ� שאיפשר מידע תספקביטוי בכתב המיכולת  היתה למשתתפי המחקרכי 

התבסס על  במחקר הנוכחי שימוש בדיווח בכתבלהשיקול . בהתא� לשאלות המחקרתגובותיה� 

איסו" לשאלו� מובנה בשימוש בתמיכה  .הרצו� להגיע למספר אינפורמנטי� גדול ככל האפשר

 -Lipsuitz & Bar(איל��ובריפשי� מידע העוסק בתהליכי קבלת החלטות עולה מדיווח� של ל

Ilan, 1996(רוע החלטה מוצלח יא , מצבי קבלת החלטות שניקשו ממנהלי� לתאר בכתבי שב
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י המשתתפי� היו "אורי� שהופקו עיהת מדווחי� כי ובר איל�ליפשי�  .לא מוצלחחלטה רוע היוא

 .עשירי� ומגווני� ואפשרו לחוקרי� לבחו� את מודל השלבי� בקבלת החלטות

 

 מחקר  עיקרי   4.3.4

.  קבוצת הזיהוי וקבוצת הכשל בזיהוי:המשתתפי� חולקו באופ� אקראי לשתי קבוצות מחקר

 מכל 50%(משתי האוניברסיטאות  MBAתלמידי היו מחקר הקבוצת אחת מהמשתתפי� בכל 

רס  קותחילתו שללכל קבוצה חולקו הנחיות לדיווח שבוע לפני .  בעלי נסיו� ניהולי)אוניברסיטה

 לתלמידי� נאמר כי החומר ישמש . כמטלה ראשונה להגשה ביו� תחילת הקורס,באתיקה עסקית

 .לדיוני� במהל� הקורס

 :  קבוצת הזיהוי קיבלה את ההנחיות הבאות 

התנהגות מוסרית מתקיימת כאשר פעולה של אד� הנעשית מתו� בחירה חופשית ולא בכפייה "

דילמה מוסרית מתבטאת בשאלה  מהי . חרי� או לעצמנועשויה לגרו� נזק או תועלת לבני אד� א

הדר� הנכונה  שיש לבחור מבי� מספר דרכי� אפשריות העומדות בפנינו במצב של התנגשות בי� 

 .ערכי� מוסריי�

 . לחשוב על דילמה מוסרית שהתמודדת איתה במהל� עבודת� כמנהל ודווח עליה בכתבנסי/נסה

 :אות    להתייחס לנקודות הבת/הנ� מתבקש

 .י את הדילמה ואת הסביבה בה התרחשה/תאר .א

 ?ארת לדילמה מוסריתימה עושה את הדילמה שת .ב

 ?אתה מתאר /אתמה היפנה את תשומת ליב� למקרה ש .ג

 ?יתה  דר� הפעולה שבחרת לנקוט בהימה ה .ד

 ?מה היו הנימוקי� שהביאו אות� להחלטה זו .ה

 ל"למה הננסי  לתאר את הרגשותי� ותחושותי� במהל� הטיפול בדי/נסה .ו

 :לדיווח על זיהוי סוגיה מוסריתדוגמא 

ולהניא אותו (תה הא� לגלות לעובד את דבר פיטוריו הצפויי� יהדילמה בפניה עמדתי הי"

) בות כלכלית בטר� ימצא מקו� עבודה חדש בימי� של משבר בתחו� התעסוקהיימלקיחת התח

) שית" אותי בהחלטה סודיתפגע א� יתגלה כי ישעלול לה(או לשמור על נאמנותי למנהל שלי 

תיו בפרויקט יונזק א� העובד לא יסיי� את התחייבוישעלולה לה(ונאמנותי לחברה בה אני עובדת 

, קרע בי� רגשות האמפטיה שלי כלפי עמיתי העתיד לאבד את מקו� עבודתוינאלצתי לה). נוכחי

 ."לבי� נאמנותי למנהל שלי ולחברה בה אני עובדת

 : בלה את ההנחיות הבאותקבוצת הכשל בזיהוי קי

רגיש מספיק לדילמה /כל אחד מאתנו נתקל בחייו בלא מעט מקרי� בה� הוא לא היה מודע

אנחנו מבקשי� ממ� עכשיו לנסות לחשוב ולדווח .  היה אמור להתמודדאיתה הוא מוסרית ש

 התברר ל� כי לבעיה היו בדיעבדבכתב על מצב שבו התמודדת ע� בעיה ניהולית כלשהיא ו

ממוני� / עמיתי�/נפגעו עובדי� , וכתוצאה מכ�, פייני� מוסריי� שלא שמת אליה� לבמא

 לקוחות או בעלי עניי� אחרי�/ספקי�/

 .רוע ואת מרכיביויי את המצב שבה התרחש הא/תאר .א

 ?ל לדילמה מוסרית"רוע הנימה עושה לדעת� את הא .ב
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 המוסרי להסביר מה מנע ממ� לראות את ההיבט/לתאריכולה /אתה יכול/הא� את .ג

 ?רועישבאותו א

 ?רוע מרכיבי� מוסריי�ימה היו תחושותי� והרגשותי� לאחר שנתברר ל� כי היו בא .ד

צריכה להעביר מסר למנהלי� /א� היית צרי�. הא� הפקת לקחי� מחוסר תשומת ליב� .ה

 ? רועי� דומי� בעתידיא" לא יפספסו"אומרת לה� על מנת שה� /אחרי� מה היית אומר

 :של בזיהויכלדיווח על דוגמא 

 :תיאור הבעיה

לוודא תקינות מנת ימי� בודדי� לפני סו" הפרויקט כאשר הגיע שלב הבדיקות הסופיות על "

השעו� .  הבדיקות לא עברו בצורה תקינה  ולא הצלחנו לאתר את מקור הבעיה .נתגלתה בעיה,

צלחה חלק השבב לא עבר בה. תקתק וכאשר הגענו לשלב הסיו� גילינו כי התיקו� אינו מושל�

 ."החלטתי לשלוח את השבב כמות שהוא. תרו מספר תחומי תיקו� פתוחי�נומהבדיקות ו

 :סיבות לכשל זיהוי

 שעות ביממה על 24הבעיה הייתה שבימי� האחרוני� של הפרויקט בוצעה העבודה מסביב לשעו� "

ט והיה לי הייתי שקוע בפרויק. הזמ� הל� והתקצר והלח� של הממוני� גבר. ז "מנת לעמוד בלו

 האינטנסיביות ולח� העבודה  השפיעו ישנתי מעט ועבדתי .דח" גדול להצליח ולהוכיח את עצמי

 המנהלי� נתנו לנו גיבוי .שעות רבות הייתי ממוקד א� ורק בהיבט המקצועי ניהולי ולא מעבר לכ�

 נראה לי שהמאמ� והלח� הסביבתי פגעו במערכת החיסונית .לא פורמלי להמש� העבודה

תפסתי את הבעיות כטריויאליות יותר מאשר היו . וסרית שלי והתעלמתי מהמשמעויותהמ

 "במציאות

 פסילת מקרי�

 דיווחי� כתוצאה מכ� 5 י עור� המחקר" ע משתתפי� שמלאו את שאלו� הזיהוי  נפסלו115מתו� 

�בקונפליקט א.  משתתפי� לא אפיינה קונפליקט בעל אופי מוסרי5י אות� "שהסוגיה שתוארה ע

לעומת העלאת שכר ' השקעה בציוד מסוג א(מוסרי הכוונה לקונפליקט בי� שני ערכי� כלכליי�  

 .או ערכי� משפטיי� )לעובדי� 

 עקב כ� שהסוגיה לא הייתה 5:  שאלוני� 15 משתתפי� שמלאו את שאלו� הכשל נפסלו 105מתו� 

ולטות סבירה לסוגיה   כתוצאה מכ� שבעת קבלת ההחלטה היתה ב10�ו. בעלת מרכיבי� מוסריי�

 .המוסרית והדיווח לא עמד בתנאי� של  זיהוי שלאחר מעשה

 הדיווחי� תהלי�  ניתוח 

בניתוח הנתוני� התבצע תהלי� סידור והבניית המידע שנאס" בעקבות התייחסות של המשתתפי�   

 : להנחיות הכתובות בהוראות לדיווח

 :ריות בהתא� לשאלות המחקר הרלוונטיותלשתי קטגוריות עיקי� בקבוצת הזיהוי אוחדו הדיווח

' וב'  תוכ� הסוגיות הוגדר באמצעות התשובות להנחיות א. וגורמי הזיהויסוגיה המוסריתתוכ� ה

בהנחיות נתבקשו המשתתפי�   לתאר את  הדילמה המוסרית  ולהסביר מדוע ה� .  בד" ההנחיות

להסביר את המאפייני� באמצעות ההתייחסות לבקשה  . אותה  כדילמה  מוסריתי�מגדיר

שהביאו את המשתת" להגדיר את הבעיה כדילמה מוסרית נבדקה תפיסת מרכיבי הדילמה של 

גורמי הזיהוי הופקו מתו�  . ירוע שתואר מהווה דילמה שכזוהמשתת" ואת הבנתו שאמנ� הא

 .ל"התגובות להנחיה המבקשת מהמשתת" לתאר מה הסב את תשומת ליבו לדילמה הנ
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'  וב' אסעיפי�בזיהוי הוגדר תוכ� הדילמה מתו� ניתוח התגובות לבקבוצת הכשל 

שבמסגרת� התבקשו '  וה'ד'  ואילו הגורמי� לכשל בזיהוי הופקו מניתוח הנחיות ג,בהנחיות

רוע ואת ההמלצות יהמשתתפי�  לתאר מה� הגורמי� שמנעו מה� לראות את ההיבט המוסרי בא

 אותנוסעי" ההמלצות שימש . מכשלי� דומי�שה� נותני� למנהלי� האחרי� כיצד להימנע 

הרי יית הכשל כתוצאה מעייפות  א� המשתת" הגדיר את בע: לדוגמא. לתיקו" הגדרת הכשל

המלצה שמזהירה ממנהלי�  צריכה להופיע הת היהמלצות למניעת מצבי� דומי� בעתידשב

 . אחרי� להימנע ממצב עייפות או להיות ערי� להשפעתו

ה שיט הי "ניתוח עפצע וב , בשלב הראשו�:כ� נעשתה בשני שלבי�הגדרת קטגוריות התו

 להתחיל את הקידוד על ידי בדיקת כל שורת התשמשמעו) Charmaz, 1995(רמז 'שמציעה צ

 בשלב שני נעשה איחוד .רועי� המתרחשי� בכל אחת מההנחיותינתוני� והגדרת הפעילויות והא

 איחוד נושאי� מעבר ובשלב השלישי בוצע, "כל משתתההנחיות הרלוונטיות בדיווחיו של בי� 

. אורטיי� המוצגי� בספרותיתו� התייחסות למושגי� תתפי� על פי מכנה משות" רחב יותר למשת

כשל /הגורמי�  לזיהוי. ב. תחו� התוכ� בו מתמקדת הסוגיה.א :ניתוח התוכ� הפיק שני סוגי מידע

ואילו בקבוצת הכשל בזיהוי , גורמי זיהוי 14 קטגוריות תוכ� ו14בקבוצת הזיהוי נמצאו . בזיהוי

  . גורמי כשל בזיהוי16 קטגוריות תוכ�  ו14נמצאו 

 מהימנות בי� שופטי�

י עור� "שהוגדרו עכשל בזיהוי /וגורמי זיהוי את המהימנות של קטגוריות התוכ� בכדי לבחו�

עלת הכשרה  א בהתנהגות ארגונית ב.תלמידת מ,י עוזרת מחקר" קודדו חלק מהדיווחי� עהמחקר

 25 מקבוצת הזיהוי ו25( דיווחי� 50הוצגו  הגדרת הקטגוריות ו  לעוזרת המחקר. ארגוניתבאתיקה

י סוגי הדילמות והסיבות "נתבקשה  לקודד את הדיווחי� עפהיא  ו)מקבוצת הכשל בזיהוי

 בי� עור� המחקר ועוזרת )Cohen,1960(י כה� " עפKמקד� ההסכמה . כשל בזיהוי /לזיהוי

 76.�ר היה המחק

 

 

 ממצאי� 4.4

 לניתוח כסיוע .דיווחי המשתתפי� מניתוח התוכ� של שעלופרק הממצאי� מתמקד במגמות 

מוצגת בכל אחד מהסעיפי� הרלוונטיי� התפלגות שכיחות המופעי� בכל אחת מקטגוריות התוכ� 

לתאר  הויוהגורמי� לזיהוי ולכשל בזי, הפעילות קטגוריות מטרת ניתוח התפלגות. התוכ� שזוהו

להגיע  יש קושי ריבוי הקטגוריות שעלו בניתוח התוכ�   עקב. את ההבדל בי� קבוצות המחקר

 חשיבות בהבנת המגמות  יש השכיחויותלהצגת, יחד ע� זאת. להבדלי� סטטיסטיי� מובהקי�

 ע� סוגיות  של המנהלי� שהשתתפו במחקר הנוכחיהתמודדות�העיקריות המאפיינות את 

ג� נתוני� שלא נמצאה  יוצגו , וראשו� מסוגו,באופיו הינו אקפסלורטיבי 1ומחקר מאחר  .מוסריות

  .לגביה� מובהקות סטיטיסטית

ומי התוכ�  של הסוגיות  תחמפורטי�'  בחלק  א.שישה חלקי�מ מורכב  ממצאי�פרק ה

  וה� במצב”זיהוי סוגיה מוסרית"ה� במצב תוכ� של דיווחי המשתתפי� שעלו מניתוח ההמוסריות 

.  של הסוגיות המוסריותהתוכ� התפלגויות תחומי מוצגות' בחלק ב. ” זיהוי סוגיה מוסריתכשל"

השוואת ההתפלגות . 2התפלגות בכלל המשתתפי� ה.1  :י ארבעה חתכי�" עפמוצגות ההתפלגויות 
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התפלגות . 4  .י גיל המשתתפי�"התפלגות התחומי� עפ. 3. זיהויכשל בבי�  מצב זיהוי למצב 

בא הוא אופי הקונפליקט המוסרי כפי שניתוח של ה מוצג'  בחלק ג. י מי� המשתתפי�"עפהתכני� 

זיהוי סוגיות גורמי ההשפעה על  וארי�תמ'  בחלק ד.י המשתתפי�"לידי ביטוי בסוגיות שהועלו ע

י מי� "עפוי גיל המשתתפי�  " עפ,.כלל המשתתפי�ל בחלק זה מוצגותההתפלגויות . מוסריות

 מוצגות ג� כא�,  כשל בזיהוי סוגיות מוסריותגורמי ההשפעה על מתוארי�'  הבחלק. המשתתפי�

 'חלק ו. י מי� המשתתפי�"עפוי גיל המשתתפי�  "עפוההתפלגויות כלל המשתתפי� לת יוהתפלגוה

סוגיות מוסריות כפי ועל כשל בזיהוי של זיהוי  לעסיו� הניהולי י הנ שלההשפעהלניתוח וקדש מ

  .תתפי�שהוא נתפס בעיני המש

 

 תחומי התוכ� המאפייני� את הסוגיות המוסריות  4.4.1

בה� ה� חוו  תחומי פעילות עיקריי� יווחי המשתתפי�  העלה ארבעה עשר ניתוח התוכ� של ד

  :התמודדות ע� סוגיות מוסריות

 .העלמת אמת מלקוחות וצרכני�. 1

 .העברת מידע חסר או מטעה למשקיעי� או בעלי מניות. 2

 .ידע חסר או מטעה  לתורמי�הצגת מ. 3

 .התנהגות לא הוגנת כלפי ספקי� וקבלני משנה של הארגו�. 4

 .התנהגות פוגעת במתחרי�. 5

 .התעלמות מהקהילה המקצועית. 6

 .פגיעה בבעלי חיי�. 7

 .פגיעה אפשרית במשפחה וחברי�. 8

 .קשר ע�  רשויות שלטוניות. 9

 .יחסי� ע� עמיתי� ומנהלי�.10

 .די�פיטורי עוב.11

 .קליטת עובדי�.12

 .התייחסות לא נאותה לעובדי� ותנאי עבודה מקפחי�.13

 .פגיעה באיכות הסביבה.14

 

 

 6בה� באו לידי ביטוי  סוגיות מוסריותפרוט  קטגוריות הפעילות  4.4.2

 לקוחות וצרכני�מ העלמת אמת

ת למצב שבו הספק מנעות משיתו" הלקוח בבעיות הגורמויאו הביצוע הצגת מצג שווא לגבי יכולת 

י� י לוח הזמנ"שרות  עפ/ או באספקת המוצר,אינו מסוגל לעמוד במשימת פיתוח וייצור מוצר

 אפשרית במישור ופגיעה, תו� אספקת מוצר חלקי לא של� ,שנקבע בהסכמה או בחוזה משפטי

 .או מקבלי השרות/והפסיכלוגי בציבור רוכשי מוצרי� ו הכלכלי,הפיזי

 :דוגמאות

                                                 
בכל דוגמאות לציטוטי� נוספי� .  את ההגדרה� המדגיט  הקטגוריה וציטוהגדרת כל קטגורית תוכ� תוצג באמצעות  6

 .מוצגת התפלגות תחומי התוכ� בקבוצות הזיהוי והכשל בזיהוי' ב בטבלה ו..1'  קטגוריה מוצגות בנספח מס
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מת� ההתחייבות עצמה במצב . טח מענה לדרישה אותה הגדיר כחשובה ביותר עבורוללקוח הוב"

 כבר הוא לוקה בחוסר אמינות וההנחיה שלא לחשו" את ,ודאות כבד לגבי היכולת לקיימה�של אי

 "בשלבי האפיו� והפיתוח רק מגבירה את הבעיה מולו,המצב ללקוח ג� בהמש� הדר� 

  או בעלי מניותהעברת מידע חסר או מטעה למשקיעי�

הצגת מידע חסר או מטעה  למשקיעי� לפני דיו� או קבלת החלטה על כיווני ההתפתחות של 

 הארגו�

 :דוגמא

מצג לא מלא של , נתבקשתי להציג לפני משקיע פוטנציאלי של החברה שהייתה במצב כספי גרוע"

 "נתוני החברה על מנת  לשמר את החברה

 הצגת מידע חסר או מטעה  לתורמי�

מלגות ומענקי� של גופי� ,צב שבו כתוצאה מכ� שהארגו� תלוי בחלק או ברב פעילותו בתרומות מ

בארגו� הוא מעביר מידע חלקי או מטעה  לגופי� אלו � לטפח סוג פעילות מסויי� הקיי� המעוניני

 כתוצאה מחשש לפגיעה בפעילויות אלו

 :דוגמא

  מציוד 90%שמימנה עד היו� למחוק את שורת התרומה של השנה משמעה לשקר לחברה "

 "עבדה בנקודה בה היא שוקלת בנדיבותה להמשי� לממ� את הפעילות שלנומה

 התנהגות לא הוגנת כלפי ספקי� וקבלני משנה של הארגו�

או נאמנות רבת שני� של ספקי� / מהסכמי� מחייבי� ו,התעלמות מכללי הוגנות בסיסיי�

 קבל� המשנה/פקקבלני משנה  שמביאה לפגיעה כלכלית בס/ואו

 :דוגמא

גיליתי שספק חייב את החברה שלנו במחצית מימי העבודה שעבד עבורנו ההבדל היה בסדר גודל "

 "?השאלה מה לעשות. מתקציב שאני ניהלתי בחברה.של כחמשת אלפי� דולר

 התנהגות פוגעת במתחרי�

 .נסיו� לפגוע  בכושר התחרות של המתחרי� באופ� אקטיבי  או פסיבי

 :דוגמא

כל חברה מנסה להוציא כמה שיותר אינפורמציה על , כנהוג בחברות בעלות מתחרי� רבי�"

ביקשו ממני להתקשר לאחד המתחרי� ולהציג את עצמי כלקוחה .  דע את האויב �המתחרי� שלה

 ".פוטנציאלית

 התעלמות מהקהילה המקצועית

י� חברי הקהילה התעלמות מהנורמה הגורסת קיו� מערכות יחסי� הדדיות והחלפת ידע ב

 .אליה שיי� המחליט המקצועית

 : דוגמא

להבדיל ממערכות תוכנה אשר . חלק בלתי נפרד מהלי� הפיתוח הוא העזרה ההדדית בקהילה"

בסביבה זו אתה מקבל עזרה באמצעות , נרכשות בכס" ובתמורה אתה זכאי לקבל תמיכה טכנית

הדילמה שניצבתי בפניה . ית� בעבראתרי� ברשת ממפתחי� שנתקלו בבעיות דומות והתמודדו א

או שמא בפתרו� שיהווה , הא� בפתרו� היעיל לחברה? היה באיזה משני האפשרויות עלי לבחור

 "?תרומה טכנולוגית ג� לפרויקטי� נוספי�

 פגיעה בבעלי חיי�
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 מנהל/התייחסות לאפשרות לפגיעה בבעלי חיי� כתוצאה מקבלת החלטה של עובד

 :דוגמא

 שנדרש מספר גדול של ניסויי� ההצרה היית.  גדולה מאודה בבעלי חיי� הייתעלות הניסויי�" 

י "תהלי� פיתוח תרופה מבוקר בקפידה ע. כדי לבחור את המינו� האפקטיבי ופרמטרי� נוספי�

. בקורת זו והצור� בעמידה בכללי� מחמירי� מייקרת מאוד את התהלי�. FDA�רשויות כגו� ה

 בפיקוח לש� ביצוע ניסויי ביניי� הבדה לא מורשית אשר לא הייתכדי להוזיל עלויות פנינו למע

החלטה לא .  שנדרשנו לבצע במעבדה מוסדרת� להפחית את הכמות הניסוייהאשר מטרת� היית

 ". לסגירת החברהת מביאה כמעט בוודאוהלבצע את הניסויי� במעבדה הלא מאושרת היית

 פגיעה אפשרית במשפחה וחברי�

 מנהל/שרית בבני משפחה או חברי�  כתוצאה מקבלת ההחלטה של עובדהתייחסות לפגיעה אפ

 :דוגמא

הדילמה נעוצה בקושי המהותי לחלק את זמני בי� תפקידי הניהולי ולתרו� לחברה בה אני "

ובי� תפקידי כא� שאמורה להיות . מועסקת  העוסקת בפיתוח תרופות ייחודיות למחלות ניווניות

 "שותפה  בגידול ילדי

  רשויות שלטוניותקשר ע� 

 התייחסות לפגיעה אפשרית ברשויות ממשלתית או רשויות מוניציפליות

 :דוגמא

הבעיה היתה למנוע המש� ביצוע  הקו לפי התכנו� המקורי וללחו� על ראש המועצה להפסיק את "

י "העבודות ולשנות את התכנו� ג� א� הדבר יגר� יביא לחיסול פרוייקטי� המוצעי� לרשות ע

 ". �יכומשרד הש

 יחסי� ע� עמיתי� ומנהלי�

מנהל לעבודה באותו ארגו� או בארגו� שאיתו יש למקבל /התייחסות לפגיעה אפשרית בעמית

 .ההחלטה קשר

 :דוגמאות

נאלצתי להקרע בי� רגשות האמפתיה שלי כלפי עמיתי העתיד לאבד את מקו� עבודתו לבי� "

 "נאמנותי  למנהל

 

לאיש באופ� גלוי ומלא את המצב ובכ� לפגוע באמו� של אפשרות קיצוניות אחת היא לספר "

 "ל"המנכ

 פיטורי עובדי�

  התייחסות לאפשרות  שעובד הכפו" למקבל ההחלטה או עמית יפוטרו כתוצאה מפעולתו

 :דוגמא

העובדת  הייתה רחוקה מגיל הפרישה ומה שיותר מסב� את התמונה היא העובדה שהיא "

שכנראה הייתה , דילמה הייתה הא� לפטר את העובדתה. התאלמנה תקופה קצרה קוד� לכ�

 ".או שמא לא לעשות זאת בשל מצבה המיוחד, הפחות טובה מכל המחלקה

 קליטת עובדי�

הסתרת מידע לגבי תנאי עבודה  מעובדי� הנקלטי� בארגו�   או העדפה בקליטת עובדי�  על רקע 

 .אישי ולא ענייני
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 :דוגמא

בדי� החדשי� רק מספר חודשי� ולהשאיר רק את הטובי� למרות שהתכוונו להעסיק את העו"

 "י המנהלת שלי להציג לה� את העבודה כתעסוקה לטווח ארו�"ביותר נתבקשתי ע

 התייחסות לא נאותה לעובדי� ותנאי עבודה מקפחי�

מערכות , תנאי הבטיחות, הוגנות התגמולי�,התייחסות מקבל ההחלטה לאופי סביבת העבודה

 .� ע� מנהליה�  ואופי התקשורת ע� הנהלת הארגו�היחסי� של העובדי

 :דוגמאות

תמיד נמצאי� בסוג עבודה כמו . י לח� בלתי פוסק לסיו� פרויקטי�"התרבות שלנו  מאופיינת ע"

שלנו בלח� לעמוד בלוח זמני� משו� שאופי העבודה  בפיתוח  קיי� מצב של אי ודאות דבר 

 " שעות ביו� עבודה14 עד 12יב השעו� ממוצע שהביא לדרישה בלתי פוסקת מעובדי לעבוד סב

 

עשויי� לגרו� לבעיות חמורות בדרכי , אדי אלומיניו� שמשתחררי� לאוויר בזמ� העבודה"

 "הכוללות מחלות ממאירות, מחקרי� מסוימי� מדברי� על תוצאות קיצוניות יותר. הנשימה

 פגיעה באיכות הסביבה 

ההחלטה או הארגו� בו הוא עובד יפגע באיכות התייחסות למצב שבו קיימת אפשרות שמקבל 

הסביבה שבה ממוק� המפעל תו� השפעה ה� על העובדי� וה� על תושבי האזור בו ממוק� הארגו� 

 :דוגמא

מלחמה ללא פשרות כנגד שיתו" פעולה כשהתוצאה הסופית שהחברה העמידה את �ההחלטה "

 "� הגרי� בסמו� והתושביהאנטנה במקו� שאינו אופטימלי לבריאות העובדי�

 

  הפעילותניתוח קטגוריות 4.4.3

את ארבע עשר תחומי התוכ� המוסריי� שהופקו מניתוח התוכ� של דיווחי המשתתפי� אפשר 

 :לקב� תחת חמישה תחומי פעילות ראשיי�

העברת מידע חסר או מטעה , העלמת אמת מלקוחות וצרכני�  �קשר ע� בעלי עניי� עסקיי�  .א

התנהגות לא הוגנת כלפי ספקי� , הצגת מידע חסר או מטעה  לתורמי�,מניותלמשקיעי� או בעלי 

 .  קשר ע�  רשויות שלטוניות,התנהגות פוגעת במתחרי�, וקבלני משנה של הארגו�

פגיעה בבעלי , התעלמות מהקהילה המקצועית� קשר ע� בעלי עניי� לא עסקיי�  של הארגו� .ב

 פגיעה אפשרית במשפחה וחברי�,חיי�

 . התייחסות להנהלת הארגו� ולעמיתי�� ר ע� גורמי ניהול  בארגו�קש .ג

התייחסות לא נאותה לעובדי� ותנאי , קליטת עובדי�,  פיטורי עובדי�� ניהול המשאב האנושי .ד

 עבודה מקפחי�

 פגיעה באיכות הסביבה .ה

העלמת אמת מלקוחות ( תחומי התוכ� העוסקי� בהעלמת אמת לצור� הניתוח קיבצנו את

תחת ) חסר או מטעה לתורמי�סר או מטעה למשקיעי� והצגת מידע העברת מידע ח,רכני�וצ

 מאחר והמחקר הנוכחי מהווה ."העלמת אמת מבעלי עניי� עסקיי�"אחד שהגדרנו כתוכ� תחו� 

 הראשוניותקטגוריות התוכ� התפלגות  את ג� להציג   מסוגו בחרנו  ראשו� בונה תיאוריה מחקר

ות שאות� ציינו משתתפי המחקר כמייצגי� סוגיות מוסריות בעול� המתארות תחומי פעיל

 .בתוספת לניתוח תחומי התוכ� המקובצי� , עבודה
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 שתתפי� במצבי זיהוי וכשל בזיהוי התפלגות תחומי התוכ� בי� כלל המ� 'ב  1' טבלה מס

 

 
* P < 0.05  **        P< 0.01 

 

 � קבוצת הזיהוי לקבוצת הכשל בזיהוי השוואה כוללת  בי

אית� מתמודדי� מנהלי�   , בעלי המשמעות מוסרית הפעילותתחומי  כל  מוצגי�'ב1' בטבלה מס

 תחומי. הקבוצות באופ� גרפי ההבדלי� בי� שתי את המציג ' ב1' מסדיאגרמה  .בחיי היו� יו�

 , בזיהויהכשלויהוי ת הזומשתתפי קבוצ  של מתו� הדיווח הרטרוספקטיביהופקופעילות ה

 .מנהלי� במהל� הניהול השוט"ההסוגיות המוסריות אית� מתמודדי� ומייצגי� את 

 תחומי הפעילותכ "מתו� סה השכיחות היחסית שלו י"כל תחו� תוכ� מוצג בטבלה עפ  

 תחומי שלושה בולטי�  ,קבוצת הזיהוי ב.שהוצפו בניתוח התוכ� של כל אחת מקבוצות המחקר

י קבוצת " שהועלו עתחומי הפעילות כלל  שכיחות מ84% יי�  המהווי� למעלה מעיקרפעילות  

 מכלל 32.5%מהווה ה ,"העלמת נתוני אמת מבעלי עניי�" :שלושת התחומי� ה�. משתתפי� זו

 תחומי מורכב מצירו" שלושת  ה ("ניהול המשאב האנושי" ,י המשתתפי�" עהסוגיות שהועלו

 30%מהווה  ,") וקליטת עובדי�"ייחסות לא נאותה לעובדי�הת", "פיטורי עובדי�" :פעילותה

 פעילותה מיתחוצרו" של מ מורכב ה "קשר ע� גורמי ניהול בארגו�"ו. חומי הפעילותמכלל ת

 מהווהו) 15.4% ("מערכות היחסי� ע� הנהלת הארגו�"ו ) 6.5%(" מערכות הקשרי� ע� עמיתי�"

  . מכלל הסוגיות21.9%

ולטות קטגוריות פעולה השייכות לפעילות ניהול המשאב האנושי בקבוצת הכשל בזיהוי ב 

בתו� . י קבוצה זו" מכלל הסוגיות שהועלו ע42.8%ת נפח של ותופס אלו פעילויות. בארגוני�

כ " מסה34.6%התופסת נפח של " התייחסות לא נאותה לעובדי�"הקטגוריה קטגוריה זו בולטת 

 מהווה בעיני מנהלי� את ות לא נאותה לעובדי�התייחסממצא זה מצביע על כ� כי . סוגיותה

Chi 
square 
 דו צדדי

שכיחות  %
תחומי 

הפעילות 
בקבוצת 

 הכשל
 זיהויב

שכיחות  %
 תחומי

הפעילות 
בקבוצת 

 זיהויה

 סוגיה

 העלמת אמת מבעלי עניי� 40 32.5 15 15.3 6.45*

 קבלני משנה�ספקי� 3 2.4 9 9.1 4.57*

 מתחרי� 5 4.0 4 4.0 

 קהילה מקצועית 2 1.6 0 0 

 בעלי חיי� 1 0.8 0 0 

 משפחה וחברי� 2 1.6 0 0 

 רשויות וציבור 2 1.6 1 1.0 
  הנהלת הארגו�יחסי� ע� 19 15.4 7 7.1 

 יחסי� ע� עמיתי� 8 6.5 10 10.2 

 פיטורי��ניהול עובדי� 19 15.4 12 12.2 

 התייחסות לא נאותה לעובדי� 10 8.1 34 34.6 19.21**

 קליטה�ניהול  עובדי� 8 6.5 3 3.0 

 סביבה 4 3.2 3 3.0 

 כ"סה 123  98  
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תופס נפח של " קשר ע� גורמי� בארגו�"ה תחו� .המקור המרכזי לכשלי� מוסריי� בעבודת�

 מכלל 7.1% ("מערכות היחסי� ע� הנהלת הארגו�" מורכב מקטגורית , מכלל הסוגיות17.3%

  )סוגיות מכלל ה10.2% ("מערכות היחסי� ע� עמיתי�"מקטגורית ו) הסוגיות

        
 זיהויב כשל� התפלגות תחומי התוכ� בי� כלל המשתתפי� במצבי זיהוי– 'ב 1'  מסדיאגרמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנו 'ב1 בטבלה כשבוחני� את ההבדלי� העיקריי� בי� קבוצת הזיהוי וקבוצת הכשל בזיהוי

העלמת אמת מבעלי ", מוצאי�  שוני במידת השכיחות היחסית של  שתי הקטגוריות  העיקריות

העלמת האמת " את סוגיתבעוד שמשתתפי קבוצת הזיהוי רואי� . "ניהול משאבי אנוש"� ו"עניי

כמעט כשליש מהסוגיות  ( איתה ה� מתמודדי�  כסוגיה המוסרית השכיחה ביותר "מבעלי העניי�

את  זו מעסיקה סוגיהשרי ה, )המוסריות המעסיקות  את המנהלי� משתייכות לקטגוריה זו

ההבדל . כ הסוגיות המוסריות" מסה15.3%רק בסדר גודל של זיהוי ב הכשל המנהלי� בקבוצת 

. )'ב1מוצג בטבלה  חי בריבועניתוח ( מובהק מימד זה  בי� שתי הקבוצותמידת השכיחות של לגבי 

 בקרב קבוצת  רבה יותר בשכיחותמופיעותניהול המשאב האנושי לסוגיות הקשורות , לעומת זאת

 מובהק א� מצביע על מגמה ו אינההבדל ז. )30%(קבוצת הזיהוי ל בהשוואה ,)42.8%(בזיהוי הכשל 

 בי� השכיחות של  (p< 0.01 ) מובהקהבדל נמצא  , בתו� קטגורית ניהול המשאב האנושי. מעניינת

   מכלל34.6%  תופסת   היא  שבה בזיהויקבוצת הכשלב" התייחסות לא נאותה לעובדי� "תקטגורי

 8.1%תופסת רק היא קבוצת הזיהוי שבה שכיחותה של קטגוריה זו בלבי� ריות האחרות הקטגו

בא היא כי חלק גדול מהכשלי� בזיהוי סוגיות מוסריות  משמעות ההבדל .מכלל התפלגות הסוגיות

 הקטגוריה העוסקת בפיטורי עובדי� שכיחה .ו לכפיפימנהלבי� ה במערכות היחסי� לידי ביטוי
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הבדל זה  א�  ) 12.2% לעומת 15.4%(וצת הזיהוי מאשר בדיווחי קבוצת הכשל יותר בדיווחי קב

  .אינו מובהק

 י  גיל  המשתתפי�"התפלגות סוגיות עפ

השפעת חשיבות רבה בהבנת י גיל המשתתפי� "יות המוסריות עפלניתוח התפלגות שכיחות הסוג

בטבלה   .וגיות המזוהותהנסיו� על התפתחות יכולת הזיהוי המוסרי והדגש המוש� על אופי הס

 ).35ומעל  וקבוצת 35עד (גיל י שתי קבוצות "  עפפעילותמוצגות התפלגויות כלל תחומי ה' ב 2' מס

 

 קבוצת הזיהוי    

  שכיחות הסוגיות  אנו רואי� דמיו� רב  בי� דפוסי'ב 2' מסקירת הנתוני� המוצגי� בטבלה מס

 וההבדלי� בי� שתי הקבוצות 35 שגיל� מעל  ובקבוצת המנהלי�35 מתחת לגיל בקבוצת המנהלי�

 שבו שכיחות אזכור "קליטת עובדי�"נמצא בנושא ההבדל המובהק היחידי . אינ� מובהקי�

י קבוצת " גבוהה בהרבה משכיחות אזכור הנושא ע35י קבוצת המנהלי� עד גיל "הנושא ע

מגמות המצביעות על יחד ע� זאת אפשר לראות ).  במבח� חי בריבועP< 0.05 (35המנהלי� מעל 

 שכיחות קטגורית :לדוגמא.  הגיל במספר קטגוריותבי� שתי קבוצות) לא מובהקי�(קלי�  הבדלי�

 מאשר בקרב קבוצת 35גדולה יותר בקבוצת המנהלי� מעל גיל " בעלי העניי�מ העלמת אמת "

ת  בקבוצ30.1% לעומת 35 בקבוצת המנהלי� בגילאי� מעל 37.5%( המנהלי� הצעירי� יותר

ופסי� את נתוני� אלו מצביעי� על כ� שמנהלי� ותיקי� יותר ת).  ומטה35 בגילאיהמנהלי� 

 יחסית לעמיתיה� יותר מסוגיות הקשורות בהונאת בעלי עניי�מוטרדי� /עצמ� כמעורבי�

 משמשי� בתפקידי� בה� שהמנהלי� המבוגרי� יותר יתכ� שהדבר נובע מכ� ש.הצעירי� יותר

הקונפליקטי� . אלה ואילו המנהלי� הצעירי� יותר רק מבצעי� הוראותמתקבלות החלטות מעי� 

) התייחסות לא נאותה לעובדי� וקליטת עובדי�, פיטורי עובדי�(בניהול משאבי אנוש המוסריי� 

 בקבוצת הגיל 27.5%לעומת 35 בקבוצת הגיל עד 31.2%(בקרב שתי הקבוצות תופסי� היק" דומה  

יחסי� ע� הנהלת הארגו�  (את היחסי� ע� גורמי� בארגו�המתארת בקטגוריה  ג� ).35מעל 

 לבי� קבוצת 35 בי� קבוצת הגילאי� עד  שאינו מובהק מוצאי� הבדל  אנו )ויחסי� ע� עמיתי�

 מכלל 24% כשחברי הקבוצה הראשונה מתמודדי� ע� הנושא בהיק" של 35הגילאי� מעל 

  בשכיחותהשייכות לקטגוריה זו הואהסוגיות ואילו בקרב האחרוני�  היק"  העיסוק בסוגיות 

17.5%. 

 

 קבוצת הכשל בזיהוי

 בי�  א� כי לא מובהקמצביע על פער שיטתי' ב 2בטבלה בחינת הנתוני� של קבוצת הכשל בזיהוי 

ניהול המשאב " ,"העלמת אמת מבעלי עניי�"( ותהעיקריפעילויות  השלושת .קבוצות הגיל השונות

  . יותר בקבוצת המנהלי� הצעירי� יותרותשכיח) "ו�יחסי� ע� גורמי� בארג" ו"האנושי
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 י גיל" התפלגות תחומי הפעילות המדווחי� עפ–' ב2' טבלה מס

 

*p<0.05 

 

  תופסת"העלמת אמת מבעלי עניי�"זיהוי עולה כי בעוד שכשל ב בי� קבוצות הזיהוי והמהשוואה

 הרי שבשאר ,הזיהוי קבוצתב יותר המבוגרי� בקרב המנהלי� בקרב יותר שכיחות רבה

קבוצת המנהלי� הצעירה ב בא לידי ביטויהקיי� בנושא  והפער ,מתגלה מגמה הפוכההקטגוריות 

 בי� הקבוצה הצעירה יותר לזו 6.5% פער של  מזוהה"יחסי� ע� הארגו�"בקטגורית ה .יותר

 19.9%(א" גדול יותר  הואאילו בקבוצת הכשל בזיהוי הפער ו). 17.5% לעומת 24%(המבוגרת יותר 

 . ) בקבוצה הבוגרת10.6%בקבוצה הצעירה  עומת 

 

 י מי� המשתתפי�"התפלגות הסוגיות עפ

 . י חלוקה לקבוצות נשי� וגברי�" עפפעילות מוצגות התפלגויות כלל תחומי ה'ב 3' בטבלה  מס

לא מובהקי� בשכיחות קטגוריות  מצביע על הבדלי� 'ב3 'מסה ניתוח הנתוני� המוצגי� בטבל

גות בקבוצת הכשל בזיהוי נתוני ההתפל. בקבוצת הזיהוי בי� גברי� ונשי� השונותהפעילות 

ג� א� כי ,מצביעי� על מגמה של הבדלי� בי� נשי� וגברי� בכל קבוצות המאפייני� העיקריי�

 .הבדלי� אלו אינ� מובהקי�

Chi 
Square 

 צדדי�דו

 מעל  %
35 

 קבוצת
 הכשל
 בזיהוי

 עד %
35 

קבוצת 
 הכשל
 בזיהוי

Chi 
Squar

e 
�דו

 צדדי

 מעל %
35 
 

קבוצת 
 הזיהוי

 עד %
35 
 

קבוצת 
 הזיהוי

 סוגיה

 העלמת אמת מבעלי עניי� 25 30.1 15 37.5  11 15.7 4 14.2 

 קבלני משנה�ספקי� 2 2.4 1 2.5  5 7.1 4 14.2 

 מתחרי� 5 6.0 0 0  1 1.4 3 10.7 

 קהילה מקצועית 2 2.4 0 0  0 0 0 0 

 בעלי חיי� 1 1.2 0 0  0 0 0 0 

 משפחה וחברי� 0 0 2 5  0 0 0 0 

 ררשויות וציבו 0 0 2 5  1 1.4 0 0 

 יחסי� ע� הנהלת הארגו� 14 16.8 5 12.5  6 8.5 1 3.5 

 יחסי� ע� עמיתי� 6 7.2 2 5  8 11.4 2 7.1 

 פיטורי��ניהול עובדי� 13 15.6 6 15  10 14.2 2 7.1 *5.2

התייחסות לא נאותה  6 7.2 4 10  24 34 10 35.7 
 לעובדי�

 קליטה�ניהול  עובדי� 7 8.4 1 2.5  *4.50 3 4.2 0 0 

 סביבה 2 2.4 2 5  1 1.4 2 7.1 

 כ"הס 83  40   70  28  
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 י מי� המשתתפי�"התפלגות קטגוריות הפעילות עפ –' ב3 ' טבלה מס

 

 

 סיכו�

הנושאי� בה� באות לידי ביטוי סוגיות מוסריות בעול� העבודה ה� מגווני� ומצביעי� על רגישות 

למצבי� בה� ה� נכשלי� בזיהוי ה� ולדר� בה ה� מתמודדי� ע� סוגיות מוסריות ה� של מנהלי� 

בעלי עניי� ובניהול המשאב  נאותה כלפי הקשורות בהתנהגות לאסוגיות מוסריות . סוגיות אלו

   וה�  בקבוצת הזיהוי בקבוצת  המחקר ה� את משתתפי הרבה ביותר  במידה   מטרידות האנושי

מחקר בשהשתתפו י המנהלי� "� המוסריי� המזוהי� ע חלק גדול מהקונפליקטי.זיהויבכשל ה

 גילוי נאות של תקלותר� של העאל מול  , עוסקי� בדילמה של נאמנות לארגו� או לעצמ�,הנוכחי

.  ג� בקבוצת הכשל בזיהוי תופסת קטגוריה זו היק" גדול יחסית. לבעלי העניי� של הארגו�וכשלי�

מרכיב ההתמודדות ע� סוגיות מוסריות בתחו� ניהול המשאב האנושי מהווה את המקור הגדול 

  נאותה לעובדי�בולט במיוחד הממצא כי התייחסות לאבקבוצה זו  . בזיהויי�ביותר לכשל

את  הנושא המטריד ביותר ,לעומת זאת .סוגיות מוסריותזיהוי את הכשל הגדול ביותר במייצגת  

  .הוא סוגיות הקשורות בפיטורי עובדי� בתחו� ניהול המשאב האנושימשתתפי קבוצת הזיהוי 

חיצוניי�  בסוגיות העוסקות בקשר ע� גורמי� .נצביע על מגמה הראויה לבחינה נוספת

יש דמיו� בי� תגובות ) "יחסי� ע� מתחרי�" ו,"קשר ע� ספקי�","העלמת אמת מבעלי עניי�"(

בקבוצת  ,לעומת זאת .בקבוצת הזיהוייותר מבוגרי� תגובות המנהלי� ההמנהלי� הצעירי� ל

 בזיהוי גדולה השכיחות היחסית של מנהלי� המצביעי� על גור� זה כמקור לכשל ,הכשל בזיהוי

המנהלי� הצעירי� בקבוצת הזיהוי מוטרדי� יותר מההיבט . יותרהבוגרת  הקבוצהיותר בקרב 

  שבה מגמה דומה אנו רואי� ג� בקבוצת הכשל בזיהוי.המוסרי של יחסי� ע� גורמי� בארגו�

רואה בהיבט זה מקור לכשל בזיהוי הוא ה הצעירה יותרת הגיל קבוצהמשתייכי� להמנהלי� אחוז 

 גברי� %
כשל 
 בזיהוי

 נשי� %
כשל 
 בזיהוי

 גברי� %
 זיהוי

 נשי� %
 זיהוי

 גיהסו

 העלמת אמת מבעלי עניי� 12 30 28 33.7 5 19.2 10 13.8

 קבלני משנה�ספקי� 1 2.5 2 2.4 3 11.5 6 8.3

 מתחרי� 1 2.5 4 4.8 0 0 4 5.75

 קהילה מקצועית 0 0 2 2.4 0 0 0 0

 בעלי חיי� 0 0 1 1.2 0 0 0 0

 משפחה וחברי� 2 5.0 0 0 0 0 0 0

 יבוררשויות וצ 1 2.5 1 1.2 0 0 1 1.3

 יחסי� ע� הנהלת הארגו� 5 12.5 14 16.8 0 0 7 9.7

 יחסי� ע� עמיתי� 3 7.5 5 6.0 2 7.7 8 11.1

 פיטורי��ניהול עובדי� 8 20 11 13.2 5 19.2 7 9.7

התייחסות לא נאותה  4 10 6 7.2 11 42 23 31.9
 לעובדי�

 קליטה�ניהול  עובדי� 2 5.0 6 7.2 0 0 3 4.1

 סביבה 1 2.5 3 3.6 0 0 3 4.1

 כ"סה 40  83  26  72 
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בהתייחס למי� המשתתפי� לא נמצאו . בקבוצה הבוגרת יותרגבוה יותר מאשר אחוז המנהלי� 

 .  בי� גברי� ונשי� בהתייחסות לתוכ� הסוגיות המוסריותהבדלי� מובהקי�

 

   אופי הקונפליקט המוסרי בסביבת העבודה4.4.4

 שאות� הגדירו כסוגיות מוסריות ותארו את משתתפי המחקר הציגו מגוו� של נושאי�

 דיווחי ניתוח התוכ� של מוצג זהסעי" ב .דה של כל אחת מהסוגיותהקונפליקטי� שעמדו ביסו

המוסריי� המאפייני� את  טיפולוגיה של סוגי קונפליקטי� שבאמצעותו נבנתההמשתתפי� 

ניתוח אופי הקונפליקי� הללו חשיבות בהבנת ל.  התנסות� של משתתפי המחקר בעול� העבודה

 .ריותתהלי�  קבלת ההחלטות של מנהלי� בסוגיות מוס

 בסביבה עסקיתהמוסריי� הקונפליקטי�  על המניע את הכלכלי כגור� השיקול 

הקונפליקטי� המוסריי� העיקריי� אית� מתמודד המנהל הפועל בסביבה עסקית נגזרי� 

ניתוח תגובות . מי שפועל בסביבה עסקית תחרותיתהמלווה את כל  קונפליקט הבסיסימה

המימד הכלכלי שהוא הכח , עלי� על מקבל ההחלטות הפושני כוחות עיקריי�המשתתפי� חש" 

ערכי� שעליה מתחנ� האד� משחר ילדותו המערכת ו ,מניע לפעולת� של ארגוני� עסקיי�ה

 . ועוד  הימנעות מפגיעה בבני אד� אחרי�,יושר,  הוגנות,המכתיבה

 כל אחד מסוגי סמוי עלגלוי או משפיע באופ� המימד הכלכלי  ממצאי המחקר מציעי� כי

 בחרנו לפתוח חלק זה בתאור הדר� בה תופסי� מסיבה זו. אית� מתמודד המנהלהקונפליקטי� 

 .אית� ה� מתמודדי� י�קונפליקטעל ה  השפעת מימד זה מנהלי� את

 של המימד הכלכלי ביכולת להבי� את ואת חשיבותמתאר בדבריו  35 א מנהל כספי� ב�

 :  המוסרי המאפיי� את העול� העסקיטקהקונפלי

 כלומר ההחלטות כלכליט ההיבדילמות שאנו מתמודדי� אית� צרי� להכניס את הבני חושב שא"

מבלי להתייחס לאספקט . של� עולות כס" לחברה וג� החלטות של� לא לעשות עולות כס" לחברה

 ."הכלכלי אי אפשר להבי� את הדילמות שאית� אנו מתמודדי�

. שמלווה כל מי שפועל בסביבה עסקיתידי תממתאר מצב יו� יומי מהדברי� הקונפליקט העולה 

 מהמימד הכלכלי מושפעתהדילמה המוסרית איתה מתמודד מקבל ההחלטות בסביבה עסקית 

 .שהוא הבסיס לפעולתו של כל ארגו� הפועל בזירה העסקית

 סוגי הקונפליקטי� שעלו מדיווחי משתתפי המחקר

 : בשני סוגי�נית� להבחי�קונפליקטי� שעלו בדברי המשתתפי�  בתיאור ה

גיה קונפליקט במסגרתו מתמודד המנהל  ע� סו � )אני כעובד ( ברמת הפרטקונפליקט .א

אוביקט ". מי אני"בו הוא מנסה לתת תשובה לשאלה ו ,האישית שלומשמעותית הקשורה לזהות 

 .הפעולה הוא העצמי

 : קטגוריה זו כוללת

 בי�  או ,דאגה ואחריות לעומת צדק, נותקונפליקט בי� שני ערכי�  מוסריי� כאמת לעומת נאמ. 1 

 .' וכואתי המקובל בארגו� או בסביבה המקצועית�לער� מקצועיכללי ער� מוסרי 

על על /  או,הצלחתו/קונפליקט בי� ער� מוסרי  של מקבל ההחלטה לבי� איו� על מקו� עבודתו. 2

 .פרויקט אישי מקצועי חשוב

 קונפליקט במסגרתו נדרש המנהל להתייחס – )אני כמנהל (קונפליקט כמנהל של אנשי�. ב

הפעולה ה� אנשי� מושאי   .לקבוצת העבודה אותה הוא מנהל ולמחויבותו ה� לעובדיו  וה� לארגו�



 132 

קטגוריה זו  .בעלי עניי� נוספי� אית� הוא מקיי� קשרי עבודה או קשרי� חברתיי�או רגו� יבא

 :כוללת

 . לפרטקונפליקט בי� מחוייבות לארגו� לבי� דאגה. 1

 לשימור טרס ינלבי�  הא,  של הפרופסיה/ קונפליקט בי� הערכי� המוסריי�  של מקבל ההחלטה .2

 שלמותוהגנה על הארגו� ול

 ? מי אני כאד� ומהי הזהות המוסרית שלי( קונפליקט ברמת הפרט

 היא קרועה בי� .בחברת ביוטכנולוגיה מתארת קונפליקט פנימי שקשור להגדרת זהותהמנהלת ' י

 שיש לו השלכות על שיפור רווחת� ,)פיתוח תרופות (הרצו� לממש את עצמה בתחו� המקצוע שלה

 : לבי� חובתה כא�,של בני אד�

הדילמה . הדילמה  נעוצה בקושי המהותי לחלק את זמני בי� תפקידי הניהולי ובי� תפקידי כא�"

בסופי , � המשפחה בערבי�לבלות ע, היא בי� רצוני וחובתי להיות שותפה משמעותית בחינו� ילדי

ובי� רצוני לתרו� לחברה בה , וג� להשתת" במסיבות ואירועי� של בתי הספר וחוגי העשרה, שבוע

הדילמה היינה מוסרית בשל  .את כלל המשימות הרבות שבאחריותיולמלא , אני מועסקת

חושת ת, הימצאותה בצומת המחייבת העדפה בי� תחושות חובה בסיסיות הקיימות אצל כל אד�

מדובר . לצד החובה למלא את מכלול החובות הנגזרות מ� התפקיד, החובה לחנ� ולטפל בצאצאי�

י משימות המצוייות בקונפליקט תעל התנהגות מוסרית המבוססת על תחושת החובה הקיימת לש

 "זו לזו

 תופס את הדילמה ,מנהל פרויקט בכיר שהיה שות" לדיוני� לגבי הסתרת מידע ללקוח' ה

 :ללקוח כנציג החברה" ישקר"היות זה שליקט אישי ברגע שהוא מתבקש כקונפל

שא� ההנהלה אכ� מאשרת לו כי דרישותיו עלתה הדרישה  הדרישות של הלקוח  יתר בי�"

 אני כמנהל המוצר אפגש עימו פני� אל פני� ואת� את מילתי כי הדבר אכ� אפשרי  ,אפשריות

היה לי קשה  .� לפתור את הבעיות בפרק הזמ� המיועדמבחינה טכנית ולהסביר לו כיצד  אני מתכוו

 "שקר ללקוחאלחשוב  על הסיטואציה שאני אישית  

סוג אחר של קונפליקטי� בא לידי ביטוי במצבי� בה� הרצו� לשמור על עקרונות מוסריי� יכול 

זהו מבח� . י�ואפילו פיטור, נידוי, להביא לפגיעה  במקבל ההחלטה שמשמעותה עצירת קידו�

ולגלות זו  ורבי� מהמשתתפי� בוחרי� שלא להתמודד ע� שאלה "מי אני"שה לשאלה ק

 .קונפורמיות  כלפי דרישות הגלויות והנסתרות של המעסיקי�

�חשב של חברה ציבורית  מתאר קונפליקט פנימי שבו באה לידי ההתלבטות בי� ער� מוסרי ' י  

 .לבי� איו� מוחשי  על מקו� עבודתו, דיווח אמת 

 מינוי זה היווה בשבילי ה� קידו� .הלני מספר חודשי� מוניתי לחשב של חברה ציבורית גדולפ"

כספי� ונציג ל ל" לאחר יומיי� בתפקיד נקראתי לישיבה ע� סמנכ.מקצועי וה� קידו� בשכר

בישיבה התבקשתי לשנות מעט את המספרי� . הדירקטוריו� שהוא בעל המניות העיקרי בחברה

 וליצור מצג שוא של רווח קט� 2005כספיי� של הרבעו� הראשו� של שנת  אשר הוצגו בדוחות ה

ח היה כא� קונפליקט בי� שני ערכי� " מליו� ש6לעומת המצב בפועל המעיד על הפסד של כ

 "קונפליקט בי� היושר המקצועי והאישי לבי� הצור� להצליח ולהתקד� במקו� העבודה החדש.

שת מנהליה לבצע פעולה שנתפסת בעיניה כבלתי מוסרית מתארת קונפליקט זהות בהתייחס לבק' י

 ?והיא שואלת את עצמה הא� המחיר כדאי
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הא� להמשי� לדבוק בעקרונותי ולא לשקר או להיכנע לנורמות במקו� העבודה ותחו� "

היא נכנעת ללח� ופועלת  בהמש�" האירועי� בו התחזות ללקוח היא עניי� יומיומי וא" מקובל

הלח� של המנהלי�  פעל ובסופו של דבר : "  תחושת אשמה על הכניעה שלהבניגוד לערכיה תו�

זה לא . התפשרתי ע� הדרישה משו� שרציתי לשמור על מקו� העבודה  ולא הייתה לי ברירה

 "אומר שלא הרגשתי רע ע� ההחלטה שלי

י ערכי� אישיי�  והצור� "  מתארת מצב שבו היא מצויה בקונפליקט  בי� התנהגות עפ'ג� ב

 מצב של חוסר בטחו� תעסוקתיבלשמור על מקו� העבודה 

אל , אמו�,יושר:הרגשתי שיש לי קונפליקט בי� ערכי� אישיי� שנתפסי� כנכוני� וצודקי� כגו�

 דבר שנבע  מחוסר בטחו�    ,לאחר מכ�גובת הממונה ומה שהיא תחשוב עלי מול הפחד מת

 "תעסוקתי באותה תקופה

   ? אני כמנהל מי(כמנהל של אנשי�קונפליקט 

  של העובדי�עבודההתנאי פגיעה אפשרית ב

  הקונפליקטי� המאפייני� קטגוריה זו מתייחסי� להשפעה של המנהל ה�  על עובדיו וה� על בעלי 

 .עניי� נוספי�

מנהל פרויקט מתאר מצב אופיני בו הדילמה שהוא עומד בפניה היא בי� עמידה ביעדי� ארגוניי� ' י

 הרי , המוסריא העצמיו הנשוא הההחלטה ה בניגוד לקטגוריה הקודמת שב.לבי� פגיעה בעובדי�

 :)הפרט או הארגו�( המושפע מההחלטה הוא האחר הגור�ל  "שבסוגיה הנ

במהל� הבדיקות הסתבר . ל באתר הלקוח בשלבי מסירה סופיי� של המערכת"המקרה ארע בחו"

נה הינה ד. ברו באופ� לא חלקשצרי� להקפי� אנשי� נוספי� בהתראה קצרה משו� שהחזרות ע

מומחית שהוקפצה לעזור בחזרה הגנרלית האחרונה ובעצ� התנדבה לעזור לאחר ששהתה באתר 

 והיא הייתה חייבת בעיה אישית מורכבת ע� אחד מילדיהלדנה . לקוח אחר בתקופה קודמת

תוצאה כ לחזור לביתה בנוס" לכ� היתה איתה הבנה שהיא מגיעה לתקופה מוגבלת באתר הלקוח

דנה אינה חלק אינטגרלי , הדילמה.ל לעוד שבוע נוס""מפיגור היה עלי להורות לדנה להישאר בחו

היא התנדבה לבא לתקופה ברורה ומוסכמת  עקב בקשה כתוצאה מהכרה . מצוות הפרוייקט

לכול� היו ידועות בעיותיה המיוחדות מאיד� הישארות דנה באתר . ביכולת המקצועית שלה

א� דנה תחזור לאר� . ריטית להצלחת מסירת הפרויקט בשבוע פיגור ללא קנסותהלקוח הינה ק

כלומר הייתי צרי� לשקול את . אני לוקח סיכו� גדול מדי שמקצה השיפורי� שנית� לא יצלח

. הפגיעה בעובדת מסורה ומצטיינת כנגד הורדת הסיכו� של אי הספקת מערכת תקינה ללקוח 

 ".כזלזול,שלב כזה קריטי שיכול להסתכל על שחרור אנשי� ב

 מצבי� מעי� אלה .סיכו� בטיחותי של עובדי�ל במקרי� רבי� גורמתהדרישה לחסכו� עלויות 

 במפעל 35מנהל ייצור ב� '  כפי שמדווח י� רבי� בקונפליקטי� מוסריי� קשי�מעמידי� מנהלי

 :טכנולוגיה עילית

יסי� תו� שימוש בנתכי עופרת במסגרת מקו� עבודתי  מבוצעות עבודות הלחמת רכיבי� וכרט"

 שהינה מתכת העופרת. הנשימהובדיל בתעשיה ידוע כי אדי עופרת מותכת חודרי� לריאות במהל� 

קיי� כיו� בעול� . כבדה גורמת לאחר חשיפה ממושכת לסרט� כבד אנמיה המוליטית ונזק לכליות

בקשתי . ת השימושאמעבר לשימוש בחומרי� נטולי עופרת א� נכו� להיו� אי� תקנה המגבילה 

עלות המעבר יפגע קשות ברווחיות החברה והערי� כי מנהל הכספי� הערי� כי  .להחלי" את הציוד
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יהיה צור� בגיוס כספי� על מנת להתמודד ע� השינוי וא� לא יצליח המהל�  הרי שהחברה תהיה 

 ".הייתי בקונפליקט רציני,שרויה בחובות כבדי� ותהיה סכנה לקיומה

 .  די�פיטורי עוב 

  מהווהנושא פיטורי עובדי� והצור� בצימצומי� בארגוני� עלה בדיווחי רבי� מהמשתתפי� והוא

אפשר להבחי� . שבאו לידי ביטוי  בדיווחי המשתתפי�ביותר אחת מהסוגיות המוסריות השכיחות 

  : מופעי� עיקריי�נושא זה בשניב

סביר צב מעי� זה קיי� סיכוי  במ.מצב של צמצומי� בארגוני� כתוצאה מהצור� להתייעל. א

משו� אלא לפטרו  ע להישגי� א�  אי� לארגו� ברירהשהעובד המפוטר הוא עובד מקצועי שהגי

 כדוגמא לקונפליקט שכזה אנו יכולי� .שבנקודת זמ� מסויימת אי� הארגו� יכול לספק לו עבודה

מודד ע� צור� מנהל בחברת היזנק  לפיתוח מכשור רפואי שנאל� להת' לראות בדבריו של ח

 :לצמצומי�

קיימת התלהבות אדירה . יש לנו כא� קבוצת עובדי� לא גדולה שהתגייסה לפיתוח המוצר"

של צור� נוצרי� יחסי� בי� האנשי� כמו בסיירת וכתוצאה מסיבות . ואנשי� עובדי� יומ� ולילה

. וות אתה צרי� לפטר מישהו מהצכ� שהמשקיע לא הזרי� מספיק כספי�בצמצומי� כתוצאה מ

זה קשה מאד ואתה מתלבט לאור� זמ� רב עד שאתה מעז להסתכל בעיניי� של האד� ולהודיע לו 

 ."על הצור� בפיטוריו

 ממצב שבו עובד מסויי� אינו מתפקד על פי תנובעלפטר עובד ה התלבטות בהחלטת מנהל .ב

ו� או יכולת לעקוב אחר התפתחויות בתח/ציפיות הארגו� מבחינת קצב התפוקה הנדרש ו

א� , לכאורה ההחלטה קלה משו� שברמה הרציונלית הפיטורי� מוצדקי�,  במקרי� אלו.המקצוע

 א� , במיוחד, לא קלהיטואציה כזו  יש לה� התלבטותסכפי שעולה מדיווחי המשתתפי� ג� ב

לעובד המפוטר בעיות אישיות שימנעו ממנו למצוא את עצמו בשוק העבודה ולפרנס את משפחתו 

 לנפגע הפוטנציאלי מגבירה את רבי� על כ� שהאמפתיהכזה מדווחי� מנהלי� במצב ש. בודבכ

  מנהל כספי� בארגו� ציבורי 'ווחיה� של עדוגמא לקונפליקט שכזה אפשר לראות בדי .הקונפליקט

מתאר מצב בו עובדת מבוגרת אינה מתפקדת ברמה '  ע. מנהל צוות בחברת טכנולוגיה עילית'גו

 : ע� הצור� להחליפהנסבלת והוא נאל� להתמודד

מצד אחד בגלל התפקוד הלקוי שלה . מעורבת בהמו� רגשותוהדילמה שלי הייתה קשה מאוד "

 מצד שני .בתור אחראי על מערכות הדיווח והרישו�  הייתי צרי� לשחרר אותה מתפקידה. בעבודה

בה ידעתי שחו� מעבודתה בהנהלת חשבונות לשולמית אי� כלו� ולכ� זה עלול לדרדר את מצ

הבעיה המוסרית קיימת כיוו� שקיי� קונפליקט בי� הצור� בנאמנות ומחוייבות . הבריאותי והנפשי

 "למקו� העבודה לבי� התחשבות בעובדי� במיוחד ותיקי�

 

לגבי   מנהל פרויקט מתאר מצב בו נבצר מעובד למלא את תפקידו בשל מחלה והוא מתלבט25 ב� 'ג

 :ההחלטה הנכונה

מצד אחד קיי� הפרויקט הדחו" והקריטי . ד� העמידה אותי בדילמה קשההבעיה הרפואית של "

. לחברה שידרוש עבודה אינטנסיבית ומאומצת של כל אנשי הצוות לאור� החודשי� הקרובי�

מחלתו וסדרת הטיפולי� של ד� לא תאפשר לו לעבוד בהיק" מלא ובריכוז הנדרש לש� השלמת 

מכיוו� , לה לגייס אנשי� נוספי� לאחר גיוסו של ד�לא תאפשר לי ההנה, לפי הערכתי. הפרויקט

מצד שני פיטוריו של ד� עלולי� לפגוע בסיכוייו להחלי� ה� . שהחברה איננה נמצאת במצב טוב
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ד� נשוי והינו אב לשתי בנות כאשר (בהיבט הפסיכולוגי וה� בקשיי� הכספיי� שעלולי� להיווצר 

 )"אשתו אינה עובדת

 � לארגו�פגיעה בבעלי עניי� מחו

עולה כי התייחסות לא נאותה  4.4.3 בסעי"המוצגת ' ב1' ו� בממצאי� המוצגי�  בטבלה מסמעי

הקשר בי� ספק ללקוח בעול� הכלכלי  .כלפי בעלי העניי�  מהווה מקור רציני לדילמות מוסריות

 יחסי� ע�מהווי� תנאי הכרחי לקיו� מערכת  יחסי אמו� אלו .על יחסי אמו�אמור להיות מושתת 

 מתקיי�  ,ת� מתמודדי� מנהלי�יכי בלח� האירועי� א הממצאי� עולה  מ�.לקוחות לאור� זמ�

מדיווחי  .שרדות הארגו� והצלחתויה לבי� שמירה על ,קונפליקט בי� דיווח אמת באופ� מלא ללקוח

קיי� פיגור בלוח בה� פרוייקטי�  לגבינה של קונפליקטי� חוזרי� ונשני� המשתתפי� עולה תמו

 �קונפליקט לגבי הצור� ביוזמה פרומנהלי� ב הו רבקרב מתפתח, במקרה כזה .� המתוכנ�הזמני

 ביוזמת� את כל י�ר רבי� מדווחי� כי ה� אינ� מעבי, ואמנ�.אקטיבית לדיווח אמת ללקוח

ה� לא ינדבו מידע שרומז על פיגור או כל מידע אחר שעשוי לפגוע באותה . האמת ללקוחותיה�

המפעל . תסריט האירועי� דומה במקרי� רבי�.  של המפעל ובשמו הטובנקודת זמ� במוניטי�

על מנת . לוקח על עצמו התחייבות ובנקודת זמ� שבה נלקחה המחויבות היתה כוונה לעמוד בה�

 לוקחי� על עצמ� מנהלי� מרווח בטחו� ,תולהג� על עצמ� מפני סיטואציות שבה� מתבטלות הזמנ

 א� כתוצאה ,בשלב הבא. כולת התפוקה של אותו ארגו�המתבטא בלקיחת מחוייבות מעבר לי

שאינה מאפשרת צפי מדוייק של לוח  מתכנו� לקוי ומחסור במשאבי� או רמת אי ודאות גדולה

 עומדת בפני המנהל במצב שכזה .  הארגו� אינו עומד במחוייבות שלקח על עצמו,בפרויקט הזמני�

צאה לפגוע במוניטי� של המפעל ולהסתכ�  לדווח ללקוח על התקלה וכתו,אחת משתי אפשרויות

על .  או להמשי� בעבודה מתו� תקווה שהנזק ללקוח יהיה נמו� ככל האפשר,בביטול ההזמנה

המנהל העומד בחזית מול הלקוח מופעל לח� ה� של מנהלי� בכירי� וה� של עובדי� החרדי� 

יווחי משתתפי המחקר   הציטוטי� הבאי�  מד. שיכול להזיק לה�למקו� עבודת� שלא לנדב מידע

אמירת אמת לבי� הבחירה בנאמנות במציגי� תמונה קשה של התמודדות יו� יומית בי� בחירה 

 . לעובדיו ולמנהליו,למפעל

 : מנהל פרויקט המתאר את הקונפליקט בי� הסתרת מידע לבי� הצור� להישרדות החברה'ה

סיכוי ממשי לממש את היכולות מצד אחד ידענו כי בלוח הזמני� שהעמיד הלקוח האיטלקי אי� "

  . כס"ולייצב את המערכת א� מצד שני החברה עמדה באותו זמ� בפני גיוס נוס" של, שהלקוח דרש 

 בהצעת המכרז של הלקוח האיטלקי  יכלה לשפר פלאי� את השתתפות המערכת של החברה

תה זוכה א� החברה שלנו לא היי. איכות התנאי� וכמות הכס" שהחברה הייתה יכולה לגייס

להשתת" בהצעת המכרז יתכ� שלא היינו מצליחי� לגייס כספי� בזמ� הקרוב מכיוו�  שאותו לקוח 

. ב ההשקעה הקרובבסבאיטלקי היה מקורב לקבוצת המשקיעי�  אשר היו אמורי� להשקיע 

הלקוח קבע כמועד לבדיקה מחודשת של המערכת פרק זמ� של חודשיי� לאחר ההשתתפות 

נו שתי אפשרויות להבטיח ללקוח כי השינויי� שדרש אפשריי�  על מנת שיוכל עמדו בפני. במכרז

  או , לקוות לטוב או לנס נותר מכ�רחולאלהשתת" במכרז ואז זה נועל אותו ע� החברה שלנו  

 כי הוא ערכת כפי שדרש  בזמ� שקבע ולקוותלהודות בפני הלקוח באמת כי לא נית� לשפר את המ

כאשר על הפרק קיי� ,ולא יחליט להעי" אותנו מ� ההצעה  למכרז יסכי� לשנות את תנאיו  

הסיכו� שההעפה מ� המכרז תפגע קשות בגיוס הכס" הקרוב של החברה או אפילו תדחה אותו 
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אני .  הקרוב והבינוניח וודבר שיכול להעמיד את עצ� קיו� החברה  בסכנה בט,למועד מאוחר יותר

חברה  אנחנו יכולי� להתעל� מ� האמת  ולשקר ללקוח רואה במצב בעיה מוסרית מכיוו� שמצד ה

במצח נחושה וזאת על מנת לסנדל אותו  לחברה בהצעת חוזה  ולאחר מכ� להמשי� לסב� אותו 

 או מצד שני לומר לו את האמת ,נובעי� מכח עליו�ה במילוי הדרישות כי היו עיכובי�ולמסור לו 

" את החברה מ� המכרז כאשר הסיכו� היה כי ולקוות כי יסכי� להגמיש את דרישותיו ולא להעי

 ."א� הוא יסרב  החברה יכולה להיפגע מבחינה כלכלית כולל סגירתה

 

? מה מאפיי� את התנהגותי כמנהל? מהי הזהות האישית שלי:  השאלה(דיקונפליקט רב מימ

 ?וכיצד אני משלב בי� הדברי�

והמישור  המישור האישי �ו זמנית ההתמודדות ע� קונפליקט יכולה להתבצע ג� בשני מישורי� ב

מנהלת הבטחת איכות של ארגו� מתמודדת ע� הצור� להונות לקוח בשתי הרמות ' ג. הניהולי

לגבי הזהות האישית שלה כאיש מקצוע , האחת.  היא שואלת את עצמה שתי שאלות חשובות.ל"הנ

 :עליה�וכאד� ואילו השניה מתייחסת לתפקידה כמנהלת הממונה על אנשי� ומשפיעה 

כמי שמחזיקה בעול� ערכי� שרואה :  נוגעת לעצמי–האחת . א:התמודדתי ע� שני סוגי דילמות"

במיוחד , תהיתי א� אוכל לייצג את הארגו� בו אני עובדת נאמנה, ביושר האישי ער� מהותי ומרכזי

. היא חלק מובנה בעבודת היו� יו� שלי) ובמילי� אחרות שקר(לאור העובדה שהסתרת האמת 

הא� לשמר את עול� הערכי� שלי ובכ� סביר שאעמוד במצבי� בה� לא אוכל למלא :  דילמהה

 ובכ� לבגוד בעול� הערכי� ,לשקר כאשר הדבר נדרש, או למלא את תפקידי, את תפקידי כיאות

הא� נית� לדרוש מעובד לשקר במודע כדי ? מה ההנחיות שאני צריכה לתת לצוות העובדי�. ב.שלי

לפעול , עליו הא� נית� להנחות את צוות העובדי� שאני ממונה ?רס של החברהלשמור על האינט

 "?) מר דברי� שאינ� אמת ולהסתיר מידעול(בצורה שאינה אתית 

 

 סיכו�

נולוגיה העילית התבססו על י המשתתפי� אשר רוב� משתיי� למגזר הטכ"הקונפליטי� שתוארו ע

 החברותכי  היא תחרותית ביותר וועסקי�בה� ה� מארגוני� ההסביבה בה פועלי�  כי התפיסה

 שה� במקרי� רבי� מנהלות מלחמה לחיי� ולמוות על נתחי השוק הרלוונטיי�המתחרות 

עול� העסקי כמערכת אוטונומית בעלת חוקי� והגיו� ל י�מתייחסרב המשתתפי� . מצומצמי�

" משחק"צרי� להתאי� את עצמו אליה א� הוא רוצה להשתת" בהפועל בסביבתה משלה אשר 

 כלכלי עומד הקונפליקט המנהל בארגו�בפני מניחי� כי  המחקר  משתתפי.ולהישרד בשוק

בי� הצור� להתנהג באופ� מוסרי לבי� הצור� לקיי� את הארגו� מבחינה כלכלית האימננטי 

בתו� המשוואה הזו צומחי� הקונפליקטי� המוסריי�  שעליה� דיווחו  .ולהבטיח את הישרדותו

יו של קונפליקט שכזה הוא שבקר� אחת של הדילמה מדגישי� המנהלי�  ער�  אופ.המשתתפי�

/ שרידות במקו� העבודה/ מוסרי ואילו בקר� השניה מעמידי� המנהלי�  שיקולי זהות אישית

אפשר  לסווג את  .שמירת קיומו של הארגו� כולו/ ויבות לפרוייקט אישי שהוא חשובמח

קונפליקטי� העוסקי� : עיקריות קבוצות  לשתי י משתתפי המחקר"הקונפליקטי� שתוארו ע

 ההתייחסות היא למנהל כמחוייב לערכי� מוסריי� אישיי� כאד� וכחבר �ברמת הזהות האישית

ההתייחסות היא למנהל כמי שאחראי למערכות �בחברה וקונפליקטי� ברמת הזהות הארגונית
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יו מחויבות להצלחת הארגו� יחסי� ע� בעלי עניי� שוני� ה� בארגו� וה� מחו� לו ומטילה על

 .ולהישרדותו

 

  גורמי� המשפיעי� על זיהוי סוגיות מוסריות 4.4.5

 שרשרת החלטות  הפעלתהוא תנאי הכרחי לבסיטואציות ניהוליות זיהוי מרכיבי� מוסריי� 

 הגורמי� אר אתהיא לתהנוכחי טרות המחקר מאחת מ .הלוקחת בחשבו� ג� שיקולי� מוסריי�

 במסגרת המחקר נתבקשו המשתתפי� .וי סוגיות מוסריות במצבי� מורכבי�המשפיעי� על זיה

הגדרת� כסוגיות  את  לנמק ,נפגשו במהל� שנת העבודה האחרונהאית� לתאר סוגיות מוסריות 

מחקר ה של זה סעי". ות הללוסוגיל את תשומת ליב�  הפנוולתאר את הגורמי� ש, מוסריות

 . י משתתפי המחקר" שדווחו עמוקדש לבחינת גורמי זיהוי

 שאות� תארו כגורמי� שהשפיעו נושאי�  עשר ארבעהניתוח התוכ� של דיווחי המשתתפי� העלה 

לגורמי� אלו חשיבות רבה בהבנת תהלי� הזיהוי . עליה� בזיהוי הסוגיות המוסריות עליה� דיווחו

   : עשר הגורמי� ה��ה ארבע. של סוגיות מוסריות בסביבה הטבעית

 הסכמה חברתית

 חריגה מנהלי� מפעליי� או מקצועיי�

 התייחסות לפגיעה בסטנדרטי� אתיי�

 אינטואיציה מוסרית

 אחריות ואמפתיה,דאגה ואכפתיות

 פגיעה בנורמות מוסריות אישיות

 תוצאות אישיות למחליט

 עוצמת פגיעה בבעלי עניי�

 הפניית תשומת הלב מגור� חיצוני למקבל ההחלטה

 קרבה פסיכולוגית 

 ועי�הצטברות אר

 לח� ישיר של ממוני�

 נסיו� מקצועי וניהולי

 מספר גורמי� בו זמנית

 

 )2פרוט של דוגמאות גורמי הזיהוי מוצג בנספח ( לזיהוי מוסרי הגורמי� תיאור

 הסכמה חברתית

חברתית שפעולה היא /תאור מצב שבו מקבל ההחלטה מזהה כי קיימת הסכמה קבוצתית

 לא מוסרית/מוסרית

 לא א� אתה תודה בפני הלקוח שאתה. נחשבת היו� נורמטיבית ומקובלתמדובר בהתנהגות ש"

אתה תוציא לחברה ש� פחות   ותחשו" את כל הליקויי� של החברה בתהלי� הפיתוחז"עומד בלו

יש צור� מוסווה להציג את . הפגמי�מסוות את שנמצאות באותו מצב כמו� אבל  מחברות מקצועי

שישנה , זוהי בעצ� הבעיה המרכזית. ביל לשרוד בשוקבש הפרויקט כאילו הכול מתנהל כשורה

 נתוני� לא תידיווחעניתי ללקוח לגביי מצב הפרויקט וכש. הסכמה חברתית לפעילות לא אתית

א� לא , רחוקי� מהאמתשאמרתי זאת בפני כל הצוות שידע בדיוק כמה הדברי� עשיתי  ,נכוני�
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 שא" אחד לא  כ�� השתרשה בתרבותאמירת האמת כל כ�אי.  שו� בעיה לאומר זאתיהייתה ל

הייתה ,  כשהתחלתי לענות ללקוח ולומר דברי� לא נכוני�.הרגיש שנעשה כא� מעשה לא מוסרי

אני ג� לא ממש משקר , טק�הרגשה שזה בסדר כי זה חלק מהנורמה החברתית הקיימת כיו� בהיי

� אליה ולכ� זה אלא רק מייפה קצת את הדברי� ובנוס" זה משרת את טובת החברה שאני נאמ

נראה שלפחות במקרה , לא נראה כי למישהו אכפת מכ� שהלקוח מקבל דיווח לא מדויק. מוצדק

 "במיוחד כשמהצד השני נמצאת טובת החברה. המוסר לא הטריד את האנשי�, זה

 חריגה מנהלי� מפעליי� או מקצועיי�

 המקובל על אנשי המקצוע התייחסות למצב בו מקבל החלטה פועל בניגוד לנוהל או נוהג  מקצועי

 .העוסקי� בתחו� או נוהל  מוגדר בארגו�

הפעולה שהפנתה את תשומת ליבי לבעיה האתית הייתה בעצ� פעולה טכנית פשוטה של חתימה "

על גבי תעודת משלוח עבור סחורה היוצאת מ� המחס� ללקוחות בדיקה שלי הראתה כי חסרות 

בצעה את הבדיקות וכי על /ל לבורנטית המעבדה שחתימות הכרחיות של מבקרי אבטחת איכות וש

 ".ל ומנהלת המעבדה"האישורי� חתמו רק המנכ

  מקצועיי�פגיעה בסטנדרטי� אתיי�

 .ארגוניות או למתחייב מהמוגדר בקודי� אתיי�/התייחסות מפורשת לנורמות אתיות מקצועיות

 הדוגלת ביחסי� של החברה" אני מאמי�"תו� כדי התהלי� הבנתי כי מדובר בהפרה של ה"

בתור עובד החברה אני מחויב להתנהג . המושתתי� על מקצועיות רבה ועקרונות האתי� העסקיי�

 ".שלא נות� שו� לגיטימציה להונאה, בהתא� לקוד אתי מסוי�

 אינטואיציה מוסרית

 .הבעת תחושה לא ממוקדת לאפשרות שבארוע הנשפט קיימת סוגיה מוסרית

הביאו אותי להכרה , לרבות דאגה והרגשת מבוי סתו�" מתהפכתוהבט� ה"הרגשות המעורבי� "

בתו� מכבש הלחצי� ...כי אני נמצא בדילמה קשה שהמוצא ממנה אינו ברור באופ� מיידי

תחושה זו ליוותה אותי . נמצאי� הראש והשכל במצב מעורפל שהמוצא ממנו אינו ברור, והרגשות

. הדברי� נראו ברורי� יותר, ררתי בבוקרכשהתעו. כל אותו לילה לאחר שיחת הערב המאוחרת

 "מעבר לכ� פעלה אינטואיציה פנימית חזקה

 אחריות ואמפתיה,דאגה ואכפתיות

ח  וגילוי הבנה למצוקתו "כלכלית או פיזית של אד� או בע, התייחסות לאפשרות לפגיעה נפשית

 .התייחסות למימד האנושי בסביבה העסקית .של האחר

פיטורי� : כלומר. על רקע מצבה האישי,  קשה מאד לפטר את העובדתהבעיה שהתעוררה היתה כי"

למצוא מקו� , עבורה היו גורמי� לה עוול נוראי ולא ברור א� היתה מצליחה להשתק� ממנו

 "וזאת מפאת גילה המבוגר יחסית, עבודה אחר ולהסתדר בחיי�

 פגיעה בנורמות מוסריות אישיות

 מקבל ההחלטה כשיקול האמור להשפיע על קבלת התייחסות לפגיעה בעקרונות מוסריי� של

 .ההחלטה 

הדילמה מבחינתי היתה הא� לשקר ללקוח ולפגוע ביושר המקצועי שלי או לשת" פעולה ע� "

 ".הממונה שלי ולהביא להצלחת החברה
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 תוצאות אישיות למחליט

� תנאי עבודה או  במקוב ,התייחסות של מקבל ההחלטה לאפשרות פגיעה אישית  בתפקיד

 .העבודה כגורמי� מרכזיי�  באפיו� הסיטואציה

דת מהל� בתרבות הארגונית בה אני עוב: אני אמורה לשל� מחיר מקצועי לא קט� , כמו כ�"

א� אני רוצה לשאת ח� . לא מקצועי ואפילו במוב� מסויי� נשי, "חלש"התומ� בסימה יחשב כ

� מניעי� אותי במיוחד מעצ� היותי אני צריכה להוכיח כי רק אינטרסי� מקצועיי, בעיני ההנהלה

 ."יותר' חלשה'ו' עדינה'אישה אני נתפסת 

 עוצמת פגיעה בבעלי עניי�

 .אזכור ספציפי של נזק אפשרי  לבעלי עניי�

אמנ�  התקני� .בדיקה האצווה  לא עמדה בדרישות משו� שריכוז החומר הפעיל היה גבוה מדי"

 לערער עליה� מכיוו� שכל סטייה משמעותה א� אי� ,של בדיקות פרמצבטיות מחמירי� ביותר

 ."קריטית לחולי�

 הפניית תשומת הלב מגור� חיצוני למקבל ההחלטה

התייחסות של מקבל ההחלטה לסוגיה המוסרית בסיטואציה כתוצאה מהפנייה או התנהגות של  

 אחד מבעלי העניי� שאית� הוא נמצא באינטראקציה

ר בחברה הזכרתי לו כבדר� אגב את סוגיית העובדת באחת משיחות ההיכרות שלי ע� מנהל בכי"

בעצ� מדר� תגובתו הבנתי שאכ� . 'לא ייתכ� שהארגו� ינחית מכה שנייה על עובדת שלו'והוא הגיב 

 "יש כא� בעיה שלא הייתי רגיש מספיק אליה

 קרבה פסיכולוגית 

 הוא חש אליה/קבוצה שאליו/הפניית תשומת הלב של מקבל ההחלטה לאפשרות פגיעה ביחיד

 חברות אישית קרובה/לאומית/עדתית/דתית/משפחתית: קרבה

היה , שהכביד על התחושה, המאפיי�. קושי זה התגבר ככל שהכרתי והתקרבתי עליה� יותר" 

חשבתי כיצד היו נוהגי� ע� . אליו משתייכי� הוריי, השתייכות� של מרבית העובדי� לגיל ולמגזר

 "הוריי במקרה והתרגזתי מאוד

 ת ארועי�הצטברו

הצטברות של מספר ארועי� שבסופ� מזהה מקבל ההחלטה כי קיימת סוגיה מוסרית בסיטואציה 

 שבה הוא מתפקד

שאלות את הפרוייקט שאל אותי מספר ימי� לאחר חתימתו על חוזה ע� החברה  שאמורה לבצע " 

 מ"תינו במולמחרת ניגש ושאל אותיי שאלות רגישות ומפורטות לגבי כוונו.לגבי סטטוס הפרויקט

 "באותו רגע חשתי כי אני מצוי בדילמה אתית קשה

 לח� ישיר של ממוני�

 מיקוד תשומת הלב לסוגיה המוסרית כתוצאה מהפעלת לח� ישיר של הממוני�

 ".לפגישה ע� הגור� הפיננסי" מצגת מרוככת"י מועצת המנהלי�  להכי� "נדרשתי  ע" 

 נסיו� מקצועי וניהולי

 במצב החלטה כתוצאה מהתנסות ע� מרכיבי� דומי�  במצבי החלטה זיהוי מרכיבי� מוסריי�

 .בעבר
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עברתי מספר סבבי� של פיטורי עובדי� ולמדתי שבמקרי� רבי� האמוציות שלנו מפריעות לנו "

כ הפגיעה " וכי  צרי� לשקול את הדברי� בראייה כוללת של סהתלזהות את הבעיה האמיתי

 "במפעל

 זיהוי רב גורמי

�  המגבירי� את הבולטות של הסוגיה  גורמיכתוצאה מהצטברות מספרמוסרית זיהוי סוגיה ה

  .המוסרית

באותיות גור� הזיהוי מודגש . הציטוטי� המוצגי� בהמש� מייצגי� דוגמאות לזיהוי רב גורמי

 :סוגריי� לאחר כל היגד המתייחס לגור� זיהויבולטות בתו� ה

פגיעה ( בפני� על בסיס  קבוע היה קשה מאודלבוא לעבודה ולשקר לאנשי�. חייתי בתחושה קשה"

, המאפיי�. קושי זה התגבר ככל שהכרתי והתקרבתי עליה� יותר). בנורמות מוסריות אישיות

. אליו משתייכי� הוריי, היה השתייכות� של מרבית העובדי� לגיל ולמגזר, שהכביד על התחושה

, מלבד זאת).  ירבה פסיכולוגיתק (חשבתי כיצד היו נוהגי� ע� הוריי במקרה והתרגזתי מאוד

שכיוו� שמשקרי� לעובדי� במצח , הנחתי. מסוימת" עדות אופי"ראיתי בהתנהלות ההנהלה 

 .)תוצאות אישיות למחליט("בבוא הזמ�, דבר לא ימנע מה� לעשות את אותו הדבר כלפיי, נחושה

 

 המפתח בחברה ה� של אנשי, הכלכלית והארגונית, האישית, עומד אלמנט ההצלחה, מצד אחד"

מנהל החומר שלי וה� של הארגו� מבחינת שמירה על מוניטי� אל מול , כגו� מנהל שרות הלקוחות

הלקוחות ובתי החולי� המשתמשי� בציוד של החברה ואנו רוצי� שימשיכו לקנות מכשור שלנו 

ובעיקר ערכי� כמו אמינות ומהימנות אישית וארגונית , עומדי� על כ" המאזניי�, מנגד.ג� בעתיד

זאת מכיוו� שמשלוח של חלק משופ� ). התייחסות לפגיעה בסטנדרטי� אתיי�(יושרה מקצועית

עוצמת פגיעה בבעלי (כחדש לא מקובל וא" עשוי לסכ� את הפציינטי� או המפעילי� של המכשור

�עמדתי בפני דילמה בגינה עולה השאלה הא� . ישנה בעיה נוספת של הונאת לקוחות, כמו כ�.)עניי

מידע זה העלול לגרו� . ו" בפני הלקוח את המידע כי אי� באפשרותי לספק את חלק החילו"לחש

להפסדי� כספיי� לחברה בגי� דחיית או ביטול רכישות עתידיות של מוצרי� אחרי� מחד 

ח בגי� דחיית לקוחות וביטול תורי� שלה� חיכו חולי� זמ� "ולהפסדי� כספיי� ומוניטי� של ביה

 ." )בבעלי עניי�עוצמת פגיעה "(רב

 

 אחד משני �נאמנות לחבר ולעמית למקו� העבודה.הדילמה היא מורכבת  ויש בה מספר גורמי� "

עד כדי איבוד מקו� , ודיווח על הטעות שעשה עלול לפגוע בו, הוא חברי הקרוב, ל"העובדי� הנ

הישיר של  למנהל� �נאמנות לחברה בה אני עובד ;)דאגה ואכפתיות וקרבה פסיכולוגית(עבודתו

 כל הגורמי� שהיו עלולי� להיפגע בצורה �לחברה בכללותה, למנהלי� אחרי�, אות� העובדי�

, ייצור סחורה לא תקינה(נעשה מעשה שעלול לגרו� לחברה נזק עסקי . כלשהי מהטעות שנעשתה

 �ונאמנות לערכי� האישיי� שלי )עוצמת הפגיעה( )נזקי� אצל לקוחות החברה, פגיעה ברכש

פגיעה בנורמות מוסריות (ג� במחיר של חוסר נעימות, ואי הסתרת תקלות, בעבודהשקיפות 

 )אישיות
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 התפלגות גורמי הזיהוי

 .'ב 2' מס בדיאגרמה ו'ב 4' מחקר מוצגת בטבלה מסההתפלגות גורמי הזיהוי בכלל משתתפי 

 בחינת השכיחות היחסית של גורמי הזיהוי מאפשרת לאתר את הגורמי� היותר משמעותיי�

 : לקב� את גורמי הזיהוי לשתי קטגוריות על כוללותנית�. בתהלי� הזיהוי של סוגיות מוסריות 

קטגוריה ).  מכלל שכיחות התגובות41.9% ("השפעת נורמות חיצוניות שהאד� מקבל על עצמו".א

נורמות "ופגיעה ב" פגיעה בסטנדרטי� מקצועיי�"," הסכמה החברתית"זו  מורכבת מגורמי ה

 ".ישיותמוסריות א

עוצמת הפגיעה "ו" קרבה פסיכולוגית", "דאגה ואכפתיות" מורכבת מגורמי ה,"רגישות לאחר". ב

 ). מכלל שכיחות התגובות34.9%". ( בנפגע

מדווחי� רגשות הדאגה והאכפתיות כגור� המשמעותי ביותר המשפיע על  , גורמי הזיהוי13מתו� 

נתו� ) י כלל המשתתפי�"כ הגורמי� שדווחו ע" מסה33%(זיהוי סוגיות מוסריות בסביבה מורכבת 

  דמת הבמה את רגשות האמפתיה והאכפתיות כגור� משמעותי בזיהוי סוגיותיזה מעלה לק

 .דינמיתבסביבה מורכבת ו מוסריות

 

  התפלגות גורמי הזיהוי בכלל  המשתתפי��'  ב4' טבלה מס

 

 אחוז שכיחות גור�

 2.5 4 הסכמה חברתית
 פגיעה בסטנדרטי�

 קצועיי�מ
35 22.3 

 17.1 27 פגיעה בנורמות מוסריות אישיות
 1.9 3 לח� ממוני�

 25.4 40 דאגה ואכפתיות
 1.9 3 קרבה  פסיכולוגית

 7.6 12 נפגעבעוצמת הפגיעה 
 3.1 5 תוצאות אישיות למחליט

 1.9 3 הצטברות אירועי�
 7 11 נסיו� 

 1.2 2 י אד� אחר"הפניית תשומת לב ע
 6.3 10 הגות בעלי עניי�תגובה להתנ

 1.2 2 אינטואיציה�תחושות
  157 כ"הס

 
 

  התפלגות גורמי הזיהוי בכלל  המשתתפי�� ' ב2'  מסדיאגרמה
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פגיעה בסטנדרטי� אתיי� מקצועיי� המקובלי� על הפרופסיה שאליה משתיי� מקבל ההחלטה 

פגיעה ). מכלל תגובות המשתתפי� 22.3%. (נמצאו כגור� השני בחשיבותו בדיווחי המשתתפי�

זיהוי  המשפיע על  משמעותי מהווה ג� היא גור� ,בערכי� מוסריי� כלליי� החשובי�  בעיני הפרט

 ).  מכלל תגובות המשתתפי�17.1%(סוגיות מוסריות ומדורגת במקו� השלישי 

 י גיל"התפלגות הגורמי� עפ

 מעיו� .י גיל המשתתפי�"� עפ העיקריי מוצגת התפלגות גורמי הזיהוי'ב 5' בטבלה מס

כי קיימי� הבדלי� מועטי�  בשתי קבוצות הגיל אנו למדי� על גורמי הזיהויבהתפלגויות שכיחות 

 הבדלי� אלו אינ� מובהקי� ומצביעי� , ")נסיו� ("להוציא קטגוריה אחת.  הקבוצות הללו בי� שתי

 

 י גיל"התפלגות גורמי זיהוי עפ � 'ב5' טבלה מס

 

 >P  0.01רמת מובהקות**  

 

�  מדווחי� כי התנסות בעבר מהווה גור35 משתתפי קבוצת הגיל מעל , כצפוי.בלבדעל כיוו� כללי 

י המשתתפי� בקבוצת הגיל " מכלל הגורמי� שצוינו ע18.9% (  סוגיות מוסריותמשמעותי בזיהוי

 ההבדל .35 בקרב קבוצת המשתתפי� עד גיל 3.3% הנסיו� רק לעומת זאת תופס גור�). ל"הנ

קבוצת  .)י מבח� חי בריבוע"עפ >p 0.0 1(מובהק נמצא שתי הקבוצות בשכיחות קטגוריה זו בי� 

 מכלל הגורמי� 19.9% גור� התופס  , עירנית יותר לפגיעה בנורמות מוסריות אישיות,35הגיל עד 

 מכלל דיווח 10.8%ה רק  לעומת זאת תופס גור� ז. ל "י משתתפי קבוצת הגיל הנ"המדווחי� ע

 רואות בפגיעה בסטנדרטי� מקצועיי�שתי הקבוצות . בוצת הגיל המבוגרת יותרקבהגורמי� 

  24.3%( ה בקרב שתי הקבוצות דומה כגור� חשוב  בזיהוי סוגיות מוסריות והשכיחות של גור� ז

 ).צה הצעירה יותר  בקבו21.6%בקבוצת הגילאי� הבוגרת יותר לעומת 

 התפלגות הגורמי� בקבוצות הנשי� והגברי�

אמנ� . י מי� המשתתפי�"עפ  מציגה את התפלגות שכיחות הופעת גורמי הזיהוי 'ב 6' טבלה מס

 ביותר  הגור� הבולט .א� אפשר לזהות מספר מגמות, הקי�ההבדלי� בי� שתי הקבוצות אינ� מוב

 שכיחות גור�
 בכלל 

 המשתתפי�

 שכיחות 
+35 

 שכיחות %
 35עד 

 

% Chi
square

צדדי�דו

  3.3 4 0 0 4 הסכמה חברתית
 פגיעה בסטנדרטי�

 מקצועיי�
35 9 24.3 26 21.6  

  19.1 23 10.8 4 27 פגיעה בנורמות מוסריות אישיות
  2.5 3 0 0 3 לח� ממוני�

  25 30 27 10 40 דאגה ואכפתיות
  0.8 1 5.4 2 3 יתקרבה  פסיכולוג

  8.3 10 5.4 2 12 עוצמת הפגיעה לנפגע
  4.1 5 0 0 5 תוצאות אישיות למחליט

  1.7 2 2.7 1 3 הצטברות אירועי�
 **9.30 3.3 4 18.9 7 11 נסיו�

  1.7 2 0 0 2 י אד� אחר"הפניית תשומת לב ע
  6.6 8 5.4 2 10 תגובה להתנהגות בעלי עניי�

  1.7 2 0 0 2 אינטואיציה�תחושות
   120  37 157 כ"הס
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 בעוד ששליש  ממופעי הזיהוי .רגשות דאגה ואכפתיותבהבדלי� בי� קבוצת הנשי� והגברי� הוא 

 כחמישית היו  ואכפתיות הרי שבקבוצת הגברי� רק בתחו� רגשות דאגההוגדרבקבוצת הנשי�  

הוא ,בקבוצת הנשי� וס" ששכיחותו הייתה גבוהה יותר גור� נ. כתוצאה מרגשות דאגה ואכפתיות

הבדל בכיוו�  ).  בקבוצת הגברי�20.8%מת  בי� הנשי� לעו26.1%. (פגיעה בסטנדרטי� מקצועיי�

בעוד שבקבוצת הגברי�  .הפו� אנו מוצאי�  בגור� הזיהוי המתבסס על נורמות מוסריות אישיות

 מכלל שכיחויות הגורמי� האחרי� הרי שבקרב קבוצת הנשי� הוא 19.1%תופס גור� זה היק" של 

 .  בלבד11.9%מגיע להיק" של 

 

 
 גורמי הזהוי בי� קבוצות הגברי� והנשי�יחות שכ השוואת � 'ב6 'טבלה מס

 
 % גברי� % נשי� גור�

 2.6 3 2.3 1 הסכמה חברתית
 20.8 24 26.1 11 מקצועיי� פגיעה בסטנדרטי�

 19.1 22 11.9 5 פגיעה בנורמות מוסריות אישיות
 2.6 3 0 0 לח� ממוני�

 22.6 26 33.3 14 דאגה ואכפתיות
 1.73 2 2.3 1 קרבה  פסיכולוגית

 7.8 9 7.1 3 עוצמת הפגיעה לנפגע
 3.4 4 2.3 1 תוצאות אישיות למחליט

 2.6 3 0 0 הצטברות אירועי�
 6.9 8 7.1 3 נסיו�

 1.7 2 0 0 י אד� אחר"הפניית תשומת לב ע
 6.9 8 4.7 2 תגובה להתנהגות בעלי עניי�

 0.8 1 2.3 1 אינטואיציה�תחושות
  115   42 כ"הס

 
 
 
 
 
 

   סיכו�

י משתתפי "שתי קטגוריות על מאוחדות מאפיינות את גורמי הזיהוי כפי שהוגדרו ותוארו ע

 ורגישות לאחר) 41.9%(ל עצמו השפעה על ידי נורמות חיצוניות מוסריות שהאד� מקבל ע .המחקר

מהתעוררות ה� הנובעת  על רגישות מוסרית לפגיעה באחר שתי הקטגוריות מצביעות). 34.9%(

 . מקצועיות וארגוניות,פנמת נורמות מוסריות חברתיות מהה�ות  ירגש

 מופיע כגור� המשפיע ביותר על זיהוי סוגיות מוסריות בכלל רגש הדאגה והאכפתיות

 משמעותו של נתו� זה כי המרכיב המשפיע  ביותר על זיהוי סוגיה מוסרית ).25.4%(המשתתפי� 

פגיעה  ". פי פגיעה בבעל עניי�הוא תחושת האמפתיה והופעת רגשות של דאגה ואכפתיות כל

פגיעה " ויחד  ע�  מהווה מקור משמעותי לזיהוי סוגיות מוסריות "בסטנדרטי� אתיי� מקצועיי�

מהווי� גור�  ,)צור� לשקר לאחר ופגיעה בער� הנאמנות וההדדיות ("בערכי� מוסריי� אישיי�

 . של סוגיות מוסריות.משמעותי המשפיע על הזיהוי

ההבדל הבולט ביותר בא . מספר גורמי�י "ע מאופייני� קבוצות הגיל  ההבדלי� בי� שתי 

לידי ביטוי בחשיבות שמייחסי� משתתפי שתי הקבוצות להשפעת נסיו� קוד� בזיהוי סוגיות 

מכלל שכיחות הגורמי�  19.9%גור� הנסיו� תופס עבור משתתפי הקבוצה הבוגרת יותר . מוסריות
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.  משכיחות כלל הגורמי� בקבוצת הגיל הצעירה יותר3.3%לעומת זאת תופס מרכיב הנסיו� רק 

חברי קבוצת הגיל הצעירה יותר רגישי� יותר לפגיעה בנורמות מוסריות מחבריה� הבוגרי� יותר 

שתי הקבוצות מייחסות חשיבות רבה ביותר לפגיעה בסטנדרטי� ). 10.8% לעומת 19.1%(

 בקבוצת 24.3%( בשתי הקבוצות קטגוריה המאופיינת בשכיחות הגבוהה ביותר ,מקצועיי�

  ). בקבוצה הצעירה יותר21.6%המבוגרי� ו

בעוד שהנשי� . ההבדלי� בי� גברי� ונשי� באי� לידי ביטוי  בשני גורמי זיהוי עקריי�

 ) 22.6% לעומת 33.3%(ואכפתיות בזיהוי סוגיות מוסריות מושפעות יותר מהגברי� מרגשות דאגה 

בקבוצת  19.1%(הפגיעה בנורמות מוסריות אישיות כגור� זיהוי הרי שגברי� מדגישי� יותר את 

 נשי� רגישות יותר מאשר גברי� לפגיעה ,לעומת זאת). בקבוצת הנשי� 11.9%הגברי� לעומת 

 .) בקבוצת הגברי�20.8% בקבוצת הנשי� לעומת 26.1%(בסטנדרטי� מקצועיי� 

 

 גורמי כשל בזיהוי סוגיות מוסריות 4.4.6

מתבצעת פעילות לא מוסרית בה�  קיימי� מקרי� כיהטוענת יוצא מנקודת מבט  המחקר הנוכחי 

זה  סעי". בזיהוי מרכיבי� מוסריי� במצב בו ה� נדרשי� להגיבשל בני אד�  מכשלונ� כתוצאה 

כשלי� בזיהוי סוגייות מוסריות  בתאור מנהלי�מוקדש לנקודת המבט הרטרוספקטיבית של 

 נתבקשו לדווח על מצב שבו התמודדו ע� סיטואציה ניהולית המשתתפי�. בסיטואציות ניהוליות

 .היו מאפייני� מוסריי� שנכשלו בזיהויי�בד התברר לה� כי באותה סיטואציה  ובדיע,כלשהיא

מרכיבי� ה שהפריעו לה� לזהות אתהגורמי� את מצב ה� נתבקשו לתאר אותו לאחר תאור 

 השפעה על כשל  גורמי 16פי� העלה ניתוח התוכ� של תאורי המשתת. אותו מצבבמוסריי� ה

 :וגור� המורכב ממספר מימדי� בו זמנית, בזיהוי סוגיות  מוסריות

 רגשות שליליי�

  דאגה חמלה ואמפתיה�רגשות חיוביי�

 עייפות ועומס נפשי

 דמיו� מוסרי חוסר 

 דמיו� מוסרי מערכתיחוסר 

 חוסר מידע

 חוסר  נסיו� מקצועי וניהולי 

 מאפייני  תרבות 

 בה כלכליתחשי

 חרדה  לפגיעה אפשרית  במקבל  ההחלטה

 או ניהולי  לביצוע המשימה/לח� חברתיו

 הזדהות ע� ממוני�

 מודלי�  מנטליי�  ורוטינות פעולה

 מוטיבציה להצליח

 תרבות ארגונית

 עומס עבודה  הגור� לחלוקת קשב לקוייה

 השפעה רב מימדית על אי זיהוי
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 )3' רמי הכשל מוצגות בנספח  מספרוט דוגמאות לגו (הגורמי� תיאור

 שליליי� רגשות

 זיהוי סוגיות על) דכאו�, פחד, כעס(ות שליליי� דיווח של מקבל ההחלטה על השפעה של רגש

 .מוסריות בסיטואציות בה� פעל

 שהרגשות שעלו בי כתוצאה מאיו� על הישגי ומהפחתת דמותי  בעיני ההנהלה הבכירה אני חושב" 

 ראיתי לנגד עיני אד� שלדעתי הוא פחות טוב ממני. י ולא שלטתי בעצמישל החברה עיוורו אות

צגת המומחה הכל יודע למרות שלגבי חלק מההערות  הוא בא המנסה לזכות בנקודות כתוצאה מ

הרגשתי חוסר הוגנות ומתח של חודשי� שקיי� בינינו . ממקו� נחות ממני מבחינה מקצועית

 "התפר� באותו דיו�

 דאגה חמלה ואמפתיה �רגשות חיוביי�

מנעו ממנו לזהות מרכיב כחמלה ואמפתיה דיווח של מקבל ההחלטה על מצב שבו רגשות חיוביי� 

 .מוסרי בסיוטאציה

כאשר אד� . בי" שלטו"באותו רגע לא הבנתי את הדילמה המוסרית מכיוו� שרגשות ואמוציות "

אה ולאו דווקא חושב על כל אי� הוא רואה את התמונה המל, יוצר קשרי חברות ע� אנשי� אחרי�

ראיתי צור� לספר לו כחבר כי הוא , כחבר, באותו רגע ראיתי את אותו חבר לעבודה. ההשלכות

נמצא בסכנה וכלל לא חשבתי על ההשלכות שמידע מסוג זה יכול לגרו� להמש� תפקודו של החבר 

 "במקו� העבודה

 עייפות ועומס נפשי

לוקת הקשב שלו ומנעו חות או עומס נפשי שהשפיעו על דיווח של מקבל ההחלטה על מצב של עייפ

 .ממנו לזהות את ההבט המוסרי בארוע המדווח

 שעות ביממה על מנת לעמוד 24בימי� האחרוני� של הפרוייקט בוצעה העבודה מסביב לשעו� "

נראה לי שהמאמ� והלח� הסביבתי פגעו .   הזמ� הל� והתקצר והלח� של הממוני� גבר.ז"בלו

תפסתי את הבעיות כטריויאליות . חיסונית המוסרית שלי והתעלמתי מהמשמעויותבמערכת ה

 ".יותר מאשר היו במציאות

 דמיו� מוסריחוסר 

 החלטה יכולה לפגוע בבעל עניי� הנמצא בעקבותכשל בזיהוי והבנה כי התפתחות עתידית 

 .באינטראקציה ע� מקבל ההחלטה

אינ� יכולי� לעמוד במטלה ידה וירגישו ש שהעובדי� ידווחו ללא מורא במחייתי בתחושה"

לא הבנתי את המשמעות של המצב החדש שנוצר עקב צמצומי� בשעות נוספות ואת מה  . מסויימת

 ". א עושה לעובדי�"שהדיבורי� על צמצו� כ

 דמיו� מוסרי מערכתיחוסר 

 לגרו� ערכי� ארגוניי�  שכתוצאה מה� יכולה החלטה מסויימת/כשל בזיהוי והבנה של תהליכי�

 .לפגיעה בבעל עניי� הנמצא באינטראקציה ע� מקבל ההחלטה

מכיוו� שאני הייתי בורג קט� . וללבאותו האירוע לא היה בידי את כל הידע להבנת המצב הכ"

הרי בקלות . במערכת גדולה ותפקיד היה מוגדר היטב לא חשבתי מעבר למה שהייתי צרי� לחשוב

רק כשבהבנתי שהמישהו , ל יכולה לסב� מישהו בצרותהייתי צרי� להבי� שהסערה שאני מחול

הזה היה מנהל שקיבל על עצמו את האחריות והוא זה שהיה צרי� לשאת בתוצאות העבודות 

 ".שתחת אחריותו כש� שהוא היה נושא בשבחי�
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 מאפייני  תרבות 

יות כשל בזיהוי של מימדי� אתיי� ומוסריי� כתוצאה  מחוסר היכרות והבנה של תפיסות מוסר

 .או של עובדי� בעלי רקע תרבותי אחר/בתרבויות אחרות ו

בתרבות . מה שמנע ממני לזהות את ההיבט המוסרי בארוע היה חוסר הבנה בתרבות המזרח"

כיוו� שידעתי . המזרח המנהל חייב למצוא אש�  כאשר הפרויקט לא מתקד� בקצב הנדרש

ו ידעתי שדברי יגרמו לכ� שיפוטר  איל.  קשה להאמי� שיפוטר ליהיה, שהעובד מהנדס מוצלח

סביר להניח  שלא הייתי מציי� את שמו במפורש כוונתי הייתה שהפרויקט יתקד� ושימצאו 

 "פתרונות לבעיות שנתקלנו בה� ובטח לא להזיק לקריירה של האיש

 חשיבה אסטרטגית כלכלית

 על ביצועי התמקדות בתוצאות האפשריות של האספקט האסטרגי והכלכלי בהחלטה  והשפעתו

  .א� תוצאותיו והתעלמות מהאספקט המוסרי האפשרי של ההחלטה/הארגו� ו

 ולא  הכספיות בדיעבד ברור לי שהלח� והאוירה בחברה גרמו לנו להיות ממוקדי� בתוצאות"

ב אחורה בלהט הארועי� זה רק כשאתה יוצא מסיר לח� שכזה אתה יכול לחשו. לבחו� את הדר�

  "די קשה

  אפשרית  במקבל  ההחלטהחרדה  לפגיעה

תחושה זו יוצרת . תחושת חרדה כתוצאה מאיו� על שלמות הארגו� ומקומו של העובד בארגו�

 וממקדת את מקבל כל מה שמפריע בהשגת מטרות הארגו�תפיסה שיש צור� בהתנגדות ל

   .הההחלטה הפוטנציאלי בציות ללא כל מחשבה להוראות הממוני�

שלא , � היה כה חזק וחששנו שיאשימו אותנו במה שקרה כרהד הנהלת החבהלח� עלינו מצ"

 בעצ� ג� שיקרנו ללקוח וג� גרמנו לו .שקיי� בהטעית הלקוחחשבתי כלל על הפ� המוסרי 

ולי יגרו� לפיטורי ל החברה יאשי� אותנו וא"היה לי ברור שא� נפעל אחרת סמנכ. להרגיש אש�

 .אנשי� מסוימי�

 מוטיבציה להצליח

הקשב לביצוע מטלה מוגדרת שמקבל ההחלטה רואה בה מבח� להצלחתו הפניית מלוא 

 .שמביאה לכשל בזיהוי בעיה מוסרית בסיטואציה,מקצועית  וקרש קפיצה לקידו� /הניהולית

כיוו� שתחו� עיסוקי , וכ� כמחמאה אישית , את המטלה שקיבלתי ממנהלי ראיתי כאתגר אישי "

את . וות את דעתי אלא כהערכת המנהל את דעתיבחברה אינו קשור לנושא עליו נתבקשתי לח

 "הדילמה המוסרית א� כ� לא ראיתי בעיקר בשל  הרצו� להוכיח את עצמי בפני מנהלי

 או ניהולי  לביצוע המשימה /לח� חברתיו

לביצוע מטלה שמביאה לכשל ,או בעלי עניי� אחרי�/הפניית מלוא הקשב  כתוצאה מלח� ממוני� ו

 .�  הקיימי�  באופ� ביצוע המטלהבזיהוי מרכיבי� מוסריי

העיפות מאור� הזמ� ואור� הגרסא כמו ג� האמונה שאולי אני טועה ומה שאומרי� כול� סביבי  "

לא רציתי למצוא את עצמי כנראה . הוא נכו� יותר גר� לי להרגיש צועק זאב זאב וכ� השתכנעתי

תסב נזק בשטח למול לח� של הקושי להג� על עמדתי שהגירסה לא טובה ו.בקונפליקט ע� מנהלי 

עמיתיי ומנהלי גר� לי לחוסר בטחו� לגבי השאלה  הא� הסטטוס של הגירסא הוא כמו שאני 

הלח� של מנהלי ועמיתי שהיו בעלי נסיו� רב יותר והשחיקה של . ובעצ� ריציתי את מנהלי, רואה

 ".עבודה מול גירסא ארוכה מאד גרמו לי לוותר וללכת ע� הזר�
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   הגור� לחלוקת קשב לקוייהעומס עבודה

מצב בו על מקבל ההחלטה לטפל במספר רב של מטלות בו זמנית והדבר משפיע על עומס 

 התפעוליי� והטכניי� של המשימות ומונע את הפניית  יטיבי הגור� מיקוד הקשב בכיווני�קוגנ

 .הקשב למרכיבי�  מוסריי�

געי� הייתי נתו� תחת לח� כבד ועומס מה שמנע ממני לזהות את ההיבט המוסרי הוא שבאות� ר" 

שלושה עובדי� היו מושבתי� ונשארו מעט עובדי� הסתמכתי על זכרוני לגבי מי שיכול . בעבודה

היה לי ברור שמישהו צרי� .  לא בדקתי את העניי� לעומק)'היה מדובר ביו� ו(לעבוד בסופי שבוע 

אני חושב . תחיל לטפל בענייני� אחרי�הזה ולהושאני חייב לסיי� את העניי�  , לבא לעבוד וזהו 

אני חושב שבגלל העומס . ייתי פוקח את עיני ומתפנה לחשובשא� זה היה יו� רגוע יותר אולי ה

והלח� שכחתי את החג התעלמתי מהעובד ולא הקשבתי לו לכ� הגעתי להחלטה הלא נכונה שפגעה 

 "בעובד

 נסיו� מקצועי וניהולי מועט

סות מועטה ע� יי� במצב החלטה כתוצאה מאי התנסות או התנ בזיהוי מרכיבי� מוסרכשל

 .  מרכיבי� דומי� בעבר

אני חושבת שמה שגר� לי להתנהג כ� הוא היותי חדשה בתפקיד וחוסר הנסיו� שלי שגרמו לי לא "

האירוע פתח לי העיניי� וגר� לי להיות רגישה יותר .לזהות את הדילמה המוסרית בפניה עמדתי

 "בי� שאני עוסקת בבני אד� ושעלי לנהוג בה� בכבודלה, לעובדי� שלי

 מרחק פסיכולוגי

 ה� אנשי� שוני� ומקבל ההחלטה אינו מקבל משוב צב שבו מקבל ההחלטה ומבצע ההחלטהמ

 .ישיר על  השפעת החלטתו על  הגורמי� כלפיה� מתבצעת הפעולה

 אלא באמצעות שליח –העובדה שאת מרבית הפעולות שנקטתי כנגד החייבי� לא ביצעתי בעצמי "

, הביאה לריחוק וניתוק בי� ההחלטות שלקחתי במשרד, ואחרי�,  אנשי ההוצאה לפועל–

ובי� השלכותיה� בפועל כלפי החייבי� וכתוצאה מכ� לא הייתי , וההוראות שניתנו בעקבותיה�

 א�, חלק� אמנ� קשות, במשרד עצמו רק נהלתי שיחות ע� החייבי�. רגיש לסבל שנגר� לאנשי�

ממנה , לפיכ� נית� לאמור שחייתי בבועה.  כמוב� שש� לא ננקטו כל הליכי� פיזיי� כנגד החייבי�

 ".ליכלכתי את הידיי�"מבלי שאני , רק נשלחו ההוראות לביצוע

 תרבות ארגונית

 ונורמות ההתנהגות המשותפות לעובדי הארגו� הנבנות ,הנחותה, האמונותוהמסגרת ההכרתית 

 לבעיות ציאליזציה של הארגו� והמכוונות את הקשב של חברי הארגו�סובאמצעות תהליכי ה

 .ונושאי� המודגשי� בתהלי� הסוציאליזציה  ומתעלמת מנושאי�  אחרי�

. כבר בחודשי עבודתי הראשוני� נתקלתי בתרבות ארגונית בחברה שנגזרה מאופיי� של הבעלי�"

באווירה האגרסיבית שאפיינה " קתינדב"שיחות ודיוני� התנהלו באגרסיביות ועצבנות בשלב זה 

לא גיליתי סובלנות לטעויותיה� אשר נבעו למעשה  ,את החברה והייתי קשה כלפי העובדי�

 ".ניתו לומר שהייתה לי גישה שלילית ביקורתית. מחוסר נסיונ�

 מודלי�  מנטליי�  ורוטינות פעולה 

מתמודד מקבל ההחלטה סכמה קוגניטיבית המשפיעה על תפיסה ופרשנות של הארועי� עימ� 

 .בכיווני� מסויימי�  וגורמת להתעלמות מהיבטי� אחרי�
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י העקרו� שמדגיש את "כמהנדס חונכתי ע. אני יכול לייחס התנהגות זו להשכלה ההנדסית שלי "

הא� "בעוד שבמקו� זה היה צרי� לשאול " לבעיה צרי� למצוא פיתרו�"הצור� לפתור בעיות  

 "?בכלל יש פה בעיה

 רב גורמית על כשל  בזיהויהשפעה 

למספר וצאה מהתייחסות בו זמנית מצטברת כשל בזיהוי סוגיה המוסרית בסיטואצית החלטה כת

 .גורמי� מסיחי�

ביסס אצלי , ד"ובמסגרת התמחותי ועבודתי כעו, אביב�חינוכי במסגרת הפקולטה למשפטי� בתל"

, לב ממצוקותיה� של אות� אנשי�אפשר לי להתעל� בגסות , חינו� זה.ומעשי, אורח חשיבה ציני

ומי שאינו , "שלא ירכוש, מי שאינו יכול להרשות לעצמו לרכוש דירה" –בנימוק המאוד פרקטי של 

יש לפעול ללא מעצורי� לש� מימוש ההסכ� , "הסכמי� יש לכבד" ומכיוו�  ש–עומד בהסכ� 

נקטתי כנגד החייבי� העובדה שאת מרבית הפעולות ש )מודל מנטלי(.והוצאתו לפועל תרתי משמע

הביאה לריחוק וניתוק , ואחרי�,  אנשי ההוצאה לפועל– אלא באמצעות שליח –לא ביצעתי בעצמי 

ובי� השלכותיה� בפועל כלפי , וההוראות שניתנו בעקבותיה�, בי� ההחלטות שלקחתי במשרד

 )מרחק פסיכולוגי("החייבי�

 

 

 סוגיות מוסריותזיהוי  בכשל  ההתפלגות גורמי 

 את פרוט התפלגות השכיחויות של גורמי הכשל בזיהוי  בכלל המדג�  כפי מציגה 'ב 7 ' מסטבלה

ניתוח תוכ� של הגורמי� מצביע על  חמישה גורמי על המאחדי� . י המשתתפי�"שהוגדרו ותוארו ע

 :מספר גורמי� יחד

ה לפגיעה חרד", "לחצי� לביצוע: "מהגורמי� מורכבת ,) מכלל הגורמי�28.8% ("גורמי הנעה". א

 ".  חשיבה כלכלית"ו" מוטיבציה להצליח", "במקבל ההחלטה

דמיו� חוסר ", "מודל מנטלי: " מורכב מהגורמי�,) מכלל הגורמי�23.8% ("פתיחות מוסרית". ב

 ". דמיו� מוסריחוסר "ו" מערכתי

ריחוק "ו" רגש חיובי" ,"רגש שלילי: " מהגורמי�מורכב, ) מכלל הגורמי�19.7% ("רגשות" ג 

 ". פסיכולוגי

 "חוסר נסיו�"ו" חוסר מידע : "המורכב מהגורמי� )  מכלל הגורמי�11.6% ("ניסיו� וידע". ד

 )ועייפות ועומס" חלוקת קשב: "המורכב מהגורמי�)  מכלל הגורמי�9% ( "הסחת הקשב". ה

 

של כ הגורמי� המשפיעי� על כ" מסה14.8%גור� הרגש השלילי מהווה   עולה כי'ב 7מעיו� בטבלה 

גור� השכיח ביותר בהשפעה על כשל בזיהוי סוגיות מוסריות נמצא כבזיהוי סוגיות מוסריות והוא 

מוקד� בא לידי ביטוי בו זמנית או הרגש השלילי , על פי דיווחי המשתתפי�. במצבי� מורכבי�

. להסחת הדעת שלה� בעת קבלת ההחלטה והוא גר� המוסרית למפגש ע� הסיטואציהיותר 

 ג� כגור� שיכול  בא לידי ביטוי ,י שנתגלה כמרכיב הדומיננטי בזיהוי סוגיות מוסריותהרגש החיוב

כ " מסה3.4%(א� כי הופעתו היא בשכיחות נמוכה ,  על הסחת הדעת ממרכיבי� מוסריי�להשפיע

 על משפיעהסוגיות והוא  כ שכיחות" מסה9.9%תפס " חוסר הדמיו� המוסרי "מרכיב). הגורמי�

הדמיו� חוסר "בצמוד לגור� . בעלי העניי�בגורמי� שיכולי� להשפיע  על פגיעה  התעלמות מזיהוי

 ,הכרות,  המבוסס על ידע"הדמיו� המוסרי המערכתיחוסר " אנו מוצאי� את "המוסרי הכללי
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א� הדמיו� המוסרי הכללי .  השפעת� על בעלי העניי� השוני�דר� ו,הבנת תהליכי� ארגוניי�

המוסרי המערכתי  הרי שהדמיו�, רכי פעולתו בתחומי חיי� שוני� על הבנת נפש האד� ודמבוסס

. מוקדי הכח  המאפייני� את הארגו�השפעת  ו, דרכי פעולה,מבוסס על הכרות והבנה של תהליכי�

מכלל  8.2%מיו� המוסרי הכללי ומגיעה להדשכיחות גור� ל נופלת א� במעט מ"שכיחות הגור� הנ

דבר המעיד על מידת  , משכיחות התגובות18.1% סרי תופס איחוד מרכיבי הדמיו� המו.הגורמי�

 .  חשיבות שמייחסי� המשתתפי� לכשלונ� בניבוי תהליכי� בעול� העבודה

 

                                
  גורמי כשל זיהוי כלל המשתתפי� –  'ב7' טבלה מס

 
 גור� שכיחות %

 רגש שלילי 18 14.8

 רגש חיובי 4 3.3

  קשבחלוקת 6 4.9

 עייפות  ועומס 5 4.1

 דמיו� מוסרי 12 9.9

 דמיו� מוסרי מערכתי 10 8.2

 ידע/חוסר מידע 6 4.9

 חוסר נסיו� 7 5.7

 אי הבנת תרבות 5 4.1

התמקדות בחשיבה  9 7.4
 כלכלית

חרדה לפגיעה במקבל  8 6.6
 ההחלטה

 לחצי� לביצוע 9 7.4

 ריחוק פסיכולוגי 2 1.6

 מודל מנטלי 7 5.7

 מוטיבציה להצליח 9 7.4

 נורמות�תרבות ארגונית 4 3.3
 כ"סה 121 

 

 

 השפעת גורמי גיל

 לא נמצאו הבדלי� ,ככלל. י קבוצות הגיל" מציגה את התפלגות גורמי הכשל עפ'ב8' טבלה מס

 כיווני� עולי� הדומבעלות תוכ� קטגוריות השכיחויות במחיבור מובהקי� בי� שתי הקבוצות א� 

 לעומת זיהויבמשתתפי� מהקבוצה הצעירה הדגישו את השפעת הרגש החיובי על כשל   .מענייני�

מודגש ,  כצפוי.)0% לעומת 4.5%(.  כלל לגור� זהו שלא התייחס35קבוצת הגיל מעל משתתפי 

משתתפי שבעוד  35�י קבוצת הגיל מתחת ל"ע כגור� המשפיע על כשל בזיהוי "ידעחוסר המ"

 "חוסר הנסיו�"גור� ג� ). 0 לעומת 6.7%(ל " כלל את הגור� הנ�ימזכיראינ� הקבוצה המבוגרת 

חיבור אחוזי . קבוצת המנהלי� הצעירה כשל בזיהוי של� על ידיווחי המשתתפפי על  יותר השפיע

 גור� כשל בזיהוי מצטבר התופס מפיק  "חוסר הידע"וגור� " חוסר הנסיו�"השכיחות של  גור� 

 3.1% לעומת שכיחות של ,וזאת , קבוצת הגיל הצעירהי" מכלל הגורמי� המדווחי� ע13.4%

. p<0.05 )  ,3.94= ח" ד1חי בריבוע  (הבדל זה נמצא מובהק  .בדיווחי הקבוצה המבוגרת יותר

. מרכיבי� משמעותיי� המשפיעי� על זיהוי מוסרינתפסי� כ ונסיו� כי ידעכ� ממצא זה מצביע על  
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 של  חיבור. הבדל בי� שתי הקבוצות מצביע עלוסרישני מרכיבי  הדמיו� המצרו" השכיחויות של 

 בקבוצה 9.35%לעומת  , בקרב הקבוצה הצעירה  21.3 %  מצביע על שכיחות שלהללושני הגורמי� 

 כי גורמי חוסר נית� להניח). p>0.05  4.7=ח " ד 1חי בריבוע( ג� הבדל זה נמצא מובהק .המבוגרת

 מושפעי� מנסיונו המצטבר של מקבל ההחלטה  ,נסיו� חוסר המידע  וגור� חוסר ה,הדמיו� המוסרי

 בקבוצה 34.7%  (35 קבוצת הגיל עד בקרב משתתפי כשל בזיהוי על אלהשל �  השפעתברורהולכ� 

ההבדל בגור� מאוחד זה בי� הקבוצה הצעירה ).  בקבוצה הבוגרת יותר12.45% לעומת 35עד גיל 

 )P< 0.05 , 4.14= ח "ד1חי בריבוע ( מובהק נמצאלקבוצה הבוגרת 

 
 גיל"  התפלגות גורמי כשל זיהוי סוגיות מוסריות עפ� 'ב8'  טבלה  מס

 

 

 

 י מי�  המשתתפי�"התפלגות גורמי כשל בזיהוי סוגיות מוסריות עפ

. י מי� המשתתפי�"מציגה את התפלגות השכיחות של גורמי הכשל בזיהוי עפ 'ב 9' טבלה מס

 בשכיחות גורמי הכשל בזיהוי מוסרי  דמיו� רב קיי� מי� המשתתפי� משתנהבהטבלה מגלה כי 

קיימי� נתוני� הראויי� , יחד ע� זאת.  וההבדל בי� הקבוצות אינו מובהק,בי� גברי� ונשי�

 רגשות חיוביי�כתוצאה מ ציינו כי דעת� הוסחה מסוגיות המוסריות רק נשי� .לתשומת לב

 על דמיו� מוסרי כללי גברי� דיווחו יותר מנשי�). ב הגברי� בקר0הנשי� לעומת   בקרב12.9%(

 בקבוצת 12.8% הגברי� לעומתהגורמי� בקבוצת   בצרו" שני19.9%( ומערכתי כגור� כשל בזיהוי 

ות נשי� הושפעו יותר מחוסר נסיונ� המקצועי והארגוני ומנורמות הנהוג, �יה על פי דיווח.)הנשי�

 אצל הגברי� בגור� 2.2% אצל נשי� לעומת 6.4%( מוסריות בארגו� על יכולת� לזהות סוגיות

 ).                            אצל הגברי� בגור� הנסיו�4.4% לעומת 9.6%ו ,הנורמות הארגוניות 

 

 גור� שכיחות  +35 %  35מתחת ל %

 רגש שלילי 18 6 18.8 12 13.5
 רגש חיובי 4 0 0 4 4.5
 חלוקת קשב 6 2 6.25 4 4.5
 עייפות  ועומס 5 2 6.25 3 3.3
 דמיו� מוסרי 12 2 6.25 10 11.2
 דמיו� מוסרי מערכתי 10 1 3.1 9 10.1
 ידע/חוסר מידע 6 0 0 6 6.7
 חוסר נסיו� 7 1 3.1 6 6.7
 אי הבנת תרבות 5 1 3.1 4 4.5
התמקדות בחשיבה  9 3 9.3 6 6.7

 כלכלית
 חרדה על מקו� העבודה 8 2 6.25 6 6.7
 לחצי� לביצוע 9 3 9.3 6 6.7
 ריחוק פסיכולוגי 2 2 6.25 0 0

 מודל מנטלי 7 2 6.25 5 5.6
 מוטיבציה להצליח 9 2 6.25 7 7.8
 נורמות�תרבות ארגונית 4 3 9.3 1 1.1

 כ"סה 121 32  89 



 151 

 י מי�" התפלגות גורמי כשל בזיהוי  סוגיות  עפ– ' ב9' טבלה מס

 

 

 

 

 

 סיכו�

של בזיהוי מצביעה על חלוקה מאוזנת יותר בי� הגורמי� התפלגות השכיחויות של גורמי הכ

אפשר לזהות שלושה גורמי� בולטי� , יחד ע� זאת.  יחסית להתפלגות גורמי הזיהוי,השוני�

מהווי� את הגור� השכיח ביותר בהשפעתו על ה � רגשות שליליי�.  א:המשפיעי� על כשל זה

נוקשות מוסרית . ב ,סוגיות מוסריותהסחת הדעת של מקבל ההחלטה שתוצאתה כשל בזיהוי של 

גורמי הנעה . ג ,�בבעלי עניי השפעת על פגיעה של הסוכ� המוסרי לחזות את היכולת המשפיעה על

�גורמי� אלו . לקבלת החלטות אסטרטגיות והתעלמות ממרכיבי� מוסריי� המשפיעי� על לח

 גורמי� בכירי� בארגו� היענות ללחצי� שלגורמת ליא ה וולהתקד�נובעי� מהמוטיבציה להצליח 

התבוננות  .של מקבל ההחלטה מפגיעה במשרתו ובמעמדוחרדה להפרות מוסריות מתו� 

מרכיב הרגש השלילי : מעלה את הנושאי� הבאי�השונות בהתפלגות הגורמי� בקבוצות הגיל 

י  הדמיו� המוסרי הכללמיגור,  לעומת זאת.  כשל בזיהוי של חברי הקבוצה הבוגרת עלמשפיע יותר

במידה  י�  משפיע)מידת ניסיונו של האד�הקשורי� ככל הנראה ל (והדמיו� המוסרי המערכתי

י מאפייני מי�  "חינת הנתוני� עפ ב.יותר על כשל בזיהוי של חברי הקבוצה הצעירה יותררבה 

 .ל" מצביעה על דמיו� רב  בי� שתי הקבוצות הנפי� המשתת

 

 

 גור� שכיחות נשי�  % גברי� %

 ילירגש של 18 4 12.9 14 15.5

 רגש חיובי 4 4 12.9 0 0

 חלוקת קשב 6 1 3.2 5 5.5

 עייפות  ועומס 5 2 6.4 3 3.3

 דמיו� מוסרי 12 2 6.4 10 11.1

 דמיו� מוסרי מערכתי 10 2 6.4 8 8.8

 ידע/חוסר מידע 6 1 3.2 5 5.5

 חוסר נסיו� 7 3 9.6 4 4.4

 אי הבנת תרבות 5 1 3.2 4 4.4

שיבה התמקדות בח 9 2 6.4 7 7.7
 כלכלית

 חרדה על מקו� העבודה 8 2 6.4 6 6.6

 לחצי� לביצוע 9 2 6.4 7 7.7

 ריחוק פסיכולוגי 2 0 0 2 2.2

 מודל מנטלי 7 1 3.2 6 6.6

 מוטיבציה להצליח 9 2 6.4 7 7.7

 נורמות�תרבות ארגונית 4 2 6.4 2 2.2
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"  לי נסיו� כמו שיש לי היו�אילו היה"זיהוי המוסרי  התנסות כמרכיב המשפיע על רמת  ה 4.4.7

 אי זיהוי סוגיות מוסריות במבט לאחור/ת גורמי זיהויתפיס(

בכל אחד משלבי  ובמהל� התפתחותו של מנהל בארגו� הוא נפגש בסוגיות מוסריות רבות

: היאאחת השאלות המועלות במחקר הנוכחי . להשתנותנקודת המבט שלו עשויה ההתפתחות 

� התנסות בהתמודדות ע� סוגיות מוסריות מפתחת רגישות מוסרית המאפשרת לבעל הניסיו� הא

שאלה זו מובילה אותנו לשאלת ההגדרה  ? לזהות סוגיות מוסריות באופ� שונה מאד� מנוסה פחות

 יכולות הזיהוי של סיטואציות עלמשפיעה הניסיו� אינה צבירת יש הגורסי� כי . של נסיו� מוסרי

מקונפורמיות ללחצי� ארגוניי�  שר התנערות צבירת בטחו� עצמי המאפעל אלא מוסריות 

כתוצאה   מוסריצבירת ניסיו�ב רואי� אחרי�חוקרי�  , זאתלעומת. המאפיינת מנהלי� צעירי�

 המאפשר זיהוי מוסרי רחב ומעמיק גור�מהתנסות מתמשכת במפגש ע� קונפליקטי� מוסריי� 

 לנסיו� מקצועיאנו למדי� כי בעיני מנהלי� רבי� יש ער�   מהדוגמאות המוצגות בהמש�.יותר

 . בהתמודדות ע� סוגיות מוסריות בעול� העבודה

מתאר בתמציתיות את  ההשפעה של חוסר ניסיונו על התנהגותו כשנתבקש  35 מנהל פרויקט ב� 'ר

 :לפטר עובדי� בפע� הראשונה בחייו המקצועיי�

, מעול� לא פיטרתי עובד. לה עלי המשימה לפטר עובדי�לא היה לי מספיק ניסיו� קוד�  כשנפ" 

האופ� בו ניהלתי את השיחה  . עקב תנאי הפרישה שהוצאו לעובדי�,חשבתי שהעניי� יעבור חלק

פגע בעובדי� לא לקחתי בחשבו� את עוצמת הרגשות וההתנגדות והיה לי קשה לקיי� את אותה 

 . על מנת להיפטר מהתמודדות ע� הרגשותעשיתי אותה בנוסח של לגמור כמה שיותר מהר. שיחה

 עוצמת הפגיעה שחווה שלא הבנתי את שני גלי פיטורי� נוספי� אני מבי� בדיעבד לאחר שעברתי

לנשו� עמוק  כמו , כזו לקונית.  וכתוצאה מכ� שיחת הפיטורי� הייתה נוראה,העובד במצב כזה

לי להבי� כי לפני אד� שכל למסור את ההודעה ולהמשי� הלאה ב, בזמ� שלוקחי� תרופה מרה

 ."היו� אני יודע טוב יותר אי� לנהל שיחה כזו. עולמו נחרב

האירוע שעליו הוא בחר לדווח .  כיו� כמנהל בכיר באחת התעשיות הכימיותמשמש 38ב� ' ע

התנסות את השפעת ה  באמצעותו לתאר והוא בחר, התרחש לפני מספר שני�,במסגרת המחקר

 :רחשות האירוע והכתיבה עליושעבר בפער הזמ� בי� הת

 .כולת הניהולית שלי הייתה מוגבלתהי, במהל� השני� הראשונות לעבודתי בתעשייה הכימית " 

 כל מה –מעול� לא למדתי לנהל (יכולת זו השתכללה והשתפרה ע� השני� וע� הצטברות הניסיו� 

ג� ,  היכולת הניהולית במסגרת).נהלי� שלישידעתי היה מ� הרקע הצבאי הפיקודי שלי ומחיקוי מ

 .וגדלה ע� השני�, י� הייתה נמוכההמודעות לבעיות מוסריות ואתיות במהל� הקשר ע� אנש

 –דיו� בבעיות אתיות ) כמעט( בצבא אי� .ונלמד עוד פחות מ� החלק הניהולינושא זה נסקר 

 בפומבי לא נהוג לדו�והיכולת ללמוד ממנהלי� שלי את הנושא מוגבלת מאד מכיוו� ש, מוסריות

המתבססות על הרקע האישי ,  לא נותר אלא להסתמ� על האינטואיציות האישיות.בבעיות אלה

שרק בניתוח לאחור זיהיתי את המרכיבי� , בתקופה זו היו אירועי� רבי� .והחינו� שלי

ושלו הייתי בסיטואציה , כיו� אני משוכנע ששגיתי קשות בהחלטתי .המוסריי� והאתיי� בה�

ראייה בוגרת , כלומר ע� ניסיו� רב יותר, קד� יותר של הקריירה הניהולית שליהזאת בשלב מת

הייתי מחליט ,  מוסריות–ובעיקר יכולת לתפוס ולהבי� את האירוע כבעל משמעויות אתיות , יותר

ת שיכולה הייתה לגרו� לשינוי בתרבו, אני מסתכל עליו כנקודת החלטה כמעט היסטורית.אחרת

אבל נראה לי שההחלטה שלי לוותר השתלבה בתרבות , ייתכ� שאני מגזי� .הארגונית של החברה
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הייתה לי הזדמנות חדה . חלטות קודמות בסיטואציות דומותוהייתה דומה לה, הארגונית הקיימת

 במקרה שלי היו הרבה מאד עובדות שהיוו בסיס אית� .ולא עשיתי זאת, ורה להחליט אחרתובר

להערכתי במידה והייתי מחליט על . ת ההחלטה על הפיטורי�ונית� היה להעביר א, לתביעה שלי

 של –הפיטורי� נית� היה ליצור גל שיסח" את המפעל כולו לכיוו� של תרבות ארגונית בריאה יותר 

עבודה בהתא� לנהלי� והנחיות המנהלי� , התנהגות תרבותית ונאותה בי� העובדי�, שכר ועונש

כפי .ומרגיש שיש לי חלק בכ�, א הושג ועל כ� אני מצטערכל זאת ל .ללא פשרות וללא קיצורי דר�

 מתו� .ו כבעל משמעויות אתיות ומוסריותבזמ� התרחשות האירוע לא תפסתי אות, שציינתי

 "נראה לי שההחלטה שקיבלתי הייתה מוטעית, הסתכלות כיו� על משמעויות אלה

 לו לזהות את הסוגיה י�ר מאפשומציי� בדבריו כי נסיו� רב יותר וראייה בוגרת יותר הי' ע

מנהלי� ות אישית ללא הכוונה וחונכות של מדבר עליה היא התנס' ההתנסות שע .המוסרית

התהלי� שהוא מתאר הוא מעי� תהלי� של ניסוי וטעיה שנצבר בסיכומו של דבר . אחרי� בארגו�

 . ליכולת זיהוי טובה יותר

חות מהירה לתפקיד ניהולי וחוסר  מנהלת פרויקט מתארת קבלת החלטות מוטעית עקב התפת'נ

 :נסיו� במיומנויות ניהוליות

קיבלתי מהר ,  של הארגו�תהייתי מתארת את עצמי כמנהלת שצמחה מהר מאוד מתו� הדינאמיו

. באופ� מלאכותי, להיות מנהלת וא"" תו� כדי תנועה"מאוד אחריות על אנשי� אחרי� ולמדתי 

הבחירה של . לא היה קיי� באופ� בולט במודעות שליזה פשוט. במקרה הזה נפל, לכ� הנושא האתי

) מנהל משאבי אנוש או מנהל מחלקה, למשל(לא היה עוד גור� , משתתפי הצוות חלה עלי בלבד

מיינתי את העובדי� . היה מסב את תשומת ליבי לעניי�ששהיה מעורב בתהלי� המיו� וסביר להניח 

כמו . ר זה הקשה על ראייה ברורה של הדברי�דב. ללא התערבות או התייעצות ע� גור� אחר, לבד

רק בדיעבד כאשר הצוות כבר היה . לא התייעצתי ע� מנהל המחלקה בזמ� הרכבת הצוות, כ�

התייעצתי ע� מנהלי המחלקות של העובדי� וה� מסרו לי , מורכב ונמסרה הודעה למשתתפי�

זאת הייתה נקודה . י�הקודמי� אודות העובד/ חוות דעת שלא תאמה את רשמיי הלא מקצועיי�

במקו� לתת הזדמנות . בה הבנתי שקיבלתי החלטה מוטעית והפליתי במיו� העובדי� לצוות

העדפתי פעמי� רבות עובדי� שהתאימו פחות , לעובדי� טובי� שמגיע לה� ושמאוד רצו להשתת"

 .מכל הבחינות להיות חברי� בצוות

 כי  35מנהל פרויקט ב� '  מתאר ד,בארגו�יטתית וחשיפה לשיח מוסרי נמנעה למידה ש' נבעוד שמ

התנסות אישית ר באמצעות למידה פורמלית שהצטרפה אליה הגיע להבנה מעמיקה יות

 :קונקרטית

למדתי על זכויות אד� בכלל וזכויות עובדי� בפרט ונחשפתי לצורות ,במהל� השני� בגרתי " 

גרמתי עוול  לחלק מהאנשי� שני� מאוחר יותר הבנתי כי .מחשבה ליברליות וביקורתיות יותר

חות נוספת הייתה שחוויתי פיטורי� בחברה בה אני עובד כיו� בזמ� כנקודת התפ. עימ� עבדתי

את הרגשת ,לפתע הבנתי את המשמעות של להיות מועמד לפיטורי� . המיתו� של ענ" ההי טק 

בעקבות . מיתהפגיעות וחוסר האוני� ואת השפעת הפיטורי� על האד� ועל משפחתו והערכתו העצ

 ."חוויה זו התחייבתי לעצמי כי בעתיד אשי� לב  לנורמות מחייבות

 אחרות משלו בתקופת לימודיו וארוע חשיבהמתאר תהלי� התפתחות שנובע מחשיפה לצורות ' ד

 שני הגורמי� הביאו אותו לראייה שונה של .עבדבו טראומטי קונקרטי שהתרחש בארגו� ש

 .ניתהמרכיב המוסרי בהתנהגות ארגו
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 אותו חוסר הבטחו� הבסיסי שחש מנהל בשלבי� הראשוני� של תהלי� הניהול ממקד

וכתוצאה מכ� הוא , הרואה בעמידה ביעדי� ניהוליי� את חזות הכל" צרת סרט"לנקודת מבט 

מנהל ייצור ' דוגמא לכ� אנו יכולי� לראות בדבריו של י. אינו רואה את ההיבטי� המוסריי� במצב

הוא טוע� שהלח� להוכיח את .  לתאור תהלי� ההתפתחותיבציוני אישיותימימד מוט המוסי"

הוא ש� את ליבו אליה� עצמו  ולהתמודד  ע� הצלחה בתחילת דרכו מנעה ממנו לראות דברי� ש

 : עצמירק לאחר רכישת נסיו� ובטחו�

ות הייתי שקוע בלנס, בתפקיד של מנהל תחו� במחלקת אריזה, בשלבי� הראשוני� לעבודתי ש�" 

בנוס" לכ� אלו ה� שלבי� של , להוכיח שאני יכול להוציא את המקסימו� מתחו� אחריותי

למידה של התרבות הארגונית , למידה של נהלי העבודה ושל צורת העבודה הנהוגה במקו�. למידה

, נית� לדעתי לומר במידה רבה של צדק .העובדי� והמנהלי�, והיכרות א� הנפשות הפועלות

הייתי שקוע לחלוטי� בנסיו� להוכיח את עצמי , ה הייתי עיוור לחלוטי� לבעיהשבשלב ז, לצערי

כשהכוונה , תו� שימוש במינימו� משאבי�, וחלק מההוכחה היה להוציא את מקסימו� התפוקות

לאט לאט החלה לחלחל אצלי ההכרה שמשהו פה לא .היא כמוב� כמעט תמיד למשאב האנושי

ותר בשלב בו התחלתי להכיר את הנפשות הפועלות באופ� יותר לדעתי זה הגיע פחות או י, הגיוני

פתאו� שמתי לב שאני דואג להיענות כל הזמ� לצרכי� של אות� אנשי� ספציפיי� מבלי . מעמיק

הא� הצרכי� שלה� חשובי� ? לעצור ולשאול את עצמי הא� אלו ה� היחידי� שיש להתחשב בה�

מחלקה חשובי� יותר מצרכיה� /מפעל/ברהוהא� הצרכי� של הח, יותר מהצרכי� של האחרי�

מהר מאוד לאחר מכ� הגעתי למסקנה שבחלק הראשו� של הבעיה אני דואג דוקא . של העובדי�

ודופק את אות� אלו שממילא יותר מסורי� או , לצרכי� של אות� אלו שתורמי� הכי מעט

 בכ� הייתה עבורי ההכרה.לחליפי� אי� לה� ברירה אלא לעשות כדברי או לחפש מקו� עבודה אחר

ואינני מתבייש לומר היו� שאלו , אישית תהלי� שבתחילתו הצדקתי את מעשי במגוו� תירוצי�

כל אחד היה רוצה לעבוד בטבע , העובדי� רוצי� לעבוד שעות נוספות: למשל. היו תירוצי�

בשלב . המצב תמיד היה כ� ואני רק ירשתי אותו ולא יצרתי אותו ועוד כהנה וכהנה, בתנאי� האלו

ג� א� , שני הגעתי להכרה שהמצב הזה הוא בלתי נסבל ואני אישית לא אוכל לעבוד באופ� הזה

 ".� מספר של אנשי� במערכתעהדבר אומר שאני עלול להגיע לחיכוכי� 

 .לאור� זמ�ברכישת נסיו� מוסרי התפתחות התהלי� את תאר  לנית�' מפורטת של יה ומעדות 

בסיטואציות כתוצאה מהתנסות יו� יומית של הפרט קודת המבט מגוו� ומרחיב את נזה  תהלי�

ממצב של עיוורו� עד למצב של הכרה  הדרגתי באופ� ההתפתחות היא .בעלות מרכיבי� מוסריי�

הנפשות ע� הוא שלב ההכרות ע� נוהלי הארגו� ו 'שלב א. במרכיבי� המוסריי� של המצב

 : שבא לידי ביטוי בדברי� הבאי�והתמקדות בביצוע נאמ� של המוטל עליובו הפועלות 

הייתי , שבשלב זה הייתי עיוור לחלוטי� לבעיה, לצערי, נית� לדעתי לומר במידה רבה של צדק"

, שקוע לחלוטי� בנסיו� להוכיח את עצמי וחלק מההוכחה היה להוציא את מקסימו� התפוקות

 השלב השני שבו ע� רכישת הנסיו� והנפשות הפועלות מגיע".תו� שימוש במינימו� משאבי�

לאחר מכ� הגעתי למסקנה שבחלק הראשו� של הבעיה אני " :צומחת ההבנה שמשהו אינו כשורה

ודופק את אות� אלו שממילא יותר , דואג דוקא לצרכי� של אות� אלו שתורמי� הכי מעט

ההכרה בכ� .מסורי� או לחליפי� אי� לה� ברירה אלא לעשות כדברי או לחפש מקו� עבודה אחר

ואינני מתבייש לומר ,  עבורי אישית תהלי� שבתחילתו הצדקתי את מעשי במגוו� תירוצי�הייתה

בשלב " :להבנה מלאה של הסיטואציה המוסרית' בשלב השלישי מגיע י.היו� שאלו היו תירוצי�
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ג� א� , שני הגעתי להכרה שהמצב הזה הוא בלתי נסבל ואני אישית לא אוכל לעבוד באופ� הזה

 ."עלול להגיע לחיכוכי� ע� מספר של אנשי� במערכתהדבר אומר שאני 

 � מתאר בדבריו את תהלי� הלמידה שלו מתו� התנסות בארגו� ומתאר את דרכי הפעולה' י

 : שגיבש בעקבות התנסות זו� שיסייעו לו לשמור על עקרונות מוסריי�

לו ראיתי ככל שהתנסיתי יותר בארועי� א". משחק"בתחילה קיבלתי זאת כחלק מוב� מאליו ב"

החלטתי לסווג את המפגשי� ע� ...י אמירת האמת"כ נית� להגיע לתוצאות טובות א" יותר ע"שבד

אית� נפגשי� כדי לדבר על יכולות , מפגשי� ע� לקוחות פוטנציאלי�: הלקוחות לשני סוגי�

 כלליות יותר שאינ� נוגעות  לרכיב ספציפי ולמפגשי� ע� לקוחות חתומי� העובדי� אתנו לפיתוח

, במפגשי� מהסוג הראשו� נית� לדבר בכללי ולכ� רמת האמינות לא חייבת להיות גבוהה. מערכת

. במפגשי� ע� לקוחות חתומי� אני נצמד לתכונות הקיימות של המוצר ולא מבטיח הבטחות שווא

 .”בכל הנוגע לתאריכי אספקה ללקוח אני מפנה אות� לאנשי המכירות

ע� המשמעות הנסתרת שיש למילי� בארגו� בו האד� עובד חלק מתהלי� ההתנסות היא ההכרות 

' רכישת הטרמינולוגיה שמייצגת את התרבות הארגונית היא פונקציה של התנסות כפי שמתארת ע

 :לת משאבי אנוש של ארגו� גדולהמנ

. ההערה שלי נוסחה בחוסר זהירות בפזיזות ולא הייתי ערה למשמעות  שיכולי� ליחס בה בארגו�"

הדבר .טרמינולוגיה של הארגו� היו למילי� שכתבתי משמעות אחרת ממה שהתכוונתימסתבר שב

נבע לדעתי מחוסר נסיו� ניהולי ואי  הבנת המוכבות של הנושא וההשלכות שעלולות להיות על 

במקרה זה לא בחנתי בראיה מקיפה מה עלולות . התהלי� ועל המש� המהליכי� המשאב אנושיי� 

 "של ההחלטה שלילהיות ההשפעות העקיפות 

 .ג� אישיותו של המנהל עוברת שינוי.  הקוגניטיביבמישורתהלי� ההתפתחות מתקיי� לא רק 

 במצב זה ה� עדיי� .י חוסר בטחו� והתלבטות אישית"בתחילת דרכ�  ע מאופייני� מנהלי� רבי�

ההתנסות כתוצאה מרק ע� רכישת הבטחו� . לא בשלי� לנהל דו שיח דיאלקטי ע� עצמ�

במצב כזה . לית  מתעצבת אישיות� לכיוו� אוטונומי יותר המאפשר את אותה דיאלקטיקה הניהו

כמסגרת  ,ברב המקרי� מנהלי� בכירי� יותר ,של חוסר בטחו� נוטי� מנהלי� להסתמ� על אחרי�

 : בהתייחס לפגיעה לא הוגנת בספק30מנהל פרויקט ב� ' כפי שמתאר זאת ג.התייחסות מוסרית 

הייתי כפו" . � בתחו� של בחירת ספקי� ולא הכרתי את הנוהג המקובל בענ" הייתי חסר נסיו"

ל ה� "בסיטואציה כזו עובד חדש יקבל את הסברי  המנכ. ל כבר בתחילת דרכי בעבודה"למנכ

אני לא . ל וה� מפני שהעובד אינו רוצה להתחיל במקו� חדש ברגל שמאל"מפאת כבודו של המנכ

ל הייתה הדר� הקלה באותו "ני מודה שלקבל את הסבר המנכהייתי חריג בהתנהגותי זו א� א

 ."זמ�

מתאר בגילוי ' י. תהלי� עיצוב האישיות הוא לא פחות חשוב מרכישת התנסות במישור הקוגניטיבי

 .שלו יתשיצמיחה האתהלי� לב את תהלי� ההתמודדות ע� האני  ואת 

נית� , "פעלתי כחוק", "וטל עליעשיתי את המ", "מילאתי הוראות"היה ברור לי כי בנימוק של "

. ולהצדיק� , וכי עלי להשתמש בכלי� אחרי� בכדי לנמק את מעשי, לעשות מעשי� איומי�

היה , שנכנס בשערי האוניברסיטה עשר שני� קוד� לכ�, תי את עצמי הא� אותו סטודנט צעירשאל

,  מניז� חסר פשרותשל הו, ועל ברכיה� חונכתי, כל אות� ערכי� בה� האמנתי. נוהג כפי שנהגתי

חשתי . צצו ועלו במלוא עוצמת�, ושדומה כי נעלמו מדר� חיי, אמפטיה לאומללי� באשר ה�

חשתי ג� .  כה מנוגדי� לערכי� בה� האמנתיהישערכעל כי נטלתי חלק במערכת , בושה עצומה
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 מצאתי עצמי בסיטואציה בה התנהגותי כה מנוגדת לערכי�, פחד גדול מכ� שמבלי משי� כמעט

הלקח העיקרי אותו הפקתי מ� הסיטואציה הוא לא להתכחש .שהאמנתי שמרכיבי� את אישיותי

להסיט מבט ולפעול תו� התעלמות מערכי� , ולא להגיע למצב בו כשהאמת ברורה כשמש, לעצמי

ושיש  , ברור לי שישנה משמעות רבה לבחירת דר� מקצועית. ותחושות בסיסיות , בסיסיי�

מאופיינת בערכי� מוסריי� , רכת המקצועית אליה ארצה להשתיי� בעתידלהקפיד ולודא כי המע

ברור לי כי כניסה למערכת שערכיה אינ� . או שלפחות אוכל לחיות אית� בשלו�, בה� אני מאמי�

, טומנת בחובה סכנה ג� למי שערכיו מנוגדי� לערכיה, אלא מבוססת על שלטו� הכח, מוסריי�

ות כוחניות הינו כח דל עוד יותר בהשוואה לפרט שערכיו שוני� כיוו� שכוחו של הפרט כנגד מערכ

עשוי למצוא , וסופו של דבר פרט בעל ערכי� מנוגדי� למערכת כוחנית, ממערכת שאינה כוחנית

" חיילי המחסומי�" ודי א� נזכיר את –בסבירות גבוהה , עצמו נטמע בתוכה ומאמ� את ערכיה

 ."ויצאו מש� חיות אד�, י� בעלי ערכי� הומניי�אשר מעידי� על עצמ� כמי שהגיעו למחסומ

לא -אנו עדי� לתהלי� ביקורת עצמית שמביא אותו ללקח עיקרי מבחינתו כאד� '  מוידויו של י

מהקונפליקט שחווה התפתח תהלי� . להתכחש לעצמו ולהתמודד ללא חשש ע� סוגיות מוסריות

 .דיאלקטי שהביא לצמיחה אישית

שתתפי� עולה כי לתהלי� ההתנסות בטיפול בקונפליקטי�  מניתוח דיווחי המ: סיכו�

היכולת לזיהוי סוגיות מוסריות תרומה רבה להגברת ) ארגוני� עסקיי�(בסביבה מוגדרת מוסריי� 

אוצר התנסויות   פיתוח ורכישת :בשני מישורי�התנסות זו פועלת על האד� . באותה סביבה

 ,ברפרטואר תגובות אפשריות" אימו�"צאה מכתו רחב יותר של מצבי� מוסריי� שמאפשר זיהוי

 הזהות המוסרית במקו� מרכזי מאפשר את הצבתמלווה ברכישת בטחו� עצמי ההצמיחה אישית ו

 למרכיבי�  של המנהל  הפניית תשומת הלבמאפשרי� את תהליכי� אלו .,בזהותו של המנהליותר 

  בסיטואציות מורכבותבעלי משמעות מוסרית

 

 
4.5 �  בממצאי�דיו

את הגורמי� בקרב מנהלי� ברמות הניהול הבינוני והזוטר בח� ) 1מחקר (המחקר הנוכחי 

 נקודת .וכשל בזיהוי של סוגיות מוסריות בסביבה עסקית מורכבת ותחרותית המשפיעי� על זיהוי

 בני אד� ע� סביבת שמפגשיה� של הייתה ,המוצא של המחקר שהוא אקספלורטיבי באופיו

שמה� אפשר להבי� את המשמעות הבניית סיפורי� אישיי� וחברתיי� העבודה שלה� מביאי� ל

 הנרטיבי� שעלו מניתוח .שה� נותני�  לדרכי התמודדות� ע� סוגיות מוסריות באותה סביבה

ואת   זיהוי של סוגיות מוסריותלתאר את הגורמי� המשפיעי�דיווחי המשתתפי� סייעו בידינו 

נרטיבי� שאותרו בסיפורי ה בחינת .משתתפי המחקר הסוגיות העיקריות אית� מתמודדי� אופי

הכשל בזיהוי סוגיות מוסריות והשוואת� לנרטיבי� המאפייני� זיהוי מוצלח של סוגיות מוסריות 

והכשל  הזיהוי גורמי כסיוע להבנת .ת הזיהוימאפשרת לנו להניח יסודות ראשוני� להבנת תופע

עקב אופיו הראשוני של המחקר  .  השוני�נעשה שימוש ג� בניתוח שכיחויות המופעי�בזיהוי 

הוצגו בניתוח ג� נתוני� שלא נמצאו מובהקי� א� המגמה שהסתמנה מה� מעניינת וחשובה 

 . לבדיקהותכהשערבנושא למחקרי� הבאי� 
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 תכני הסוגיות ואופי הדילמות 4.5.1

י היו�  בתוכ� הסוגיות המוסריות אית� מתמודדי� מנהלי� בחישאלת המחקר הראשונה עוסקת

וה� במצב " זיהוי"רשימת הסוגיות שהופקה מניתוח תיאורי הסוגיות ה� במצב . יו� המקצועיי�

מציגה מגוו� רחב של סוגיות ודילמות מוסריות המאפיינות את חיי העבודה של " כשל בזיהוי"

 סוגי סוגיות אית� 14ניתוח התוכ� העלה . מנהלי� בדרג הבינוני והזוטר בארגוני� עסקיי�

ארו שתוהעיקריי� הדיו� בסעי" זה מוקדש להסבר תחומי  הפעילות . ודדי� אות� מנהלי�מתמ

 .זיהויב כשלבקבוצת הה�  וזיהויקבוצת הב ה� י משתתפי המחקר"ע

 העלמת אמת מלקוחות

הכשל בזיהוי היא ובקבוצת קבוצת הזיהוי בהסוגיה המעסיקה את המנהלי� במידה הרבה ביותר 

 סוגיה זו .לבעלי העניי� של הארגו�יווחי� חלקיי� או שקריי� וני לדהתמודדות ע� הצור� הארג

י " מהסוגיות המדווחות ע14%�י קבוצת הזיהוי וב" מהסוגיות המדווחות ע30%�באה לידי ביטוי ב

 הקבוצות מצביעה על כ� כי נושא העלמת האמת  בשתי  7שכיחות קטגוריה זו. זיהויקבוצת הכשל ב

ההתנהגויות .  בסדר היו� של המנהל המתפקד בסביבה עסקיתנכבדמבעלי העניי� תופס משקל 

דר� , י דיווחי המשתתפי� מהעברת מידע שקרי יזו� בצידו האחד של הרצ""בתחו� זה נעות עפ

.  השני של הרצ"קצהו וכלה בפסיביות בדיווח על תקלות בכוהעברת מידע חלקי ולא של� בהמש

גדול מהצור� של ה וח האמת לבעלי עניי� נובע בחלקהקונפליקט העומד בבסיסה של  סוגיית דיוו

ברב . המנהלי� לקיי� את הארגו� ולשרוד בסביבה התחרותית והתובענית שבה ה� מתפקדי�

המקרי� אנו עדי� למצב שבו חברה קטנה או בינונית מתמודדת במכרז על פיתוח מוצר או מת�  

הצעות אופטימיות שת  להגארגו�מנהלי ההתחרות הקשה מביאה את .  נוספות חברותמולשרות 

 במטרה לזכות בפרויקט כל זה. או היכולת של החברה המציעה/ושאינ� מייצגות את מצב הידע 

במיוחד (ארגו� עבור ה זכייה בפרויקט עניי� של חיי� ומוותהמהווה במקרי� רבי� כאשר  ,המדובר

 ע� הלקוח מתחיל לאחר חתימת החוזה). נכו� הדבר בחברות הזנק שמבוססות על מוצר אחד

 שבמהלכו מתברר כי החברה אינה יכולה לעמוד בתנאי החוזה תהלי� הפיתוח או מת� השרות

היכולת לפתח את המוצר  או/ו ,המובטחתרמת השרות  או/ ומבחינת לוח זמני� לאספקת המוצר

 או בעיות כתוצאה מפערי ידע טכנולוגיי� י המפרט המלא שהתחייבה עליו"עפאו השרות 

י דיווחי "עפ. זה עולה השאלה הא� לדווח על המצב הבעייתי לבעלי העניי�שכבמצב . יותלוגיסט

" עגל  פינות"או ל  לזכות בזמ� נוס"י� מנס� וה"פינה" ל�חלק מהדוחק  שכזה מצב  ,המשתתפי�

הפסקתו של הפרויקט משמעותה . הפרוייקטאותו טכנולוגיות על מנת להמשי� את העבודה על 

י המנהלי� "שדה הפעולה מוגדר ע. ול החברה או פיטורי צמצומי� של עובדי�במקרי� רבי� חיס

 ללא הבנת כללי המשחק בסביבה העסקית אי אפשר להבי� את ,ולטענת�, במונחי� כלכליי�

מבלי להתייחס לאספקט הכלכלי אי " :35מנהל כספי� ב� ' אכפי שטוע�  . הכשלי� המוסריי�

 ."מתמודדי�אפשר להבי� את הדילמות שאית� אנו 

                                                 
כ " הדיווח בקבוצת הכשל בזיהוי מתווס" לסה.בקבוצת הזיהוי מציג מצב שבו המדווחי� מודעי� להתמודדות מסוג זה הדיווח 7

משו� שבקבוצה זו מקבלי ההחלטה דיווחו כי לא היו מודעי� "  בעלי העניי�אי דיווח אמת ל"אחוזי  השכיחות  של מופעי סוגיות 

 . כ המופעי� בתחו� זה מורכב מצירו" שני סוגי הדיווחי�" בעת קבלת ההחלטה ולכ� סביר להניח שסהל"לסוגיה הנ
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וח אמת לבעל העניי� מוצגת   על נכונות� של מנהלי� לדיומידת עוצמתו של המאבק להישרדות

 מצד אחד ידענו כי בלוח הזמני� שהעמיד הלקוח": ראש פרוייקט בחברת הזנק' בדבריו של ר

ולייצב את המערכת א� מצד שני , האיטלקי אי� סיכוי ממשי לממש את היכולות שהלקוח דרש

השתתפות המערכת של החברה  בהצעת המכרז .  עמדה באותו זמ� בפני גיוס נוס" של כס"החברה

של הלקוח האיטלקי  יכלה לשפר פלאי� את איכות התנאי� וכמות הכס" שהחברה הייתה יכולה 

א� החברה שלנו לא הייתה זוכה להשתת" בהצעת המכרז יתכ� שלא היינו מצליחי� לגייס . לגייס

עמדו בפנינו שתי אפשרויות להבטיח ללקוח כי השינויי� שדרש אפשריי�  .  ...כספי� בזמ� הקרוב

מכר ולקוות על מנת שיוכל להשתת" במכרז את החברה שלנו ואז זה נועל אותו ע� החברה שלנו  ל

 או להודות בפני הלקוח באמת כי לא נית� לשפר את המערכת כפי שדרש  לאחר מכ� לטוב או לנס

 למכרז  יחליט להעי" אותנו מ� ההצעה ולאהוא יסכי� לשנות את תנאיובזמ� שקבע ולקוות כי 

כאשר על הפרק קיי� הסיכו� שההעפה מ� המכרז תפגע קשות בגיוס הכס" הקרוב של החברה או ,

 חדבר שיכול להעמיד את עצ� קיו� החברה  בסכנה בטוו,אפילו תדחה אותו למועד מאוחר יותר

 "הקרוב והבינוני

הצעה שקשה לממשה ואשר גוררת ג דפוס התנהגות שבו מוגשת ללקוח  המתואר מציהמקרה

" העלמת אמת מבעלי עניי�"מניתוח קטגורית התוכ� . ה מוסרית בעלילנבעקבותיה התנהגות שאינ

כיצד השאלה עולה  , בחברות רבות המשתתפי� דפוס התנהגות נורמטיביי דיווחי"המייצגת עפ

 ? י� מודלי� פסיכולוגיי� שיסייעו בידינווהא� קיימ? אפשר להסביר התנהגות שכזו

. א : מרכיבי� עיקריי� האחראי� לתהלי� משלושהת לעיל מורכבה שתוארופעההת

תהלי� .  ב.האפשרות למימושהודאות לגבי הלמרות אי , וזאתהחלטת הארגו� על כניסה למחויבות

ת� להסביר את  ני.ההחלטה להעלי� מידע. ההתמודדות ע� חוסר היכולת לממש את ההבטחה וג

תהלי� ההחלטה הכולל  את .י מודל פסיכולוגי מתאי�" הללו עהופעתו של כל אחד מהמרכיבי�

  . escalating commitment)(Staw, 1981  �"המחויבות המוסלמת"בחרנו להציג באמצעות מודל 

  משאבי�ושקעובסיטואציה שבה הי� ארגו� נמצא/שאד� מצב הסלמה מתקיי� ,י סטו"עפ

)� מתברר שאי� ,בשלב מסוי� בתהלי�ו , מוגדרתבמטרה לממש מטרה) מוניטי�, כס", מאמ

 ממשי� בפעילות המקורית ללא שינוי הוא מציג ארגו�א� ה. אפשרות לממש את אותה מטרה

אמורה להתממש מחויבות ללקוח ה ככל שקרב המועד שבו .התנהגות אופיינית למחויבות מוסלמת

בקרב מקבלי  כ� תהיה נטייה רבה יותר ,מוד ביעדי� שנקבעועאפשרות ללארגו� או לפרט ואי� 

 . נטילת סיכו�י "המאופיינת עלהתנהגות ההחלטות 

מודל " את  מציעי� לייש�Geiger, 1997)  (Street, Robertson &'ושותסטריט 

מקרה ל  דוגמא. בעול� העסקימוסריותהתנהגויות  לא על מנת להסביר "  המחויבות המוסלמת

 ;Allinson, 2001 (נספו שבעה אסטרונאוטי� ר שבה'לנג'ו� התפוצצות מעבורת הצו אסהינ, שכזה

Werhane, 1991 .(כי שורש הרע התחיל  א עולה"של הנהלת נאס  תהליכי ההחלטותמחקר

סיו� יהנ. טי� חדשניי� עתירי טכנולוגיה בתקציבי� בלתי מספיקי�קבלקיחת מחויבויות לפרוי

 האמריקאי כבעלת שיעור הצלחה מושל� משו� החשש לביטול א לפני הממשל"להציג את נאס

  מתמשכתא להסלמת מחויבות"פרויקט החלליות המאוישות כולו הביא את מנהלי נאס

תו� נסיו� להציג ארגו� מושל� שיכול לעמוד בכל  שתוצאתה הסופית הפחתת ס" הבטיחות הנדרש
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 החללית למרות שהיה מידע ברור  להחלטה האומללה לשגר אתהסלמת מחויבות זו הביאה .יעדיו

 .8לגבי הסיכו� שבשיגורה באותו יו� אומלל

 מאפשר לתאר ולהסביר את מירב ההתנהגויות המתוארות "הסלמת המחויבות"מודל 

 הסלמת מקרה שבו מתפתחת מתואר 'ב 1'  מסלוחב". אי אמירת אמת לבעלי עניי�"בקטגורית 

י משתתפי "יצג מקרה אופייני שדומי� לו תוארו ע המי,מחויבות בפרויקט פיתוח מוצר טכנולוגי

 אופיניות של העלמת אמת  התנהגויות מצביע על הפוטנציאל של מודל זה בהסברהניתוח  .המחקר

 מסירת מועד. נחת� חוזה לפיתוח מוצר כלשהוא ומוגדר מפרט ביצועי� 0 בזמ� .מבעלי עניי�

עוררי� אצל המפתח סימני שאלה לגבי מת) 1בזמ� (כעבור מספר חודשי� . 3זמ� המוצר נקבע ל

בשלב זה קיימת בפני המנהל האחראי על פיתוח . ז המוסכ�"או בלו/ו אפשרות לעמידה במפרט

להודיע ללקוח כי אי� אפשרות לעמוד באופ� מלא במפרט .  א:המוצר שלוש אפשרויות פעולה

 זולי� כיבי�הכנסת ר(פינות " עגל"חלטה לתו� ה, להחליט להמשי� בפרויקט.  ב,החתו�

 הונאת  בגדרדבר שאינו עומד בסטנדרטי� אתיי� ויש בו) 'הורדת הס" בתנאי הבטיחות וכו/יותר

בקשה : לדוגמא(המש� הפרויקט על פי תנאי החוזה תו� גיוס משאבי� נוספי� . ג�ו ,הלקוח

או מאמ� רכש אגרסיבי שיביא להורדת מחירי� של /לעבודה סביב השעו� מצוות הפיתוח ו

המשתמע מדיווחי מו(י המודל "עפ ).י� האמורי� להיות מורכבי� במוצר המסופק ועודהרכיב

משו� שאי� לו מוטיבציה בסיסית ה� וזאת ' כ באפשרות ג"בוחר המנהל בשלב זה בד, )המשתתפי�

. י המפורט בחוזה" עפ3לזמ� מתו� אמונה שבחירה זו תביא אותו ו ,להתנהגות לא מוסרית

קיימות אינדיקציות ברורות יותר כי אי אפשר יהיה לעמוד בתנאי  ,2מ� זכשהפרויקט נמצא כבר ב

ז בשלב זה תביא לאובד� מוניטי� של "לו/הודעה על חוסר היכולת לעמוד במפרט. 3בזמ� המפרט 

כפי שעלה בדיווחי המנהלי� במחקר ( הגור� המפתח ואולי תחשו" אותו לתביעה משפטית

יט המנהל המפתח להמשי� בביצוע הפרויקט כמתוכנ� כתוצאה מהאילוצי� הללו מחל). הנוכחי

של רכיבי� מפעיל לח� על עובדיו ועל מערכת הרכש א� מתחיל לחשוב על תחליפי� , )דר� פעולה ג(

 כשברור למנהל כי הוא לא יוכל לעמוד בתנאי 3זמ� לקראת . זולי� יותר במידה והמאמ� לא יצליח

 הוא מרגיש כי בשלב כה מאוחר הוא אינו יכול .המפרט הוא נמצא בשיאה של הסלמת המחויבות

ספק את המוצר המוזמ� בכל להודיע ללקוח כי הוא לא יעמוד בפרויקט ולכ� הוא בוחר באפשרות ל

 שימוש בחומרי� ,מפרט חלקי ,הורדת ס" הבטיחות(התנהגות לא מוסרית מחיר ג� במחיר של 

 : ת אחד המשתתפי� במחקרכפי שמגדיר זא). נסיו� לדחיית זמני�  ועוד,יותר זולי�

, הדילמה שלי היתה לדווח ללקוח על התקלה ולהסתכ� בביטול ההזמנה ופגיעה במוניטי� החברה"

או להמשי� בעבודה מתו� תקווה שהנזק ללקוח יהיה נמו� ככל האפשר ולהסתיר את האמת 

 ."מהלקוח

                                                 
ר אפשר לקרוא בספרו 'נגל'ניתוח מפורט של השתלשלות הענייני� בפרויקט הצ .1986ר 'לנג'ח ועדת החקירה של הצ"מתו� דו 8
 .ר'לנג'פיינמ� חת� פרס נובל לפיסיקה  שהיה חבר ועדת החקירה של אסו� הצ. ר' של פרופ" מה אכפת ל� מה חושבי� אחרי�"

כשעוסקי� : "פיינמ� מסיי� את הרטרוספקציה האישית שלו בתוכחה המזהירה בפני אופטימיות יתר המביאה להסלמת מחוייבות

ח אסו� "בנספח לדו. " כי על הטבע אי אפשר להערי�, תחושת המציאות חייבת לבוא לפני יחסי ציבור, בטכנולוגיה מצליחה 
, א לבי� עול� המציאות"אנו ממליצי� שיינקטו צעדי� להידוק הזיקה בי� בכירי נאס " 1986רד פיינמ� ב 'ריצ' ר כתב פרופ'לנג'הצ

עליה� לחיות בעול� .  כזו שתניע אות� לנקוט פעולה ממשית לחיסול�על מנת שיבינו את החולשות והפגמי� הטכנולוגיי� במידה
ועליה� להיות מציאותיי� בכניסה , המציאות כשה� משווי� את העלות והתשואה של המעבורת לשיטות אחרות ליציאה לחלל 

שיש סיכוי סביר לעמוד לוחות טיסות �עליה� לערו� לוחות טיסות מציאותיי�.לחוזי� ובהערכת העלויות והקשיי� של כל פרויקט
 ".בה�
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מ� שבה רמת בנקודת הז, מנהל אחר מתאר גילוי מצב משברי לקראת מועד סיו�  הפרויקט

הסלמת המחויבות היא מירבית ולכ� הוא בוחר להעלי� את המידע מהלקוח עד כדי אספקת מוצר 

  :לא של�

ימי� בודדי� לפני סו" הפרוייקט כאשר הגיע שלב הבדיקות הסופיות שבו יש  לוודא תקינות "

השעו�  . הבדיקות לא עברו בצורה תקינה  ולא הצלחנו לאתר את מקור הבעיה. נתגלתה בעיה ,

השבב לא עבר בהצלחה חלק . תקתק וכאשר הגענו לשלב הסיו� גילינו כי התיקו� אינו מושל�

 ."החלטתי לשלוח את השבב כמות שהוא.  מספר תחומי תיקו� פתוחי�תרוונומהבדיקות 

 החלטות שיש בה� הסתברות מנהלי�מודל הסלמת המחוייבות מצביע על תופעה שבה לוקחי� 

כהנמ� וטברסקי ? מדוע ה� פועלי� כ�. צפויי� לה�התעלמי� מהנזקי� כישלו� ומלגבוהה 

)Kahneman & Tversky, 1979( טועני� כי בני אד� נוטי� להתנהגות שיש בה נטילת סיכוני� 

כאשר ה� מתמודדי� ע� החלטה במצב של הפסד ולהתנהגות שנמנעת מסיכוני� במצב של רווח 

אד� הניצבי� בפני מצב שבו ה� חוו תוצאות שליליות  בני ,אליבא דכהנמ� וטברסקי. או הצלחה

 ינסו דר� הפעולה שיש לה את הפוטנציאל הגדול ביותר להביא ,בניגוד לציפיותיה� ההתחלתיות

התנהגות שבאה לידי ביטוי (אות� בחזרה לתוצאות התואמות את רמת הציפיות המקורית שלה� 

ת תלווה ברב המקרי� בהתנהגות של נטילת הדר� לחזור לציפיות המקוריו).  בהסלמת המחוייבות

 :סיכו�

“Individuals tend to exhibit risk-seeking behavior when faced with a decision 

alternative in the domain of losses and risk-averse when facing a decision in the 

domain of gains… therefore, individuals facing a situation where they have 

experienced negative outcomes from a previous decision are likely to choose the 

option that has the potential to bring the individual back to their original outcome 

expectation level “.(Kahneman and Tversky, 1979, p,270)  
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חברת טכנולוגיה עילית ב שנער�פולוגי ומתאר מחקר אנטרה" מהנדסי� תרבות"בספרו 

יות בלוחות את המצב בו לוקחי� על עצמ� מנהלי� מחויבו) 2000(מתאר גדעו� קונדה  ,אמריקאית

 זהו מצב קלאסי שבו .רק מתו� רצו� לזכות בפרויקט ,וזאתשאי� אפשרות לעמוד בה� ,זמני�

גורר אחריו הסלמת ) חיצוני או פנימי(חוסר היכולת לעמוד בלוח הזמני� המובטח ללקוח 

  :מחויבות

ולת� וחשוב מזה באופ� לא פורמלי לפי יכ –מנהלי� מוערכי� באופ� פורמלי , מ� הצד האחד" 

. מ� הצד האחר לעיתי� מזומנות ה� מחוייבי� ללוחות זמני� בלתי מציאותיי�, "להשיק בזמ�"

ג� ה�  –והמהנדסי� של� . א� אתה רוצה את הפרויקט אתה חייב לשקר. חייבי� להודות בזה("

 משברי� ועיכובי� הופכי� לסלע , איחורי�,לוחות זמני�"). ?אלא מה,משחקי� את המשחק הזה

אני חייב עוד זמ� היא . היא תביעתו של המנהל הנואש" אני צרי� את זה אתמול" .נצחימחלוקת 

 ) 56'ע  ,2000  ,קונדה( "התשובה המיואשת שהוא מקבל

 תהלי� ההחלטה מניתוח? הא� קיימת מלכתחילה כוונה לביצוע הטיה מוסרית

רב המשתתפי� בתחילת התהלי� לא התכוונו . שמתארי� משתתפי המחקר התשובה היא שלילית

תחילתו של תהלי� ההסלמה נובע בחלק גדול מ� המקרי� . להיכנס לתהלי� של הסלמת מחוייבות

דבר שמתברר רק , מהאמונה של המנהלי� כי ה� יצליחו לעמוד בתפוקה שהוגדרה יחד ע� הלקוח

הערכה לא ריאלית זו היא שמהווה את הגור� להסתרת האמת . מאוחר יותר כאופטימיות יתר

טוע� כי אופטימיות ) Nisan, 1972( ניס� ?מהיכ� נובעת אופטימיות זו.  העניי� בסופו של דבר מבעל

 את מטרתו במהל�  מכ� שהאד� רואה לנגד עיניו סיכוי להשיגתיתר לגבי אירוע מרוחק בזמ� נובע

 :העומד לרשותו, הזמ�

"…often, in skill dependent tasks, temporal distance allows the individual to prepare 

himself better and acquire a better control of the environment; temporal distance thus 

increases his chance for success"(p.175) 

אירועי�  אד�    בני   הדר� בה  מבני�כי  ,טועני�  )Trope & Liberman, 2003(  וליברמ� טרופה

 :אופטימיות יתרמשפיעה על ה יא ההנמצאי� במרחק זמ�

“We specifically propose that individuals form more abstract representations, or high-

level construals,  of  distant-future events than near-future events... we argue, then, 

that judgments, predictions, and choices regarding the more temporally distant events 

are likely to be based on higher level construals of those events.  (p.403) 

 
 תכונות י"עפהאירוע העתידי באופ� מופשט יותר ומוער� נתפס כ�  ,ככל שהמרחק בזמ� גדול יותר

 אנשי� רואי�  זמ�רחק נובע מכ� שממזה אופטימיז� עתידי .במונחי� קונקרטיי�ולא כלליות 

 . פרטי התמונההולכי� ובולטי�   ככל שקרב זמ� הביצוע , לעומת זאת . בלבדאת התמונה הכללית

ביאה בני אד�  מל תפיסת האירוע מנקודת מבט כללית תופעה זו ש,לדעת� של טרופה וליברמ�

שות בוחרי� מטרות קה� מכ� וכתוצאה  יצליחו להשיג את מטרותיה�לתחושה שבעתיד ה� 

 ראיה כוללנית זו .שיכשלואפשרות ה ולבטל את ,נוטי� להפחית בקושי המשימה העתידית ,יותר

כלשהוא   ג� כשהאד� נתקל בקושי .כלפי העתיד יתר שאינה יורדת לפרטי� גורמת לאופטימיות

יהיה "היגד בלשו� היו� יומית  מיוצגת תופעה זו באמצעות ה. הוא בטוח שבעתיד הוא יתגבר עליו
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מנגנו� זה יכול לשמש כהסבר אפשרי למחויבויות שלוקחי� מנהלי� בשלביו הראשוני� ". רבסד

שאיתה ה� מתמודדי� היא כיצד עליה� לפעול כשמשהו המוסרית השאלה . של הפרויקט

י התפיסה המקורית "לשיבושי�  ומבני� את המציאות עפ" עוורי�" במצב שכזה ה� .משתבש

 "תאורית החשיבה המונעת"י "כי עפטוענת  Kunda, 1990)( קונדה זיוה .נחתה אות�ישה

)Theory of Motivated Reasoning(,  כאשר בני אד� נמצאי� במצב שבו יש לה� העדפה

 , לטענתה.החלטה מועדפתאותה העדפה זו מעוותת את חשיבת� לכיוו� של ש  הרי,לפיתרו� מסוי�

אופ� רציונלי ולבנות הצדקות לכיוו�  בגיע למסקנה מסויימת מנסי� להתנהגבני אד� המונעי� לה

 בהמש� לאחר שכבר מתברר כי .לשכנע אד� מיושב בדעתויוכלו  כ� ש,המסקנה הרצויה לה�

זו הסיבה האפשרית  .י מודל המחויבות המוסלמת"המטרה לא תושג מגיעה זמנה של התנהגות עפ

 .ל "הנ" עיוורו�"ל

באמצעות עקרונות   מסבירי�(Schweitzer, Ordonez & Douma, 2004) 'ושותשוויצר 

 מחויבות להשגת שבה� קיימתמקרי� לגבי אות� ה ,ההפרות מוסריותאת תופעת מוטיבציוניי� 

 ה� מצאו כי אנשי� שהוצבו בפניה� מטרות מוגדרות ולא היו .גהי להש�לתי ניתשבמטרה 

ע את המטלה  אנשי� שנתבקשו לבצ, לעומת זאת.מסוגלי� לעמוד בה� נטו לפעול באופ� לא מוסרי

המסקנה שה� מגיעי� אליה . ללא הגדרת יעד מדיד ומוגדר פעלו ללא מעידות" באופ� המיטבי"

 :היא כי להגדרת מטרות ביצועיות בתנאי לח� ותחרות עלולות להיות השלכות שליליות

“While goal setting can be used constructively to motivate desirable behavior ,our 

results demonstrate that goal setting can lead to unethical behavior.Our results also 

underscore the importance of organizational controls and offer insight  into how 

managers should allocate their limited resource of attention. For example, when 

empoloyers are close to a goal or deadline ,managers should be particularly 

vigilant”. ( Schweitzer et al, 2004, p.430. my emphasis) 

 תופעה זו של לח� לביצוע משימות ועמידה ביעדי� המשפיעי� על הישרדות הארגו� באה ,ואמנ�

 .לידי ביטוי בדיווחי משתתפי המחקר הנוכחי

הבחנה בי� הימנעות מדיווח אמת ה היא ,תופעה נוספת שבלטה בדיווחי המשתתפי�

שבו מקבל ההחלטה   יזו� לבי� דיווח מטעה ,כשמקבל ההחלטה ממלא תפקיד פסיבי בסיטואציה

י מנהלי� במידת חומרה נמוכה  " על ליקויי� במוצר נתפס עמצב הימנעות מדיווח. אקטיבי

זק ללקוח בשני המקרי� הנ , למרות שמבחינת התוצאה,מסול" וזאתובהרבה מאשר דיווח יזו� 

 מבחיני� בי�ריטוב וברו�  ).Ritov & Baron, 1990 ;Spranca, Minsk & Baron, 1991( דומה

ה� מצאו כי בני אד�  ).commission( לבי� התנהגות יזומה omission)(התעלמות ממידע 

 . באופ� יזו�מרגישי� פחות אשמה לגבי אי מניעת פגיעה בבני אד� אחרי� מאשר כשה� פועלי�

 :מנהל שיווק בחברה למוצרי אלקטרוניקה' דוגמא לפעולה מסוג זה עולה מדבריו של י

א� הלקוח שואל . וח אני מדגיש את יתרונותיו ולא מדבר על חסרונותיוכשאני מתאר מוצר ללק" 

. אני לא אשקר, שאינ� קיימי� בו, אותי שאלה ספציפית הקשורה לגבי אחד הביצועי� של המוצר

  הוא לא שואל   אבל א�,  אני יודע מה הלקוח רוצה במדויק ומציי� זאת במפורש לא אשקר לו א�

 "זו בעיה שלו לדעת לשאול את השאלות, לא אנדב את המידע ביוזמתי
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 ניהול המשאב האנושי

 ובמקו� הראשו� בקבוצת ,נמצאת במקו� השני מבחינת שכיחותה בקבוצת הזיהויההסוגיה 

 בקבוצת 42.8% בקבוצת הזיהוי ו30%(" ניהול המשאב האנושי בארגו�"עוסקת בהכשל בזיהוי 

משנה עיקריות המרכיבות יחד את מעגל החיי� מורכבת משלוש סוגיות סוגיה זו   .)הכשל בזיהוי

 הקשורות מוסריותסוגיות .  בקליטת עובדי� במוסריותסוגיות . א: של ניהול משאבי אנוש בארגו�

בחינת .  הקשורות לפיטורי עובדי�מוסריותסוגיות . ג�תנהגות לא הולמת כלפי עובדי� ובה

משאב האנושי בארגו� מהווה אתגר  על כ� שניהול ההמצביעהמחקר השכיחויות בשתי הקבוצות 

 טופלר , לדוגמא.ממצא זה דומה לממצאי מחקרי� שנערכו באר� ובעול� .מוסרי ראשו� במעלה

)(Toffler, 1986ב ומצאה כי "  ניתחה ראיונות עומק  שנערכו ע� מנהלי� בכירי� בארגוני� בארה

. ועלו על  ידי המרואייני� הסוגיות שה מכלל66.1%ל המשאב האנושי  תפסו סוגיות אתיות בניהו

 המוסריות הקשורות בניהול תופסות הסוגיות מצא כי בקרב מנהלי� בכירי� בישראל ) 2000( רש"

 . מכלל הסוגיות עליה� דיווחו49%המשאב האנושי  

 אתיקה ומוסר בארגוני� מהי הסיבה למרכזיותו של ניהול משאבי האנוש בהקשר לערכי

ע� כי התשתית לכל פעילות ארגונית ה� האינטראקציות  טו),Snell 2001(סנל ? עסקיי�

 ה�אלו הבסיס לקיו� אינטראקציות  ,לטענתו .המתקיימות בי� הפרטי� המרכיבי� את הארגו�

 ,הגינות ,בי� בני אד� מתו� עקרונות של צדקערכי� מוסריי� המסדירי� את מערכות היחסי� 

 אפשרות שתתקיימנה אינטראקציות פוריות ללא ערכי� מוסריי� אי�. שוויו� ודאגה לזולת, אמו�

ורגשות של אנוכיות הנובעי� מפחד ואשמה ישתלטו על מערכות היחסי� בי�  ,בי� חברי הארגו�

� יוה מנהלי הביניי� בארגוני� ה� האחראי� לאינטראקציות .עובדי הארגו� ויפגעו בתפוקותיו

 הצור� .דיר לסוגיות מוסריותחושפות אות� באופ� ת ואינטראקציות אלו יומיות ע� עובדיה�

 וגדל  בד בבד ע� הופעת מגמות כלכליות וחברתיות  המדגישות �להתמודד בסביבה תחרותית הול

הביא לשחיקה מתמדת של ערכי� מוסריי� , את הרווח כמרכיב  מרכזי ובלעדי בחיי ארגוני�

ול המשאב האנושי   מגמות אלו גורמות להופעה מסיבית של בעיות אתיות ומוסריות בניה.בניהול

שולטת בתפיסה הקלאסית �י התפיסה היוצאת מבית מדרשה של הכלכלה הנאו"  עפ.בארגוני�

 וככזה הוא נחשב לאחד ממרכיבי הייצור  תפס העובד כמשאבנ, תאגידי�הכלכלית של ארגוני� ו

 & Winstanley(   הוא עלול לאבד את ייחודו כאד�במצב שכזה .או מכונות, כשטח אדמה

Woodall, 2000(. המימד המוסרי" בספרו הקלאסי "�"The Moral Dimension" , טוע� עציוני

)(Etzioni, 1988 הכלכלה הנאו  כנגד גישת�ההולכת ומשפיעה יותר ויותר על העול� קלאסית 

 .העסקי ומתעלמת מערכי� מוסריי�

“The neoclassical paradigm does not merely ignore the moral dimension  but actively 

oposses its inclusion. Thus, it is stressed that various individuals may have different 

ranking of preferences over the field of choice ,but none can be deemed better” 

(Etzioni, 1988, p.12) 

כליי� כמרכיב הבלעדי בניהול יוצא ג� הוא כנגד השימוש במדדי� כל) 2001(רובינשטיי� 

וטוע� כי מדע הכלכלה יכול להגדיר מהי החלטה  יעילה  ומהי החלטה לא יעילה  א� אינו יכול 

מבקר את המגמה   (Greenwood, 2002) גרינווד.להגדיר מהי החלטה מוסרית ומה אינה כזו

 :להתעלמות מערכי כבוד האד�  וחופש הפרט בניהול המשאב האנושי
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“…it is contended … that the majority of people would  accept  that an individual or 

organizations must treat individuals with respect ,and that an individual or 

organizations does not have the right to interfere with the freedom of an individual. 

This two minimum  standards  are used to asses  HRM. HRM in its various guises fails 

this evaluation” (Greenwood, 2002, p.275). 

 

מקבל בשני� האחרונות השימוש בפיטורי עובדי� כאמצעי לשיפור ביצועי� ארגוניי� 

תפיסה זו גוררת אחריה התעלמות מהדרישה לצדק ולאמפתיה . משקל הול� וגדל בקרב ארגוני�

)  2000(קונדה . שה� עקרונות מוסריי� בסיסיי� והיא משפיעה על דר� ההתייחסות של המנהלי�

אפיינו חלק גדול אשר מערכות היחסי� בי� עובד למעביד ינה את טוע� כי היציבות שאפי

נאמנות של העובד למעסיק תמורת , לטענתוכללה מערכת יחסי� זו . ני� בעבר נעלמהמהארגו

הבטחה פסיכולוגית ולעיתי� א" משפטית של קריירה ע� בטחו� תעסוקתי והשקעה רגשית 

 ,הקיטו�, גלי הארגו� מחדש.  וסיפוק בעבודהוקוגניטיבית של העובד תמורת  תגמול כלכלי הול� 

והפיטורי� שפקדו את דרגי הביניי� בתעשיה המערבית בשני� האחרונות הביאו לשינוי דרסטי 

 :במערכות היחסי� שהתקיימו בי� העובד והארגו�

 שבה� אירגוני� ועובדי� ,העול� הארגוני ויחסי העבודה שבו מתוארי� במונחי שוק חופשי"

� משני הצדדי� � פ� זמני ומוגבל והמחוייבות ההדדית והנאמנות מצטמצמי�מתקשרי� באו

פרופסיונלי�  ומנהלי� שכונו  � עובדי� רבי� בליבת ארגוני�... למקסימיזציה של יעילות ורווח

מוצאי� את עצמ� במצב המזכיר את קרוביה� הרחוקי� בעלי הצווארו� הכחול �פע� צוארו� לב�

אפילו הציפיה ...עובדי חוזה או קבלני�,י עובדי� זמניי� "די� נתפסי� עיותר ויותר תפקי: והורוד

אנו עומדי� בפתחו של עיד� שאת אופיו מכתיבי� אילוצי השוק ...לקריירה יציבה היא נחלת העבר

  )271, 270' ע, 2000 ,קונדה("ודרישותיו

, יי� בפרטעסקבכלל ובארגוני�  ניהול המשאב האנושי בארגוני�כי , מהאמור לעיל עולה

תתפי קבוצת הזיהוי אנו  מש מדיווחי.מהווה מקור משמעותי למפגעי� מוסריי� פוטנציאליי�

 מבי� המשתתפי� זיהו את הדילמות  30% ,ואמנ�.  אלומפגעי� ה� מודעי� לקיו� למדי� כי

, יחד ע� זאת. ודיווחו על התלבטות בטיפול בה�ורות בניהול המשאב האנושי המוסריות הקש

 מתארות י המשתתפי�"סוגיות שהועלו ע  מכלל ה42.8% קרב קבוצת הכשל בזיהוי שבהעובדה 

 מצביעה על כ� שמספר המפגעי� וסריות בתחו� ניהול המשאב האנושיכשל בזיהוי סוגיות מ

מפגעי� אלו באי� במיוחד לידי ביטוי . אתיי� הקשורי� בניהול המשאב האנושי גדול  בהיקפו

 מרכיב נכבד מכלל הסוגיות שדווחו התופסת" לפי עובדי�תה כהתנהגות לא נאו"בקטגוריה 

בקטגוריה זו המרכזת מופעי התנהגות שוני� הפוגעי� בעובדי� ).  בקבוצת הכשל בזיהוי34.6%(

דרישה למאמ� בעבודה בהיק" שעות מעבר למקובל וללא התחשבות בעייפות העובדי� , נכללי�

חוסר , הטחת עלבונות אישיי� ,בודה בטוחהאי הקפדה  על סביבת ע, ובבעיותיה� האישיות

 . התחשבות בצרכי� מיוחדי� ועוד

 יחסי הגומלי� ע� עמיתי� ומנהלי�

י המשתתפי� עוסקת בתחו� יחסי "הקטגוריה השלישית הבולטת מבי� הסוגיות שהועלו ע

 מחייב עבודתהעבודה בארגוני טכנולוגיה עילית אופי . הגומלי� של המנהל ע� עמיתיו ומנהליו
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מערכות יחסי� אלו  .מנהליוע� וצוות ומערכות יחסי� אינטנסיביות של המנהל ע� עמיתיו 

על מנת  להתבלט  המלווה ברצו�,על משאבי�בי� מנהלי� תו� תחרות בלתי פוסקת מתנהלות 

ומס המטלות והלח� ע , התחרות בתו� הארגו� בי� יחידות שונות. במעלה המדרג הניהוליהתקד�ל

 במקרי� רבי� .יצוניי� על הנהלת הארגו� יוצרי� כר פורה לקונפליקטי� מוסריי�של בעלי עניי� ח

 על עובדיה� לבצע פעולות צי�לח ,מתמודדי� בסביבה מצומצמת משאבי�המפעילי� מנהלי� 

קונפליקט בי� . א: מציגי�  שני סוגי הקונפליקטי�במחקר דיווחי המשתתפי� . אתי שיש בה� ספק

קונפליקט ע� עמיתי� על אות� . וטר ע� הוראות מנהליו וקונפליקט בהמנהל בדרג הביניי� והז

 אשר 30מנהלת פרויקט בת ' דוגמא לקונפליקט ע� מנהל בכיר מתארת א. משאבי� מצומצמי�

דוגמא זו מייצגת מגוו� רחב של . על ידי מנהלה,מתבקשת לבצע פעילות המהווה סוגיה מוסרית 

הלי� הכפופי� לה� לבצע פעילות לא מוסרית לטובת מצבי� שבה� מורי� מנהלי� בכירי� למנ

 :הארגו�

במסגרת עבודתי נתבקשתי על ידי מנהלי להדפיס מצגת שניתנה לי בהרד קופי לגבי נהלי� "

י מעסיקי בכדי "היה ברור לי שאינפורמציה  זו נדרשת ע. ותהליכי עבודה הנודעי� לחדר נקי

שבראש המצגת היו הש� והלוגו של  ,� הנושא הבעיה שהייתה לי ע .להתמודד  באחד הפרויקטי�

המנהל שלי לא ניסה כלל להתנצל . שעבדה בשיתו" איתנו  X�החברה המתחרה שג� היא פעלה ב

מה שהפ� את ההתלבטות  .או להצדיק את עצמו וכמו כ� ביקש ממני לעבוד על הנושא מהבית

 ".לדילמה אתית היתה העובדה שאנחנו גונבי� חומר מחברה מתחרה

מערכת עסקית שכזו קיימת השפעה ג� על מערכות היחסי� בי� עמיתי� בארגו� ב

דוגמא לכ� מוצגת . המקיימי� ביניה� תחרות גלויה וסמויה על תשומת ליב� של מנהליה�

בסוגיה הבאה מתאר מנהל פרויקט מצב שבו מתקיי� קונפליקט בינו לבי� מנהל מקביל  על דר� 

 ? לעשות ע� מידע לגבי פעולה לא אתית של העמיתפעולה לא אתית  כששאלת המפתח מה

לאחר ניתוח כושר הייצור במפעלנו התברר כי על מנת לעמוד בלוחות הזמני� ובהיקפי� של "

מנהל התפעול שתחת ניהולו .הפרוייקט נדרש להוציא עבודה לא מבוטלת לייצור אצל קבל� משנה

 ללא ,שבבעלותו וזאת ה למפעל כירה שלבעלה מפעל  החליט להוציא את כל העבודעובדת מז

חשוב לציי� כי היק" העסקה ה� מבחינת עלות וה� מבחינת כמות .בדיקת אלטרנטיבות נוספות

העבודה הינו גבוה  וכי חברתנו מובילה בשוק בתחו� ועצ� עובדה זו מוסיפה לא מעט מוניטי� 

 הזול ביותר שנית� הצעתי לו לבדוק אלטרנטיבות נוספות וזאת על מנת לוודא כי המחיר הינו.

פניו ג� את ההאפשרות לחלק את העבודה בלקבל ואיכות העבודה הנה אופטימלית העליתי 

חיי� ביטל את דעתי . מ להפחית את הסיכוני� של עמידה בלוחות זמני�"למספר קבלני משנה ע

ירתו באמרו כי בלוחות זמני� כאלו לא נית� לבצע מכרז וכי הוא סומ� על המפעל של בעלה של מזכ

 ."כי המחיר שנת� הינו הזול ביותר שנית� להשיג וכי עבודתו האיכותית

את הקשר בי� הבסיס הביוקרטי  Moral Mazes""בספרו  מתאר )Jackall, 1988(קל 'רוברט ג

עמיתי� ובי� מנהלי� הבי�  הנגזר מאופי הארגו� התעשייתי המודרני לבי� מערכות היחסי�

  : בארגו�לכפיפיה�

“The hierarchical  authority that is the  linchpin of bureaucracy dominates the way 

managers think about their world and about themselves .Managers do not see or 

experience authority in any abstract, instead, ,authority is embodied in their personal 
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relationships with their immediate bosses and their perceptions of similar links 

between other managers up and down the hierarchy “.(p. 17)"…the  superordination 

and subordination  of  bureaucratic hierarchies  guarantee clashes between the egos 

of men and woman who “like to control things” whose choice of occupation ,in 

fact,has been at least partly shaped by their orientation and  habituation   to 

control.(p.195) 

זכור� של סוגיות מוסריות הקשורות ביחסי� ע� בעלי עניי� בדרג  י אפשר להבי� את א,מכא�

ר את הקריירה שלו תו� ניווט דרכו בי� עקרונותיו המוסריי� הפרט מנסה לשמ. הניהולי בארגו�

י המשתתפי� "אחוז הסוגיות שהועלו ע. רצונו להצליח ולהתקד� בהיררכיה הארגוניתבי� ל

בהתייחס לקשר ע� גורמי� בארגו� הוא עדות לכ� כי הקונפליקט אמנ� נמצא על סדר היו� של 

מצבי� שכאלו מעלי� בקרב חלק . שות הארגו� נכנעי� לדריהמנהלי� המנהלי� א� ברב המקרי� 

י "לח� שה� מרגישי� להתנהג עפ/מהמנהלי� קונפליקט בי� ערכיה� המוסריי� לבי� החובה

  מוותרי� א� במקרי� רבי� ,מוסרית ברגישותה את הסוגיות מזהי� אמנ�ה�  .ממוני�דרישות ה

 .הממוני�על עקרונותיה� מול 

 

 ות על אופי הסוגיות המדווחיי�השפעת משתני� אינדיבידואל 4.5.2

בהתייחסות לסוגי תוכ� הסוגיות הקיימת יה התמקדה במידת הדיפרנציאצשאלת המחקר השניה 

הניתוח בח� את שכיחות אופי . אוכלוסית המנהלי� שהשתתפה במחקרי סוגי� שוני� של "ע

 .הסוגיות בהתייחס לגיל המשתתפי� ולמינ�

 ותהשפעת גיל המשתתפי� על אופי הסוגי 

 דמיו� רב  בי� דפוסי  שכיחות הסוגיות בקטגוריות העיקריות בקבוצת ממצאי המחקר מצביעי� על

ההבדלי� בי� שתי למרות ש. 35 ובקבוצת המנהלי� שגיל� מעל 35המנהלי�  מתחת לגיל 

לדיו� במגמות  .בי� שתי הקבוצותמגמות המצביעות על שוני  נית� לזהות מובהקי� הקבוצות אינ�

המתארת את היחסי� ע� גורמי�  בקטגוריה .שיבות בהתווית כיווני מחקר עתידיי�אלו יש ח

 כשחברי 35 לבי� קבוצת הגילאי� מעל 35בארגו� אנו מוצאי� הבדל בי� קבוצת הגילאי� עד 

המדווחות על יד� מכלל הסוגיות  24%  בהיק" של מדווחי� על קטגוריה זו הקבוצה הראשונה 

 בסוגיות השייכות 17.5%התמודדות ב� היק" יותר מדווחי� על קבוצת הגיל המבוגר ואילו 

 מגמה זו תואמת  ממצאי� של מחקרי� רבי� המצביעי� על מידת  השפעת� של .לקטגוריה זו

) 2000(  רש" .מנהלי� בכירי� על מנהלי� צעירי� הזקוקי� להערכת מנהליה�  על מנת להתקד�

בקידו� במנהלי� בכירי� רדת ורמת התלות מצא כי ככל שרמת הבטחו� הכלכלי והמקצועי יו

" הענות"� ול כ� נוטי� מנהלי� בדרג הביניי� והזוטר להתפשר על עקרונותיה� המוסריי,עולה

הנמצא בתחילת דרכו ומצפה הל מציג במחקרו דוגמא לציטוט מראיו� ע� מנ רש" .ללח� מנהליה�

 :להתקד�

שבו הצלחתי תהיה , מצב. ותי בארגו�אני מחכה ליו� שלא אצטר� להיות מודאג לגבי התקדמ"

כשאתה רוצה להתקד� . כתוצאה מכישורי המקצועיי� והניהוליי� ולא מהצור� לרצות את מנהלי

השקעת מאמ� רב בעבודת� בארגו� ואתה לא רוצה לאבד את כל הישגי� כולל . אתה חייב להתפשר

אני מקווה שלא . פשריש ל� מחויבויות כלפי משפחת� ואתה מת. הרמה הכלכלית שהגעת אליה
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וא� אגיע אי פע� לעמדת השפעה אנסה לפעול על , אשתנה כאד� כתוצאה ממערכת הלחצי� הזו

 )135' ע,ש� (."פי הערכי� המוסריי� שלי ולא להתפשר

מנהלי� בכירי� מגלי�  .יש קשר למידת הסובלנות להתנהגות לא אתית דרג הניהולרמת ל

 ,Callan, 1992, Harris :לדוגמא( הזוטרי� יותר מחבריה� למפגעי� אתיי� ותפחות סובלנ

 מבטלי� את  הביניי�טועני� שמנהלי� ברמותו מרחיקי� לכתחוקרי� מסויימי� א"  .)1990

 )Jackall, 1988( קל’ג . תמורת קידו�"מוכרי� את נשמת� לשט�"רצונותיה� המוסריי� ו

עצ� הלח� . ו כללי� אתיי� טוע� שאי� צור� בהנחיות ישירות על מנת שמנהלי� יפר,לדוגמא

 ו העומדי� בראשי"עארגו� באמצעות הערכות חיוביות או שליליות בלביצוע ולתפוקות המתבטא 

בפעילויות  המנהלי� הזוטרי� יותר מעורבי� ,לעיתי�בה� גור� באופ� עקי" למצבי� ש

ער� הנתוני� הללו מקבלי� חיזוק מסקר כלל אמריקאי שנ .מפוקפקות מבחינה מוסרית ואתית

עולה  כי ל "הנמתוצאות הסקר  .ERC, 2003)( י המרכז למשאבי אתיקה בוושינגטו�"  ע2003ב

 על מ� בארגו� דיווחו על לח� לוותר שאינ� בטוחי� עדיי� במקו30 מהמנהלי� עד גיל 21%

 . בקרב המנהלי� הבוגרי� 14% לעומת עקרונותיה� האתיי�

 השפעת מי� המשתתפי� על אופי הסוגיות

ל ברב " בי� קבוצת הנשי� והגברי� במצב זיהוי מצביעה על דמיו� רב בי� שתי הקבוצות הנהשוואה

סוגיות העוסקות  אזכור השכיחות היחסית הגבוהה ה� של גברי� וה� של נשי� ב .הקטגוריות

קיימת מגמה , יחד ע� זאת. בניהול המשאב האנושי  מעידה על רגישות לנושא בשתי הקבוצות

אמנ� ההבדל בי� . י קבוצת הנשי�" רב יותר של סוגיות בניהול משאבי אנוש עהמצביעה על אזכור

בתו� קטגורית ניהול המשאב .  ראויה לדיו�שהסתמנהשתי הקבוצות אינו מובהק א� המגמה 

 כסוגיה "פיטורי עובדי�" בא במיוחד לידי ביטוי ההבדל בי� נשי� וגברי� באזכור נושא , האנושי

בקרב נשי� שניתנה היא תשומת לב רבה יותר  ,ויה להתייחסותמגמה נוספת שרא. מוסרית

 . ובבעלי עניי� חיצוניי�) עובדי� או בני משפחה(לנושאי� הקשורי� בפגיעה באנשי� קרובי� 

ובמיוחד לנושא , גבוהה יותר של התייחסות  לטיפול במשאב האנושיהיחסית השכיחות ה

כי  )Wark & Krebs, 1996(וורק וקרבס יה� של צאתוא� את ממ, פיטורי עובדי� בקרב נשי�

 נובע  טועני� כי הבדל  וורק וקרבס .נשי� נוטות לדווח יותר סוגיות הקשורות בפגיעה באחר

 לאנשי� המאופיינות בצור� להתייחס  לסוגיות מוסריות ,רבה יותר של נשי�הלב המתשומת 

 :אחרי�

The finding suggest that women attribute more significance to  prosocial (helping) 

types of dilemma  than do men, perhaps because of sex  differences in socialization. 

The tendency  for men and women to report different types of real life dilemma ,in 

part reflecting their experience and in part reflecting the significance they attach to 

different dilemmas…women may attach more significance to  prosocial  dilemmas 

because those are the dilemmas about which the feel most guilt” (Wark & Krebs, 

2000, p.20) 

דוגמא להעדפת פעילויות שיש בה� התייחסות לאחרי� באה לידי ביטוי בעמדות חיובית יותר של 

 (;Marz, Power & Queisser ,2003נשי� כלפי חשיבות האחריות החברתית של ארגוני�
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Ibrahim & Angelidis, 1994( . ג� מממצאי קבוצת הכשל בזיהוי  עולה כי נשי� ערות יותר

 .האנושי וכתוצאה מדווחות על כשלי� רבי� יותרלנושא הטיפול במשאב 

 מעידי� על כ� כי ג� בקרב הגברי� קיימת רגישות לנושאי� הקשורי�  ממצאי המחקר  

 נשי�בקרב דאגה ואכפתיות טוענת לדומיננטיות של רגשות  ,)1982 (גיליג�. לטיפול במשאב האנושי

  : גברי�ב העובדה כי מימד זה מופיע ג� בקרשוללת את אינה היא א� 

והצגת הניגוד בי� … הקול השונה שאני מתארת אינו מתאפיי� בשוני המיני אלא ברעיו� המרכזי"

נועדה קוד� כל להאיר את ההבדלי� שבי� שתי צורות החשיבה ולמקד , הקול הגברי והקול הנשי

ת בהתחקו. ולהדגיש את בעיית הפרשנות ולאו דווקא להציג הכללות בנוגע לאחד משני המיני�

" אחר ההתפתחות אני מצביעה על השפעת הגומלי� של הקולות הללו בקרב כל אחד משני המיני�

 ).10�9' עמ, ש�(

בי� נשי� וגברי� הבדל לא מצא   )Derry, 1987(דרי בדומה לממצאי המחקר הנוכחי ג� 

 הדמיו� בי� אופי הדילמות.  ה� מתמודדי� במקו�  העבודה�איתמוסריות הסוגיות לגבי אופי 

י גברי� ונשי� נגר� במידה רבה כתוצאה מתהלי� סוציאליזציה שעוברות מנהלות "המדווחות ע

דבר זה מודג� .  המוביל אות� לסגל דפוסי חשיבה גבריי� שכיחי� בסביבה הניהוליתבארגוני�

 : שמנמקת את הדר� בה התמודדה ע� דילמה מוסרית34בדבריה של מנהלת אבטחת איכות בת 

לי היא להתייחס ברגישות ובאמפתיה לעובדי� וללקוחות הרי שא� את רוצה למרות שהנטייה ש

להצליח את חייבת לסגל לעצמ� תפיסת מחשבה גברית נטולת סנטימנטי� וכתוצאה מכ� את 

 "מתמקדת בבעיות מסוימות ומדחיקה בעיות אחרות

 

 אופי הקונפליקט 4.5.3

א לידי ביטוי בהתמודדות� ע� בה המוסריאופי הקונפליקט השלישית עוסקת ב שאלת המחקר

 לתאר את קרני ביקשנובניתוח התגובות של משתתפי המחקר  .סוגיות מוסריות בעול� העבודה

 .המונח ביסוד� של הדילמות הללוהמוסרי הקונפליקט אופי ואת ה� מתמודדי� הדילמה אית� 

מנהל ביסוד עבודת� של המנהלי� שהשתתפו במחקר עומד קונפליקט בסיסי  שבו נדרש ה

במצב . להציג ביצועי� התורמי� למטרות הארגו� אל מול התמודדות ע� עקרונותיו המוסריי�

 , כרוכה השגת מטרות אלו במקרי� מסויימי�� במיוחד בענ" הטכנולוגיה העיליתהתחרותי הקיי

משו� שהברירה העומדת בפני מקבל ההחלטה היא לכופ" את " עיגולי פינות מוסריות"ב

 יכול כאשר כשלו� במאבק  לסייע לארגו� במאבק ההשרדות שלוי� במטרהריהעקרונות המוס

בניתוח הדיווחי� נמצאו שלושה  . א" במקרה קיצוני לחיסולה של חברה עובדי� או לגרו� לפיטורי

 :סוגי קונפליקטי� אופיניי�

 קונפליקט במסגרתו מתמודד המנהל  ע� סוגיה משמעותית הקשורה � קונפליקט ברמת הפרט .1

אוביקט ו  "מי אני" הוא מנסה לתת תשובה לשאלה  זההבמקר .ופי זהותו  המוסרית האישיתלא

התקבלה בדרג שמעליו " עגל פינות"ל ההחלטה ל"בקונפליקט מהסוג הנ. הפעולה הוא העצמי

  .כשברקע נשק" איו� גלוי או סמוי על התפתחות הקריירה שלו בארגו� ואפילו על מקור פרנסתו

 :ות עלו בדיווחי המשתתפי� בקטגוריה זו דפוסי התלבטשני

 בד בבד ע� הרצו� להג� על מקור ולפגיעה  בזהות המוסרית"  פינותעיגול"לצור� בהתנגדות  .א

  . מקצועילממש את עצמ� באופ�  והתעסוקה

 .הזדהות ע� הצור� להג� על הארגו�  בד בבד ע� תחושת  פגיעה בערכי� האישיי� .ב
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מתייחס לקבוצת העבודה אותה הוא מנהל דווח פליקט במסגרתו המ קונ� קונפליקט כמנהל .2

כא� המנהל נמצא במצב שבו הנפגע הפוטנציאלי הוא . ולמחויבותו לעובדיו או לבעלי עניי� אחרי�

 .בעל עניי� חיצוני או אחד מעובדיו, אחד מעמיתיו

אזכור אישי (� שבו באות לידי ביטוי שתי רמות הקונפליקטי קונפליקט � קונפליקט מורכב .3

 )וניהולי באותו ארוע

)  Rol stress theory(ממצאי המחקר הנוכחי תואמי� במידה רבה לניבויי תאורית הדחק התפקידי 

הגורסת כי דרישות סותרות מתפקידי� שוני� שממלא האד�  בעבודה יכולות להוביל למצבי דחק 

). Rizzo,House, & Litzman 1970(הנגרמי�  מהקונפליקט התפקידי ומהעמימותה תפקידית 

 המציג מודל יישומי )(Badaracco, 1998הממצאי� תואמי� במיוחד את תפיסתו של בדרקו 

קונפליקט ברמת : המתאר  שלושה סוגי דפוסי קונפליקטי� מוסריי� אית� מתמודדי� מנהלי�

רו שני במחקר הנוכחי אות .וקונפליקט ברמת הניהול הבכיר של התאגיד, קונפליקט כמנהל ,הפרט

הסיבה להעדר הקונפליקטי� . קונפליקט ברמת הפרט וקונפליקט כמנהל, בלבדקונפליקטי� סוגי 

. ג הזוטר ובדרג הביניי�ברמת התאגיד היא שאוכלוסיית המחקר הורכבה ברובה ממנהלי� בדר

� את המודל של בדרקו ולהרחיב אותו באמצעות הפרדת  כ עולה כי יש צור� לעדמהממצאי�

אישית לבי� מוסרית קונפליקט בי� פגיעה בזהות ה. א: ברמת הפרט לשתי רמות הקונפליקט 

קונפליקט בי� איו� על הזהות המוסרית אל . ב,פגיעה במימוש האישי המקצועי ובצור� להתפרנס

ותוספת קטגוריה העוסקת בדילמות רב מימדיות הכוללות את שתי .  מול המחויבות לארגו� כולו

 .ית ומערכת היחסי� המתקיימת בי� שתי רמות אלוהאישית והניהול,הרמות 

אופי הקונפליקטי�  שעלו מדיווחי המנהלי� מצביע על מאבק פנימי ביו הרצו� לשמור על 

שרווי� .  ערכי� מוסריי� לבי� הרצו� לשרוד ולממש את היעוד המקצועי שאליו הוכשר המנהל

לתאר את הקונפליקט התו� אישי  שואב דימויי� מעול� הספרות על מנת )Klein, 1998(קליי� 

ל למערכת היחסי� בי� דו� קישוט ומשרתו סנשו "הוא ממשיל את הקונפליקט הנ. של המנהל

בעוד דו� קישוט מייצג את האני האידאלי המוסרי הרי שסנשו מייצג את האני הפרגמטי  . פנסו

יימת בי� אות�  התוצאה הסופית נובעת מהדיאלקטיקה המתק.שצרי� לנווט את המסע בחיי היו�

 . ספרו של סרוונטסשני חלקי האני המקבילי� לגיבורי 

י אוכלוסיית המחקר "השאלה המיידית שעולה מההיק" הרחב של סוגיות שדווחו ע

 המביא  הא� הרצו� להג� על מקו� העבודה, והעוסקות בהעלמת אמת מבעלי העניי� השוני� היא

  ? אופורטוניז� ציני כפי שטועני� רבי�התפשרות על ערכי� מוסריי� מעיד עלל את המנהל

את ופסי� תהחוקרי� המבקרי� בחריפות את  )(Ulrich & Thielemann, 1993אולרי� וטילמ� 

מתמקדי� , לדעת�. כאופורטוניסטי� אתיי� וציניקני� המתפקדי� בסביבה העסקית המנהלי�

י�  ומתעלמ עסקית מנהלי� הפועלי� בסביבהשמגלי�   במדידת מידת המוסריותחוקרי� רבי�

 החוקרי�רב מתעלמי� של אולרי� וטילמ� לדעת� . המורכב אותו ה� חווי�מהקונפליקט 

 המאפיינות את ,הנסיבות הכלכליות והפוליטיותומ מהקשיי� אית� מתמודד המנהל המודרני

 מהי מידת אינה צריכה לעסוק בשאלה  השאלה המחקרית הנכונה ,לדעת� .הוא פועל הסביבה בה

 כיצד מיישבי� מנהלי� בי� הדרישה להצלחה ולשימור הצלחותיה� ות של מנהלי� אלאהמוסרי

 לבי� הדרישות המוסריות שלגביה� יש לה� מחויבות כבני אד� )האני המקצועי(הניהוליות

 �שאינ� עוסקי� בניהולכמו בני אד� רבי� �המנהלי�מרבית ,לטענת� . )האני המוסרי( אחראיי�
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ה� מצטיירי� מבחינה מוסרית לדר� בה  מייחסי� חשיבות ו� עצמ�  עהרמוניהרוצי� לחיות ב

הדר� בה מתמודדי� המנהלי� ע� הדרישות הסותרות . בעיני הציבור הרחבובעיני בני משפחת� 

 בי� העקרונות המוסריי� לבי� )equilibrium(על ידי איזו� , על פי אולרי� וטילמ�, לפעמי� היא

כי כשמנהלי� מקבלי� החלטות קשות ה� טוע�  )Badaracco, 1997( בדרקו. השאיפה להצלחה

יחד ע� זאת לדעתו פתרו� הדילמות . משתמשי� לעיתי� קרובות בערכיה� האישיי� כאבני דר�

על , במקרי� רבי�. אית� ה� מתמודדי� אינו פשוט כפי שעקרונותיה� המוסריי� מכתיבי� לה�

בצע משהו שהוא אינו צודק או להשאיר ללא מנת לבצע דבר נכו� וצודק מבחינה מוסרית יש צור� ל

כ� שא" אחד מביאה להפוליטיקה הפנימית ברוב התאגידי� . תשובה דבר צודק שיש לעשותו

מחויבויות שונות  ביניה� במקרי� רבי� מתנגשות. טוח במקומומממלאי התפקידי� אינו ב

ל אלה אמורי� לעמוד כ. האישיי� של המנהלהמוסריי�  מתנגשות ע� ערכיו  ג�ובמקרי� רבי� ה�

כשמנהלי� מבצעי� . מול תביעות מוסריות אשר לעיתי� קרובות אי� למנהל כל דר� לעמוד בה�

משהו צודק מסויי� ה� מזניחי� דברי� צודקי� אחרי� וה� מרגישי� כי ה� מאכזבי� בני אד� 

 . אחרי� תו� תחושת כישלו� בעמידה בנורמות שה� מאמיני� בה�

וע� כי התנהגותו של האד� מונעת על ידי הרצו� להגיע למימוש  ט),1997Nisan(ניס� 

א� קיי� אצלו ג� צור�   מרכיב חשוב ביותר אמנ� הזהות הכוללת שלו שבה המרכיב המוסרי הינו

מכא� נגזר כי . להגיע למימוש מרכיבי� אחרי� של הזהות באופ� משביע רצו� על פי תפיסתו

על מימוש המרכיב המוסרי במלואו במידה ובאותה במקרי� מסוימי� יהיה האד� מוכ� לוותר 

נקודת זמ� הוא פוגע במימוש מרכיב אחר שהימנעות ממימושו תגרו� לפגיעה קשה יותר בזהות 

כ� שהימנעות ממימוש מרכיב זהות , שיקוליו של האד� לוקחי� בחשבו� טווח זמ� ארו�. השלמה

זהותו של האד� היא המכתיבה את מידת הפגיעה ב. למרכיב זה בעתיד" פיצוי"בהווה תגרור 

 הדרישה המוסרית אינה נתפסת כמחייבת באופ� ניס� טוע� כי .הויתור על מרכיב זה או אחר

מוחלט ובני האד� מרשי� לעצמ� לסטות מהמוסר על מנת לממש אינטרס אישי המהווה חלק 

ת מלאה סטייה זו מתבצעת לדבריו מתו� מודעו. אחר בזהות האישית של האד�חשוב ממרכיב 

 וכי המוסריות של האד� נקבעת על ומתו� תפיסה שמעשה זה אינו מגדיר אות� כבלתי מוסריי�

תפיסת המוסריות המוגבלת מאפשרת לנו להבי� מדוע מוכני� מנהלי� . פי רצ" התנהגויות

ואת הארגו� בו ה� , במקרי� מסוימי� להתפשר על עקרונותיה� המוסריי�  ולשמר את תפקיד�

 או את הנאמנות לארגו�  משי� את הזהות המקצועית שלה�מה� מקרי� הללו במ. עובדי� 

 . ולעובדיו

 מצביע על קושי ,י אחוז גבוה מבי� משתתפי המחקר" זוהה על" הנהעובדה שהקונפליקט

אימננטי הקיי� בתפקוד המנהל בסביבה העסקית ועל המודעות של משתתפי המחקר לקונפליקט 

שמנהלי� עסקיי� אינ� מזהי�   )(Jordan, 2005 ורד�'תה של גענממצאי המחקר מנוגדי� לט. זה

משתתפי המחקר גילו , נהפו� הוא .י מודל מנטלי עסקי"סוגיות מוסריות ומכווני� א� ורק ע

מודעות ורגישות לקונפליקט בי� הצור� לנהוג באופ� מוסרי לבי� המחויבות לפרנסת� שמשמעותה 

מדיווחי המשתתפי� עולה כי אי� ה�  .ו בשוויו� נפש ואי� ה� מתייחסי� אלינאמנות לארגו�

דבריה של לאורה  נאש . וכי הדבר משפיע על תהלי� הזיהוי של סוגיות מוסריות" ששי� אלי קרב"

)Nash, 1990( משקפי� באופ� חד וברור את הקונפליקט איתו מתמודדי� משתתפי המחקר 
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י המשתתפי� "י הקונפליקטי� שהועלו עוה� מהווי� סיכו� הול� לפרשנות שניתנה לאופ. הנוכחי

 :העוסקי� בניהול בסביבה עסקית

“A manager continually faces internal conflicts between what  he or she would do as a 

loyal representative of the company and what a private individual, friend ,consumer 

or citizen would think is right…Keeping the conflict between one’s noncorporate 

perspective and one’s managerial obligation  in a state of balance, or  even 

integration, is one of the most difficult responsibilities of the ethical executive” (Nash, 

1990, p.214 ) 

 

 9שפיעי� על זיהוי סוגיות מוסריותגורמי� המ 4.5.4

 ת החלטהושל סוגיות מוסריות בסיטואציתהלי� הזיהוי  עוסקת ברביעיתהמחקר השאלת 

 ניתוח דיווחי קבוצת הזיהוי במחקר הנוכחי  מאפשר לנו להבי� מה� הגורמי� .בסביבה עסקית

 מקבלי מנקודת מבט� של, המשפיעי� על בולטות סוגיות מוסריות בסיטואציות ניהולית

דיווחי� רטרוספקטיביי�  באמצעות מתודולוגיה שמתבססת על תאור גורמי הזיהוי. ההחלטות

תבונ� על תהלי� הזיהוי סיו� ראשו� מסוגו להי מהווה נ,מהתנסויות מנהלי� בחיי היו� יו�

רפרטואר עשיר של וח חלק זה בדיווחי המשתתפי� חש"  נית.מבט שונה מהמקובלמנקודת 

ש" ח , גורמי השפעה בודדי�הצביעו עלבשונה ממחקרי� אחרי� ש. דוחפי זיהוי/גורמי� מסייעי

  . גורמי� מסייעי זיהוי13מגוו� רחב של התוכ� במחקר הנוכחי ניתוח 

שהשתמשו הבודדי�   ה� בי� החוקרי�Dukerich et al ,2000)( 'דוקרי� ושות

חו� מה� הגורמי� מנת לבעל  העבודהמחיי לוגיה של דיווחי� רטרוספקטיביי� במתודו

במודל ששת גורמי  העוצמה המוסרית ה� השתמשו  . מזהי� מנהלי� סוגיות מוסריותבאמצעות� 

. ולכ� מספר הגורמי� ואופיי� הוגבל מראש,  כתיאוריה מתוות מחקר)Jones, 1991(ונס 'של ג

� אמתוצאות מחקר� עולה כי מנהלי� מסוגלי� לתאר סוגיות מוסריות ולהבחי� אות� מסוגיות

ה� מצאו שני גורמי� עיקריי� האחראי� לבולטות  מבי� ששת גורמי העוצמה המוסרית .מוסריות

 . של הסוגיה המוסרית

   הזיהוי המוסריהמחקר הנוכחי לבחו� את מורכבות תופעהניסה ' ושות' מדוקרי� שונהב

שת י המתבקש מגי"עפאחר ללא תלות במודל תיאורטי זה או בגישה אקספלורטיבית פתוחה  

  זיהוי גורמי� שלהביאה לחשיפתגישה זו  .Glaser &  Srauss, 1967)(בשדה  התיאוריה המעוגנת

 .נושא הזיהוי המוסרישנערכו עד כה בשאינ� מוזכרי� במחקרי� שוני� 

כתוצאה מאיחוד .  גורמי� המסייעי� בזיהוי סוגיות מוסריות13מדיווחי המשתתפי� עלו   

נורמות "השפעת :  אופיינו שני גורמי� עיקריי�,ל כוללותתחת קטגוריות עהגורמי� הללו 

 פגיעה "ו" פגיעה בסטנדרטי� מקצועיי�" ,"חברתית" הסכמה"הכולל את הגורמי� ( "חיצוניות

קרבה " ,"דאגה ואכפתיות"הכולל את הגורמי� ( "רגישות לאחר"ו") בנורמות מוסריות אישיות

כ תגובות "מסה 76.8% על אלו כוללות שתי קטגוריות"). עוצמת הפגיעה"ו" פסיכולוגית

                                                 
המחקר . ההבחנה בי� הגורמי� השוני� לזיהוי ולכשל בזיהוי אינה חדה ובמקרי� רבי� יש ביניה� יחסי גומלי� 9

 גירוי למחקרי המש� שיבחנו את העולות מדיווחי המשתתפי� ורואה בה� הנוכחי חוש" את המגמות הבסיסיות 
  .ומלי� ביניה� באמצעות מערכי מחקר שישתמשו בכלי� סטטיסטיי�הייחודיות של הגורמי� ואת יחסי הג
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" נורמות החיצוניות" ה גור�שלאפשר לייחס את ההשפעה . המשתתפי� בקבוצת הזיהוי

 הדומי� לאלו הבאי� לידי ביטוי בהערכה המוסרית, שיקולי� קוגניטיביי� אפרטיאליי�ל

)Nisan, 2004(. דאגה י רגשות של " ע,בעיקרו" רגישות לאחר" ה גור�לעומת זאת מושפע

 )Gilligan, 1982( ואכפתיות ותחושות אמפתיה כלפי האחר

 רגשות חיוביי�

רגש החמלה הדאגה והאכפתיות כגור� השכיח יותר בשונה ממחקרי� קודמי� נמצא 

כי חלק גדול ממשתתפי המחקר היא המשמעות של ממצא זה . המשפיע על זיהוי סוגיות מוסריות

" להיכנס לנעליו של האחר"עוררות רגשית שגרמה לה�  הסוגיות המוסריות בעקבות התדיווחו על

. ולנסות לפעול בהתא�, תחושותיואת רגשותיו ו,  אופי הפגיעה בו לחוש את,להבי� את מצבו

ממצאי המחקר המעמידי� את רגשות הדאגה והאכפתיות בראש רשימת גורמי הזיהוי תואמי� 

גש מרכיב חשוב בתהלי� קבלת  הרואה בר את המגמה שמסתמנת בעשור האחרו� בחקר הרגשות

 ;Schwartz & Color,)   Salovey, 2003;; Kahneman, 2003 de Sosa, 1987ההחלטות

בראש� תאורית הסמ� הסומטי של ו  , מחקרי� נאורולוגיי�הנתמכת בתוצאות גישה זו =.)1983

ממצאי . פסיכולוגישל המחקר ה את הרגש בקדמת הבמה ושמש )Damasio, 1994(דמסיו 

חקר הנוכחי מאשרי� את חשיבות� של הרגשות בהפניית הקשב של האד� לזיהוי סיטואציות המ

 ;Hanoch, 2002;) 2003,  2001,Haidt Greene & Haidt, 2002 ;הדורשות התייחסות מוסרית

Ledoux, 1996; Skoe et al, 2002.( 

כ� כי גור� השוואת התפלגות גור� הדאגה והאכפתיות בי� שתי קבוצות הגיל מצביעה על 

קיי� הבדל בי� קבוצת הנשי� לגברי� , מאיד�. זה תופס חשיבות דומה בקרב שתי הקבוצות

 ).   בקבוצת הגברי�22.6% בקבוצת הנשי� לעומת 33.3%( בשכיחות היחסית של משתנה זה 

רב המחקרי� מצביעי� על כ� שנשי� בעול� העבודה מגלות רגישות מוסרית יותר 

הממצאי� המעורבי� לגבי . Collins, 2000)( י� בהערכה המוסריתמגברי� א� דומות לגבר

 לעומת ההבדל ברגישות המוסרית תואמי� את  המוסרית בי� גברי� ונשי�הערכהההבדל  ב

י� אפשר למצוא קשר ב.  הממצאי� כי זיהוי מוסרי ושפיטה מוסרית ה� שני תהליכי� שוני�

תר של סוגיות הקשורות בניהול המשאב  שכיחות גבוהה יולמגמה המצביעה על, תוצאות אלו

 נשי� רגישות , ככל הנראה,מכא� אפשר להסיק כי. י הנשי� שהשתתפו במחקר"האנושי  שדווחו ע

יותר לפגיעה באחרי� ופגיעה זו מעוררת אצל� רגשות דאגה ואכפתיות רבות יותר מאשר בקרב 

חברתיות מאשר �סוגיות פרושנשי� מדווחות יותר על  רגישות זו היא אולי הסיבה לכ�. גברי�

מספר� המועט יחסית של  .)Wark & Krebs, 1996,2000(כפי שטועני�  וורק וקרבס  גברי�

בי� המיני� א� מובהקי� מגביל את יכולתנו להצביע על הבדלי� הנשי� במחקר הנוכחי 

   . מנהלי� ומנהלות על זיהוי מוסרי שלהשפעת הרגשותהמש� המחקר בהממצאי� מציעי� כיוו� ל

 סטנדרטי� מוסריי� כלליי� וסטנדרטי� מקצועיי�  אתיי�

בסיטואציות ניהוליות הוא פגיעה בהשפעה על זיהוי סוגיות מוסריות הגור� השני בשכיחותו 

השכיחות הגדולה של אזכור גור� זה מצביעה על מודעות גבוהה של . בסטנדרטי� מקצועיי�

לגבי רב ההתנהגויות שאוזכרו .  אתיי�מנהלי� בדרג בינוני וזוטר לסטנדרטי� מקצועיי�

 מקצועיותנורמות אתיות של  בי� המשתתפי� לגבי חשיבות�בקטגוריה זו קיימת הסכמה רחבה 

בקשה להציג לפני משקיע המשמעות האתית של ה , כגו�מגזר התעשייתיהתנהגויות מקובלות בו
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 או  עיגול  פינות ,חברהפוטנציאלי של החברה הנמצאת במצב כספי גרוע מצג חלקי  של נתוני ה

 כפי .תכשירי� רפואיי�  בניגוד למקובל ומוגדר בתעשיית התרופותשל בהקשר לבדיקות איכות 

 : מנהלת מחלקת אבטחת איכות בחברה ליצור תרופות'   בדבריה של  ושהדבר מודג�

ב כאשר ניסיתי להציג את "קונפרנס השתת" ג� הבעלי� של החברה מארה�בישיבת הטל"

ת ומשמעות� קטע מיד את דברי ובלי לשמוע את כל הנימוקי� לבחירה  בפתרו� המסויי� התוצאו

החל לצעוק אל מול ההנהלה הבכירה כי הוא רוצה שנפעל בדר� שאינה מקובלת לפי כל הרגולציות 

הדילמה היא העובדה שמוטלת עלי משימה אשר אינה ...ודר� זו לא תעמוד בבחינת הרשויות

 "ההגדרות והסטנדרטי� הנהוגי� בתעשיה ולנסות לרמות את הרשויותעומדת בקנה אחד ע� 

הסכמה " למימד ה”סטנדרטי� מקצועיי�“י "גור� הזיהוי עפהקבלה בי�  לראותאפשר 

סטנדרטי� של אתיקה מקצועית נקבעי� ברוב�  .Jones, 1991)(ונס 'במודל של ג" החברתית

. יה� לקיי� את הנורמות שנקבעו על יד�י חברי אגודות מקצועיות המחייבות את חבר"בהסכמה ע

הנתפסת בעיני מקבל ההחלטה לגבי מידת  ההסכמה למידת  מתייחס" ההסכמה החברתית"מימד 

 מידתרמה גבוהה של הסכמה חברתית מפחיתה את . מוסריותה של ההחלטה העומדת על הפרק

ה המוסרית נמצא  בבדיקות אמפיריות של  מודל העוצמ. המוסרית בעיני מקבל ההחלטהעמימותה

ונס לזיהוי סוגיות 'כי מרכיב ההסכמה החברתית הינו אחד המרכיבי� התקפי� יותר במודל של ג

  .)(May & Pauli, 2002מוסריות 

 ."פגיעה בנורמות מוסריות אישיות"הוא ,  בי� גורמי הזיהוי גור� הזיהוי השלישי בשכיחותו

חלטה בסיטואציה בה הוא  מזהה פוטנציאל בקטגוריה זו עלו תיאורי� שבה� אמור הפרט לקבל ה

מצב מעי� זה זה מבנה את הקונפליקט . התנהגות לא מוסרית המנוגדת לעקרונותיו האישיי�

דוגמאות לכ� אפשר לראות . " זהותי המוסריתימה"ו" מי אני"האישי שמתמקד בשאלה 

 :  בציטוטי� הבאי�

 לקחתי בחשבו� את האפשרות .י�מוסרי הנימוקי� שהביאו אותי להצפת הטעות היו בעיקר"

 "לפגיעה אישית במעמדי וביוקרתי והחלטתי שהיושר והאמינות קודמי�

 

 חלא הצלחתי להשלי� ע� העובדה כי אק, כאד� שיושרו האישי מאוד חשוב לו, מצד שני אני"

 "חלק בנעשה  ושמי יהיה קשור להטעיה זו של הלקוח

 

נגשות ברורה בי� טובת החברה ובי� אמירת אמת  זה העלה  דילמה אתית משו� שהייתה התמצב"

� הוא הציע שהשגת לקוחות בשקרי� לבני� ,המסר שיצא מהשיחה היה רחב יותר מהפרויקט הנדו

 "היא לגיטימית א� היא משרתת את החברה

 

כסמ� המכוו� את דרכ� לער� היושר משתתפי המחקר ל מתייחסי� "הציטוטי� הנבשלושת 

להגדרת העוצמה המוסרית בניגוד . ל פעולה  בניגוד לערכי� מוסריי�האפשרות שד מתריע כנגוכ

במאפייני הסוגיה המוסרית מצביעי� ממצאי המחקר  המתמקדת Jones, 1991)( ונס'י ג"ע

להתמקד  אי� זה מספיקהנוכחי על כ�  כי על מנת להבי� את הגורמי� לזיהוי סוגיות מוסריות  

, � להתייחס ג� למשתני� אישיי� של מקבל ההחלטה ויש צור המוסריתחקר מאפייני הסוגיהב

פער ידע בהבנת תופעת ל גורמתהתעלמות מהמרכיב האישי . זהותו האישית וערכיו, כאופיו

  .הזיהוי



 174 

" תגובה להתנהגות בעלי עניי�"ו, "נסיו� ","עוצמת הפגיעה לנפגע",שלושת הגורמי� 

עוצמת הפגיעה "מרכיב .  הזיהויהלי�הופיעו בשכיחויות נמוכות יותר א� ה�  תורמי� להבנת ת

 לתפיסתו של ממצא זה עומד בניגוד. לל הגורמי�כ השכיחות של כ" מסה7.6%תפס רק  " בנפגע

גור� נוס" שהופעתו .   המייחס למרכיב זה חשיבות רבה  כגור� זיהוי מוסרי)Jones, 1991(ונס 'ג

משמעות . של מקבל ההחלטההולי הניהניסיו� מידת ונס הוא 'מציגה סימני שאלה על המודל של ג

י מרכיבי� "שחלק� מאופייני� ג� ע(להתנסות בהתמודדות ע� מצבי החלטה ממצא זה היא כי 

דל המובהק בי� הקבוצה מעל  ההב,ואמנ�.  חיובית על זיהוי סוגיות מוסריותיש השפעה) מוסריי�

 קבוצת המנהלי�  בקרב3.3%ת שכיחות של מ לעו, מכלל הסוגיות18.9% שבה שכיחותו 35גיל 

  ג� תיקו" לחשיבותו של משתנה זה  עולה.  מצביע על חשיבותו של משתנה זה35מתחת לגיל 

כאחד הגורמי� לכשל , 35 משתתפי קבוצת הגיל מתחת לגיל י"ע" חוסר נסיו�"גור�מאזכור 

 . בזיהוי

ת על  וח מדו35התבוננות בהבדלי� נוספי� בי� שתי קבוצות הגיל מגלה כי קבוצת הגיל עד 

ממצא . על זיהוי סוגיות מוסריות" פגיעה בנורמות מוסריות אישיות"ההשפעה רבה יותר של גור� 

 זה סותר לכאורה ממצאי מחקרי� לגבי הקשר בי� גיל לבי� אי סובלנות כלפי  התנהגות לא אתית

)Callan, 1992; David, Kantor & Greenberg, 1994; Dawson, 1997;  Jones, 1990; Harris, 

1990; Peterson, Rhoads & Vaught, 2001(.המחקר יעי� ממצאי בניגוד לממצאי� אלו מצב 

 מפגיעה  יותר מחבריה� המבוגרי� יותר"עדיי� " כי מנהלי� צעירי� מוטרדי�הנוכחי על כ� 

עברו ,   הסבר אפשרי להבדל זה הוא בכ� שהמנהלי� המבוגרי� יותר.בערכי� מוסריי� אישיי�

 ,המקצועקודי ההתנהגות של שמטפח את הזדהות� ע� הארגו� ו" ליזציה ארגוניתסוציא"תהלי� 

 ,Jackall(תו� בניית  אני ארגוני  קולקטיבי ולכ� ה� רגישי� פחות לערכי� מוסריי� אישיי� 

1988: Kunda, 2006; Lennick & Kiel, 2005(.  סיו� המקצועי ועליה במדרג ינה ע� רכישת

אתיי� וסטנדרטי� מקצועיי� את מקומ� של עקרונות מוסריי� הניהולי תופסי� עקרונות 

תהלי� ההזדהות ע� המקצוע והארגו� היוצר . אוניברסליי� שאית� מגיעי� המנהלי� לארגו�

, ואמנ�. תהלי� טרנספורמציה מערכי� מוסריי� כלליי� לערכי� אתיי� מקצועיי� ספיציפיי�

 בי� המנהלי� הצעירי� למנהלי� הבוגרי� נראה שבניגוד למגמת ההבדל, א� נבח� את התוצאות

 הרי שבקרב ,כלפי סוגיות מוסריותת הלב שמעוררי� עקרונות מוסריי� בהתייחס לתשומ

והשכיחות של  פגיעה ) א� כי ההבדל לא מובהק(המנהלי� המבוגרי� יותר מתהפכת המגמה 

 השווה )Ziegenfuss ,1999 ( זיגנפוס. בסטנדרטי� מקצועיי�  כגור� בזיהוי סוגיות גבוהה יותר

 לבי� שפיטה מוסרית בקרב תלמידי חשבונאות ורואי Forsyth, 1980) י"עפ(בי� עמדות מוסריות  

עליה ברמת העמדות התועלתניות  אצל רואי תוצאות המחקר מצביעי� על . י ותקחשבו� בעל

ופעה זו ת. )13% לעומת 39%(חשבו� ותיקי�  לעומת רמה נמוכה של מימד זה בקרב הסטודנטי� 

יכולה , המקצועי והניהוליסיו� י  ע� הנמקבלת משקל רב יותרהולכת והעלתנית ושל  תפיסה ת

להסביר את השכיחות הרבה יותר של התייחסות לעקרונות דאונטולוגיי�  בדיווחי קבוצת הגיל 

  תאור אישי של השפעת תהלי�  הסוציאליזציה הארגונית מצוי  בדיווחיו של גיויה.הצעירה יותר

 :)Trevino & Nelson, 2004אצל (

“Another way of noting how the organizational context so strongly affect individuals  

is to recognize  that one’s personal identity becomes heavily influence by corporate 
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identity. As a student ,my identity centered on being a “good person” (with a certain 

dose of moral righteousness associated with it).As a recall coordinator ,my identity 

shifted to a more corporate definition”(ibid, p.131, my emphasis) 

שיות  ופגיעה  גורמי הפגיעה בנורמות מוסריות איאזכור לקט� בי� נשי� לגברי� בהתייחסההבדל ה

 שונה מממצאי מחקרי� שפרסמו בספרות שמה� עולה כי  ,בסטנדרטי�   מקצועיי� כגורמי זיהוי

  שאפשר היה לצפות כי ,מכא�.  יותר אצל נשי�נמצא בעוצמה גבוההמרכיב הרגישות מוסרית 

שר נשי� יותר מאבקבוצת המימד  הנורמות המוסריות האישיות ישפיע על זיהוי סוגיות מוסריות 

 שכיחות גור� ,לעומת זאת.  תוצאות המחקר הנוכחי מצביעות על כיוו� הפו�.גברי�בקבוצת ה

ניתוח שכיחות .  גבוהה יותר בקרב קבוצת הנשי�"פגיעה בסטנדרטי� מקצועיי�"הזיהוי 

וחלק , יתכ�. יכול להסביר פער זהבקרב קבוצת הנשי� " דאגה ואכפתיות"הקטגוריה 

דאגה " בקטגורית הבקבוצת הנשי�בא לידי ביטוי יות אישיות מההתייחסות לנורמות מוסר

. "נורמות מוסריות אישיות" בקטגורית במידה קטנה יותר בא לידי ביטויולכ� הוא " והאכפתיות

א� נשווה את סיכו� שלושת הקטגוריות הקשורות ברגישות מוסרית הבאה בעקבות פגיעה 

פגיעה בנורמות אישיות ודאגה ,צועיי�פגיעה בסטנדרטי� מק(בעקרונות מוסריי� ואתיי� 

 בקבוצת 62.5% לעומת 71.1%כ השכיחות בקרב קבוצת הנשי� היא "נראה כי סה) ואכפתיות

 בנושא ממצא זה תוא� את ממצאי המחקרי� העוסקי� בהבדל  בי� נשי� וגברי�. הגברי�

 ,Borkowski & Ugras, 1992; Kujala & Pietilainen, 2004; Marz(הרגישות המוסרית 

Powers & Queisser, 2003; Smith & Oakley, 1997 ;Peterson et al, 2001(. ממצא ה 

י "אינו תוא� את הנטע� ע השפעת האינטואיציה על זיהוי מוסרישנתקבל במחקר הנוכחי לגבי 

 בשלב הזיהוי המייחס  חשיבות רבה למרכיב האינטואציה המוסרית )Haidt, 2001(הידט 

על זיהוי אינטואיטיבי בשכיחות נמוכה וכחי דיווחו נהמשתתפי המחקר . SIM �במודל ההמוסרי 

  בחוסר המודעות של המשתתפי� לתהליכי� שכאלואפשר להסביר שכיחות נמוכה זו  .ביותר

Nisbet & Wilson, 1977; Polanyi, 1967) (.  המסקנה המתבקשת מכ� היא כי את קיומו של

 . מצעות דיווחי� רטרוספקטיביי�מימד זה יש לבדוק בדר� אחרת ולא בא

רב השפעה  י"ניתוח התוכ� של דיווחי המשתתפי� מאופייני� עבשני מימדי� שעלו 

המצטברת בו זמנית או  ת� תאור השפעי"מאופייני� עמימדי� . גורמית על זיהוי סוגיות מוסריות

רגתי של ברות מידע הדטזוהה תהלי� הצ" הצטברות ארועי�" בגור� .של מספר גורמי�ברצ" 

שבאו ברצ" זמ� עד לצבירת מסה קריטית של  רמזי� שהפנו את תשומת הלב של  רועי� ימספר א

דיווחו "  רב מימדיות"ואילו בגור� .  לקיו� סוגיה מוסרית בסיטואצית ההחלטהמקבל ההחלטה

שהשפיעו על זיהוי אות� הסוגיות  בו זמניתמצאות מספר גורמי זיהוי יהמשתתפי� על  ה

א� יש ,  הייתה קטנההללוגורמי� שני ה מידת  השכיחות של . עליה� דיווחו המשתתפי�המוסריות

 . לה� חשיבות תיאורטית ומומל� לחקור אות� במחקרי� עתידיי�

 :שני גורמי� עיקריי� משפיעי� במידה הרבה ביותר על זיהוי סוגיות מוסרית: לסיכו�

ממצאי� . רי� כתוצאה מפגיעה בזולתרגשות המתעורושהאד� מקבל על עצמו נורמות חיצוניות 

עיקר ב המתמקד Jones, 1991) ("סמיכות סוגיה"מודל  ויזיה שלואלו מצביעי� על צור� בר

 ,תעל� ממשתני� הקשורי� בתכונות מקבל ההחלטהמו המוסרית מאפייני הסיטואציהב
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 ואציה מופיעה הסיטבמסגרתוסיונו הקוד� וממאפייני ההקשר ימנ ,מרגשותיו ,מהציפיות שלו

 .המזוהה

 

 גורמי� המשפיעי� על כשל בזיהוי סוגיות מוסריות 4.5.5

במחקר הנוכחי נעשה ניסיו� לאתר את  גורמי הכשל  בזיהוי סוגיות מוסריות באמצעות דיווח 

כללה בקשה ר שא) 2000(בשונה מהמתודולוגיה שהפעיל רש" . רטרוספקטיבי של מנהלי�

 נתבקשו המשתתפי�  , אית� התמודדול סוגיות מוסריותדיווח רטרוספקטיבי כללי על ממנהלי� 

במחקר הנוכחי להתייחס במפורש ובמודע למצבי כשל בזיהוי סוגיות מוסריות הזכורי� לה� 

את  ממצאי המחקר הנוכחי תואמי� .ל" ולנסות לתאר ולהסביר את הסיבות לכשל הנ,מעבודת�

המנהלי� אינו מודע להשלכות המוסריות  כי חלק גדול מציבור ,)Carroll, 1978(ול קרטענתו של 

את התופסי�   )(Messick & Bazerman, 1996מסיק ובזרמ�  של  תיאור�  ולשל החלטותיו 

יכולה החלטה כלשהיא הנראית על פניה  שבכל רגע נתו�כ� הניהול כהליכה בשדה מוקשי� מוסרי 

 .ל מי שנמצא בסביבה אלא בכ,כבלתי מזיקה להתפוצ� ולגרו� לפגיעה לא רק במקבל ההחלטה

 ,כיאות מצבי� בעלי השלכות מוסריות מנהלי� רבי� אינ� מזהי�כי טועני�  מסיק  ובזרמ�

וורה� לטענות אלו מצטרפת ג�  . מוסריתמקבלי� החלטות לא ראויות מבחינה מכ�  וכתוצאה

)1998Werhane, ( כי לחלק גדול מהמנהלי� אי� דמיו� מוסריהגורסת  –Moral Imagination,  

תפיסותיה� של . מיומנות שמאפשרת לה� לחזות את המשמעויות המוסריות של החלטותיה�

י  קרול תואמות את המגמות העיקריות הבולטות 'פטרישיה  וורה� וארצ, דויד מסיק  ומקס בזרמ�

 .בהתייחס לתופעת הכשל בזיהוי סוגיות מוסריות, בממצאי המחקר הנוכחי

דיווחי משפיעי� על פי ה גורמי� �16 העלה ניתוח התוכ� של דיווחי המשתתפי

על � חמש קטגוריותקובצול " הגורמי� הנ16�מ.  על כשל בזיהוי סוגיות מוסריותהמשתתפי�

" חרדה לפגיעה בעצמי" ,"לחצי� לביצוע:"הכולל את הגורמי�( "גורמי הנעה": עיקריות

מודל  ":הגורמי�הכולל את ( "פתיחות מוסרית", ")חשיבה כלכלית"ו" מוטיבציה להצליח"

 ,"רגש שלילי: "הכולל את הגורמי�( "רגשות" ,)"דמיו� מוסרי מערכתי"ו" דמיו� מוסרי" ,"מנטלי

חוסר "ו" ידע/חוסר מידע"הכולל את הגורמי�  ("ניסיו� וידע  ")ריחוק פסיכולוגי"ו" רגש חיובי"

 . )"עייפות ועומס"ו" חלוקת קשב: " את הגורמי� הכולל ("הסחת הקשב" ו")נסיו�

 גורמי הנעה

הממצא לגבי . גורמי ההנעה נמצאו כבעלי ההשפעה הרבה ביותר על כשל בזיהוי סוגיות מוסריות

י "ההשפעה של ציפיות ומניעי� על הבניית משמעות הגירויי� בסביבה החברתית נתמכת ע

 ,Ross & Nisbett, ;1987 Abelson, 1981; Higgins & Bargh :לדוגמא( פסיכולוגי� חברתיי� 

 ,Ashforth & Fried, 1988; Gioia & Manz, 1985 ;Gioia: לדוגמא (וחוקרי� ארגוניי�) 1991

& Pool, 1984; Snook, 2000; Schweitzer et al, 2004 .(  

השפעת הציפיות על תפיסה ופרשנות של מצב גדלה ככל שאותו מצב עמו� יותר 

)Sonenshein, 2007 .(י קונדה "עפ)Kunda, 1990(משפיעות על הדר� בה תופס האד�  ציפיות 

 :את העול�

 "We  all  come to believe what we want to believe because we want to believe" 

(p .213)  
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ה� מתעלמי� ,  בטיפול בסוגיה כלשהיא בעול� העבודהשר בני אד� מסתמכי� על ציפיותיה�כא

יה משו� שציפיותיה� מכוונות לתחומי�  לעיתי� קרובות מהמשמעויות המוסריות  של  אותה סוג

, �ואמנ .הישרדות� במקו� עבודת�מידת  על י� באופ� ישירמשפיעהאסטרטגיי� וכלכליי� 

חרדה לפגיעה במקבל ", "לחצי� לביצוע ","גורמי ההנעה"הגורמי� המרכיבי� את קטגורית 

עדי� הכלכליי� מתמקדי� בהזדהות ע� הי" חשיבה כלכלית" ו,"מוטיבציה להצליח", "ההחלטה

י� אלו  מודגמת צדוגמא להשפעת לח. של הארגו� והחשש להיכשל במבח� התוצאה של יעדי� אלו

 :באמצעות  דברי אחד המשתתפי�

לנוכח כל אלה כובד .  וכבר אז חת� במימו�  המשקיע לח� עלינו ויצר אווירה של להיות או לחדול"

בלהט .  והיה קשה לעצור לרגע ולחשובהמטרה קידשה את האמצעי�  ..המשקל הוסט אל החברה

 "העשייה הזו לא התייחסתי לנושא הזיהו� הסביבתי

 .מדובר ברצו� להתקד� בארגו� ולטפס במעלה ההיררכיה הניהולית" המוטיבציה להצליח"בגור� 

כלפי גורמי� שאינ� תורמי� " עיוורו�"שואבת את האנרגיה הניהולית וגורמת למוטיבציה זו 

 :דוגמא לכ� באה לידי ביטוי בציטוט הבא. � מפריעי�להצלחה ואולי ג

בהערכתי את המצב ... וכ� כמחמאה אישית, את המטלה שקיבלתי ממנהלי ראיתי כאתגר אישי "

 ממצב זה אלא את טובת הארגו� עהחדש לא לקחתי כשיקול את המרכיב האנושי אשר עלול להיפג

 "בלבד

קידו� הקריירה שלו וכתוצאה אינו מזהה ג� בציטוט הבא מפנה המשתת" את תשומת ליבו ל

 :מרכיבי� מוסריי� בסיטואציה

אני חושב שהשאיפה להוכיח את עצמי היתה האלמנט הכי חזק לעיוורוני לנושא המוסרי באותו "

טק לא היה לי ספק שזהו יכול להיות קרש הקפיצה �כאחד שרק התחיל קריירה במכירות בהי. זמ�

מעבר לשאיפה העצמית היו לממוני� עלי ציפיות  גבוהות ממני . שלי להרבה מאד כיווני התקדמות

 " וזה ג� גר� לחוסר תשומת לב שלי לסיטואציה

 .)McClelland, 1985( גבוה להישג ל הוא מניע "המאפיי� את דיווחיה� של שני המנהלי� הנ

ד ובימתאר כשל בזיהוי כתוצאה מחשש לא" חרדה לפגיעה במקבל ההחלטה"לעומת זאת גור� ה

 : כפי שעולה מהתיאור הבא.ההתנהגות לא תישא ח� בעיני המנהלי�במידה ומקו� העבודה 

במידה מסוימת הסתמכתי על הבקשה של הממונה עלי  שבעצ� הבקשה ראיתי אותו אחראי "

במידה רבה . לנושא  והוא שכנע אותי כי אנחנו חייבי� להג� בכל מחיר הגנה על ההשקעה והקיי�

 ." על תפקידי והחרדה הזו היא גור� שמשתק את המחשבהחששתי כנראה מאיו�

. על מניעיו של האד� )Herzberg, 1966( צרכי� ההיגיניי� דברי� אלו מדגימי� את ההשפעה של 

כי מנהלי� מסווגי�  את הבעיות שאית� מצאו  )Jackson & Dutton, 1988(קסו� ודטו� 'ג, ואמנ�

 מוגדר האיו� משפיעה על תהלי� קבלת ההחלטות הדר� בה. ה� מתמודדי� כאיו� או כהזדמנות

 .תיוהבא בעקבו

 (,Higgins  היגנסשפיתח טורי Regulatory Focus Theory תיאורית ויסות המיקוד 

ממוקד בטיפוח ה מניחה כי ויסות זו התיאורי.  מוסיפה מימד נוס" להסבר הסיטואציה1997)

ויסות ואילו ,  ומכוו� לתוצאות חיוביותיקוד קידו� שמכוו� להגשמת שאיפות משתמש במ,וצמיחה

. צאות שליליותמכוו� למניעת תו,  ובטחו�,מחויבויות במידהע , להגנהמיקוד המניעה המתייחס
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 המצרה את נקודת המבט שלו , ההחלטה מביאה לאורינטצית ויסות מונעחרדה מפגיעה במקבל

 . ואינה מאפשרת לו לזהות את המרכיבי� המוסריי� בסיטואציה

 חות מוסריתפתי

מהווה את הגור� השני בחשיבותו בהשפעה על  כשל בזיהוי " פתיחות המוסרית"הקטגורית 

שה� " דמיו� מוסרי"ו" דמיו� מערכתי" ,"מודל מנטלי" קטגוריה זו מורכבת מהגורמי� .מוסרי

חוסר יכולת לדמיי� את ההשלכה ב מאופייני� גורמי� אלו. גורמי� קוגניטיביי� בעיקר�

ומרוטינות פעולה  ממבני� מנטליי� חוסר פתיחות מוסרית נובעת  .יש למצבי� שוני�המוסרית ש

 (,Gioia גיויה, )Senege, 1990( סנגה   של זו מתוארת בעבודותיה� תופעה   .בארגו� השגורות 

 המצביעי� על ההשפעה הדרמטית )Abelson, 1981( ואבלסו� )Werhane, 1999(וורה�  , )1992

הדגמה . שגרתיות וסטנדרטיות על התעלמות ממרכיבי� חשובי� בסיטואציהשל סכמות פעולה 

 : לכ� אנו רואי�  מדיווח של אחד ממשתתפי המחקר

י העיקרו� שמדגיש את "כמהנדס חונכתי ע. אני יכול לייחס התנהגות זו להשכלה ההנדסית שלי "

הא� "צרי� לשאול בעוד שבמקו� זה היה " לבעיה צרי� למצוא פיתרו�"הצור� לפתור בעיות  

 "?בכלל יש פה בעיה

 לדמיו� המוסרי ומגדיר אותה כמבנה מדמיי� ת הפעולה קושר את סכמ)Johnson, 1993( ונסו�'ג

)imaginative structure  ( : 

“We have seen that various kind of  imaginative structures, such as image schemas, 

metaphors, and prototypes, are crucial in defining the idealized  cognitive models  we 

bring to situations, in terms of which we understand them. Obviously,how we frame 

those situations will make all the difference in the world” (Johnson, 1993, p.192) 

 

 חוסר :פי  השכיחות  השני והשלישי  בגודל� ה�שני גורמי הכשל בזיהוי  בעלי היק

 מכלל גורמי 8.2%( דמיו� מוסרי מערכתי והעדר ) מכלל גורמי הכשל 9.9% (יהדמיו� המוסרי  הכלל

 )הכשל

 : דמיו� מוסרי אופייני  בתהלי� ניהוליהעדרהדוגמא הבאה מציגה ציטוט המתאר 

העובד . ל� עלול להשפיע בכיוו� האישילא ראיתי את הבעייתיות בלח� העובד ולא הבנתי שהמה""

תלות זו יצרה מצב שהעובד ,נמצא בתקופת ניסיו� ועתידו תלוי בי לחלוטי� לגבי דיווחי לממוני� 

  ".היה מוכ� לעשות הכל

 כשלו� זה . אחרל מתאר מצב שבו הוא נכשל  בניבוי מהל�  שהביא  לפגיעה בעובד"המשתת" הנ

התיאור המוצג בציטוט שלעיל מתאי� . � את תוצאות פעולתוכולתו לדמייהתרחש  כתוצאה מאי י

מקבל ההחלטה נכשל בהפעלת סכמה הקשורה   ).(Werhane, 2002 להגדרה של דמיו� פרודוקטיבי

י הסכמות המקובלות לגבי עובדי� "להבנת מערכת הלחצי�  שאית� התמודד העובד ופעל עפ

 .ותיקי�

רגישות ודמיו� בהבנת אופי האד� מגדירה  בשונה מהדמיו� המוסרי הכללי המתבסס  על 

קיימי� לא , לטענתה. דמיו� מוסרי מערכתי מושג שונה לו היא קוראת Werhane, 1998) (  וורה�

 יש בראש ובראשונה צור� בידע והבנה ,מעט מצבי� שבה� על מנת לדמיי�  התפתחות מצב ארגוני
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 מערכתית זו  אי� למנהל  הללא הבנ. ו�של תהליכי� ונורמות ארגוניות ספציפיות לגבי אותו ארג

 :יכולת לנבא מצבי�

“system thinking require conceiving of management dilemmas as arising from within 

a system with interdependent elements ,subsystems, and network of relationships and 

patterns of interaction” (Werhane, 2002, p.33) 

 :הציטוט הבא מתאר מצב מעי� זה

מכיוו� שאני הייתי בורג קט� . באותו האירוע לא היה בידי את כל הידע להבנת המצב הכולל"

הרי בקלות .  היה מוגדר היטב לא חשבתי מעבר למה שהייתי צרי� לחשוביבמערכת גדולה ותפקיד

 " בצרות הייתי צרי� להבי� שהסערה שאני מחולל יכולה לסב� מישהו

, בדבריו אלו טוע� המשתת"  כי לא היה מצוי בידיו ידע שאפשר לו להבי� את המצב הארגוני הכולל

 . במערכת" בורג קט�"וכי היה 

 ,התמקדות בפרטי� מסויימי� בסיטואציההמביאה להאפשרית זוית הראיה הצרת  

 ).(Kunda, 1999י גורמי� מוטיבציוניי� "יכולה להיגר� ג� ע ,והתעלמות מפרטי� אחרי�

 כשלו� נתפס בעיני הממוני� מביא להתמקדות יתר במימד יו שלתחושת חרדה מתוצאות

 : 30הדבר בא לידי ביטוי בדיווח הבא של מנהל ב� . האיסטרטגי והזנחת המימד המוסרי 

 "חששתי כנראה מאיו� על תפקידי והחרדה הזו היא גור� שמשתק את המחשבה"...

 השפעת רגשות שליליי�

תופס גור� הרגש השלילי  את ,  הגורמי� שאותרו כמשפיעי� על כשל בזיהוי מוסרי16י� מב

 שבה  אופיינית  ניתוח דיווחי המשתתפי� מצביע על תופעה ).14.8%(השכיחות הגדולה ביותר 

  כתוצאה.התנהגות של עובד מסויי� או מצב ארגוני מאיי� מעורר אצל מקבל ההחלטה רגש שלילי

. מהסוגיה המוסרית העומדת בפניושל מקבל ההחלטה  מוסחת דעתו ,שלילי זהמהתעוררות רגש 

דוגמא אופיינית . י רגשות חיוביי�  שהסיחו את דעת�  מזיהוי סוגיות מוסריות"רק נשי� הושפעו ע

  :35מנהל פרויקט ב� ' להשפעת רגש שלילי על זיהוי מוסרי  אנו יכולי� לראות בדבריו של א

ממני את " שאב"כדי להשיג מטרה  מסוימת עיוור אותי ובעצ� " י� עליעובד"כעס והתחושה שה

 ."שיקול הדעת לאות� רגעי�

. מפריע לתהלי� קבלת ההחלטות, במקרה זה כעס,מצב אופייני שבו רגש שלילי משתת" זה מתאר 

ההתייחסות להשפעת� של רגשות שליליי� על החלטות מנהלי� הוזנחה במהל� העשורי� 

הספרות המחקרית החלה לתת את הדעת  ".ב� חורג"כה� � התייחסו אליהקודמי� וחוקרי

 ,Weiss & Cropanzano . (להשפעת הרגשות על התנהגות עובדי� בארגוני� רק בשני� האחרונות

1996; Ashkanasy et al, 2002.( עצ� ההימצאות במצב רגשי ידועה כבעלת השפעה על תהליכי 

 ההתנהגות המתוארת לעיל  יכולה .)Forgas, 1995אצל  ראו לדוגמא :לסקירה(השפעה ושיפוט 

  )& Ashbrook, 1988 Ellis(להיות מוסברת באמצעות מודל חלוקת המשאבי� של אליס ואשרוק 

 באמצעות שינוי כמות משאבי , כי מצב רוח יכול להשפיע על ביצוע קוגניטיבי באופ� ישירני�הטוע

ת התעוררות מחשבות שיכולות להפריע  לביצוע של  באמצעו,ובאופ� בלתי ישיר, העיבוד הזמיני�

� הוויסות של רגשות  כי תהלי(Beal et al, 2005)' טועני� ביל ושות, בדומה לכ�. מטלות אחרות

 לעומס מנטלי המגביל את המשאבי�  הזמיני� לביצוע מטלות נוספות וכתוצאה שליליי� גור�

 כפי שמתואר בדברי ,גורמי� אחרי�מכ� בני אד� מתמקדי� בגור� מעורר הרגש ומזניחי� 
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בני אד� החווי� רגשות  מאשר כי (Forgas, 2000)פורגס  . המשתת" שאת דבריו הבאנו קוד� לכ�

 . שליליי� מושפעי� יותר מתחושות בט� ופועלי� ללא מחשבה

 :לדוגמא ( הוא האחראי לתוצאות השליליותת כעס קשורי� ג�  באמונה כי האחר רגשו

Lazarus, 1991; Scherer, 1984, 1988; Scherer et al, 2006;Weiner, 1980,1986.( . כעס

ל מסבירי� " המחקרי� הנ. כי הוא אחראי לפגיעה באד� אחראת ההערכה של הפוגעג� מפחית 

כפי שטועני�  לניק וקיל ליליי� על זיהוי סוגיות מוסריות את ההשפעה הגדולה שיש לרגשות ש

)Lennick & Keil, 2005(: 

“Destructive emotions are the most common culprits in keeping us from acting 

consistently with our goals. Emotions such as greed,  hate, ,or jealousy are powerful 

and can overwhelm our normal ability to act in a morally and emotionally competent 

manner… (p.72) 

לציד� של הרגשות השליליי� כחסמי סוגיות זיהוי מוסריות אנו מוצאי� ג� רגשות 

 בדר� כלל כסמ� מוסרי ומהווי� מרכיב חשוב בזיהוי אופייני�מה ,חיוביי� כדאגה ואמפתיה

 נית� ללמוד כי ג� דאגה ואמפתיה יכולות לגרו� מניתוח דיווחי קבוצת הכשל בזיהוי. סוגיות

הדבר בא לידי ביטוי אצל מספר נשי� מבי� משתתפות . ות מוסריותלהסטת תשומת הלב מסוגי

 החיובי כמשפיע על כשל בזיהוי מוסרי היא נמוכה א�  הרגשאמנ� השכיחות של גור�. המחקר

 המשמעות הקונקרטית של ממצא זה .בות תיאורטית המחייבת מחקר המש�לעצ� איזכורו חשי

 אחר גורמת למקבל ההחלטה לפעול באופ�  של אד� שלפעמי� הזדהות רגשית ע� מצוקתוהיא

הפער בי� נשי� וגברי� בהתייחס . מהחלטתומלראות פגיעות אחרות הנובעות " מעוור את עיניו"ש

 צדק   לאי   כתחושה מתפתח הכעס  שרגש  שליליי� וחיוביי�  יכול להיות מוסבר בכ�  לרגשות 

Haidt, 2003)(מתו� אמפתיה לאד� שעלול , קרי� ואילו הרגשות החיוביי� מתפתחי�  ברב המ

 . על  כשל בזיהוילהשפיע בשני המקרי� יכולי� גורמי� אלה . להיפגע

 תרבות

כשל בזיהוי סוגיות ל  מהווה גור� פרשנות שגויה של מאפייני התרבות בסביבה בה מתפקד המנהל

ראלי� י מנהלי� יש"של כשל בזיהוי סוגיות מוסריות עבקטגוריה זו עלו תיאורי� . ותמוסרי

והבנה לקויה של הקודי�  ,חסרמידע מכשל זה נובע . ל"הפועלי� מול ארגוני� שוני� בחו

 בתו� לב ,במקרי� רבי� מתקבלות   ,כתוצאה מכ�. החברתיי� בארצות היעד  בה� ה� פועלי�

 מחקרי� מצביעי� על כ� כי בני אד� . הגורמות לפגיעה מוסרית החלטות,וללא כוונת זדו�

 & Dubinsky,  Jolson, Kotable(לסיטואציות מוסריות ת שוני� ברגישות� מתרבויות שונו

Lim, 1991; Cohen, Pant & Sharp, 1992 ;Jackson & Atrola, 1997.(  

י  ארבעה "הבדלי� בי� תרבויות שונות עפאת המסווג  )Hofstede, 1980,1991( הופסטד

מנעות מאי ודאות ירצו� לה המידת,עוצמת המרחק בי� רבדי� שוני� באוכלוסיה :מימדי�

 והוא טוע� כי אי הבנות בי� בני .דיבידואליז� לעומת קולקטיביז�  וגבריות לעומת נשיותנאי,

ד�  שולטנס ו.תרבות שוני� נובעי� כתוצאה מכשל בהבנת מאפייני התנהגות שוני�

)2007(Scholtens & Dam, מצאו  מדינות  ו24-חנו תפיסות אתיות של חברות כלכליות  ב ב

בחברות הפועלות בתרבויות המאופיינות . הבדלי� ניכרי� בי� החברות בתפיסות האתיות שלה�
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 תייחסות חיובית לשיקולי� מוסריי�נמצאה ה" מאי ודאות המנעות" ו"אינדבידואלי�"י "ע

מרחק "י "ע הפועלות בתרבויות המאופינות בחברותבתהליכי קבלת ההחלטות שלה� ואילו 

 .  לשיקולי� מוסריי� בקבלת ההחלטות יותר דגש נמו�נית�" גבריתתפיסה "ו" מסמכות

 מרחק נמו� בי� רמות הניהול י" עבאי� מהתרבות הישראלית המאופיינתמנהלי� ה

כשה� מקיימי�  מוצאי� את עצמ� במצבי� מביכי�  , ותפיסת עול� אינדבידואליסטיתהשונות

ות וגמא להשפעה של חוסר הבנת התרבד. מגע ע� ארגוני� עסקיי� בארצות בעלות תרבות שונה

האיש שקיבל תפקיד . של אחד המנהלי� שרואיי� במחקר המקדי�על פגיעה מוסרית עולה מדיווח 

נהיג ה ) בי� מנהלי� לכפיפיה�הי תפיסת מרחק גבוה"המאופיינת ע(ניהולי באר� אסיאתית 

הנהוגה בארגוני� שוני�  פעילות –  לעובדי�פעל אותו ניהל מדיניות דלת פתוחהבתחילת דרכו במ

האפשרות של עובדי� לדלג מעל מנהלי הביניי� המקומיי� גרמה לתחושת פגיעה עמוקה . בישראל

רער ידבר שגר� למשבר חרי" בי� אותו מנהל לדרג הביניי� הניהולי  וע, האחרוני�במעמד� של 

 .את האיזו� המסורתי המבוסס על התרבות המקומית שהתקיי� באותו מפעל

לכשל בזיהוי מאפייני תרבות אשר הביא לפגיעה בעובד מקומי כשלמקבל ההחלטה דוגמא 

ששימש כמנהל פרוייקט של חברה ישראלית ' בדברי אהייתה כל כוונה לפגוע בו מודגמת לא  

 :באסיה 

בתרבות . היה חוסר הבנה בתרבות המזרח, מה שמנע ממני לזהות את ההיבט המוסרי באירוע"

כיוו� שידעתי . וא אש�  כאשר הפרויקט לא מתקד� בקצב הנדרשהמזרח המנהל חייב למצ

רי יגרמו לכ� שיפוטר  אילו ידעתי שדב. היה קשה לי להאמי� שיפוטר, שהעובד מהנדס מוצלח

הייתה שהפרויקט יתקד� ושימצאו .  שלא הייתי מציי� את שמו במפורש כוונתיסביר להניח

 "קריירה של האישפתרונות לבעיות שנתקלנו בה� ובטח לא להזיק ל

 חלוקת קשב ועייפות

בשונה ). 4.1%"(עייפות"וגור� ה) 4.9%" (חלוקת הקשב"מ מורכבת "הסחת הקשב" קטגורית

 הרי ,מהשפעת הסכמות הקוגניטיביות המטרימות גורמי� כלכליי� על פני גורמי� מוסריי�

ב ועייפות יכולי� עומס על הקש. שגורמי העייפות וחלוקת הקשב פועלי� תו� כדי תהלי� ההחלטה

אד� בעל רגישות מוסרית גבוהה יכול להסב את תשומת ליבו מההיבטי� המוסריי� שלגרו� לכ� 

 (Robinהמוגבל במלחמה על הקשב של גור� אחר" ו�ניצח"כתוצאה מ ,וזאת בסוגיה

,Reidenbach & Forrest, 1996(.  קיימי� לא מעט מצבי� בה� נדרש בתהלי� הניהול השגרתי

 מרכיבי� מוסריי� ומרכיבי� אסטרטגיי� הכוללות  החלטותתמודד בו זמנית ע� מספרהמנהל לה

 תו� לח� רועי� הדורשי� את טיפולו בו זמניתימנהל ע� מספר אהמתמודד  ,במצב שכזה .כאחד

כ� שהקדשת תשומת לב לסוגיה  קבלת ההחלטה מתבצעת תו� חלוקת קשב בי� מספר בעיות .זמ�

 .ב לקיומה של הסוגיה האחרתאחת מונעת את הפניית הקש

 ":מערכת החיסונית המוסרית שלו" מתאר מצב שבו עייפות החלישה את ה33מנהל פרויקט ב� ' נ

 ישנתי מעט ועבדתי שעות רבות הייתי ממוקד א� ורק .האינטנסיביות ולח� העבודה  השפיעו"

. י להמש� העבודה המנהלי� נתנו לנו גיבוי לא פורמל. בהיבט המקצועי ניהולי ולא מעבר לכ� 

נראה לי שהמאמ� והלח� הסביבתי פגעו במערכת החיסונית המוסרית שלי והתעלמתי 

 "תפסתי את הבעיות כטריויאליות יותר מאשר היו במציאות. מהמשמעויות

מצאו כי עייפות משפיעה על סגנו�  Hockey, Maule, Clough & Bdzola, 2000)( ' ושותהוקי

 :התעלמות זו מביאה  לנטילת סיכו� גדולה יותר. מות מפרטי  הגירויגורמת להתעלו  עיבוד מידע
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“The hypothetical impaired control under high fatigue would then reduce the 

effectiveness of  protective function, leading to an increase in risky chices” (Hockey et 

al, 2000, p.852) 

. וגניטיבי המאפיי� את עבודת המנהל משפיע על הסחת הדעת מסוגיות מוסריותג� העומס הק

' המשפיע על חלוקת הקשב  נית� לראות בדבריו של ד,דוגמא לעומס קוגניטיבי על מקבל ההחלטה

  :30ראש צוות תוכנה ב� 

קבלת ההחלטה התבצעה ברגע שבו הייתי בלח� זמ� היות והייתי צרי� לסיי� מטלה מסויימת "

מה אני " וכאשר העובד פנה אליי לא הייתי קשוב לדבריו היות והייתי טרוד יותר ב, המחלקה' לר

 "כדי לסיי� את המטלה בזמ�" צרי� לעשות

מחקרי� רבי� מראי� כי בני אד� אינ� יכולי� לעבד את כל המידע  הרלוונטי עבור� וכי 

רה שמאפשרי� לעבד מידע כתוצאה מכ� מפתחת המערכת מנגנוני בחי. חלק ממנו הול� לאיבוד

י לח� זמ� וכתוצאה "ינות עי מטלות ניהוליות מאופ.Lavie, 1995)(מסוג אחד  ולדחות מידע  אחר 

ביורקלונד . ד ומתעל� מסוג מידע אחרחמכ� מופנה הקשב של מקבל ההחלטה לסוג מידע א

)Bjorklund, 2003( זמ� בקבלת החלטות מצא, לדוגמא � לבחירתאה  מבימוסריות כי תחושת לח

הוא מצא כי לח� זמ� בהתמודדות . מ� אוטומטיתוקריטריוני החלטה פשוטי� יותר ואפילו לייש

 .  של מקבל ההחלטה המוסריע� דילמות מוסריות הביא לשינוי בהויריסטיקת  הפיתרו�

 תרבות ארגונית

כשל הגור� האחרו� שעלה בדיווחי המשתתפי� עוסק  בתיאור ההשפעה של תרבות ארגונית על 

 קשר בי� התרבות האתית והדוגמא האישית של מצביעי� עלמצאי מחקרי� רבי� מ. בזיהוי

אחד כ נמצא גור� התרבות הארגונית .התנהגות המוסרית של הפרטהלבי�  הנהלת הארגו�

הגורמי� המשמעותיי� ביותר בתרומה להתנהגות מוסרית ה� בארגוני� עסקיי� וה� בארגוני� 

 & Kunda, 2000; Trevino, 1986; Van Sandt, Butterfield et al , 2000 ; Jones(ציבוריי�  

Ryan,   (2001; Vardi, 2001;Walsh, 1995. ונס וראיי�'ג ) Jones & Ryan, 1997 ( טועני� כי

 וכי התנהגותה של , לקבוצות ייחוס בארגו� השפעה גדולה על התנהגותו המוסרית של הפרט

 . הארגוניתקבוצת הייחוס מושפעת מהתרבות 

 בדיווחי המשתתפי� דגש קט� התרבות הארגוניתגור� קיבל בניגוד למדווח בספרות 

  של תרבות ארגונית  אנו רואי�  בדבריו   לדיווח על ההשפעה דוגמא  .ה� מדיווחי3.3%  ותפס רק

מציג תמונה של תרבות ארגונית המבוססת על אגרסיביות שהביאה אותו ה , מנהל בכיר,'של ד

 :ה בעובדלפגיע

. כבר בחודשי עבודתי הראשוני� נתקלתי בתרבות ארגונית בחברה שנגזרה מאופיי� של הבעלי�"

באווירה האגרסיבית שאפיינה " נדבקתי"שיחות ודיוני� התנהלו באגרסיביות ועצבנות בשלב זה 

לא גיליתי סובלנות לטעויותיה� אשר נבעו למעשה ,את החברה והייתי קשה כלפי העובדי�  

 ".ניתו לומר שהייתה לי גישה שלילית ביקורתית. סר נסיונ�מחו

 יותר מחבריה� הצעירי� פועלי� ממצאי המחקר מצביעי� על כ� שמנהלי� ותיקי� יותר 

כי ככל שהמנהל נמצא זמ� רב יותר בארגו� הוא נראה  ). 1.1% לעומת 9.3%(תרבות הארגו� על פי 

עשויה תרבות ארגונית ה). ,2006Kunda( ות� מזדהה יותר ע� מטרותיו וכתוצאה מכ� מפני� א

הסבר אפשרי . הפרט  הול� ומאבד את זהותו ומוכ� לעשות הכל עבור הארגו�ש להביא לכ�
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האד� נוטה לראות את עצמו כשולט כי בדיווחי המשתתפי� הוא של גור� זה לשכיחות הנמוכה 

 (,Heider,1958; Weiner,1980 פחות בהשפעת הסביבה על התנהגותובסביבה ומוכ� להודות

(1992. 

 

   התפתחות הניסיו� המוסרי 4.5.6

  כגורמי� המשפיעי� על זיהוי וכשל בזיהויניסיו� וידע

ידע של ,  על שני גורמי� עיקריי�ת מתבססמצב מורכבלזהות מאפייני� מוסריי� בהיכולת 

תרו בדיווחי שני מרכיבי� אלו או. ניסיו� חיי� מקצועיו ,עובדות ותהליכי� הקשורי� למקצוע

 4.9%" (חוסר מידע "ו)   מכלל הגורמי�5.7%" (חוסר הניסיו� ":המשתתפי� תחת שני גורמי�

משמעותיי� המשפיעי� על מי� כגורי משתתפי המחקר "מרכיבי� אלו אופיינו ע). מכלל הגורמי�

 .  כשל בזיהוי סוגיות מוסריות

שמאפשרת לזהות מצבי� ככל שאד� מתנסה יותר בתחו� מסוי� כ� הוא רוכש מומחיות 

. )Klein, 1998(באופ� יעיל יותר ולפעול באמצעות קיצורי דר� שחלק� מתבצעי� באופ� אוטומטי 

 כאשר מתעוררי� מצבי� ,לטענתו. קליי� מגדיר את המומחיות כיכולת לראות את הבלתי נראה

נחי� ללא צור� בהתייחסות לעקרונות מ  מסוגל המומחה להגיב במהירות,הדורשי� תגובה

 . לרשות� של  המומחי� עומד מבחר תהליכי� הניתני� לשליפה במהירות. גלויי�

  מדגישה את ההתנסות  כמרכיב חשוב  בפיתוח Nussbaum, 1990)(נוסבאו� הפילוסופית מרתה  

 :הרגישות המוסרית של האד�

“The claim seem to be that if you really vividly experience a concrete human life 

,imagine what it’s like to live that life ,and the same time permit yourself the full range 

of emotional responses to that concrete life you will…be unable to do certain things to 

that person.” (Nussbaum, 1990, p.46) 

סוגיות מוסריות אנו מוצאי� במחקרי� שבחנו את ההבדלי� תימוכי� לחשיבות ההתנסות בזיהוי 

 Nortvert, 2001) (  נורטברט. מוסריות  סוגיות  בזיהוי טירוני�  לבי�   מקצוע מנוסי� בי� אנשי 

מצאה קשר בי� מיומנות קלינית בקרב אחיות לבי� יכולת התפיסה של מאפייני� , לדוגמא

מצאה  (Fleck-Henderson, 1995)הנדרס� � פלק ואילו,מוסריי� בולטי� במצבו של המטופל

הבדלי� בי� עובדי� סוציאליי� קליניי� מנוסי� לבי� תלמידי עבודה סוציאלית לתואר ראשו� 

 .ברגישות המוסרית שהתבטאה ביכולת לראות מימדי� רבי� יותר בסיטואציה מוסרית

 על זיהוי נסיו� מדגימי�  את השפעת  גורמי הידע וההמוצגי� בהמש� הציטוטי� שלושת

 : סוגיות מוסריות

 לחו� לעמוד בלוחות הזמני� ולבצע את זזה היה התפקיד הניהולי הראשו� שלי והייתי א"

 ". חוסר מידע ונסיו� ניהולי בלתי מספיק מנעו ממני לראות כי קיימת כא� בעיה מוסרית.המשימה

 

 הייתי כפו" .קובל בענ"הייתי חסר נסיו� בתחו� של בחירת ספקי� ולא הכרתי את הנוהג המ"

 "ל"בסיטואציה כזו עובד חדש יקבל את הסברי  המנכ. ל כבר בתחילת דרכי בעבודה"למנכ
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באותה עת בהיותי צעירה תמימה וללא הכרות מוקדמת ע� תחו� זה לא הכרתי מספיק טוב את "

. מחקרהנהלי� המקובלי� בניסויי� קליניי� ולא ייחסתי חשיבות מרובה לכ� שחסרי� נתוני� ב

המשכתי בסידור הנתוני� וא" דיווחתי להנהלה על כ� שלא כל הנתוני� נמצאי� אול� לא פעלתי 

 "מעבר לכ�

 על פיבחינת הנתוני� מ. חוסר הנסיו� משפיע על כשל בזיהוי מוסרי של מנהלי� צעירי� 

 בי� דיווחיה� שלהמנהלי� המבוגרי� לדיווחיה� של בי�  נמצא הבדל מובהק , המשתתפי�גיל

 על כשל בזיהוי גורמי� הקשורי� בידע ובניסיו�ההשפעה של למידת הבהתייחס חבריה� הצעירי� 

של גורמי הידע והנסיו� על יותר מדווחי� על השפעה רבה  כשהמנהלי� הצעירי� ,סוגיות מוסריות

ממצא זה תוא� את הפרשנות שניתנה בפרק זה להשפעת חוסר הנסיו� בניהול . כשל בזיהוי מוסרי

 .זיהוי סוגיות מוסריותעל  

 התפתחות הזיהוי המוסרי

מצביע על שני צירי התפתחות עיקריי� במסלול  ניתוח דיווחי המשתתפי� במחקר

הוא הציר  ,הראשו�הציר  . המשפיעי� על תהלי� הזיהוי המוסריהקריירה של המנהל

למצבי�   רפרטואר תגובות אפשריות המביאי� לרכישת  והתנסותהאפיסטמולוגי הכולל אימו�

רחב יותר של מצבי� שמאפשר זיהוי "  אוצר התנסויות "אחראי לפיתוח  ורכישת ציר זה . מגווני�

אישיותי והוא  כולל תהלי� צמיחה אישית המלווה �הוא הציר המוטיבציוני, הציר השני . מוסריי�

את הזהות המוסרית של מפתחת צמיחה זו . ברכישת בטחו� עצמי ביכולת לבצע את המשימה

חוסר הביטחו� הבסיסי שחש מנהל .  במקו� מרכזי יותר בזהותו הכוללתומציבה אותההמנהל 

הרואה בעמידה " צרת סרט"ממקד אותו לנקודת מבט בשלבי� הראשוני� של תהלי� הניהול 

 הזהות הדומיננטית המכוונת את פעולותיו היא ,בנקודת זמ� זו. ביעדי� ניהוליי� את חזות הכל

ממלא בקפדנות את הנחיות הממוני� עליו , בשלב זה הוא חרד למעמדו בארגו� .הזהות המקצועית

כתוצאה  מכ� הוא לא קשוב למידע .  עמיתיו כניסיו� לפגוע בסמכותוותופס כל הערה של כפיפיו או

ומתמקד בביצוע נאמ� בו הוא רוכש  הכרות ע� נוהלי הארגו� והנפשות הפועלות  בשלב זה . מועיל

 כמעבר ממצב שבו הזהות אפשר לתאר את תהלי� ההתפתחות. יוי מנהל"של המוטל עליו ע

 למצב חדש שבו הזהות המקצועית  מפנה חלק מהדומיננטיות שלה ,המקצועית היא הדומיננטית

 . הזהות המוסרית בתולט

לקבל הכרה שלב ראשוני זה שבו קיימת דומיננטיות של הזהות המקצועית הדוחפת לרצו� 

 :יטוי בדברי� הבאי� באה לידי במקצועית 

הייתי שקוע לחלוטי� בנסיו� להוכיח את עצמי וחלק מההוכחה היה להוציא את מקסימו� "

 " תו� שימוש במינימו� משאבי�, התפוקות

פשרות שחוסמת את האו נפגשי� ע� מונוליטיות מחשבתית בשלב ההתפתחות הראשו� אנ

מונוליטיות זו נובעת .  לבעיה המוצגתולבחו� דרכי פיתרו� אפשריות להעלות אלטרנטיבות נוספות

 : בתחילת הדר�מחוסר ביטחו�ומהתמקדות קוגניטיבית במוחשי ובקונקרטי 

מה שמנע ממני לראות את הדילמה היא ההתמקדות בפתרו� המצויי� על פניו ללא בחינת כל "

.      רייללא ספק נסיוני המועט וקצר השני� בניהול באותה עת היו בעוכ.  האלטרנטיבות הקיימות

בטוחני כי לו היה קורה היו� הדבר הייתי שוקל בכובד ראש את האלטרנטיבות השונות ואת 

 .    "ההשלכות אשר נגזרות מכל החלטה אותה אבצע ולא הייתי פוגע בעובד

 : ג� בדיווח הבאמשתק"חוסר הראיה הכוללת 
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י� המוסריי� והאתיי� שרק בניתוח לאחור זיהיתי את המרכיב, בתקופה זו היו אירועי� רבי�"

ושלו הייתי בסיטואציה הזאת בשלב מתקד� , כיו� אני משוכנע ששגיתי קשות בהחלטתי.בה�

ובעיקר יכולת , ראייה בוגרת יותר, כלומר ע� ניסיו� רב יותר, יותר של הקריירה הניהולית שלי

 "הייתי מחליט אחרת,  מוסריות–לתפוס ולהבי� את האירוע כבעל משמעויות אתיות 

בשלב ראשו� על המנהל הצעיר ללמוד את השפה הארגונית ואת הנורמות הפורמליות והלא 

 במפה הקוגניטיבית של הארגו� הוא התמצאלהמאפשר לו זה  ללא ידע .פורמליות של הארגו�

 כפי שמתארת  היא חלק מתהלי� הלמידה בשלב זההשפה הארגונית  הכרת .מרגיש חסר אוני�

  :מנהלת זוטרה

. י נוסחה בחוסר זהירות בפזיזות ולא הייתי ערה למשמעות  שיכולי� ליחס בה בארגו�ההערה של"

הדבר  .מסתבר שבטרמינולוגיה של הארגו� היו למילי� שכתבתי משמעות אחרת ממה שהתכוונתי

 הבנת המוכבות של הנושא וההשלכות שעלולות להיות על בע לדעתי מחוסר נסיו� ניהולי ואינ

 "לכי� המשאב אנושיי�התהלי� ועל המש� המה

הארגונית והכרות ע� הנפשות הפועלות מגיע השלב השני שבו " שפה"לאחר השתלטות על ה

בשלב זה מרגיש המנהל מספיק בטוח להקשיב לאחר ולעמת .  ראשוניתתדיאלקטימופיעה חשיבה 

עימות עצמי שכזה יכול להתרחש כתוצאה מחווית מפתח . את עצמו ע� אפשרויות פעולה אחרות

לאחר קונפליקט סוער '  כפי שהיא באה לידי ביטוי בדבריו של י  )2006,פדידה �פלג  ;2006, יאיר(

 :ע� עובד 

לאחר מכ� הגעתי למסקנה שבחלק הראשו� של הבעיה אני דואג דוקא לצרכי� של אות� אלו "

אלא  ודופק את אות� אלו שממילא יותר מסורי� או לחליפי� אי� לה� ברירה  שתורמי� הכי מעט

ההכרה בכ� הייתה עבורי אישית תהלי� שבתחילתו .לעשות כדברי או לחפש מקו� עבודה אחר

 ."ואינני מתבייש לומר היו� שאלו היו תירוצי�, הצדקתי את מעשי במגוו� תירוצי�

 :ג� בציטוט הבא ניכרת השפעתה של חווית מפתח על השינוי

ולא להגיע למצב בו , חש לעצמיהלקח העיקרי אותו הפקתי מ� הסיטואציה הוא לא להתכ"

ותחושות , להסיט מבט ולפעול תו� התעלמות מערכי� בסיסיי�, כשהאמת ברורה כשמש

 "בסיסיות

 מגיעי� המנהלי� להחלטות על כיווני הפעולה בשלב זה .לאחר שלב ההתלבטות מגיע  שלב השינוי

 :לא רק מחוויות מפתחתהלי� השינוי יכול להתרחש ג� כתוצאה מניסיו� חיי� מצטבר  ו. חדשי�

ככל שהתנסיתי יותר באירועי� אלו ראיתי ". משחק"בתחילה קיבלתי זאת כחלק מוב� מאליו ב"

 "י אמירת האמת"כ נית� להגיע לתוצאות טובות א" יותר ע"שבד

 : 'דאו דיווחו של 

למדתי על זכויות אד� בכלל וזכויות עובדי� בפרט ונחשפתי לצורות ,במהל� השני� בגרתי "

שני� מאוחר יותר הבנתי כי גרמתי עוול  לחלק מהאנשי� .שבה ליברליות וביקורתיות יותרמח

את הרגשת הפגיעות ,לפתע הבנתי את המשמעות של להיות מועמד לפיטורי� ....עימ� עבדתי

בעקבות חוויה זו . וחוסר האוני� ואת השפעת הפיטורי� על האד� ועל משפחתו והערכתו העצמית

 ."י בעתיד אשי� לב  לנורמות מחייבותהתחייבתי לעצמי כ

שלושה ב�  י  תהלי� התפתחותלזהותאפשר מניתוח תגובות המשתתפי� במחקר הנוכחי 

 שכל אחד מה�  )"מודל התפתחות הניסיו� המוסרי בניהול"מציג את ' ב 2 לוח (שלבי� עיקריי�

 עובר "ליטי החרדתיהמונו"שלב ה , בשלב הראשו�.� שונה על זיהוי סוגיות מוסריותפמשפיע באו
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.  נוהלי הארגו� ותרבותו ניהול אנשי� והכרות ע�המנהל החדש תהלי� למידה ראשוני של

מנהלי� נוטי� ה בשלב זה.  מכשלו�רמת חרדה ו   חשיבה מונוליטיתה� השלב הזה של ני�המאפיי

רי� לעבוד על פי תסריטי� מקובלי� ולראות באנשי הארגו� הותיקי� אורי� ותומי� שאי� מערע

 קיימת שכיחות רבה יותר  מכ� מצב זה גור� לצמצו� מידת הפתיחות המוסרית וכתוצאה.עליה�

 מתחילי� , שהוא שלב מעבר"התלבטות וצבירת הביטחו�"שלב ה,  בשלב השני.של כשל בזיהוי

לבקוע ספקות אצל המנהלי� לגבי הדר� שבה ה� הלכו עד כה ומתחילה התלבטות עצמית 

 בשלב זה מתרחבת רמת הפתיחות המוסרית המאפשרת . דיאלקטית נמוכהי רמה "שמאופיינת ע

דיאלקטיות "שלב ה, שלישיהואילו בשלב  זיהוי רב יותר של סוגיות מוסריות במצבי� מורכבי� 

בי� עולה שמתבססת על הנגדה והשוואה  דר� פי"ע המאופיי� "מבוססת הביטחו� העצמי

 המשפיעה על עוצמת ,)Basseches, 1984(ר  ומתפתחת דיאלקטיות מתקדמת יותאלטרנטיבות

 שוני� העוסקי� שלביי�המודל המוצג מקבל תמיכה ממודלי� . הדמיו� המוסרי של האד�

 ; Basseches, 1984; Fisher, Merron,& Torbert, 1987 ( בהתפתחות האפיסמולוגית של האד�

 ).; 2004Kegan, 1982; Perry, 1970 ,בוקובזה 

 

 ודל התפתחות  הניסיו� המוסרי בניהול מ� 'ב 2'  לוח מס

        

רכישת

ביטחון עצמי

התנסות באירועים בעלי אופי מוסרי

מונולוטישלב 

מבוסס החרדה

שלב ההתלבטות

וצבירת הביטחון

דיאלקטיות מבוססת

בטחון עצמי

 

 

 

 לשני השלבי� הראשוני� של פרי ולשלושת ' ב2בלוח אפשר להקביל את דפוס ההתפתחות שתואר 

ממצא זה מתאי� לגיל המשתתפי� ורמות הניהול הבינוניות והזוטרות . השלבי� של פישר וחבריו

 אצל פישר 4 אצל פרי ושלב 3דוגמאות המתאימות לשלב לא מצאנו  יבה זו מס .שה� מייצגי�

  ממצאי המחקר מצביעי� על הצור� בבניית מודל התפתחותי המתמקד  בתיאור הדר� בה .'ושות

מחקר שכזה צרי� להתבסס על התנסויות מנהלי� בכל טווח . מצטבר ניסיו� מוסרי בעול� העבודה

 .וניי� שנעדרי� מהמודלי� האחרי�שלב בו ג� משתני� מוטיבציויש ל, הגילאי� ורמות התפקיד
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 מסקנות  4.6

לתאר את המגמות העיקריות העולות מדיווחי� רטרוספקטיבי� של הייתה מטרת המחקר הנוכחי 

של מרכיבי� כשל בזיהוי / זיהויוהזוטר לגבי הגורמי� המשפיעי� עלני מנהלי� בדרג הבינו

  ולשמש כגירוי  למחקרי המש� של תהלי� הזיהויבסביבה עסקיתהחלטה מוסריי� בסיטואציות 

ניתוח דיווחי המשתתפי� העלה מגוו� עשיר ראשו� מסוגו של גורמי זיהוי  וכשל  בזיהוי  . המוסרי

ות חלהצשל סוגיות מוסריות והצביע על תחומי הפעילות הניהולית בה� באי� בעיקר לידי ביטוי ב

  .יותוכישלונות בזיהוי סוגיות מוסר

 מצביעי� על שבעה גורמי השפעה עיקריי� בזיהוי וכשל בזיהוי של סוגיות  ממצאי המחקר

ניסיו� "רמת ה" רגשותה"אופי , "פתיחות מוסרית"ה מידת ,"מניעי� לפעולהה"אופי : מוסריות

גורמי� אלו ".  הסוגיהתוכ�" ו"הקשב" מידת העומס על"," התרבות הארגונית" מאפייני ,"ידעהו

, מאפייני הסוגיה המוסרית .א  :)'ב 3' לוח מס ( להקבצה  במסגרת שלוש קטגוריות  כוללותניתני�

ההתלבטות המוסרית של המשתתפי� . מאפייני  הסביבה המוסרית . וג,מאפייני הסוכ� המוסרי.ב

ניהול המשאב האנושי ,דיווח אמת לבעלי עניי� : בשלושה תחומי פעילות עיקריי�ביטוי לבאה  

 . בעלי עניי� בארגו�ויחסי� ע�

 העניי� על יסוגיות העוסקות בהתמודדות ע� קונפליקט בי� הצור� לדווח אמת לבעל

 של מקבל ההחלטה היו בראש מקו� העבודהאו /שימור הארגו� והצור� לובי� פגיעה אפשרית 

הפרה מוסרית  מעיד על רגישות מוסרית כלפי ממצא זה. סול� ההתלבטות של משתתפי המחקר

חלק נכבד ממשתתפי המחקר דיווח� של . לרגישות זו אי� השפעה על התנהגות�,  ד ע� זאתיח. זו

אמורה  "הנורמות המקובלות בענ"אלו " כי ,הג� על  הארגו� או להימנע מגינויל כי ה� בחרו 

של  חלק נכבד ממשתתפי המחקר  על סוגיה זו יחד ע� זאת עצ�  ההצבעה  . נורת אזהרהלשמש 

 כי הקרקע י�על התלבטות באשר להחלטה הנדרשת מציד� מעידדיווחיה� כבעיה מוסרית ו

י� ישנה את התייחסות�  יה  לשינוי וכי יצירת אקלי� ארגוני אחר ופיקוח על כללי משחק הוגניפור

 .של מנהלי�

 

 הגורמי� העיקריי� המשפיעי� על זיהוי מוסרי  � 'ב 3' מס לוח                         

הסביבה המוסרית
תרבות ארגונית

עומס על הקשב

הסוכן המוסרי
מניעים

פתיחות מוסרית

רגשות

ידע  וניסיון

הסוגיה המוסרית
ניהול המשאב האנושי

דיווח אמת

יחסים עם הארגון

עוצמה מוסרית

כשל בזיהוי/ זיהוי 
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פעילות הקשורה במערכות (סוגיות הקשורות בדילמות מוסריות  בניהול המשאב האנושי 

ברב המקרי� נובעות הסוגיות  .תפסו נפח גדול בדיווחי המשתתפי� )יחסי� ע� עובדי� בארגו�

המוסריות מהלח� של הארגו� להשיג תוצאות כלכליות וזאת במחיר של פגיעה בתנאי עבודה 

 י�מעידהממצאי� אפשר לומר כי  ג� לגבי סוגיות אלו. למי� של העובדי� ובמהלכי צמצומי�הו

צביע על מ )ממשתתפי קבוצת הכשל בזיהוי(עוד יותר   אחוז גבוה,יחד ע� זאת .על רגישות לנושא

חשיבות  רבה לאור המשמעות הקריטית שיש לממצאי� אלה . תחו� זה כמוקד לכשל בזיהוי

  .העיליתושי במגזר הטכנולוגיה ת ההו� האנלתרומ

 :מניתוח גורמי הזיהוי והכשל בזיהוי עולות המסקנות הבאות

גור� .  מוסריות על כשל בזיהוי סוגיותג�ומוסריות לגורמי רגש השפעה חשובה על זיהוי סוגיות  .1

רגשות דאגה . הרגש החיובי  מהווה סמ� מוסרי ואילו גור� הרגש השלילי מהווה חס� מוסרי

 .כשל מוסרי עלפתיות הנובעי� ואכ

ניסיו� וידע . סוגיות מוסריותוכשל בזיהוי של השפעה מכריעה בזיהוי של המנהל סיו� והידע ילנ .2

ואילו העדר ניסיו� וידע משפיעי�  על כשל , ניהולי תורמי� לזיהוי רב יותר של סוגיות מוסריות

  .בזיהוי

 ,רר את עצמו מהחרדות הקיומיות בארגו� מסוגל לשחמנהל בדרג הביניי� והזוטרככל שה .3

 כ� הוא יהיה מסוגל לזהות סוגיות מוסריות ,ציה�להתמודד ע� לחוצור� לרצות את מנהליו הומ

  .טוב יותר

 פתיחות מוסרית המונעת היצמדות לתסריטי פעולה שגרתיי� ומאפשרת הפעלת דמיו� מוסרי .4

 . לכשל בזיהוי�העדר פתיחות מוסרית גור. לסוגיו מאפשרת זיהוי טוב יותר של סוגיות מוסריות

 , מאיד�. מוסריותלזיהוי סוגיותתורמי�  נורמות מוסריות וסטנדרטי� אתיי� מקצועיי� .5

.  לכשל בזיהוי)במקרה זה נורמות שנהוגות בסוג התעשיה הרלוונטי( תורמת הסכמה חברתית

, גזר הטכנולוגיה העילית מקובלת במ נחשבת בגדר התנהגותעברת מידע חלקי ללקוחה :לדוגמא

 . ודאות הקיי� בפרויקטי�  האופייניי� לתעשיה זו�עקב מרכיב האי,וזאת

א� ללא הבנת ,  תהלי� הזיהוי המוסרי מתקיי� אמנ� בנקודת זמ� מסוימת ברצ" חיי המנהל.6

תהלי� האירועי� המובילי� לאותה נקודת זמ� ברצ" אי� לנו אפשרות לנתח באופ� מלא את מלוא 

מסקנה זו מקבלת  .עה של הגורמי� השוני� על  זיהוי וכשל בזיהוי של סוגיות  מוסריותההשפ

 )Nisan, 1990( וממודל האיזו� המוסרי  ,Street et al) 1997(תמיכה ממודל הסלמת המחויבות 

 ה� גורמי� אישיי� "פתיחות מוסרית"ו, "ניעי� לפעולהמ", "ניסיו� וידע",  שלושת הגורמי�.7

והעומס המנטלי המוטל על , "תרבות ארגונית"גורמי ה. �  באופי הסוגיה המוסריתבלתי תלויי

ואילו הגור� האחרו� הוא מאפייני . מנגנו� הקשב של האד� מהווי� חלק מאפייני הסיטואציה 

ראו התפלגות תכני הסוגיות במצבי ( תוכ� הסוגיה ,כא� באי� לידי ביטוי . הסוגיה המוסרית עצמה

כל אלה חוברי� להשפעה על . והעוצמה המוסרית המאפיינת את הסיטואציה) ויזיהוי וכשל בזיה

 .זיהוי מוסרי או על כשל בזיהוי מוסרי

 מניעה לזיהוי סוגיות מוסריות �מודל קידו� 

 גור� ביע על תופעה שבה עוצמה גבוהה שלמי הזיהוי והכשל מצרניתוח יחסי הגומלי� בי� גו

ואילו עוצמה נמוכה של אותו גור� משפיעה ) קידו�( מוסריות משפיעה על זיהוי חיובי של סוגיות

 וידע מעל  רמה מסוימת סיו�יהיק" נ: לדוגמא .)מניעה(על כשל בזיהוי של סוגיות מוסריות 
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מודל "מציג את ' ב4' מסלוח  . בזיהוי ניסיו� וידע מועט תורמי�  לכשלתורמי� לזיהוי ואילו 

 ." מניעה של סוגיות מוסריות�קידו�

  רגשות חיוביי� תורמי� לזיהוי סוגיות מוסריות� אופי הרגשות. 1: משת  הגורמי� ה�ח

 ידע � ניסיו� וידע. 2). אזור כשל בזיהוי(ואילו רגשות שליליי� תורמי� לכשל בזיהוי )  אזור זיהוי(

י רצו� "מניעי� המכווני� ע. 3.   לכשל בזיהוי� ואילו העדר ידע וניסיו�  תור,וניסיו� תורמי� לזיהוי

המוסריי�  וכללי אתיקה  י עקרונות "לשמר את הזהות המוסרית מחזקי� את הצור� לפעול עפ

לכשל   בכל מחיר תורמת הארגונית לעומת זאת מכוונות  להישג  ולקידו�  בהיררכיה , מקצועית

התפתחויות    דמיו� מוסרי יצירתי המביא את מקבל ההחלטה לנבא� פתיחות מוסרית. 4, בזיהוי

מודלי�  י"פשריות של פגיעה מוסרית  בבעלי  עניי� כתוצאה  מהחלטותיו  לעומת  פעולה  עפא

מנטליי� ותסריטי פעולה רוטיניי� המערפלי� את קיומ� של סוגיות מוסריות בסיטואציות 

 בתרבות ארגונית שבה פועלי� עובדי� � תרבות ארגונית. 5. ההחלטה משפיעי� על כשל בזיהוי

י הממוני� הלוחצי� על כפיפיה� לשרת את המטרות הכלכליות "ש מפגיעה עומנהלי� תחת חש

של הארגו� בכל מחיר  ואשר מאופיינת בסובלנות להפרות מוסריות נגררי� מנהלי� לכשל בזיהוי 

שמירה על , לעומת זאת לתרבות ארגונית הבנויה על יסודות של טיפוח  ערכי� מוסריי�. מוסרי

לגורמי� אלו .   השפעה חיובית על רמת הזיהוי המוסרי,בוד האד�הוגנות בתחרות והקפדה על כ

לח� לקבלת החלטות בזמ�  . מצטרפת מידת הקשב שיכול האד� להפנות כלפי הסוגיה המוסרית 

 . קצר יביא לעומס מנטלי על מקבל ההחלטה ובכ� יפגע ביכולת  הזיהוי

 

 יותמניעה בזיהוי סוגיות מוסר –   מודל קידו� �'ב 4 ' לוח מס
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 חוזקות וחולשות המחקר וסוגיות למחקר המש& 4.7

לבחו� שאלות ראשוניות בזיהוי וכשל מטרתו שאקספלורטיבי תוכנ� כמחקר המחקר הנוכחי 

 על מספר להל� אצביע .זיהוי של סוגיות מוסריות ולשמש בסיס למחקרי� נוספי� בתחו�ב

 . נקודות חוזק במתודולוגיה  שנבחרהאציי�יות שמאפיינות אותו ומגבלות מתודולוג

 חולשות

 אופי האוכלוסיה . 1

 יסיו� לאז� בי� תתיהמחקר בוצע על כיתות אורגניות של תלמידי  מוסמ� במינהל עסקי�  ללא נ

  מכלל המשתתפי�30%- היוו רק כ35ל  מנהלי� מעל גי.האוכלוסיות השונות שהשתתפו במחקר

ות באות� קנתוני� אלו פגעו ביכולת למצוא מגמות סטטיסיות מובה . מה�30%- כונשי� רק

 .  שהנתוני� איפשרו זאתהנושאי�

 תקפות הדיווחי� רטרוספקטיביי�. 2

 לשיטה זו אמנ� יתרונות רבי�  א� לא .במחקר הנוכחי נעשה שימוש בדיווחי� אישיי� בכתב

פחות ו  ,לביצוע  כתוב שהוא קשה יותרתמיד קיימת  נכונות של המשתתפי� להעמיק בדיווח

שימוש בראיו� עומק חצי מובנה היה מאפשר להגיע למימד  עמוק .  חצי מובנהמראיו� ספונטני

: לדוגמא(סלקטיבי על הזיכרו�  שיטה זומתבססת , בנוס" לכ�. יותר בהבנת תהליכי הזיהוי

Nisbett & Wilson, 1977 ( תודעהואינה מגיעה לידע הסמוי והלא נגיש ל )Polanyi, 1967.(  

 אבחו� תהליכי� אינטואיטיביי�ב  קושי. 3

מוסריות דיווחי� רטרוספקטיביי� מקשי� על איתור תהליכי� אינטואיטיביי� בזיהוי סוגיות 

 . עקב רמת המודעות בתהלי� הדיווח המתבסס על זיהוי תהליכי� בעברמ

 חוזקות

 דיווחי� רטרוספקטיביי� .1

אפשר להגיע למגוו� רחב ועשיר של אירועי�  הקשורי� מ,  מקרי אמתלגבידיווחי� שימוש ב

בזיהוי ובכשל הזיהוי של סוגיות מוסריות ה� מבחינת תחומי הפעילות המוסרית שאית� 

מתמודדי� מנהלי� בחיי היו� יו� וה� מבחינת  הגורמי� המשפיעי� על זיהוי וכשל בזיהוי 

. מצביע על הפוטנציאל הטמו� בשיטה זוהדיווחי� עושר הנתוני� שהופק מ. באות� תחומי פעילות

 בצורה מלאה יותרחוקרי� רבי� טועני� כי סיפורי חיי� משקפי� את החוויה האנושית , ואמנ�

טוע� כי ) 2003(שקדי . )Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998(ממחקרי� כמותניי�  

 במדעי החברה היא תפיסת העצמי ההנחה היסודית המונחת בתביעה לשימוש בנרטיב במחקרי�

 שאי אפשר להפיק סיפורי� ,האנושי כמספר סיפורי�  אודות עצמו ואודות החיי� החברתיי�

הזהות העצמית והוא מאפשר להבי�  אירועי� כונ� של הסיפור הוא חלק מ. בדרכי� אחרות

 ).35' ע , ש�(משמעותיי�  בחיי האד� 

 .יזטור למחקרי המש�שלב ראשו� אקספלורטיבי  המהווה קטל .2

הוא אמור להוות אב� בניי� ראשונה בתהלי� , של המחקר הנוכחי אקספלורטיבי באופיובהיותו 

מגוו� הנתוני� שהופקו במחקר מאפשר . מחקרי שביסודו עומדת גישת התיאוריה המעוגנת בשדה

לאור  נראית הכרחית  זותפיסה מתדולוגית. לנסח שאלות מחקר שתשמשנה את המחקרי� הבאי�

על בלבול המושגי� והעדר תפיסה )   ,2000Collins(וקולינס ) Weaver, 2007(הערותיה� של ויוור 

 .קוהרנטית שמכתיבה את המאמ� המחקרי
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 סוגיות למחקר המש&

 :הנוכחי מעלי� שאלות הדורשות בירור במחקר המש�ממצאי המחקר 

כתוצאה צבר נ הית תוכ� היא תלוהות סוגיות מוסריות בסביבה עסקיתהיכולת לזהא� . א

 סוגיות מוסריות הזיהוי של או שאי� כל קשר בי� הניסיו� הניהולי ליכולת מהתנסות בניהול

שיאפשר השוואה בי� הדר� בה מכוו�  שאלה זו יכולה לקבל תשובה ממדג� ?בסביבה עסקית

בעלי י "ע עתהלי� הזיהוי שמתבצלבי�   אנשי� צעירי� ללא נסיו� ניהוליסוגיות מוסריות  מזהי� 

 .ניסיו� ניהולי רב

כשל בזיהוי של / על זיהויכמשפיעי�  ה� גורמי מצב וה� גורמי� אישיי�  נמצאובמחקר הנוכחי . ב

 גורמי מצב השפעה שלמעמיקה לגבי אופ� ה ה הצור� לבחינממצא זה מחזק את. סוגיות מוסריות

 .  ביניה� יחסי הגומלי�תיאורועל זיהוי סוגיות מוסריות גורמי� אישיי� ו

רועי� שהתרחשו ידיווחי� על אבאמצעות ממצאי המחקר הנוכחי בחנו את נושא הזיהוי . ג

שלו יקטיבית ימנקודת המבט הסובכל אחד מהמשתתפי� תאר גורמי זיהוי וכשל בזיהוי . בדיעבד

מתכני  נטרל את תהלי� הזיהוי עצמו לת מאפשראינה מתודולוגיה זו. באמצעות תכני� שוני�

באופ� בלתי תלוי מתוכ�  תהלי� הזיהוי  אתאפיי�לעל מנת . י המשתתפי�" שדווחו עהסוגיות

 , לשלוט באופי הגירויי�,לצפות בתהלי�אפשר ייש לבנות מער� מחקר מבוקר שהסוגיה המדווחת 

 .  תהלי� הזיהוילבקר את ו,משתתפי� בעלי תכונות שונותתהליכי הזיהוי של  בי� להשוות

 לארועי� קודמי� למצב ההחלטה השפעה על הדר� בה חי עולה כימממצאי המחקר הנוכ. ד

 סדרת האירועי� מחייב לשלוט ולבקר את  ממצא זה. ממסגר מקבל ההחלטה את הסיטואציה

 .שהתקיימה לפני מצב הזיהוי והכשל בזיהוי

 .בשני המחקרי� הבאי�בבירור שאלות אלו  נדו� 
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  סוגיות מוסריות בהדמיה ניהולית תהלי& זיהוי ( 2 מחקר . 5

 

 הקדמה       5.1

שהתרחשו בשנת העבודה רועי אמת י אשלבח� את תהלי� הזיהוי באמצעות דיווח בדיעבד  1מחקר 

רוע עליו דיווחו המשתתפי� התרחש בפער זמ� ב� יהא .האחרונה של מנהלי� בדרג הביניי� והזוטר

עה על תהלי� הזיהוי המוסרי ר גורמי ההשפ בתיאו. הארועהתרחשותימי� או חודשי� ממועד 

זה אי�  בסוג מחקר שכ. בנקודת המבט הסובייקטיבית של משתתפי המחקר על הארועי�הסתייענו

 לזהות את ,כשל בזיהוי המוסרי/בזמ� אמת על תופעת הזיהוילחוקר אפשרות לבצע תצפית 

קטיביי� של מקבל ההחלטה   ולבחו� את הקשר בי� הארוע עצמו לבי� דיווחי� רטרוספ,מאפייניו

 .על הארוע 

   : העלו שאלות הדורשות בירור וחקירה  במחקר המש� שיענה לשאלות הבאות1ממצאי מחקר 

 ?מה� מרכיבי תהלי� הזיהוי .א

 ?כשל בזיהוי/מהו אופ� ההשפעה של גורמי מצב על תהלי� הזיהוי. ב

  ?שוני�ה זיהויה סגנונות מה� המאפייני� של .ג

 תצפית בזמ� מתבסס על והוא 1 מהווה המש� ישיר למחקר )2מחקר (כחי המחקר הנו  

 בחינת הקשר בי� תהלי� הזיהוי .אמת על תהלי� הזיהוי בסביבה זהה לכלל משתתפי המחקר

 הגיעאיפשרה ל  הנצפה תהלי� הזיהוי� של משתתפי המחקר עללדיווחי� הרטרוספקטיביי

במחקר הנוכחי נעשה  שימוש  .משפיעי� עליווהגורמי� הזה תהלי� של תובנה מעמיקה יותר ל

החלטה בסיטואציות מורכבות כאמצעי לאיתור סכמות קוגניטיביות הדורשות במשימות 

כי אד� המתבקש להתמודד ע� היא הנחת המחקר . המשמשות לקליטת מידע  בעל אופי מוסרי

ות את פרטי רשותו כדי להבנמשתמש בסכמות הקיימות ב סיטואציה  מסויימת המוצגת בפניו

 בהעדר ידע אמפירי שיטתי על .הקיימי� באותה סיטואציה ליחידות בעלות משמעותהמידע 

 .)Weaver, 2007( תהליכי הזיהוי לתאר את ,בראש ובראשונה צור� תהליכי הזיהוי המוסרי יש

 .)Van Maanen, 1982(תיאור תק" של תופעות הוא תנאי מוקד� להבנת המשמעות של התופעות 

מטרת המחקר הנוכחי  היא תאור עשיר של תהליכי הזיהוי והכשל בזיהוי של סוגיות , לכ�בהתא� 

 .מוסריות בסביבה מורכבת

 

 

 סקירת ספרות 5.2

 שלבי� בקבלת החלטות 5.2.1

תהלי� פתרו� בעיות מורכב מרצ" של שלבי� מובחני� המופיעי�   ,Witte, 1972)(על פי ויט 

 שלבי� 5הציע  )Dewey, 1933(דיואי .  קוגניטיבי שונהבנקודות זמ� שונות ומייצגי� תוכ�

 סמיכות :המוגדרי� בהתא� לאופנות החשיבה המתקיימת בכל אחד מה�בתהלי� פיתרו� בעיות 

עיבוד מנטלי של ההשערות , פיתוח השערות ,ניסוח תחושת הקושי לבעיה או שאלה ,רעיונית

בות הכוללות מספר הוצעו תאוריות רבהסתמ� על מודל ראשוני זה  .שפותחו ובחינת ההשערות

.  א: אפיי� שלושה שלבי� בתהלי� קבלת החלטות)Simon, 1960( סיימו� .שונה של שלבי�

בחירה בי� . ג�לפעולה וקביעת אלטרנטיבות אפשריות  .ב. הקביעה כי יש לקבל החלטה
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 )Brim, Glass, Lavin & Goodman, 1962( 'ברי� ושות .' שהוצעו בשלב בהאלטרנטיבות

 שבו הפרט נעשה מודע לקיומו זיהוי הבעיהשלב  : שלבי�6�ל  הבעיות מחלקי� את תהלי� פתרו�

 שלב העלאת , שבו מנסה הפרט להבי� את הגירוי שעורר את הבעיהאבחו�שלב ה ,של מצב בעייתי

 הפיתרו�יישו� שלב ו, המתאי�בחירת הפתרו�  שלב ,שלב שקילת הפתרונות , אפשריי�פתרונות

עוסקי� בזיהוי והבנת הבעיה וה� ' הראשוני� במודל של ברי� ושות שני השלבי� .שנבחר

של ברי�  י הוסי" שלב נוס" לרצ" הזיהו)Drucker, 1954(דרוקר . טיי� למחקר הנוכחינהרלוו

ליפשי� ג�  .מנוסחת הבעיה במונחי� עובדתיי�זה  בשלב .שלב הגדרת הבעיההגדיר אותו כו' ושות

 וטועני� כי סבורי� כי רצ" השלבי�  לוקה בחסר   )Lipshitz & Bar-Ilan, 1996(ובר איל� 

ליפשי� . )Brim et al, 1962('  של ברי�  ושותלהתוספת שהציע דרוקר יכולה להשלי� את המוד

ב�   בדקו את התקפות התאורית של מודל פתרו� הבעיות )Lipshitz & Bar-Ilan, 1996(ובר איל� 

  ההסתברות של הופעת כל שלב במקומו המוגדר ברצ" השלבי�ב חישוששת השלבי�  באמצעות 

המחקר בוצע  באמצעות ניתוח נרטיבי� של דיווחי� רטרוספקטיביי� של .  י המודל"המוצע עפ

תקפותו התיאורית של מודל ששת .  בכשלו�או שהסתיימו בהצלחה בעיות אמיתיות תהליכי פתרו�

בשונה . ר המש� למחקר� של ליפשי� ובר איל� בצעה מחק)1999( פרס � אדר. השלבי� אוששה

איל� לצור� מחקר� �ליפשי� וברדיווחי� רטרוספקטיביי� שבה השתמשו מהמתודולוגיה של 

היא השוותה בי� תהלי� פתרו� בעיות של  .השתמשה אדר פרס בתצפית על פתרו� בעיות בפועל

דל בי� השלבי� שבה� פרס לא מצאה הב�אדר. פתרו� בעיות מעורפלותבי� בעיות מוגדרות ל

. לבי� השלבי� שהופיעו בפיתרו� הבעיות המעורפלותהשתמשו נבדקיה לפתרו� בעיות מוגדרות 

ואילו , איל��וליפשי� ובר' חלק מהשלבי� שנצפו במחקרה היו דומי� לאלו שהציעו ברי� ושות

 ). מיתוהתייחסות עצ, הערכה,תיאור מצב(החלק האחר כלל שלבי� בעלי אופי מטה קוגניטיבי 

תה נטיה כי למרואייני� הייאיל� �י ליפשי� ובר"ענמצא בנוס" לאישוש המודל של ברי� 

 )Klein, 1998(קליי� גרי ג�   .פעולה/לשלב בחירה ) זיהוי ואבחו�(לקפיצה משלבי� מוקדמי� 

לעבור  נוטי� נתוני� בלח� של זמ�המקבלי החלטות מומחי�  ,לטענתו של קליי�. מצא דפוס דומה

מקבלי נאלצי� י קליי� "עפ . שלבי הביניי�ולדלג עללשלב ההחלטה על דר� פעולה  הזיהוי משלב

אפשרויות מכיוו� שעל מספר החלטות מנוסי� העובדי� תחת לח� לבחור לעיתי� נדירות בלבד בי� 

 מחקרי�  שבחנו את הנושא ,אמנ�ו. פי רב  בזיהוי הסיטואציה עולה רק אפשרות אחת בדעת�

מצאו שכאשר מקבלי החלטות נמצאי� בלח� זמ�  )Svenson, 1996; Wright, 1974: לדוגמא(

ה� משתמשי� באסטרטגיות החלטה הקיימות ברפרטואר שלה� או עוברי� לאסטרטגיות 

 , לטענתו.טוע� למגמה דומה בתהלי� קבלת החלטות מוסריות  Hare, 1981)(הייר. פשוטות יותר

 את התוצאות  המצופות של כל שוקלמוסרית הוא לקבלת ההחלטה מספיק זמ� יש כאשר לאד� 

עומת ל .מבקש להגיעהוא  את האלטרנטיבה  שממקסמת התוצאה שאליה בוחראלטרנטיבה ו

היא להשתמש בחוקי אצבע   מוסריותלקבל החלטות הדר� היעילה  , במצב של לח� בזמ�,זאת

 . פשוטי�
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   מוסרייבזיהושלבי�   5.2.2

 . המרכיבי� את שלב הזיהוי המוסריטי� לאפיי� תתי שלבי�בספרות קיימי� נסיונות מע

  ;Blum, 1991; Narvaez, 1996 :לדוגמא(   עוסקי�  ברמה התיאורטיתהללו הנסיונות המועטי� 

Starkey ,2006(, סטרקי . מחקרי� אמפיריי� בנושאא� אי�  )Starkey, 2006( טוע� כי למרות 

 החוקרי� עדיי� ,ית להתעניינות בקרב פילוסופי�שבשני� האחרונות זכה מושג התפיסה המוסר

 :מגששי� באפילה

“Yet despite the growth of interest in the topic [moral perception] and its inherent 

significance ,the issue of what moral perception is ,that is ,what the term ‘moral 

perception’ refers to has not been systematically addressed, let alone answered” 

(Starkey, 2006,  p,75) 

 ,Coren & Ward(וורד  ומשתמשת  במודל התפיסתי של קור�  )(Narvaez, 1996 נרואז  

או כפי שהיא מגדירה ,  המרכיבי� את שלב הזיהוי המוסריעל מנת לתאר את שלבי הביניי� )1989

 להעביר לשלב הערכה מתקבלת ההחלטהבשלב זה  ,י נרואז"עפ ."רגישות מוסרית" �אותו 

לשני שלבי�  מחלקת את שלב הזיהוי היא. את המידע המוסרי שזוהה בסיטואציהמוסרית 

 את  . moral intrepretation)( ופרשנות מוסרית moral perception)( תפיסה מוסרית :עיקריי�

 ותת הכרתי )(preconcious ד� הכרתיהיא רואה כתהלי� עיבוד קשלב התפיסה מוסרית 

)unconscious(  העברת תוצאות העיבוד לשלב הפרשנות המוסרית שאותו היא שמתרחש לפני

שלב התפיסה המוסרית שבו מתבצע הארגו� התפיסתי של נתוני  .רואה כשלב הכרתי מבוקר

 והוא תשומה מושפע מסכמות הקיימות ברפרטואר התגובות של מקבל ההחלטה הפוטנציאליה

האינטגרציה של את שלב מו ,מורכב משלב הקליטה הסנסורית בו מופנה  הקשב לגירוי מסויי�

 תפיסה שלב האינטגרציה מהווה ,י נרואז"עפ .)configuration integration(מרכיבי הסיטואציה 

 שנתפסי�  הסיטואציההיחסי� והמשמעויות של מרכיביתפיסת , דהינו. גשטלטית של השל�

שלב הפרשנות המוסרית מתקיי� כאשר . מו של מקבל ההחלטה בסיטואציהמקויהוי זו בחושי�

 בשלב זה מתבצע תהלי� .לגביההחלטה האד� מגיע למסקנה שיש לפניו סוגיה מוסרית שיש לקבל 

מדגיש את האופי המורכב של  ) Blum,1991(בלו� ג�  .הכרתי מבוקר של עיבוד המידע שהועבר

 :שלב התפיסה המוסרית 

Moral perception should not conceived of as a unified capacity , but that it involves 

multifarious moral and psychological processes. (Blum, 1991,p,702) 

זוכי� שבו  �זיהוי ראשוני .א :התפיסה המוסרית לשלושה מרכיבי� עיקריי�שלב בלו� מחלק את 

מפגש ע� אישה מבוגרת נושאת סלי� :  לדוגמא.אנשי� שוני�אצל  הבולטות שונמרכיבי המצב ל

 אד� אחר ירגיש ואילו דבר לאד� אחד עשוי לא לומרכבדי� העומדת בעת נסיעה באוטובוס 

מוסרי של הסוכ� הליבו  תשומת מופנית ,שלב זהב .אפילו מועקהחוסר נוחות או ב וזסיטואציה ב

הבנה  � הבנת המשמעות של מרכיבי המצב. ב .לעל מנת שיפעלמרכיב  המוסרי בסיטואציה 

מת� משקל מתאי� למרכיב המוסרי הקיי�  המבח� כא� הוא. שלמרכיב מסויי� חשיבות מוסרית

 – אמפתיה מסויימת למצבו  דורשת של עובד המפריעה לו לתפקדומוגבלות, לדוגמא .בסיטואציה

הבניה שמשמעותה  � לאהתפיסה מוסרית מ .ג .מרכיב רגשי שנדרש לתפיסה מוסרית מלאה
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 של נהג והוי  התעלמותי  ז,דוגמאל . בדר� שמבליטה את המרכיבי� המוסריי�ופרשנות של המצב

 , אד� לב�הממתינה להסעה ומעדי" לקחת על פניהמונית החול" על פניה של אישה שחורה 

 Morton, Worthley, Testerman, & Mahoney, 2006)(' מורטו� ושות. גזעניתכהתנהגות 

מרכיב רגשי המפנה את תשומת . א:  רגישות מוסרית כמורכבת משני מרכיבי� עיקריי� תארי�מ

' י מורטו� ושות"לרגש עפ,  בשלב זה.ליבו של מקבל ההחלטה לארוע בעל מרכיבי� מוסריי�

  בחינת הדילמה מנקודות מבט שונות  לפני �אבחו� הדילמה .ב. תפקיד רגולטורי  למיקוד הקשב

 .� החשיבה לקבלת ההחלטההפעלת תהלי

המודלי� הקיימי� בתחו� חקר תהליכי קבלת ההחלטות מציגי� שלבי�  :סיכו�ל

. מצבי� בה� קיימות חריגות מאות� שלבי� סדורי�מתארי� סדורי� בתהלי� זיהוי הבעיה ו

 פילוסופי� וחוקרי� ג�. מורכב ממספר שלבי�) שלב הזיהוי(קיימת הסכמה כי השלב הראשו� 

 ממספר שלבי ביניי� הרגישות המוסרית כמורכב / וסר מתארי� את תהלי� התפיסה בתחו� המ

 :מכא� צומחות שתי שאלות מחקר.  א� טענה זו לא נבדקה

 .? הא� נית� לזהות שלבי� מובחני� בתהלי� הזיהוי של סוגיות מוסריות .1

 ? שלבי� אלוי�מה� המאפיינ .2

 

 סכמות מוסריות  5.2.3 

תחו� .  סכמות קוגניטיביותבאמצעותת אופי הסוגיות אית� ה� מתמודדי� אמגדירי� בני אד� 

משתמש מקבל שבה�   אופי הסכמות .הקיימות בזכרונוהידע של היחיד בא לידי ביטוי  בסכמות 

תאוריות סכמות  .)Dane & Pratt, 2007(ההחלטה קובע את מידת האפקטיביות של ההחלטה 

 מתארות סכמות כמבני ידע כלליי� הקיימי� בזכרו� )Rummelhart, 1980: לדוגמא(קלאסיות 

 מגדירי� סכמות כמבני� קוגניטיביי� )Fiske & Taylor, 1991(פיסק וטיילור . לטווח ארו�

המאפייני� של אותו מערכות היחסי� בי� לגבי גירוי והלגבי מושג או סוג המייצגי� את הידע 

 על כיוו� הקשב שמשפיעהמיננטית המטרה של האד� מכתיבה את הסכמה הדו .גירוי/מושג

)Anderson & Pichert, 1978.( הסכמות מהוות מנגנו� חשוב ועיקרי בתהליכי קליטת המידע 

הערכת  בשלב  .)Klein, 1998(  שלב הערכת המצב ובהכוונת , מהזכרו� המידעשליפתב ,מהסביבה

בלתי ל או ,)מה קיימת שיש לגביה סכ(  לו מסווג מקבל ההחלטה את הבעיה לכזו המוכרת  ,המצב

סכמות מאיצות את תהליכי עיבוד המידע  ה). מצב או בעיה הדורשי� פעולה לא שגרתית(מוכרת 

 & Taylor(שלו  וממקדות את הקשב ,בכ� שה� מספקות לאד�  מסגרת התייחסות לעיבוד גירויי�

Crocker, 1981; Gernsbacher, 1996( . י סכמות  "עבמצבי� מוכרי� מכווני� מקבלי ההחלטות

 את סדר י� מכתיבתסריטי� אלו. (scripts) מכנה אות� תסריטי� )(Abelson, 1981שאבלסו� 

  .הפעולות במצב נתו�

האד� מפעיל סכמות מוסריות על מנת  ) Rest et al, 1999( י הגישה הנאוקולברגיאנית"עפ

� יכולי� לבטא במילי�  כי בני אד� יודעי� יותר מאשר המניחה  זוגישה . לזהות סוגיות מוסריות

 משתמש Narvaez, 2007)( י נרואז"המוסרי עפ" מומחה"ה .שלוש סכמות מוסריותומגדירה 

 .בסכמות המאופיינות ברמת חשיבה מוסרית גבוהה יותר
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 נרואז.  הוצגו במספר מחקרי�השפעת� של סכמות על התפיסה והפרשנות  המוסרית 

)Narvaez, 1999(ה בקול ר� על מנת לבחו� השפעה של הסכמות  השתמשה במתודולגית החשיב

תלמידי תואר שני בפילוסופיה ( ומצאה כי מומחי�  המוסריעל תהלי� הזיהוי והשיפוטהמוסריות 

גילו הבנה , זיהו מרכיבי� רבי� יותר )תלמידי תואר ראשו�(בהשוואה לטירוני�  )ומדע המדינה

סינגר ומקנזי  .רכיבי� מוסריי� בעל מטקסטל נתנו הסברי� מעמיקי� יותרו,מעמיקה יותר

)(Singer & MacKenzie, 2002  מצאו כי בני אד� משתמשי� בסכמות קוגניטיביות שונות לגבי  

ייצוג מנטלי שונה וה� מקודדי� יש ל " טועני� כי לשני המושגי� הנה� .מושגי רווחיות ואתיקה

ל תהלי� התפיסתי פ� שונה ע באו,י סינגר ומקנזי"ות עפ משפיע,סכמות אלו .כשתי סכמות שונות

  .בה עסקיתשל מנהלי� בסבי

 . בקרב מנהלי�מוסרית מבחי� בי� חשיבה אסטרטגית וחשיבה )Park,2000 (פרק 

 ומתמקדת בביצוע ואנליטית א� נטולת ערכי� מוסריי�החשיבה האסטרטגית היא רציונלית 

י  עקרונות מוסריי� של השאלה הא� התאגיד פועל על פ ,י תפיסה חשיבתית זו"עפ. לטווח קצר

פועלת , י פרק" החשיבה האסטרטגית עפ.אינו פוגע בזכויות אד� היא משניתוצדק והוגנות  

 חברי הארגו� לכודי�משו� שוזאת , מוסריי� במחיר של פגיעה בעקרונות להגברת התחרות

 ממוקדת במושגי צדק והוגנות במערכותי פרק "עפ  החשיבה המוסרית.בהשגת מטרות הארגו�

 .היחסי� בי� בני אד�

 יישמה את תפיסתו של פרק ובנתה מכשיר מדידה לזיהוי שתי  )Jordan, 2005(ורד� 'ג 

:  בארוע ולהצביע עלצגת המוסוגיה נאמר שה� צריכי� לדו� ב המחקרלמשתתפי. ל"הסכמות הנ

  תו חשובות הללוסוגיהלנמק מדוע . 2 ,צי� להביא לדיו�ישלוש עד חמש סוגיות  שה� ממל. 1

י ארבעה "התגובות לכל סוגיה קודדו עפ. לדרג את החשיבות של  של הסוגיות שהוזכרו. 3�ולדיו� 

 :מימדי� אסטרטגיי� וארבעה מימדי� מוסריי�

 י�אסטרטגימימדי�  

 רווחיות פיננסית

   הארגו�כושר התחרות של

 פגיעה בחוק

 הערכת הציבור ודימוי התאגיד

 י�מוסרימימדי�  

   בעלי העוצמה בארגו�שלומ� ורווחת� של

 עובדי� הפשוטי� השלומ� ורווחת�  של 

 שלומה ורווחתה  ושגשוגה של הקהילה  המושפעת מההחלטה 

 אחריות מוסרית ואתית של התאגיד המעורב

 דגש על אחד משתתפי� לראות באיזו מידה שמי� ה לנוהציוני� בשני המימדי� מאפשרי�

תגובותיה� של אנשי עסקי�  הא� קיי� הבדל  מטרת המחקר הייתה לבחו�. הללומהתחומי�

ה באמצעות  מדידת התגובות תהדר� בה נבדק ההבדל הי. ופרופסורי� לסוגיות מוסריות

� על שכיחות י ממצאי המחקר מצביע.למרכיבי� המוסריי� בסוגיה שהוצגה למשתתפי המחקר

 השתמשו י�המנהל . משתתפי המחקרות בקרבסכמות האסטרטגית והמוסרישימוש בשונה של 

 .בסכמה האסטרטגית במידה רבה יותר מאשר מרצי� באוניברסיטאות
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סכמות ממלאות תפקיד חשוב בפיתרו� בעיות ובקבלת החלטות ומכוונות  את  :לסיכו�

 אפיו� הסכמות הקוגניטיביות מכא� עולה כי. שלב הזיהוי והאבחו�  בקבלת החלטות מוסריות

 .  הזיהיבנת תהלי� בהיסייע המשפיעות על הזיהוי המוסרי 

   3שאלת מחקר 

 ?הא� נית� לזהות סכמות קוגניטיביות שונות בקרב משתתפי המחקר

 

 5.2.4  � שות המוסרית בסיטואציות מקצועיותלבי� רגיהניהולי הקשר בי� רמת הנסיו

נסיו� המקצועי שרוכש האד� על הדר� בה הוא מתמודד ע� תכני� מוסריי� השפעת ה 

 של השפעתה מצאה כי ה,לדוגמא )1991( וגנר . בעבודה זו1וי בממצאי מחקר  באה לידי ביטשוני�

מבנה השיפוט המוסרי חלשה יותר מהשפעת התוכ� המוסרי וכי התוכ� הספציפי של הדילמה 

 )אחיות לעומת מורות(והתרבות המקצועית של הנבדקות ) הלקוחה מהעשיה הסיעודית(המוסרית 

מצא הבדלי� בי� שוטרי    (Wolf, 2001)וול" .ה המוסריתנמצאו כגורמי� המשפיעי� על ההכרע

 ,ולטענתו ,סיור לבי� חוקרי� במשטרת ישראל בדרוג החומרה והתוקפנות של מעשי עבריינות

מצאה קשר בי� מיומנות  (Nortvert, 2001) נורברט .רגישות מוסרית מושפעת מההקשר התפקידי

ני� מוסריי� בולטי� במצבו הפתולוגי של קלינית אצל אחיות לבי� יכולת התפיסה של מאפיי

 שלברגישות המוסרית מצאה הבדלי�   Fleck-Henderson ,1995)( ו�הנדרס� ואילו פלק,המטופל

 .תלמידי עבודה סוציאלית לתואר ראשו�ל בהשוואהעובדי� סוציאליי� קליניי� מנוסי� 

 הסוציאליי� המנוסי� של העובדי� ביכולת ל באו לידי ביטוי"ההבדלי� בי� שתי הקבוצות הנ

 .רבי� יותר בסיטואציהמוסריי�  מימדי� זהותל

 המוסריות כלפי ארועי� תפיסותג� בקרב מנהלי� ברמות ניהול שונות  קיי� הבדל  ב

הנמו� � לח� מתמיד על המנהלי� הנמצאי� בדרג וקיבאחד ההסברי� לכ�  הוא . בעול� העבודה

קל טוע� שאי� צור� בהנחיות ’ ג).ackall, 1988J(  לבצע את מה שמנהליה� מטילי� עליה�יותר

הבא לידי הלח� לביצוע ולתפוקות  ,לדעתו .והוראות ישירות על מנת שמנהלי� יפרו כללי� אתיי�

    כלפי אות� מנהלי�באמצעות הערכות חיוביות או שליליות של העומדי� בראש הארגו�ביטוי 

ברנט .  של מנהלי� בדרג נמו�ית נמוכה יותררגישות מוסרובלתי מודע בהכרח לגור� באופ� עקי" 

 מצאו כי מנהלי� הנמצאי� בשלבי� מתקדמי� יותר של )Barnett & Karson, 1989(וקרסו� 

עדות אמפירית . הקריירה מתנהגי� באופ� אתי יותר מאשר מנהלי� בדרג הביניי� והנמו�

ענייני� מנהלי� יותר מת, שמצא כי בשנותיה� הראשונות )2000 (ג� רש" לתפיסות אלו מספק 

סגרתו במחקר איכותני שבמ. ה�באינטרסי� האישיי� של עצמ� ופחות בבני אד� אחרי� ובצרכי

 ,הביניי�  של חברות עסקיות בישראלהבכיר ובדרג  ומנהלי� בדרג לי�"סמנכ,לי� "רואיינו מנכ

ה� פועלי�  תפיסות חיוביות כלפי מחויבות אתית בסביבה העסקית בה בכירי�ה �מנהליההציגו 

וא המאפשר לה� להביא לידי ביטוי את העקרונות הוטענו שמקומ� הבכיר בהיררכיה הארגונית 

כי במקרי� רבי� לא  דיווחו מנהלי דרג הביניי� , לעומת זאת.המוסריי� שה� מאמיני� בה�

היתה לה� ברירה אלא לבצע את רצו� ההנהלה הבכירה וזאת מתו� חשש למקומ� בארגו� 

 )Predmore & Manduley, 2005( פרדמור ומנדוליי .)2000 ,רש"(בקידומ� שרית הפגיעה האפו

שיקולי� אתיי� בחיי היו� יו�  בעבודה  לבי� עמדה חיובית כלפי מצאו קשר חזק בי� ותק

מנהלי� בדרג בכיר סובלניי� פחות חקרי� רבי� מאשרי� את העובדה כי מ, ואמנ� .בעסקי�
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 ,Callan :לדוגמא( יותרמאשר מנהלי� בדרגי� נמוכי� די� בארגו� בו ה� עוב אתיות הפרותל

1992; David, Kantor & Greenberg, 1994; Jones, 1990 ;Harris, 1990(. 

הקשר בי� הותק המקצועי לתפיסות אתיות נמצא במגוו� רחב של תחומי� מקצועיי� 

)Kelley, Ferrell & Skinner, 1990; Kim & Choi, 2003(. קלי ושות '(Kelley et al, 1990) 

 שני� מציגי� עמדות חיוביות יותר כלפי נורמות 10מדווחי� כי חוקרי שווקי� בעלי וותק מעל 

בדקו את ש) (Kim & Choi, 2003וי 'קי� וצ. אתיות מאשר חבריה� בעלי ותק נמו� יותר

� העמדות האתיות והמחויבות לאתיקה מקצועית בקרב אנשי יחסי ציבור מדווחי� כי המבוגרי

לצור� בציות  והסכמה רבה יותר ,יותר שבחבורה מאופייני� באידאליז� גבוה ורלטיביז� נמו�

 . לנורמות האתיות המקצועיות המחייבות את המקצוע

מסכ� את השפעת הנסיו� על קבלת החלטות מוסריות מנקודת  )Mahoney, 2003(מהוני 

 :שהתנסה בניהול ארגו� כאד� אישיתה ומבט

“ I know that I am now more culpable of handling ethically compromising situations 

than I was 15 years ago. Had I known more about organizational dynamics then,I 

believe I could have dealt more honestly with various dilemmas.” (Mahoney, 2003, 

p.10) 

 

 ל סטודנטי�רגישות מוסרית ש 5.2.5

 והתפיסות המוסריות של סטודנטי� מציגי� , השיפוטי�,מחקרי� שבחנו את מכלול העמדות

 מצאו כי רב הסטודנטי� )Stanga& Turpen, 1991(סטנגה וטורי� :  לדוגמא.ממצאי� סותרי�

 & Jones(וגאוטשי ונס ' ג ג�. בפעילות לא אתיתלמעורבות הביעו את חוסר נכונות� ,שחקרו

Gautschi, 1988( ותפיסה של אחריות גבוהה של סטודנטי� לסוגיות אתיות מדווחי� על רגישות 

מחקרו שהשתתפו ב כי רב הסטודנטי� ב)Lane, 1995( ליי� מדווח לעומת� . חברתית של העסק

 Wood et (' התרשמות� של ווד ושות. התנהגו באופ� לא אתי בכדי לזכות ביתרו� תחרותי או אישי

al, 1988) ( תגובות הסטודנטי� שחקרו היא קיצונית יותר מ : 

"Egoism and individualism are deeply ingrained in the psyche of current business 

students population. A substantial number are willing to resort to any means  to 

achieve their interests".(Wood et al, 1988,  p.256  ) 

 לאורי . לתוארשוני�הלימוד הקיימי� ג� הבדלי� בי� הרגישות האתית של סטודנטי� בשלבי 

)Lowry, 2003(לתואר ראשו� במינהל עסקי�  '  בחנה את המודעות המוסרית של תלמידי שנה ב

המחקר ממצאי . שנחשפו לנושא האתיקה בלימודיה� 'והשוותה אותה לזו של תלמידי שנה ד

 כשרמת המודעות של תלמידי ,נמוכה של מודעות מוסרית בקרב כלל התלמידי�מצביעי� על  רמה 

. ' גבוהה  יותר מאשר רמת המודעות המוסרית של תלמידי שנה ד,בניגוד לציפיות, הייתה' שנה ב

 Ruegger & King, 1992)(ר וקינג 'גאמצאיה� של חוקרי� אחרי� כרויממצא זה מנוגד למ

ות ה� בעלי רמת חשיבה מוסרית גבוהה יותר מתלמידי השני� שמצאו  כי תלמידי השני� הגבוה

' איברהימי ושות. נו פוגשי� במחקרי� שנערכו במזרחמצאי� שוני� מאלה אימ. הנמוכות יותר
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)Ebrahimi,Petrick,& Young, 2005( מצאו קשר חיובי בי�  מוטיבציה לתפקידי� ניהוליי�  

לבי� ) אפקטיביות ניהולית בארגוני� גדולי�מדד שנתפס כגור� העיקרי ל(בארגוני� גדולי� 

עמדות כלפי חשיבות המימד האתי בתפקידי ניהול  בקרב תלמידי מינהל עסקי� לתואר ראשו� 

כי קיימת השפעה של תפיסת ,מצא זה הוא ילמ' ההסבר שנותני� איברהימי ושות. בהונג קונג

ת של סטודנטי� כלפי יישו� המוסר בתרבות הקולקטיביסטית של המזרח  על עמדותיה� החיוביו

 :עקרונות אתיי� בעול� העבודה

“The most managerially motivated Hong Kong undergraduate business students have 

been conditioned by cultural ,family and work contexts to support socioeconomic 

harmony …These multiple forces for collectivism constrain their possible excesses in 

individual competitiveness…Those Hong Kong undergraduate business students who 

anticipate assuming managerial  roles locally realize that becoming a social and 

moral role model is part of the implicit set of cultural, family and work expectations 

for credible management performance….”(Ebrahimi et al, 2005,p,251)   

הא� קיי� הבדל בי� העמדות האתיות של מנהלי� לבי� אלו של סטודנטי� לתואר 

 חקרו מדג� רחב של מנהלי� בדרג הביניי� וסטודנטי� ) (Wood et al, 1988' ווד ושות  ?ראשו�

הסטודנטי�  מצאו כי  ה�. ב"לעסקי� הלומדי� בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשו� בארה

במידה  ינטרסי� האישיי� שלה� תו� התעלמות מעקרונות מוסריי�הביעו נכונות לקד� את הא

 ,Arlow & Ulrich(י ארלו ואולרי� "ממצאי� דומי� נמצאו ג� ע. רבה יותר מאשר המנהלי�

 בחנה את ההבדלי� בי� רמת )Wimalasiri, 2001( וימלסירי .)Stevens, 1984( וסטיבנס )1980

ומצאה כי רמת חשיבה  מנהלי� בדרג הביניי� החשיבה המוסרית של סטודנטי� לניהול לבי�

ממצאי� דומי� נמצאו ג� . המוסרית גבוהה יותר בקבוצת המנהלי�  מאשר בקבוצת הסטודנטי�

 בחנו את החשיבה המוסרית של  )Shafer & Park, 1999(שפר ופרק .  לגבי מקצוע החשבונאות

י� נטו להשתמש בשכיחות רבה ומצאו כי האחרונבונאות לעומת חשבונאי� מקצועיי� תלמידי חש

י מנהלי�  "השימוש בעקרונות מוסריי�  ע .בעקרונות מוסריי� בקבלת החלטת אתיות יותר

מוסבר במחקרי� רבי� בכ� שמנהלי� נמצאו נמוכי� יותר מסטודנטי� במימד הרלטיביז� מוסרי 

חלטותיה�   עקרונות אתיי� מחייבי�  בקבלת הושמו דגש רב יותר על )EPQ �י שאלו� ה"עפ( 

)Axinn, Blair, Heorhiadi & Thach, 2004; Kraft & Singhapakdi, 1991( . הפער בי�

' אקסי� ושות: לדוגמא. מנהלי� וסטודנטי� קיי� ג� בתרבויות המזרחהתפיסות המוסריות של 

הונג קונג מייחסי� חשיבות רבה יותר לעקרונות אתיי� ממנהלי� ומצאו כי מנהלי� אמריקאיי� 

  .מדינותל מאשר תלמידי מינהל עסקי� באות� בניהו

 זיגנפוס .יעוטמ א� ה� במ� הראוי לציי� כי קיימי� ג� ממצאי� סותרי� לקביעה זו

)Ziegenfuss, 1999( גילו עמדות פחות תועלתניות ותמצא כי סטודנטי� לחשבונא, לדוגמא 

 הסטודנטי� לחשבונאות בקרב היה גבוה יותר -הרגישות המוסרית ציו� .מחשבונאי� בעלי נסיו�

בשלושה מתו� חמישה ארועי� אתיי� שאליה� , זאת ו,מאשר בקרב החשבונאי� מקצועיי�

  .נתבקשו להתייחס
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 יישו� עקרונות אתיי� מחייבי�רב המחקרי� מצביעי� על כ� כי סטודנטי� : לסיכו�

שור של במאמר מסכ� שבח� ע, ואמנ�. בעוצמה נמוכה יותר מאשר מנהלי�, בניהול ארגוני�

למסקנה  כי קיימי� ממצאי�  ) (Collins, 2000גיע  קולינס מ,מחקרי� בנושא האתיקה העסקית

 . מאשר מנהלי� בעוצמה נמוכה יותרעקביי� לכ� שסטודנטי� נוטי� לגלות עמדות אתיות

 

 של בעלי נסיו� אל מול חסרי נסיו�מדדי מורכבות התגובה  5.2.6

 :לוקי� בשלושה חסרונות עיקריי�המחקרי� שתוארו בסעיפי� הקודמי�  

חשיבה המוסרית /ב המחקרי� שמו החוקרי� דגש על מדידת השפיטהו בר� ערוב מושגי� .א

 רק במקרי� .או השיפוט המוסרי/והשתמשו במדדי� שוני� לבחינת העמדות האתיות ו

 .זיהוי המוסריי�/מעטי� התמקדו  החוקרי� במדידת הרגישות

 ברב המקרי� לא נעשה נסיו� � לטות המוסריהתעלמות משלבי תהלי� קבלת ההח .ב

להסביר את תוצאות המחקרי� מתו� התייחסויות לדגש השונה של כל אחד מהמדדי� 

 Jones, 1991; Rest(הללו בהתייחס לשלב הספציפי בתהלי� קבלת ההחלטות המוסרי 

1986.(  

והתעלמות מרמת המורכבות של תהליכי התמקדות בתוצאת ההחלטה והנמקתה  .ג

 . בטות וגיבוש ההחלטה ההתל

 המנסי� להתמודד ע�  רמת Keefer & Ashley, 2001) (גישה שונה מציגי� קיפר ואשלי 

 קיפר ואשלי הישוו את תגובותיה� של סטודנטי� .המורכבות של תגובות מוסריות של מהנדסי�

אתיקה מקצועית לאות� ל �רועי� אתיי� אל מול תגובותיה� של מומחייא כלפילהנדסה 

 4�בהתייחס לל "תגובות הנה באמצעות ניתוח הפרוטוקולי� של ההשוואה בוצעה. עי�ארו

 הופיעו  שלבי� מתהלי� קבלת ההחלטות האתי אלו� מרכיבי תהלי� ההחלטה. א: קריטריוני�

הידע המקצועי  . וד,התוכ� של ההצדקות  המוסריות. ג ,רמת המורכבות של התגובה .ב. בתגובה

 בי� תגובותיה� של תלמידי תיכו� לתלמידי  הישוו במחקר מקדי� בו .מוצג בשיקולי ההחלטהה

תלמידי התארי� המתקדמי� .  רמת המורכבות של התגובות המוסריותנבדקה ,תארי� מתקדמי�

סטרטגיות ירועי� מוסריי� והפעילו אי תגובותיה� לאשאפיינו אתהציגו  עושר רב יותר בתכני� 

 בי�  ממצא דומה נמצא בההשוואה .בו התקיי� הארועהקשר לזיהוי מורכבות ורגישות יותר 

 בי� הפרוטוקולי� שלשל מומחי אתיקה לתגובות לארועי� מוסריי� הפרוטוקולי� של 

מהממצאי� אנו למדי� על הבדל ברמת מורכבות . תואר ראשו� בהנדסהתלמידי  תגובותיה� של

מומחי האתיקה . י הקבוצות בי� שתי� המוסריי�  ובאסטרטגיה הנבחרת לניתוח הארוע,התגובות

צועיי�  הרלוונטיי� עקרונות האתיי� המקההשתמשו במרכיבי החלטה המבוססי� על ידע של 

 , מרכיבי� מוסריי� רבי� יותרזיהו )קודי� אתיי� ונורמות מקצועיות מקובלות(שזיהו בארוע 

נטו , לעומת�. ני�והציעו  תסריטי פעולה חילופיי�  מגוו,  לבעלי עניי�  בסיטואציהגילו רגישות

קיפר ואשלי . תלמידי ההנדסה להתמקד בהצדקה לדר� הפעולה שבחרו והציגו מעט התלבטויות

יוצאי� כנגד הדגש שנותני� חוקרי�  רבי� למימד ההצדקה המוסרית תו� התעלמות מתהלי� 

 :הזיהוי וההתלבטות לפני קבלת ההחלטה

"Focusing exclusively on the justification for moral decision, have minimised the more 

deliberative or practical dimension of ethical reasoning…the practical effect of this 
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tendency has been to conceive moral problems essentially from the perspective of the 

moral ‘judge’ or’critic’ while ignoring deliberative perspective of the moral ’actor’ or 

‘agent’"(Keefer & Ashley, 2001, p. 395 ) 

 

בו אופ� השונה מב כי מנהלי� מנוסי� מזהי� סוגיות מוסריותעולה המסקנה מסקירת הספרות 

סוגיות את אות� ה, חסרי נסיו� ניהולי כסטודנטי� למינהל עסקי� וכלכלה לתואר ראשו�מזהי� 

  .של הראשוני� עשירות ומגוונות יותרתגובותיה�  .מוסריותה

 באופ� תק"המוסרי  ר את תהלי� הזיהויעל מנת לתאל היא כי " משמעות הממצאי� הנ

 .תהלי� הזיהוי וההחלטהות המדגישות את תודולוגימב  שתמשיש להיותר 

 :עולות מסקירת המחקרי� ה�שאלות מחקר ה

 .מה מאפיי� את תהליכי הזיהוי של מנהלי� בהשוואה לסטודנטי� לתואר ראשו�:4שאלה 

 . הזיהוי הא� נית� לזהות הבדלי� בי� אישיי� בדפוסי:5שאלה 

 

 

 התפיסה המתודולוגית של המחקר 5.3

  מחקר המדמה עול� אמיתי ככלי הדמיהשילוב של דיבור בקול  ב 5.3.1

 דיבור בקול ר� בחקר תהליכי החלטות.א

 : אפשר לזהות שתי תפיסות מחקריות עיקריות בחקר תהליכי  קבלת החלטות

העיקרי להוכחת תקפות  פוט הסופי של מקבל ההחלטה כבסיס בשיתפיסה המתמקדת .א

 )Lopes, 1987; Tversky & kahneman, 1981 :לדוגמא(המודלי� לקבלת החלטות  

 ,Montgomery & Svenson, 1989; Payne(תפיסה המתמקדת בחקר תהליכי ההחלטה  .ב

Bettman & Johnson, 1993( .כתהלי� המתרחש לאור� נתפסת חלטות קבלת הה ,י גישה זו" עפ

   . המאמצי� גישה זו מתמקדי� בחקר תהלי� ההחלטה לאור� כל שלביוהחוקרי�  .זמ�

. תהלי� ההחלטהבעת החלטה היא חקר השיח האחת השיטות המאפשרות ניתוח תהליכי             

חוקר נקודת מבט חשובה על  התהליכי� ההכרתיי� המתרחשי� תו� כדי ה פותחת בפני  שיטה זו

 לניתוח שיח במדעי החברה הביאה לשבירת החומות  הפניה).Gee, 1989(קבלת ההחלטות 

 Wood( המלאכותיות בי� התחומי� השוני� של מדעי החברה לבי� החיי� החברתיי� היו� יומיי�

(& Kroger, 2000 . היה ,אחד מציוני הדר� החשובי� ביותר בשימוש בשיח של בני אד� למחקר 

יסת ניתוח תפ. 1993 - ועדכונו ב1984�ב "ניתוח פרוטוקולי�"פרסו� ספר� של אריקסו� וסיימו� 

  נפוצה בשימוש במחקרי�)Verbal Protocol Analysis - VPA ( פרוטוקולי� מילוליי�

 מתרחשי�ה והיא מתמקדת ברצ" הארועי� הקוגניטיביי� המבקשי� לעקוב אחר תהליכי החלטה

� הבסיסי שעומד העקרו ).Kuusela & Paul, 2000( תוצאות ההחלטה  גירוי לבי�ה זיהויבי� 

 במהל� נתוני� להיחקר באמצעות איסו" יכולי�  קוגניטיביי� כי תהליכי� ה זו מניחביסוד שיט

מעריכי� אלטרנטיבות ובוחרי� את  , מידעמחפשי� בני אד�הדר� בה  וכי ,פתרו� בעיותתהלי� 

. בעיה במהל� פתרו� האד�דיבור בקול ר� של ה באמצעות השתק"החלופה הטובה ביותר יכולה ל

 כאחת השיטות המבטיחות יותר בחקר תהליכי תפסת נ)think aloud(שיטת החשיבה בקול ר� 
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 הפרוטוקולי� נוצרי� באמצעות בקשה מהמשתתפי� .)Doyle, 1997(קבלת החלטות דינמיי� 

החוקר מאתר במלל של הנבדק  . יש לקבל החלטותה בה לדבר בקול ר� תו� כדי ביצוע משימ

את אופ� ה� ואת השלבי�  בה� ה� מופיעי� ה� הליכי חשיבה  מוגדרי� ובוח� היגדי� המייצגי� ת

, פתרו� הבעיות/לאחר שהנבדק סיי� את תהלי� קבלת ההחלטות. התפתחות� לאור� ציר הזמ�

 .decision summary)  (postל"ות הנהוא מתבקש לשחזר אותו ולהסביר את שיקוליו להחלט

ב המידע מצוי עדיי� ומייד לאחר סיו� המטלה כשרי� מתועדהפרוטוקולי� הרטרוספקטיביי� 

את המידע  היא לשק" באופ� מדויק ככל האפשר הפרוטוקולי� ניתוח  תמטר .בזכרו� לטווח קצר

 מאפשרת לצפות שיטה זו .ומיד לאחריה המשימה במהל� ביצועזכרו� לטווח קצר הממוק� ב

 שאינו מתאפשר , דבר,הלי� תוצאות התמדידת בי� הצגת הגירוי לבי� מתרחשבתהלי� ש

  .)Svenson, 1979( תפוקה המסורתיות � במתודולוגיות תשומה

באפשרות לאיסו" מידע  זו יתרונה של שיטה  )Todd & Benbasat, 1987( י טוד וב� בסט"עפ

 :מסוג חדש שיאפשר הבנה מעמיקה יותר של תהלי� קבלת ההחלטות

”(it) provide access to what information is examined ,the manipulation conducted on 

the input stimulus and ,additionally, what evaluations or assessments are made by the 

problem solver…and provides the greatest data richness and information value per 

data point”  (Todd  & Benbasat, 1987, p.496 )  

תהליכי� קוגניטיביי� י " מאופיינת עמטלהה שככל יעילה במיוחד ניתוח הפרוטוקולי� ת שיט

ייצוג פנימי  באופ� תק"  המלל משק", לטענתו של פיי�. (Payne, 1994) ורבלימידע המאפשרי�

השהיות  , מידע תחבירי:לדוגמא. ו לניתוחבדרכי� מגוונותאפשר להשתמש של תהליכי חשיבה ומ

 כל יחידה מילולית נתחלאפשר ג� .  ועוד להסתרת חלקי� מסויימי�לח�,  טו� הדיבור,בהתבטאות

 ) ,Pressley & Afflerbach 1995( אפלרב�ו פרסלי .בנפרד מזו שקדמה לה ומזו שבאה אחריה

 :לשיטה שלושה יתרונות עיקריי� מתארי�

 נתוני�  .  שקשה להשיג אותו באמצעות שיטות אחרותמידעהפרוטוקולי� מספקי�  .1

 . לא היו יכולי� להיחקר באופ� ישירקוגניטיביי� לגבי תהליכי� מהשיטה שמתקבלי�

 . נגישות לתהליכי חשיבהמאפשרי�מילוליי� הדיווחי� ה .2

  .קוגניטיבי� ניתוח תגובות רגשיות בהקשר לתהליכי� מאפשרי�מילוליי� הדיווחי� ה .3

במקרי� רבי� י קבלת החלטות סותרי�  של תהליכפרוטוקולי�הנתוני� שמתקבלי� מניתוח 

 שבוחני�  המודלי� הפורמליי�י"מתואר עהמציגי� דפוס שונה מזה ו ממצאי מחקרי� מעבדתיי�

 & Ericssonאצל מקיפה בנושא סקירה ( משתני� בלתי תלויי� למשתני� תלויי� בי�את הקשר 

Simon, 1993 ; ה וטועני� כי באמצעותה אריקסו� וסיימו� מדגישי� את יתרונה של השיט .)4פרק

 :מושג מידע רב ער�

"When verbal reports contradicts theories that are not disconfirmed by other 

experimental data , it is convenient to disregard the reports as ephiphenomenal. But if 

we believe that verbal reports are pertinent and not ephiphenomenal, we should show 

that a general theory adequately capture the verbal informationon some level of 
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abstraction…we will also point that  to cases where such tests lead to rejection of  the 

corresponding theory” (Ibid, p.216) 

 כנגד ההתעלמות� של ניסבט יוצאי� )(Ericsson & Simon ,1993  אריקסו� וסיימו�

 , העולה במהל� קבלת החלטה מחשיבותו של המידע המילולי)Nisbet & Wilson, 1977( ווילסו�

 העוסקת תיאוריהנתוני� שכל ל שכזה פותח צוהר מידע וטועני� כי, להבנת תהליכי� קוגניטיביי�

לאחר ביצוע  זכרונ� של הנבדקי�, לטענת� .ייחס אליה�תהליכי� קוגניטיביי� צריכה להתחקר ב

רוע ימה שמאוחס� בזיכרו� אינו הא.  שימושבה� נעשה על התהליכי� המנטליי� ש מצביע המטלה

ארוע בסביבה הנבדק לגבי אותו  משק" את הפרשנות של והוא הייצוג המנטלי שלו עצמו אלא

ו של  על תפיסת שפיעההשהמנטלית  הסכמה  פרשנות זו היא פועל יוצא של. ספציפיתפסיכולוגית

 . הארוע והיא מהווה מרכיב חשוב בהבנת התהלי�

ר ההקשר ושחזב שמתמקדת שיטת ראיו�   טועני� כי) (Fisher & Geiselman, 1992וגיסלמ�פישר 

 מסוגלת לשחזר במידה טובה את הארוע נרטיבי� מהארועב תו� שימוש המקורי האירועשל 

 יוצא כנגד הביקורת של ניסבט ווילסו� וטוע� כי ה�  )Cotton, 1980( ג� קוטו� .המקורי

 :מתעלמי� מיכולת� של דיווחי� מילוליי�  לתרו� לחקר תהלי� קבלת ההחלטות 

"If the researcher assumes verbal reports are inaccurate and those reports are 

ignored, valuable data may be squandered…instead of  using the subjects’ responses  

to test the theory , the psychologist is using the theory to determine the correctness of 

the subjects’ responses". (Cotton, 1980, p,279) 

 : בשני תהליכי� עיקריי� המקרי�החוקרי� העושי� שימוש בגישה זו מתמקדי� ברב 

  מורכבות בסביבה דינמיתבעיותזיהוי  ואבחו� .א

 . ההחלטות ופתרו� הבעיותקבלת אסטרטגיות תאור .ב

 מצאו כי חשיבה בקול ר� במהל� )Williamson, Ranyard & Cuthbert, 2000(' וילאמסו� ושות

לתובנה רבה יותר של תהלי� יחקור לאחר ההחלטה תורמי� קבלת ההחלטות וצרו" של ת

ואי� עדיי� אקספלורטיבי יעילה במיוחד כשהמחקר הוא מחקר שיטה זו  , לטענת�.ההחלטה

 מצאו כי פרוטוקולי�  )Arch, Bettman& Kakkar, 1978(' ושות' ארצ .תאוריה מגובשת

 )Payne, 1994(פיי� . בהשוואה לשיטות עיבוד מידע אחרותרב יותר  מספקי� מידע מילוליי�

 :ות רבי�השיטה אינה מושלמת א�  יש לה יתרונאמנ� כי טוע� 

"Verbal protocol methods may not be perfect but they are a very satisfactory tool to 

include in the toolbox of psychologists and other behavioral scientists" (Payne, 1994, 

p.247) 

תחומי� רבי�  בשני� האחרונות ביושמהפתרו� בעיות חקר  ניתוח הפרוטוקולי� במתודולוגית

 אחיות מנוסות לעומת אחיות מתחילות אצלהליכי זיהוי ואבחו� קליניי� ת :ומגווני� לדוגמא

 ,Corcoran-Perry, Narayan & Cochrane, 1999; Simmons et al),   (רפואיי�במגוו� עיסוקי� 

  רופאי� מומחי� לעומת רופאי� מתמחי�של רפואיות ופרוגנוזותאבחוני� קליני� 2003)  

 ;Dauber, 1980( פסיכודיאגנוסטיקה ,)Kushniruk, 2000( רפואיי� �באבחוני וסטודנטי�
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Lowell, 1996(  החלטות ניהוליות קבלתתהליכי ) Nickles, 1995;al, 1990 Hershey et(, 

  הקריאההבנת  )McCombes-Tolis,2001; Wolfe,1996( אסטרטגיות הוראה והערכה חינוכית

 בי� פתרו� בעיות מוגדרות השוואהPressley & Afflerbach, 1995),  אצלסקירה נרחבת  (

 קבלת תאורית) Kuusela et al, 1998( החלטות שיווקיות )1997, פרס�אדר(ומעורפלות 

 ניתוח טעויות בהחלטות (Klein et al, 1995), פתרו� בעיות בשחמט (Payne, 1994)  ההחלטות

וחשיבה מערכתית בקבלת החלטות מורכבת Tor & Bazerman, 2003), ( בסביבה תחרותית

Papantonopoulos, 2004).( 

השוו בי� הנתוני� המתקבלי�  מדיבור בקול ר�   (Kuusela & Paul, 2000)קוסלה ופאול

שתי כי למסקנה הגיעו   ה�.תו� כדי החלטה לבי� הנתוני� המתקבלי� מדיווח שלאחר מעשה

 .לעשות בה� שימוש בחקר תהליכי החלטה ומ� הראוי השיטות משלימות אחת את השניה 

 ההחלטות בסוגיות קבלת בחקר כמעט ולא באה לידי ביטוימתודת ניתוח הפרוטוקולי� 

במתודולוגיית דיבור  השהשתמש הבודדות אחת א הי)(Narvaez, 1998 ,1999נרואז . מוסריות

ה יעילה בחקר  כי השיט, נרואזגיעההה אליה מסקנה  .בקול ר� לחקר תפיסה ושפיטה מוסרית

   :תהליכי הזיהוי והשיפוט המוסרי

“Discourse processing techniques are useful for examining the effects of schemas on 

moral cognition. Discourse processing focuses on a more everyday kind of moral 

thinking  than the more global approaches in which undividuals process moral 

information that is mixed with other kind of information ,as is often  the case in real 

life .Moral discourse reaearch also allows more control over stimuli so that 

differences between input and output can be compared ". (Narvaez, 2007, p.20) 

של    התוק" על מצביעי� VPAבשיטת התוצאות המחקרי� שבה� נעשה שימוש : לסיכו�

עושר הנתוני�  . החלטותוקבלת , פתרו� בעיות, בתיאור תהליכי זיהוי מצבי� מורכבי�זו השיט

המופק מאפשר לנתח את תהלי� ההחלטות בצורה מעמיקה יותר מכל שיטת איסו" נתוני� אחרת 

אחר תהליכי להתחקות  המבקש) 2מחקר (ליישו� במחקר הנוכחי נראית כמתאימה ביותר  והיא 

 .תו� כדי התרחשותוהזיהוי והפתרו� של סוגיות מוסריות 

 

  בקבלת החלטות ככלי מחקרהדמיה 5.3.2

 & Cohen(  החברה  וגדל בחקר מדעי קיבל משקל הול�  הדמיות בחקר החלטותהשימוש ב 

Bradley, 1977; Guetzkow, 1962; Heckman, 1981.( היא להבי� הדמיותמטרת השימוש ב 

 ,Brehmer, 1992; Buchner(  ניבוי של התנהגות עתידיתטוב יותר את העול� החברתי ולאפשר

1995;  Funke, 1988( .הסביבה החיצונית והיא דימוימתמקדת בואנליטי  ההדמיה ככלי מחקרי 

יצוג בעיות במערכות מורכבות בתחומי מדע שוני� מהווה את אחד הכלי� הנפוצי� ביותר לי

שבאמצעותו יהיה לו קל  האמיתי עול� הלבנות מודל של החוקר  מנסה הדמיהבבניית ה .ומגווני�

הדמיות יכולות לשמש תחלי" למחקר שדה    .יותר לחקור את התופעות הקיימות באותו עול�
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לנתח את ו  החשובי�ל המשתני�כ את אלה �לעיתי� קרובות לא נית� לבקר במחקרימשו� ש

  .של אות� משתני�ההשפעות הדינמיות 

 :הדמיותהמאפייני� העיקריי� של 

  .דורשות ממשתתפיה� להתמודד ע� מרכיבי� רבי� שיש ביניה� אינטראקציה .א

 כאשר החלטה קודמת , כוללות סדרת ארועי� קשורה אחת בשניהדינמיות משו� שה�ה�  .ב

 והגדרת הבעיה משתנה כפונקציה של החלטות ,משפיעה על החלטה מאוחרת יותר

 . קודמות

 אוטומטית �ת כל המאפייני� שלהאינ� חושפות אויר משתני� תמאפשרות להסה�  .ג

לבחו� ו , לשקול חלופות,לזהות מצבי�המשתת" נדרש  במסגרת ההדמיה .למשתת"

  .Brehmer, 1992)(השערות לגבי אות� מאפייני� 

הדמיות של מודלי�  ב שהשתמשומדעני החברה ,)Axelrod, 1997( לדעתו של אקסלרוד  

ומגדיר דר� חדשה למחקר מדעי הדמיה רואה ב הוא.  קשרי� חשובי�בגילוי הצליחופשוטי� 

 :דדוקציה המקובלות בחשיבה המדעית האינדוקציה וה  נוס" עלב ,שלישית כדר� חקירה אותה

"Simulation is a third way of doing science. Like deduction, it starts with a set of 

explicit assumptions. But unlike deduction, it does not prove theorems. Instead, a 

simulation generates data that can be analyzed inductively. Unlike typical induction, 

however, the simulated data comes from a rigorously specified set of rules rather than 

direct measurement of the real world. While induction can be used to find patterns in 

data, and deduction can be used to find consequences of assumptions, simulation 

modeling can be used as an aid intuition.( Axelrod, 1997, p.5) 

 

 In basket items  -שיטת הדואר הנכנס 5.3.3

 (in-basket simulation)שיטת ההדמיה שנבחרה למחקר הנוכחי היא שיטת הדואר הנכנס 

 נמצאת בשימוש שיטה זו . בחקר התנהגות מנהלי�ביותר אחת השיטות הנפוצות שנחשבת כ

   (Lopez, 1966ב של משימותיושמה בהצלחה במגוו� רחו  למעלה מחמישה עשורי�החוקרי� כבר

York, Stubler & Smith, 2005)( .רועי� ישיטת הדואר הנכנס מציגי� לנחקרי� מדג� של אב

לשולחנו של האד� המתבקש המגיעי� ) 'חות וכו" דו,מכתבי� ,מזכרי�(חומר כתוב באמצעות 

 על הסביבה כולל נתוני רקעהמוצג למשתת" החומר ). כ תפקיד ניהולי"בד( למלא תפקיד מוגדר

 באופ� הדמיה לממלא התפקיד במוצגי� האירועי� שנבחרו. הארגונית והנפשות הפועלות בה

 לקבל החלטה לגבי כל אחד מהאירועי� המשתת" בהדמיהתפקיד . רועירוע רוד" איסדרתי  כשא

במקרי� רבי� מדמה החוקר תחושת לח� עבודה באמצעות הקצאת  פרק זמ�  .י סדר הצגת�"עפ

 'יפמ� ושות'צלטענת� של . תמודדלה נדרש המשתת" אית� לביצוע המטלות תת"למשמוגבל 

Schippmann, Prien & Katz, 1990)( ערכו סקירה רחבה של מחקרי� שבוצעו בשיטה זו ש

 מבקשי� תוק" תוכ� שמשק" את התפקידי� אות� לשיטת הדואר הנכנס   יש, שנה30במהל� 

 הנראה של הדמיה מסוג זה הוא גבוה משו� שהיא  התוק".החוקרי� והמעריכי� השוני� לבחו�
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מצאו כי ,  לדוגמא Moses &Byham, 1977)( מוזס וביהא� .קרובה לאופי העבודה הניהולית

 ממשתתפי� שעברו הדמיה ניהולית האמינו כי ההדמיה מודדת ביצוע בתפקידי ניהול וכי 93%

 Schippmann, Prien( 'יפמ� ושות'צ. 0.71 � 0.44תוק" הניבוי של הדמיות מסוג דואר נכנס נע בי� 

& Katz, 1990(   את יתרונות שיטת הדואר הנכנסמסכמי�: 

"In summary, the studies of criterion –related validity did reveal a large number of 

significant correlations between in-basket measures and various criteria. Thus the 

evidence of criterion –related validity for certain in-baskets is sufficient to support the 

development and use of the procedures for various decision making  

procedures…"(p.853) 

 מוסריותשימוש בשיטת הדואר הנכנס לחקר קבלת החלטות 

בשיטת עשו שימוש  בסביבה עסקית  מוסריתת החלטות בתחו� קבלמחקרי�  מספר קט� של 

 רועי� היפוטטיי� מחיי העבודהיבאהשתמשו החוקרי�  ברב המחקרי� . דואר הנכנס הקלאסיתה

 רק במספר מועט של מחקרי� .בפני עצמו ללא קשר לקוד� לו או לבא אחריועמד כל ארוע כש

 לנבדקי� תחושה של רצ" עבודה קעל מנת לספהייתה התייחסות לרצ" ארועי� הקשורי� ביניה� 

לדוגמא ( . בחיי היו� יו� הדומה לזה המתקיי� בפרק זמ� מוגדר המייצג תהלי� קבלת החלטות

 & Ashkanasy ,Windsor & Trevino, 2006 ;Caldwell & Moberg, 2007; Laczniake  :ראו

Inderrieden, 1987  ; Mumford, Helton, Decker, Connelly & van Doorn, 2003;  Trevino 

& Youngblood, 1990.(אשכנזי ושות  ')Ashkanasy et al, 2006(  בחנו את ההשפעה של

 באמצעות שיוצג על תהלי� קבלת החלטות מוסריות ,התפתחות החשיבה המוסרית ואמונה בצדק

 בחנו את הקשר בי� אמונות וערכי  (Mumford et al, 2003)'ממפורד ושות .תרגיל דואר נכנס

 Trevino(טרבינו ויאנגבלוד  .הול הקשורי� ליושרה ניהולית על תהלי� קבלת ההחלטות המוסריני

& Youngblood, 1990(  בחנו את הגורמי� המשפיעי� על החלטות אתיות בארגוני� באמצעות

  . דואר נכנס שבה הוצגו למשתתפי� שני ארועי� בעלי תכני� מוסריי�הדמיית

וסריות בתו� מכלול של� של החלטות מסוגיות  חוקרי� הסתירובשלושה מחקרי� 

 ולדמות את תהלי� ההחלטה בהדמיה אפקט הרציה החברתיתהשפעת  למנוע את  במטרהניהוליות

 )Connelly, Helton-Fauth& Mumford, 2004(' קונלי ושות  .קרוב ככל האפשר לחיי היו� יו�

נות אמוציונליות לקבלת החלטות השתמשו בשיטת הדואר הנכנס על מנת לבחו� את הקשר בי� תכו

 16 פריטי דואר נכנס שעסקו בקבלת החלטות ניהוליות כשמתוכ� 40�ה� השתמשו ב. אתית

חסרונה של שיטת המחקר שלה� היא שבפריטי� הקשורי� . פריטי� עסקו בצור� בבחירה אתית

ו השניה בחירה בי� שתי אפשרויות שאחת מה� מציגה החלטה אתית ואיליתנה בהחלטות אתיות נ

.  לשאלות פתוחותהשיבהנבדקי� לנתבקשו שאר הפריטי�  ואילו לגבי  מציגה החלטה לא אתית

דבר  , הבחנה בי� הפריטי� האתיי� לפריטי� הניהוליי� הכלליי�, מראשיצראופי הפריטי� 

 ארועי� 10�סוגיה אתית אחת בתו� כהסתיר  )Wittmer, 2000( ויטמר .הטיה בתוצאותל שתר�

שיפור כושר  לצור�  מתחרה  מפעל  של   מעובד   הדילמה שהציג עסקה בקבלת מידע.ניהוליי�

הסתירו סוגיות מוסריות (Caldwell & Moberg, 2007) קלדוול ומוברג  . במכרזההתמודדות
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 מתו� ביקשו מנבדקיה� להתייחס לשתי סוגיות מוסריות מקיפה של ניהול אירגו� ו בהדמיה

בהדמיה קי� הוטלו על הנבד.  א:קר� שני חסרונות עיקריי�למח. למעלה משלושי� סוגיות

. ב .של הגירויי�לא נשמרה סטנדרטיזציה ו שסביבות הגירוי היו שונות תפקידי� שוני� בארגו� כ�

ל המוחזר לא שיק" בהכרח את דר� קבלת ההחלטה ובח� רק את תוצאות "הניתוח של הדוא

  .ההחלטה

להדמיה של סביבת העבודה ה המתאימה ביותר שיטת הדואר הנכנס נמצאה כמתודולוגי

בשונה ממחקר� של קולדוול .  שבה מנהלי� מתמודדי� ע� זיהוי מוסרי סביבה מורכבת ועמומה

  תהלי� הזיהויימעקב אחרבוצע ו זההסביבה ע�  במחקר הנוכחי �משתתפיה הופגשוומוברג 

ייני� את תהלי� הזיהוי  תפיסה זו מאפשרת לתאר את השלבי� המאפ.באמצעות דיבור בקול ר�

 .ולא רק להתייחס לתוצאותיו

 

 

 

 שיטת המחקר 5.4

בכל אחת  .הדמיה מדוברת והדמיה כתובה :במסגרת המחקר נעשה שימוש בשתי שיטות הדמיה

ההדמיה הכתובה . הוסתרו סוגיות מוסריות בתו� רצ" בעיות ניהוליות שיגרתיותמההדמיות הללו 

 .שתי השיטות תפורטנה בהמש� .  ההדמיה המדוברתשימשה כמחקר חלו� לקביעת  תוכ�

 הדמיה  כתובהה' קב

בשתי .  בעלי נסיו� ניהולי MBA תלמידי 68בהדמיה הכתובה ששמשה כמחקר חלו� השתתפו 

 .MBAהמחקר הועבר בשתי כיתות אורגניות של תוכניות ה. אוניברסיטאות

 :מאפייני המדג�

 סטיית 6ממוצע הנסיו� הניהולי . 5.4 סטיית תק� 31ממוצע גיל המשתתפי� . גברי� 49- נשי� ו19

 בחברות טכנולוגיה עילית 28 עובדי�  במפעלי טכנולוגיה נמוכה 7 המשתתפי� 68מתו�  .4.5תק� 

 31:  המשתתפי� בתואר ראשו�תהשכל. ל" משרתי� כעתודאי� בצה16- בחברות שירותי�  ו17

 .  בוגרי מדעי�3-מהנדסי תעשיה וניהול  ו 21 מהנדסי מכונות 13מהנדסי אלקטרוניקה ומחשבי� 

 מדוברתההדמיה ה' קב

. חשבונאותו סטודנטי� לכלכלה 24- מנהלי� ותיקי�  ו24 :משתתפי המחקר נחלקו לשתי קבוצות

כמדג� וארגו� שירות אחד   ארגוני� עסקיי� במגזר הטכנולוגיה העיליתשלושההמנהלי� גוייסו מ

שיצרו את הקשר הראשוני בי� החוקר של אות� ארגוני� וש י המלצת מנהלי משאבי אנ" עפ,נוחות

 . שנות ותק בניהול12 כל המנהלי� היו מעל .למנהלי�

להשתת" במחקר העוסק ' ב-ו' הסטודנטי� גוייסו באמצעות מודעה שהציעה לסטודנטי� משני� א

 .ת דקו70תמורת  <  35למשתתפי המחקר הוצע סכו� ב� . בתהליכי קבלת החלטות ניהוליות 

 :מאפייני מדג� הסטודנטי�

  נשי�9 גברי� 15

 4..2 סטיית תק� 25גיל ממוצע 

 . מאוניברסיטה אחרת7- ו  תלמידי כלכלה חשבונאות מאוניברסיטה אחת17
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 :מאפייני מדג� המנהלי�

 . גברי�18� נשי� ו6

  מארגו� שירותי�7 מארגוני טכנולוגיה עילית ו17

 התפלגות הגילי�

  5 � ומעלה50  9 �45�35  10 �35עד 

 

 מכשירי  המחקר 5.4.1

 .הדמיה של החלטות ניהוליות

הדואר "כמכשיר המחקר למעקב אחר תהלי� הזיהוי המוסרי נבנתה הדמיה ניהולית בשיטת 

גמא תעשיות "ל "במסגרת ההדמיה נתבקשו משתתפי המחקר  להיכנס לתפקידו של מנכ". הנכנס

יהוליי� מסוגי� שוני� המייצגי� חת� מטלות ולקבל החלטות לגבי  ארועי� נ" אלקטרוניות

 .בחלק מ� הארועי� נכללו מרכיבי� בעלי אופי מוסרי .ל במהל� יו� עבודתו"טיפוסי של מנכ

 :לצור� המחקר פותחו שתי גירסאות הדמיה 

 . סוגיות בעלות אופי מוסרי4 ארועי� ניהוליי� בתוכ� הוסתרו 10� מהורכבה �גירסה כתובה  .א

גו ברצ" הוצגו בעיות  ניהוליות  הדורשות פיתרו�  והמשתתפי� נתבקשו להגיב בארועי� שהוצ

 המשתתפי� סיו� השלב הראשו�לאחר . י סדר הופעת�"בכתב לגבי כל אחד מהארועי� עפ

הגירסא הכתובה . ל"נתבקשו לענות בכתב על שאלות הקשורות בדרכי התמודדות� ע� הבעיות הנ

 תגובות ובעקבותהתוכ� של הסוגיות המוסריות שמשה ג� כמחקר חלו� לבדיקת תוק" 

  .המדוברהמשתתפי� הוכנסו שינויי� בגירסת השיח 

זהי� לארועי� בהדמיה ( אירועי� ניהוליי� 9�  מהורכבה �  )think aloud(גירסת שיח בקול ר�  .ב

הנבדקי�  נתבקשו לחשוב בקול ר� על .  סוגיות בעלות אופי מוסרי3בתוכ� הוסתרו ) הכתובה

לאחר סיו� ההדמיה המשתתפי� . יקוליה� בעת תהלי� ההתמודדוות ע� הסוגיות בהדמיהש

 : להתייחס רטרוספקטיבית בראיו� בשלושה תחומי�רואיינו ונתבקשו 

 . על הסוגיות שהיו  קשות להחלטה להצביע. א

 .להציע תוספות לנאמר על יד� בהדמיה תו� כדי הקשבה להקלטת תגובותיה� . ב 

 .על סוגיות מוסריות שהופיעו לדעת�  בשלב ההדמיהלהצביע  . ג

 בחירת הסוגיות המוסריות

 מקורות לושה הכתובה נבחרו תו� התייחסות לשהדמיהארבעת הסוגיות המוסריות ששובצו ב

 :עיקריי�

למיו� דילמות מוסריות בחיי היו�  (Wark & Krebs, 1996)הטקסונומיה של  וורק וקרבס  .א

�דילמות אנטי חברתיות ודילמות פרו  : בחרו לבחינה במחקר הנוכחישני המימדי� שני. יו�

 . חברתיות

הנושאי�  :)2000 ,רש"(י מנהלי� "דגשי� שעלו בתיאור דילמות מוסריות מחיי העבודה ע. ב

 . הונאת לקוחות וקונפליקטי� בי� עובדי� באותו ארגו�, פיטורי עובדי� :הבולטי�

ש במידע על מתחרי� נהפ� לסוגיה אתית משמעותית בעול�  השימו� דגשי� בספרות המקצועית. ג

ר הנוכחי  נבחר ששוב�  במחק" קבלת המידע על מכרז של המתחרי�"ארוע . העסקי התחרותי

האמריקני מרטי� מרייטה בכתב העת תאגיד ל " מנכ)Young, 1993( טו� יאנג מאמר שכתב מתו�

 י" ענבדקה סוגיה זו  .ת מתחרה במכרז יאנג תאר דילמה העוסקת בקבלת מידע על הצע.לייצור
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מבחינה למדידת הרגישות המוסרית כסוגיה  והיא תוקפה על ידו מחקרוב) (Wittmer,2000ויטמר 

בחרו להציג במחקר� על זיהוי Caldwell & Moberg, 2007) (ג� קלדוול ומוברג . של מנהלי�

 . סוגיות מוסריות סוגיה דומה העוסקת בקבלת מידע על מתחרי�

 :הל� ארבע הסוגיותל

מאופיינות בצור� לקבל החלטה  לגבי  הדר� בה יש לנהוג לנוכח  �דילמות  אנטי חברתית  .1

 הדגש על מניעת רע. פגיעה בכללי מוסר, אפשרות פגיעה בבני אד�

טק לכ� כי עקב  אי � דילמה בה מיודע מנהל בחברת הי–מוסרית  הפרה תגובה לאפשרות .1.1

ותי בחוזה אספקה של מערכת תצפית ללקוח זר קיימת אפשרות של לפגיעה הגדרה של רכיב בטיח

 )סוגיית הלייזר (משי המערכתתפיזית במש

 דילמה בה מנהל שחברתו מתמודדת במכרז חשוב לאספקת �הפרה מוסרית תגובה לאפשרות .1.2

 רהמעובד לשעבר של אותה חבוזאת  מידע על נתוני ההצעה במכרז של חברה מתחרה מקבל,מוצר

 )סוגיית המידע המוקד�(

מאופיינות בצור� לקבל החלטה בי� מצבי� קונפליקטואליי� שבחירה �חברתיות�דילמות פרו .2

 .�הדגש על סיוע לבני אד� אחרי. בכל אחד מה� עשויה לסייע  לבני אד� אחרי�

לגבי  ורה בצור� להתמודד ע� קונפליקטהחלטה הקש � תגובה לדרישות קונפליקטואליות. 2.1

עובד חיוני    � סוגיית הבגידה(  למחליט ת לו קרבה פסיכולוגי שישאד� החלטה שבה יכול להפגע 

לחברה הנמצא ביחסי חברות ע� המנהל  מבקש את סיועו  בהתמודדות ע� בגידת אשתו  ע� עובד 

 ).ל"בכיר במפעל הנמצא ג� הוא ביחסי  חברות ע� המנכ

� פעולה פרו אקטיבית כלפי בני אד� לבי�  מחויבות קונפליקט בי( תגובה לצרכי� של אחרי� 2.2

הל לשקול העברת מידע על פיטורי� לעובדי� המיועדי�  מצב בו נדרש מנ–) כלפי הארגו�

על מנת לאפשר לה� ולמשפחותיה� וזאת , לפיטורי� זמ� רב לפני המועד המתוכנ�

  ).סוגיית ההודעה המוקדמת.(להתארג�

 תאור הגירסא הכתובה

  :) 4' ספח מסנ(  חלקי�  4� המורכבת מקיבל חוברת עבודהכל משתת" 

  :הדמיה ניהולית �חלק א

גמא תעשיות "במסגרתה נתבקש כל משתת" לקחת על עצמו את תפקיד המנהל בחברת 

ותוארו בעיותיה " גמא"בד" המבוא להדמיה הוצג חומר רקע על  חברת  " .אלקטרוניות

 ארועי� בעלי אופי 4 ארועי� ניהוליי�  מה� 10גיב ל נתבקש המשתת" לה, לאחר מכ�.  העיקריות

על דר� פעולה  כל אחד מהארועי� הוצג בד" נפרד והמשתת" נתבקש לקרא אותו  להחליט. מוסרי

 . ולתאר בכתב  את מחשבותיו ושיקוליו לגבי אותה דר� הפעולה

 )4' סמדוגמא לחוברת העבודה לגירסא הכתובה בנספח : (סדר הארועי� בחוברת העבודה

 "גמא תעשיות אלקטרוניות" רקע על חברת .1

 טרלי יארוע ניהולי נ. 2

 טרלייארוע ניהולי נ.  3

 הודעה מוקדמת על פיטורי� –ארוע בעל מרכיבי� מוסריי� .  4

 טרלייארוע ניהולי נ.  5

  סכנה מפגיעת לייזר� ארוע בעל מרכיבי� מוסריי�. 6

 טרלייארוע ניהולי נ.  7
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  בגידה � יבי� מוסריי�ארוע בעל מרכ.  8

 טרלייארוע ניהולי נ.  9

  מכרז� ארוע בעל מרכיבי� מוסריי�. 10

 :דרוג הקושי של הסוגיות–' חלק ב

 כל משתת" נתבקש לדרג את ארבעת הסוגיות שנתפסו בעיניו כקשות ביותר להתמודדות ולנמק 

 . את דרוגיו

 : רמת החשיבות של הסוגיות�' חלק ג

 .  את ארבעת הסוגיות שנתפסו בעיניו כחשובות ביותר ולנמק את החלטתוכל משתת" נתבקש לדרג

 : זיהוי סוגיות מוסריות–' חלק ד

קיימי� לדעתו היבטי� ' כל משתת" נתבקש לפרט באילו מ� הארועי� שאית� התמודד בחלק א

 .מוסריי� ולנמק את בחירתו

 בדיקת תוק� התוכ� של הסוגיות המוסריות

 שיפוט מומחי�: 'שלב א

 חברי סגל אקדמי 3 שופטי� מה� 8הוצגו בפני )  הסוגיות המוסריות4כולל (כל עשרת הארועי� 

קבוצת .  שנות נסיו� ניהולי15 מנהלי� בעלי ותק מעל 5�המצויי� בתחו� האתיקה היישומית ו

השופטי�  נתבקשה לציי� מתו� רשימה בת עשרת הארועי� אילו מ� האירועי� ניתני� להגדרה 

 .י אופי מוסריכארועי� בעל

הסכנה "וארוע " ההודעה המוקדמת על פיטורי� "ת ההסכמה של השופטי� לכ� שאירועימיד

לגבי סוגית ). 8 מתו� 7( �87.5% בעלי משמעות מוסרית היתה הינ� ארועי" מפגיעה הלייזר

עוררה המידע המוקד� במכרז  סוגיית .75% ועמדה על קטנה בהרבההייתה הסכמה הבגידה 

הוחלט להשאיר את (ת הקשורה במידת בולטותה כסוגיה מוסרית בתרבות הישראלית חילוקי דעו

 אפשרות להשוות את תגובות מנהלי� ישראליי� ע� תגובות �ל מסיבות תאורטיות"הסוגיה הנ

 )מנהלי� אמריקאי� שתפסו את הסוגיה כמשקפת בעיה מוסרית חשובה

מכילה מספר קונפליקטי� (ת של הסוגיה סוגיית הבגידה עלו הערות על רמת מורכבותה האתילגבי 

 )מוסריי�  ואינה ממוקדת בקונפליקט מוסרי אחד כמו שאר שלושת הסוגיות האחרות

 הכתובההדמיה ניתוח תוצאות ה :'שלב ב

המוסריות כל אחת מהסוגיות  את שציינו ) 68מתו� (מספר המשתתפי�  מציגה את 'ג1' טבלה מס

רוג מציגות הסכמה גבוהה כי סוגיות הפיטורי� והלייזר תוצאות הד. כסוגיה מוסריתשהוסתרו 

 לגבי סוגיות הבגידה  והמכרז הייתה הסכמה נמוכה יותר. מאופיינות בתכני� מוסריי�

 

 בהדמיה הכתובהמספר המדרגי� את הסוגיה כמוסרית  –'  ג1' טבלה מס

 

תוכ� התגובות במצביע על שונות גדולה באופי וסוגית הבגידה ניתוח התגובות המילוליות ל

נאמנות , מירת פרטיותש :שלושה נרטיבי� מוסריי� בסוגיה זו זיהומשתתפי המחקר . המוסריות

  .ודאגה ואכפתיות למצוקה נפשית,לחבר

 סוגיה פיטורי� לייזר בגידה מכרז

ת כ מספר הבחירות בסוגיו"סה 67 61 50 27

 המוסריות בדיווח הרטרוספקטיבי
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. של הסוגיות המוסריות התבצע בשתי דרכי�ושי והחשיבות נתוני� לגבי רמת הקאיסו" ה 

   להתמודדות ביותרקשות של ארבעת הסוגיות הקושיהמשתתפי� נתבקשו לדרג את רמת ה

 כשהבעיה .החשובות ביותר של ארבעת הסוגיות חשיבותאת רמת ה ולאחר מכ� לדרג

שה במקו� השני וכ� הק/� הראשו� והסוגיה השניה בחשיבותהחשובה ביותר הוצבה במקו/הקשה

הציו� המשוקלל מכיל בתוכו הנחת יסוד של יחס . קושי  רביעית/ הלאה עד לדרוג רמת חשיבות

ציוני .  בנפרדח�נב) קושי וחשיבות( כל אחד מהמימדי� . שווה בהפרשי� בי� המקומות השוני�

 :בשתי שיטותחושבו הקושי והחשיבות 

קומות הראשוני� מתו� השכיחות האופטימלית  המ4-י השכיחות היחסית של הופעת� ב"עפ.  א

 ) . המקומות אצל כל הנבדקי� 4הופעה בכל (

מספר הפעמי� בה� הופיעה הסוגיה בכל אחד מארבעת ל התייחסנו  משוקלל שבו י ציו�"עפ . ב

 בציו� 4כ� שסוגיה שהופיעה במקו� הראשו� קיבלה משקל , המקומות הראשוני� בדרוג

 .  וכ� הלאה3 משקל במקו� השני  קיבלה סוגיה שהופיעה, המשוקלל

של כלל הסוגיות המוסריות והחשיבות  מציגה את אחוזי השכיחות של דרוגי הקושי 'ג 2' טבלה מס

 נתפסה הסוגיה המוסרית ג� כקשה להתמודדות וג� במקרי� רבי�מעיו� בטבלה עולה כי 

מצאו מתא� גבוה  בי� ש) (Skoe et al ,2000 'שותסקו ומוצג אצל  דומה  כיוו�.כחשובה לארגו�

מציגה את ' ג3' טבלה מס.  למימד אחדואיחדו את המימדי�  ועל כ�,מימד הקושי והחשיבות 

 בכל אחד י  דרוג� היחסי"סוגיות המוסריות עפארבעת השקלול ציוני החשיבות והקושי ל

הקושי דורגו בציוני " לייזר"וה" פיטורי�"מהנתוני� עולה כי סוגיות ה. ל"מהמשתני� הנ

  הוגדרה  בציו� גבוה ברמת הקושי א� לא "בגידה"אמנ� סוגית ה. והחשיבות בראש הרשימה

 ל  ציוני� נמוכי�" סוגיית המכרז קיבלה בשני המימדי� הנ.בציו� החשיבות

 

 הכתובההדמיה  שכיחות יחסית של הסוגיות המוסריות  בדרוגי הקושי והחשיבות ב�'ג2' טבלה מס

 

ות המוסריות אחוז  הופעת הסוגי 

 בדרוג הקושי 

 64% קושי

 50.5% חשיבות

 

 י  דרוג� היחסי" שקלול ציוני החשיבות והקושי לסוגיות המוסריות עפ- 'ג 3' טבלה מס

 

 

 

 

 

 

 

 סוגיה קושי חשיבות

 פיטורי� 129 91

 לייזר 86 106

 בגידה 100 27

 מכרז 38 48
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 . תכנו� ההדמיה המדוברת

י סדר הארועי� המלא של "המדוברת עפהדמיה עה הערכה של הבמסגרת מחקר החלו� בוצ

י הסדר " שני� נתבקשו לקרוא כל ארוע עפ15 מנהלי� בעלי ותק ניהולי מעל 3.  הכתובההדמיהה

. החברה תורגלו המנהלי� בדיבור בקול ר�הרקע על   לפני הצגת.בחוברת העבודה ולהגיב בקול

שתתפי� לדרג ולהסביר בקול מה היו מבחינת�   נתבקשו המ,לאחר סיו� התגובות על הארועי�

הקלטת לנבדק הושמעה )  הכתובההדמיה בנכללשלא ( בשלב הבא. הארועי� הקשי� ביותר

 במידה ובהערות . והוא נתבקש להעיר או להוסי" התייחסויות שהוקלטו ג� ה�הדמיהתגובותיו ב

י המראיי� על "נשאל המנהל ע הדמיהלאותו ארוע בהדיבור בקול עלו תגובות שלא נצפו בתגובות 

בשלב האחרו� נתבקש כל מנהל להגדיר ולנמק הא� בקרב הארועי� שאית� . הסיבות לשינוי

ל "בתשובה לשאלה הנ במידה והמנהל הגדיר . בעלי אופי מוסרינושאי�התמודד בסימולציה היו 

תבקש  הוא נדמיההלא התייחס אליה� כבעלי מאפייני� מוסריי� בתגובתו בהוא ארועי� ש

ל "שלושת הראיונות הנ. הדמיהבהתעל� מהמימדי� המוסריי� של אותו אירוע להסביר מדוע 

בשיחת משוב שהתקיימה ע� שלושת המנהלי� ה� ציינו שמש� הזמ�  . דקות120- ל90נמשכו בי� 

.  ארו� מדי ומתיש והמליצו לקצר את מש� התהלי�)דיווח רטרוספקטיבי+ הדמיה (ההדמיה של 

 :הביא לשתי החלטות צורר� זה בקיצו

כתוצאה מניתוח התגובות המשתתפי� בסימולציה הכתובה והערות  �השמטת סוגיית הבגידה  .א

 .השופטי� הוחלט להשמיט  את סוגיית הבגידה מהסימולציה המדוברת

 החלטה ".קושי בקבלת ההחלטה" –איחוד קטגוריית הקושי והחשיבות לקטגוריה אחת  .ב

 (,Skoe et al וממצאיה� של סקו וחברותיה ,שתי הקטגוריותממצאי  בי� התקבלה על סמ� הדמיו�

  .5' ההדמיה המדוברת מוצגת בנספח מס. )2000

 פיתוח שיטת הציינו� לזיהוי מוסרי

חשיבות רבה בתהלי� הזיהוי של  ,לסכמות הקוגניטיביות באמצעות� תופס האד� את המציאות

מצביעה על שני  )  ומכרז,לייזר,פיטורי�(ושת הסוגיות בחינת סכמות הזיהוי לשל.  סוגיות מוסריות

 10  הכתובההדמיהדפוסי  תגובות עיקריי� ב

בסיטואציה , פסיכולוגית  בבעלי העניי� השוני�/כלכלית /אפשרות פגיעה פיזית זיהוי  .א

 . איתה הוא נדרש להתמודד

י�  משפטי,  תגובה שבה מתמקד מקבל ההחלטה במרכיבי� כלכליי��תגובה אסטרטגית .ב

 .פגיעה במוניטי� שלו וא" על  הישרדות,היכולי� להשפיע על יעילות הארגו� 

 

כפי  י עקרונות מוסריי�" מציגה את הנרטיבי� העיקריי�  המייצגי� התייחסות עפ'ג 4' טבלה מס

 ,צדק ,הוגנות: עקרונות אלו כוללי�. ההדמיהשבאו לידי ביטוי בתגובות המשתתפי� לארועי 

טגיי�  נרטיבי� המייצגי� עקרונות אסטרמוצגי� 'ג5' טבלה מסב .מפתיהחובות מוסריי� וא

ומתעלמי� מפגיעה בעקרונות ,  ולהיבט הכלכלי המניע אותוהמדגישי� את התועלת לארגו�

 .מוסריי�

                                                 
 לבי� מודעות moral awareness)( מבחינה בי� מודעות מוסריתה ) Jordan,2005(ורד� 'ההבחנה מבוססת על ג 10

 .strategic awareness).(אסטרטגית
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 ציינו� הזיהוי המוסרי

  הסכמה המוסרית והסכמה האסטרטגית היוו את הבסיס לפיתוח, שתי סכמות הקוגניטיביות 

 :המורכב משלוש רמות זיהוי מוסרי ) -Moral Recognition Scale MRS(וי מוסרי סול� זיה

  .שימוש דומיננטי בסכמה אסטרטגית טהורה�0

  .שימוש באסטרטגיה מעורבת�1

 .שימוש דומיננטי בסכמה המוסרית�2

 מוצגי� הקריטריוני� לציינו� כל אחת מרמות הזיהוי ודוגמאות מייצגות לכל  'ג 6' בטבלה מס

רשימה מפורטת של דוגמאות לכל אחד מהקריטריוני� מופיעה במדרי� . חד מהקריטריוני�א

 .6 'לציינו� סוגיות מוסריות בנספח מס

 

 

 סכמות מוסריותהגדרת  � ' ג4' טבלה מס

 סוגיית המידע במכרז סוגיית ההודעה המוקדמת  סוגיית הפגיעה מלייזר

 הוגנות כלפי בני אד�*

 חיי  /מניעת פגיעה בבריאות *

   אד�

 חובת דיווח אמת כעקרו� *

  מוסרי

 המצפו� האישי לא מאפשר *

   להסתיר מידע הנוגע 

   לאחרי�

  עמידה בהבטחות�הוגנות*

  מניעת סבל    �אמפתיה*

  ממשפחות המפוטרי�

 חובת דיווח אמת כעקרו� *

  מוסרי

  חשש    �מדרו� תלול

  מהשפעה על מוסר  

  העובדי� 

 את אל תעשה לחבר� *

  ששנוא עלי�

 

 

 

 סכמות אסטרטגיותהגדרת  –'  ג5טבלה מס 

 סוגיית המידע במכרז סוגיית ההודעה המוקדמת סוגיית הפגיעה מלייזר

  היבט משפטי�חשש מעונש*

  אובד� לקוח�כדאיות*

  להראות טוב בעיני   �אמינות*

  הלקוחות

 

 חשש מתביעה משפטית   *

   על הונאה

 י"חשש מחבלה יזומה ע*

   המפוטרי�

 פגיעה בתוכנית העבודה *

 חשש מהשפעה מורלית על  *

  העובדי� הנשארי�

 הגדלת רווחיות*

 שיפור כושר התחרות *

  והשרידות של המפעל 

 המנעות מפיטורי  *

  עובדי�
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 י סוגיות"קריטריוני� לציינו� רמת זיהוי מוסרי עפ� ' ג6' טבלה מס

 סוגיה רמה קריטריו� דוגמאות לתגובות

 10ברור לי  שלא אוכל להודיע לעובדי� כיו� כי בעוד "

חודשי�  ה� יפוטרו מכיוו� שאז לא ישארו לי עובדי�  

 . "כרגע

התייחסות אסטרטגית 

לסוגיה העומדת על 

דגש על הנזק . הפרק

לארגו� שתגרו� ההודעה 

 המוקדמת

 פיטורי� 0

ברור שזה עניי� של זמ�  עד שיבינו העובדי� שהמפעל "

מהר מאוד . קשיי�  ושגל פיטורי� עומד לבא נמצא ב

תתפשטנה שמועות  וידוע שעבודה תחת איו� פיטורי� 

נית� . אינה בריאה ורחוקה מלהיות עבודה אידאלית 

כיוו� ,לחכות עוד מספר חודשי�  ע� פרסו� השמות וזאת 

שעבודה תחת איו� פיטורי�  כללי של כל העובדי� תהיה 

עובדי� שיודעי�  שזמנ�  200טובה יותר מעבודת� של 

מכיוו� שיש צור� . קצוב  וה� עומדי� לפני פיטורי�

ע� זאת על . בעבודת� אי� זה זמ� טוב להודיע על פיטורי�

המפעל להיות הומני ככל שנית� ולהודיע לעובדי� על 

פיטוריה� בזמ� סביר שבו יוכלו למצוא מקו� עבודה 

 "חילופי

שימוש באסטרטגיה 

קיימת . מעורבת

חסות למשמעות  התיי

 דחיית הודעת הפיטורי� 

להעובדי� א� התפיסה 

עה על פמתמקדת בהש

 מצב הארגו�

 פיטורי�  1

אי� ספק כי זו דילמה מוסרית מדרגה ראשונה כי א� לא "

מודיעי� לעובדי� על כוונה לפטר�  למעשה מסתירי� 

מה� מידע חשוב שיכול למנוע מה� להיכנס לקשיי� 

 "�אישיי� בעקבות הפיטורי

 

שימוש בעקרונות 

 .מוסריי� לזיהוי הבעיה 

דגש על הנזק האפשרי 

לעובדי� כתוצאה 

 מדחיית ההודעה

 פיטורי� 2

א� ע� ,על המפעל לשמור על המוניטי� שיש לו בשוק "

זאת לא להיגרר לפרוייקט מפסיד שיגרו� לחברה להחמיר 

השיקול המרכזי שמוביל אותי הוא שמירה על . את מצבה

 " בפרויקט תו� המנעות מפיטורי עובדי�רווח כלשהוא

התייחסות לנזק האפשרי 

למפעל והתעלמות מכל 

 מחוייבות כלפי הלקוח

והאפשרות לפגיעה פיסית 

 בבני אד�

 לייזר 0

החברה מספקת מוצר שאינו מג� על מפעילו וא" עלול "

במידה והמוניטי� שלנו יפגע  העסק עלול . לגרו� למותו 

לא יכולי� לעבור למצב של מצד שני אנו . להתמוטט 

יתכ� כי הלקוח הזר יתבע את החברה  . הפסד בפרויקט זה

מה שיכול להוביל לעלויות גבוהות בהרבה מהכנסת 

 "הרכיב

 

מיקוד בזיהוי על 

המוניטי� של המפעל 

ומצבו הכלכלי תו� 

אזכור נזק פיסי אפשרי 

א� נושא . לבני אד�

הדומיננטי הוא שרידות 

 המפעל 

 לייזר 1

זאת ...ובר כא� בפגיעה שיכולה להגיע עד לעיוורו� מד"

אומרת מעבר לעסק הכלכלי יש כא� בעייה הומנית לדעתי 

מיקוד בזיהוי על הנזק 

שיכול להיגר� לבני אד� 

 לייזר 2



 215 

צרי� להסתכל מעבר ...אי אפשר להתעסק פה רק בכלכלה

לכלכלה קוד� כל מה יכול לקרות  א� זו הייתה פגיעה 

 לא פגיעה בגו" אז אפשר אולי .שהיא לא כל כ� חמורה

אבל פה זה מצב עוד יותר בעייתי ...שרההיה להגיע לאיזו פ

  "ולכ� אנחנו צריכי� לקחת את הטעות בתכ� על עצמנו

והתייחסות לבעיה 

המוסרית כחשובה יותר 

מההיבט של מוניטי� 

 הארגו� ומצבו הכלכלי

במידה ואי� חשש שלא נצליח לעמוד במשימה וזכייה "

בפרוייקט לא תביא להפסדי� יש לקבל את הפרוייקט 

. ויח מוניטי� של מי שמסוגל להקי� מערכות כאלה וולהר

 חודשי�  10במיוחד שאי� לנו מספיק פרוייקטי� לאחר 

וזכייה כזו מביאה להגדלת הסיכויי� לזכות בפרוייקטי� 

 ."חדשי�

התייחסות בזיהוי להיבט 

 הכלכלי של הארגו� בלבד

ר לדר� בה ללא כל אזכו

 הגיע המידע

 מכרז 0

. מצד אחד לא אתי להשתמש בנתוני� של חברה מתחרה "

מצד שני העובד שסיפק את הנתוני� כבר לא עובד בחברה 

ובמלחמה כמו במלחמה לכ� כל אמצעי כשר להשגת 

 "המטרה

התייחסות בזיהוי לדר� 

 תו�בה הגיע המידע 

התעלמות מהאחריות 

 לשימוש בו

 מכרז 1

רד מ� האופ� שבו הגיע אלינו המידע לגבי אני מוט"

אי� ספק שיש כא� בעייה אתית אשר איני . המתחרי�

זה לא מוסרי להשתמש במידע .רוצה שתהפ� לנורמה 

אני . י עובד או עובד לשעבר שבגד במעבידו"שהגיע אלינו ע

ג� א� לא יזמתי . לא הייתי רוצה שיעשו לי אותו הדבר

.  דוגמא רעה לעובדי�יש כא�.את הדבר יש לי אחריות

כ� לא הייתי ,.ונגל'מצב כזה יכול להביא את השוק לג

 "רוצה להצליח

התייחסות לבעייתיות 

המוסרית במידע והבנת 

 ההשלכות החברתיות

 מכרז 2

 

 

 

 

 מהל& המחקר של ההדמיה המדוברת 5.4.2

ר המנהלי� שהשתתפו במחק. ההדמיה הועברה באופ� אינדיבידואלי לכל אחד מהמשתתפי�

רואיינו במקו� עבודת� ואילו הסטודנטי� נתבקשו להגיע לחדר ראיונות שהוקצה לצור� המחקר 

 : חלקי� עיקריי�4 כולל  2  מחקר. בכל אחת  משתי האוניברסיטאות בה� התקיי� המחקר

   דואר נכנסהדמית � 'חלק א

  כי מטרת המחקר לבחו� את תהלי� קבלתאחד מהמשתתפי� נאמר בפתיחת המפגשלכל 

 למלא ותבקשנ המשתתפי� .ההחלטות לגבי ארועי� שבה� נפגש מנהל טיפוסי בחיי היו� יו� שלו

למשתתפי� נאמר כי  .אלקטרוניקה במהל� יו� עבודה אחד" גמא"ל חברת "את מקומו של מנכ

י לוח הזמני� המפורט "עפלטפל   ה� מתבקשי� בה�הנושאי�  ה�ליוצגו  �במסגרת תפקיד

י סדר הופעת� ולהגיב "א את כל אחד מהארועי� עפו לקרי� מתבקש�הו, ל"ביומנו של המנכ

  .י�רועי ע� האהתמודדות� בעת �בקול ר� כל על השיקולי� והמחשבות שעברו במוח
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תורגל כל משתת" בדיבור בקול ר� באמצעות שני  הדמיההלפני התחלת  � שלב טרו� ההדמיה

ארוע ניהולי שעסק בצור� . טר� הראיו� בתאור הארועי� שעברו עליו בשעה הקודמת . א: ארועי�

התרגול  .ל מטע� החברה אותה הוא מנהל"לקבל החלטות על סוג הביטוח לעובדי� היוצאי� לחו

 .הוקלט והושמע לכל משתת" בשלב זה של הסימולציה ישבו המשתת" והמרואיי� פני� אל פני�

פקיד המנהל בחברת   נתבקש כל משתת" לקחת על עצמו את תההדמיה בשלב � שלב ההדמיה

כל .  מטר1�המראיי� עבר לשבת מאחורי המשתת" במרחק של כ ".גמא תעשיות אלקטרוניות"

גמא תעשיות "משתת" קיבל חוברת ארועי� המורכבת מד" מבוא שבו הוצג תאור כללי של 

בכל אחד מהדפי� הוצגה  .)5 'נספח מס ( דפי� נוספי�9-ו ובעיותיה העיקריות" אלקטרוניקה

הודגש מצבה הכלכלי הבעייתי של החברה והצור� שלה להשיג בד" המבוא  .ניהולית אחתסוגיה 

לאחר סיו� קריאת חומר הרקע נתבקש המשתת" לעבור לסוגיה הראשונה . פרוייקטי� חדשי�

לקרא אותה ולהגיב בקול על מחשבותיו ושיקוליו ולהודיע למראיי� על סיו� התייחסותו לאותו 

 בתו� כל ארוע הוא ."המש� לדבר: "י המראיי�"פסיק לדבר נאמר לו עבמידה והמשתת" ה .ארוע

 הדמיהה. חוזר חלילה עד תו� תגובותיו לתשעת האירועי� שהוצגו בפניוונתבקש לעבור לד" הבא  

צית מ� המשתתפי� כשבעית המכרז הייתה הסוגיה המוסרית הראשונה שהוצגה חהועברה למ

סדר הארועי� בכל אחת . האחרו� בשרשרת  האירועי�ואילו למחצית השניה היא הופיע במקו� 

 .'ג  1' מס לוחמשתי הגרסאות מוצג ב

 

  מבנה ההדמיה� 'ג 1' לוח מס

 
ארוע

ניהולי

2

מכרז

3

ארוע

ניהולי

4

ארוע

ניהולי

5

פיטורים

6

ארוע

ניהולי

7

ארוע

ניהולי

1

ארוע

ניהולי

8

לייזר

9

ארוע

ניהולי

1

ארוע

ניהולי

2

פיטורים

3

ארוע

ניהולי

4

ארוע

ניהולי

5

לייזר

6

ארוע

ניהולי

7

ארוע

ניהולי

8

מכרז

9

 ארוע מכרז ראשון-גירסא א

 ארוע מכרז אחרון- גירסא ב

נתונים

על

החברה

נתונים

על 

החברה

 

 הגדרת הקושי של הארועי� � 'חלק ב

נתבקש כל משתת" לציי� מה� ארבעת הארועי� שהיו הקשי� ביותר עבורו ' לאחר תו� חלק א

 .ות בסימולציה ולנמק את הבחירהלהתמודד

 התייחסות להחלטות בסימולציה � 'חלק ג

 המשתת" נתבקש לעצור את מכשיר .הדמיהבפני המשתת" הושמעו תגובותיו המוקלטות לארועי ה

 ולהסביר את ההקלטה באות� מקומות שבה� הרגיש צור� לשנות ולהרחיב את הנאמר על ידו
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    .  ובותיו אלו הוקלטו באמצעות מכשיר הקלטה נוס"תג. ל"החלטתו על השינוי ההנלהסיבה 

 ראיו� רטרוספקטיבי �חלק ד

 ולציי� הא� הדמיה לקרוא בפע� נוספת את הארועי� בחוברת הבחלק זה נתבקש המרואיי�

' בחלק ב. ארועי� שיש בה�  מאפייני� מוסריי� ולנמק את תשובותיו זו קיימי� לדעתו ברשימה

 הדמיהבי� ההתייחסות ב) א� התרחש(סיבות לפער . א:  שאלותשתי של הראיו� נשאל המרואיי�

 זוהו כארועי� בעלי אופי אסטרטגי ואילו בראיו� צויינו הדמיהארועי� שב( להתייחסות בראיו�

שלושת הארועי� המוסריי� שלא  מבי� בקשה להתייחסות לאות� ארועי� . ב. )כבעלי אופי מוסרי

  .התגובות בראיו� הוקלטו. וככאלצויינו בראיו� הרטרוספקטיבי 

 

 

 

 שיטת ההערכה  5.4.3

אקספלורטיבית באופיה והיא מתמקדת בתאור והבהרת המושג זיהוי תפיסת המחקר הנוכחי היא 

 טוענת כי תפיסת המחקר האיכותני היא המתאימה ביותר בשלב )Morse, 1994( מורס .מוסרי

ר הנרטיבי� המאפייני� את נקודת ניתוח השיח ותאו .תאור והבהרת מושגי� מדעיי� חדשי�

המבט של משתתפי המחקר לגבי תהלי� הזיהוי המוסרי ה� אבני היסוד בתאור התופעה והבהרת 

 הנתוני� הכמותיי� שהופקו מניתוח השיח היוו גור� משלי� לניתוח הנרטיבי . המושגי�

 : תהליכי הערכה העיקריי�

וסריות בסימולציה ושל הדיווחי� המניתוח נרטיבי של תגובות המשתתפי� בסוגיות  .א

 תאוריות בתחו� העיבוד הקוגניטיבי שהסתמ� עלהרטרוספקטיביי� באמצעות ניתוח תוכ� 

  של משתתפי המחקר התגובות המילוליותמניתוח ונרטיבי� שנחשפו etic) ( וההתנהגות המוסרית

) 11(emic  התמקד בשני תהליכי� עיקריי�הניתוח: 

 לי� הזיהויאפיו� רצ" השלבי� בתה .1

 אבחו� הסיבות לכשל בזיהוי .2

 מורכב תהלי� של פתרו� )Phase Theoreme(י תפיסת השלבי� "עפ � שלבי� בתהלי& הזיהוי. 1

בנקודות זמ� שונות ומייצגי� תוכ� קוגניטיבי שונה מרצ" של שלבי� מובחני� המופיעי� בעיות 

(Brim et al, 1962 ;Lipshitz & Bar –Ilan, 1996; Witte, 1972).לבי� בתהלי�  איתור הש

תו�  emic)( באמצעות ניתוח התמות שאותרו בתגובות המשתתפי� הזיהוי המוסרי התבצע

  )etic(לתוצאות מחקרי� בתחו� קבלת ההחלטות הכללי  ולתאוריות הקיימות  בנושא התייחסות 

י� אירועהאחד במסגרתה לא זוהה  הדמיה השוואה בי� התגובות ל� סיבות לכשל בזיהוי .2

דיווחי� בי� הל ,י המשתת""עי מרכיבי� מוסריי� "המוסריי� או יותר כמאופיי� ע

לבחו� הא� קיימות ל "מטרת ההשוואה הנ .לגבי אותו אירועשל אותו משתת"  הרטרוספקטיביי�

                                                 
. וקר לפרשנות התופעות הנצפותפורמליי� שבאמצעות� נעזר  החמושגי� תאורטיי�    מתבסס על"etic"ניתוח  11

ל הוצגו לראשונה "המושגי� הנ. מתבסס על  הפרשנות הסוביקטיבית היחודית של משתתפי המחקר "emic"ניתוח 

 הלקוחי� מחקר phonetic" " �ו" "phonemicשהציע לייש� את המושגי�  )Pike,1967( י חוקר הלשו� קנט פייק "ע
 י מייסד זר� המטריאליז� החברתי מרוי� הריס" אומצו המושגי� הללו ע60�בשנות ה.הלשו� למחקרי תרבות וחברה

Harris,1964,1978) (כיו� קיי� שימוש נרחב בקרב . שדח" לשימוש במושגי� הללו בחקר האנטרופולוגי ומחוצה לו
 .ל"חוקרי� איכותניי� במושגי� הנ
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שתמש ה במידה והמשתת" .סכמות מוסריות רלוונטיות ברפרטואר התגובות של אותו משתת"

נית� להניח כי במאגר הידע שלו ) ולא בהדמיה(יווחי� הרטרוספקטיביי� במונחי� מוסריי� בד

 במצב שבו המשתת" אינו .הכשל בזיהוי נבע ממשתני� מצביי�וכי סכמות מוסריות קיימות 

משתמש במונחי� מוסריי� בדיווחי� הרטרוספקטיביי� ואינו מזהה כל סוגיות מוסריות בראיו� 

 .מצאות אצלו בזמינות גבוהה וכי הוא ממעט להשתמש בה�אפשר להניח כי סכמות שכאלו אינ� נ

 '   מסלוח( סוגי  השוואות נבחנו לגבי כל אירוע  שאופיי� ככשל בזיהוי מוסרי בשלב ההדמיה השלוש

 ): מציג את תוכנית ההשוואות' ג 2

השוואה (י המשתת" והנמקת הקושי באמצעות מושגי� מוסריי� "ע הגדרת הקושי של הארוע . א

 ).1' מס

י שימוש בהנמקות מוסריות כתגובה להאזנה "שינוי התייחסות המאופיינת ע/בקשה להוספה . ב

 )2' השוואה מס(להקלטת התגובות לאירוע בהדמיה 

 בראיו� כבעל מאפייני� מוסריי�,הוי המוסרי בהדמיהזיהוי בדיעבד של אירוע כשל בזי. ג

 )3' השוואה מס(הרטרוספקטיבי  

 

 

 תוכנית ההשוואות  בי� כשל מוסרי בהדמיה לבי� התגובות הרטרוספקטיביות �'  ג2'    מסלוח

הדמיה
כשל בזיהוי

:מוסרי של אירוע 

פיטורים

לייזר

מכרז

הגדרת קושי
תוך שימוש 

בהנמקות 

מוסריות

תגובה 

להשמעת

הקלטת

ההדמיה
בקשה לתוספת

בעלת אופי מוסרי

ראיון

רטרוספקטיבי
זיהוי בדיעבד

של הסוגיה המוסרית

בהדמיה

3השוואה 

2השוואה 

1השוואה 

 

 

 מדדי�  כמותיי�

בשלב בנפרד הציו� הנית� לכל אחד משלושת הארועי� המוסריי�  � ציו� זיהוי מוסרי לסוגיה

 )2� 0טווח מ (ההדמיה 

 )6 – 0טווח מ (ציוני הזיהוי בשלב ההדמיה סיכו� של שלושת  �  ציו� זיהוי מוסרי כולל

בראיו� הרטרוספקטיבי נתבקשו המשתתפי� לציי�  – ציו� זיהוי מוסרי רטרוספקטיבי לסוגיה

. ה� מזהי� מרכיבי� מוסריי�) במחקר' שלב א(באילו מ� הסוגיות שאית� התמודדו בהדמיה 

י הסול� " עפ 2 – 0 �והוא נע מ שהוצגו בהדמיה הציו� נית� לכל אחד משלושת הארועי� המוסריי�

 :הבא
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שבו התבקש המשתת" לציי� באופ� וולונטרי איזו מ�  (בראיו�'  בשלב א התעלמות מהארוע�0   ציו�

מוסרי בתגובה � ותגובה המגדירה את הארוע כא)הסוגיות שאית� התמודד נשאה אופי מוסרי

  .)בו מרכיבי� מוסריי�שבו נשאל ספציפית לגבי הארוע הא� יש ( בראיו�' לשאלה בחלק ב

 בהנמקה לסיבת  אסטרטגיי�במונחי� שימוש א� ארוע כבעל  משמעות מוסרית ה ציו� �1ציו� 

   .הבחירה בארוע 

 בשלב א של הראיו� או שימוש בהנמקות מוסריות ני� מוסריי� הגדרת האירוע כבעל מאפיי�2ציו� 

 .בתגובה לשאלה יזומה של המראיי� לגבי אירוע ספציפי

שת ושלבכ הציוני� לסוגיות המוסריות מוסרית " סה� � זיהוי מוסרי רטרוספקטיבי כוללציו

 הסוגיות 

 לכל אחת משלושת המאפיינות את תגובת המשתת" בהדמיהמספר המילי�  � היק" התגובה

  הסוגיות המוסריות

 בדיקת מהימנות

 2נבחנו .  והחוקרעוזרת מחקרבדיקת התאמה בי� בדיקת המהימנות נעשתה באמצעות 

 :הקטגוריות העיקריות 

 מקד� .  סוגיות36כ נבדקו "  סוגיות אקראיות סה12 מכל סוגיה נבדקו �ציו� מוסרי לסוגיה

 .77 ההתאמה בסוגיית הפיטורי� היה  לבדיקת מידת) Cohen,1960(י כה� " עפkמקד� 

  .70  בסוגית הלייזר היהלבדיקת מידת ההתאמה ) Cohen,1960(י כה� " עפkמקד� 

 .84בסוגיית המכרז היה  לבדיקת מידת ההתאמה ) Cohen,1960(י כה� " עפkמקד� 

 

 

 

 

 ממצאי� 5.5

המחקר הנוכחי מתמקד בתיאור וניתוח המאפייני� העיקריי� של שלב הזיהוי בתהלי� קבלת 

משתתפי המחקר  בעת תהלי� שיח  תהקלטאיסו" הנתוני� בוצע באמצעות  . ההחלטות המוסרי

איכותניות תו� הסתייעות  שיטות מחקר ח הנתוני� התבסס עלניתו. סיה עליורפלקהוהזיהוי 

מצאי� יתמקד  בשלושה נושאי� יפרק המ.  בניתוח כמותי באות� מקומות שבה� הדבר התאפשר

כשל /עי� על זיהויניתוח הגורמי� המשפי.  ב,תאור מרכיבי שלב הזיהוי המוסרי. א: עיקריי�

י "המדוברת יוצגו  עפימצאי ההדמיה מ .י� אישיי� בזיהוי מוסריהבדלי� ב. ג�ו, בזיהוי  מוסרי

 הזיהוי בפרק הממצאי� יכלול ניתוח של שלב' חלק א. הסדר הכרונולוגי של שלבי המחקר

ההתייחסויות ניתוח  יוצג ' בחלק ב . יכי הזיהוי תהלבהדמיה תו� דגש על תיאור

ות ביותר להתמודדות ותיער� הרטרוספקטיביות של משתתפי המחקר בהגדרת הסוגיות הקש

 באפיו� הגורמי� לכשל בזיהוי  יתמקד' חלק ג.  השוואה ע� דירוגי הקושי בהדמיה הכתובה

איתור הגורמי�  ). הפער בי� שלב הזיהוי המוסרי הרטרוספקטיבי  לשלב הזיהוי המוסרי(המוסרי 

וי וניתוח שלב הזיהשלה� בשיח ה להשמעת  של המשתתפי�בוצע באמצעות ניתוח התגובות

בכל אחד מהחלקי� . בראיו� המוסרי הרטרוספקטיביבהדמייה לכשל בזיהוי  ביחס שציינוהסיבות 

 .יוצג ההבדל בי� קבוצת המנהלי� לקבוצת הסטודנטי�
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מנהליםסטודנטים

סוגנבדק

1.5

1

0.5

0

M
e
a
n

סיכום התייחסות מכרז

סיכום התייחסות לייזר

 סיכום התייחסות

פיטורים

 שלב הזיהוי המוסרי 5.5.1

 עוצמת הזיהוי של הסוגיות המוסריות בהדמיה

שתתפי המחקר לסוגיות המוסריות י התגובות המילוליות של מ"ציו� הזיהוי המוסרי נקבע עפ

 שיח מעורב אסטרטגי �1ציו� .  מיקוד אסטרטגי בשיח�0ציו� : אופיינו שלוש רמות זיהוי. בהדמיה

 : מהממצאי� בולטות שתי מגמות עיקריות.דומיננטיות מוסרית בשיח– 3 וציו� ,מוסרי–

 וגית המכרז זוכה ס. מאשר סטודנטי�  בבעלות אופי מוסרי יותר מנהלי� מזהי� סוגיות . א

 .לרמת זיהוי נמוכה באופ� משמעותי בשתי הקבוצות

 ציוני הזיהוי המוסרי לשלושת  הכולל ואת ממוצעיאת ממוצע הזיהוי מציגה 'ג7' טבלה מס

 הזיהוי ת ציוני אהמציג ' ג 1 'מס דיאגרמה ואילו ,הסוגיות המוסריות בשתי קבוצות המחקר

 הזיהוי של המנהלי� גבוהה יותר רמת.  באופ� גרפיתהמוסרי לשלושת הסוגיות בשתי הקבוצו

ניתוח שונות חד ). t,47 df)  =2.273 p<0.05(ההבדל בי� הקבוצות מובהק  . מאשר של הסטודנטי�

 F,2,96= 51.69( הבדל מובהק במימד הסוגיות מצביע על) ANOVA repeated measures(  כיווני

p<0.001 .( בדיקת Post hoc סידקי" עפ  ) Sidak, 1967 (  מגלה כי קיי� הבדל מובהק בי� ממוצע

וכי ההבדל בי� ממוצעי שתי . ציוני סוגיית המכרז לבי� ממוצע ציוני שתי הסוגיות האחרות

 ציוני הזיהוי של סוגיית המכרז .תופעה זו זהה בשתי קבוצות המחקר. ל אינו מובהק"הסוגיות הנ

 וגיות האחרות בכל אחת מקבוצות המחקרנמוכי� באופ� מובהק מציוני הזיהוי של שתי הס

מדידת ההבדל בוצעה בכל קבוצה בהשוואה בי� הציו� הנמו� מבי�  סוגיות הליזר והפיטורי� לבי� (

  (t (df  24)=5.12, p<0.01�  ו, בקבוצת המנהלי�)t (df  24) =7.04, p<0.01  (סוגיית המכרז

 ). בקבוצת הסטודנטי�

 

 

  בי� ציוני זיהוי מוסרי מנהלי� לעומת סטודנטי� בהדמייההשוואה �'  ג1' דיאגרמה  מס
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 י סוגיות"השוואה בי� ציוני זיהוי מנהלי� וסטודנטי� עפ � ' ג7טבלה מס 

 

                                                          מנהלי�                                               סטודנטי�

�  ממוצע סטית תק� ממוצע סטית תק

 פיטורי� 1.57 0.57 1.10 0.88

 לייזר 1.32 0.77 1.14 0.73

 מכרז 0.43 0.63 0.14 0.38

 

1.41 

 

2.38 

 

0.96 

 

3.32 

ממוצע זיהוי 

 מוסרי כולל

         

 

 שלבי תהלי& הזיהוי 

התפיסה התיאורטית בתחו� קבלת ההחלטות  שלבי הזיהוי חשיבות רבה בקידו� לתיאור

 במש� שני� תאור שלבי הזיהויבעוד שהמחקר בתחו� קבלת החלטות הכללית עסק ב. המוסרית

את הבוח� את מהות  רבות הרי שבתחו� קבלת ההחלטות המוסרי לא נער� כל מחקר אמפירי

 תיאור תהלי� הזיהוי המוסרי גובש מניתוח התוכ� של התגובות המילוליות .מרכיבי שלב הזיהוי

י הסדר הכרונולוגי "ת המשתתפי� לשלושת הסוגיות המוסריות נותחו עפתגובו. בשלב ההדמיה

 סוגיות מוסריות 144 הניתוח בוצע על . וה� שימשו כמקור לתיאור תהליכי הזיהוי של הופעת�

)3X48 ( וכלל שילוב של  איתור מילי� או משפטי� המתארי�  את מרכיבי ההחלטות)emic (

בתהלי� ההחלטה המוסרי  ). etic( קבלת ההחלטות והשוואת� ע� שלבי� המופיעי� בספרות

, )כל השלבי� היו מיוצגי� בתהלי� ההחלטה(בהדמיה אותרו שישה מרכיבי� שהופיעו במלוא� 

 ). ל"באות� סוגיות  שבה� דלגו המשתתפי� על חלק מהשלבי� הנ(או באופ� חלקי 

י הסדר הקבוע "עפ) 75.6%( הסוגיות המוסריות 144 סוגיות מתו� 109 -שני הדפוסי� הופיעו  ב

 :הבא

מספר / שיח המגדיר במספר מילי�� תחושת קושי של הבעיה איתה יש להתמודד/זיהוי .1

 התייחסות /תחושת קושי שנדרשת לפיתרו� /משפטי� בעיה

 עובדי� שרוב� בעצ� גוייסו  רק בשנה האחרונה 120הבעיה  זה שבעצ� צרי� לפטר " :לדוגמא

 "טל בגלל משבר כלכליבעקבות צבר הזמנות שכרגע בו

 הגדרת מרכיבי הבעיה ותיאור מערכות היחסי� הפוטנציאלית בי� � אבחו� הבעיה .2

 מרכיבי� ה

א� ידעו יהיו לא מרוצי� והתפוקה שלה� תרד או שה� אפילו יחליטו להתפטר ": לדוגמא

 לעזוב את החברה  ואני אהיה בבעיה של מחסור בעובדי� כי אני כ� צרי� אות�,מוקד� יותר 

מצד שני  ההגינות מחייבת  כ� להודיע לה�  כי זה במידה .................לעשרה חודשי� קרובי� 

 "ואני אפטר אות� ה� יהיו בעצ� מובטלי�

 \י מקבל ההחלטה" תאור הצעה לדר� פעולה  ע–החלטה על דר� פעולה  .3

לעזור לה� אז כ� הייתי בוחר להודיע לה� עכשיו ובאותה מידה ג� לתמו� בה� ו": לדוגמא

 ".ולהסביר לה� את המצב
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  תאור הסיבות והעקרונות שהביאו להחלטה–הנמקה  .4

השיקול שלי להודיע עכשיו או לפחות בטווח הזמ� הקרוב  של החודש חודשיי� ולא " :לדוגמא

חודשייי�  לפני סו" או חודש לפני הסו"  שבעצ� ה� באו לפה בשבילי וה� העבירו את 

 ".בסופו של דבר בשביל העבודה...........מ� המשפחה בשבילי ובשביל עצ

  והרחבת אופי הפעולה3 בחינה של ההחלטה בסעי" �שקילה מחדש או הרחבת ההחלטה .5

 "לא להודיע מייד משו� שזה יכול לפגוע בעהבודה התקינה במפעלאולי  ":לדוגמא 

י ההחלטה המקורית בעקבות השקילה "או הליכה עפ/החלטה על דר� פעולה חדשה  .6

 .שמחד

 "אני חושב שהייתי משנה את החלטתי והייתי  מודיע רק חודשיי� לפני המועד: " לדוגמא

ל  ולכל משתת" הוגדר "י הקטגוריות הנ"המלל של כל אחת מתגובות המשתתפי� נותח עפ

לצור� הגדרת תהלי� ) .  'שלישי וכו, שני, מקו� ראשו�( סדר ההופעה של כל אחד מהשלבי� 

  כששלב ההחלטה היווה סמ� לסיו� התהלי�2 ו1בי� הזיהוי  התמקדנו בשל

שלב זיהוי תחושת  ציגי� אתהמ) Brim et al.1962(' ברי� ושות מתאימי� למודל של 2- ו1שלבי� 

  .מרכיבי� את שלב הזיהוי בתהלי� קבלת ההחלטותכמרכיבי המצב ושלב אבחו� , הקושי

דפוסי תגובה עיקריי� המאפייני� ניתוח דפוסי התגובה של כלל  משתתפי המחקר חוש" שלושה 

 :את הזיהוי המוסרי

 .דפוס הזיהוי השקול . א      

 .דפוס הזיהוי המהיר .ב

 .הדפוס האינטואיטיבי . ג

 דפוס הזיהוי השקול

בשלב הראשו�  מופנית תשומת ליבו של  . י שני שלבי� המרכיבי� את תהלי� הזיהוי"מאופיי� ע

 וממקדת את ,בסיטואציה איתה הוא נדרש להתמודדמקבל ההחלטה  כלפי בעיה או קושי  

  מבצע מקבל ההחלטה אבחו� של מרכיבי המצב,בשלב השני. תשומת ליבו לצור� במציאת פיתרו�

 קבלת מובילי� את מקבל ההחלטה לשלב  הומתקיימת הערכה קוגניטיבית של מרכיבי המצב 

 החלטה על דר� הפעולהה

 דפוס הזיהוי המהיר

 לבי� שלב , פתרו�קושי בסיטואציה הדורשת/הוי בעיהתקיי� קשר ישיר בי� זיבדפוס זיהוי זה מ

במסגרת דפוס זה לא מתקיימת הערכת מרכיבי הסיטואציה וההחלטה . ההחלטה על דר� הפעולה

  .על דר� הפעולה נשלפת באופ� אוטומטי

 הדפוס האינטואיטיבי

ינ� ניתני� להפרדה והאד� מגיב בדפוס זיהוי זה  שלב הזיהוי ושלב ההחלטה על דר� הפעולה א

 .ישירות לסיטואציה בהחלטה על דר� הפעולה ללא שלבי� מקדימי�  

מציגות ' ג 11 � 'ג8ואילו טבלאות    , מציג תאור סכמטי של דפוסי הפעולה האופייניי�'ג3'  מס לוח

'  מסבטבלה. שלושת דפוסי הזיהוי בכל אחת משלושת הסוגיותשיח המאפיי� כל אחד מדוגמאות ל

. בתגובות המשתתפי� לסוגיית הפיטורי�הזיהוי כפי שה� באי� לידי ביטוי  מוצגי� שני דפוסי 'ג8

שעברו ע� משפחותיה� (מזהה המשתת" בעיה והיא הצור� לפטר עובדי� , בדפוס הזיהוי השקול

מגדיר את הוא בשלב האבחו� .  חודשי� א� ה� חיוניי� ברגע זה למפעל10 בעוד )למקו� העבודה

 .ימדי הבעיה באופ� רחב יותר ומעמת בי� שני מרכיבי הדילמהמ
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 בעקבות שלב )1991 ,סטטמ�: ראו( הגדרת דילמה מוסרית  שלב האבחו� עונה לקריטריוני� של

  .ורק לאחר החלטה זו הוא מנמק אותה, המשתת" על דר� פעולהמחליט האבחו� 

שוני המבוסס על תחושת קושי  מתקיי� זיהוי רא,אותה טבלההמוצג בבדפוס הזיהוי המהיר 

 המשתת" עובר ישירות להחלטה על דר� הפעולה ואינו מנמק .רגשית א� לא מתבצע שלב אבחו�

 בשני .ל  ודפוס הזיהוי המהיר בסוגית הלייזרו מוצגי� דפוס הזיהוי השק'ג 9' בטבלה מס. אותה

 .ה באד� אחרבעיה באמצעות סכמת פעולה מוסרית המתמקדת בחשש מפגיעההדפוסי� מזוהה 

 וכתוצאה מאבחו� זה מתקבלת ,בעוד שבדפוס השקול מתקיי� אבחו� של כלל מרכיבי הבעיה

 הרי שבדפוס המהיר מדלג המשתת" על שלב האבחו� ומגיע ישירות ,ההחלטה על דר� הפעולה

 . לשלב ההחלטה

ס דפו(אצל אחד מהמשתתפי� . שני המשתתפי� מנמקי� את בחירת דר� הפעולה לאחר ההחלטה

 .  אנו  רואי� ג� מחשבה נוספת על דר� הפעולה)הזיהוי המהיר

בולט ל "הנבשני הדפוסי� .  מוצגי� דפוסי הזיהוי השקול והמהיר בסוגית המכרז'ג 10' בטבלה מס

תהלי� הפניית תשומת הלב למרכיב מסויי� הדורש פיתרו� א� בעוד שבזיהוי השקול מוגדרת בעיה 

בזיהוי המהיר מכריז מקבל ההחלטה על תחושת אי נוחות  הרי ש,ספציפית הדורשת פיתרו�

 . אינטואיטיבית מבלי להגדירה

דפוס המהיר לא מתקיי� שלב ב ואילו, בדפוס השקול אנו רואי� נסיו� לאבחו� מימדי הבעיה

שני המשתתפי� מגיעי� להחלטה על דר� פעולה בהתא� לסדר המתואר במודל ושניה� . האבחו�

הציג דפוס זיהוי מהיר הרהור י המשתת" ש"ג� כא� מועלה ע.  ההחלטהמרגישי� צור� לנמק את

  . על ההחלטה על דר� הפעולהמחדש

המאפיי� של . מציגה את דפוס הזיהוי האינטואיטיבי בשלושת הסוגיות המוסריות' ג11' טבלה מס

ר� מיידית על דר� פעולה מבלי לעבור את שלבי הזיהוי והאבחו� והנמקת דדפוס זה הוא החלטה 

 .הפעולה

  דפוסי זיהוי סוגיות מוסריות ואסטרגיות� 'ג 3'  לוח מס

'דפוס א 

הנמקה
החלטה על 

 דרך פעולה

הגדרת היחסים 

בין 

 מרכיבי הבעיה

תחושת קושי/זיהוי 

  של הבעיה

'דפוס ב

תחושת קושי/זיהוי 

  של הבעיה

החלטה על 

 דרך פעולה
הנמקה

'דפוס ג

החלטה על 

 דרך פעולה
הנמקה

 



 224 

  השוואה בי� תהלי� ארו� וקצר בזיהוי מוסרי סוגיית הלייזר� ' ג8' טבלה מס

 שלב 'דפוס  א 'דפוס ב

וב�  עובדי� שר120הבעיה  זה שבעצ� צרי� לפטר  קשה המצב לא פשוט החלטה מאד 

בעצ� גוייסו  רק בשנה האחרונה בעקבות צבר הזמנות 

הבעיה ............שכרגע בוטל בגלל משבר כלכלי

המשמעותית כרגע שהעובדי� האלה עברו לגור באיזור 

אנחנו ............של המפעל בעצ� בגלל שהעסקנו אות�

אי� ברירה נצטר� לפטר אות� ......צריכי� לפטר אות�

 רגע אנחנו פשוט צריכי� אות�כ... חודשי� 10עוד 

 בעיה/זיהוי קושי

א� ידעו יהיו לא מרוצי� והתפוקה שלה� תרד או  

לעזוב את ,שה� אפילו יחליטו להתפטר מוקד� יותר 

החברה  ואני אהיה בבעיה של מחסור בעובדי� כי אני 

כ� צרי� אות� לעשרה חודשי� קרובי� 

� להודיע מצד שני  ההגינות מחייבת  כ.................

לה�  כי זה במידה ואני אפטר אות� ה� יהיו בעצ� 

צרי� בעצ� ....מובטלי� והאזור שה� עברו בשבילי 

להחליט מתי להודיע לה� כדי לא לפגוע בה� ולא 

קשה לי להגיד ... שיש לי כרגע במפעל  לפגוע בעבודה

בסופו של דבר שביעות רצו� של העובדי� היא מאד ....

וג� ...הל וג� לעובדי� כעובדי�ג� לי כמנ....חשובה

לחברה כעסק כלכלי כי עובדי� מרוצי� נותני� תפוקה 

הרבה יותר גבוהה מעובדי� שסובלי� או טרודי� 

ההגינות מחייבת בעצ� להגיד לה� .... שוב...בבעיות

עכשיו שיתחילו להתארג� על החיי� שלה� בעצ� ולא 

 לבוא  אליה� שלושה שבועות קוד� לכ�

 הגדרת מרכיבי

 הבעיה

ל מארג� את העובדי� "הייתי בתור מנכ

והייתי מסביר את המצב  במפעל לאשורו 

אני אקפיא את .................... והייתי מבטיח

ברגע שהמצב ישתפר . מצב של המשכורות ה

לא לראות ....הייתי מחזיר אות� לעבודה

 .במצב הזה סו" פסוק

ידה אז כ� הייתי בוחר להודיע לה� עכשיו ובאותה מ

 .ג� לתמו� בה� ולעזור לה� ולהסביר לה� את המצב

החלטה על דר� 

 פעולה

השיקול שלי להודיע עכשיו או לפחות בטווח הזמ�  

הקרוב  של החודש חודשיי� ולא חודשייי�  לפני סו" 

או חודש לפני הסו"  שבעצ� ה� באו לפה בשבילי וה� 

 המשפחה בשבילי ובשביל עצמ� אתהעבירו 

העתיקו את . סופו של דבר בשביל העבודהב...........

ואני ........................המגורי�  שלה� בשביל עבודה

הבטחתי לה� עבודה ולא מסוגל  לקיי� את ההבטחה  

שלי באיזה  באיזו שהיא   רמה וההגינות שאני רואה 

בי� אד� לאד� הוא לא לתקוע  אות� 

 זה בעיה  .....................מעכשיו

 הנמקה
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 השוואה בי� תהלי� ארו� וקצר בזיהוי מוסרי בסוגיית הלייזר � 'ג 9' טבלה מס

 שלב דפוס א 'דפוס ב

בעקבות המקרה הבטיחותי  שיכול לגרו� 

 ,לעיוורו� למשתמש

מדובר כא� בפגיעה שיכולה להגיע עד לעיוורו� 

זאת אומרת מעבר לעסק הכלכלי יש כא� בעייה ...

 הומנית

 זיהוי בעיה

צרי� ... אי אפשר להתעסק פה רק בכלכלהלדעתי 

להסתכל מעבר לכלכלה קוד� כל מה יכול לקרות  

א� זו הייתה פגיעה שהיא לא כל כ� חמורה לא 

פגיעה בגו" אז אפשר אולי היה להגיע לאיזו 

אבל פה זה מצב עוד יותר בעייתי אי� לי ...פשרה

ברירה מה עוד שנאמר שא� לא אדווח ללקוח 

פה בטוח יש עילה לתביעה ....יאשימו אותנו 

 מבחינה משפטית

הגדרת מרכיבי 

 הבעיה

 פעולה  יש להכניס את הרכיב  ללא גביית תשלו� מהלקוח  יש צור� לידע את הלקוח

כי בטיחות זה ער� חשוב  למרות הנזק הצפוי  

א� .....למפעל ליידע אות� כמה שיותר מהר 

יביא הפסד כי הנזק בתביעה עתידנית יכול 

כמוב� נזק ..... הרבה יותר גדוללהיות

למרות הפגיעה . למשתמש  עצמו עד עיוורו�

במוניטי�  מה שחשוב בעצ� למפעל  א� 

 ..הסיפור של הרווח יכול לתת 

יש דבר כזה שא� אתה מוכר דבר מסויי� שיכול 

לפגוע ואתה ידעת שיש משהו שיכול לפגוע בי אז כ� 

 לא ידענו א�...יוכיחו שידענו . עילה....יש פה משהו

בתו� לב אני לא יודעת שזה יכול ...וזה בתו� לב 

א� אני יודעת אז אני מכניסה את ...להביא לעיוורו�

זה ייקר לי את העלות אבל ...............החלק הזה

 ימנע מאנשי� להיפגע

 הנמקה

עסקה לא כדאי להיכנס אולי רצוי לדחות את ה

 סיכויי� להפסיד או לא להרוויחלזה בגלל  ה

מחשבה נוספת על  

 פעולה

                

 השוואה תהלי� ארו� וקצר בזיהוי מוסרי סוגיית המכרז�' ג10' טבלה מס

 שלב דפוס א 'דפוס ב

 שפה נתקבלה איזושהיא .יש בעיה

י מישהו שהוא מנהל פרוייקט "אינפורמציה ע

זו  . נתוני� של חברה מתחרה מחבר שלו על 

ה היא שאלה הא� האינפורמציה שנתקבל

 יש כא� משהו שלא מריח טוב .....אמיתית

 מדובר כא� על מצב  שבו .זהו פרויקט אסטרטגי

 הצלחת הפרויקט תקטי� את כמות המפוטרי� 

 זיהוי בעיה

יש כא� איזו שהיא בעיה אתית יתכ� והעובד לא נהג  

כראוי  כלפי החברה א� אנחנו לא פעלנו באופ� 

 אי� בעיהאקטיבי להשגת המידע כ� שמבחינתנו 

הגדרת מרכיבי 

 הבעיה

 פעולה  אשתמש במידע . אבל אני אנסה להתעל� מהנתו� הזה

אז אני חושבת שמאחר והפרוייקט הזה הוא 

פרוייקט שיכול להביא לפרוייקטי� נוספי� 

זה יכול להיות איזושהיא פריצה קדימה 

 .ומאחר ובעבר נכשלנו במכרז כדאי

 ולקד� את יש כא� אפשרות למנוע פיטורי עובדי�

 עתיד המפעל וזה הדבר החשוב ביותר כרגע

 הנמקה

אולי בכל זאת זה לא בסדר להשתמש במידע 

 .שהגיע בדר� לא כל כ� כשרה

מחשבה נוספת על  

 פעולה
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 האינטואיטיבידוגמא לדפוס �'ג11' טבלה מס

 שלב                       פיטורי� לייזר מכרז

אני בודאי לא אודיע לעובדי�  את הלקוחיש צור� לידע  יש להתעל� מהמידע

האלה עכשיו על פיטוריה� 

 10 בעוד  להתרחשהעתידיי�

 חודשי�

 פעולה 

יש כא� בעצ� ריגול תעשייתי 

ברגע שנכנסת נורמה כזו  אזי 

הכל פרו� והשוק נהפ� 

 ונגל'לג

כי בטיחות זה ער� חשוב  

למרות הנזק הצפוי  למפעל 

ליידע אות� כמה שיותר מהר 

א� יביא הפסד כי הנזק .....

בתביעה עתידנית יכול להיות 

כמוב� נזק .....הרבה יותר גדול

. למשתמש  עצמו עד עיוורו�

למרות הפגיעה במוניטי�  מה 

שחשוב בעצ� למפעל  א� 

 ..הסיפור של הרווח יכול לתת 

 

הדבר לא יתרו� לעבודה התקינה 

במפעל ה� מחר בבקר יקומו 

שיו א� אני מודיע לה� עכ. ויעזבו

אני עושה את כל השגיאות 

האפשריות ואני ג� פוגע בעובדי� 

 וג� במפעל

 הנמקה

 

 

 

 ניתוח כמותי של דפוסי הזיהוי 

 השוואת דפוסי  הזיהוי בי� סטודנטי� למנהלי�

מוצגת התפלגות דפוסי הזיהוי שאותרו בניתוח התוכ� של תגובות המשתתפי� ' ג12' בטבלה מס

ממצאי המחקר מצביעי� על שני דפוסי זיהוי עיקריי� שבאי� . ותאחת מהסוגיות המוסרילגבי כל 

נמצא  הבדל מובהק  בי� שכיחות בבחינת התפלגות התגובות  .לידי ביטוי בתגובות המשתתפי�

ובי� ) Chi square=32.04 15df  p <0.05(מופעי דפוסי הזיהוי  השוני� בתו� כל אחת מהקבוצות 

הממצא  המשמעותי ביותר הוא ההבדל  בי� שכיחות  . )chi square=17.98 9df p<0.05(הקבוצות 

הסטודנטי� חסרי שכיחות� בקבוצת מנהלי� בעלי ניסיו� ניהולי לעומת ה בקבוצתדפוסי הזיהוי  

לעומת שכיחותו י השקול בקרב המנהלי� נמצא שימוש כמעט כפול בדפוס הזיהו .הניסיו� הניהולי

 דפוסי זיהוי שקול  15קבוצת המנהלי� לעומת ל בקרב  דפוסי זיהוי שקו26( י�בקבוצת הסטודנט

 20(בעוד שבקבוצת המנהלי� נעשה שימוש דומה בשני דפוסי הזיהוי  .)בקרב קבוצת הסטודנטי�

הרי שבקרב קבוצת )  תגובות  בדפוס הזיהוי השקול26תגובות בדפוס הזיהוי המהיר לעומת 

ס הזיהוי המהיר כמעט כפולה דפובכששכיחות השימוש טודנטי� בולטת מגמה שונה  הס

 תגובות בלבד 15 תגובות  בדפוס זיהוי מהיר לעומת 29(משכיחות השימוש בדפוס הזיהוי השקול 

 כי לניסיו� ניהולי השפעה על דפוסי הזיהוי של בברור הממצאי� מצביעי� ). בדפוס הזיהוי שקול

אר ראשו�  מאופיי� בזיהוי  וכי הדפוס הדומיננטי בקרב  קבוצת הסטודנטי� לתוסוגיות מוסריות

בקרב קבוצת המנהלי� ניכרת השפעת ניסיונ�  העשיר בניהול  , לעומת זאת.מהיר או אינטואיטיבי
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הצטברות ניסיו� שכזה  . בחיי היו� יו�לאלו אית� ה� נפגשי� דומות ה ע� סוגיות �יה מפגשעל

 . תמודדי�צור� באבחו� מעמיק יותר של  הסוגיה המוסרית אית� ה� מה מעוררת את

 

 התפלגות דפוסי הזיהוי  �   ' ג21' טבלה מס                                                     

                                        סטודנטי�                                                           מנהלי�      

 

 

 תגובהב מספר המילי� 

ות המשתתפי� לסוגיות מנו בתגובימוצגי� ממוצעי מספר המילי� שנ' ג5ובאיור  ' ג13' בטבלה מס

   .המוסריות

 

  ממוצעי מספרי המילי� בתגובות  לסוגיות המוסריות בהדמיה המדוברת� ' ג31' טבלה מס

 

מגלה פער ) תגובהמספר המילי� ב(בדיקת כמות המלל בתגובות המשתתפי� בהדמיה המדוברת 

לל שלושת הסוגיות בעוד שממוצע המלל של מנהלי� בכ. גדול ומובהק בי� מנהלי� וסטודנטי�

 מילי� וסטיית 108 הוא הרי שממוצע המלל של הסטודנטי� 25 מילי� וסטיית תק� 280עמד על 

מצא מובהק לגבי כל שלושת ההבדל בי� ממוצעי המלל של המנהלי� והסטודנטי�  נ .31תק�  ה

תו� התייחסות  תגובת� של המנהלי� בכל הסוגיות הייתה מורכבת ועשירה יותר. הסוגיות

   . האישינ�מקרי� רבי� לנסיוב

 

סה מכרז לייזר פיטורי� כ"סה מכרז לייזר פיטורי� 

 8 4 2 2 11 6 2 3 דפוס אינטואיטיבי

 20 7 7 6 29 9 12 8 דפוס מהיר

 26 6 10 10 15 3 5 7 דפוס שקול

 18 7 5 6 17 6 5 6 אחרי�

 72 24 24 24 72 24 24 24 כ"סה

 מכרז לייזר פיטורי�                        

 197 263 292 מנהלי� 

� 161 192 191.8 סטית תק

 106.7 123.4 106 סטודנטי�

� 29.09 59.4 66.3 סטית תק

�ח להבדל בי� "  דt  47 מבח

ממוצע מנהלי� לממוצע 

  (סטודנטי�

 

 

4.232 

 

 

 

3.255 

 

 

 

3.137 

 P<0.01 P<0.05 P<0.05 רמת מובהקות
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  השוואת ממוצעי מספר מילי� בתגובות מנהלי� וסטודנטי�–'  ג2 ' מס דיאגרמה                   

מנהליםסטודנטים

סוגנבדק
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n

 מספר מילים בתשובה על

המכרז

 מספר המילים בתשובה

על הלייזר

 מספר המילים בתשובה

על הפיטורים

 

 .המורכבות הקוגניטיבית של תהלי& הזיהוי

והסטודנטי� מעלה את השאלה מה י� מספר המילי� בתגובות המנהלי� הפער המובהק שנמצא ב

מימד ג� או שיש בו מימד כמותי או רק מייצג פר המילי� בתגובת האד�  הא� מס. זהמייצג פער 

של תגובות ל בוצע ניתוח המלל "על מנת לתת תשובה לשאלה הנ? אופי השיחהמעיד על איכותי 

בות של התגובות בשלב  ניתוח זה העלה כי קיימי� הבדלי� ברמת המורכ. בהדמיההמשתמשי�

בניתוח  .ות המשתתפי�לי� אלו קשר למספר המילי� בתגובוכי להבדהזיהוי המוסרי האבחו�  של 

 : אובחנו שלוש רמות מורכבות קוגניטיבית

 האד� בוח� את מרכיבי הסיטואציה באמצעות ראיה חד ממדית המסתמכת �  חד ממדיתרמה. 1

י " האד� המאופיי�  ע .על עיקרו� פעולה יחיד אותו הוא מפעיל דר� קבע על המציאות בה הוא חי

על ידו לא נעשה . ע� עקרונות משלימי�  או סותרי�זה עיקרו� להשוות /אינו מנסה לעמתזו רמה 

ניסיו� לעצב תמונת עול�  מורכבת יותר המביאה בחשבו� את הפגיעה  בכל בעלי העניי�  המעורבי� 

בבעיית ההודעה המוקדמת על פיטורי� נבחנת הסיטואציה מנקודת המבט של : לדוגמא. באירוע

הכלכלית של הארגו� וקיימת התעלמות מבעלי עניי� אחרי� היכולי� להיות מושפעי� היעילות 

 "עיוורו�"בעלי עניי� אלו כלל אינ� מוזכרי� בתגובת מקבל ההחלטה שמגלה כלפיה�  .מההחלטה

על ציה מנקודות מבט שונות המבוססות האד� מתבונ� בסיטוא � רמה רב ממדית מוגבלת. 2

ההכרה בקיו� דעות ,  יחד ע� זאת.י עניי� שוני� בסיטואציהעקרונות שוני� ומזהה בעל

 אינה סותרת את התפיסה כי רק מערכת מושגית אחת ,רעיונות שוני�  או בעלי עניי� שוני�,שונות

המרכיבי� הנוספי� בסיטואציה מזוהי� במערכת התפיסתית באופ� פסיבי בלבד . בלבד היא נכונה

 הדבר דומה ליצירה מוסיקלית שבה  בצד   .המימד הדומיננטיע�   דיאלקטיבאי� לידי ביטויואינ� 

 ידומיננטמעמד  עולי� ל,המוטיב המוסיקלי המרכזי קיימי� מוטיבי� נוספי� המשתלבי� ביצירה

בסוגיית : לדוגמא. לרקע והמוטיב הדומיננטי ממשי� להובילחוזרי� א� מייד , לפרק זמ� קצר

ובדי� העתיקו את מגוריה� יחד  בני משפחותיה�  ההודעה המוקדמת מזהה מקבל ההחלטה כי הע
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א� אינו מנסה להתמודד ע� מידע זה וממשי� לבחו� את הסיטואציה מנקודת מבט כלכלית בלבד 

 .תו� הפניית מלוא הקשב אליה

 את נקודות המבט השונות האפשריות בסיטואציה ומעמת ביניה� האד� תופס�רמה דיאלקטית  .3

של מערכות המושגי� המאפשרות להבי� את בסס על הבניה הדדית א פיתרו� המתעל מנת למצו

 של עימות והשוואה בי� הסכמות הפרשניות המופעלות ההחלטה היא תוצר מתפתח. סיטואציהה

בסיטואציית ההודעה המוקדמת מתקיי� עימות בי� הצור� להתייחס : לדוגמא�על הסיטואציה

. ה� לבי� הצור� לקיי� את הארגו� בשלמותולפגיעה האפשרית בעובדי� המפוטרי� ובני משפחותי

מקבל ההחלטה מתייחס לשני המרכיבי� באותה חשיבות וההחלטה על הפיתרו� היא סינטזה בי� 

 . שני המרכיבי�

 דוגמאות לרמות המורכבות  הקוגניטיבית 

מדגישות התגובות  . מוצגות דוגמאות המייצגות את הרמה החד ממדית בתגובות' ג14 'בטבלה מס

בתגובות . ומתעלמות ממרכיבי� נוספי� הקיימי� בסיטואציהמד אחד ממרכיבי הבעיה מי

מתמקדי� המשתתפי� במימד תועלת הארגו� ואינ� מזהי� נושאי� לשלושת הסוגיות המוסריות 

 .נוספי� ובעלי עניי� העלולי� להיפגע

 

  חד מימדיתת מורכבות קוגניטיביתרמ � ' ג14'טבלה מס

 פיטורי� לייזר מכרז

אי� לי ברירה אלא להוריד את 

המחיר על מנת לזכות במכרז                                               

משו� שכרגע עצ� המטרה של 

זכייה במכרז היא בראש סדר 

העדיפות ותפתור בעיה  של צור� 

תאפשר ....בפיטורי עובדי� 

להכניס רגל לתחו� שיפתח דלתות 

שאני כ� ... ל"ג� באר� וג� בחו

אהיה חייב להשתמש במודיעי� 

הזה                                                                                                 

מה שאני חייב למנוע והוא הכי "

בעייתי שהלקוח לא יבחי� 

אני אנסה . שהטעיתי אותו בכוונה

לקיי� משא ומת�  ע� הלקוח 

דרישות שלה�  ואנסה להוריד את ה

ממני וא� ה� לא יסכימו אז אני 

לא אקח את הפרויקט כי אני לא 

יכול לעמוד במצב המפעל 

 ."בהפסדי�

 

 

יש פה בעיה קשה מאד שתו� 

פרק זמ� קצר ביותר אנחנו 

מגייסי� ומייד לאחר הגיוס 

אנחנו מנסי� לפטר ואני 

כמנהל צרי� לשקול את 

 עובדי� 120עתיד� של 

� לעומת מהנדסי� וטכנאי...

עתיד המפעל כולו ואי� ספק 

שהשיקול המכריע  יהיה עתיד 

... המפעל ולא עתיד העובדי�

א� אני אודיע לה� כבר היו�  

. שה� מועמדי� לפרישה

התועלת שה� יכולי� להביא 

למפעל היא אפילו תועלת 

אד� שמקבל אחרי . שלילית

חצי שנה או שנה הודעת 

פיטורי� הוא מרגיש מוכה 

 "וכעוס

  

 מזהה המשתת" שתי נקודות מבט אפשריות 'ג15' שלושת הדוגמאות המוצגות בטבלה מסב

בבעיית הפיטורי� : דוגמאל .לבחינת הבעיה א� לא מעמת בי� הגישות השונות ודבק באחת הגישות

תופעה דומה אפשר . מוצגות שתי קרני הדילמה א� ההתייחסות השלטת היא למימד הארגוני
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" טו�" מוזכרת האפשרות לפגיעה  בבני אד� א� הג� כא�. ת הלייזרבתגובה לסוגייג� לראות 

בסוגיית המכרז מעלה מקבל ההחלטה את הבעייתיות במידע  . הדומיננטי נשאר בכיוו� הארגוני

 .המוטיב הארגוניל ומושפע  מ"הנשהתקבל א� בסופו של דבר הוא מתעל� מהנתו� 

 

 דית מוגבלתרב מממוכבות קוגניטיבית  תרמ �'  ג51' טבלה מס

 פיטורי�  לייזר מכרז

קוד� כל אני אעלה איזושהיא 

שפה נתקבלה ....בעיה 

י "איזושהיא אינפורמציה ע

מישהו שהוא מנהל פרוייקט 

מחבר שלו על נתוני� של חברה 

יש כא� משהו שלא ...מתחרה

יחד ע� זאת ..מריח טוב אולי 

הביא לשינוי כיוו� לאני חייב 

ני א.. במפעל ולמנוע פיטורי�

 "אנסה להתעל� מהנתו�

 

                                          

הבעיה להרכיב את הרכיב "

המיוחד הזה שימנע פגיעה 

במשתמש ללא דרישת תוספת 

תשלו�  כמוב� מהלקוח  או 

שפשוט לא לספר לה� על הבעייה 

יש כא� . ולשווק אותו כמו שהוא 

בעיה של פגיעה אפשרית בבני אד� 

לדעתי הבעיה כא� .יוורו�עד כדי ע

היא מגיעה לכ� שא� אנחנו 

מרכיבי� את הרכיב הזה ולא 

גובי� על כ� תשלו� עד כמה 

ההפסד המשמעותי הוא אמנ� 

א א� זה יגרו� לנו "משמעותי ז

לפטר עובדי� לגרו� לאבטלה של 

משפחות אז שווה לבדוק שוב פע� 

א� ...א� במפרט שנתנו ללקוח 

הרכיב הזה מופיע אז אי� 

א� לא אז זו בעיה של ....ברירה

הלקוח ואני לא מרגיש עצמי 

 "מחויב

 

 

ההתלבטות שלי שההודעה "

תפגע במוטיבציה של העובדי� 

א� בכלל יישאר לה� ...לעבוד 

והעובד שלי ...עוד רצו� לעבוד 

יחשב ביעילות שלו כאפס א� 

הוא יודע שהוא לא יישאר 

מצד ..............בעבודה הזאת

ותו צד יש את מא...שני  אה

הכעס של העובד על העתקת 

מקו� מגוריו בעידודנו ואחרי 

זה לקבל תשובה שהעבודה לא 

תהיה שלו והוא לא יוכל 

זה דבר מאוד מאכזב ...להמשי�

מצד ....אז העובד אה....בחיי�

שני לתת התרעה של זמ� קצר 

יותר  או של חודש לפני העזיבה 

ככה אני מאבד את העובד 

� הוא לחודש האחרו� שג

בייצור של ...קריטי בהתחשב ב

השיקול של מקו� . הפרוייקט

ואנשי� שעברו למקו� לא צרי� 

להיות שיקול משמעותי 

כי כמו שה� עברו ...לדעתי

אלינו ה�  יכולי� לעבור לגור 

ליד המפעל הבא ולא צרי� 

  להתחשב בזה

 

 

ת" לפחות שתי נקודות  בשלב זה מזהה המשת.מציגה דוגמאות לרמה הדיאלקטית' ג16 'טבלה מס

מבט אפשריות לבחינת הבעיה מנסה לעמת בי� הגישות ולבחו� אפשרות לנקודת מבט שלוקחת 

רבה יותר והיא תופסת " אנרגיה מילולית" בהתלבטות זו  מושקעת .בחשבו� את הגישות השונות

 .נפח רב יותר בשיח המלווה את ההתמודדות ע� הסוגיה
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 ת  דיאלקטית קוגניטיבית רמת מורכבו� ' ג61 'טבלה מס

 מכרז לייזר פיטורי� 

הבעיה  זה שבעצ� צרי� לפטר "

 עובדי� שרוב� בעצ� גוייסו  120

רק בשנה האחרונה בעקבות 

צבר הזמנות שכרגע בוטל בגלל 

הבעיה .... משבר כלכלי

המשמעותית כרגע שהעובדי� 

האלה עברו לגור באיזור של 

המפעל בעצ� בגלל שהעסקנו 

נו צריכי� לפטר אנח....אות�

אי� ברירה נצטר� ......אות�

 חודשי� 10לפטר אות� עוד 

כרגע אנחנו פשוט צריכי� ...

מה שבעצ� הדילמה מתי .אות�

להודיע לה� שאני הול� לפטר 

א� אני אודיע לה� ...אות�

עכשיו יש סיכוי  שה� יהיו לא 

מרוצי� והתפוקה שלה� תרד 

או שה� אפילו יחליטו להתפטר 

לעזוב את החברה  ,מוקד� יותר 

ואני אהיה בבעיה של מחסור 

בעובדי� כי אני כ� צרי� אות� 

מצד ....לעשרה חודשי� קרובי�

שני  ההגינות מחייבת  כ� 

להודיע לה�  כי זה במידה ואני 

אפטר אות� ה� יהיו בעצ� 

מובטלי� והאזור שה� עברו 

בשבילי  יש כא� הפרת 

צרי� בעצ� להחליט ....החלטה

� כדי לא לפגוע מתי להודיע לה

בה� ולא לפגוע במפעל בעבודה 

קשה לי להגיד .....שיש לי כרגע

בסופו של דבר שביעות רצו� ....

של העובדי� היא מאד 

ג� לי כמנהל וג� ....חשובה

וג� לחברה ...לעובדי� כעובדי�

כעסק כלכלי כי עובדי� מרוצי� 

נותני� תפוקה הרבה יותר 

גבוהה מעובדי� שסובלי� או 

..... בעיותטרודי� ב

טוב ההתלבטות אה בקשר "

: למערכת הנשק אגפא היא כזאת

הא� אני צרי� עכשיו כשמתברר לי 

' שהיצור של המע, בשלב הנוכחי

הזאת דורש ממני להכניס איזה 

, שהוא רכיב שלא נכנס בחשבו�

... בתמחור או בחישוב הקוד�

... עכשיו מכיוו� שמדובר כא� ב

שאי הכנסתה יכולה לגרו� ' במע

היא ' א: לנזקי� מכמה סוגי�

פיזי ממשי .. יכולה לגרו� נזק אה

למי שמשתמש בו שיכול להגיע 

דבר שני זה יכול . אפילו לעוורו�

למפעל שמעבר .... לגרו� נזק ל

, הנשק' לפגיעה במי שמשתמש במע

ת הוא פשוט נחש" לתביעות שיכולו

תביעה על . להיות הרות גורל למפעל

על עוורו� יכולה להפיל , פגיעה

א� מדובר , אפילו מבוסס, מפעל

מה . במשהו שהוא ליקוי משמעותי

שתמיד יכולה להחש" העובדה , עוד

שהמפעל ידע על העובדה הזאת 

בזמ� הייצור וזה פשוט מידע שהוא 

אז זה הוספת חטא . לא חש" ללקוח

י� לזכור כא� עכשיו צר.... על פשע

היצור ...במסגרת ההתלבטויות ש

לא , ג� ללא הרכיב הזה' של המע

זה לא היה בדיוק , היתה בדיוק

כלכלי וג� כ� אמרו שיעשו את זה 

כדי לא לפטר חלק מהעובדי� ולתת 

אז נכו� שאה אז היה . לה� תעסוקה

נקודת ... מדובר על הפסד קט� או

הכנסת הרכיב החדש ....איזו� ו

להפסד משמעותי ... ו� ליכולה לגר

מה שאני הייתי מציע לעשות . יותר

הייתי יוצר קשר ע� ' א. זה כזה דבר

הלקוח שלי ומביא בפניו את 

שמדובר ברכיב כזה . ההתלבטות

וכזה שאי הכנסתו יכולה לגרו� 

מצד אחד המידע הגיע בצורה לא 

העובד שממנו קיבלנו את . אתית

מצד . בעצ� בגד במעביד שלוהמידע 

שני אני לא יזמתי את השגת 

הבעיה שהמפעל נמצא . המידע

במצב קשה ומול הבעיה האתית 

ניצבת בעיה לא פחות קשה והיא 

שמירה על מקו� עבודת� של כמה 

עשרות עובדי� בטווח הקצר ושל 

כ� . רבי� יותר בטווח הארו� יותר

במחשבה . שיש כא� קונפליקט קשה

 שוקל את שני שנייה כשאני

הצדדי� נדמה לי שההיבט האתי 

של קבלת מידע גובר על שיקולי� 

לא הייתי רוצה להצליח . אחרי�

כתוצאה מדר� מפוקפקת בסופו של 

דבר א� לא נוכל להתמודד על 

איכות המוצר  לא נצליח בטווח 

נראה לי שהדבר היחידי שאני .ארו�

צרי� לעשות זה לנסות לשפר את 

.  להתחרותאיכות המוצר שיוכל

ההתלבטות בדילמה הביאה אותי 

 לכיוו� הזה כפיתרו� 
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מכיוו� שההגינות מחייבת ....שוב

בעצ� להגיד לה� עכשיו 

שיתחילו להתארג� על החיי� 

שלה� בעצ� ולא לבוא  אליה� 

שלושה שבועות אז א� אני 

שוקל את שתי האפשרויות  

בסופו של דבר כ� הייתי בוחר 

להודיע לה� עכשיו ובאותה 

מידה ג� לתמו� בה� ולעזור 

צב לה� ולהסביר לה� את המ

ולשכנע אות� באמצעות 

בונוסי� להישאר א� לתת לה� 

 "את האפשרות להחליט

 

וזה , זה גור� נזק בריאותי. לנזק

א נזק וודאי "ז. גור� נזק למפעל

 אז, ללקוח... ג� למפעל וג�: יש

חבל לא להתייחס הייתי חוש" 

הייתי אומר לו מה , בפניו את זה

העלות והייתי מוכ� להשתת" בחלק 

מהעלות והייתי מבקש ממנו 

מ "הייתי מנהל מו... להשתת" ב

... אני . להשתת" בחלק מהעלות

אה ומקווה בתור ... אני חושב

ל שהלקוח שלי היה מוכ� "המנכ

להשתת" בחלק מהעלות ובזה 

...  לעצמי את ההייתי מצמצ�

בסופו של דבר לא הייתי .... נזק

ללא הרכיב הזה ' מייצר את המע

הייתי . 'שמונע את העוורו� וכו

מייצר את זה למרות שזה גור� נזק 

מה שכ� הייתי עושה את כל . למפעל

... י"המאמצי� למזער את הנזק ע

י חשיפת ההתלבטות שלי ללקוח "ע

תוספת הרכיב : והייתי אומר לו

אני מוכ� ,  דולר100לה לי הזה עו

אתה תשתת" , להשתת" בחצי

מ "והייתי מנהל מו. בחצי

א� . ואיכשהוא ממזער את הנזק

א� הוא לא יסכי� אני חושב שזו 

חובתי המוסרית  לספק את המוצר 

למרות שאני מודע לאפשרות 

 מפעלבהפגיעה 

 

 

 

 ניתוח כמותי של מורכבות התגובות

השכיחות היחסית של מופעי רמות המורכבות .  א:הניתוח הכמותי התבסס על שני מדדי�

 .   הקוגניטיביותציוני רמות העיבודהשוואת ממוצעי . ב�ו ,הקוגניטיבית בקרב קבוצות המחקר

הציוני� שנקבעו  .שהוזכרו קוד� לכ� שלושת הרמות  על הקוגניטיבית מתבססמת העיבודרציו� 

 :ה�

  1 �רמה הקוגניטיבית החדד מימדית        .א

 2 � רמה קוגניטיבית רב מימדית מוגבלת  .ב

 3  �  רמה קוגניטיבית דיאלקטית               .ג
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ת המורכבות הקוגניטיבית של התגובות בשני מציגות את התפלגות שכיחו 'ג19 ,'ג18 ',ג17טבלאות 

 ' ג20  בטבלה  .�השוואה בי� שתי קבוצות המשתתפי. השוואה  בי� סוגי הסוגיות ב.א: מימדי�

בחינת .  מוצגי� ממוצעי רמות המורכבות הקוגניטיבית של שתי הקבוצות'ג3'  מסדיאגרמהבו

ה�  הדומיננטיות ות החד מימדיות התגוב.א: המגמות הבאותמצביעה על  'ג17הנתוני� בטבלה מס 

התגובות הרב מימדיות המוגבלות מהוות  ). מכלל התגובות59.7%(בקרב שתי קבוצות המשתתפי� 

מבחינת . ות מכלל התגוב13.2% מכלל התגובות ואילו התגובות הדיאלקטיות תפסו רק  27%

תפלגות מורכבות  לגבי ה פער גדול בי� קבוצת הסטודנטי� והמנהלי�הנתוני� עולה כי קיי�

בולט הפער בי� , במיוחד .  הבדלי השכיחות בי� תגובות שתי הקבוצות נמצאו מובהקי� .התגובות

 .הרב מימדיות המוגבלותהתגובות תגובות הדיאלקטיות ובשכיחות ההמנהלי� והסטודנטי� 

 בקרב קבוצתכ התגובות הדיאלקטיות בקרב קבוצת המנהלי� גדולה בהרבה מתגובות דומות "סה

 4כ התגובות בקטגוריה זו לעומת " מסה79% תגובות בקבוצת המנהלי� שמהוות 15 (הסטודנטי�

קיי� בי� שתי הקבוצות  , א� כי קט� יותר, פער נוס" . )21%תגובות בקבוצת הסטודנטי�  שמהוות 

 לעומת 56.4% תגובות בקרב קבוצת המנהלי�  שמהוות 22(ג� בתגובות הרב מימדיות המוגבלות 

בתגובות החד . ) מכלל התגובות בקטגוריה זו43.6%ובות בקרב קבוצת הסטודנטי� שמהוות  תג17

 מכלל 40.6% תגובות שמהוות 35בעוד שאצל המנהלי� אנו מזהי� , מימדיות  מתהפכת המגמה

 מכלל 59.3% הרי שבקרב הסטודנטי� מהוות התגובות בקטגוריה זו ,התגובות בקטגוריה זו

ו עולה מגמה ברורה של שימוש בתהליכי� קוגניטיביי� מורכבי� יותר  מהנתוני� הלל.התגובות

  . יותרבשלב האבחו� בקרב בעלי הניסיו� הניהולי  העשיר

י שלושת הסוגיות " מציגה את ממוצעי ציוני המורכבות הקוגניטיבית עפ'ג 18' טבלה מס

ההבדל  .הקבוצותהמוסריות של שתי הקבוצות  ואת ציו� רמת המורכבות הממוצעת של כל אחת מ

ממוצע (סטודנטי� וממוצע קבוצת ה ) 1.59  וסטיית תק� 5.10ממוצע (המנהלי� בי� ממוצע קבוצת 

ציו�  המורכבות הקוגניטיבית  .) p<0.05  t 47 df = 2.674 (נמצא מובהק ) 1.65   וסטיית תק�3.85

לעומת ב המנהלי�  בקר 2.16ממוצע  (הגבוה ביותר בא לידי ביטוי  בסוגיית ההודעה המוקדמת 

 תפסה את המקו� השני סוגית הפגיעה האפשרית מלייזר. ) בקרב קבוצת הסטודנטי�1.50ממוצע 

בקבוצת   1.25 בקבוצת המנהלי�  וממוצע 1.78ממוצע  ( מבחינת ממוצע המורכבות הקוגניטיבית

ממוצע (ר  הקוגניטיבית הנמוכה ביותת המורכבותהתגובות לסוגיית המכרז היו ברמ). הסטודנטי�

 ).  בקבוצת הסטודנטי�1.29 בקבוצת המנהלי� וממוצע 1.33

 

 השוואת התפלגות התגובות בי� מנהלי� וסטודנטי� � ' ג17' טבלה מס

רב מימדי  % דיאלקטי %

 מוגבל

  חד מימדי %

  שכיחות % שכיחות % שכיחות %

 מנהלי� )48.6%(35 40.7 )30.5%(22  56.4 )20.8%(15 79

 סטודנטי� )70.8%(51 59.3 )23.6%(17 43.6 *)5.5% (4 21

 כ"סה 86 100 39 100 19 100

Chi square=57.9  3 df  p<0.01 

 מוצגי� בסוגריי� מייצגי� את השכיחות היחסית  בתו�  שתי קבוצות המחקר האחוזי� ה*
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 ממוצעי ציוני המורכבות הקוגניטיבית � ' ג18' טבלה מס

                                             מנהלי�                                               סטודנטי�      

 � ציו

ממוצע 

מורכבות 

 כולל

ציו�  לייזר פיטורי� מכרז

 ממוצע 

 מורכבות

 כולל

  לייזר פיטורי� מכרז

 ממוצע 1.78 2.16 1.33 5.10 1.25 1.50 1.29 3.85

סטית  0.85 0.76 0.48 1.59 0.44 0.72 0.55 1.65

 תק�

p<0.05  t 47 df = 2.674 

 

 השוואת ממוצעי ציוני המורכבות הקוגניטיבית בי� מנהלי� לסטודנטי� � 'ג3  'מסדיאגרמה 

 

מנהליםסטודנטים

אוכלוסיה

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

M
ea

n

מיכרז

פיטורים

לייזר

 

בי� מספר המילי� בסוגיות לבי� המורכבות  פירסו�  מקדמי המתא�– ' ג19 'טבלה מס

 הקוגניטיבית  של הסוגיות

 מכרז ייזרל פיטורי�   

 

    מורכבות קוגניטיבית     

 

*0.363 *0.187 *0.351 

)P<0.05  *( 

בכל אחת מהסוגיות לבי� רמת  מציגה את מקדמי המתא� בי� מספר המילי� ' ג19' טבלה מס   

כבות רמהנתוני� עולה כי קיי� קשר מובהק בי� רמת המו. המורכבות הקוגניטיבית של התגובות

משמעות הממצא היא שככל שרמת המורכבות . מילי� בתגובהלמספר ההקוגניטיבית 
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 כ� מספר המילי� שנכללו בתגובה היה גדול ,הקוגניטיבית של התגובה לסיטואציה גבוהה יותר

' ההתלבטות בתגובה הדיאלקטית כללה השוואה בי� תפיסות שונות ולכ� מס :לדוגמא. יותר

מימדית נשקלה תפיסה �בתגובה החד, אתלעומת ז. המילי� שנזקק לה� המשתת" היה גדול יותר

 . אחת ולכ� כמות המלל בתגובה הייתה קטנה יותר

 

 מקדמי המתא� בי� ציוני הזיהוי המוסרי הכולל  וציוני הרגישות המוסרית �' ג20' טבלה  מס

 )מתא� פירסו�(הכולל לבי� ציוני רמת המורכבות הקוגניטיבית 

 

 לתרגישות  מוסרית כול זיהוי מוסרי כולל  

 248. **344. רמת מורכבות כוללת

 **p<0.01 

. הכולל לבי� מורכבות התגובההמוסרי מציגה את הקשר בי� ציוני הזיהוי ' ג20' טבלה מס

 הזיהוי לבי� רמתמהנתוני� עולה כי קיי� קשר חיובי מובהק בי� רמת המורכבות הקוגניטיבית 

יותר זיהו את הסוגיות המוסריות משתתפי� שהגיבו ברמת מורכבות גבוהה , כלומר. בהדמיה

  .בעוצמה רבה יותר

התגובות .  א:כי  מצביע הקוגניטיביות לסוגיות המוסריותניתוח התגובות: לסיכו�

מנהלי� בעלי ניסיו� . ב  השכיחות ביותר בקרב שתי הקבוצות ה� ברמה קוגניטיבית חד מימדית

רכבות קוגניטיבית גבוהה יותר מאשר י רמת מו"מגיבי� לסוגיות מוסריות בתגובות המאופיינות ע

 .הוי המוסריילרמת הזחיובי לשימוש ברמות מורכבות גבוהות יותר קשר . ג. סטודנטי�

 

  התייחסויות רטרוספקטיביות להדמיה

תגובותיה�  בתו� שלב ההדמיה נתבקשו המשתתפי� להתייחס באמצעות ראיו� רטרוספקטיבי ל

תאור הסוגיות הקשות ביותר . שלב א: קבי�בארבעה שלבי� עוהראיו� בוצע : בהדמיה

השמעת התגובות . ב. להתמודדות במהל� ההדמיה והנמקת הקושי להתמודדות ע� סוגיות אלו

א� בחר המשתת" לעשות (משתת" ומת� אפשרות להערות ותוספות להמוקלטות משלב ההדמיה 

בהדמיה היו בעלות המשתת" נתבקש לציי� אילו מהסוגיות  � ראיו� מוטיבי� מוסריי� . ג)כ�

חס המרואיי� לסוגיות מסוימות במידה ובראיו� התיי. מאפייני�  מוסריי� ולנמק את הבחירה

לא הזכיר את המימד נתבקש להסביר מדוע  הוא ,זיהה אות� כמוסריות בשלב ההדמיהשלא 

במידה והמשתת" לא הגדיר בראיו� המוטיבי� המוסריי�  �שאלות יזומות .  ד.המוסרי בהדמיה

י " סוגיה מוסרית או התייחס רק לחלק משלושת הסוגיות המוסריות הוא נתבקש  באופ� יזו� ע"א

נמק ול , לבחו�  הא�  יש בה� מרכיבי� מוסריי�,המראיי�  להתייחס  לאות� סוגיות שלא הזכיר

 במידה וג� בשלב זה הגדיר המשתת" סוגיה מסוימת כבעלת מאפייני� מוסריי�  ולא .את תשובתו

 . המוסריות הסוגיה מקבוצת הסוגיות � הוא נתבקש לנמק את השמטתה של אותה קוד� לכהזכיר 

י הסדר הכרונולוגי של ארבעת "הממצאי� בפרק ההתייחסות הרטרוספקטיבית להדמיה  יוצגו עפ

 .השלבי�  בראיו� הרטרוספקטיבי
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 מימד הקושי והחשיבות של הסוגיות המוסריות

להערכת ? ות יותר להתמודדות מסוגיות בעלות אופי אסטרטגיהא� סוגיות מוסריות נתפסות כקש

 סוגיות מוסריות המוצגות בהקשר המדמה את חיי היו� יו�המידת הקושי של המשתתפי� את 

הנחת המחקר . משמעות חשובה להבנת תהלי� הזיהוי של סוגיות מוסריות בסביבה מורכבת

 כי סוגיות מוסריות דווחותשמ) (Skoe et al, 2000 'תבססת על ממצאיה� של  סקו ושותהנוכחי מ

' שסקו ושותבעוד אול� . י הנסמ� אליה� בגלל המימד הרגש,הוערכו כקשות להתמודדות וזאת

 הרי ,�שהוצגו לנבדקימוגדרות וגלויות דילמות מוסריות לבהתייחס בחנו את מימד הקושי 

סוגיות שהוצגו משתתפי המחקר להערי� את רמת הקושי של כל הנתבקשו במחקר הנוכחי ש

 הסיבות  של יותרתקפהו  עשירה  תמונהמספקת  ,שיטה זו .) כאחדמוסריותאסטרטגיות ו (במחקר

התוק" החצוני של הערכת הקושי  גבוה יותר  .מוסריותלהגדרת הקושי בהתמודדות ע� סוגיות 

 .גיותשמרחב הבחירה כולל ג� סוגיות מוסריות וג� סוגיות איסטרטמשו� ' מזה שקבלו סקו ושות

 שיכולה להשפיע על הגדרת הקושי של סוגיות הרציה החברתיתעל בעיית בדר� זו נית� להתגבר 

 . מוסריות בלבד

מתארת את שכיחות הופעת דירוגי הקושי של כלל הסוגיות המוסריות  'ג 21' טבלה מס

) observed( הפער בי� השכיחות הנצפית.  לדירוג הקושי של הסוגיות האחרותתו� השוואה

 כי ,מכא� עולה .מובהקנמצא  כקשותהסוגיות המוסריות דרוג  של )(expected השכיחות המצופהו

 .אסטרטגיותהמשתתפי� יחסו לדילמות המוסריות רמת קושי  גדולה יותר מאשר לדילמות ה

 

 שכיחות יחסית מול  שכיחות אופטימלית של הסוגיות המוסריות  בדרוגי הקושי � ' ג21' טבלה מס

 12דוברתמבהדמיה ה

 

 

 

 

Chi square 1 df = 7.84 p<0.01 

 

בהדמיה המדוברת עולה כי להגדרת הקושי של  הסוגיות המוסריות  מניתוח התוכ� של ההנמקות 

את . א הקושי הרגשיי ע� הסוגיות המוסריות הושי בהתמודדות העיקרית לתפיסת הקההנמקה

נמקו את  המשתתפי� ,ואמנ�.  להדמיה לכ� נית� ללמוד מהתגובות הכתובות והמילוליותהסיבה

 תו� , בה� פוטנציאל לפגיעה פיזית וערכית בבני אד�ישלסוגיות הפיטורי� והלייזר שהקושי דרוג 

מקות להצבעה מציגה את התפלגות ההנ' ג 22' טבלה מס. הסתייעות בהנמקות בעלות אופי רגשי

                                                 
 שכיחותהרי ש,הסוגיות בהדמיה ות  משאר ו מוערכות כקשות יותר להתמודדסוגיות המוסריות לא היוה במידה  12

שכיחות כמעט כפולה של דרוג  ) .9 מ3(כ הסוגיות "מסה. 33% המצופה של הערכת� כקשות הייתה בהיק" של 
כקשות מצביעה על הערכת� של המשתתפי� את הסוגיות המוסריות כקשות יותר ) נצפית(הסוגיות המוסריות 

  . משאר הסוגיותלהתמודדות

אחוז  הופעת הסוגיות  

 המוסריות בדרוג הקושי 

אחוז מצופה של הופעת הסוגיות 

 המוסריות  בדרוג הקושי

 33% 64% קושי
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 חושפי� שתי מגמות זובטבלה הנתוני� המוצגי� .  כקשות להתמודדותעל הסוגיות המוסריות

באוכלוסיית המנהלי� וה� באוכלוסיית שכיח ה� ייחוס קושי לסיבות רגשיות  . א:עיקריות

 בסוגיית ,לעומת זאת .שות מוסריי� רגו והפיטורי� עורר סוגיות הלייזרניתכ .ב. הסטודנטי�

 על  ה התבסס הואבמידה והוגדר קושי כלשהוא , והגדרת הקושי,ועלו הנמקות רגשיותהמכרז לא ה

 .נימוקי� אסטרטגיי�

 

  התפלגות מספר  אזכורי  הקושי לגבי סוגיות מוסריות בסימולציה המדוברת� ' ג22' טבלה מס

        מנהלי�                                                      סטודנטי�                                     

 מכרז לייזר פיטורי� מכרז לייזר פיטורי� 

 � 15 17 � 12 16 מוסרי/רגשי

 3 2 1 5 3 1 אסטרטגי

 21 7 6 19 9 7 אי� התייחסות

 

אפשרות לפגיעה באנשי� ה. א:  שני גורמי� עיקריי�התבסס עלל " הקושי בשתי הסוגיות הנהסבר

י עקרונות "הדילמה בי� הצור� לשמר  את הארגו� לבי� התנהגות עפ. ב�ו ,על לא עוול בכפ�

ל בראש הסוגיות הקשות "הצבת שתי הסוגיות הנ. מוסריי� המאפייני� את המרואיי� כאד�

  סה של בני אד�מהווה עדות לכ� כי אפשרות של פגיעה כלשהיא  ביכולת הפרנ,להתמודדות 

  . 13י דיווחיה�" עפלמנהלי� ולסטודנטי� ומעוררת בה� רגשות מוסריי�ובבריאות� מציקה 

 ניתוח תוכ� של הסיבות לתפיסת הקושי

גלה ניתוח התוכ� של נימוקי המשתתפי� להגדרת הקושי בהתמודדות ע� הסוגיות המוסריות מ

 :שני  סוגי נימוקי�

 .מודדות ע� הסוגיות המוסריות נימוקי� המתייחסי� לקונפליקטי� כלליי� בהת .א

 פיטורי� ,נימוקי� המתייחסי� לתכני� הייחודיי� של כל אחת משלושת הסוגיות הספציפיות. ב

 מכרזו, לייזר

 :כלליי�קונפליקטי� א 

ע� התייחסות של מקבל ההחלטה לקושי של סוגיה מוסרית  ספציפית והסבר הקושי בהתמודדות  

המאפיי� את ההתמודדות ע� סוגיות מוסריות בעול� � להתפשר על עקרונות מוסרייהצור� 

 :העסקי

 :ל" הנאת הקונפליקטבדבריו  מתאר 45 מנהל ב� 'י

אני מנסה להאמי� שאני עובד לפי כללי .דילמות מוסריות ה� יחסית קשות לי כי אני יש לי מצפו� "

פו" של העקרונות לגבי  כי...יש זו דילמה קשה בי�. האתיקה  ואני לא רוצה למשל לעבור עליה�

אני כ� מחשיב את עצמי  כאד� שהשיקול המוסרי וג� החוקי חשובי� ל ולכ� במצבי� ...  שלי

 "קשה ליו, שבה� אני נדרש לנהוג כנגד כללי המוסר שלי וקורי� מקרי� כאלו

בניהול המשאב האנושי בארגוני� קונפליקטי� הקשורי� קיימת הסכמה רבה בי� המשתתפי� כי 

 :להתמודדותותר ביקשי� ה� ה

 "לדעתי הבעיות הקשות ביותר ה� בעיות שמערבות רגשות של אנשי� ויחסי� בי� אנשי�"

                                                 
 אופי ההתייחסות הרגשית מוצגת בפרק ניתוח התוכ� של הסיבות לתפיסת הקושיהדגמה ל  13
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ההתמודדות ע� אנשי� .  רווח והפסד של תמיד יותר קשות מבעיות מתמטיות ,בעיות אישיות"

 י " ובטח לא ניתנת לפיתרו� ע�היא קשה יותר מהתמודדות ע� מספרי� והתשובה אינה שחור ולב�

 "התערבות בחיי� האישיי� של העובדי� קשה יותר מפתרו� בעיה תפעולית במפעל"

 "א הינ� הבעיות הקשות ביותר לפיתרו�"בעיות של ניהול כ"

  .קונפליקטי� ייחודיי� לסוגיות המוסריות בהדמיה. ב

בחלק זה נתאר את ההתייחסות הקונקרטית של משתתפי המחקר לקושי בהתמודדות לגבי כל 

 :יות המוסריות שהוצגו בהדמיהאחת מהסוג

 סוגיית הפיטורי�

סוגיית ההודעה המוקדמת על פיטורי� נתפסה כקשה במיוחד להתמודדות לאור החשש מפגיעה 

הציטוטי� הבאי� מדגימי� את . במקור פרנסת� של עובדי�  והפרת הבטחה לה� ולמשפחותיה�

 .התמות העיקריות שעלו מניתוח התגובות לסוגיה זו

 :� של עובדי�יצת גורלחרהקושי ב

חמישית מכלל המפעל  דבר היכול להוביל לדמורליזציה של .  עובדי� 200מדובר בפיטורי� של "

שאר העובדי� וכ� להרס של משפחות המפוטרי� במידה והעובד או העובדת ה� המפרנסי� 

 "העיקריי� 

יד� לפני פיטורי� הבעיה קשה מעצ� זה שעלי לחרו� גורלות עבור מספר רב של עובדי�  ולהעמ"

הזמ� הקצר שעומד . די� את אורח חייה� והצטרפו לחברהכאשר רק בגללי שינו אות� עוב

 "לרשותי על מנת להגיע להחלטה מקשה עליה יותר

 :אל תעשה לחבר� את ששנוא עלי�

החל בהרגשת לא נעי� בפני אנשי� . תמיד קשה לפטר עובדי� ששירתו אית� והיו נאמני� ל� "

ל לקרות ל�  ואי� ושבו אתה נזכר במצב בו היית פע� מהנדס פשוט  ואותו הדבר יכוסיי� בכ� 

 "רנושאי� הקשורי� לאנשי� שאתה מכיר אישית ה� הקשי� ביות.היית מרגיש בעצמ� 

 :קושי בהסבר לעובד על פיטוריו

נראה לי קשה מאוד באופ� אישי להודיע למישהו שהוא מפוטר במיוחד שהרקע הוא לא אישי או "

ד מקצועי נראה לי שזו התמודדות  רגשית קשה מאוד במיוחד לאור העובדה שזה מצב שאני מא

קשה ההרגשה שבגלל שהחלטת לפטר מישהו הוא עלול לאבד . מאד  לא רוצה למצוא את עצמי בו

 "הכל ול� אי� שליטה על זה

 :קונפליקט בי� עקרו� מוסרי לעיקרו� אסטרטגי

 חודשי� יאבדו את 10יל� ככל יכולת� בלא לדעת שבעוד התחושה היא שאנשי� עובדי� בשב"

אני מרגישה שאני נאלצת להתפשר ולא ללכת לפי תחושתי  מקו� עבודת�  היא קשה מאוד

 "הראשונית בגלל שאני חייבת להסתכל על התמונה הכוללת

 פגיעה בעיקרו� מוסרי 

נה מכיוו� שכל פעולה  משפחות וקשה מאוד להחליט מה הפעולה הנכו200מדובר בהונאה של כ "

 "תהיה לתגובת שרשרת קשה

 סוגיית הלייזר 

מהקונפליקט  בי� הרצו� , י המשתתפי� בסוגית הפגיעה האפשרית מלייזר נובע"הקושי המדווח ע

. מהרצו� להימנע מפגיעה בארגו� בהיבט הכלכלי מאיד� , הימנע מפגיעה פיזית בבני אד� מחדל

 .ת הקושיל הוא היוצר את תפיס"הקונפליקט הנ



 239 

 :עניי עירי קודמי�

קיי� היבט מוסרי ממדרגה ראשונה מאחר ואני נדרש לפעול במודע בדר� אשר תפגע בחברה שלי "

 "לפחות בטווח הקצר

 :קונפליקט בי� עקרו� מוסרי לעקרו� אסטרטגי

ברור שלא רוצי� שבני אד� יתעוורו בגלל . סקי גדול ומולו נזק גו" לבני אד�יש כא� עניי� ע"

 "רכת שלנו ומצד שני לא רוצי� שהעסקה תגרור הפסדי�המע

נרוויח  עמדנו בדרישות וסיפקנו את המוצר וא� נמשי� כ�  מצד אחד אנחנו כספקי מוצר"

א� נגלה החוזה יופר ונפסיד מצד שני עומדת על הפרק אמינות ויושר כאשר העדר  .מהמוצר

 "הפונקציה עלול להביא לעיוורו�

 :נות מוסריי�ונפליקט בי� שני עקרוק

הפגיעה  באד� עלולות להיות  הרות אסו�  כלפי /המסקנות הנדרשות לאור הסכנהשמכיוו�  "

 מדובר בהחלטה הדורשת השוואה של כלכלת משפחות רבות מול פגיעה אפשרית בחיי .המפעל

להתחמק במיוחד כאשר הפרויקט כבר אושר ומבחינה משפטית נית� אולי . ד� במדינה זרהא

אחריות כלפי עובדי� מול אחריות כלפי . יש כא� דילמה קשה. גלו תקלות בעתידבמקרה וית

מצד אחד התקנת הרכיב תוביל ככל הנראה להפסדי� גדולי� כי הסיכוי שהלקוח ישל�  לקוחות

א� מצד שני אי התקנת הרכיב עלולה לגרו� לעיוורו� למשתמשי� ובכ� לפגיעה .בעדו הוא קלוש

 "במוניטי� החברה

 כרזסוגית המ

תפיסת הקושי בהתמודדות ע� סוגית המכרז נובעת  מקונפליקט תו� אישי בי�  שימוש במידע 

 .שהגיע בדר� לא כשירה  המנוגד לעיקרו� האישי  לבי� סיוע לארגו�

 :קונפליקט תו� אישי 

שימוש בחפרפרת לטובת זכייה במכרז איננה הדר� שלי מכיוו� שהמידע הגיע אלי אני לא יכול "

 ".חשיבות הזכייה במכרז היא גדולה ואני צרי� לוותר על העיקרו� שלי.מנולהתעל� מ

  קושי מנקודת מבט אסטרטגיתהגדרת 

מיעוט מהמשתתפי� ציי�  את הסוגיות המוסריות  כקשות להתמודדות א� הנימוקי� נבעו 

 .מסיבות אסטרטגיות המתייחסות להיבט הכלכלי ארגוני ולא מסיבות מוסריות

 �סוגיית הפיטורי

 "גל פיטורי� בחברה הוא תמיד אירוע משמעותי ומזעזע ויכול לפגוע בתפקוד החברה"

 סוגיית הלייזר

ברור לדעתי כי יש לדווח ללקוח על הבעיה ואי� . עיה קשה א� לאו דווקא מסיבה אתיתהב"

 ".מ ע� הלקוח לפיתרו� הבעיה"לפיכ� הבעיה הזו היא קשה מבחינה כלכלית ומו, התלבטות בכ�

 ת המכרזסוגיי

הפיתוי לקבל את המידע ולפעול לפיו הוא מאד גדול א� יש לזכור שהנזק בא� המידע יתגלה כלא "

 "אמי� או א� תתגלה עצ� העברת המידע  הוא גדול בהרבה לכ� יש להתעל� מהמידע

מציבה בפני המנהל החלטה קשה מאד ,אשר נותחה והוכחה כיעילה, הורדת מחיר על הצעה"

הא� לוותר על רווח כלכלי תמורת השקעה : נמצא המפעל בקשיי� כלכליי� בעיקר בתקופה בה 

מחדדי� את הקושי שכ� ברור ,במקביל לנתוני� המוצגי� ביתר הבעיות ,החלטה זו .בעתיד

 ."וג� בטווח הארו� עתידו לא ברור,שהמפעל לא יכול לוותר על הכנסותיו
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רור כי הסוגיות המוסריות מצביעי� באופ� בוהאכותיי� הממצאי� הכמותיי� : לסיכו�

ההתמודדות ע� הסוגיות מוסריות נתפסת כקשה . נתפסות כקשות יותר יחסית לסוגיות האחרות

שעלולי� להיפגע מהחלטת מקבל בעלי עניי�  בשל  ה� בשל המימד הרגשי המתלווה לתהלי�

לוי תפקיד י ערכי� מוסריי� לבי� מי" וה� בשל הקונפליקט שנוצר בי� הצור� להתנהל עפ,ההחלטה

 .14המנהל המחייב שימור הארגו� והבטחת הצלחתו

 

 י מוסרי רטרוספקטיבי  לזיהוי מוסריניתוח הפער בי� זיהו 5.5.2

מייצג את רמת ה הזיהוי המוסריציו� . א :זיהוי הסוגיות המוסריות בא לידי ביטוי בשני מדדי�

המייצג  סרי הרטרוספקטיביציו� הזיהוי המו. בו ,הזיהוי של הסוגיות המוסריות בשלב ההדמיה

סכמות אלו באות לידי ביטוי כשלאד� . מבנה הידע של האד�בת ות הקיימו המוסריותאת הסכמ

לאד� תהלי� זה מאפשר  .ניתנת הזדמנות להתבונ� על התהלי� שביצע באופ� רטרוספקטיבי

  מצבאת הסכמות המוסריות הקיימות בזיכרונו ללא הפרעות של גורמי" קדמת הבמה"להעלות ל

 .המסיחי� את הקשב שלו מסכמות אלו

 בשלב ההדמיה "זיהוי המוסרי"פער מובהק בי� ממוצע ציוני המציגי�  ממצאי המחקר 

בכלל משתתפי  ,בתו� ההדמיה  בשלב הראיו� "הרטרוספקטיביהמוסרי הזיהוי "ציו� לבי� ממוצע 

. י� תופעת הזיהוי המוסרימרכיבי� שוני� המאפיינצביע על  פער זה מ .)'ג 23' טבלה מס (המחקר

 הרי שציוני הזיהוי המוסרי ,בעוד שציוני הזיהוי המוסרי מושפעי� מגורמי מצב בהדמיה

  . הרטרוספקטיבי מצביעי� על הסכמות המוסריות  הקבועות הקיימות בקרב המשתתפי�

 

כלל  השוואה ביו ציוני הזיהוי המוסרי והזיהוי המוסרי הרטרוספקטיבי  ב � ' ג32' טבלה מס

 המשתתפי�

 ציו� ממוצע סטיית תק�

 זיהוי מוסרי 2.85 1.26

 זיהוי מוסרי רטרוספקטיבי 3.60 1.12

t 46 df =-3.493 p<0.01 

 

קבוצת בבי� ממוצעי ציו� הזיהוי המוסרי הרטרוספקטיבי השוואה  מציגה 'ג 24' טבלה מס

וי הרטרוספקטיבי של  כ� שציו� הזיה על  מצביעההשוואה זו. קבוצת הסטודנטי�ובהמנהלי� 

משמעות ממצא זה .  p<0.012.78 =(t 46df (מזה של הסטודנטי� המנהלי� גבוה באופ� מובהק 

היא שבקרב בעלי הנסיו� הניהולי המבוגרי� יותר קיי� רפרטואר סכמות מוסריות עשיר יותר 

 .מאשר בקרב סטודנטי� צעירי� חסרי נסיו� ניהולי

 

 ציו� הכולל של  זיהוי מוסרי רטרוספקטיביבהלי� לסטודנטי� השוואה בי� מנ� ' ג24' טבלה מס

 

�  ממוצע סטית תק

 מנהלי� 4.03 0.94

                                                 
 . ש� נמצא כי לרגש יש משמעות רבה בזיהוי סוגיות מוסריות1ממצא זה משלי� את הממצאי� במחקר  14
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 סטודנטי� 2.67 1.41

t 46df= 2.78  p<0.01 

    

 הבדל בי� נשי� וגברי� 5.5.3

ניתוח הנתוני� .   בי� גברי� ונשי� י� מובהקי� הבדלולא נמצא 2בכל המדדי� שנבדקו במחקר 

 'ג25'  מסמוצג בטבלה

 

 פער בי� גברי� ונשי� �'  ג25' טבלה מס

      ממצאי�           

                     

 

 מדד

 

 ממוצע 

 גברי�

N=28 

 

סטיית 

� תק

 

ממוצע 

 נשי�

N=20 

 

סטיית 

� תק

 

 רמת מובהקות

 t46df=.235 p>0.05 0.754 2.80 0.745 2.71 זיהוי  מוסרי

זיהוי מוסרי 

 רטרוספקטיבי

3.40 

 

1.29 3.70 1.49 t46df=.456 p>0.05 

מורכבות 

 קוגניטיבית

4.5 1.73 4.3 1.95 t46df=.469 p>0.05 

 

 

 סגנונות זיהוי 5.5.4

השימוש בציוני הזיהוי המוסרי ובציוני הזיהוי הרטרוספקטיבי מאפשר לבחו� את יחסי הגומלי� 

  ):'ג 4'  מסלוח (שוני�סגנונות זיהוי שלושה בי� הציוני� הללו בקרב משתתפי המחקר ולתאר 

 

  תרשי� סכמטי של סגנונות הזיהוי העיקריי�� 'ג 4 ' לוח מס

ראיו� מוסרי רטרוספקטיביהדמיה

אוריינטציה 

אסטרטגית 

עקבית

אוריינטציה

מוסרית

  עקבית

אוריינטציה

מוסרית

תלוית 

הקשר

רטרוספקטיבי/ ציון זיהוי מוסרי 

מוסרי גבוה

רטרוספקטיבי/ ציון זיהוי מוסרי 

מוסרי נמוך

מקראה
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תייחס המשתת" ה� בשלב ההדמיה וה� זיהוי זה הבדפוס  – אסטרטגית עקבית אוריינטציה. א

 . ות מוסריותבשלב הדיווחי� הרטרוספקטיביי� למימדי� האסטרטגיי� והתקשה לזהות סוגי

 דפוס התנהגות בו זיהה המשתת" סוגיות מוסריות כבר � אוריינטציה מוסרית חיובית  עקבית. ב

  יכולת הזיהוי המוסרי הופגנה באופ� עקבי ג� בדיווחי� הרטרוספקטיביי�. בשלב ההדמיה

 דפוס התנהגות בו התקשה המשתת" לזהות סוגיות � אוריינטציה מוסרית תלוית הקשר. ג

בשלב הזיהוי הרטרוספקטיבי והתייחס לנושא א� הפגי� יכולת זיהוי יות בשלב ההדמיה מוסר

 . המוסרי בהערכת הקושי ובחלקו במשוב להקלטה

י כל "גה את תיאור שלושת דפוסי התגובה והתגובות המאפיינות עפ מצי'ג 26' טבלה מס

לו עקביות גיוריינטציה אסטרטגית אי "משתתפי� המאופייני� ע. אחד משלבי המחקר

דומה תגובת� בשלב הזיהוי בהדמיה . סטרטגיות בכל ארבעת שלבי המחקרבתגובותיה� הא

תגובות למשוב , הגדרת הקושי של הסוגיות(תגובת�  בשאר שלושת  השלבי�  הרטרוספקטיביי� ל

י אוריינטציה מוסרית "משתתפי� שאופיינו ע. )המוקלט ותגובות בראיו� הרטרוספקטיבי המוסרי

 והתייחסו דפוס האורינטציה האיסטרטגית העקבית הפגינו דפוס תגובות הפו� מ,עקבית

י אוריינטציה מוסרית "המשתתפי� שאופיינו ע. לקריטריוני� מוסריי� בכל ארבעת שלבי המחקר

תלויית הקשר התקשו בזיהוי היבטי� מוסריי� בהדמיה א� התייחסו במידה זו או אחרת 

 .בי� הבאי�לקריטריוני� מוסריי� בשלושת השל

י סגנונות הזיהוי כפי שבאו לידי " מציגה את התפלגות המשתתפי� עפ'ג 27' טבלה מס 

 :עיו� בטבלה חוש" שתי תופעות עיקריות. ביטוי בכל  אחת מהסוגיות המוסריות

י אוריינטציה מוסרית תלויית הקשר ואוריינטציה "שכיחות המשתתפי� המאופייני� ע .א

 .רי� והלייזר דומהמוסרית עקבית בסוגיות הפיטו

ל "י אוריינטציה איסטרטגית בשתי הסוגיות הנ"שכיחות המשתתפי� המאופייני� ע .ב

 קטנה

י אוריינטציה " המשתתפי� מאופייני� ע75%בסוגיית המכרז בולטת מגמה הפוכה שבה  .ג

, י אוריינטציה מוסרית תלויית הקשר" מהמשתתפי� מאופייני� ע20.9% .איסטרטגית

 .י אוריינטציה מוסרית עקבית" ע מאופייני�4.1%ורק 

 

 י ארבעת שלבי המחקר" תאור דפוסי התגובות עפ�'  ג26' טבלה מס

אוריינטציה מוסרית  תלוית 

 הקשר

אוריינטציה מוסרית 

 חיובית עקבית

אוריינטציה אסטרטגית 

 עקבית

                            דפוס

   שלב       

בינוני בזיהוי /ציו� נמו� 

 מוסרי

 חשיבה בקול ציו�  נמו� בזיהוי מוסרי יו� גבוה בזיהוי מוסריצ

אזכור חלק מהבעיות 

המוסריות כבעלות קושי 

 מוסרי  להתמודדות/רגשי

   סוגיות לפחות2 אזכור  

רגשי / כבעלות קושי מוסרי

 להתמודדות 

  קושי(שחזור אזכור בעיות אסטרטגיות

תוספת /אי� תגובה

התייחסויות מוסריות או 

 הקיימות אצל הרחבת

תוספת /אי� תגובה

התייחסויות מוסריות או 

הרחבת הקיימות אצל 

הוספת / אי� תגובה 

 פרטי� טכניי�

 *תגובה למשוב מוקלט
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 י סוגיות בכלל המשתתפי�" התפלגות סגנונות הזיהוי עפ� 'ג 27'  טבלה מס

 

 סוגיית 

 הפיטורי�

 סוגיית 

 הלייזר

 סוגיית

 המכרז

אוריינטציה מוסרית 

 תלויית הקשר

19 

39.6% 

21 

43.8% 

10 

20.9% 

 אוריינטציה מוסרית 

 עקבית

24 

50% 

22 

45.8% 

2 

4.1% 

 ה אוריינטצי

 איסטרטגית

5 

10.4% 

5 

10.4% 

36 

75% 

 

 

 

 ניתוח התוכ� של התגובות הרטרוספקטיביות (תהלי& הכשל בזיהוי   5.5.5

 הניתוח של ההתייחסויות הרטרוספקטיביות היא להבי� את תהלי� הזיהוי והכשל בזיהוי מטרת

� תהלי באמצעות מעקב אחר 1 ולהשלי� את הממצאי� ממחקר ,מנקודת המבט של המזהה

 התוכ� של השיח הכשל בזיהוי התבצע באמצעות  ניתוח תיאור תהלי� . הזיהוי בעת התרחשותו

על מנת לזהות את גורמי הכשל בתהלי� הזיהוי נתבקשו המרואייני� . זהשאפיי� את תהלי� 

א� התייחסו לפגיעה בעקרונות ( הדמיהלהתייחס לאות� מקרי� שבה� נכשלו בזיהוי המוסרי ב

הבקשה לתאר את הסיבות לכשל המוסרי דומה . פערה אתולנמק , ) הבאי�מוסריי� בשלבי�

 שבעוד ,ההבדל בי� שני המצבי� הללו הוא.  בעבודה זו1' במהותה לשיטת המחקר במחקר מס

 תארו המשתתפי� כשל בזיהוי של אירוע שהתרחש במרחק זמ� כאשר לחוקר לא 1שבמחקר 

כשל / נוצרה האפשרות לצפות בתהלי� הזיהוי2 הרי שבמחקר ,היתה אפשרות לצפות בארוע עצמו

הניתוח התמקד  . תו אירוע של המשתת" לאות הרטרוספקטיבילהתייחסותבזיהוי ולהשוות אותו 

משתתפי המחקר המשתייכי� לקבוצת האוריינטציה המוסרית תלוית ההקשר  תפסו  בדר� בה

ראות לפער שכזה אנו יכולי� ל תיאור אופייני .את הכשל בזיהוי הסוגיות המוסריות בשלב הזיהוי

המוסרי כשנשאל לגבי סיבות התעלמותו ממרכיבי� מוסריי� בעת הראיו� '  אבתגובתו של

 :בתגובתו לסוגיית הפיטורי�

ההחלטה שלי הייתה החלטה לטובת המפעל  וכמו שאומרי� לא יצאתי כל כ� בסדר ממנה  "

גור בעיר בה ממוק� המפעל שלנו וכי אני לא התייחסתי לעובדה שהעובדי� עברו ל, בלשו� המעטה

 ואולי לעבור לעיר ,ה� זקוקי� לזמ� התארגנות א� יצטרכו לחפש מקו� עבודה חדש

 מיעוט המשתתפי� מיעוט המשתתפי�

ציו� גבוה  בזיהוי מוסרי 

 רטרוספקטיבי

ציו� גבוה בזיהוי מוסרי 

 רטרוספקטיבי

ציו� נמו� בזיהוי מוסרי 

 רטרוספקטיבי

זיהוי מוסרי 

 רטרוספקטיבי
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בדיעבד שאני חושב על כ� אז הייתי משנה את ההחלטה שקיבלתי והייתי מודיע לה� זמ� .אחרת

 "רב יותר לפני מועד הפיטורי�

 

את '  מנעה על פי דיווחו  של אאת הסיטואציהלמרכיבי� האיסטרטגיי� שאפיינו  הפניית הקשב

  .המרכיבי� המוסריי� בסיטואציהמ התעל� , וכתוצאהבחינת הסוגיה על כל מרכיביה

י� לפערי� של המשתתפהמש� מציגה דוגמאות מהתייחסויות סדרת הטבלאות המוצגת ב

 מוצגת 'ג 28 'בטבלה מס .בדיווחי� הרטרוספקטיביי�תגובותיה�  לבי� בי� שלב הזיהוי בהדמיה

דפוס התגובות כולל .  שלבי המחקרארבעתלאור� סוגית הלייזר לדוגמא לדפוס תגובות מתפתח 

 תגובה להאזנה להקלטת השיח , להתמודדותשלב הגדרת הסוגיות הקשות, את שלב הזיהוי

בשלב ההדמיה מופעלת סכמה אסטרטגית  .י ושאלות יזומות בעקבות הראיו�ראיו� מוסר, בהדמיה

דת בהיבט המשפטי של הסיטואציה ואילו ההיבט המוסרי של פגיעה אפשרית בבני אד� המתמק

 .מוזכרת פגיעה אפשרית באד� כאחד ממרכיבי הסיטואציה,הקושיבשלב דרוג . לא מוזכר כלל

ואילו בשלב הראיו� , להתעלמות מנושא הפגיעה בראיהמוצגת התייחסות ,  התגובה להקלטהבשלב

 בתשובה לשאלה בראיו� על הסיבה  .כסוגיה מוסריתל " הסוגיה הנר המשתת" במפורש אתמגדי

ההיבט המשפטי כתוצאה ב תמקדותו מתאר המשתת" את ה ,להשמטת הנושא המוסרי בהדמיה

תגובותיו של .  כגור� המרכזי לחוסר תשומת הלב למימד המוסרי,מתפיסת איו� על הארגו�

 סכמה המוסרית שיכולה לבא  שלו קיימתכי  במבנה הידע הבסיסיהמשתת" מעידות באופ� ברור 

  נית� להניח כי במקרה זה. באה לידי ביטוי כבר בשלב הערכת הקושי סכמה זו,ואמנ�. לידי ביטוי 

 גור� להפנייתש  האיו� על הארגו�תפיסתזיהוי המרכיב המוסרי הוא ב כשלהגור� המשפיע על 

 . בניהול הארגו� למימד האסטרטגישל המשתת" הקשב  

 

 דוגמא לדפוס תגובות מלא בסוגית הלייזר � ' ג28'  מסטבלה

שאלה בראיו� על 

 סיבת ההשמטה 

הנמקת   תגובה להקלטה ראיו� רטרוספקטיבי 

 הקושי

 הדמיה

התמקדתי בבעיה "

המשפטית משו� 

שהיא המאיימת 

במצב הלא . ביותר

ברור של המפעל 

מבחינה כספית 

קיימת סכנה 

אמיתית לקיומו  

וחשבתי שא� 

 את הרכיב נכניס

על חשבוננו זה 

יכול לגרו� נזק  

כלכלי בלתי  

 ".הפי�

הבעיה מוסרית משו� "

שבני אד� יכולי� 

נית� להמשי� .להיפגע 

כמתוכנ�  ולספוג את 

בעיית העיוורו� א� 

הרי .תיווצר בהמש�

יתכ� ג� שלא יקרה 

כלו�  ואז סת� יצרנו 

מבחינה . מהומה

מוסרית צרי� ליידע 

  ".את הלקוח על הבעיה

לא התייחסתי "

לאפשרות 

שאנשי� יכולי� 

להתעוור ואני 

חושב שבמידה 

מסוימת ג� לנו 

יש אחריות  ג� 

א� זה לא מוגדר 

 ".בחוזה

יש כא� עניי� "

עסקי גדול 

ומולו נזק גו" 

. לבני אד� 

ברור שלא 

רוצי� שבני 

אד� יתעוורו  

בגלל המערכת 

שלנו ומצד שני 

לא רוצי� 

שהעסקה 

תגרור 

 "הפסדי�

עניי� זהו "

משפטי חוזי 

ויש לערב 

כא� את 

א� .ד"עו

בחוזה לא 

מוזכר הרכיב 

זו בעיה של 

הלקוח וצרי� 

לדו� ע� 

הלקוח לאחר 

בירור 

הענייני� 

 ".החוזיי�
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 פער בי� שלב הזיהוי בהדמיה  י"המאופייני� ע דפוסי תגובה מוצגי� 'ג 30� ו'ג 29טבלאות ב

בשתי  .ושי והזיהוי המוסרי הרטרוספקטיבילבי� שלב הערכת הקבסוגיות הפיטורי� והלייזר 

תגובה אסטרטגית י המשתתפי� "ע הדמיה מוצגתשבו בשלב התגובה ל בולט דפוס "הדוגמאות הנ

שלב בה� בשלב הגדרת הקושי וה�  מרכיבי� מוסריי� זיהויאנו פוגשי�  ואילו בהמש�  .טהורה

ל "הנתפי� את הסוגיות מגדירי� שני המשת בשלב הראיו� .הזיהוי המוסרי הרטרוספקטיבי

ל  מדגימות מצב כשל בזיהוי בשלב ההדמיה "תגובות שני המשתתפי� הנ .כבעלות אופי מוסרי

 )המופיעות בשלבי� מאוחרי� יותר בתגובות המשתתפי�(למרות קיו� סכמות מוסריות 

 .משתתפי�ברפרטואר התגובות של ה

 

  פיטורי��סימולציה רצ" אירועי� ללא תגובה על הקלטת ה– ' ג29'   טבלה מס

 הדמיה הנמקת הקושי ראיו� רטרוספקטיבי

הדילמה היא הא� לשקר "

לעובדי� ולמשו� אות� למרות 

שידוע מראש שאי� לה� עתיד 

ובכ� למנוע מה�  זמ� יקר 

 "?לחיפוש עבודה

נראה לי קשה  באופ� אישי "

להודיע למישהו שהוא מפוטר 

במיוחד שהרקע הוא לא אישי 

 לי שזו נראה.או מקצועי 

התמודדות רגשית קשה מאוד 

במיוחד  לאור העובדה שזה 

מצב שאני לא רוצה למצוא בו 

ההרגשה קשה בגלל  . את עצמי 

שהחלטת לפטר מישהוא הוא 

עלול לאבד הכל  ול� אי� 

לאור הסיפור . שליטה על זה

 " זה עוד יותר קשה2בבעיה 

לדעתי יש להודיע חודש מראש "

כ� כל הודעה לפני . ולא לפני

יכולה לשבש את העבודה במפעל 

 "ולגרו� לדמורליזציה

 

  מכרז�רצ" ארועי� ללא תגובה על הקלטת הסימולציה – ' ג30' טבלה מס

 הדמיה הנמקת הקושי ראיו� רטרוספקטיבי

הבעיה המוסרית המוצגת כא� "

הידע . הינה ריגול תעשייתי 

נרכש מעובד של החברה 

ובדילמה היא הא� ,המתחרה 

ו ולהגדיל את סיכויי להשתמש ב

הזכייה במכרז בצורה לא הוגנת 

תו� ידיעה ,או לא להשתמש בו ,

 "שהחברה תפסיד במכרז

יש כא� בעיה הא� להשתמש "

בידע שנרכש מעובד לשעבר 

מצד אחד . בחברה מתחרה

מידע זה מועיל  מאוד לש� 

צעד שימנע .הזכיה במכרז

פיטורי עובדי�  ויחזק את 

ר על א� מצד שני מדוב. החברה

ידע שהושג לא בדרכי יושר 

 "המונע תחרות הוגנת

ו צריכי� את הפרויקט  הזה אנ"

ממספר סיבות א� לחברה 

העיקריות למנוע פער תעסוקתי 

ובכ� לא לפטר עובדי� ולהשתמש 

 "בפרויקט כקרש קפיצה 

 

 

 

 

 

 



 246 

 

 כשל בזיהוי הגורמי  5.5.6

ת� המרואייני� שכשלו בזיהוי המוסרי על מנת לזהות את גורמי הכשל בתהלי� הזיהוי נתבקשו או

או בחלק , הציגו תגובות מוסריות בשלושת השלבי� הרטרוספקטיביי�ואשר (בשלב ההדמיה 

 בזיהוי   נאספו נתוני הכשלבה שיטת מחקר זו דומה לדר� .כשל בזיהויהלתאר ולנמק את  )מה�

 1ת במחקר וטיבי הרטרוספקותההנמקששבעוד  ,הוא 2 ומחקר 1ההבדל בי� מחקר . 1במחקר 

תנה העדות י נ2הרי שבמחקר ,  זמ� רב קוד� לכ�מו שהתקייי� בשחזור ארועועסק

אפשרות כחוקרי�  לנו נתנה וש, ארוע שהתרחש מספר דקות קוד� לכ�לגביהרטרוספקטיבית 

 'ג 32ו ,'ג 31טבלאות ב. ארוע עליו דווחו המשתתפי� רטרוספקטיביתאותו  ב באופ� ישירלצפות

בשלב שלה� לסיבות אות� מייחסי� המרואייני� לכשל בזיהוי המוסרי מאות דוגמוצגות 

בשני המקרי�  בולטת ההתמקדות במימד האסטרטגי של הסוגיה כתוצאה מהפניית  .ההדמיה

 .הקשב למצבו הכלכלי של המפעל

  הסבר כשל בזיהוי בשלב התגובה לאחר השמעת ההקלטה�   ' ג31' טבלה מס

בה תשובה על שאלה לגבי הסי

 להשמטה בהדמיה

תגובה לאחר השמעת 

 ההקלטה

תגובה אסטרטגית בסימולציה  

 על הודעה מוקדמת 

קיימת בעיה נוספת שלא " 

שמתי לב אליה קוד� משו� 

שהסתכלתי על הצור� 

בפיטורי� וזה מיקד את 

היה נראה לי , תשומת הלב שלי

שהבעיה של המפעל היא מצבו 

הכלכלי ופשוט לא שמתי לב 

לה להיות כא� לבעיה שיכו

 "פגיעה בעובדי� המפוטרי�

 

היסוס .....(אני רואה פה בעיה"

יש בעיה בפיטורי עובדי� ) קל

קיי� ג� מצב שחלק .חדשי�

מ� העובדי� החדשי� עברו 

מאזור המרכז לאזור שבו 

אני חושב ...נמצא המפעל

שצרי� להודיע לעובדי� 

החדשי� המועמדי� לפיטורי� 

זמ� רב יותר מראש על מנת 

וכלו למצוא מקו� עבודה שי

 "חדש

צרי� להודיע על פיטורי "

העובדי� כשלושה שבועות או 

אני לא רואה קשר . חודש לפני כ�

בי� מועד ההודעה לבי� כ� שה� 

נקלטי� חדשי� או עובדי� 

העובדי� החדשי� . וותיקי�

מכירי� פחות את המפעל לעומת 

הוותיקי� שה� יותר מיומני� 

 " .ות�ולכ� אי� לי בעיה לפטר א

 

 הסבר כשל בזיהוי בשלב הראיו� הרטרוספקטיבי � ' ג32' טבלה מס

תשובה לשאלה על ההשמטה 

 בהדמיה

ראיו� רטרוספקטיבי על 

 סוגיות מוסריות

תגובה אסטרטגית בסימולציה  

 על מידע במכרז

כל הבעיות שהוצגו בסימולציה "

התמקדו במצב הכספי הבעייתי 

אחרי שאתה עובר . של המפעל 

 כזה שהוא מלא אירועי� יו�

בעייתיי� תשומת הלב של� 

מתמקדת בצור� להביא 

פרויקטי� חדשי� למפעל ולכ� 

הראש שלי היה בכיוו� זה ולא 

הסוגיה היא להשתמש במידע "

שהגיע מהדלת האחורית על 

הצעות של חברה מתחרה או 

ההיבט הוא הא� מותר . לא

ריגול /בלהשתמש במידע גנו

יש פה בעיה מוסרית . תעשייתי

לא הייתי רוצה שיעשו לי אותו 

 "הדבר

מצד אחד רצוי להוריד את "

המחיר כדי לוודא זכייה במכרז 

שיביא לרווח קט� מפרויקט זה 

אבל בעיקר יביא לסיכויי� ,

גדולי� יותר לזכייה בחוזי� 

בגזרות נוספות ואולי ג� 

שני , מצד . ל "בפרויקטי� בחו

 המחיר תביא את הרווח הורדת
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התייחסתי לדר� בה הגיע 

 "המידע

 השולי מהפרויקט לקט� מאד 

החלטתי להוריד את המחיר 

 ,לפי הצעתו של אית� ,10%ב

 כדי להגביר את הסיכויי� 

 �לזכייה בחוזי� נוספי� באר

ל ובכ� להביא "ובחו

 " החברהלהתפתחות

 משתתפי�( המשתתפי� שהוגדרו בקבוצת האוריינטציה המוסרית תלוית ההקשר דיווחימניתוח 

התייחסו למרכיבי� מוסריי� בשלבי� א� , שלב הזיהוי בהדמיהקיבלו ציו� נמו� בש

 :בהדמיה  המוסרי בשלב בזיהוי סוגי כשלי�עלו שישה   ))הרטרוספקטיביי�

 15) משפטי/כלכלי(התמקדות במימד האסטרטגי  של הארגו�  .א

ת הארגו� וכתוצאה מתו� רצו� לקד� א מקבל ההחלטה ממוקד בהיבט הכלכלי  של הסיטואציה .1

 :מתעל� ממימדי� מוסריי�

  "מבחינת האיו� הכלכלי למפעלהייתי ממוקד בלפתור את הבעיה  קוד� כל ....אני לא יודע"

 

קיבלנו נתוני� על המתחרה שלנו מעובד בכיר שעזב את החברה וזה דברי� שלא מקובלי� ולא "

זה , � שזה תהליכי� שקורי� זה לאיש כל ההדלפות האלה ושזה קורה תדעי ל. כ יפי� זה נכו�"כ

ויש הרבה  חברות שעושות ריגול תעשייתי ומנסות בכל פע� למצוא ... לא פיקציה מה שכתוב פה

נתוני� כאלה שיתנו לה� את האפשרות להגיע  להצעה הטובה ביותר שתית� לה� מלכתחילה את 

ע שהחלטתי על מה יותר אני לא שמתי לב לעניי� הזה במיוחד כי אני חשבתי באותו רג .המקדמה

כ� ולא חשבתי על אותו עובד בכיר שעזב שהוא , כ�. לי לא כב� אד� אלא לי כמנהל החברה. טוב לי

 ."בעצ� סרח וזה לא בסדר

 

הסתכלתי על השיקול הכלכלי השיקולי� שהוצגו לי היו שיקולי� כלכליי� מבחינת הבעיות "

אני לא חושב שאפשר לעצור .....המשכתיהתחלתי לעבוד בתחילת היו� על שיקולי� כלכליי� ו

 "אני של� ע� הטקטיקה שבה פעלתי היה לי אילו� כלכלי ולא היה לי מה לעשות...

 

 יש  חשיבה מישהו מעי" ,הקטע האנוש...מה שאמרתי בשמיעה שניה זה אני  נראה לי שילוב נכו� "

כל  מחיר דילמות מאד אנשי�  יחד ע� הנושא של מה� מטרות הארגו� מטרות רווח זה לא כס" ב

הייתי ממוקד בבעיה הכלכלית של המפעל ולא התייחסתי . צרי� לעבוד על עבודת צוות....קשות 

 "לנושא האנושי

מקבל ההחלטה חושש לתביעה משפטית כנגד הארגו� וכל תשומת ליבו מופנית להגנה על  .2

 :הארגו�

  כבעייה משפטית,  הבעייהראיתי אתלא התייחסתי להיבט המוסרי  ....לא חשבתי על זה "

התייחסתי לבעייה הכלכלית משפטית  משו� שבעבודתי היו� . יחסתי לנזק הסתברות נמוכה 

הרבה פעמי� לא . יומית יש לי מודעות משפטית גבוהה והסתכלתי דר& המשקפיי� המשפטיות

                                                 
 .של הכותב בציטוטי המשתתפי� מציגות את סוג  הכשל  כפי שהוא נתפס בעיני המשתתפי�ההדגשות  15
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מה שעניי� אותי זה האפשרות שיתבעו  .יכולתי לחשוב אחרת ולצאת מהמסגרת המשפטית

 "תנואו

 הסתמכות על תסריטי פעולה  .ב

במצב של לח� לקבלת החלטה משתמש מקבל ההחלטה בתסריטי הפעולה הפשוטי�  על מנת 

 :י� ה� הדר� הצהירה והיעילה ביותרתסריטי הפעולה המשפטי. לפתור בעיות

לא חשבתי על התחושה שלה� שה� ..... ..חשבתי על אה, לא חשבתי על הזמ� שיש לה� להתארג�"

מה חשוב לה ומה אני , וחשבתי בעיקר על החברהוטרי� אחרי שה� עשו את כל המאמ� הזה מפ

לא , א נהגתי לפי החוק"ז, בעצ� אני נהגתי לא בסדר... עושה רק לפי מה שצרי& מבחינת החוק 

פחות , מתי תביא משכורת הביתה, אי� ל� זמ� להתארג�, א� יש ל� זמ�, כ על מה שעובר עליה�"כ

 "הלכתי על פי החוק משו� שזה הדבר שנראה לי הכי נכו� והכי יעיל בסיטואציה . החשבתי על ז

. 

אני לא עברתי .היה לי במודעות הרגשתי זה לא בסדר אבל לא הייתה לי בעייה להשתמש במידע "

יש איסור לשימוש במידע עצמי בניירות ער� .הוא עבר על החוק  . על שו� חוק בשימוש במידע

אני לא עברתי על שו� חוק ונראה לי שבעסקי� מיוזמתו כדי להתנק� בקודמי� הוא בא . לדוגמא

 . "מכיוו� שלא עברתי על שו� חוק ולא פגעתי בשו� אד�  זה לגיטימי. זה בסדר

  הסחת תשומת לב� חלוקת קשב לקויה .ג

מקבל ההחלטה מתמקד במימד אחד כתוצאה מלח� זמני� ואינו מסוגל לחלק את הקשב בי� 

 :מדי�מספר מי

"� רק אחרי שהתחלתי לגבש דעה שלי אז כי אני בהתחלה לא ראיתי את הקטע הזה של העיוורו

 בקריאה ראשונה לא ראיתיא "ראיתי שזה יכול לגרו� לעיוורו� ז

 ?למה: ש

 שאני אני חושב שהייתי ממוקד בתפקיד הניהולי  והבעיה הייתה אי& לא לגרו� פגיעה במפעל:ת

 "  �כיה לי בראש כשנפגשתי ע� הבעיה לראשונה קוד�  למנהל זה הדבר הראשו� שה

 ?למה לא העלית את הנושא קוד�: ש"

 כשאמרתי שהבעיה מאד מורכבת  אני חשבתי שהיא אולי בגלל הסח הדעתלא עלה קוד� : ת

לא התייחסתי לזה מכיוו� . מורכבת במידה רבה ג� מבחינה מוסרית לזה התכוונתי בי� השאר

אי� אני ...טואציה התייחסתי לעצ� פתרו� הבעיה  ולא למורכבות שלהשבתפקידי כמנהל בסי

פותר אותה ומה מרכיב את הפיתרו� מה ה� ההשלכות של�   הבעיה אבל  בודאי זו בעיה מאוד 

 "מאוד  מוסרית

  .הטרמה מאירועי� קודמי�  שהביאה להסחת הדעת מהסוגיה המוסרית העיקרית .ד

השפיעה בהדמיה מודדות ע� אירוע מסוי� או מספר אירועי�  כשהתהשפעה שכזו באה לידי ביטוי

בא הדבר לידי ביטוי  בסוגיית המכרז ,  במיוחד.שבא לאחר מכ�על דר� ההתמודדות ע� אירוע 

כתוצאה מזמינות נושא הפיטורי�  שהופיע ברקע של  .כשזו הופיעה כסוגיה אחרונה בהדמיה

מנוע פיטורי עובדי� בסוגיית המכרז קודמות התמקד חלק מהמשתתפי� בצור� להסוגיות ה

תחושה המייצגת השפעה שכזו .  כשל בזיהוי הדר� בה הגיע המידע השנוי במחלוקת,וכתוצאה

מנהל זה מסביר את פשר התעלמותו  .  שמוצגי� בהמש�41מנהל ב� ' באה לידי ביטוי בדבריו של א

נושא פיטורי העובדי� מבעיית המידע  השנוי במחלוקת הבעייתי בסוגיית המכרז בטענה כי 
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 שהופיע לאור� אירועי ההדמיה  מיקד את תשומת ליבו לצור� למנוע פיטורי� בכל מחיר

 :התייחסויות דומות עלו ג� בדבריה� של משתתפי� אחרי�. כשהתמודד ע� סוגיית המכרז

 :'א

יעו בחלק מהאירועי� שהופ.אני לא רוצה להגיע עוד פע� למצב בו אצטר� לפטר עובדי� נוספי� "

ג� ההשלכה מנושא הלייזר וג� , קוד�  היה צרי& לבחו� את נושא הפיטורי� של העובדי� 

 יצר אצלי תחושה לא נוחה ולכ� חשבתי  עובדי�150מהפרויקט ע� אירופה וכמוב� הצור& לפטר 

 "שצרי� למנוע את הפיטורי� בכל ולא  התייחסתי לשו� דבר אחר
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 בדיקה מבוקרת של השפעת ההטרמה

 של הסוגיה המוסרית ברצ" האירועי� איתו מתמודד המנהל השפעה על תהלי� הזיהוי למקומה

סוגיה זו נבחרה משו� רמת . כגירוי בוח� נבחרה סוגית המכרזזו על מנת לבחו� השפעה . המוסרי

על מנת לבחו� . העמימות המוסרית שנמצאה לגביה במחקר המקדי� ובחוות הדעת של מומחי�

.  ברצ" אירועי ההדמיהבשני מקומות שוני�י� הזיהוי הוצבה הסוגיה את השפעת הרצ" על תהל

המשתתפי� היא ואילו למחצית השנייה של  ההדמיההיא הוצגה בתחילת הלמחצית מהמשתתפי� 

 מוצגת התפלגות ציוני הזיהוי 'ג33' בטבלה מס. האירועי� בהדמיה 9הוצגה במקו� אחרו� בסדרת 

 .י מיקו� הסוגיה בהדמיה"עפ

 

 י מקו� סוגית המכרז  בהדמיה" התפלגות זיהוי עפ� 'ג 33' מסטבלה 

 

               מקו� בסדרה

 

 ציו� זיהוי

 סו� ההדמיה תחילת ההדמיה

1 5 4 

2 2 � 

 

 11. מבחינת הנתוני� עולה כי מיעוט מהמשתתפי� התייחס לסוגיה זו בהיבטי� מוסריי� כלשה�

מוסרית וברמה �סוגית המכרז ברמה אסטרטגית המשתתפי� התייחסו למידע שנתקבל ב48מתו� 

 מימדי� ,משתתפי�ה 24 מתו� 7 ייחסו לה כשסוגית המכרז הופיעה בתחילת ההדמיה. מוסרית

 זיהו את הסוגיה כמאופיינת 2�מוסרית  ו� זיהו את הסוגיה  ברמה אסטרטגית5(מוסריי� כלשה�  

 4 בסו" ההדמיה זיהו אותה  הופיעהכשסוגית המכרז, לעומת זאת). ריי�י מרכיבי� מוס"ע

א� סטטיסטית מובהק אינו ההבדל עקב גודל המדג�  .מוסרית�משתתפי� ברמה אסטרטגית

סוגית המכרז אשר כ  עולה כי מהנתוני�. המגמה מעניינת וראויה לבדיקה במחקר נוס" בעתיד

ה  כשהסוגי, לעומת זאת. אסטרטגיתכבעיה אותה אבח�נטו המשתתפי� להוצגה בסו" ההדמיה 

 תופעה זו . זיהו בה היבטי� מוסריי�מספר משתתפי� גדול יותרל הוצגה בתחילת ההדמיה "הנ

 ,כלומר .משפיע על הדר� בה הוא נתפס אירועי� תסדרב אירוע כ� כי מיקומו של על רומזת

� ההתמודדות ע� האירועי� הקודמי� גור� כשארוע מופיע בסו" סידרת ארועי� הרי שתהלי

יצרו הארועי� הקודמי� בקרב המשתתפי� , במקרה הנדו�. ע האחרו�האירוכלפי להטרמה 

שה זו הביאה וותח תחושה של מפעל רווי בעיות כלכליות המתמודד ע� הצור� בפיטורי עובדי�

עדויות לתחושות .  מוקמה בסו" סדרת האירועי�זואות� לבחו� את בעיית המכרז באופ� שונה כש

  . המשתתפי� שיוצגו בסעי" הבא� המילוליי�אלו האנו מוצאי� בדיווחי

 הופעת  הסוגיות בהדמיהניתוח תוכ� של התייחסות המשתתפי� לרצ" 

� מניתוח התגובות של המרואייני�  מקבלי" האירועי� על הזיהוי המוסרי אנותמיכה בהשפעת רצ

במיוחד בתגובות הרטרוספקטיביות  ביטוי לידי השפעה זו באה. )במחקר' שלב ד (בראיו� המוסרי

שהופיע זמינות נושא הפיטורי� ,  לדוגמא.סוגיית המכרז כשזו הופיעה כסוגיה אחרונה בהדמיהל

קודמות הביא חלק מהמשתתפי� להתמקד בצור� למנוע פיטורי עובדי� בסוגיית הסוגיות הברקע 

 .המידע השנוי במחלוקתאליה� הדר� בה הגיע מ  גר� לה� להסיח את דעת�מיקוד זה  .המכרז
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  המסביר את פשר התעלמותו  מבעיית 41מנהל ב� '  בדבריו של אמוצגת כזו השפעהל דוגמא

כי נושא פיטורי העובדי� שהופיע לאור� אירועי  המידע  השנוי במחלוקת בסוגיית המכרז בטענה

 : בנושאההדמיה  מיקד את תשומת ליבו

ועי� שהופיעו בחלק מהאיר.אני לא רוצה להגיע עוד פע� למצב בו אצטר� לפטר עובדי� נוספי� "

 ג� ההשלכה מנושא הלייזר וג� חו� את נושא הפיטורי� של העובדי�קוד�  היה צרי� לב

 עובדי� יצר אצלי תחושה לא נוחה ולכ� חשבתי 150מהפרויקט ע� אירופה וכמוב� הצור� לפטר 

 "ל ולא  התייחסתי לשו� דבר אחרלשצרי� למנוע את הפיטורי� בכ

י� לכלל הסוגיות מצביע על שני נושאי� עיקריי� שליוו ניתוח התוכ� של תגובות המשתתפ

המצב הכלכלי הבעייתי של המפעל שעלול להשפיע על . א: את התמודדות� בהדמיה לכל אורכה

  משתת" , לדוגמא.הצור� בפיטורי עובדי� במידה ולא יושגו פרויקטי� חדשי�. בו ,שרידותו

קבלת המידע באירוע את לא זיהה  ו� שאלה יזומה המנסה לבחו� מדועשנשאל במהל� הראי

, כבעיה מוסרית)  אירועי� קודמי�8שהוצב בסו" ההדמיה כשמאחוריו התמודדות ע� כ(  המכרז

 מתאר את ההשפעה המצטברת של האירועי�

 ?הא� שמת לב מוקד� יותר לבעיה הזו:ש

 ..לא,לא ...לא שמתי לב : ת

 ?מדוע : ש

 הדר� שבה הוציאו את המכרז החברה שנתת� לי מה שהטריד אותי זה מצב החברה והכעס על: ת

ולכל אור& יו� העבודה הבעיות רק הלכו והצטברו כ& שזו הזדמנות בלתי לנהל היא במצב קריטי 

ההדגשות בכל הציטוטי� המוצגי� בהמש� .(הפיכה להציל את המצב של החברה ולמנוע פיטורי�

 )י עור� המחקר"נעשו ע

ר כי שרשרת האירועי� שחווה במהל� ההתמודדות בסימולציה מתגובתו של המרואיי� עולה בבירו

המכוו� כל כולו ) סכמה אסטרטגית(בנתה אצלו מודל מנטלי יעד למפגשו ע� ארוע המכרז ה

 .להצלת המפעל ומניעת  פיטורי העובדי�

מעבר , א� המפעל לא יזכה במכרז וזאת ג� המרואיי� הבא מודאג מהצור� לפטר עובדי� נוספי�

 :וימי� כבר בפיטורי�לאלו המא

 אסטרטגית ג� בהתחשב ברווח שוב החשיבות של ראיה.אני מאשר את הורדת המחיר"

 כמוכ� אני לא מעוניי� לפטר עובדי� נוספי� . סד בטווח הקצר הינה מכרעת בשיקולהפ/השולי

  ."בשל הדאגה להו� האנושי בחברה ומוניטי�

עות מכניסה למכרז של המשתת" דפוס שונה של רצ" הארועי� משפיע דווקא על הימנ

 :הצטברות הבעיות גורמת עבורו לחשש שלא יוכל להתמקד בפרויקטי�  קודמי�. הבא

אני חושב  על צווארי בקבוק ופיגורי� שליוו אותי כל היו�  אני מאוד רוצה להיכנס למכרז "

 וג� כשמדובר ג� בפרויקטי� באירופה...הנטייה לוותר ולהתרכז במה שיש לנו ולהתקד� ש�

 � "תפסת מרובה לא תפסת...בפרויקט של גדר באר

אנו פוגשי� בתגובותיה� של מספר אירועי� שהתרחשו קוד� להצגת אירוע ההשפעת את 

שופטת את אירוע הלייזר בהתייחס למידע קוד� ' ג  ,לדוגמא. משתתפי�  ג� בסוגיית הלייזר

ואולי " לעדות"כלל אינו כשיר  ומסיקה כי מנהל הפרויקט שהתריע  על התקלה  שהוצג בהדמיה

 .בכלל לניהול
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מחברת את זה לקטע של היוע. הארגוני  שבא כ� שהייתי מנסה להעביר את העיד� הזה ואני  "

 ". אולי צרי� להחליפו...יכול להיות שצרי� לקרוא לאד�  ולעמוד על טיבו ....לדבר על ליב�

 :בא לקבל החלטה באירוע הלייזרהמרואיי� הבא  מתייחס לקשיי� שבה� נמצא המפעל כשהוא 

הא� להסכי� או לא להסכי�  הא� להתקי� או לא להתקי� לו אותו בחינ� כדי לשמר את היחסי� 

 "יש פה איזשהוא סיכו� גבוה שאנחנו נמצאי� בקשיי� ג� ככה....ע� הלקוח 

ט לשקול  הא� לכלול  בפרוייק מתייחס לנושא הפיטורי� בסוגיית ההודעה המוקדמת כשבא' ד

 מערכת הלייזר מרכיב שימנע פגיעה בראית המשתמש על חשבו� המפעל

 יכול להיות שאני טועה  כא� שוב משיקולי טוב לב   עובדי�200אני מהרהר שנית על פיטורי "

 "שלו וגור� לפגיעה עתידית במפעל  ולאפשרות השיקו�

ורו� לנושא סכנת העיוהמרואיי� הבא  נשאל בתו� הראיו� המוסרי שאלה יזומה מדוע לא התייחס 

 מהאירועי� קודמי� מהצטברות מידע מנמק את התעלמותו מהנושא כתוצאה  ג� הוא. בהדמיה

 :מצב המפעל על 

האיו� הכלכלי למפעל  הייתי ממוקד בלפתור את הבעייה קוד� כל מבחינת ....אני לא יודע"

חשבתי שצרי�  ...בודהשנראה לי בעייתי לאור הנתוני� שהוצגו בארועי� קודמי� במהל& יו� הע

 "להתמודד ע� הבעיות מהר ולא העמקתי במשמעויות

באירוע הראשו� בהדמיה  נתבקשו המשתתפי� לקבל החלטה  הא� לבצע סדנא ארגונית 

 האירוע תוכנ� על מנת לעבות את ההדמיה כאירוע .לשיפור יעילות העבודה בקבוצה מסוימת

 מפתיע הופיע אירוע זה  בשיח המשתתפי� במועד באופ�.  ניהולי ניטרלי נטול היבטי� מוסריי�

 :ל כמרכיב בהחלטה על סוגיית הלייזר"המשתת" הבא משתמש במידע הנ .מאוחר יותר

עשויה לחסו& בעלויות הפרויקט הסדנא בייעול בת יומיי� נהפכת חשובה יותר שכ� היא "

 "ולהקטי� הפסדי�

קשו המשתתפי�  לקבל החלטה על דוגמא דומה להשפעה של אירוע ניטרלי בהדמיה שבו נתב

 :לאירוע המכרז'  יקניית מכונות באה לידי ביטוי בתגובתו של 

 אחוז דבר כזה אני חושב שהוא נמצא בס" התחתו� 10�מבקשי� ממני להוריד את המחיר ב"

אני לא יודע א� הייתי מוריד כל כ� הרבה הייתי מוריד בפחות גמישות  ....לעומת חברה אחרת .....

כרגע הקו הזה קו .... אחוז אבל כ� להוריד 10קו הכללי הוא כ� להוריד את המחיר  פחות מאבל ה

בכל אופ�   ...אני אתמקצע ואוכל לקנות את המכונה החדשהשמשווק יותר למשרד הביטחו�  

 .ו"הייתי מוריד משה

 :במקרה הבא קושר  המשתת" שתי בעיות יחדיו  כשהוא מתמודד ע� סוגית  הלייזר

בעיות משולבות זו בזו בשל  העובדה שיש להחליט  על אחת מה� בלבד  כדי לא למוטט שתי ה"

כל אחת מהבעיות דורשת החלטה בי� מוניטי� לפוטנציאל עתידי  של הזמנות כנגד . את המפעל 

 "רווח שולי  נמו� שיכול להפו� להפסד ולהרע את מצב המפעל

 על ההרגשה הכוללת  ותחושת לסדרת האירועי� אית� התמודדו המשתתפי� השפעה ג�

 עוצמתו של גור� זה לא הובאה בחשבו� בעת תכנו� המחקר א� היא .המסוגלות לפתור בעיות

 מרגישה תחושה 45מנהלת ותיקה בת ' א :לדוגמא. בהחלט יכולה להשפיע על דר�  ההתמודדות

 מתבוננת  על בנקודה זו היא. כשהיא פוגשת בבעיית הפגיעה האפשרית מהלייזרשל כישלו� אישי 

 :ל"מכלול תפקודה כמנהלת עד למפגש ע� הסוגיה הנ
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כל ....תחושה של תסכול נורא ממש תחושה של לסגור את הבסטה כי בתור מנהל אני מבינה "

אני עומדת בסיטואציה שאנשי� .....לא מבינה למה הגעתי למצב הזה .....הטעויות שעשיתי בדר� 

מישהו פה עשה ....הוא צוות טוב שמתמודד ע� אנשי� שסמכתי עליה� אותו צוות טכני שלנו ש

 "....טעויות נורא גדולות 

עולה כי למקומו של אירוע בעל המשתתפי� תגובות תוכ� של  המניתוח: סיכו�ל

 השפעה על הסכמה הפרשנית ,מאפייני� מוסריי�  בסדרת אירועי� כוללת ולהקשר בו הוא מוצג

 ג� אירועי� ניטרליי� עשויי� ,כפי שהודג� בממצאי�.   האירועבהתמודדות ע� אותוהמופעלת 

להקשר שבו אנו נפגשי� . להשפיע על דר� ההתמודדות ע� סוגיות מוסריות בסביבה אמיתית

 השפעה רבה על תהלי� הזיהוי ,באירוע ולהתנסות באירועי� נוספי� שקדמו לאותו אירוע

בי הדר� נמדד מושג הזיהוי מתודולוגית חשובה לג משמעות יש ג�  לממצאי� הללו .המוסרי

 ממצאי� אלו מחייבי� בדיקה שיטתית במחקר ניסויי שבמסגרתו .קודמי�המוסרי במחקרי� 

 .תתקיי� בקרה על משתני המחקר

 

 סיכו�  פרק הממצאי� 5.5.7

  :נית� לסווג את ממצאי המחקר לשלושה סוגי�

סביבה ניהולית ממצאי� הקשורי� לתהלי� הזיהוי  של סוגיות מוסריות  בהדמיה של  .א

 .עסקית

  .ממצאי� לגבי הגורמי� העיקריי�  שהשפיעו על תהלי� הזיהוי  של הסוגיות המוסריות .ב

ממצאי� לגבי ההבדלי� העיקריי� בי� תהלי� הזיהוי של מנהלי� מנוסי� לבי� תהלי�  .ג

  .הזיהוי  בקרב סטודנטי� חסרי ניסיו�  ניהולי

 תהלי� הזיהוי.א

 דפוסי התגובה

התגובה של משתתפי המחקר חוש" שלושה דפוסי תגובה עיקריי� המאפייני� את ניתוח דפוסי 

 שני דפוסי .האינטואיטיביהזיהוי דפוס ,דפוס הזיהוי המהיר,דפוס הזיהוי שקול:הזיהוי המוסרי

 .הזיהוי הראשוני� היו השכיחי� ביותר

 מורכבות קוגניטיבית

 ,אוריינטציה חד ממדית: בשלב הזיהוי באבחו� הסוגיה וגניטיבית מורכבות קרמות של זוהו שלש

אוריינטציה דיאלקטית נתגלתה .  ואוריינטציה דיאלקטית,אוריינטציה רב ממדית מוגבלת

כמו כ� נמצא כי לרמת המורכבות . כשכיחה יותר בקרב מנהלי� בהשוואה לסטודנטי�

 הקוגניטיבית קשר חיובי מובהק ע� ציו� הזיהוי המוסרי בהדמיה  

  הסוגיותהערכת הקושי של

הממצאי� הכמותיי� והאיכותיי� מצביעי� באופ� ברור כי הסוגיות המוסריות נתפסות כקשות 

הניתוח האיכותי של הנמקות המשתתפי� לתפיסת . לסוגיות האחרותלהתמודדות בהשוואה יותר 

מוסריות נתפסת כקשה ה� בשל המימד הרגשי ה ההתמודדות ע� הסוגיות מצביע כיהקושי  

 אצל הקונפליקט שנוצרומ וה� בבני אד� אחרי�אפשרית  פגיעה המתריע על  לי�המתלווה לתה

י ערכי� מוסריי� לבי� תפקידו כמנהל המחייב שימור " בי� הצור� להתנהל עפמקבל ההחלטה

 .הארגו� והבטחת הצלחתו
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 הסברי� לתהלי� הכשל בזיהוי. ב

 ממוצע  לבי�  בשלב ההדמיה סרי הזיהוי המו  ציוני  ממצאי המחקר מגלי� פער מובהק בי� ממוצע

מניתוח הנתוני� הכמותיי� נית� לזהות . אזכור הסוגיות מוסריות בשלב הראיו� הרטרוספקטיבי 

 :שלושה דפוסי התנהגות עיקריי� לאור� שלבי המחקר

 דפוס התנהגות בו זיהה המשתת" סוגיות מוסריות כבר � אוריינטציה מוסרית חיובית  עקבית. א

 . באופ� עקבי ג� בדיווחי� הרטרוספקטיביי�הופיעהזיהוי המוסרי ובשלב ההדמיה 

 דפוס התנהגות בו התקשה המשתת" לזהות סוגיות � אוריינטציה מוסרית תלוית הקשר.ב

 בשלב הזיהוי הרטרוספקטיבי והתייחס לנושא כזה זיהוי א� גילהמוסריות בשלב ההדמיה 

 . המוסרי בהערכת הקושי ובחלקו במשוב להקלטה

ל שאפיי� חלק קט� מ� המשתתפי� "בדפוס ההתנהגות הנ �אוריינטציה  אסטרטגית עקבית .ג

בעיקר למימדי� בשלב הדיווחי� הרטרוספקטיביי� והתייחס המשתת" בשלב ההדמיה 

 . סוגיות מוסריותה בזיהויהאסטרטגיי� והתקשה 

ית המכרז בלט שני דפוסי הזיהוי הראשוני� בלטו בסוגיות הפיטורי� והלייזר ואילו בסוגי

האוריינטציה המוסרית כשייכי� לדפוס ניתוח נימוקי המשתתפי� שהוגדרו . הדפוס האסטרטגי

א� התייחסו למרכיבי� מוסריי� , קיבלו ציו� נמו� בשלב  הזיהוי בהדמיה(תלוית ההקשר 

 :העלה  את ההסברי� הבאי�  לתופעה זו,)בשלבי� הרטרוספקטיביי�

 מתו� רצו� לקד� את הארגו� ולהוציאו –סטרטגי  של הארגו� א �התמקדות במימד הכלכלי  .א

 .מהמשבר

 .הסתמכות על תסריטי פעולה הקשורי� בחוק .ב

התמקדות בהיבטי� משפטיי� המאיימי� על פגיעה בארגו� כתוצאה מפוטנציאל  לתביעה  .ג

 .משפטית

 . הסחת תשומת לב� חלוקת קשב לקויה .ד

כמו ולהתנסות באירועי� , שבו אנו נפגשי� באירוע להקשר �הטרמה מאירועי� קודמי�  .ה

ממצאי המחקר מצביעי� על . נוספי� שקדמו לאותו אירוע השפעה רבה על תהלי� הזיהוי המוסרי

�י� ההחלטות  וכי  לכ�  שלהתמודדות ע� אירועי� ביחידת זמ� מוגדרת השפעה מצטברת על תה

  בסדרת אירועי� כוללת ולהקשר בו הוא למקומו הכרונולוגי של אירוע בעל מאפייני� מוסריי�

 ממצאי� הללו משמעות  ל.השפעה על הסכמה הפרשנית המופעלת על אותו  האירוע, מוצג

 .מתודולוגית חשובה לגבי הדר� נמדד מושג הזיהוי המוסרי במחקרי� רבי�

 השפעת הנסיו� הניהולי והמי� על תהלי� הזיהוי. ג

 .ניהולי השפעה על דפוסי הזיהוי של סוגיות מוסריות כי לניסיו� בבירורהממצאי� מצביעי� 

השוואה בי�  . יותר  מאשר סטודנטי� בשכיחות רבהמנהלי� מזהי� סוגיות בעלות אופי מוסרי

.  על פער בציוני הזיהוי המוסרי הרטרוספקטיביהלי� לקבוצת הסטודנטי� מצביעהקבוצת המנ

השקול  לעומת שכיחותו בקבוצת בקרב המנהלי� נמצא שימוש כמעט כפול בדפוס הזיהוי 

. אינטואיטיביהזיהוי מהיר או בקרב קבוצת הסטודנטי� בלטו דפוסי ה לעומת זאת . הסטודנטי�

בקרב קבוצת המנהלי� ניכרת השפעת ניסיונ�  העשיר בניהול  על מפגש  ע� סוגיות דומות בחיי 

ל  הסוגיה המוסרית אית� הצטברות ניסיו� שכזה  דוח" לצור� באבחו� מעמיק יותר ש. היו� יו�

אבחו� מעמיק זה בא לידי ביטוי ג� בכמות המלל שנמדדה בתגובות המשתתפי� . ה� מתמודדי�
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 בי� גברי� ונשי� במשתני המחקר י� הבדלו לא נמצא.)מספר המילי� בתגובה( בהדמיה המדוברת

 .העיקריי�

 

 

 דיו� בממצאי�   5.6

אפשר מינו א זהדיווח  של מנהלי�טרוספקטיבי  התבססו על דיווח ר1מחקר ב המשתתפי� ממצאי

 מאפייני� נעשה נסיו� לזהות את ה2במחקר . בעת התרחשותותהלי� הזיהוי עקוב אחר ל

 � התמודדותתו� כדי תהלי� הזיהוי באמצעות ניתוח השיח של משתתפי המחקר של העיקריי� 

בות ממצא בדק בעקמשתנה נוס" שנ . בהדמיה המייצגת סביבה ניהוליתע� סוגיות מוסריות

 ,על זיהוי סוגיות מוסריות בסביבה עסקיתניהולי הניסיו� השל  ההשפעהדת י הוא מ1מחקר 

 .באמצעות השוואת תהליכי הזיהוי של מנהלי� ותיקי� וסטודנטי�  חסרי נסיו� ניהולי

 דפוסי הזיהוי 5.6.1

� בתהלי�  שלבי� מובחניהתמקדה בנסיו� לאתר 2שאלת המחקר הראשונה שנבדקה במחקר 

ל בוצע ניתוח תוכ� של תגובות המשתתפי� " על מנת לענות לשאלה הנ.הזיהוי של סוגיות מוסריות

 מספר דרכי� שבאמצעות� מממצאי המחקר מצביעי� על .לסוגיות המוסריות בשלב ההדמיה

 :אותרו  שלושה דפוסי זיהוי עיקריי� במחקר  .מזהי�  בני אד� סיטואציות מוסריות

זיהוי ראשוני של  .א: י שני שלבי� עיקריי�" דפוס זה אופיי� ע� השקולדפוס הזיהוי  .א

 אבחו� מרכיבי הסוגיה .מאפייני� מוסריי� בסוגיה  ב

  שבו דלגו המשתתפי� על שלב האבחו� ועברו ישירות לשלב הפעולה� דפוס הזיהוי המהיר .ב

שבו התגובה הראשונה הייתה החלטה על דר� פעולה  �הדפוס האינטואיטיבי  .ג

 .המשתתפי� דלגו  ה�  על שלב הזיהוי הראשוני  וה� על שלב  אבחו�ו

בדיקת התפלגות דפוסי הזיהוי בשתי הקבוצות המחקר מצביעה על הבדל בי� קבוצת 

היה הדפוס הדומיננטי בקרב דפוס הזיהוי השקול . ת הסטודנטי�המנהלי� הותיקי� לקבוצ

 מתגובות 20%�ב השקול רק הזיהוי פוס ד  לעומת זאת הופיע. מהתגובות36%המנהלי� והופיע ב

ממצאי� אלו עומדי� . יה� מתגובות40% � בהופיע דפוס הזיהוי המהיראילו ו הסטודנטי�

מדלגי�  מומחי� כי המצביעי� על כ�  קבלת ההחלטות מצאי מחקרי� בתחו�ילמסתירה ב

יס בבס. הפעולהההחלטה על דר� המשלב הזיהוי הראשוני לשלב ישירות במקרי� רבי� 

 הוא רוכש מומחיות  כ� ככל שאד� מתנסה יותר בתחו� מסוי�ל עומדת הטענה כי"המחקרי� הנ

ולקשר  באופ� יעיל יותר זיהוי מצבי�מאפשרי� ה רפרטואר מצבי� מוכרי�  בונההגדולה יותר 

על ניתוח המצב בשלב האבחו� צור� להתעכב כל ללא מועדפי�  לדפוסי פעולהאות� ישירות 

)Benner, Tanner & Chesla, 1996; Hayashi, 2001; Hogarth, 2001; Klein, 1998.( 

-Lipshitz & Ben(ליפשי� וב� שאול תמיכה בממצאי המחקר הנוכחי אנו מוצאי� אצל 

Shaul, 1997( ערכו השוואה בי� תהליכי קבלת החלטות של טירוני� לבי� אלו של מומחי� ש

 כי מומחי� מצאי מחקר� מצביעי� על העובדהמ .בהדמיה של קרבות ימיי� בחיל הי� הישראלי

 'י הרשי ושות"ממצא דומה מדווח ע. טירוני�ל לפני קבלת ההחלטה בהשוואהאספו מידע רב יותר 

 Harshey,Walsh ,Read& Chulef, 1990)( בחנו פרוטוקולי� של מומחי� ומתחילי� בניתוח ש

 . � יותר על מנת להגיע לפתרו�מצאו כי המתחילי� השתמשו במספר צעדי� קט ובעיות כלכליות
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) situation awareness(דפוס הזיהוי השקול תוא� ג� את מודל המודעות המצבית 

 לשלושה מרכיבי� את שלב הזיהויאנדסלי מחלקת שלב  .)Endsley, 1997(שמציעה אנדסלי 

 :עיקריי�

 . תפיסת המרכיבי� השוני� של המצב ומערכות היחסי� בי� אות� מרכיבי�.1

בנת המצב המבוססת על סינטזה של הגורמי� המאפייני� את המצב ויצירת תמונה הוליסטית  ה.2

 .על הסיטואציה

 . ניבוי תוצאות עתידיות כתוצאה מאבחו� הגורמי� המאפייני� את המצב.3

דפוס את  מאפייני�  ש, דומי� לשלבי הזיהוי הראשוני והאבחו�,  במודל של אנדסלי2- ו1 י�שלב

הנכללי� בשלב מגדיר שני ממדי�  (Walsh, 1995)וולש . אותר במחקר הנוכחי שהזיהוי השקול

 עניי�הבעלי את ו  שוני� בסיטואציהמאפייני� לזהות  היכולת  �דיפרנציאציה . א: הזיהוי

בלו�  ,)Narvaez, 1996(נרואז ג� .  היכולת לקשר ביו המרכיבי��אינטגרציה.  ב,המעורבי� בה

)Blum, 1991(  וווקר)Walker, 2000 ( התפיסה המוסרית כמורכב משניי� עד רואי� את שלב

  .מרכיבי�ושה של

המוסר האינטואיטיבי מודל את  תוא�אינו דפוס הזיהוי השקול שכיחות הופעתו של 

 בי� שלב האינטואיציה  ובלעדי וע� כי קיי� קשר ישירהט )Haidt, 2001(של הידט  SIM)(חברתי 

וכי רק במקרי� חריגי� ,  לבי� ההחלטה על דר� הפעולה,ציההמזהה את המרכיב מוסרי בסיטוא

שכיחות מעידה  ,  יחד ע� זאת. ונדירי� מתקיי� תהלי� שקילה קוגניטיבי של מרכיבי הסיטואציה

בחלק כי הופעת דפוסי הזיהוי המהיר והזיהוי האינטואיטיבי בקרב משתתפי המחקר על כ� 

 . נטואיטיביהאיי המודל "מהמקרי� פועל הסוכ� המוסרי עפ

נית� לישב את הסתירה בי� הופעת שני סוגי דפוסי הזיהוי באמצעות המודל הדואלי של 

טוע� לקיו� שתי מערכות לעיבוד מידע וקבלת ה )Lieberman et al, 2002( ' ליברמ� ושות

  X–ומערכת , ההמייצגת תהליכי עיבוד הדומי�  לתהלי� הזיהוי השקול C �מערכת,החלטות 

במקרי� . הליכי עיבוד הדומי� לדפוס הזיהוי המהיר ולדפוס הזיהוי האינטואיטיביהמייצגת  ת

 ואילו במקרי� אחרי� יפעל מקבל ההחלטה C �י מערכת"מסויימי� יפעל מקבל ההחלטות עפ

 הצור� לבחו� את יחסי הגומלי� בי� דפוסי ממצאי המחקר הנוכחי מעלי� את.  X –י  מערכת "עפ

 .יות החלטה בעלות מרכיבי� מוסריי�הזיהוי השוני�  בסיטואצ

 

  סוגות מוסריותזיהוי השפעת הנסיו� על  5.6.2

 מזהי� סוגיות מוסריות בסביבה עסקית ממצאי המחקר הנוכחי מראי�  כי מנהלי� בעלי ניסיו� 

משתמשי� בסכמות  מנהלי� אלה. בהצלחה רבה יותר מאשר סטודנטי� חסרי ניסיו� ניהולי

הסכמות הקוגניטיביות שבה� מוסריות מאשר הסוגיות היותר לאבחו� קוגניטיביות מורכבות 

   .סטודנטי� לתואר ראשו� חסרי ניסיו� ניהוליעושי� שימוש 

 ,גישה אחת. מודעות מוסרית/על רגישותעיקריות מתייחסות להשפעת הנסיו� שתי גישות 

קבלת ההחלטות משפר את יכולת ותור� למאגר הידע של האד� גור� הרואה בניסיו� המקצועי 

  (,Dreyfus & Dreyfus, 1990; Narvaez & Lapsly בהתמודדות ע� סוגיות מוסריותשלו

 וכי במצבי� , הגישה האחרת גורסת כי ניסיו� בתחו� מקצועי מסוי�  מגביל את המומחי�.)2006
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 ,Adelson(  בתחו� ספציפיימי� מגלי� טירוני� ביצועי� טובי� יותר מאשר אנשי� מנוסי�ימסו

1984; Arkes &  Freedman, 1984; French & Sternberg, 1989( גישה זו נסמכת על התפיסה 

ממקדות את המומחי� צאה מניסיו� חיי� מקצועי ספציפי כי סכמות ידע שמתפתחות כתו

  .להיבטי� צרי� של הסוגיה איתה ה� מתמודדי� ומונעי� ראייה רחבה וגמישות

ציוני הזיהוי המוסרי וציוני הזיהוי . הראשונהממצאי המחקר הנוכחי תומכי� בגישה 

. הרטרוספקטיבי של המנהלי� היו גבוהי� יותר מאשר ציוניה� של הסטודנטי� באות� מדדי�

הסבר אפשרי להבדלי� אלו הוא כי הסכמות המוסריות הקשורות לעול� העבודה הקיימות 

מאחר ותוכ� . דנטי�במאגר הידע של המנהלי� שונות מאלו הקיימות במאגר הידע של הסטו

הרי סביר להניח שההתנסות של במחקר הנוכחי לקוח מעול� העבודה הסוגיות המוסריות 

מבנה במאגר  המנהלי� בחיי היו� יו�  בסוגיות זהות או דומות לאלו שנבחרו למחקר הנוכחי

  אנו יכולי� לקבל תמיכה לכ� . דומותסכמות שמאפשרות לה� להתמודד ע� סוגיות  שלה�  הידע 

על התנסות דומה בחייה� ואשר בו העידו דיווחי� של מנהלי� בראיו� הרטרוספקטיבי  מ

 למורכבות של סוגיית הפיטורי� בראיו� ,48מנהל ב� ' ד התייחסות של ,לדוגמא. המקצועיי�

 :הרטרוספקטיבי

ה כל הפרוצדורות האל...  אנשי� הרבהכ"בוודאי משו� שאני בא מארגו� שפיטר כ, בוודאי, תראי"

 "זה לא פשוט. די מוכרות לי

 :ג� בדברי� הבאי� באה לידי ביטוי השפעת  ההכרות ע� סיטואציה דומה מהעבר 

אפילו עכשיו בחברה שלי שהולכת ומצטמצמת והרבה , אני נמצא במצב כזה הרבה פעמי�"

 "עובדי� נפלטי�

 "תבי� האצבעו"מנהל נוס" מתאר את השפעת הניסיו�  על כ� שהדברי� יוצאי� לו 

או פע� ראשונה שהוא נתקל בה� אז יותר קשה , אני מניח שמי שלא עובר את הדברי� האלה"

את יודעת יש , כ הרבה שני� בעניי� הזה ש"אני לא זוכר את הפע� הראשונה שלי אני כבר כ.לו

דברי� שככה כבר יוצאי� ל� בי� האצבעות זה מוב� מאליו ויש דברי� ש אז הבעיות האלה ה� 

 ."ומיות ה� באות בסיטואציות  קצת שונות אבל ה� מגיעות כל יו� וצרי� לפתור אות�בעיות יומי

 

 המורכבות הקוגניטיבית של התגובות 5.6.3

  מקבוצת המנהלי�  משתתפי� רבי� יותרעל כ� כי מצביע עיו� בציוני  רמת הזיהוי  הקוגניטיבית 

 20%(וגניטיבית דיאלקטית סווגו כבעלי מורכבות ק ,יחסית למשתתפי� מקבוצת הסטודנטי�

אנו קושרי� ממצא זה  ).כ תגובות הסטודנטי�" מסה5.5%כ תגובות המנהלי� לעומת "מסה

בדקו את הקשר בי� שלב ש (Merron, Fisher & Torbert, 1987) 'ושותמרו� לממצאי� של 

ההתפתחות האפיסטמולוגי שבו נמצא המנהל לבי� האפקטיביות הניהולית שלו כפי שהיא באה 

 � פתרו� מסדר ראשו� : שני סוגי פתרו� בעיותעל מדווחי� ה� .לידי ביטוי בפתרו� בעיות ניהוליות

 �פתרו� בעיה מסדר שני ו  , וטיפול  בסימפטומי� ולא במחלה,התייחסות  לבעיה  כאירוע בדיד

של הבעיה ערכי� את המטרות או ה ,לבחו� את הנחות היסוד וניסיו� להגדיר מחדש את הבעיה

בר ניסיו� רב יותר ו ככל שהמנהל צ.בעיה עמוקה יותרהמעיד על  כסימפטו� אליהתייחס ולה

. שתמש יותר בפיתרו� בעיות מסדר שנימ כ� הוא , גבוה יותרמורכבות קוגניטיביתתפתח לשלב מו

 בפתרו� בעיות מסדר ראשו�  להשתמש',י מרו� ושות"עפ, מנהלי� צעירי�נוטי�  ,לעומת זאת

 והמנהלי� ניסקבוצת בעוד שחלק נכבד מ. תופעה דומה נצפתה במחקר הנוכחי .במידה רבה יותר
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הסטודנטי� התייחסו ברוב� לסוגיה להגדיר את מרכיבי  הסוגיה ולחפש את ההקשר הכולל הרי ש

 . כאירוע בדיד שאי� צור� לבחנו ופנו ישירות לפתרונה

תירות כמאפיי� אינהרנטי בני  אד� מבוגרי� פתוחי� יותר לס ,)Riegel, 1973(י ריגל "עפ

 מביאה את בני האד� לטפל זו נכונות .  הסתירותלהתמודד ע�של המציאות ויש לה� נכונות  

באופ� דיאלקטי מתו� שאיפה להגיע לתכלול וסינטזה  שתביא לשלמות הלוקחת בחשבו� בסתירות 

טוי אצל אות� תופעה זו של סינתזה בי� המימדי� השוני� שאובחנו  באה לידי בי. את הסתירות

 לבי�  רמת המורכבות  הקשר בי� ניסיו� חיי� .מנהלי� ותיקי� שזוהו אצל� תגובות דיאלקטיות

ממספר   שוני� מקבל תמיכהעי� אירוהקוגניטיבית המאפיינת את ההתמודדות ע� 

 (;Basseches, 1984; Kegan, 1982,1994; Merron et al, 1987; Perry, 1981;מחקרי�

חשיבה דיאלקטית והתפתחות "מקדיש בספרו   Basseches ,1984)(ס 'בסצ. )2004 ,בוקובזה

ס טוע� כי תפקידי� 'בסצ. פרק העוסק בהתפתחות האפיסטמולוגית בעול� העבודה" המבוגר

שוני� בעול� העבודה יוצרי�  סביבות התפתחות שונות  וכי תפקידי ניהול  יוצרי� מאגר גירויי� 

 : ת הדיאלקטית של העוסקי� בה�והתנסויות המקדמי� את ההתפתחו

"… adults' confrontations with problems involving coordination and transformations 

of interacting systems over time ,in contexts which critical reflection, should stimulate 

adult development in general  and the development of dialectical thinking in 

particular…the division of labor and social relations of work may shield individual in 

particular jobs for inter-systematic or trans-systematic issues inherent in the nature of 

work organizations" (Basseches , 1984,p.364).    

ברמת מורכבות קוגניטיבית המחקר עולה כי ככל שהאד� נוטה להגיב לאירועי� ממצאי מ

 מכא� עולה כי . מגלה רמת זיהוי מוסרי גבוהה יותר בסיטואציות מורכבותכ� הוא גבוהה יותר 

ממצא זה . הצלחה בזיהוי מוסרי  מושפעת מרמת הניתוח של הסיטואציה  בשלב הזיהוי והאבחו�

אופ� רב המקרי� בבמתבצע הזיהוי המוסרי כי ) (Haidt, 2001ל הידט  שואינו מתיישב ע� טענת

 יכול להוביל לטענה  כי רמת השיפוט  המוסרי היא מדד ל"הנממצא ה. ורגשיאינטואיטיבי 

 ו מצא' ושותנרואז, ואמנ�. הזיהויאיכות ול להשפיע על כמורכבות קוגניטיבית במהותו ולכ� הוא י

 לבי� )DITרמת השפיטה המוסרית כפי שהיא נמדדת בשאלו� ה ( קשר בי� אופי  הסכמה המוסרית

 ,Narvaez., Gleason, Mitchell & Bentley(הוי של מרכיבי� מוסריי� בקטעי טקסט ייכולת הז

1999( 

 

 י ההתמודדות ע� הסוגיות המוסריותקוש 5.6.4

מודדות כקשות יותר להתי משתתפי המחקר "עגדרו ו כי הסוגיות המוסריות בהדמיה הממצאה

הקושי שתי ההנמקות העיקריות להגדרת . חדש ציג את תהלי� ההחלטה המוסרי באורמ

בקושי הרגשי  בפגיעה . א :ע� הסוגיות המוסריות בקרב משתתפי המחקר התמקדובהתמודדות 

הסוכ� הנכפה על  בי� ערכי� מוסריי� אישיי� לבי� טובת הארגו�בקונפליקט . באד� אחר ב

דוגמאות לכ� נית� לראות בתגובות הכתובות והמדוברות לסוגיות  .המוסרי בסביבה עסקית

  Skoe et al) 2002 ,(' ממצאי� אלו תואמי� את ממצאיה� של סקו ושות.  הפיטורי� והלייזר
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שמדווחות על קשר בי� עוצמת הרגש שהובעה בדילמות המוסריות  לבי� הערכת הקושי והחשיבות 

  מצאו קשר בי� ההתייחסות המוסרית  (Robin et al, 1996)' ג� רובי� ושות. של דילמות אלו

שבחנו את ייחוס ' ומרובי� ושות' בשונה מסקו ושות. למידת חשיבות הסוגיה בעיני הנבדקי�

ניתנה במחקר הנוכחי אפשרות בחירה לדרוג ,  מוסריותבהתייחס לסוגיותהקושי והחשיבות רק 

 .  לסוגיות מוסריות המחקר הנוכחי באשר למימד הרגשי המתלווהממצאי 

 הנובעת תחושת קושי.  א:שני תנאי� עיקריי� תורמי� להתחלת תהלי� פתרו� בעיות

 �לסוגיה המיוחסתהחשיבות מידת . ער בי� מצב  במציאות למצב רצוי  הדורש התייחסות  במפ

 לפתרונה עצמו אחראי את תופס  בעלת חשיבות והסוכ� המוסריהיא " הקשה"ההבנה  שהסוגיה 

)(Jones, 1991 . הקשר בי� קושי הסוגיה המוסרית ובי� מאפייני� רגשיי� שלה מאושש את

 (;Ben-Ze'ev, 1997;Damasio, 1994; Green et al, 2001פיסה הרואה ברגש חייש� מוסריהת

Haidt, 2001; Moll et al, 2002 (. המחקרי� העוסקי� ברגש ה�  ממצא זה עולה בקנה אחד ע�

  עולה כי הרגש תור� תרומה חשובה  שמה�, מנקודת המבט הפסיכולוגיתמהכיוו� הביולוגי וה�

לתפקוד המוסרי של האד� וכי הוא מהווה מרכיב משמעותי בתהלי� הזיהוי הראשוני של סוגיות 

 Eisenberg, 2000; Kahneman, 2003; Loewenstein et al, 2001 ;Moll et: לדוגמא. (מוסריות

al , 2002 ( 

 

 תהליכי הזיהויעה על גורמי השפ 5.6.5

רמי� גומ  מושפעסוגיות מוסריות של זיהוי ה �יכי תהלגורסת  2בבסיס מחקר עומדת ההגישה 

התמקדה  4' שאלת מחקר מס . האד�  הקיימות במאגר הידע שלמסכמות מוסריותומצביי�  

רכה  ל  נע" על מנת לענות על השאלה הנ.הזיהוי המוסריתהלי� גורמי� המשפיעי� על  ה בבחינת

השוואה בי� ציוני הזיהוי המוסרי בהדמיה לבי� הזיהוי המוסרי הרטרוספקטיבי תו� הסתייעות  

משוב  , הגדרת הקושי(בכל שלבי הראיו� הרטרוספקטיבי בניתוח תוכ� של תגובות המשתתפי� 

:  בתהלי� הזיהוי המוסריהשפיעושתי סכמות ). הראיו� המוסרי והשאלות היזומות,לשיח בהדמיה

 מוסרית המבוססת על ערכי� מוסריי� וסכמה אסטרטגית המבוססת על עקרונות כלכליי� סכמה

אחד הגורמי� המשמעותיי� ביותר לכשל בזיהוי מוסרי בסביבה במחקר נמצא כי . תועלתניי�

במקרי�  סכמה אסטרטגית זו הופעלה .נובע מהדומיננטיות של סכמה פרשנית אסטרטגית עסקית

רק ולא בתהלי� הזיהוי  לזמינות רבה יותר של סכמה זו הביאוביי� שכתוצאה ממשתני� מצרבי� 

 .קיומה במאגר הידע של האד�עצ� כתוצאה מ

 : מכא� נגזרי� שני מקרי כשל בזיהוי  אפשריי�

כשל בזיהוי כתוצאה מכ� שלאד� אי� סכמות מוסריות מתאימות לזיהוי ההיבטי�  .א

 .המוסריי� בסיטואציות אית� הוא מתמודד 

 במאגר הידע של האד� קיימות סכמות מוסריות :הוי כתוצאה מגורמי� מצביי�כשל בזי .ב

המאפשרות זיהוי מצבי� מוסריי�  באופ� פוטנציאלי א� ה� לא באות לידי ביטוי כתוצאה 

 . מהשפעת הגורמי� המצביי�

 בי�להשוות  מאפשרת  סוג הכשל השני שהציגו את בחינת נקודת המבט הפנומנולוגית של בני אד� 

היחיד של  רטרוספקטיביתהנקודת המבט לבי�  , בהדמיהמתצפית בתהלי� הכשלנתוני� שהופקו ה
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ההשוואה בי� ציו� הזיהוי המוסרי לבי� הציו� המוסרי הרטרוספקטיבי . על תהלי� הכשל בזיהוי

 :אפשרה לזהות שלשה דפוסי תגובה עיקריי�

וי מוסרי נמו� בהדמיה ובציו� מוסרי מאופיינת בציו� זיה �אוריינטציה אסטרטגית עקבית  .     א

 . נמו� בראיו� הרטרוספקטיבי

 מאופיינת בציו� מוסרי גבוה בהדמיה וציו� מוסרי גבוה �אוריינטציה מוסרית חיובית עקבית.     ב

בראיו� הרטרוספקטיבי ואזכורי� לגבי האופי המוסרי של הסוגיות בהגדרת הקושי של הסוגיות 

 י למשוב המוקלטובתוספות בעלות תוכ� מוסר

 ובציו� , מאופיינת בציו� נמו� בזיהוי המוסרי בהדמיה�אוריינטציה מוסרית תלוית הקשר.     ג

הגדרת הקושי של ב,ראיו� הרטרוספקטיבי ב(שלבי� הרטרוספקטיביי� יותר בזיהוי מוסרי גבוה 

ו מתפקד במצב זה השפעתו של ההקשר ב).  למשוב המוקלטשל תכני� מוסריי� בהוספההסוגיות ו

 .האד� רבה ומכרעת

העדר סכמות מ כתוצאההא� הכשל בזיהוי הוא היא  ממצאי המחקרמהשאלה העולה 

  השפעה חריגה של משתנה מצביהוא פריזה שכשל המשתתפי� או מאגר הזיכרו� של מוסריות ב

בשונה ממחקרי�  .מהמאפייני� המוסריי� של הארוע הנתפסני אד� של בהמסיח את דעת� 

גישת המחקר הנטורליסי המנסה לדמות את המציאות במחקר הנוכחי את שמנו ייקודמי� 

תפיסה מתודולוגית זו באה לידי ביטוי באמצעות  .הנחקרת קרוב ככל האפשר למציאות האמיתית

 ארגו� ספציפי אותו  ביניה� תו� שילוב� בחייהניסיו� לייצג סדרת אירועי� בעלי קשר נרטיבי

 לדמות תהלי� קבלת החלטות טיפוסי ת מתודת מחקר זו  ניסינובאמצעו .נתבקש המשתת" לנהל

 העיקריי� מי הכשלר גו. בחיי היו� יו�המתרחשנית� לתהלי� שככל קרוב  ,בארגו�של מנהל 

 :שנחשפו בדיווחי המשתתפי� ה�

 מימד האסטרטגישל ה דומיננטיות

 תסריטי פעולה

  לקויהחלוקת קשב

 הטרמת אירועי� קודמי�

 האסטרטגיהתמקדות במימד 

 מימד האיסטרטגיה דומיננטיות של

 .המשתתפי� שנכשלו בזיהוי ההיבטי� המוסריי� בסוגיות התמקדו בהיבט הכלכלי של הסוגיה

 מתעלמי� בני אד�במקרי� רבי� . התייחסות להיבטי� המוסריי�ההתמקדות זו האפילה על  

 קוגניטיביות תה� מתמודדי� כתוצאה ממערכת הטיוהמידע הקיי� בסיטואציות אית� מ

)Messick & Bazerman,1996.(  

 השרידות של  שמירה על קונפליקטי� בי�י "אופיינו עסיטואציות המוסריות בהדמיה ה

 המשתתפי� .בבני אד�פיזית או נפשית פגיעה בהארגו� לבי� ההיבטי� המוסריי� הקשורי� 

רק את ההיבט ואציה בסיט" ראו"שכשלו בזיהוי ההיבטי� המוסריי� הושפעו מסכמות עסקיות ו

דומיננטיות כרונית של הסכמות  המשתתפי� הגיבו כ� עקב חלק מ. המאפיי� אותההכלכלי 

). אוריינטציה אסטרטגית קבועה( הכלכליות הממוקדות בתפיסת התועלת כער� מרכזי בחייה�

האינטרס " אצל קולברג או לסכמת 3 ו2אצל אלה אפשר לראות במידה מסוימת הקבלה לשלבי� 

 רמת החשיבה המוסרית השפיעה על ,כלומר. )Rest et al,1999(' י רסט ושות"עפ"  שיהאי

) אוריינטציה מוסרית תלויית הקשר (חלק אחר של המשתתפי�. ימד התועלתהתמקדות במ
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ת והושפעו מבולטות המימד הכלכלי בסיטואציה הספציפית למרות שקיימות אצל� סכמות מוסרי

" וסט קובנציונליתפ "וסכמה" תחזוקת הנורמות"ולברג או סכמת י ק" עפ5� ו4בהקבלה לשלבי� (

 כתוצאה ונכשלו בזיהוי ההיבטי� המוסריי� באות� סוגיות) י התפיסה הנאוקולברגיאנית"עפ

 . מהסחת דעת� לכיוו� המימד הכלכלי אסטרטגי

 המצביעי� על  השפעה רבה יותר של ההיבט האסטרטגי  בקרב יממצאי המחקר הנוכח

 הטוענת כי  ניסיו� בתחו� Jordan,2005)(ורד� ' סותרי� את ממצאיה של ג,טודנטי�קבוצת הס

, ולהתעלמות ממרכיבי� מוסריי� את המנהלי�  לשימוש רב יותר בסכמות עסקיות מכוו� יהניהול

. העוסקי� בתחומי� שאינ� קשורי� לסביבה העסקית,  ללא ניסיו� ניהוליבהשוואה לאנשי�

ונטו  להפעיל סכמות , י� בעלי ניסיו� גילו פחות גמישות בסוגיות עמומותמנהלורד� מדווחת כי 'ג

בי� זה הסבר אפשרי לפער . אסטרטגיות המשמשות אות� בהחלטות העסקיות היו� יומיות

ורד� הוא כי קבוצת ההשוואה של המנהלי� העסקיי� 'ממצאי המחקר הנוכחי לממצאיה של ג

באוריינטציה  ה� מצויידי�עקב עיסוק� שברה במחקרה הייתה פרופסורי� במדעי הרוח והח

 בניגוד לסטודנטי� ששמשו קונבנציונליות�קוגניטיבית דיאלקטית וסכמות מוסריות פוסט

 . כקבוצת השוואה למנהלי� במחקר הנוכחי

 תסריטי פעולה

הלכתי . מה חשוב לה ומה אני עושה רק לפי מה שצרי� מבחינת החוק, חשבתי בעיקר על החברה"

 . "חוק משו� שזה הדבר שנראה לי הכי נכו� והכי יעיל בסיטואציהעל פי ה

מקובל בטיפול במשאב האנושי ההתבטאות זו מייצגת דפוס פתרו� בעיה המושפע מתסריט פעולה 

תסריט הפעולה המשפטי . סוג התמודדות דומה עלה בהתייחסויות לסוגיית הלייזר. בארגוני�

שבעיני חלק מציבור , עוד מה .שו� לפתרו� הבעיותהביא מספר משתתפי� להשתמש בו כמקור רא

השימוש . )2000 ,רש"( להיבט המוסרי  או שווה תוכ� המנהלי� נתפס ההיבט המשפטי כזהה

בתסריטי� קוגניטיביי� הוא תופעה שכיחה בתהליכי קבלת ההחלטות ובמקרי� רבי� הוא מהווה 

תסריטי� ה� מסגרות  ,)Abelson, 1981(אבלסו� י " עפ.את הגור� העיקרי לטעויות בזיהוי בעיות

לתסריטי� יש יתרו� . קוגניטיביות שמכוונות את המחשבה של האד� ומנחות את דרכי פעולתו

תסריטי� קוגניטיביי� מאפשרי� . משו� שה� מאפשרי� תהליכי עיבוד מידע יעילי� וחסכוניי�

. ל כל מקרה לפרטיוליחיד להשתמש בדפוס התנהגות קיי� ולפעול באופ� אוטומטי מבלי לשקו

התסריט לא מחייב חשיבה אקטיבית משו� שהמצב מתאי� לאב טיפוס מחשבתי המפעיל 

י " טוענות כי עיבוד נתוני� עפ)(Trevino & Nelson, 2004טרבינו ונלסו� . התנהגות מומלצת

 דורשות החלטות מוסריות משו� שיותתסריטי� הוא בעייתי במיוחד לקבלת החלטות מוסר

 ),1992Gioia(י גיויה "עפ.  לה לזיהוי המרכיב המוסרי בסוגיה איתה מתמודד המנהלמחשבה פעי

. מאפשר לנו הפחתת העומס על הקשבהי תסריט דומה להפעלת טייס אוטומטי במטוס "פעולה עפ

מתאר כיצד הוא   על פרשת הפינטו שהוזכרה בפרק המבואויויה 'שכתב גרטרוספקטיבי במאמר 

 ואשר מנעו ממנו לזהות את הסוגיה באותה עת" פורד"לה שגובשו בנפל קורב� לתסריטי פעו

 .המוסרית

 השפעת רצ" האירועי� �אפקט הטרמה של אירועי� קודמי� 

 להקשר בו נפגש האד� ע� אירועי�  בחיי יו� יו� השפעה על הדר� בה הוא מתמודד אית�

)Helson, 1964(.  יחסות לתנאי� מקדימי� הת תו� נעשית ספציפי הערכת אירוע הלסו� טוע� כי
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חברתית  כמושפעת המתארי� את הקוגניציה Wyer & Srull, 1986)(ווייר וסרול  .ושיפוט קוד�

קבלת תהלי� ייצוג הקוגניטיבי שבני אד� מבני� במהל� עיבוד מידע  ו .א :משני תהליכי�

 של ארועי�  ייצוגי� אלו  מהווי� את הבסיס  לשפיטה מאוחרת יותר . ב. נשמר בזיכרו�,החלטותה

 .בני אד�של ו

  ,למקומו של אירוע בעל היבטי� מוסריי� בשרשרת אירועי� כי  מציעי�ממצאי המחקר 

נמצא הבדל בי� הזיהוי המוסרי של סוגית , כזכור. השפעה על אופי הפרשנות של אותו אירועיש 

היא לבי� מידת הזיהוי המוסרי כש)   משתתפי�7(המכרז כשהיא הופיעה בתחילת ההדמיה 

כשל גדול ל הביאההצטברות האירועי� במהל� ההדמיה . ) משתתפי�4(הופיעה בסו" ההדמיה 

המספר הקט� של המשתתפי� שזיהו מרכיבי� . יותר בזיהוי כשסוגיה זו הופיעה בסו" ההדמיה

מניתוח ג�  .נראית בברור אפקט מובהק א� המגמה מונע מאתנו למצואבסוגיית המכרז מוסריי� 

 בשרשרת שהופיעה אחרונה( סוגיית המכרז המשתתפי� שהתמודדו ע�לוליי� של המי �דיווחיה

במהל� התמודדות� ע�  התמקדו במוטיב הפיטורי�  שהל� ונבנה המשתתפי�  עולה כי)האירועי�

ניתוח התוכ� טענה זו מקבלת חיזוק מ .את כל תשומת ליב�  וכי מוטיב זה  תפס,סוגיות קודמות

הניתוח  מצביע על שני נושאי� .  בזיהוי  בראיו� הרטרוספקטיבישל הסברי המשתתפי� לכשלי�

המצב הכלכלי הבעייתי . א: עיקריי� שליוו את התמודדות� של המשתתפי�  בהדמיה לכל אורכה

הצור� בפיטורי עובדי� במידה ולא יושגו פרויקטי� . של המפעל שעלול להשפיע על שרידותו ב

האוויר וא" השפיעו על תגובות חלק מהמשתתפי�  בעיות אלו ריחפו כל העת בחלל .חדשי�

 מהממצאי� עולה כי ג� אירועי� ניטרליי� עשויי� להשפיע על דר� ההתמודדות ע� .בהדמיה

למקומו של אירוע בעל מאפייני� מוסריי�  בסדרת וכי סוגיות מוסריות בסביבה אמיתית 

. מופעלת על אותו  האירוע ולהקשר בו הוא מוצג השפעה על הסכמה הפרשנית ה,אירועי� כוללת

 הגדילה את  הזמינות ,הצבת סוגיית המכרז בסו" ההדמיה והטיפול בנושא הפיטורי� קוד� לכ�

 בדיווחי . בה תפסו המשתתפי� את הסיטואציהושא הפיטורי� והוא השפיע על הדר�של נ

 המשתתפי� מתוארי� מצבי� שוני� שבה� התמודדות ע� אירועי� מוקדמי� בהדמיה השפיעה

 . על התייחסות לאירועי� שבאו אחריה�

א זיהה קבלת המידע לדוגמא מנהל  שנשאל במהל� הראיו� שאלה יזומה המנסה לבחו� מדוע  ל

אירועי�  8כשמאחוריו התמודדות ע� ( באירוע המכרז שהוצב בסו" ההדמיה בדר� לא כשירה

 . מתאר את ההשפעה המצטברת של האירועי�) קודמי�

 ?ד� יותר לבעיה הזוהא� שמת לב מוק:ש"

 ..לא,לא ...לא שמתי לב : ת

 ?מדוע : ש

 החברה שנתת� לי .מה שהטריד אותי זה מצב החברה והכעס על הדר� שבה הוציאו את המכרז: ת

לנהל היא במצב קריטי ולכל אור� יו� העבודה הבעיות רק הלכו והצטברו כ� שזו הזדמנות בלתי 

 ."פיטורי�הפיכה להציל את המצב של החברה ולמנוע 

מחקרי� רבי� מצביעי� על כ� שפרשנות של מידע ספציפי תלויה לעיתי� קרובות במבני ידע  

זמינותו של מושג  .Higgins & King ,1981; Wyer & srull, 1981)(שמופעלי� באותה עת 

כלשהוא נעשית גבוהה יותר ככל שנעשה בו שימוש תכו" יותר בפרק הזמ�  הקוד� להתמודדות ע� 

ככל שהמושג זמי� יותר (Higgins et al, 1977). אציה שלגביה יש לקבל החלטה הסיטו



 263 

(accessible)הסתברות שהוא ישפיע על הפרשנות של אותה סיטואציה גבוהה יותר  ה) Higgins, 

; Wyer & Srull, 1986(2000;.  

 מוגדרת ,יאציות  בזיכרו� לפני ביצוע משימה מסוימתצהפעלה של ייצוגי� או  אסו

תהלי� ההטרמה  מגביר את  )Tulving, 1983( נגי טולבי"עפ ). Priming(כתהלי� הטרמה 

הזמינות של מבנה דעת מסוי� וזמינות זו מגדילה את הסבירות  שמבנה דעת זה ישפיע על דר� 

תהלי� ההטרמה משפיע ג� על  .הפרשנות והפעולה  לגירוי שיופיע בסביבה במועד מאוחר יותר

 מצא כי רגשות ,לדוגמא Van den Bos), (2003   וא� דה בוס  .שיפוט של היבטי� מוסריי�

חיוביי� או שליליי�  שאי� לה� כל קשר לוגי לאירוע הנשפט מאוחר יותר שימשו כגירוי מטרי� 

  .לשיפוט מידת  הצדק באותו אירוע

מחקר הנוכחי הממצאי� לגבי השפעת מקומה של סוגיה מוסרית ברצ" האירועי� ב

נבדקי�   של �בודקי� את התייחסותרי� המחקה   שאלות לגבי מידת התקפות של ממצאיי�מעל

 גיותוסבאמצעות שאלוני� או באמצעות תגובות ל( מוסריות בנקודת זמ� מסוימת סוגיותל

 או הסוכ� המוסרי ,התייחסות לאירועי� קודמי� שחווה הנבדק עצמוללא )  היפוטטיות מוסריות

 16המתואר בשאלו� או בדילמה

 

  המוסריהשפעת תכני הסוגיות על הזיהוי 5.6.6

נמצא הבדל מובהק בי� תגובות במחקר הנוכחי .  מרכיבי� מוסריי�לתוכ� הסוגיה השפעה על זיהוי

ההבדל טמו� בעוצמה . המשתתפי� לסוגיות הפיטורי� והלייזר לבי� תגובותיה� לסוגיית  המכרז

 .פי השונה של סוגיית המכרז ובאו, הראשונותשתי הסוגיות של )moral intensity(המוסרית 

 .טוע� כי העוצמה המוסרית משפיעה על האספקטי� הסלקטיביי� של הקשב ) (Jones, 1991ונס'ג

קושי לו ועל כ� יש  רב הסוגיות בה� נתקל המנהל ה� בעוצמה מוסרית נמוכה   ונס' של גלדעתו

. מידע בולט בחיותו מגרה ומעורר את הדמיו� ומשפיע על הזכרו�.  מרכיבי� מוסריי�בזיהוי

 י אופי"מאופיינת ע ה מצאו כי העוצמה המוסרית של סוגי)Dukerich et al,  2001(' שותדוקרי� ו

 'משתתפי מחקר� של דוקרי� ושותבהגדרת הבעיות המוסריות כללו . פגיעה באנשי�ה

בכל " : לדוגמא.רגשות אישיות כלפי עובדי�התעוררות המביאה ל התייחסויות לפגיעה בבני אד�

סוגיות הפיטורי� והלייזר . "ד� אתה  צרי� להתייחס להיבטי� אתיי�פע� שאתה עוסק ע� בני א

  .תואמות ונתפסות כבעלות עוצמה מוסרית גבוהה יותר מאשר סוגיית המכרז

: בחינת התגובות לסוגיית המכרז מגלה שלושה גורמי השפעה עיקריי� לכשל בזיהוי

 �בעית תפיסת האחריות. ב.)כפי שהודג� בסעי" שעסק ברצ" האירועי�( מקומה ברצ" הארועי�.א

 ) ,1991Jones(ונס 'ג. מאפייני תרבות. ג  (Omission- Commission)אי עשיה לעומת ביצוע 

                                                 
  שביצע כותב העבודה הוא השווה את תגובותיה�  של תלמידי תואר שני במינהל עסקי� לשאלו� עמדות אתיות במחקר גישוש 16

בתקופת ההשתתפות בקורס אתיקה עסקית  ובתקופת ההשתתפות בקורסי :  מצבי� בשניForsyth,1980)(פורסייט י "שחובר ע

במחקר אחר בנושא בתפיסות . ציוני התגובות בי� שני המצבי�הבדל מובהק בנמצא . מימו� וכלכלה  לפני תקופת לימודי האתיקה

בשאלו� סגור ובדילמה פתוחה  לאפיו� תגובות ) 2007( השתמשו ביטו� ומזרחי ,מנהלי� לגבי שמירת פרטיות שלא פורס�

 .ה� מצאו כי מיקומה של הדילמה לפני השאלו�  או בסופו השפיעה על אופי התגובות לדילמה. המשתתפי� 
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כשאד� . בהגדרת הרגישות המוסרית מדגיש את תפיסת האחריות של האד� על המעשה המוסרי

 תהלי� הניצב בפני סוגיה מוסרית ומגיע למסקנה שהיא אינה בתחו� טיפולו אזי לא מתפתח

בראיו� הרטרוספקטיבי  עולה כי תגובות המשתתפי� לשאלות היזומות מניתוח  .קבלת ההחלטות

 וזאת מהנימוק כי ה� לא יזמו את , בעיה מוסריתת המכרז  רואה בסוגיהמשתתפי� אינו רוב 

' תגובת א :לדוגמא. א� אד� אינו פעיל הוא ג� אינו אחראי, לתפיסת�. קבלת המידע באופ� פעיל

למרות שהיא מסכימה כי מעביר המידע . ודנטית לכלכלה  מדגימה התייחסות למימד האחריותסט

 :פעל באופ� לא מוסרי אי� היא רואה בכ� בעיה שלה

בבעיה האחרונה היה ש� קטע שבעצ� המידע הגיע בעצ� מעובד שמעל באימו� של המפעל : ש"

 .שלו

 אבל אני לא מעלתי באמו� :ת

 ?שהיא בעייה את לא רואה בזה איזו: ש

 לא מבחינתי:ת

 .למה:ש

 אני לא מעלתי באמו� של א" אחד זה שוק תחרותי :ת

 ?מה זה אומר:ש

 זה מה שהול� בשוק, כי אולי ה� היו עושי� את אותו הדבר :ת

 את לא רואה בזה שו� בעיה:ש

 זה כ� בעיה מוסרית אבל זה משהו שאי� מה לעשות בקשר אליו:ת

 ?למה זו בעיה מוסרית:ש

 ". בעיה מוסרית כי הוא בגד בחברה שלוזה:ת

אחר אינה ת מידע בדר� מפוקפקת ביוזמת אד� קבלמהתייחסויות המשתתפי� עולה כי 

חומרה  מתייחסי� המשתתפי� ב,זאת לעומת .פעולה לא מוסריתב המשתתפי� כוי ר"נתפסת ע

 .כ� המוסריי הסו"עפעילות אקטיבית יזומה התבצעה באמצעות א� היא השגת המידע לרבה יותר 

  (omission- commission) לעומת ביצוע ההשמטההטית התייחסויות אלו תואמות את השפעת 

)Baron  & Ritov, 1994(. הטיית ההשמטה מסייעת לבני אד� להאמי� שה�  מוסריי� ג� א� 

 בתחושת האחריות חשוב עשייה היא גור� �האסימטרייה בי� עשייה לאי .לא מנעו  פגיעה באחרי�

 ללא תחושת אחריות אי� הסוגיה נכנסת למעגל ההחלטות .הסוכ� המוסרי הפוטנציאלישל 

למרות הנזק הצפוי למתחרה שממנו הגיע  ,בסוגית המכרזהפסיביות בהשגת המידע . המוסרי

בכל אות� מצבי� בה� ש  מכא� עולה . בהתעלמות מהמרכיב המוסרי היא הגור� המכריע,המידע

 .קיימת בעיה של רגישות מוסרית של אי עשייה המנהל עומד בפני סיטואציה 

 32.5%.  בעבודה זו רומזי� על תופעה  דומה לזו שעלתה בסוגיית המכרז1ממצאי מחקר  

 בקבוצת הכשל בזיהוי התייחסו לנושא העלמת אמת מבעלי 15%�מהמשתתפי� בקבוצת הזיהוי  ו

בנימוקי הנמקות המסתייעות בתו� קטגוריה זו הופיעו לא מעט . עניי� אחרי� כסוגיה מוסרית

  17 .פסיביות כסיבה לביצוע וכסיבה לכשל בזיהוי

 : סיכו�

                                                 
 מנהלי� בחברה 10בראיונות שער� מחבר המחקר הנוכחי ע� . פשר לטעו� כי לבולטות  של אירוע הקשר תרבותי א 17

. את סוגיית המידע במכרז כבעיה אתית חמורההמרואייני�  זיהו ,ב וע� מזכירת הנהלת החברה"עסקית גדולה בארה

 דומה למדידת הרגישות המוסרית של שהשתמש בסוגיה) Wittmer,2000(תוצאות דומות אנו מוצאי� אצל ויטמר 
 .מנהלי� וסטודנטי� אמריקאיי� ומצא עוצמת  זיהוי מוסרי גבוהה בהרבה מאשר מצאנו במחקר הנוכחי
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סכמה :  שתי סכמות פעולה עיקריותי"מושפע עבסביבה עסקית תהלי� הזיהוי המוסרי 

 וסכמה מוסרית הממוקדת בהיבטי� ,של הארגו�אסטרטגי �ית הממוקדת במצב הכלכליאסטרטג

ל בתהלי� הזיהוי היא "ת הזמינות של כל אחת מהסכמות הנמיד. מוסריי� של פעולות הארגו�

,  לסדרת הארועי� הקודמת לארוע המועמד לזיהוי מוסרי.הגור� המרכזי המשפיע על אופי הזיהוי

האופ� על השפעה   הוא נדרש להתמודד ע� סוגיות מוסריות  בולניסיו�  החיי� של האד� בתחו� ו

 .זיהוי תהלי� התבצע משבו 

 

 

 חוזקות המחקרות וחולש  5.7

 חוזקות המחקר

 כללי. א

 איפשרה ניתוח מעמיק של הגורמי� המשפיעי� על זיהוי וכשל 1שיטת המחקר שהופעלה במחקר 

סובייקטיביי� חסרונה בכ� שהיא מבוססת על  עיבוד של ארועי� . בזיהוי של סוגיות מוסריות

וגיה זו סייעה באיתור ראשוני מתודול.  באופ� סלקטיבי,�מזכרונבדיעבד משתתפי המחקר  והעלש

א� לא והצבעה על שאלות מחקר ראויות למחקר של המשתני� הרלוונטיי� לתהלי� הזיהוי 

 קשרי� והצבעה על השוואה בי� תגובותיה� של משתתפי המחקר לאירועי�  זהי�  איפשרה

� לאפשר תיקו נועדה  ,במחקר הנוכחישתמשנו השבה  ההדמיה שיטת. בי� המשתני�סיבתיי� 

 ,תו� כדי התרחשותו לצפות בתהלי� הזיהוי שיהיה נית� כ�  ולהשלי� אותו1החסרונות של מחקר 

ל "עיו� בממצאי שני המחקרי� הנ. ולהשוות אותו להתבוננות הרטרוספקטיבית של המשתתפי�

בהמש� הפרק נסקור את . מסייע בידינו להגיע לתובנות מעמיקות יותר לגבי תהלי� הזיהוי

  הפעלת מתודולוגיה זוהחוזקות  של 

 קרובה למציאות האמיתיתההדמיה . ב

. הסוגיות המוסריות בתו� סביבה עמומה רווית גירויי� את יו� אמור האד� לזהות�בחיי היו�

מהווה במחקר הנוכחי ההדמיה שפותחה . מהווה אתגר מחקרי שלא מוצה עד כהכזו  סביבהדימוי 

י� קבלת ההחלטות האמיתי איתו מתמודד המנהל נסיו� לדמות מציאות קרובה ככל האפשר לתהל

מגיעות סוגיות מוסריות לשולחנו של המנהל כשה� חבויות לעיתי� , במציאות הזו. בחיי היו� יו�

ל איפשר לצפות "השימוש בהדמיה הנ. קרובות בתו� זר� המידע הכללי איתו הוא אמור להתמודד

להשוות בי� , קר לגירויי� דומי� משתתפי המחושבו נחשפ בתהלי� קבלת ההחלטות המוסרי

לחשו" תהליכי�  וגורמי� המשפיעי�  על זיהוי סוגיות מוסריות בסביבה , וכתוצאה, תגובותיה�

 .י ההדמיה "שיוצגה עמורכבת  ה

 .דיבור בקול ר� כחוש" תהליכי חשיבה והחלטה. ג

 של מקבל "אשוהיכנס לר" ל איפשרה2  שהופעלה במחקר) (think aloudשיטת הדיבור בקול ר�  

 ולבצע , לעקוב אחר רצ" האירועי� המתרחשי� בי� הופעת הגירוי לקבלת ההחלטה,ההחלטות

גורמי�  המשפיעי� על תהלי� מתודולוגיה זו איפשרה  להצביע על .  של תגובות אלוניתוח השיח 

ות  להגיע לתובנ, זה להגדיר את השלבי� העיקריי� המאפייני� תהלי�,זיהוי  סוגיות מוסריות

שרי� סיבתיי� בי�  ולהצביע על ק,זיהוי סוגיות מוסריות בסביבה מורכבתבתחו� חדשות 

 המשתני� השוני�
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 דיווחי� רטרוספקטיביי�. ד

 י "עפ( מייד לאחר תהלי� ההדמיה קר המחהדיווחי� הרטרוספקטיביי� של משתתפי

איפשרו לתאר את  )Ericsson & Simon, 1993(המתודולוגיה המקורית של אריקסו� וסיימו� 

דיווחי� אלו . תהלי� ההחלטה  ולהפיק תיאור עשיר של השיקולי� שהכתיבו את אופי התגובות

 .מספקי� מידע רב יותר על תהלי� הזיהוי וההחלטה בהשוואה לשיטות אחרות

החשובות בחקר תהלי�  זיהוי סוגיות מוסריות היא הצור� להבחי� בי�  הסוגיותאחת 

 לבי� משתני� ,מסכמות כרוניות הקיימות ברפרטואר הידע של האד�מרכיב הזיהוי המושפע 

הגדרת (השוואה של ההתייחסויות הרטרוספקטיביות . מצביי� המשפיעי� על זיהוי וכשל בזיהוי

בהדמיה איפשרה להבחי� תהלי� הזיהוי ל) והראיו� המוסרי,תגובה להחלטות המוקלטות , הקושי

 .בי� שני גורמי� אלה

 בעלי נסיו� לחסרי נסיו� ניהוליהשוואה בי� . ה

סייעה , לבי� תלמידי תואר ראשו� חסרי נסיו� ניהוליקבוצת המנהלי� בעלי הנסיו� ההשוואה בי� 

 בתחו� תוכ� ספציפי בהבנת ההשפעה של הנסיו� הניהולי על תהלי� הזיהוי וההחלטה המוסריי�

ת מודל ראשוני המתאר את  בי� מומחי� לטירוני�  איפשרה  לבנוזו השוואה ). סביבה עסקית(

 . בתחו� הניהול  ולהציע כיווני מחקר חדשי�" מומחיות המוסרית"התפתחות  ה

  המחקרחולשות

   תוק" אקולוגי. א

של המציאות על כל ועשירה המחקר שנער�  באופ� מעבדתי מבוקר  לא מאפשר הדמיה מלאה 

ית האמיתית בה מגיע המידע שיטת הדואר הנכנס אינה מייצגת את המציאות הארגונ. מרכיביה

  .תצפית חזותית וכו, השתתפות בדיוני�,שיחות פני� אל פני� ,  כטלפו�:למנהל ממקורות שוני�

בהדמיה מעבדתית חסרי� המתח והרגשות המלווי�   .ג� קצב הגעת האירועי� במציאות שונה

 . את קבלת ההחלטות של מנהלי� בחיי היו� יו� 

 ובות המשתתפי�תגהשפעת הדבור בקול על . ב

קיימת אפשרות שההנחיה למשתתפי� לחשוב בקול ר� על העובר בראש� בעת ההתמודדות ע� 

 יצרה דפוסי תגובה שוני� מאלה המתקיימי� במצבי אמת ואלצה את ,הסוגיות בלח� זמ�

  . המשתתפי�  לתגובות מוגבלות שאינ� מייצגות באופ� מלא את המתרחש

  בחירתו� ואופגודל המדג�. ג

שנבע משיקולי� לוגיסטיי� של מש� העברת ההדמיה ומהיק"  ) בכל קבוצה24( מספרודל המדג� ג

הבדלי� מובהקי� בי� המדדי� השוני� מכדי לגלות החלקי� האחרי� של המחקר היה מצומצ� 

 לא אפשר גודל המדג� בדיקת ההשפעה של מקומ� של הסוגיות ,בנוס" לכ� .מחקרשהופקו ב

  .הסוגיותכל שלושת � מבוקר של שינוי מקומ� של בהדמיה  באמצעות תכנו

 בחירת המשתתפי�. ד

המנהלי� נבחרו באמצעות המלצות מנהלי משאבי . בחירת המשתתפי�  לא נעשתה באופו אקראי 

הסטודנטי� הגיעו . יתכ� ונבחרו אנשי� שידועי� כנוחי� בראיונות. אנוש בארבעה ארגוני�

יתכ� שנתו� זה הביא לפנייה  . עבור ההשתתפות במחקר < 35בעקבות מודעה שהבטיחה  תשלו� 

 .סלקטיבית של משתתפי�

 הצור� התייחסות לנסיו� המוסרי  הכללי של האד� הבוגר. ה
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שההבדלי� בי� הסטודנטי� והמנהלי� אינ� נובעי� מנסיונ� הניהולי של קיימת אפשרות 

על מנת לבחו� טענה זו  מ�  . בכל תחומי החיי�שיר והמגוו�  העהמנהלי� אלא מניסיו� חייה�

להוסי" מבוגרי� ללא ניסיו� ניהולי בדומה להשוואה .  א: להוסי" למחקר שני מרכיבי�הראוי 

שימוש בסוגיות מוסריות לעשות .  בבי� שתי קבוצות מבוגרי� )Jordan,2005( ורד� 'שביצעה ג

ת מוסריות ג� בסביבה כלליות על מנת לבחו� את ההבדלי�  בי� מנהלי� וסטודנטי� בזיהוי סוגיו

 .לא עסקית

 משוב מוקלט  .ו

 35% רק . של השיח בהדמיהמשוב מוקלטשלבי המחקר  ת ארבעבי� שיטת האיסו" במחקר כללה

 מיעוט התגובות לא אפשר להשתמש בתגובות הללו לניתוח . למשוב המוקלטומשתתפי� הגיבמה

ד על דפוס משמעותי או שמיעוט  הא� חוסר התגובה מעי שעולה בהקשר זה היא  השאלה.  כמותי

 הפעילה מהל� מחקר דומה של דיבור בקול ר� )1999(פרס �אדר .התגובות הוא פג� מתודולוגי

במחקר  .והשמעת ההקלטה של אותו דיבור מדווחת כי התגובות להקלטה לא היו משמעותיות

יתכ� והצגת . וי ובסיוע להגדרת סגנונות הזיההנוכחי נעשה שימוש בתגובות הללו בניתוח התוכ�

 .הדמיה המביאה למיעוט התגובותה הפעלת לבסמו� ההקלטה 

 

 

 המלצות למחקר המש& 5.8

מגבלות המחקר הנוכחי והשאלות שהתעוררו בעקבות המחקר מעלות את הצור� בתכנו� מחקר 

 : הבאי�משתני� הדגשו נוס" שבו יו

מות על תהלי� הזיהוי  של של תהליכי התמודדות ע� סוגיות מוסריות קודבדיקת ההשפעה  . א

 באמצעות ל"הנתהלי� על מנת לבחו� שאלה זו מוצע לבחו� את ה. סוגיות מאוחרות יותר ברצ"

המוסרי הזיהוי  עוצמתויגדיר את תהלי� הטרמה כמשתנה בלתי תלוי ב שישתמשניסוי מעבדתי 

 .כמשתנה תלוי

  .ר לפני ביצוע התפלול מדידת הבדלי� בי� אישיי�  בסכמות המוסריות של משתתפי המחק .ב

התייחסות להבדלי� בה� פועלי� בעלי ניסיו� ניהולי שונה בזיהוי הסוגיות  המוסריות והמידה .ג

 .בה ה� מושפעי� מתהלי� ההטרמה

 .הוספת קבוצת ביקורת שתפעל בסיטואציה ארגונית שונה. ד
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 השפעת תהליכי ההטרמה על שימוש בסכמות מוסריות ( 3מחקר . 6

 

 הקדמה  6.1

 על פרשנותו של מקבל ההחלטה י�משפיע ,חברתיי� בעל מאפייני� מוצג גירויההקשר והעיתוי בו 

ונג 'דוגמא לכ� אנו יכולי� לראות במחקר שער� צ .טואציה בה הוא נמצאיאת הס

)Chong,1993(.ונג  בדק  עמדות חברתיות ופוליטיות באמצעות ראיו� סטנדרטי מובנה ומצא ' צ

 השפיעו ניואנסי� קטני� בדר� הצגת ,ראיונות שהיו אמורי� להיות זהי� לחלוטי�כי אפילו ב

 :  של הראיו� )framing(על המסגור , השאלות

“People typically choose their frames of references hastily or off the top of  their 

heads. They might react to an especially prominent cue in the question or relate the 

issue to a personal experience…for many individuals, the choice of one side or 

another on a given issue depended on which considerations were jogged by the 

question…”(p.869) 

 מאפיינילויה ב ת,הפרשנות שנות� מקבל החלטה לארוע בעל מאפייני� מוסריי� 

קוד� ה נובנסיו ,לו המידע הרלוונטיבדר� בה מוצג  ,הסיטואציה הספציפית בה הוא נמצא

 2 � ו1במחקרי� . ערכי� המוסריי� המאפייני� אותוה ובעמדות ו,בהתמודדות ע� החלטות דומות

 על תוכ� סכמת הפרשנות המוסרית המשמשת את להשפיעיכולי�  ,גורמי מצב שוני�נמצא כי 

" עיוורו� מוסרי"ליכולי� גורמי מצב מסויימי� א" לגרו� במקרי� קיצוניי�  .ל ההחלטהמקב

 מצביעי� על אלו ממצאי מחקרי�  .התעלמות מהמאפייני� המוסריי� בסיטואציה ,שמשמעותו

טר� הופעת ארוע בעל מאפייני ' העובדה כי במקרי� רבי� משפיע ארוע קוד� שהתרחש בזמ� א

וכי הדר� בה מוצג , על אופי התגובה של מקבל ההחלטה לגבי אותו ארוע ,'תוכ� מוסרי בזמ� ב

  priming)(תופעת ההטרמה  .מבנה את המסגרת באמצעותה תופס האד� את המציאות, הארוע

  3מחקר  יסודתעמוד ב

 התבסס ניתוח 1מחקר ב. בונות תיאוריהש בשיטות מחקר ונעשה שימ 2- ו1 במחקרי�  

של מנהלי� בדרג הבינוני יהוי סוגיות מוסריות על דיווח רטרוספקטיבי בזהכשל גורמי הההצלחה ו

  מערכת גירויי�  אחידהמשתתפי המחקר תוכנ� מער� מחקר שהציב בפני 2במחקר  .והזוטר

 ניתוח השיח של המשתתפי� בתגובה בהמש� בוצעו ,יו�המדמה בעיות ניהוליות מחיי היו� 

 מובני� להבנת נקודת המבט הסובייקטיבית של כל  ונעשה שימוש בראיונות חצילארועי� שחוו

באמצעות פרדיגמת ניסוי לבקר  3מטרת מחקר . משתת" לגבי דר� התמודדותו ע� האירועי�

 .את אופ� ההשפעה של גורמי סיטואציה  על זיהוי ופרשנות של סוגיה מוסרית רב משמעיתהטרמה 

, )מטרימי�( י גורמי מצב שוני� נבנה מער� מחקר שבו הופעל תפלול מבוקר של  שנ,לש� כ�

גירוי ( ונבחנה השפעת סכמות הפעולה שהתעוררו בעקבות גורמי� אלו  על החלטות מוסריות

 ההחלטה להשוות בי� . בהשוואה לחסרי ניסיו� ניהולישל אנשי� בעלי נסיו� ניהולי ) מטרה

 שהראו כי 2� ו�1 נתקבלה בעקבות ממצאי מחקרי ,נבדקי� בעלי נסיו� ניהולי לבי� חסרי נסיו�

 בי� תגובותיה� של אנשי� בעלי נסיו� ניהולי לבי� אלו של חסרי נסיו� ינואיכותקיי� הבדל כמותי 

  .נבחנה ההשפעה של העמדות האתיות של הנבדקי� על  תגובות אלו ,בנוס" לכ� . ניהולי



 269 

 רמת הזמינות של סכמות קוגניטיביות  ספציפיות הקיימות ברפרטואר הידע של האד�

היגנס  מתאר את דר�  .(Higgins, 1996)  משפיעה על קבלת ההחלטה במצב איתו מתמודד האד�

  Priming)(" הטרמה"באמצעות אפקט ה" קידמת הבמה"הופעת הסכמה הקוגניטיבית ב

 המשפיע  באופ� בלתי מודע על זמינות' כי  גירוי המוצג למקבל החלטה בזמ� א, שמשמעותו היא

וזו משפיעה  , זו או אחרת  הקיימת ברפרטואר הנגיש של מקבל ההחלטהשל סכמה קוגניטיבית 

תהלי� ההטרמה  תור� חקר לדעתו של היגנס  .  של גירוי מטרהוהפרשנות  הזיהויעל', בזמ� ב

 להבנת  דר� הפעולה של האד�  בקשת גדולה של מצבי� חברתיי�

 רב מימדית של מבוססת על תפיסה) 3מחקר (מחקר הנוכחי ה ה העומדת ביסוד הנחה

שונות ומגוונות פעולה  העצמי המוסרי של האד� הגורסת כי בכל אד� קיי� רפרטואר של סכמות 

 Gilligan, 1982; Rest( ולעיתי� משלימות אחת את השניה ,שלעיתי� סותרות אחת את השניה

et al, 1999; Skitka, 2003.( סכמות אלו באות לידי ביטוי באופ� שונה אצל אנשי� שוני �

גורמי מצב שוני� יכולי� להפעיל סכמות שונות הקיימות ברפרטואר התגובות . ובהקשרי� שוני�

מידת  הזמינות של סכמה זו או אחרת היא שתקבע את הפרשנות  .האפשרי  של מקבל ההחלטה

המחקר הנוכחי בוח� את  . דר� הפעולה המועדפתאתשנות� מקבל ההחלטה לאותה סיטואציה ו

 .עול� העבודהבת ו מוסריותדילמהזיהוי והפרשנות של על  ,ועמדות , ידע,נסיו�  מידת ההשפעה של

 

 

 סקירת ספרות  6.2

 :פרק סקירת הספרות  עוסק בשני נושאי� עיקריי�

 .תפיסות תאורטיות  וממצאי מחקרי� בנושא השפעת תהליכי הטרמה על תפיסה חברתית .א

 .ות ודר� מדידת עמדות אלוהשפעת עמדות אתיות של הפרט  על החלטות מוסרי .ב

  משמעות תהליכי הטרמה להבנת תהליכי קבלת החלטות חברתיות6.2.1

 עמדות ,אקטיבציה של מבני ידע. בחיי היו� יו� רובנו חשופי� למידע רב באופ� תדיר ושוט"

. X+t בזמ� יכולה להשפיע על החלטות שאנו מקבלי� במועד מאוחר יותר Xבזמ� וסטראוטיפי� 

  יכולה להשפיע על פרשנות של ארוע ,אזנה לחדשות על שחיתות חמורה בדר� לעבודה ה,לדוגמא

 פרשנותנו לאותו ,לעומת זאת. עמו� מבחינה מוסרית במועד מאוחר יותר באותו יו� העבודה

יכולה להיות שונה א� הידיעה ששמענו בדרכנו לעבודה עסקה בתאור דמות מופת עמו� ארוע 

 .מוסרית

 היק" מידע זה . כמות גדולה של מידעכילי��  מגיבי� בני אד�  מ רב המצבי� שאליה

 תופעה זו  של מידע יתר מאלצת את .  לעבד את כל המידע הקיי� באותו מצב ספציפיאינו מאפשר

המידע שהאד� בוחר  . (Broadbent ,1958) רויי� מסויימי� ולהתעל� מאחרי�הפרט לעבד גי

 ומשמש אותו בסיטואציות רלוונטיות , נשמר בזכרונו,יחידמתוכלל לסכמות  פעולה של ה  ,לעיבוד

 (& Rumelhart & Ortony, 1977; Taylor בתהלי� קבלת ההחלטות במועדי� מאוחרי� יותר

(Crocker, 1981.  מחקרי� רבי� מצביעי� על כ� שפרשנות של מידע ספציפי תלויה לעיתי�

 )Higgins & King ,1981; Wyer & srull, 1981(קרובות במבני ידע  שמופעלי� באותה עת 

הפרשנות ". נדיבות"או כ" יחסי ציבור"להתפרש כ סיוע  שנות� בעל הו� לעניי�  יכולה: לדוגמא
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שני מושגי� עיקריי� . היו זמינות בעת קבלת המידעש תפיסותבאות� תלויה ת� לפעולה שתינ

פעל אלא א� הוא קיי� ידע אינו יכול להיות מו. זמינות ובולטות: משפיעי� על התהלי� וה�

יזוהה מהר יותר כשיי�  הגירוי ש הרי ,ככל שהזמינות של מידע המאוחס� בזיכרו� עולה .בזיכרו�

בהשוואה לסוגי   הלי� דומה מתקיי� ג� לגבי מידת הבולטות של אותו מידעת .לקטגוריה הזמינה

 לבי�  פוטנציאל היגינס מבחי� בי�  פוטנציאל השימוש בידע. Higgins, 1996)(מידע אחרי� 

  :העירור  של ידע זה

“It is preferable ,therefore, to define accessibility in terms of potential for knowledge 

activation rather than potential for knowledge use" (Higgins, 1996, p.134) 

מודל . ב ביותרהאד� בוחר את אות� פיסות מידע שמעוררות כלפיה� את הקשב הר

במהל� שיפוט גירוי מטרה ת הנגישות מניח שככל שעולה כמות וזמינות אסוסיאציות מסויימו

 . כ� תעלה ההסתברות שהאד� יושפע מזמינות זו בשיפוט המטרה במועד מאוחר יותר,מסויי�

 אשרבזכרו�  מגדירי� מבני� זמיני� כמבני� מאוחסני� )Higgins & King, 1981(היגינס וקינג 

 .  של גירוי המטרהעיבוד מידעמשימת לנשלפי� ממנו בקלות 

לפני שמתבצעת הטרמה היא תהלי� המתאר הפעלה של ייצוגי� או אסוסיאציות בזיכרו�  

של סכמות  )priming( אפשר להשפיע על שיפוט של גירוי מטרה באמצעות הטרמה. ביצוע משימה

 ,Tulving( י טולבינג"עפ. רוי המטרה שבאמצעות� מערי� האד� את גיקוגניטיביות ורגשיות

 וזמינות זו מגדילה את ,את הזמינות של מבנה דעת מסויי� מגביר תהלי� הטרמה )1983

 גירוי שיופיע בסביבה במועד מאוחר יותרשל    הפרשנותאופיהסבירות  שמבנה דעת זה ישפיע על 

  י� ורגשיי� יטיבי קוגני� הקשרקיימי�כל גירוי מטרי� ב. ועל דר� הפעולה שבוחר האד�

תהלי� זה גור�  . המטרהגירויבואסוסיאציות רגשיות  את הזמינות של  מימדי מידע י� שמגביר

למטרותיו של מקבל יותר רלוונטיי� נתפסי� כ אשרהמטרה גירוי ב �מימדילכ� שאות� 

 & Wyer,Srull ,Gordon(הקשב כלפיה� להפניית  בהסתברות גבוהה יותר מועמדי� ,ההחלטה

Hartwick,1982(  להיזכר טוב יותרוג� )Hastie & Park, 1986(. 

 תהלי� .א : שלבי� עיקריי�שלושה  י"מאופיי� עניסוי המשתמש באפקט ההטרמה  

קוגניטיבית במסגרתו נחשפי� הנבדקי�  למטלה שאמורה להביא לעוררות של  סכמה שההטרמה  

 ,הערכה ,שינו� חומר : ת שונות  כגו�מטלה זו יכולה ללבוש צורו. או רגשית המאוחסנת בזכרונ�

ביניי�  שלב מתתבצע ברב המחקרי�ההטרמה  שלבלאחר  � פסק זמ�. ב ,תפיסה של המטרי�או 

 הצגת גירוי המטרה. ג. לגירוי המטרהלבי�  חשיפת �  פסק זמ� בי� החשיפה למטרייצור לשמטרתו

ב ההטרמה על אופ� התגובה השפעה של שלמדדת ה מוצג לנבדק גירוי המטרה  ונשלישיבשלב ה �

  .לגירוי ההטרמה

 בפסיכולוגיה הקוגניטיבית והחברתית דגש בולט בשני� האחרונות קיבל נושא ההטרמה 

Higgins, Bargh & Lombardi, 1985; Higgins,Rholes & Jones, 1977)( . תוצאות המחקרי�

 על ותת חושית משפיע ואפילו הטרמה תמינוריתהטרמה ג� שנערכו בנושא מצביעי� על כ� כי 

 ,Baldwin, Carrell :לדוגמא(  ואפילו על התנהגות בפועל,על תהליכי ההחלטה, תפיסה החברתית

& Lopez, 1990; Bargh, Chen & Burrows, 1996; Chen & Bargh, 1997; Dijksterhuis &  

   .(Bargh, 2001; Higgins, Rholes, & Jones, 1977יטויהשפעות ההטרמה באות לידי ב 
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 .מגוו� רחב של התנהגויות חברתיותבאופ� לא מודע  עוררי�באמצעות מגוו� רחב של מטרימי� המ

 ,Epley & Gilovich( הטרמה יכולה לגרו� לבני אד� להיות קונפורמי� יותר ,לדוגמא

ת וחברתי�ת פרויוהתנהגו ,Greenwald & Banaji, 1995)( סטראוטיפי� גזעניי� :עוררל,)1999

)Garcia, Weaver Moskowitz & Darely, 2002( הוגנות במהל� משא ומת� ו)Maxwell, Nye 

& Maxwell, 1999.( בני אד� שהוטר� אצל� העצמי העצמאי נטלו על עצמ� סיכוני� רבי� יותר 

 ואילו אלו שהוטר� אצל� העצמי הקולקטיבי גילו זהירות רבה יותר בלקיחת ,בהשקעות פיננסיות

אנשי� בעלי זהות תרבותית כפולה יכולי� להיות מוטרמי� ). Mandel, 2003(סיכוני� פיננסיי� 

י מידע חזותי המייצג איקוני� המאפייני� את התרבות שלה� בשיפוט של התנהגויות חברתיות "ע

כפי ,  חפצי�  אמיתיי�באמצעות הטרמה יכול להתבצע ג� התהלי�   .)Hong et al, 2000(שונות 

 שהטרימו תפיסה עסקית )Kay, Wheeler, Bargh and Ross, 2004(' שהדגימו קיי ושות

 .תחרותית באמצעות חפצי� אופייניי� המצויי� בחדר דיוני� של הנהלת תאגיד עסקי

 קיימי� . פשוטהקשר בי� המטרי� לגירוי מטרה אינו בהכרח קשר אסוסיאטיבי

  ולעומת� ,ירבאופ� מיידי וישאת הדמיו� בי� המטרי� לגירוי  המטרה מטרימי� שמעוררי� 

 .קיימי� מצבי� שבה� הגירוי  המטרי� משפיע על הערכת גירוי המטרה באמצעות תהלי� מתוו�

 ,"אגרסיבי","קר" ,"לא ידידותי"האד� נחש" למילי� ככאשר ש מצא ,לדוגמא  )Chen, 2004( �'צ

 מצא כי )Yi, 1990(יי  .הגברת ההתנהגות התחרותיתעל  המילי� הללו משפיעות ,"מאיי�"

במועד ) מכונית(הטרמה של מידע  או רגש מגבירי� את ההסתברות שה� ישפיעו על  הערכת מוצר 

הציג  בתהלי� ההטרמה . וכי תהיה לה� השפעה על אפקטיביות הפרסומת של המוצר,מאוחר יותר

 בטיחות –שהדגיש אחת משתי סכמות קוגניטיביות בענייני תעופה למשתתפי המחקר מידע יי 

 מימד  על הדגש שה� שמו על הנבדקי� במידת ההשפיע  ההטרמה. כו�  בדלקאו חסתעבורה ב

עת החלטה על ב) חסכונית יותרכ ומכונת קטנה מכונית גדולה יותר נחשבת כבטוחה יותר(הגודל 

דוי� . אפקט ההטרמה יכול להשפיע ג� על התנהגויות סטראוטיפית .קניית מכונית

)(Devine,1989 תתביצע הטרמה �שהיו קשורות לקטגוריה  מילי�צעות רשימת באמתחושי 

  .או באמצעות רשימת מילי� נאוטרלית) 'גטו וכו,עבדות,אפריקני : לדוגמא ("שחור"�החברתית

אשר היה וגבר שמוצאו לא מזוהה  של את תכונותיו הוא ביקש מה� להערי� לאחר מכ�  הוא 

י קטגורית הגזע "י� שהוטרמו  ענבדק. מעורב בהתנהגות עמומה  שהיה בה רמז  לגילויי עויינות

הטרמה  .מאשר אות� נבדקי� שקיבלו  רשימת מילי� נאוטרלית נטו לדרג את הגבר  כעוי� יותר

 & ,Bargh, Chen( 'ושותבר"  .של תכונות או סטראוטיפי� יכולה להשפיע ג� על  התנהגות

Burrows ,1996( הראו כי נבדקי� שהוטרמו באמצעות תכונות הקשורות לגסות וחוסר נימוס ,

נבדקי� .  יותר מאשר נבדקי� שהוטרמו באמצעות תכונות הקשורות לנימוס,הפריעו לשיחה

  שהוטרמו באמצעות סטראוטיפ של אד� זק� הלכו באיטיות רבה מאשר נבדקי� בקבוצת ביקורת

 דימוי של פרופסורי�באמצעות הטרימו אות� י� אקדמיי� טובי� יותר כאשר וגילו ביצוע

Dijksterhuis et al., 1998)(. 
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 :שני סוגי הטרמהמתוארי� ספרות ב

את המטרה כשהוא  מטה את האד� בשיפוטו של המטרי� משתלב  �אסימילציה  .א

 ,Higgins ,Rholes & Jones:  לדוגמא( י תכונות המטרי�"הרשמי� מגירוי המטרה עפ

1977(  

הפו� בכיוו� של סילוק ההטיה  ומביאה  לתגובה  מודעות למטרי� יוצרת תיקו� � גודני .ב

 .Martin, 1986; Moskowitz & Skurnik, 1999): לדוגמא (הפוכה למטרי�

 

 Wheeler&: לסקירה ראה לדוגמא(אפקט האסימילציה שהוא השכיח יותר במחקרי הטרמה 

Petty, 2001( סכמה /ה מכ� שהגירוי המטרי� מגדיל את הזמינות של תכונהכתוצא מתרחש

 בני אד� :לדוגמא .ספציפית המשפיעה על התפיסה של גירוי המטרה בכיוו� של אותה תכונה

 וגילו )Bargh et al, 1996(י סטראוטיפ של אד� שחור  פעלו באופ� אגרסיבי יותר "שהוטרמו ע

דוגמא נוספת של  .)Wheeler et al., 2001(ביצועי� נחותי� יותר במבחני� סטנדרטיי� 

אסימילציה הרלוונטית למחקר הנוכחי מתקיימת כאשר מטרי� מעורר רגשות של אמפתיה  

ארוע שבו קיי�  :לדוגמא(הגורמת למקבל ההחלטה לשפוט ארוע  דו משמעי מבחינה מוסרית 

) ת ארגו� כלכליקונפליקט בי� רגשות חמלה לפיטורי� של עובד לבי� הצור� להלח� על הישרדו

 לעומת זאת אפקט הניגוד מתרחש .care & compassion)( מנקודת מבט של דאגה ואחריות,

כאשר המטרי� מקטי� את את הזמינות של התכונה הספציפית ומעלה את הזמינות של מבנה 

הראו כי למרות   Dijksterhuis et al, 1998)(' ושותקסטרהויז 'דיג. בי מנוגד או שונהיקוגניט

היא  הרי ש,  להתנהגות מטמיעהברב המקרי�סטראוטיפי� גורמת מודלי�  טרמה באמצעותשה

 רגשות של הטרמת  יכולהרוע הפיטורי� שתואר קוד� לכ�יאב. לגרו� להתנהגות הפוכה ג�יכולה 

תק� את ההשפעה הרגשית בכיוו� ההפו� לואת מקבל ההחלטה  לדכא רגשות אלו להביא אמפתיה  

 .נקודת מבט כלכלית אסטרטגיתולשפוט את הארוע מ

פעה של הגירוי המטרי� על  זמינות  להסברת ההשודלי� בספרות מוצעי� מספר מ

 excitation � המודל  בעל ההשפעה הרבה ביותר הוא מודל  העברת ערור. סכמות מסויימות

transfer model )Higgins, Bargh & Lombardi, 1985; Wyer & Carlston, 1979(.  הנחת

 שעל מנת שמבנה מנטלי מסויי�  יבוא לידי ביטוי  בשיפוט חברתי יש ,ל  היא"וד של המודל הנהיס

 ,בסכמהלאחר שנעשה שימוש  .  מסויי�צור�  שהייצוג המתאי� לו  יהיה בעוצמה מעבר לער� ס"

אפקט ההטרמה  . לרמת העירור הבסיסיתא חוזרי לדעו� עד שההשלההתעוררות ה מתחיל

עוררות היתר  .המטרי� מגביר את העירור של הייצוג המתאי�של עיבוד י� התהלמתרחש  מאחר ו

תהיה סבירות רבה יותר שיעשה  ,וכתוצאהעלה בקלות רבה יותר לתודעה ת סכמהגורמת לכ� שה

 .  גירוי המטרה שימוש בשיפוטהב

 האנטרופולוגיה את תפיסת יישמו Kay,Wheeler,Bargh & Ross, 2004)( 'קיי ושות

 .(Dittmar, 1992)הטוענת כי חפצי� דוממי� מייצגי� מערכות יחסי� חברתיותת המטריאלי

באמצעות תמונות  תהליכי הטרמה ה של מציגה השפע'שותי קיי ו"סדרת  המחקרי� המתוארת ע

 של אוביקטי� בתמונות  לצור� ההטרמה  ה� השתמשו. על שיפוט חברתיאובייקטי� אמיתיי� ו

כשולח� אופייני לחדר דיוני� של הנהלת  , את עול� העסקי�המייצגי�ובאובייקטי� פיזיי� 
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 הטרמה באמצעות תמונות  כימציעי�ממצאי המחקר . עטי נובע מהודרי� ועוד, מזוודות, תאגיד

תפיסות הקשורות לחפצי� שכיחי� בעול� העסקי מעוררת את הזמינות הקוגניטיבית של 

המייצגת קי�  תפסו סיטואציה עמומה נבדקי� שנחשפו לתמונות הלקוחות מעול� העס. עסקיות

נאוטרלי ג� י  מטרי� "מאשר חבריה� שהוטרמו ע בי� שני אנשי� כתחרותית יותר מערכת יחסי�

מצא דומה נמצא ימ. ה� שפטואותה שהמטרי� לא היה קשור לוגית  לאינטראקציה החברתית שכ

 של   תמונותואהמטרימי� היו חפצי� אמיתיי�  כאשר . אחר באותה סדרת מחקרי�במחקר

 המנסה לבחו� את  תומכי� בגישת המחקר הנוכחימסקנותיה� של קיי וחובריו. אות� חפצי�

    : על החלטות מוסריותתעסקיבעלי משמעות מידת ההשפעה  של מטרימי� 

"… it appears that prior exposure to images of business-related objects can produce 

changes not only in cognitive accessibility of concepts and in situational construals, 

but also in the explicit behavioral choices (that involve real financial  stakes) that 

should logically follow from these changes in perception and cognitive accessibility. 

Furthermore, these behavioral effects again occurred without participants discerning 

any connection between their prior exposure to a particular class of culturally 

meaningful stimuli and their subsequent behavioral choices". (p.,89-90)  

 

 שנות גירויי�שינוי מסגור על פרהשפעת   6.2.2

חברתיי� לידי ביטוי בהקשרי� נות הקיימות במוחו של האד� יכולות לבא שוהידע הסכמות 

במחקרי� שבוצעו על בני אד� דו לשוניי� ודו ל אנו יכולי� לראות "א לתופעה הנ דוגמ.שוני�

י באי� לידי ביטוי דפוס בני אד� דו לשוניי�  בקרב מראי� כי אלו ממצאי מחקרי� . תרבותיי�

 באופ� שונה ,אות� אנשי�  מגיבי� וכי ,בלשונות שונותאישיות שוני� כאשר ה� מדברי� 

 (,Ralston,Cunniff & Gustafson 'שותורלסטו� . בשפות שונותכשמועברי� לה� שאלוני ערכי� 

אלו� ערכי� כאשר  על שסיני� דו לשוניי� ענו באופ� שונה כי מנהלי� מצאו, לדוגמא) 1995

 דיקסו� .סיניתבשפה הלה�  שאלו� הוגש אותו המצב  ש לעומת , באנגליתלה�השאלו� הוגש 

)Dixon, 2007 (דו לשוניי�  משני� את פרשנות� אודות העול� בתגובה בני אד�  כי ההרא

שפה יכולה לשמש גור� מטרי� לא רק . לגירויי�  הקשורי� לתפיסות התרבות המופנמות שלה�

נקיט ונורסק .מרכיבי אישיות שוני�של  מיננטיותמידת הדולגבי ערכי� אלא ג� לגבי 

)(Norasakkunkit,2003, השתמש במתודולוגיה של הטרמה תרבותית על מנת לבחו� , לדוגמא

 מקבלי� ציוני� גבוהי� יותר במדדי מועקה ,יחסית לאמריקאי� ממוצא אירופי, מדוע  אסיאתי�

 הביאה פני� וה� בקרב אמריקאי� � בקרב י מדווח כי הטרמה של אורח מחשבה מערבי ה,רגשית

  . לאנשי� שלא הוטרמו,בהשוואהלציו� נמו� יותר במועקה רגשית 

 (,Hong, Chiu, & Kung, 1997 ; Hong, Morris, Chiu'שות הונג וי"מוגדרת עתופעה זו 

& Benet-Martinez, 2000(  מציגי� גישה חדשה לחקר ' הונג ושות ."שינוי מסגור תרבותי"כ

בני אד� , 'י הונג ושות" עפ.גישה הקונסטרוקטיביסטית דינמיתכ שמוגדרת –בותיות תפיסות תר

.  בנוכחות גירויי� תרבותיי� רלוונטיי� חברתיי�שונות משני� ערכי� וייחוסי�בתרבויות  החיי�

הבניית העצמי הקולקטיביסטית אינדיבידואלית וה� העצמי הגישה זו מניחה כי ה� הבנית 
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 איזו משתי  היא שקובעת  וכי הזמינות היחסית שלה�,חד בתו� אותו אד�י" חיות"ומתקיימות 

 לגרו�  לכל אחת יכולי�רמזי� סביבתיי� , לטענת�. דמת הבמהיקתעלה לתפיסות העצמי הללו 

 : באופ� זמני בפרק זמ� נתו� מחברתה  יותרה ל להיות זמינ"מתפיסות המציאות הנ

"…culture is not internalized in the form of an integrated and highly general 

structure, such as an overall mentality, worldview, or value orientation. Rather, 

culture is internalized in the form of a loose network of domain-specific knowledge 

structures, such as categories and implicit theories… individuals can acquire more 

than one such cultural meaning system, even if these systems contain conflicting 

theories. That is, contradictory or conflicting constructs can be simultaneously 

possessed by an individual; they simply cannot simultaneously guide cognition…" 

(Hong et al, 2000, p.710). 

סיני� אמריקאי� סטודנטי�  שתי קבוצות של 'שותהונג והטרימו  ,טענת� על מנת להוכיח את

יקוני� חזותיי� המייצגי� תרבות יבפני הקבוצה הראשונה הוצגו א. באייקוני� משני סוגי�

 .אמריקאית-רבות צפו�תיי� המייצגי� ת  ואילו בפני הקבוצה השניה הוצגו אייקוני� חזו,סינית

 הוצג בפני שתי הקבוצות סרטו� אנימציה ובו להקת דגי� שאחד מחבריה חרג ,מאוחר יותר

מנקודת מבט קולקטיביסטית הדג יקוני� סיניי� שפטה את יי א"הקבוצה שהוטרמה ע. מהלהקה

אמריקאי� ראתה �פו�יקוני� ציי א" לעומת זאת הקבוצה שהוטרמה ע.וטענה כי הוא חריג חברתי

 & Trafimow, Triandis(טריאנדיס וגוטו ,טרפימו . חלו� בגדר בדג שחרג מגבולות הקבוצה 

Goto, 1991 (בידואלי  באמצעות סיפור על עוררו אצל סיני� ואמריקאי�  את העצמי האינדי

ההטרמה . באמצעות סיפור על לוח� ומשפחתו ואת האני הקולקטיבי ,לוח� בודד

ואליסטית  עוררה תפיסת עצמי אינדיבידואלית  יותר ואילו ההטרמה הקולקטיבית  האינדיביד

 מצאו כי הטרמה )Gardner, Gabriel & Lee, 1999( 'ושותגרדנר .  יצרה מושגי עצמי חברתיי�

� אמצו גישות  האינדיבידואלית גרמה לאמריקאי� התעוררות של העצמי עצמאי וכתוצאה

אשר כשה� נחשפו למטרימי� שגרמו להתעוררות של יחסי גומלי� אינדיבידואליסטיות  יותר  מ

 ג� נמצאהתופעה של שינוי בהחלטות כתוצאה מהטרמה של מימדי עצמי שוני�  .ותלות בי� אישית

בחנה את תופעת שינוי תפיסת העצמי בנושא נטילת סיכו�  )Mandel, 2003(  מנדל.� העסקיובתח

 נטו יותר לקחת סיכוני� ,י העצמאי שלה� הופעלהיא  מצאה כי פרטי� שהעצמ. של צרכני�

 . בבחירות הפיננסיות שלה� לעומת אות� פרטי� שהופעל בה� העצמי התלותי

כי שונות תרבותית  )Triandis, 1989(ו  עקביי� ע� טענתו של טריאנדיס ממצאי� אל

 ,י הפרט�בתפישת העצמי נובעת מהזמינות הדיפרנציאלית  של שלושה סוגי תפישת העצמי

ל  הרי " למרות שכל תרבות מכילה את שלושת הסוגי� הנ,י טריאנדיס"עפ.  והקולקטיבי,הציבורי

שמאפייני� תרבויות שונות  קובעי� את הבולטות  היחסית של כל אחד ספציפיי� שמרכיבי� 

הבולטות היחסית של כל אחד מסוגי העצמי  יכולה . משלושת סוגי העצמי באותה תרבות

כי טועני�  Chiu et al, 1997)(וחבריו ' צו. מצבי� שוני� באותה תרבותעת ג� בהשפלהשתנות 

הבדלי� תרבותיי� בהגדרת העצמי קשורי� לתאוריות הפשוטות והיומיומיות לגבי הדר� בה 

להתאי� את עצמו למבנה החברתי  מצפי� מהאד�  אנשי המזרח .צריכה החברה להיות מאורגנת
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האמריקאי� כי מבני� חברתיי� ניתני� לעיצוב מאמיני� , ומת�לע. שהוא קבוע ואינו נית� לשינוי

עירור התפיסות תרבותיות לגבי הדר� בה צריכה להיות החברה מאורגנת  . ולהתאמה לצרכי הפרט

 רגישי� שאמריקאי� יהיו  , כ�. את הזמינות של תפיסת העצמי הקשורה לתאוריות אלומגבירה

 ואילו סיני� יהיו , אורינטציה אינדבידואליתכאשר יוטרמו באמצעותכפרטי� לזכויותיה� 

 .  אוריינטציה קולקטיביסטיתבאמצעות  לחובות ומחויבויות לחברה  כאשר יוטרמו רגישי�

 

 סכמות מרובות בתחו� המוסר  6.2.3

 .  בתחו� הערכי� והתפיסות המוסריותבאה לידי ביטוי ג�  בתו� אותו אד�סכמות ה רבוי תתופע

  טועני� כי על מנת להבי� את תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי Rest et al, 1999)(רסט ושותפיו 

יש לדעת הא� הסיטואציה איתה מתמודד מקבל ההחלטות כוללת מימד מסויי� של העצמי 

האד� משמר סכמות קוגניטיביות כי ה� טועני� . ואיזה מימד בעצמי היה זמי� בעת זיהוי הבעיה

 וכי סכמות אלו אינ� נעלמות במהל� ההתפתחות כפי ,יתמוסריות נחותות יותר בחשיבה המוסר

טענה דומה על זמינות .  אלא באות לידי ביטוי במצבי� שוני�,)Kohlberg, 1984 (שטוע� קולברג

י קרבס "  ע ג�שלבי חשיבה מוסרית שוני� מועליתי "המאופיינות עאפשרית של סכמות מוסריות 

  (;Haviv& Leman, 2002 וורק וקרבס�ו מ�יביב ולח ,ואמנ�. )Krebs & Denton, 2005(ודנטו� 

Krebs, 1996,2000 Wark & (מצאו כי התוכ� המוסרי של הסיטואציה ומורכבותה משפיעי� על 

 .הדר� בה מפרשי� בני אד� סיטואציות מוסריות

הגישה הקוגניטיבית המדגישה  :בפילוסופיה ובפסיכולוגיה של המוסר נמצא שתי גישות

 הרציונלית המבוססת על תפיסת הצדק של האד�  לעומת הגישה הרגשית את מימד החשיבה

גיליג�  .י אמפתיה ורגשות חמלה ודאגה"המדגישה את טיב הקשר אל בני אד� אחרי� המאופיי� ע

מוסר של צדק ומוסר של דאגה , כי שני סוגי המוסר" הקול האחר"טוענת בספרה ) 1982, גיליג�(

 : מבני האד�ואכפתיות קיימי�  אצל כל אחד 

והצגת הניגוד בי� … הקול השונה שאני מתארת אינו מתאפיי� בשוני המיני אלא ברעיו� המרכזי"

נועדה קוד� כל להאיר את ההבדלי� שבי� שתי צורות החשיבה ולמקד , הקול הגברי והקול הנשי

ות בהתחק. ולהדגיש את בעיית הפרשנות ולאו דווקא להציג הכללות בנוגע לאחד משני המיני�

" אחר ההתפתחות אני מצביעה על השפעת הגומלי� של הקולות הללו בקרב כל אחד משני המיני�

 ).10�9' עמ, ש�(

 ההבדלי� בי� מוסר כי  ,  קאנטהשפעתב טוענת )Nunner-Winkler, 2001(וינקלר �ננר  

 �ייאלא בדגש על שני סוגי חובות מוסר של צדק אינ� הבדלי� בעמדות אתיותשל חמלה ומוסר 

י " עפי� לתפיסת החובות המושלמ למקבימוסר של צדק ה ,לדעתה.  את השניד אחי�המשלימ

מוסר של חמלה  ה, לעומת זאת  .)חובותמ השתמטות המדגישה  מוסר שמונע  תפיסה (קאנט

ובה�  מסתמכת על תוצאות מחקרי� שערכה וינקלר�ננר. מי�למוסר החובות הלא מושלמקביל 

  ובקרב גברי� י�עדיפות להסתמכות על מוסר של חובות לא מושלמ כי אי� בקרב נשי� מצאה

מתעוררת מהסכמות הללו   אחתכל ,לטענתה .י�לעדיפות להסתמכות על מוסר של חובות מושלמ

 .כפונקציה של הסיטואציה

 מציגה תפיסה הגורסת כי כשהאד� נדרש לקבל החלטות Skitka, 2003)( סקיטקה 

 ).זהות חברתית או זהות אישית,זהות חומרית(שלושת סוגי אני בנושא הוגנות הוא מפעיל אחד מ
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ל עולה "זהויות הנהשערת זמינות הזהות שמנסחת סקיטקה טוענת כי  הזמינות של כל אחת מה

 הוגנותאודות על מנת להבי� כיצד חושבי� בני אד� . הסיטואציה בה נמצא האד�כפועל יוצא של 

איזה היבט של העצמי הוא הזמי� ביותר בעת   ,קיטקהי ס" עפיש צור� לדעתשונות  בסיטואציות

 : ה� סקיטקהמגדירה ששלושת סוגי הזהות. קבלת ההחלטה על דר� התנהגות מסויימת

 aterial identitym  � זהות חומרית

  מגדירי� וכי ה�  בני אד� מתענייני� בצדק משו� שהוא מבטיח אינטרסי� חומריי� בטווח ארו�

  . ברכושקה ומרית באמצעות המאמ� לרכישה ולהחזומתחזקי� את הזהות הח

 ocial identitys � זהות חברתית

בני אד�  מתייחסי�  לצדק  משו� שהוא משרת את צרכי ההשתייכות ובגלל שהוא מתק" את 

תאורית הצדק התהליכי מעוגנת ברצו� לשמר את . הסטטוס בקבוצת ההתייחסות החשובה לה�

ברתית  שולטת בדימוי העצמי האד� יהיה רגיש יותר לנורמות כאשר הזהות הח .הזהות החברתית

 .קבוצתיות של הוגנות

 ersonal identityp - זהות אישית

בני אד� מחפשי� להגדיר ולהג� על הזהות האישית באמצעות השגיות  הצטיינות ואוטנטיות 

 . מוסרית

שת הסכמות  שלולדעתה של סקיטקה קיימת הקבלה בי�  שלושת תפיסות ההוגנות ובי� 

והסכמה הפוסט , הסכמה הקונבנציונלית, סכמת האינטרס העצמי :הנאוקולברגיאניות

  .)Rest et al, 1999( קונבנציונלית

אלי מגוו�  כי  אצל האד� קיי� רפרטואר תגובות מוסרי פוטנצי,מהאמור לעיל עולה 

מהווי� ארועי� וכי במקרי� רבי� , באופ� שונה בסיטואציות שונותשיכול לבא לידי ביטוי 

כתוצאה מהפעלת סכמה זו או ' כגירוי מטרי� המשפיע על התגובה בזמ� ב' שמתרחשי� בזמ� א

 .אחרת

 

  הטרמת סכמות מוסריות6.2.4

ארוע .  אופי חברתי ומוסרייבעל בתחומי�  ג�ההשפעה של  תהליכי הטרמה באה לידי ביטוי

מוסרית  המשפיעה על דר� הפעולה לא /עורר סכמת פעולה מוסריתמ ,'שמתקיי� בנקודת זמ� א

צא כי רגשות חיוביי� או  מ(van den Bos, 2003) וא� דה בוס : לדוגמא . מאוחר יותרבמועד

שימשו כגירוי מטרי� לשיפוט  ,מאוחר יותרבמועד שאי� לה� כל קשר לוגי לארוע הנשפט שליליי� 

בחנו את  )(Maxwell, Nye & Maxwell, 1999 'מקסוול ושות. הצדק באותו ארועמידת 

 .הגורמי�  המקדימי� המשפיעי� על תהלי� משא ומת� באמצעות הטרמת ההתייחסות להוגנות

מ הביאה מציד� של הקוני� להתנהגות "תהלי� המותחילת ה� מצאו כי הטרמת הוגנות לפני 

 שוויו� וחופש דיבור הולכי� בדר� כלל יד .קואופרטיבית יותר בתהלי� משא ומת� לרכישת מכונית

א� במקרה שבו בני אד� מטיפי� לשנאת האחר מתקיי� קונפליקט בי� שני הערכי� הללו ,ביד

  Cowan, Resendez,Marshal & Quist, 2002) ('  ושות קוו�. נדרש לבחור באחד מה� והאד� 

 היא ,הערכי� הללו יחסית לער� האחרמעולה הזמינות של אחד שבה�  כי במצבי� טועני�

 חופש הטרמה של ער�הבחנו את השפעת ' קוו� ושות . לתופעות חברתיות על התייחסותהמשפיע

 רועי�יעל הפרשנות שנתנו סטודנטי� לא, שנאההגנה מפני שיחטרמה של ער� הזכות לההדיבור וה
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הטרימו קבוצה של נבדקי� באמצעות קריאת קטע המתמקד בחשיבות חופש  ה�. חברתיי�

ות  של קבוצזכות�קריאת קטע המתמקד בחשיבות וקבוצה שניה של נבדקי� באמצעות  ,הדיבור

 נבדקי� שהוטרמו בער� חופש הדיבור  אות�. מפני הטפה לשנאהשונות באוכלוסיה להיות מוגנות

פחות וייחסו לדובר אחריות פוגע תפסו את שיח שנאה שהוצג לה� באמצעות תאורי מקרה כ

 תפסו את אותו בשיח של שנאה אלה שהוטרמו  במידע לגבי הנזק שיש ,לעומת זאת. מעטה יותר

שתפלול המשמעות המיוחסת לגירוי אגרסיבי על כ� מצביעי� אחרי� מחקרי� . שיח כפוגע יותר

  (,Berkowitz & Alioto ברקובי� ואליוטו ,לדוגמא. יכולה להוביל לחבדלי� בהתנהגות תוקפנית

המשתתפי� �  מתיחצמ ל.ק פוטבולשח תחרות אגרו" או מתיאור  מחקר�תפיתו למשציג ה)1973

צית השניה נאמר כי ח למאילו  ו)משמעות אגרסיבית(שהמנצחי� רצו לפגוע במנוצחי� נאמר 

מאוחר יותר משתתפי הקבוצה האגרסיבית  הגיבו . המתחרי� לא חשו כל כעס אחד כלפי השני

בניסוי דומה חשפו . מאשר משתתפי הקבוצה הלא אגרסיביתלפרובוקציה באופ� תוקפני יותר 

שיקופיות ב ל"ארה לצבא מתגייסי� )Cisneros, & Hossay, 1976) ,Leyens 'ושותס ליינ

 מהמשתתפי� נאמר להתמקד תחצימל). בעלי חיי�: לדוגמא(שהכילו נשק או תמונות נייטרליות 

משתתפי .  ואילו המשתתפי� האחרי� לא קיבלו הנחיות,יות של התמונהתטבתכונות האס

 מאוחר יותר באופ� פחות אגרסיבי כאשר ות אסתטית התנהגוהקבוצה שקיבלו הנחיות להתבוננ

 . נחשפו לשיקופיות נשק מאשר חברי הקבוצה השניה

 נית� להטרי� ג� התנהגויות פרו מצאו כי Nelson & Norton, 2004)( נלסו� ונורטו� 

מחקרי� שערכו ה� הראו כי חשיפה למטרימי� פרו חברתיי� הבסדרת . חברתיות עתידיות

הביאה אות�  ,ל הדר� שבה בני אד� העריכו את נטיותיה� האלטרואיסטיות העתידיותהשפיעה ע

 להתנהגות פרו חברתית בפועל כשלושה גרמה לה� וא" ,להתחייב  להתנהגות פרו חברתית בעתיד

  .חודשי� מאוחר יותר

רמה על שיפוטי� חברתיי� תוצאות המחקרי� שבחנו את ההשפעה של תהליכי ההטמ 

נית� לנסח את ההשערה  , באותו אד� ריבוי סכמות מוסריותה הגורסת תפיסה" בצרוערכיי�  

 :3הראשונה במחקר 

מידע המעורר  רגשות של  לעומת   מעורר סכמות אסטרטגיות תועלתניותהצגת מידע ה: 1השערה 

.  באופ� שונה על החלטות הנבדקי�  בדילמה מוסרית במועד מאוחר יותרתשפיעדאגה וחמלה 

 את הדילמה המוסרית מנקודת מבט יפרשו טרמו במידע בעל תוכ� אסטרטגי תועלתני  נבדקי� שיו

 את אותה הדילמה פרשוי מידע המדגיש דאגה וחמלה י"ואילו נבדקי� שיוטרמו ע, אסטרטגית

 .מנקודת מבט של דאגה

 

 השפעת  נסיו� החיי� על תהלי& ההטרמה 6.2.5

משמעות הסובייקטיבית שה� ה. בי באופ� שונה לתפוס את אותו גירוי אוביקטיעשויי�בני אד� 

 גירוי נובעת לעיתי� קרובות מההיסטוריה האידיוסינקרטית האישית של האד� לאותו  מייחסי� 

 (Anderson & Bushman, 2002; Higgins, King & Mavin, 1982).  המחקר על התפתחות

החוקרי� שעוסקי�  . יחסיתתשומת לב מחקרית מועטהבקרב מבוגרי� קיבל תהליכי חשיבה 

ומחפשי� את חות החשיבה מתרחשת לאור� כל טווח החיי�  התפתכייוצאי� מהנחה  בנושא
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 ;Fisher, Merron & Torbert, 1987; Kegan, 1982 :ראו לדוגמא( מימד ההתפתחות בגיל מבוגר

Nisan &  Applebaum, 1995; Perry, 1970; Sternberg, 2005.(  

הנוכחית מצביעי� על הנסיו� הניהולי והמקצועי  כמרכיב בודה  בע2- ו1ממצאי מחקרי�  

. זוהו שני צירי� בהתפתחות המנהל מטירו� לבעל נסיו�. חשוב בתהלי� קבלת החלטות המוסרי

בציר . הציר האחד הוא הציר האפיסטמי  ואילו הציר האחר הוא ציר מוטיבציוני אישיותי

, בוקובזה(וליטית ליכולת חשיבה דיאלקטית  מתפתח מראייה חד מימדית מונהמבוגרהאפיסמי 

ההתפתחות בציר השני נובעת מרכישת ביטחו� עצמי שהיא פונקציה של התנסות בקבלת  ).2004

חוסר הבטחו� הבסיסי שחש מנהל בשלבי� . י� והעמיתי�החלטות וברכישת אמו� הכפיפ

בעמידה ביעדי� הרואה " צרת סרט"קדות אותו לנקודת מבט הראשוני� של תהלי� הניהול ממ

ממצאי . מקרי� רבי� מתכני� מוסריי� בסיטואצית ההחלטהבניהוליי� את חזות הכל ומתעלמת 

 . חושפי� באופ� ברור הבדל  בשימוש בסכמות מוסריות  בי� מנהלי� מנוסי� וטירוני�2מחקר 

י האד� פוגש את אות� גירויי� פעמי� רבות וניזו� ממשובי� על דרכש, צבירת נסיו� משמעותה

 ככל. כתוצאה מהתנסות זו מצטברות בזכרו�  סכמות פעולה לתגובה על אות� גירויי�. פעולתו

שהקשר בי� אוביקט מסויי� וההערכה הסובייקטיבית של אותו אובייקט יופעל באופ� תדיר יותר 

 ,Fazio :לדוגמא( ל "שהערכה זו תתעורר באופ� ספונטני בנוכחות האוביקט הנ כ� סביר יותר

(Chen, McDonel, & Sherman, 1982 .דקוסטר וקלייפול  של לדעת�)DeCoster & Claypool 

 סיו� המצטבריהנו   ככל שגיל� עולה.  מתוחכמי� יותר בטיפול במטרימי� נעשי� בני אד�) 2004,

בתחו�   של האד�נוסיוי שלנ, ברור א� כ�. להתנגדות רבה יותר להשפעת מטרימי�מביא  ה�של

 (,Bartholow et al 'שותברטולואו ו.  א מגיב לתהליכי הטרמהודר� בה המסויי� השפעה על ה

על אגרסיביות ומצאו כי נסיונו של   בחנו את ההשפעה של אפקט ההטרמה של כלי נשק)2005

בעלי (ציידי� . ההטרמה� יתהלנשק משפיע על מידת ההשפעה של כל  השימוש באופיהיחיד לגבי 

מאשר אנשי� ללא נסיו� , ת מהטרמה באמצעות רובי ציידהושפעו פחו) נסיו� בהפעלת רובי�

שלא  ( מכלי נשק המיועדי� לתקיפת בני אד�מקצועיי� הדי� יציה הושפעו ,לעומת זאת.  בצייד

נסיו� העבר אחראי לידע שונה לגבי הקשר בי� אובייקטי� , כלומר .)היו רלוונטיי� למקצוע�

 .  המידע  לגבי אובייקטי� אלוידע זה משפיע על הדר� בה מעובד. שוני� בעול�

 ברשות� י רמות שונות של מומחיות משתמשי� בידע הקיי� "יחידי� המאופייני� ע

ויחדיו ה� מייצרי� ייצוג מנטלי של מהזכרו�  מעורר ידע זמי� ,המידע החדש .לפירוש מידע חדש

ת סכמה הרי שהידע שלו מיוצג באמצעו ,כאשר אד� הוא טירו� בתחו�  מסויי�. אותו מידע

 ככל שהאד� רוכש נסיו� רב יותר .מורכבת ממספר מוגבל של מושגי�ו שעדיי� לא התפתחה דייה 

מושגי� המושגי� נוספי� מתחזק הקשר בי�  העומד לרשותו  הסכמותלרפרטוארמתווספי�  

מתחזק  הקשר בי� המושגי� . הבחנה בינ� לבי� מושגי� חשובי� פחותומתאפשרתחשובי� יותר ה

מתפתחת סכמה הכוללת מושגי� רבי� ו, במצבי� רבי� ומגווני� בהצלחה יישומ�של כפונקציה 

  ,Boshuizen,  &Shmidt Machiels-Bongaerts   ( ביניה� בקשרי� חזקי� יותר  הקשורי�,יותר

 מנהלי� בקרבזמינות כרונית של סכמות חשיבה עסקית  Jordan, 2005)(ורד� 'גי " עפ.)1993

במצבי   דומיננטיות של אות� סכמות עסקיות על פני סכמות מוסריות משפיעה עלבעלי נסיו�

מרכיבי�  יהיו נוטי� לזהותבעלי נסיו� עסקי , לטענתה .י� מוסריי�בבעלי מרכידילמה 
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 ,לעומת�  . בסיטואציות מתחו� עול� העבודהיותר מאשר מרכיבי� מוסריי�רבי�  אסטרטגיי�

יתמקדו יותר במרכיבי� המוסריי� ופחות אחרי� העוסקי� בתחומי�   נסיו� בתחו� העסקיחסרי

של  ההשפעה  אתשבחנו  (Kay et al,2004)'שותקיי וג� ממחקר� של . במרכיבי� האסטרטגיי�

עוררו מכוונות  נית� להקיש כי חפצי� שכאלו י,חפצי� הקשורי� לעול� העסקי� על תחרותיות

מכא� נית� לנסח  ).זמינות כרונית(אית� במגע יו� יומי נמצאי� ה עסקית בקרב מנהלי� עסקיי�

 .2' את השערה מס

מי� אסטרטוגיי�  מטרי ההשפעה שלעוצמתל ע ישפיע נסיו� הניהולי של הנבדקי�ה :2השערה 

מידת את תפחית התנסות בפיטורי עובדי�  .בדילמה מוסריתעל קבלת ההחלטה ומוסריי� 

ואילו העדר סרי של מנהלי�  על ציוני הזיהוי המודאגה והאכפתיותההשפעה של מטרי� ערכי 

של  ציוני דאגה נסיו� בתהליכי פיטורי� יביא להשפעה רבה יותר של מטרי� דאגה ואכפתיות על 

  . א חסרי נסיו� ניהולי באותה  דילמה מוסרית.תלמידי ב

 

 על הערכות מוסריותעמדות אתיות השפעת   6.2.6

הפילוסופיה של המוסר ו  ירה שונותשאלה המוסרית נובעת מ� הצור� להכריע בי� אפשרויות בחה

יש לצפות . )1998, כשר(  להכריע בבעיות מוסריותות המאפשרעקרונות ונורמותמספקת לנו 

  השפעה על תהלי� קבלת ההחלטות המוסריתהיהבעמדות אתיות להבדלי� אינדיוידואליי� ש

)(Forsyth, 1980.   

י שני " הפילוסופיות האתיות עפ הגישותלמיי� את הציע Forsyth, 1980,1992)(פורסייט 

מימדי� אלו באופ� חסכוני את ההבדלי� בי� מתארי�  ,לטענתו . אידאליז� ורלטיביז�,מימדי�

הגבוהי� במימד הרלטיביז� מערערי�  על בני אד�  .בני אד� לגבי אידאולוגיה האתית שלה�

 רלטיביסטית לא ואילו אלה שמאמצי� גישה , של כללי� מוסריי� אוניברסליי�עצ� קיומ�

גבוהי� במימד האידאליז� הבני אד�  .  של כללי�  מוסריי� אוניברסליי�חשיבות�מדגישי� את 

 כי אפשר להגיע לתוצאה המוסרית הטובה ביותר  ומאמיני� מחפשי� להימנע  מפגיעה בבני אד� 

יות בוחני� את התוצאות המוסר� במימד האידאליזממוקמי� נמו� בני אד� ה  ואילו,בכל פעולה

 יש עיתי� כי לא תמיד אפשר להגיע לתוצאה הטובה ביותר וכי  למאמיני�ו  ,באופ� פרגמטי יותר

 שאלו� למדידת )Forsyth, 1980(על בסיס הבחנה בי� שני מימדי� אלו בנה פורסייט  .להתפשר

השאלו�  מכוו� לבחו� את ההבדל בי� . )Ethical Position Questionnaire - ) EPQעמדות אתיות

בדיקות שנערכו לגבי הקשר בי� . עמדותיה� של בני אד� לגבי מימדי הרלטיביז�  והאידאליז�

 המבנה על תוק" מצביעי� ,מימדי האידאליז� והרלטיביז� לבי� מימדי� אחרי�  של שיפוט ערכי

 מדווחי� על מתא� שלילי בי� )(Leary et al, 1986 'לירי ושות:  לדוגמא.ל"של המימדי� הנ

 .   ומתא� חיובי בי� מקיאבליז� לרלטיביז�, לאידאליז�מקיאבליז�

 מצא קשר חיובי בי� )Forsyth, Nye & Kelly, 1988( 'שותי פורסייט ו"מחקר אחר שנער� ע

וקשר   )r = 0.53  ( לבי� מימד האידאליז� Gilligan, 1982)(אימו� עמדות של דאגה ואכפתיות 

 .)r  = �0.13(שלילי מתו� ע� רלטיביז� 

 כמדד -EPQו� לנבא התנהגות אתית בסביבה עסקית הביא חוקרי� רבי� להשתמש בהרצ

' ושותברנט , לדוגמא . וצרכני�,עובדי� , תהליכי קבלת החלטות מוסריות של מנהלי�וילנב
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)(Barnett,Bass & Brown, 1994 אידאליז� היה קשר חיובי לשיפוט אתי בממד ה  מצאו כי ל�

רלטיביז� לא היה קשר ע� מימד הואילו ל ,�משו במחקרהשתבה�  ארועי� ש26 מתו� 21

 (& Barnett,Bass 'שותבמחקר מאוחר יותר מצאו ברנט ו . הארועי�26אתית בכל השפיטה ה

Brown, 1996  ( של עמיתי� נכונות לדווח על מעשי� לא הולמי�בי� הקשר חיובי בי� אידאליז� ל  

  (Vitell,Lumpkin,& Rawwas,1991) 'שות וויטל. וקשר שלילי בי� רלטיביז�  לאותה נכונות

בדקו את השפעת האידאולוגיה האתית על התנהגות צרכנית ומצאו כי  אלו שהיו גבוהי� 

יאקלו� 'ג. כלא אתיות ,ות מפוקפקותיצרכנבאידאליז� ונמוכי� ברלטיביז� התייחסו להתנהגויות 

הגבוהי� באידאליז�  נטו   כי אנשי� ,מצאו  )Giaclone, Fricker & Beard, 1995( 'שותו

וגיה האתית האידאול .תרלטיביסטיבעלי אידאולוגיה יותר מאשר   מפירי חוק עללהפעלת עונשי� 

 .  על הרגישות המוסרית של בני אד� ועל יכולת� לזהות סוגיות מוסריותנמצאה ג� כבעלת השפעה

ההשפעה של אידאליז�  בחנו את )Sinnghapakdi,Vitell & Franke, 1999(פקדי ואחרי�  'סינג

מידת ורלטיביז� על העוצמה המוסרית הנתפסת ומצאו כי לאידאליז� יש קשר חיובי ל

ואילו לרלטיביז� יש קשר שלילי  ,)Jones, 1991(של הסוגיה מוסרית העוצמה ל ההתייחסות

רכיבי� מוסריי�  לזיהוי מי� רלטיביז� קשר שלילי דומה ב.עוצמה המוסריתל לרגישות

וספרקס והנט  )Shaub et al, 1993(י שאוב ואחרי� "מורכבת נמצא עעסקית בסיטואציה 

)Sparks & Hunt, 1998( . 

לאידאולוגיה אתית אידאליסטית השפעה חיובית על זיהוי המחקר מציע כי  :לסיכו�

 מזהי� ז�רלטיביבני אד� הגבוהי� במימד ה ,לעומת זאת. סוגיות מוסריות והחלטות מוסריות

 ושופטי� פחות בחומרה התנהגויות לא אתיות במגוו� ,מוסריות בסביבה עסקיתפחות  סוגיות 

 :ממצאי� אלו מובילי� אותנו להשערה הבאה. רחב של התנהגויות

 יהווה גור� ממת� להשפעת מטרי� )פי הגדרתו של פורסייט�לע(  אידאליז�– 3' השערה מס

ויהיו גבוהי�  המטרי� האיסטרטגי יושפעו פחות מאידאליז�ציו� ה גבוהי� בנבדקי� . איסטרטגי

 .  מאשר נבדקי�  שקיבלו ציו� אידאליז� נמו�,יותר בציוני הזיהוי המוסרי בדילמת המטרה

 

 

 שיטת המחקר  6.3

 אוכלוסית המחקר 6.3.1

סטודנטי� לתואר ראשו� במדעי החברה  מהחוגי� : במחקר הנוכחי השתתפו שתי קבוצות מחקר

   בעלי נסיו� ניהולי MBAמדי� במוסד אקדמי בצפו� האר� ותלמידי לוגיה ושירותי אנוש הלווסוצי

 ותק של :  באותו מוסד ה�-MBAדרישות הקבלה לתוכנית ה. הלומדי� במוסד אקדמי טכנולוגי

 . וראיו� קבלה לבחינת התאמה ללימודי ניהולGMAT - ב500ציו� , שלוש שנות ניהול 

סטיית  גיל ממוצע נשי� גברי� N קבוצה

 תק�

 וח גילטו

 39�20 6.016 26.81 37 21 58 א.תלמידי ב

 51�27 5.464 35.72 22 52 74 ע"תלמידי מב
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  המחקרימכשיר  6.3.2

 חוברת ארועי�

וצג תאור של חברה ה של החוברת 1'   בעמוד מס. עמודי�5 כל אחד מהנבדקי� קיבל חוברת ובה

, להגיב בכתב,של מנהל החברהעסקית הנאבקת על קיומה הכלכלי והנבדק נתבקש למלא תפקיד 

 הוצג לנבדק קטע עיתו� 2' מס' בעמ. ולתאר את תחושותיו לגבי כל אחד מהארועי� שיוצגו בפניו

בקבוצת רגשות הדאגה והאכפתיות הוצג תאור . שבו תאור התרחשות הקשורה  בפיטורי עובדי�

 מידע על מצב של נסיו� התאבדות של עובד שקיבל הודעת פיטורי� לאחר שהוסתר מהעובדי�

ואילו בקבוצת האסטרטגיה הוצגה התנהגות אלימה של עובדי מפעל שנכנס להליכי , המפעל

ות� של העובדי� וחוסר נכונות� לנהל ד כתוצאה מהתנג.פיטורי� כתוצאה ממצב כלכלי  בעייתי

כל משתת" נתבקש  .מ ע� הנהלת המפעל נסגר המפעל וכל עובדיו איבדו את מקו� עבודת�"מו

 הוצגה  לכל נבדק בעיה ניהולית 3' מס' בעמ . בכתב לאחר קריאת הקטעאת הרגשתולתאר 

שגרתית בעלת אופי נייטרלי מבחינה מוסרית והוא נתבקש לקבל החלטה ניהולית ולנמק את 

 הוצגה לשתי הקבוצות אותה דילמה העוסקת בשאלת הודעה מוקדמת על 4בד"  . החלטתו בכתב

 כל משתת" נתבקש להגיב הכתב על ההחלטה )7' ת בניספח מסשתי הגירסאות מוצגו(פיטורי� 

יי� ולענות על שאלו�  נתבקש כל נבדק למלא את פרטיו האיש5בד" . הראויה מבחינתו ולנמקה

 .עמדות אתיות

 שאלו� עמדות אתיות 

 12הכולל  Cui et al, 2005)(במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשאלו� מקוצר שפתחו קויי וחבריו 

הבחירה ). Forsyth, 1980( הפריטי� הכלולי� בשאלו� המקורי של פורסייט 20ו� פריטי� מת

בשאלו� המקוצר למחקר הנוכחי נבעה מתוצאות הניתוח הסטטיסטי של קויי ושותפיו שבדקו את 

ה� מצאו  .י תרבויות שונות ומגוונות" מדינות המאופיינות ע5�תוק" ומהימנות השאלו� המלא ב

שומר על תוק" השאלו� ומאפשר להשוות את העמדות  ) בכל מימד4 ( פריטי�8כי קיצו� של 

 על מנת .מוצג ניתוח הגורמי� שבצעו קויי ואחרי�' ד 1' בטבלה מס.  האתיות בי� תרבויות שונות

ו� למדג�  הועבר השאלו� המקוצר במחקר חל,לבחו� את מידת ההתאמה של השאלו� לישראל

ע בעלי נסיו� ניהולי ותלמידי "תלמידי מב,� ותיקי�שהורכב ממנהלי משתתפי� 150מגוו�  ב� 

�ו Varimaxבאמצעות רוטצית ,על תגובות המשיבי�  EFA – בוצע ניתוח גורמי� .תואר ראשו�

Promax .ניתוחי� אלו נעשו בהתא� לפדהצור ושמלקי�  )Pedhazur & Schmelkin, 1991( 

חלו� על  האוכלוסיה הישראלית ממצאי הניתוח של מחקר ה. הממליצי� על שני סוגי הרוטציה

  מציגה את תוצאות הניתוח המדג� ' ד2' טבלה מס .נמצאו זהי� לממצאיה� של קיי ואחרי�

 6�1פריטי� נכלל באידאליז� מימד ה .)CFA(הישראלי שבוצע באמצעות ניתוח גורמי� מאשר 

 שר מאפשר לחוקר ניתוח גורמי� מא. )9 'נספח מס(18 � 13פריטי� נכלל ברלטיביז� אילו מימד הו

 גורמי� לניתוח נבעה 2ההחלטה על ההכתבה של . להגדיר מראש את מספר הגורמי� לניתוח

או מקבילי� לה�  אידאליז� ורלטיביז� –מממצאי במחקרי� קודמי� בה� תוקפו שני המימדי� 

 (Cui et al, 2005;Davis et al,2001;Forsyth,1980; Lee & Sirgy,1999;Singhapakdiבתוכנ� 

et al,1999(. לגבי  שני הגורמי� �גבוהה ומעידה על יציבות , המהימנות שנמצאה במחקר החלו

מספר  ). לגור� הרלטיביז�0.80� לגור� האידאליז� ו0.88אלפא קרונב� (השאלו� המתורג� 
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 גורמי� 5 ל3 ה� מעבר למספר הפריטי�  הנדרש  למדידת גור� הנע בי� )6(הפריטי� לכל גור�

)(Cui et al, 2005. 

 

  מדינות5לגבי  י גורמי�"תוצאות הניתוח של פריסת פריטי� עפ �' ד1' טבלה מס

)Cui et al, 2005,pp.63-6  ( *פריטי� שהושמטו בתרבות ספציפית 

 ב"ארה הונג קונג ברוניי בריטניה אוסטריה 2גור�  1גור� 

1  72. 71. 66. * 77. 

2  67. 80. 64. 83. 69. 

3  76. 79. 70. 84. 69. 

4  76. 79. 74. 88. 87. 

5  81. 83. 71. 80. 80. 

6  72. 60. .71 66. 69. 

 13 75. 76. 72. 76. 70. 

 14 65. 59. 70. 74. 60. 

 15 84. 82. 77. 80. 81. 

 16 74. 80. 74. 63. 75. 

 17 62. 80. 71. 78. 80. 

 18 65. 70. 63. * 67. 

 

 

 

 CFA(Factor Analysis     Confirmatory (ח הגורמי�תוצאות ניתו-'  ד2' טבלה מס

  

                              

 

 2גור�  1גור�  פריט

1 697. 094. 

2 766. 258. 

3 803. 180. 

4 868. 163. 

5 860. 178. 

6 740. 211. 

13 158. 809. 

14 096. 619. 

15 112. 723. 

16 250. 790. 

17 148. 727. 

18 215. 563. 
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 מער& המחקר  6.3.3

  מער� המחקר� ' ד1' לוח מס

מטרים בעל תוכן אסטרטגי

המעורר חשיבה תועלתנית
מטרים בעל תוכן רגשי המעורר 

חמלה ודאגה

ארוע ניהולי בעל 

תוכן נייטרלי

ארוע ניהולי בעל 

תוכן נייטרלי

דילמה מוסרית

שאלון עמדות אתיות ופרטים אישיים

 

 קבוצת הטרמת רגשות דאגה ואכפתיות וקבוצת הטרמת .הנבדקי� חולקו לשתי קבוצות

 תלמידי 74-א  במדעי החברה ו. תלמידי ב58�השאלוני� הועברו בכיתות אורגניות ל. אסטרטגיה

מער� המחקר מוצג . ו"שני במינהל עסקי� בעלי נסיו� ניהולי במהל� שנת הלימודי� תשסתואר 

 .' ד1'  מסאיורב

 

  דדי  עוצמת דאגה ואחריות  מ6.3.4

 דרגות שבצידו האחד של הרצ" 5תגובות משתתפי המחקר לגירוי המטרה  דורגו על פני סול� ב�  

בתועלת לארגו� ושמירה על  הקשורי� לשיקולי� איסטרטגיי� כלכליי�נמצאות התייחסויות 

 ואילו בצידו האחר של הרצ" דורגו התייחסויות שהביעו הבנה  דאגה ואמפתיה כלפי ,18שלמותו

   19המיועדי� לפיטורי�

                                                 
 הצור� : של העובדי� והתעלמות מבעיותיה�,י הנדרש בחוק בלבד"הודעה למיועדי� לפיטורי� עפ, שמשמעות� 18

תארי� הצגת הבעיה תחילת מאי כשהמלצה על (למוסדות חינו�  מקו� מגורי�  והרשמת ילדיה� ,במציאת עבודה
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 :חמשת הדרגות

                                  אסטרטגיה                �                        מעורב                        אסטרטגיה �דאגה                    דאגה 

  5                            4                                  3                                    2                                       1                             

 

 

 פרוט קטגוריות קידוד התגובות  6.3.5

ודוגמא , כל אחת מחמשת קטגוריות  ההערכה מוצגת ההגדרה המתארת את מהות הקטגוריהב

תוצג  בפרק זה  .  8 'ההגדרות והדוגמאות במלוא� מוצגות בנספח מס(. מציטוטי המשתתפי�

 )דוגמא אחת לכל קטגוריה

 )5(דאגה 

� המלצה על התייחסויות המזדהות באופ� מלא ללא היסוס ע� צרכי המפוטרי� ומשפחותיה� תו

 שקיפות מלאה מרגע קבלת ההחלטה על הצור� בפיטורי�

 :דוגמא

איני יכולה להסתיר דבר כזה מאנשי� שאני רואה יו� יו� בידיעה שבזמ� זה אי� ה� יודעי� על "

ה� היו .  זה לא בסדר להתעל� ממשפחותיה� שעברו לגור בעיר ממקו� אחר.פיטוריה� הקרבי�

ות ועבודה ראויה שבעזרתה יוכלו ג� אחרי פיטוריה� לפרנס את יכולי� לחפש אלטרנטיבות אחר

 ."משפחותיה� בכבוד

 )4 (דאגה 

השהיית ההודעה למספר חודשי� מצומצ�  תו� , הבנה לצרכיה� של העובדי� בתכנו� עתיד�

ההשהיה של ההודעה מקורה ג� במחשבה שדברי� עשויי� . התייחסות ג� לצרכי המפעל

 שחק לטובת העובדלהשתנות וכי הזמ� יכול ל

 :דוגמא

תחושה קשה ביותר בטחו� העובדי� והיכולת לספק לה� מקו� עבודה קבוע לאור� זמ� הוא "

צרי� להודיע . הדבר החשוב ביותר לאחר העמידה באמו� שנת� ב� בעל המניות של החברה

 שוב  חודשי� עד לתארי� ההודעה ואפשרו למפעל לבחו�4.  חודשי� לפני תארי� היעד6לעובדי� כ

היטב יש צור� בפיטורי כל העובדי� שהומלצו לפיטורי� וכ� יבחנו אופציות למת� פתרונות 

במידה ולא ימצאו פתרונות תעסוקה יש למצוא דרכי� לתמיכה .ל"תעסוקה  מיותרי� לעובדי� הנ

 "בעיקר לגבי אלו שעשו צעד של מעבר  לעיר שבה ממוק� המפעל, בעובדי�  שיפוטרו 

 )3(טרטגיה  אס/דאגה �מעורב 

התלבטות בי� צרכי המפעל לבי� צרכי העובדי�  והליכה על פשרה שתית� תשובה לצרכי� ה� של 

 העובדי� וה� של המפעל

 :דוגמא

                                                                                                                                            
בעיר מגוריה� " היתקע"י עיקרו� של הודעה חודש מראש יכול גרו� למפוטרי� בעלי המשפחות ל"מועד פיטורי�  עפ

 .עד חודש יולי כתוצאה מההכרח לחכות עד סו" שנת הלימודי� במוסדות החינו�
וכי יש להתייחס ,שאי� להסתיר מידע שנוגע לעתיד� של בני אד� מפניה� שמירה על עיקרו� מוסרי הגורס מתו� 19

משמעות תפיסה זו היא שיש  לאפשר למפוטרי� . בהבנה לצרכיה� ומצוקותיה� ג� על חשבו� יעילות המפעל
 . ולכ� יש להודיע לה� על אפשרות פיטוריה� מוקד� ככל האפשר,הפוטנציאלי� לתכנ� כמה שיותר מוקד� את עתיד�

 



 285 

צרי� לידע את העובד כמה חודשי� לפני ולא רק חודש אחד כדי לתת לו זמ� ולמצוא עבודה "

יש . חודשי� האחרוני� לעבודתוא� הבעיתיות שזה יפגע באפקטיביות של העובד במהל� ה. אחרת

פה שתי זוויות הסתכלות מצד הארגו� שרוצה לשמור על יעילות העובדי� ומצד העובד שצרי� 

 ".להיות הוג� כלפיו ולתת לו מספיק זמ� שימצא מקו� עבודה חדש

 )אי� אזכור של מעבר המשפחות (2 �אסטרטגיה

באזכור הפגיעה בעובדי� אי� . עובדי�נתינת משקל רב יותר לצרכי המפעל  תו� זיהוי הפגיעה ב

 התייחסות לפגיעה במשפחותיה� ולצור� בהעתקת מקו� המגורי�

 : דוגמא

ל כאחראי לפרנסת� של שאר העובדי� וג� על "חשוב מצד אחד לדאוג לאינטרס של המפעל כמנכ"

ולכ� פיטורי� אלו חשובי� כדי להציל את המפעל מפשיטת רגל בנוס" שהמועמדי� . עבודתי

 10פיטורי� לא ידעו על כ� כיוו� שתפוקת� תיפגע וה� ינסו למצוא מקומות חלופיי� במהל� ל

א� מנגד מהל� כזה יפגע קשות בעובדי� שירגישו .החודשי� בה� עדיי� צריכי� את שירותיה� 

קוד� כל .י המפעל שעודד אות� לעבור ע� משפחותיה� לאזור ויעמדו בפני מצב קשה "נבגדי� ע

בת החברה אבל אתחיל מוקד� ככל האפשר בתוכניות למציאת פתרונות לכל  אחד לנגד עיני טו

 "מהמועמדי�

 )1 (�אסטרטגיה 

  התייחסות לצרכי המפעל ושלמותו והתעלמות מצרכי העובדי�

 :דוגמא

עובד שידע שיפטרו אותו . אי� להגיד לעובדי� על הפיטורי� עד כשבועיי� חודש לפני המועד"

א� החברה רוצה למנוע שביתה כמו במפעל השכ� היא צריכה . פחותיעבוד בחצי כח א� לא 

 "לגבי העובדי� נית� לשל� לה� פיצויי� א� יהיה לנו כס". לשמור את זה בסוד

 מהימנות בי� שופטי�

 )שלא ידעה על תנאי המחקר ואופי קבוצות המחקר(מה בי� החוקר ועוזרת מחקר נבדקה התא

לבדיקת מידת ההתאמה היה  ) Cohen,1960(י כה� " עפkמקד�  . תגובות אקראיות43ציינו� לגבי  

71. 

 

 

 

 

  ממצאי�  6.4

  השפעת ההטרמה על כלל המדג�6.4.1

 �יהיו גבוהי� באופ, קבוצת הטרמת רגשות החמלההדאגה בי ממוצע ציוני  כנטע� 1השערה ב

  .קבוצת הטרמת האיסטרטגיהק מממוצע הציוני� שיקבלו משתתפי מובה

 ומצביעי� על השפעה של תוכ�  1מאוששי� את השערה ' ד 3המוצגי� בטבלה מס   ממצאי המחקר

 המוסרי זיהויעל ה)  רגשות חמלה כלפי בני אד� במצוקהשיקולי� אסטרטגיי� לעומת( המטרי�

על  ת של מימד ההטרמה מובהקהשפעה  הנמצאבניתוח שונות דו כיווני  .של משתתפי המחקר

 תגובות הדאגה השפיעה על דאגה ה הטרמת רגשות ,כלומר .רהרמת תגובות הדאגה לגירוי המט

מוצגי� ההבדלי� בי� ממוצעי ציוני הדאגה בכלל המדג� ובכל אחת  ' ד 4בטבלה . לגירוי המטרה
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 מהנתוני� עולה כי סוג ההטרמה השפיע על הבדלי� מובהקי� בציוני .כל אחת מקבוצות המחקרב

 .הדאגה בכל אחת מקבוצות המחקר

 

 

  סוג אוכלוסיהXכיווני  לציוני דאגה  הטרמה � ניתוח שונות דו�'ד3' סטבלה מ

 

 מובהקות F ח"ד משתנה

 P<0.01 13.31 1 סוג ההטרמה

 P>0.05 1.274 1 אוכלוסיה

 P>0.05 0.60 1 אינטראקציה
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   להבדל בי� קבוצת הדאגה לבי� קבוצת האסטרטגיהt   תוצאות מבח�– ' ד4' טבלה מס

           דו צדדיt  סטית  תק�                  ממוצע                           מדג�   N          מצב הטרמה    

 p< 0.01  4.345-                  1.504               2.67         כלל המדג�     60    אסטרטגיה             

 ח" ד130                      1.283                3.76כלל המדג�              72    רגשות חמלה          

 p<0.01   3.190-                   1.380                2.66              מנהלי�      32אסטרטגיה                 

 ח"  ד72                      1.209                3.62             מנהלי�       42רגשות  חמלה             

 p<0.01              -2.836       1.720                2.73     סטודנטי�           28אסטרטגיה                 

 ח"  ד56                     1.380                4.00     סטודנטי�           30רגשות חמלה              

 

 

 גובות המילוליות של המשתתפי� למטרי� ולגירוי המטרהניתוח הת  6.4.2 

ניתוח תוכ� של  בוצע ,על תגובות המשתתפי�  השפיע המידע בשלב ההטרמהכיצדעל מנת לבחו� 

 ).הדילמה המוסרית(של הנבדקי� לשני סוגי המטרימי� ולגירוי המטרה התגובות המילוליות 

 ממשתתפי 82.6%ראשו� שאפיי�  את תגובות ברצ" . ניתוח זה מגלה  שני רצפי תגובות  עיקריי�

שתוכ� ההנמקות שנתנו משתתפי המחקר  כ� תהלי� אסימילציה ההטרמה רהיצ,המחקר

ברצ" שני ). אפקט האסימילציה(להחלטותיה� בתגובה לגירוי המטרה תא� את תוכ� המטרי� 

גירוי המטרה   כלפיגר� המטרי� לתגובות הפוכות מתוכנו) 17.4(%שאפיי� את מיעוט המשתתפי� 

מציגות דוגמאות מילוליות לאפקט האסימילציה ' ד 6�ו' ד 5  טבלאות .ויצר  את אפקט הניגוד

  . מוצגות דוגמאות לאפקט הניגוד'ד 7' ואילו בטבלה מס

 

 )פקט האסימילציהא( הטרמת דאגה ואכפתיות - 'ד 5'  טבלה מס

 

 )אפקט האסימילציה(  הטרמת שיקולי� אסטרטגיי�� 'ד 6' טבלה מס

                                           

 תגובת דאגה לדילמה תגובה למטרי� רגשי

אני מרגיש קושי במישור האישי  וצער על הארוע  "

 "דאגה לשלו� העובד

 

יו� לאחר הארוע של ההתאבדות יש לערו� במצב ה"

בחינה עמוקה כיצד לפעול באופ� רגיש ביותר מול 

לדעתי יש לידע את העובדי� בהקד� על .העובדי� 

מנת שיוכלו להתארג� באופ� אישי כל אחד לפי 

שיקוליו תו� מת� חבילת הטבות לעובדי� שיתמידו 

 "וישארו

 ת לדילמהיתגובה אסטרטג תגובה למטרי� אסטרטגי

דאגה וחרדה על מצב שיכול להתרחש במפעל "

רצו� לפעול לשיפור המצב בחברה על מנת שלא .שלי

 "ניתקל במצב שיכול להרוס את המפעל

 

העתיקו את מקו� מגוריה� מכיוו� שהעובדי� כבר "

 10אי� הבדל מבחינת� א� יפוטרו עכשיו או בעוד 

אי� . חודשי� לכ� מכיוו� שעדיי� זקוקי� לעובדי�  

 "צור� לפטר אות� הדבר יפגע ג� בעובדי� אחרי�
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  דוגמאות לאפקט הניגוד�' ד 7' טבלה מס

 תגובת דאגה לדילמה גיתגובה למטרי� אסטרט

נושא זה מחדד את הצור� .התחושה לא נעימה "

בשיתו" פעולה בי� עובדי� להנהלה ואת הצור� 

ליבי . בעירוב העובדי� בתהלי� קבלת ההחלטות 

 "ההנהלה פספסה פה בגדול. ליבי לעובדי�

אני אבקש מהמנהלי� לערו� שיחה אישית "

ע� העובדי� המיועדי� לפיטורי� על מנת 

ודיע לה� מוקד� ככל האפשר על לה

 .האפשרות שיפגעו

 תגובה אסטרטגית לדילמה תגובה למטרי� רגשי

יש מצבי� שבה� . החיי� קשי� אי� מה לעשות "

צריכי� לצמצ� את מצבת העובדי� משו� שאחרת 

במצב כזה אי� ברירה וצרי� להוציא . המפעל יקרוס

 "את העובדי� שתורמי� פחות

הודעה . רש  בחוק י הנד"יש להודיע עפ"

מוקדמת תביא לירידת מוטיבציה של כלל 

העובדי� וקיימת סכנה של פגיעה במפעל 

 ."כולו

 

 השפעת הנסיו� הניהולי על תגובות המשתתפי�  6.4.3

א חסרי נסיו� ניהולי .שפיע על ציוני הדאגה של תלמידי בתנטע� כי ההטרמה  2' השערה מסב

כיווני המוצג �מעיו� בניתוח השונות הדו. לי  נסיו� ניהוליבמידה רבה יותר מאשר על מנהלי� בע

 ג� השפעת האוכלוסיה וג� השפעת האינטראקציה .עולה כי השערה זו לא אוששה' ד3' בטבלה מס

האוכלוסיה לא נמצאה מובהקת מ� הראוי לציי� כי למרות שהשפעת משתנה . לא נמצאו  מובהקות

 ממוצעי כי מצביע על ' ד 4הקבוצות המוצגי� בטבלה עיו� בממוצעי ציוני הדאגה של שתי הרי ש

 קבוצת גבוהי� מאלו של היו בשני סוגי ההטרמה. א.קבוצת תלמידי הבציוני הדאגה של 

 .מ� הראוי לבחו� מגמה זו במחקר נוס" עתיד. מנהלי�ה

ולי בתו� קבוצת הנסיו� הניתפלול סוגי ההטרמה בהתייחס לבחינת מידת ההשפעה של 

 שונה  ראשונותשנות הותק ה תגובות הדאגה בשתי קבוצות ההטרמה בשלוש לה  כימג  המנהלי�

 ' ד1'  מסדיאגרמהבמעיו� . באופ� מהותי מתגובות מנהלי� בעלי נסיו� ניהולי מעל שלוש שני�

 הרי שממוצע ציו� 2.30עולה כי בעוד שממוצע גילויי הדאגה בשלושת השני� הראשונות הוא 

 . 3.51 הרביעית ואיל� הוא הדאגה אצל מנהלי� מהשנה

הפער בי� ממוצע ציו� הדאגה בשלושת השני� הראשונות לבי� ממוצע ציו� הדאגה של מנהלי� 

 .) t = -2.377, 72df  p<0.05(  בעלי ותק ארבע שני� ומעלה מובהק

 י קטגוריות ותק ניהולי "ממוצע ציוני דאגה עפ � 'ד 1'  מס דיאגרמה

 

 

 

 

  ממוצע                

 דאגה                    

 

0

1

2

3
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5

ותק ניהולי עד 3 שנים

ותק ניהולי 4 שנים ומעלה
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לא נמצא הבדל מובהק בהשפעת ההטרמה בי� קבוצת במנהלי�  מהממצאי� עולה כי :לסיכו�

רק בתו� הטרמה תפלול ה השפעה על תגובות הנבדקי� ל ישלנסיו� הניהולי. א.וקבוצת תלמידי הב

במידה רבה הדאגה המנהלי� הבוגרת יותר השפיעה הטרמת רגשות בקבוצה  .קבוצת המנהלי�

ותק (ה על הקבוצה הפחות מנוסה יעשפאשר  היא  המעל הופעת תגובות דאגה לגירוי המטרה יותר 

 ) שני�3עד 

 

 השפעת עמדות אתיות על אופי התגובה 6.4.4

 יהווה גור� ממת� להשפעת המטרי� -EPQנטע� כי ציו� האידאליז� ב 3' בהשערה מס

ציוני  אידאליז�ציו� הגבוהי� בהנבדקי� ליהיו   מטרי� איסטרטגיבהשפעת ,כלומר. האיסטרטגי

נמצא כי לעמדות . השערה זו אוששה .אידאליז� נמו�דאגה גבוהי� יותר מנבדקי� בעלי ציו� 

  . השפעה על הדר� בה הגיבו המשתתפי� בכל אחד מסוגי ההטרמהEPQבמימדי ההפילוסופיות 

יתוח שונות דו כיווני שבו חולק בנ. מימד האידאליז� נמצא  כגור� הממת� את השפעת ההטרמה

למשתנה   מובהקנמצאו אפקט) . 54� 28( וגבוה ) 1-27(נמו� : מימד האידאליז� לשתי קטגוריות

 ,אידאליז� p<0.01( ) F=7.3 הטרמהF= 16.82(מובהק למשתנה ההטרמה אפקט האידאליז� ו

0.05 p< . (האינטראקציה לא נמצאה מובהקת) F=1.3 ,p>0.05( . 

ל ציו� האידאליז� על ציוני דאגה  ניכרת במיוחד במצב הטרמת אסטרטגיה שבו נמצא השפעה  ש

מקד� המתא� בקבוצת .  קשר חיובי גבוה בי� ציו� אידאליז� לציו� הדאגה בכלל הנבדקי�

� וא. בקבוצת הב=0.542rהטרמת האיסטרטגיה בי� ציו� האידאליז� לבי� ציו� הדאגה היה 

0.498r=ע" בקבוצת המב ) p< 0.01(. א שמשתתפי� בעלי ציו� גבוה  ומשמעותו של קשר זה ה

 וכי קשר זה ממת� את השפעת המטרי� ,גבוהי� יותר במימד הדאגהבמימד האידאליז� 

 .האיסטרטגי

צרו" שנות הנסיו� הניהולי לציו� האידאליז� מוסי" לעוצמת הניבוי של ציו� הדאגה  של תלמידי 

 ,R=0.477, F=9.450(  וציו� האידאליז� לציו� הדאגה הוליבי� נסיו� ניהמתא� המרובה . ע"המב

p<0.01(  . 

 בני אד� הגבוהי� במימד האידאליז� נוטי� להגיב במצבי  מצביעי� כיממצאי המחקר: לסיכו�

מעוררות עמדות אלו  נטיה להגיב , במיוחד. דילמה מוסרית באופ� שימנע פגיעה בבני אד� אחרי�

 .ור� להשפעה מתונה יותר של אפקט ההטרמה האסטרטגידבר שג,בהתא� לאפקט הניגוד 

 

 שתתפי� שאופיי� אצל� אפקט הניגודמאפייני המ  6.4.5

גילו דפוסי תגובה הפוכי� לאופי המטרי� והושפעו  ) 17.4% ( משתתפי המחקר132 מתו� 23

י אפקט מוסר( פעלו בתגובת דאגה למטרי� האסטרטגי 15 המקרי� הללו 23מתו� . מאפקט הניגוד

 הדילמה המוסרית ה� בחרו בתגובת דאגה ואכפתיות התמודדות ע� שמשמעותו כי ב� חיובי

 מקרי� פעלו משתתפי קבוצה זו בתגובת אסטרטגיה למטרי� חמלה 8� ואילו ב,)5 ו4ברמת ציוני� 

שמשמעותו כי למרות הפעלת הטרמה של רגשות חמלה ה� בחרו �אפקט מוסרי שלילי( ודאגה

שמשמעות� התעלמות ממצוקת העובדי� המועמדי�  ,2� ו1 ברמת ציוני� בתגובות אסטרטגיות

 .'ד 8' ממוצעי שתי הקבוצות מוצגי� בטבלה מס) לפיטורי�
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 פילוח העמדות האתיות לשתי קבוצות הניגוד - ' ד8' טבלה מס

 

לשאר החיובי קבוצת הניגוד  של השוואה בי� ממוצע ציוני העמדות האתיות -'  ד9' טבלה מס

 20*המדג�

 

  ממוצע ציוני האידאליז�שבה על מגמה המצביעל' ד9' המופיעי� בטבלה מסבחינת הנתוני� של 

 גבוה יותר ממוצע ציוני )שבה ההטרמה השפיעה בכיוו� הפו� מהמצופה(החיובי  של קבוצת הניגוד

יוני האידאליז� של שתי ההבדל בי� ממוצע צ .)38.77 לעומת 44.5 (האידאליז� בכלל המדג�

מחקרי� לכגירוי הקבוצות לא נמצא מובהק א� מצאנו לנכו� לציי� את המגמה שנתגלתה  

 .עתידיי�

 השפעת מי� המשתתפי� על  תגובותיה� 6.4.6

 לגברי� בתגובות נשי� אי� הבדל בי� עולה כי   )' ד10טבלה ( מניתוח תגובות כלל המשתתפי�

 .   2 ו1 זה תוא� לממצאי מחקר ממצא. לתפלול הטרמת דאגה ואסטרטגיה

              

  להבדל בי� נשי� וגברי�tמבח�  -  ' ד10' טבלה   מס

 N הבדל בי�  סטית תק� ממוצע דאגה

 ממוצעי�

 t = .691 1.457 3.37 59 נשי�

 P> 0.05 1.519 3.19 64 גברי�

 

                                                 
א� הוא מאפשר להצביע ,מספר המשתתפי�  הקט� בקבוצת אפקט הניגוד אינו מאפשר להגיע להבדלי� מובהקי�  20

 במידה מסויימת  על כיווני ההשפעה
 

שבה ההטרמה איסטרטגית השפיעה פחות על גילוי תגובות איסטרטגיות של המשתייכי�  -קבוצת הניגוד החיובי  21
  .  יחסית לשאר המשתתפי�, לקבוצה זו

ממוצע ציוני  

 אידאליז�

N סטיית 

 תקו

 10.96 15 44.5 דאגה שהשפיעה על ציוני  תאסטרטגיהטרמה 

 אסטרטגיה שהשפיעה על ציוני דאגההטרמת 

 )ציוני דאגה נמוכי�(

45.93 8 13.32 

ממוצע ציוני  

 אידאליז�

N  סטיית 

� תק

קבוצות כלל המדג� בניכוי 

 הניגוד 

 

38.77 109 10.38 

 10.54 15 44.5 21  החיוביניגודקבוצת ה
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 סיכו� הממצאי�

אפקט האסימילציה .  מוסרית נמצא מובהקאפקט ההטרמה על זיהוי ופרשנות של סוגיההשפעת 

 -EPQבמימדי הנמצא כי לעמדות הפילוסופיות כ�  כמו. היה תהלי� התגובה העיקרי להטרמה

לא נמצאו הבדלי� בי� גברי�  .השפעה על הדר� בה הגיבו המשתתפי� בכל אחד מסוגי ההטרמה

ת המנהלי� נמצא הבדל בתו� קבוצ. השפעת אפקט ההטרמהלגבי ונשי� ובי� מנהלי� לסטודנטי� 

 ניתוח הדיווחי� המילוליי� .בי� בעלי נסיו� עד שלוש שני� לבי� בעלי נסיו� ניהולי רב יותר

 . לגבי השפעת הטרמה על זיהוי מוסרי3למטרימי� נות� תוק" נוס" לנטע� במחקר 

 

 

   דיו� בממצאי�   6.5

לארועי� ע� על העובדה כי  ממצאי המחקר הנוכחי תורמי� להבנת תהלי� הזיהוי המוסרי בהצבי

  . יש השפעה על תהלי� הזיהויהמוסרית שקדמו למפגש של הסוכ� המוסרי ע� הסיטואציה 

  השפעת אפקט ההטרמה על תגובות כלל המשתתפי�  6.5.1

 .טבע� של חיי היו� יו� שה� מזמני� לנו רצפי� של ארועי� המתקיימי� בסדרה על ציר הזמ�

שני נחשפה בממצאי  תופעה זו.  על הבאי� אחריויכול להשפיעארוע רוד" ארוע וכל ארוע 

 מחקרי� אלו התמקדו בחקר גורמי הכשל .המחקרי� הקודמי� שבוצעו במסגרת עבודה זו

נקודת המבט של הפרדיגמה על  שני המחקרי� התבססו. וההצלחה בזיהוי של סוגיות מוסריות

 קרוב ,הלי� הזיהוי כפי שהוא מתרחשהדגש בתפיסה זו היה  לנסות לתאר את  ת. הנטורליסטית

הוי והכשל י דיווח רטרוספקטיבי של מנהלי� על חווית הזי"ה� ע ,כל האפשר לסביבה הטבעית

 הדמיהבמוסרי הזיהוי הי תצפית מבוקרת בתהלי� "וה� ע) 1מחקר ( בזיהוי סוגיות מוסריות

 התבסס על 1מחקר שבעוד  ).2מחקר (בחיי היו� יו� ניהול חברה עסקית המדמה את תהלי� 

זכרו� לטווח על ה ,היינו ,דיווח רטרוספקטיבי לגבי ארועי� שהתרחשו בשנת העבודה האחרונה

 היה מובנה והעמיד בפני המשתתפי� 2הרי שמער� המחקר של מחקר , ארו� של משתתפי המחקר

 על ניתוח השיח של 2הפרשנות של תהלי� הזיהוי התבססה במחקר . מערכת גירויי� אחידה

 פרשנות זו . להחלטותיה�על דיווחי� רטרוספקטיביי� ופרשנות המשתתפי� ו ,לי� ההחלטהתה

 תוצאות שני .בטווח זמ� מיידיבהדמיה התבססה ברובה על זיכרו� של ארועי� שהתרחשו 

 השפעת סדר , כאופי הגירויי�,גורמי השפעה על תהלי� הזיהוי המוסרי העלו מגוו� של המחקרי� 

 ישמשתתפי המחקר לכי  הראו 2ממצאי מחקר  .יהולי של משתתפי המחקרהופעת� והנסיו� הנ

משו אות� לזיהוי ופרשנות של הסוגיות המוסריות ירפרטואר של סכמות מוסריות מגוונות שש

 סכמות אלו באו לידי ביטוי באופ� שונה בתגובות המשתתפי� שהשתייכו לקבוצות .אית� התמודדו

אצל משתתתפי� שוני� בתו� וכ�  ) תלמידי תואר ראשו�מנהלי� מנוסי� לעומת( מחקר שונות

 . קבוצות המחקר הללו

סכמות ה הזמינות של לבי� גורמי מצב   בי�הסיבתיקשר  את הבנת ההעמיקעל מנת ל

  בוצע 3מחקר מסגרת ב. 3 מרכיבי� מוסריי� תוכנ� מחקר י בעלי� לזיהוי והערכת גירוישמשמשות

בלתי המשתנה ה(' רוע שהתקיי� בזמ� אי ההשפעה של א את אופינועד לחקורניסוי מבוקר ש

הפרשנות ועל השפעת סכמת הפעולה  על  ,על סכמת הפעולה  שהופעלה בעקבות ארוע זה, )תלוי

פרדיגמת המחקר ). תלויהמשתנה ה( 'סוגיה בעלת מרכיבי� מוסריי� שהוצגה בזמ� בשל  )מסגור(
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את ההשפעה שבוח�  (Higgins, 1996)  הטרמהניסוישנבחרה כמתאימה לחקר תופעה זו היא 

  .או הגלויה של ארועי� סביבתיי� על עירור והפעלת סכמות פעולה/הסמויה ו

המחקר הנוכחי התבססה על תפיסה רב מימדית של העצמי המוסרי  היסוד של הנחת  

 ,Gilligan(והחברתי של האד� הגורסת כי בכל אד� קיי� רפרטואר של סכמות מוסריות שונות 

1982; Skitka, 2003(  .כי גורמי מצב שוני� בחיי ,הטענה המרכזית שנבחנה במחקר הנוכחי היא 

 .של מקבל ההחלטה שונות הקיימות ברפרטואר התגובותפעולה סכמות עוררי� העבודה מ

 שקיימי� בה מרכיבי� מוסריי�ה של סכמה זו או אחרת תשפיע על פרשנות הסיטואציה תהופע

  .הסוכ� המוסריעל ה המועדפת על דר� הפעולובעקבותיה 

מצאי המחקר מאוששי�  את ההשערה המרכזית כי הטרמת רגשות של חמלה ודאגה ימ

סיטואציה המכילה מרכיבי� פרשנות של המסגור וה שרגשות אלו ישפיעו על תגביר את הסבירות 

ל  השפעה מובהקת של מצבי ההטרמה ענמצאה .יותר ברצ" הארועי�  שתופיע מאוחר מוסריי� 

נבדקי� שהוטרמו  באמצעות מידע שעורר אצל� רגשות חמלה גילו תגובות . תגובות הנבדקי�

 ,לעומת זאת. )גירוי המטרה (דילמה מוסריתשל ה )מסגור(בפרשנות דאגה בעוצמה רבה יותר 

 הגיבו בעוצמה נמוכה ,י  מידע  שעורר בה� חשיבה תועלתנית אסטרטגית"נבדקי� שהוטרמו ע

ל אנו מקבלי� מניתוח התגובות המילוליות לשני סוגי "תמיכה בטענה הנ .דאגהיותר של תגובות 

התגובות המילוליות של המשתתפי� למטרי� הרגשי הביעו אמפתיה ורגשות חמלה . המטרימי�

" גיבורי"הנבדקי� תחושות של כעס על הביעו  ,לעומת זאת .הסיטואציה המטרימה" גיבורי"כלפי 

דמת י והעלה לק אות� בסיכוני� הצפויי� לארגו�כעס זה מיקד. סיטואצית המטרי� האיסטרטגי

 למטרי� רגשי יש השפעה רבה על זיהוי אנו למדי� כיממצאי המחקר מ. הבמה סכמה איסטרטגית

ממצא זה תוא� את תוצאות  .סוגיות מוסריות ועל בחירת דר� הפעולה בארועי� בעלי תוכ� מוסרי

ל שיפוט מידת  עשמצא כי הטרמת רגשות השפיעה )van den Bos, 2003 (מחקרו של ו� ד� בוס

 ,Schwartz & Clore(שוור� וקלור . צדק בארוע בעל אופי מוסרי במועד מאוחר יותרה

   "how do I feel about it"  טועני� שהאד� משתמש בהוריסטיקה אותה ה� מכני� )1983,1988

אנשי� אינ� .  עתידיותהמצביע על חשיבות הרגשות  ביחס לקבלת החלטות כלפי מטרות

מסתפקי� בבחינת מצב� הרגשי בהווה בכל רגע נתו� אלא בוחני� כיצד ה� מרגישי� כלפי 

שמיוצגות במחקר הנוכחי  )Mellers ,Schwartz & Ritov, 1999( תוצאות אפשריות בעתיד

עוררות רגשית אמפתית מעוררת עקרונות   )Hoffman, 1987( י הופמ�"עפ. בגירוי המטרה

יי� הקשורי� בשלומ� של בני אד� אחרי� וכי קיי� קשר חזק בי� רגשות אמפתיי� מוסר

 Hareli & Rafaeli,in press)(סקירה מקיפה שערכו הראלי ורפאלי . ועקרונות של דאגה ואחריות

התנהגויות בנושא  השפעת הרגשות על תפיסה בי� אישית  מדגישה את השפעת� של רגשות על 

 :עתידיות

“emotions experienced by an individual while performing a particular task influence 

the later emotions and task performance of the same individual."(p.10) 

ממצאי המחקר הנוכחי תואמי� ג� ממצאי מחקרי� אחרי� שבחנו את מידת ההשפעה    

על דרכי הפעולה שנבחרו להתמודדות ע� סוגיות של מטרימי� בעלי תכני� חברתיי�  ומוסריי�  

 ;Anderson, Benjamin & Bartholow , 1998 :לדוגמא(חברתית  ומוסריות במועד מאוחר יותר 
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Berkowitz & Alioto, 1973.(והדגימו את הטרימו תכני� מעוררי תוקפנות   חוקרי� אלו 

 & Nelson( נלסו� ונורטו� . יותרת בארוע מאוחריתוקפנתגובה על  אלושל תכני� ת� השפע

(Norton, 2004פרו של רגשות א" הצליחו להראות כי באמצעות מטרימי� �חברתיי� אפשר 

את טענת� של  גאודי� ג� ממצאי� אלה תואמי� . חיובית עתידית בפועל�לגרו� להתנהגות פרו

ילי� את  כי רגשות חיוביי� המלווי� בעוררות רגשית מגד(Gaudine & Thorne, 2001) וטור� 

ניתוח המלל של   .בסיטואציות אית� ה� מתמודדי�הסבירות שבני אד� יזהו סוגיות מוסריות 

 הייתה רגשית  הדאגהתגובות המשתתפי� למטרימי� מצביע כי ברב המקרי� התגובה למטרי�

גישה חיזוק הממצאי המחקר הנוכחי תורמי� ל. עוררה את סכמת הדאגה והאכפתיותאשר והיא 

 . המוסריזיהוי  הרגשי מרכיב מרכזי בהבנת תהליכי ההרואה במימד

 

  על זיהוי סוגיות מוסריות השפעת הנסיו� הניהולי 6.5.2

 כי הנסיו�  בהשערה זו  נטע� . תהלי� ההטרמהעוסקת בהשפעת הנסיו� הניהולי על  2 ההשער

 לדילמהשמש כגור� ממת� בהשפעת ההטרמה הרגשית על  התגובות יהניהולי של הנבדקי� 

וכתוצאה חמלה  דאגה והמהטרמת רגשות היושפעו במידה רבה יותר א .תלמידי  בהמוסרית וכי 

  .בדילמת המטרה י� יותר מהמנהלי� גבוהיקבלו ציוני דאגה 

 ולא א לא נמצא מובהק.הפער בי� ציוני הדאגה של מנהלי� ותלמידי ב.  נדחתה2השערה  

יחד . הלי� וסטודנטי� חסרי ניסיו� ניהולינמצאה דיפרנציאציה בהשפעת אפקט ההטרמה בי� מנ

מנהלי� בעלי שלוש שנות של ציוני הדאגה על פער מובהק בי� ממצאי המחקר מצביעי� , ע� זאת

ציוניה� של אלה האחרוני� נמצאו .  שני� ומעלה4ותק לעומת ציוניה� של מנהלי� בעלי ותק של 

סכמות הל גדל כ� מקבלות  ממצא זה סותר את הטענה שככל שהותק בניהו.גבוהי� יותר

 של מרכיבי�   הזיהוימידת וה� דומיננטיות בהשפעה על  מעמד של סכמות כרוניותאיסטרטגיותה

  .Jordan, 2005)(בסיטואציות עסקיות מוסריי� 

ית יבממצאי מחקרי� המצביעי� על כ� כי ע� עלאנו מוצאי�  ל"הנבממצא תמיכה   

ניי� להתנהגות נעשי� פחות סובליה הניהולית מנהלי� הנסיו� הניהולי והתקדמות במעלה ההיררכ

 Collins, 2000 ;David, Kantor & Akaah, 1996 1994 ;:לדוגמא( לא אתית בארגו�

(;Greenberg,1994 ;Peterson, Rhoads & Vaught, 2001. פטרסו� ושות ')Peterson et al , 

 וכי ככל , נמוכה של עמדות אתיות רמהגילו  30מנהלי� צעירי� מתחת לגיל    כי  מצאו )2001

 :שהמנהלי�  עלו ברמת הותק ה� גילו עמדות אתיות יותר

"As managers get older they become more, not less ethical. Such a result would also 

seem to be encouraging ,suggesting that as professionals move into position of more 

authority the level of ethical standards increases".(,p.230). 

הניהולי מאפשר הוותק  רמתל, EPQ�י ה"עפ במימד האידאליז� י�של המנהל� ציונצרו" 

בי� צרו" שנות הנסיו� המתא� המרובה שנמצא . שלה�לנבא בעוצמה רבה את ציו� הדאגה 

ממצא זה ). 0.477(ע היה גבוה ומובהק "הניהולי וציו� האידאליז� לציו� הדאגה  של תלמידי המב

מייצגות התייחסות הוגנת תומ� בפרשנות הגורסת כי קיימת מגמת התפתחות של תפיסות ה

בד בבד ע� רכישת הנסיו� הניהולי שמקנה תחושת בטחו� עצמי רבה יותר לאחר לעובדי� 



 294 

 מממצאי תמיכה נוספת בגישה זו עולה  .שצולחי� את ההתנסות בשלושת השני� הראשונות

נתוני�  . כפונקציה של רכישת נסיו� ניהולי הזיהוי המוסריה ביכולת יעלי המציגי� 2 ו 1מחקרי� 

 )Kegan, 1982(וקיג�  ) (Perry, 1981 פרי,)2004( של בוקובזה ה�אלו תואמי� את ממצאי

ימדית תפיסה חד מעל פני רצ" שתחילתו בהמתארי� את ההתפתחות האפיסטמולוגית של האד� 

הזיהוי השקול המלווה בחשיבה דיאלקטית שנמצאו . תפיסה כוללת ורב מימדיתפו בוסו

הנסיו�   את התפיסה כי י� מאשר2 בעלי הנסיו� הניהולי במחקר שלכמאפייני� את תהלי� הזיהוי 

  . של הארגו� בעלי העניי� ההשפעה עלכ"ראייה רחבה ודיאלקטית יותר השוקלת את סהמביא ל

את הדמיו� גישות בהמוסרית של מנהלי� ככל שה� צוברי� נסיו� מסביר ההסבר בעליה ברמת הר

 כי נסיו� ניהולי 2'  בציו� הזיהוי  וסותר את הטענה שהועלתה בהשערה מסא.בינ� לבי� תלמידי הב

 .מהווה גור� ממת� לתגובות מוסריות

 ה�יוניצלבי�  ,א חסרי הנסיו� הניהולי.הפער הלא מובהק בי� ציוני הדאגה של תלמידי הב

 ורד� 'ג  של  מחקרה הרב יותר עומדי� בסתירה לממצאיבעלי הנסיו� הניהוליהמנהלי� של 

Jordan, 2005) (רבה יותר לסוגיות איסטרטגית  אנשי עסקי� גילו התייחסות  כידווחתשמ

 הנסיו� הניהולי מאופיי�  טוענת כיורד� 'ג .עסקימוסריות מאשר חברי סגל אקדמי ללא נסיו� 

 : הדומיננטיות של סכמות אסטרטגיות אצל בעלי נסיו� ניהוליהתפתחותב

"…business  practitioners are likely reading the moral awareness vignettes with 

business schema …the business practitioners are focusing on the information that may 

lead to profit enhancement and ignoring the information that deals with issue related 

to the well being of vulnerable individuals".(p.56 ) 

: ורד�'שני הסברי� אפשריי� לממצאי� הסותרי� שנתקבלו במחקר הנוכחי לבי� ממצאיה של ג

סות ורד� בי� אנשי העסקי� ופרופסורי� למקצועות הומניי� בהתייח'הפער שנמצא אצל ג.א

  .לסוגיות מוסריות  היה קט� ועל ס" גבול המובהקות הסטיטיסטית

 לבי� פרופסורי� ותיקי� בעלי נסיו� רחב 25א צעירי� שגיל� הממוצע . השוני בי� תלמידי ב.ב

� מול דור' גאותה השוותה הקבוצה הרכיבו אתבקבלת החלטות מוסריות בתחומי חיי� מגווני� ש

ק כי שימוש בסכמות עסקיות הוא רק אחד מהגורמי� מכא� אפשר להסי .אנשי העסקי�

בחינת הפער בי� ציוני הדאגה בתו� . המבחיני� בי� מנהלי� וטירוני� ללא נסיו� עסקי וניהולי

 . ורד�' מעלה סימ� שאלה נוס" לגבי  מסקנותיה של גהמנהלי�אוכלוסית  

 

  השפעת העמדות האתיות על תוצאות ההטרמה6.5.4

י "עפ. ה בהשפעת העמדות האתיות של מקבל ההחלטה על תפיסת המטרי� התמקד3' השערה מס

כ� שאנשי� הגבוהי� , מימד האידאליז� יהווה גור� ממת� להשפעת מטרי� איסטרטגי3השערה 

בציו� האידאליז� יושפעו פחות מאלה שה� בעלי ציו� נמו� יותר באידאליז� בתגובותיה� 

ואפקט ההטרמה צביע על כ� שאפקט האידאליז� הכיווני � ניתוח השונות דו.לדילמה מוסרית

 ניכרת במיוחד במצב הטרמת דאגהה של ציו� האידאליז� על ציוני ההשפעהאפקט  .מובהקי�

. אידאליז� לציו� הדאגה בכלל הנבדקי�ה בי� ציו� שבו נמצא קשר חיובי גבוה ומובהק אסטרטגיה

משפיעה ) סרית שהיא מייצגתוהסכמה המו(כי העמדה האתית של האד� היא משמעות הממצאי� 



 295 

על הדר� בה ייתפסו אירועי� בעלי משמעות מוסרית ועל האופ� בה משפיעה תפיסה זו על פרשנות 

 . של אירועי� מאוחרי� יותר

על הדר� בה נתפס הגירוי המטרי� תואמת ממצאי אישיי� השפעה של משתני� ה

 ,Boyle et al, 1998; Kulesa& Eagly :לדוגמא(מחקרי� רבי� שהשתמשו בפרדיגמת ההטרמה 

בקוגניציה ותפיסות פוליטיות ליברליות צור� גבוה  ,כתחרותיות, תכונותלכי שמצאו  ).1998

 .  גירוי מטרי� על תגובות לגירוי המטרהעוצמת ההשפעה של קשר חיובי  ע�  ,ושמרניות

ה   אד� הגבוה במימד האידאליז� חותר למניעת פגיעForsyth, 1980)(י פורסייט "עפ

ש בכל אד� כזה מחפ. ודבק באימו� עקרונות מוסריי� אבסולוטיי�, בבני אד� אחרי� בכל מחיר

 בח� את )Forsyth, 1985( רסייטופ .ונמנע מפשרות תועלתניות מצב את העקרונות המוסריי�

הוא הציג  .EPQ�השיפוטי� המוסריי� של נבדקי� שדורגו על מימד האידאליז� והרלטיביז� ב

� שוני� שתארו התנהגות של אד� אשר גר� לתוצאות חיוביות או שליליות תו� בפניה� היגדי

.  ועמידה בהבטחות מוסריתחובה,יושר,איסור גניבה : עקרונות מוסריי�4שמירה על או הפרה של 

 ,  לעומת זאת.נבדקי� שהיו גבוהי� ברלטיביז� הפעילו שיפוטי� המבוססי� על תוצאות הפעולה

ההפרה של עוצמת י  "ליז� ונמוכי� ברלטיביז� שפטו את הארועי� עפאלה שהיו גבוהי� באידא

גבוהי� בציו� הממצאי� אלה מסבירי� את ההתעלמות של הנבדקי� . העקרונות המוסריי�

הנבדקי�  הושפעולעומת זאת  .האידאליז� מההיבט האסטרטגי תועלתני של הגירוי המטרי�

תני שמדגיש את ההשפעה של השבתת רלטיביז� מההיבט האסטרטגי תועלציו� ההגבוהי� ב

המפעל בגירוי המטרי� האסטרטגי על פגיעה בכלל העובדי� והאיו� על המפעל שאותו נתבקש 

י "דוגמא לתגובה להטרמה אסטרטגית באמצעות התייחסות לעקרונות מוסריי� ע .הנבדק לנהל

 :נבדק גבוה באידאליז�

מהעובד הוסתר מידע לגבי מצב המפעל . לזה לא הוג� להתייחס כ� לעובד ג� א� הוא פחות יעי"

  ".דבר שנוגד אתיקה בסיסית

הפעלת על ההטרמה האסטרטגית תו� הגיב  נבדק בעל ציו� גבוה ברלטיביז� ,לעומת זאת

  :תועלתניי�שיקולי� 

רצו� לפעול לשיפור המצב בחברה על מנת שלא .דאגה וחרדה על מצב שיכול להתרחש במפעל שלי"

  ".להרוס את המפעלניתקל במצב שיכול 

תהלי� מוסריות בתפיסות עמדות המייצגות  החשיבות של את דגישי� מממצאי המחקר

ה  משתני� אינדיבידואליי� לתהלי� ההחלטהשפעתתמיכה ב. הפרשנות של סיטואציות מוסריות

קשר בי� רמת המורכבות הקוגניטיבית המצביעי� על  2המוסרי עולה ג� מממצאי מחקר 

 לי� הזיהוי המוסרי של הפרט לבי� רמת הזיהוי של סוגיות מוסריותהמאפיינת את תה

   

  השפעת המי� על ציוני הדאגה6.5.5

 עולה מחקרי� בתחו� האתיקה בניהול מסקירת . בי� נשי� וגברי�ההבדל מובהק לא נמצא 

ל ע י� מצביעמחקרי� רבי� .  בי� נשי� לגברי�ברגישות מוסרית מגמה מעורבת באשר להבדלי� 

לא   במחקרי� אחרי� ,לעומת זאת.  בהשוואה לגברי�בקרב נשי� הה יותרוישות מוסרית גברג

לסקירה בנושא קבלת (. בי� נשי� לגברי� במדדי� שוני� של רגישות המוסרית נמצא הבדל מובהק
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 ,Collins, 2000; Loe, Ferrell & Mansfield :ראו (החלטות של נשי� וגברי� בסביבה עסקית 

 : בנושאמסכמי� את הממצאי� ' ותלו וש. 2000)

"The bulk of studies either determined no significant gender differences or found 

females tend to be more ethically sensitive than males. Even though gender is one of 

the most researched or tangentially researched areas, the finding are mixed and 

inconclusive” (Loe, Ferrell & Mansfield, 2000, p.187) 

ברגישות לא מובהקי� ההבדלי� הטוענות כי )  ,2004Kujala & Pietilainen(לה ופייטילינ� א'קוג

נובעי� משיטת מדידה לא תקפה שמתעלמת מוסרית בי� גברי� ונשי� המוצגי� ברב המחקרי� 

 :רגשיי� המאפייני� נשי�ממימדי� מוסריי� ו

"…the empirical exploration shows that female managers' ethical decision- making 

includes indications linked to femininities and female ethics, wich the prevailing 

dimensions of the multidimensional scale would leave invisible…" (p.161)  

 .יותר ממנהלי�ברמה גבוהה מצאו כי מנהלות פיניות מגיבות ברגשות אמפיה פייטלינ� ואלה 'קוג

הטועני� המוצגי� בספרות ממצאי� תואמת את ה במחקר הנוכחי ה שנמצאה  המגמ

מחקרי� ב צור� על מנת לבחו� מגמה זו יש  .רגישות המוסריתרמת הפער קט� בי� נשי� לגברי� בל

בכיתות שכיחות� היחסית הנמוכה מעבר ל , וזאת מדג� מייצג יותר של נשי�שיכללונוספי� 

שתאפשר לזהות את קול� הרגישות המוסרית  שיפור דר� המדידה שלו ,הלימוד לניהול עסקי

 .המוסרי הייחודי

 

 סיכו�  6.5.6

על מנת להבי� את תהליכי הזיהוי מוסרי ואת כי  תומכי� בטענה צאי המחקר הנוכחיממ

 במצבי� . המתקבלות בעקבות זיהוי זה יש לבחו� את רצ" הארועי� שקדמו לזיהויההחלטות

כשל בזיהוי של מרכיבי� מוסריי�  בסיטואציות עסקיות בהשפעת סכמות /רבי� מתקיי� זיהוי

 מתעוררת סכמה שכזו היא כאשר. פעולה שהתעוררו כתוצאה מארועי� קודמי� לארוע המזוהה

צמת ההשפעה עו. מאוחר יותרי� כשתופיע במועד מוסר מרכיבי� בעלתסוגיה לתשפיע על התגובה 

האקלי� האתי של : של הארועי� המטרימי�  מוקצנת או מתמתנת כתוצאה מגורמי מצב כגו�

 של מקבל  אתיות  ומגורמי� אישיי� כעמדותהארגו� וסכמות הפעולה שהוא מגדיר בנוהליו 

בית המאפיינת את התפתחותו האפיסטמית רמת המורכבות הקוגניטי, נסיונו הניהולי, ההחלטה

 בעבודה זו ומתק" אות� באמצעות 2� ו1המחקר הנוכחי משלי� את ממצאי מחקרי�   .'וכו

 .שימוש בפרדיגמה ניסויית

לממצאי� המצביעי� על יכולת ההשפעה של שרשרת ארועי� הקודמת לארוע ההחלטה   

ללא ידיעת רצ" הארועי� . רכה מוסריתמחקרי זיהוי והעל משמעות מתודולוגית  יש ג� המוסרית

ישו� . הקוד� לתגובה הנמדדת של מקבל ההחלטה אי� אפשרות לנתח יחסי סיבה ותוצאה

יכול לקד� את הבנתנו לגבי הגורמי� רמה בחקר הזיהוי והערכה המוסרית פרדיגמת ההט

     .קבלת החלטות מוסריתהמשפיעי� על 
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7 .   � כללי מסכ�דיו

 

  כללי7.1

א במסגרת האוניברסיטה .במחקר שנער� במסגרת עבודת גמר למ, תה של העבודה הנוכחיתראשי

 בי� יתר המימצאי� שעלו מניתוח ראיונות ע� מנהלי� עסקיי� בכירי�). 2000 ,רש"(העברית 

נחשפה תופעה המצביעה על כשל בזיהוי סוגיות מוסריות בסיטואציות החלטה  ,באותה עבודה

 צוהר בפני כותב העבודה הנוכחית לכיוו� מחקר חדש בתהלי� קבלת ממצא זה פתח. ניהוליות

 . ההחלטות המוסרי

ועטה מחוקרי� שעסקו בל  בעשור הקוד� תשומת לב מי נושא זיהוי סוגיות מוסריות ק 

ת החלטות בתחומי� אחרי� בדומה לכיווני המחקר בתהליכי קבל.  של המוסרבפסיכולוגיה

 הערכה ובחירה ,בתהליכי שיפוט, וסריתת החלטות מקבלשעסקו בחקר החוקרי� התמקדו 

הייתה כי הסוכ� המוסרי מזהה את הגירוי שאמור להפעיל  חוקרי� אלו  הנחת היסוד של.מוסרית

 בתהלי� עיבוד המידע שמתבצע לאחר עיקר העניי� הואוכי ,  את תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי

 שצמחה בעקבות ביקורת של )Lipshitz et al, 2001(תפיסת המחקר הנטורלסטי . שלב הזיהוי

תחה כיווני מחקר חדשי� פ חוקרי� על המודלי� הקלאסיי� בחקר תהליכי קבלת ההחלטות

 .שחלק� יושמו בעבודה הנוכחית

זכה לביקורת על עירפול , חקר תהלי� זיהוי סוגיות מוסריות שהתפתח בשני� האחרונות               

מצב הידע בנושא . )Collins, 2000;Weaver, 2007(תיאורטי רת המושגי�  וחוסר ביסוס בהגד

 והתנעת צעדי� , הבהרה והגדרת מושגי� בסיסיי�שמטרתהחייב תפיסת מחקר אקספלורטיבית 

שבו נבדקו מרכיבי � מסוגו הינו מחקר ראשוהמחקר הנוכחי . בניית תיאוריהל נסיו�ראשוני� ב

לתת תשובות לפער על מנת תוכנ� המחקר . תהזיהוי המוסרי מנקודות מבט מתודולוגיות שונו

  :בספרות המחקרית  לגבי

  .תהלי� הזיהוי המוסרי  והגדרה מושגית שלומאפייני  .א

 . הגורמי� המשפיעי� על תהלי� הזיהויתאור .ב

 .בתחו� ספציפי על זיהוי סוגיות מוסריות  באותו תחו�השפעת הניסיו�  .ג

 .תעל זיהוי  סוגיות מוסריוהשפעת משתני� אישיי�  .ד

 .תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי משמעויות תיאורטיות לחקר ל  "לתשובות לשאלות הנ

 ."מחקר מעורב שיטות מתפתח"לצור� השגת המטרות הללו נעשה שימוש במודל 

השימוש . ל בוצעו שלושה מחקרי� שנבנו כל אחד על מסקנותיו של הקוד� לו"במסגרת המודל הנ

יר  ומגוו� שאיפשר לבחו� את תופעת הזיהוי המוסרי מנקודות במגוו� המתודולוגיות הניב חומר עש

 . לשלושת המחקרי�בט שונות ולתק" את הממצאי� מעבר מ

 טע� כי על מנת שתהלי� קבלת ההחלטות יהיה מוב� לחוקר )Svenson, 1979(          כבר סוונסו� 

 .ילי� להחלטות אלו שמוב והקוגניטיבי�,  הרגשיי�, קיי� צור� בחקר  התהליכי� התפיסתיי�

 סוגיות מוסריות בסביבה מורכבת ועמומה זיהוי הוש� דגש על חקר ת הנוכחיי�מחקרסדרת הב

כשל בזיהוי של סוגיות זיהוי ולהמביאי� ל  והקוגניטיבי�,הרגשיי�, התפיסתיי�ועל הגורמי� 
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מוסרית  כי זיהוי סוגיה העובדה מצביעי� על  שבוצעו בעבודה זוממצאי שלושת המחקרי�. אלו

המימד המוסרי " הסתרת"גורמי� רבי� חוברי� ל  דבר המוב� מאליו וכיובסביבה עסקית אינ

 מתקבלות במקרי� רבי� החלטות הממוקדות בהיבט זו" הסתרה"מכתוצאה . בסיטואציה

בניגוד  .התעלמות מהמרכיב המוסרי הקיי� בהתו� , כלכלי של הסיטואציה הנתפסת/האסטרטגי

העוסקת בשאלה מה צרי� האד� לעשות כאשר  מופיעה סוגיה הרציונלית קוגניטיבית הלגישה 

 מצביע המחקר הנוכחי על כ�, ומניחה כי עצ� קיומה של סוגיה זו ברור למקבל ההחלטה מוסרית

, נהפו� הוא. כי מצבי� מוסריי� אינ� מציגי� את עצמ� בפנינו  כשדגל אדו� מתנפנ" לציד�

בעוד שהגישה . עה הסוגיה המוסרית על כשל בזיהויהבמקרי� רבי� משפיע ההקשר בו מופי

י עוצמה מוסרית "הקוגניטיבית התפתחותית עסקה בסוגיות  מוסריות קרדינליות המאופיינות ע

הרי הסוגיות המוסריות שאות� פוגשי� אנשי� בחיי היו� יו� ה� , )Jones, 1991(גבוהה 

תופעה זו ). Walker, 2000( יומית ועוסקות בשאלות הקשורות בפעילות שגרתית יו�" אפורות"

 וסריות אית� ה� מתמודדי� בעבודת�באה לידי ביטוי בדיווחי מנהלי� על סוגי הדילמות המ

העומדת בבסיס שלושת  המחקרי� המרכיבי� הטענה )). 2000( בעבודה זו ואצל רש" 1 מחקר(

עושי� כשצצות שאלה החשובה בחקר ההתנהגות המוסרית איננה  מה אנו כי העבודה זו היא 

. "אשתו חולת הסרט� של היינ�"או " תלידומיד"כבעית ה,  בסביבתנו בעיות מוסריות קרדינליות

" בצידו האפל"הנמצאות " ברק"כיצד אנו מתמודדי� ע� בעיות מוסריות יו� יומיות חסרות , אלא

ו  יו� אנבחיי היו� .בסביבה סוערת ודינמית רווית לחצי� כלכליי�, של  תהלי� קבלת ההחלטות

 ;Haidt, 2001( משו� שהאינטואיציה והרגש אומרי� לנו זאתיודעי� לזהות  סוגיות מוסריות 

Walker, 2000(.  

ההבדלי� בי� בני אד� ). Rest, 1986(שונה משמעות  למצבי� דומי� נותני�נשי� שוני� א            

 ני הרגלי הפרשנות שלה�בפרשנות של סיטואציות מוסריות אינו מקרי והוא  תוצאה של מאפיי

)(Walker, 2000 .כשאד� . הדבר דומה  לצפיה בתמונה דו משמעית המייצגת ג� שפ�  וג� ברווז

התמונה הדו משמעית שבה בולט השפ� הוא יודע כי הברווז מסתתר היכ� שהוא  את מנוסה רואה 

שוני� מוסריי� עקרונות  בי�  רקהקונפליקט בזיהוי המוסרי אינו מתקיי�. ומנסה למצוא אותו

בני אד� המאמיני� באותו עיקרו� מוסרי .  הניתנות לעקרונות אלופרשנויותהבי� ג� אלא 

וחולקי� הסכמה לגבי אות� ערכי� יכולי� לזהות מימדי� שוני� ולפעול באופ� שונה משו� 

 . למקרה הספציפי איתו ה� מתמודדי�עקרו� המוסרישהבעיה היא ביישו� ה

דווחו  בעבודה זו מציגי� ממצאי� שיש בה� חידוש יה� ממצאשלושת המחקרי� ש 

משפיעי� על  זיהוי השלושה  גורמי� עיקריי� נמצאו  .בחקר תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי

  :סוגיה מוסרית בסביבה מורכבת

משתני  מצב  שבה� באי� לידי ביטוי ההקשר הסביבתי  בו מוצגת הסוגיה המוסרית ואירועי� . א

 ) 3ו,2,1מחקרי� (. סוגיהאותה וה הסוכ� המוסרי טר� מפגשו ע� קודמי� שאות� חו

 )3-ו ,2י� מחקר( אופי הסכמות המוסריות הקיימות במאגר הידע של האד� �  משתני� אישיי�.ב

 1מחקרי� ( .מידת העוצמה המוסרית של הסוגיהומבטאי� את תוכ� הסוגיה  �מאפייני הסוגיה  .ג

   )2-ו
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הדיו� .  את ממצאי שלושת המחקרי�  בראייה אינטגרטיביתמטרת הדיו� המסכ� לבחו�  

 �כל אחד מההתרומה של שעלו בשלושת המחקרי� תו� ניתוח יתמקד בממצאי� העיקריי� 

  . בכללקבלת ההחלטות המוסריהזיהוי המוסרי בפרט  ותהלי�  תופעת להבנת 

 

 

      דפוסי הזיהוי  7.2

  :ופייניי�בתהלי� הזיהוי אותרו שלושה דפוסי זיהוי א

שלב הזיהוי הראשוני של הסוגיה המוסרית שבו  : שלבי�דפוס הזיהוי השקול המורכב משני .1

מופנית תשומת ליבו של הסוכ� המוסרי לקיומה של סוגיה מוסרית והוא מגיב אליה 

  .הסוגיהמימדי מתבצעי� אבחו� והגדרת  בו שלב שני  ו,אינטואיטיבית

 .לאחר מכ� מתקבלת החלטה על פעולהע זיהוי ראשוני ודפוס הזיהוי המהיר שבו מתבצ .2

 . דפוס הזיהוי האינטואיטיבי שבו מדלג הסוכ� המוסרי היישר לשלב הפעולה .3

דפוסי  .שלושת דפוסי הזיהוי  מייצגי� דרכי זיהוי אפשריות של מצבי� בעלי מאפייני� מוסריי�

  היא משמעות ממצא זה.  ובתוכ�,הונ נסיו� שאנשי� בעליבקרב שונה שכיחות זיהוי אלו הופיעו ב

 ותכי האד� משתמש ברפרטואר מגוו� של דפוסי זיהוי בבואו להתמודד ע� סיטואציות בעל

 . מרכיבי� מוסריי�

 בתחו� הזיהוי  תוא� תפיסות תיאורטיותשאותר במחקר הנוכחידפוס הזיהוי השקול 

שלב הזיהוי המוסרי מורכב , ותפיסות אל י"עפ.  שלא נבחנו עדיי� במחקרי� אמפיריי�המוסרי

 שלושה הגדיר )Blum, 1991(בלו� , לדוגמא. ממספר שלבי� ואינו מהווה שלב מונוליטי אחד

 שני שלבי�  ו הגדיר Walker, 2000)( וווקר  )Narvaez , 2006(ונרואז , שלבי� בתפיסה המוסרית

איל�   ליפשי� ובר.מחקרי� בתחו� קבלת ההחלטות הכלליתמ  תמיכהתמקבלתפיסה זו  .בתהלי�

)Lipshitz & Bar-Ilan, 1990(  הזיהוי של סוגיות אמצאו כי תהלי� �מורכב משלושה מוסריות 

 ,Trope  (שמציע טרופה "היסק�זיהוי"מודל . ואבחו� הבעיה, הגדרת הבעיה, זיהוי הבעיה :שלבי�

 האד� ע� המידע  בשלב הראשו�  נפגש.  בתהלי� הזיהויבי� שני שלבי עיבודג� הוא מבחי� ) 1986

מצב , אד� חרד: לדוגמא(קטגוריות ייחוס רלוונטיות י "הנתפסת עפהתנהגות הומערי� את 

תו� התייחסות  ההתנהגות הנצפית אתמערי� התהלי� ההיסק  מתקיי� שלב השני ב).  פחד,מפחיד

 על האד� קוגניטיביי� או מוטיבציוניי�רכיבי�  מהשפעתלוהנתונה הסיטואציה למאפייני 

  .מביעות עצבהבעות פני� נאוטרליות להיתפס כעשויות ,  לדוגמאהלוויהב.  בסיטואציהוער�המ

 RPD -מזכירי� במידה רבה את מודל ה, שלושת דפוסי הזיהוי שאופיינו במחקר הנוכחי          

בניגוד לממצאי� האמפיריי� , יחד ע� זאת.  שתואר בפרק המבוא)  (Klein, 1998של קליי�

נמצא כי מנהלי� ותיקי� משתמשי� יותר מסטודנטי� חסרי ,  RPD - מודל התמאפייני� אש

, לעומת זאת. ניסיו� בשלב הגדרת הסוגיה בתהלי� הזיהוי ומיישמי� חשיבה דיאלקטית לאבחונה

. פוס הזיהוי המהירבד השתמשו , חסרי ניסיו� ניהולי, מספר רב יותר של סטודנטי� לתואר ראשו�

בי� רמת המורכבות הקוגניטיבית של ניתוח הסיטואציה המזוהה לבי� נמצא קשר חיובי מובהק 

 כי ניסיו� ומומחיות  קליי�לטענתו של ממצאי� אלו עומדי� בסתירה . ציו� הזיהוי המוסרי

כשהסוגיה מוכרת למומחה הוא י קליי� "עפ. בקבלת ההחלטותמשפיעי� על קיצור תהליכי� 

. שלו דפוס פעולה הקיי� ברפרטואר ההתנסויות מבצע התאמה בי� שלב הזיהוי הראשוני לבי�
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הכבאי� או .  כמה הסברי� אפשריי�לפער בי� ממצאיו של קליי� לבי� ממצאי המחקר הנוכחי

י קליי� לגבי תפקוד� במשימה העיקרית של עבודת� המקצועית החוזרת על "הטייסי� נחקרו ע

. הידע שלה� ממוקדות יותר סכמות הפעולה שנצברות במאגר במצב כזה .עצמה כמעט מדי יו�

נלמדי� בתהלי� ה" מדעיי�"אלגוריתמי� בה� מתבצעות בתחומי פעולה שיש מטלות אלו 

כיבוי  כמוהצלחה ל מדדי� קונקרטיי� מאפשרי� הגדרתבמצבי� שכאלה ה. ההכשרה המקצועי

ש� וליי ,לפיתרו�לבצע בדיעבד חקר ביצועי� לגבי הדר� העדיפה נית� , שריפה במינימו� נזקי�

 מהווה ההערכה המוסרית ,ל"בניגוד לתהלי� הנ. של מקבל ההחלטה אותה בשיפור האלגוריתמי�

של אירועי� ניהוליי� מוטיב משני בתהלי� ההחלטות ואינה יכולה להיבח� באמצעות תוצאות 

ב המקרי� והניסיו� שנצבר בקרב מנהלי� מתמקד בר, באנלוגיה לכבאי�. מדידות וברורות

 ולכ� � החלטות אסטרטגיות כלכליות לקידו� מטרות הארגו� �של תפקיד� במשימה העיקרית 

 תסריטי הפעולה המוסריי� שנצברי� תו� כדי התפתחות� המקצועית שכיחי� פחות בהופעת�

)Gioia, 1992.(המתבצעת בתהלי� טיסה דומה לזו התאמת דפוסי� מתבצעת לא ,  כתוצאה מכ�

רבי�  מלווי� המרכיבי� המוסריי� בתחושות רגשיות אצל מנהלי� , יתרה מזאת.  או כיבוי אש

דבר הגור� לה� , )2במחקר בזיהוי  הקושי תיאוריכפי שעלה מ( של אירועי עבר טראומטיי� 

 . קבלת ההחלטה על פעולההבעיה ומרכיביה לפני את אבח� ל

מקשר ,  הראשו�הסוג.  אפשר להגדיר שני סוגי סמני� רגשיי�על סמ� דיווחי המשתתפי� 

י� הסוגיה הנשפטת לבי� רגשות שליוו אירועי� דומי� בעבר ואשר רישומיה� נמצאי� בזכרונו ב

הסוג השני . סיו� ניהוליינה בעלי ב המקרי� את המשתתפי� ובר  מאפייני�רגשות אלו .של האד�

. כל קשר לנסיו� עבר ספציפי דומהכולל את הרגשות  שמעוררי� תכני הסוגיה כשלעצמ� ללא 

 ,Jones( באי� לידי ביטוי גורמי� מצביי� ומאפייני העוצמה המוסרית של הסוגיה במקרה שכזה

סוג רגשות שכזה אופייני  .או עוצמת הפגיעה בו/הקירבה הפסיכולוגית לנפגע  ו: לדוגמא. )1991

 .יותר לסטודנטי� שהשתתפו במחקר

  המחקרי� בכל שלושת מעורר רגשותאירוענושא פיטורי עובדי� נמצא כ, באשר למנהלי� 

רגשות אלו ). 2מחקר (הדבר עלה בברור בהגדרת מאפייני הקושי של סוגיה זו . המרכיבי� עבודה זו

שי� לב  יש כא� בעיה שגרמה ל� להשפעות רגשיות " למנהל המנוסה "מסמני�"הנצברי� בזיכרו�  

אוריה�  כל משמעויותיה  מוצגת בתדוגמא  לתחושה קשה זו על". ולכ� חשוב לפני שתפעל, קשות

 ):2000רש" (של שני מנהלי� שרואי� במעורבות� בתהלי� הפיטורי� חוויה רגשית טראומטית 

מתאר את תחושת הכעס וחוסר האוני� שלו שהביאה אותו בימיו הראשוני� , מנהל תפעול, א

 :כמנהל כמעט לשיתוק

על פיטורי להרגיש שהכעס י התחלת. הרגשתי יו� אחד שאני מושפע מזה עד כדי פגיעה בתפקיד"

חלק מהאנשי� שהייתי אמור לפטר . אנשי� מתחיל לנוע בכיוו� של חיפוש אשמי� בתו� המפעל

... תה כה קשה שאני לא יודע אי� ה� היו אמורי� להסתדריהפגיעה בה� הי. היו חסרי אוני�

 ."באות� ימי� היה קשה לי להתרכז בביצוע יעיל של העבודה

 של תהלי� שבמסגרתו נאל� לפטר after effect �ושת הטק מתאר את תח�ל חברת היי"מנכ, או

 :עובדי� שהיו בי� דור המייסדי� של המפעל כתהלי� אבל

. הרגשתי פגוע מכ� שנאלצתי לעבור תהלי� פיטורי� של אנשי� שהלכו איתי מתחילת הדר�"

פת הרגשתי פגוע מאד והייתי בתקו. הרגשתי שבגדתי בה� ושכל האמו� שנתנו בי נמוג ביו� אחד
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האירועי� הללו השאירו בי ... לא יכולתי להסתכל על  עצמי במראה. אבל שנמשכה מספר חודשי�

 ."צלקת רגשית עד היו�

 תמקשרחוליה  כא� הרגש הוא מעי� .מעי� אלה תיצורנה אפקט הפו�" צלקות"שהוא הגיוני רק 

כרו� הרגשי זהעל מנת להימנע מתחושות לא נעימות מהווה . לאירועי� המאוחסני� בזיכרו�

 " .עצור וחשוב לפני שתפעל"תמרור האומר למנהל 

מפורט ושריר לאור� זמ� ,קיימות הוכחות כי זכרו� של אירועי� טראומטיי�  הוא מדוייק  

 Christianson & Hubinette, 1993; Denburg, Buchman,Tranel & Adolph, 2003 :לדוגמא (

Kensinger, Garroff-Eaton & Schacter; 2007; Sotgiu & Galati,2007(. כריסטיאנסו� 

 15 � 4 עדי� לשוד בנקי� בשוודיה בי� 58 ראיינו )Christianson & Hubinette, 1993(  והובינט

 .נתבקשו לתאר את הארוע ואת התגובה הרגשית שחשו במהלכו עדי�אות�  .חודשי� לאחר השוד

היה מדויק   וקורבנות השוד � של עוברי  אורחממצאי המחקר מצביעי� על כ� כי זיכרונ

סוטגיו וגלטי . וכי לעוצמת הרגש שחוו היה קשר לזיכרו� הארוע, חות המשטרה"בהשוואה לדו

)Sotgiu & Galati, 2007(שלוש  , מצאו אפקט דומה בקרב קהילה איטלקית שסבלה משיטפונות

. ותר באסו�המרואייני� זכרו פרטי� של השלבי� החמורי� בי. שני� לאחר האירוע הטראומטי

ה�  . בדקו זיכרו� של ילדי� ומבוגרי� בניסוי מעבדתי)(Kensinger et al, 2007'  קנסינגר ושות

 . מצאו כי תוכ� רגש שלילי השפיע על מידה רבה יותר של זיכרו� לפרטי� ויזואליי�

מה שמעורר ו  בסביבה עסקיתברמהע "סמני� רגשיי�"טודנטי� לס אי� ,בניגוד למנהלי� 

אי� לסטודנט תמרור הקורא לו לעצור ולחשוב  במצב כזה. הוא תוכ� הסוגיה עצמהתיה� את רגשו

הסטודנטי� חסרי� את הראיה של המנהלי�  משו� שלא נחשפו בפני . ולכ� תגובתו מהירה

 ה� בגדרבעוד שעבור רב הסטודנטי� הבעיות הללו . התוצאות והמחירי� של התנהגות לא מוסרית

 כתוצאה , וזאתלפגיעות אתיות משמעויות מעשיות יש עבור המנהלי� ש  הרי,דילמות תיאורטיות

 הפער בי� מופעי� רגשיי� בסוגיות מוסריות יו� .התנסות אישיתמדומי� או צפייה באירועי� מ

. (Skoe et al, 2000) 'צל סקו ושותנמצא ג� אסטריליות יומיות לבי� הופעת הרגש בסוגיות 

שמצא פער בי� התגובות הרגשיות לדילמות ) 2000( רש" תמיכה  בהבחנה זו מוצגת ג� אצל

. י מנהלי� לבי� עוצמת הרגשות שליוותה את התגובות לדילמות סטריליות"ווחו עשדאמיתיות 

 עבור חלק מהמנהלי� ,לעומת זאת . הסוגיות בהדמיה היו בעלות גוו� סטרילי,עבור הסטודנטי�

וחי� י בתגובות המילוליות בדיוהדבר בא ג� לידי ביטו. ה� הזכירו רגשות מהעבר

 . 2- ו1הרטרוספקטיביי� במחקרי� 

 

 

  הרגש כחייש� וכחס� מוסרי7.3

הדבר . סוגיות מוסריותהזיהוי ילייי� השפעה משמעותית על איכות לרגשות חיוביי� ושל

השכיחות היחסית של הדיווחי� . 1בא לידי ביטוי בדיווחי� רטרוספקטיביי� של משתתפי מחקר 

 לא מעט דיווחי� ,איד�מ. 25.4% פעת רגשות חיוביי� על זיהוי סוגיות מוסריות עומדת עלבי השלג

 מתארי� מצבי� בה� רגשות כעס או רגשות שליליי� ,יותעל כשל בזיהוי סוגיות מוסר) 15.5%(

 מצביעי� באופ� ברור 2הממצאי� הכמותיי� במחקר .  המוסריתסוגיההיוו גור� מסיח לאחרי� 

הניתוח . יחסית לסוגיות האחרותלהתמודדות וסריות נתפסות כקשות יותר כי הסוגיות המ
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 ההתמודדות ע� הסוגיות מוסריות כימצביע האיכותי של הנמקות המשתתפי� לתפיסת הקושי  

הדבר בא לידי ביטוי  .נתפסת בעיני המשתתפי� כקשה בשל המימד הרגשי המתלווה לתהלי�

בשל הקונפליקט הפנימי ו הסוכ� המוסריגע מהחלטת במיוחד בקשר ע� בני אד�  שעלולי� להיפ

מחוייבות לארגו�  הי ערכי� מוסריי� לבי� "בי� הרצו� להתנהל עפאותו סוכ� שנוצר אצל 

 3ממצאי מחקר .  מפגיעה אישית בקריירהרגשות חרדהבווה לקונפליקט זה מ .ולקריירה האישית

י אות� מרכיבי� "גיה מוסרית  עפכי הטרמה של רגשות חמלה משפיעה על שיפוט של סומראי� 

 . רגשיי� שהוטרמו

התפיסה  את  תואמי�   ,לגבי השפעת הרגשות על זיהוי מוסרי ממצאי שלושת המחקרי�

 ( ,Ben-Zee'v, 1997; Damasio, 1984; Greene et al, 2001; Haidtברגש חייש� מוסרי הרואה

2001; Haidt, 2003; Moll et al, 2002(. ב� זאב י "עפ)1997Ben–Zee'v,  ( הרגשות ממלאי�

רגשות מתעוררי� כאשר אנו תופסי�  . תפקיד מרכזי במרבית האירועי� החשובי� בחיי האד�

שחל שינוי משמעותי במצבנו האישי או במצב� של אחרי� הקרובי� לנו  וכאשר בשינוי זה טמו� 

,  רה המרכזית של הרגשותהעול� החברתי הוא הזי, לדעתו  של ב� זאב. סיכו� גדול או סיכוי גדול

ממצאי המחקרי� שבוצעו בעבודה . ה� הדבק החשוב ביותר המקשר בי� בני אד�, ורגשות אלו

הנוכחית משתלבי� במגמה שהתפתחה בשני העשורי� האחרוני� אשר מייחסת לרגשות תפקיד 

תוצאות אלו  .(Haidt, 2003)משמעותי בתפיסה חברתית בכלל ובהחלטות מוסריות בפרט 

 ההתאורי( התפיסות הקוגניטיביות רציונליות למוסר י"נטע� עיעות על כיוו� שונה לזה שמצב

 המדגישות את תהלי� החשיבה המוסרית )גישה הנאוקולברגיאניתוהההתפתחותית קוגניטיבית 

 .כגור� הדומיננטי המשפיע על ההתנהגות המוסרית

 

 

 רצ� האירועי�השפעת   7.4

 דר� ההתמודדות ע� .ועי� השפעה על האופ� בו הוא נתפסארברצ" למקומו של ארוע החלטה 

זו  תופעה .בה יתפסו ויפורשו אירועי� במועד מאוחר יותר הדר�על אותו אירוע משפיעה ג� 

מצביעי� על השפעת מקומו של  הנחשפה בממצאי שלושת המחקרי� שבוצעו במסגרת עבודה זו

אירועי� . זיהוי והשפיטה המוסרית על תהלי� ה,האירוע המזוהה ברצ" הכולל של האירועי�

ממצאי  . 'על המסגור של אירועי� שבאי� אחריה� בזמ� בעשויי� להשפיע '  בזמ� אשהתרחשו 

.    מצביעי� על השפעתה של סדרת אירועי� על זמינות סכמה מוסרית או אסטרטגית3 ו2מחקרי� 

הדמיה ב וגיות הסבעת התמודדות ע� ר� בשיח בקול   ג�ממצאי� המאשרי� טענה זו עלו

 תיארו משתתפי�  את אלו �בדיווחי. )2מחקר  (דיווחי� הרטרוספקטיביי� ע� תו� ההדמיהבו

 : לדוגמא .השפעת� של  אירועי� קודמי� על התייחסויותיה� לאירועי� מאוחרי� יותר

מה שהטריד אותי זה מצב החברה והכעס על הדר� שבה הוציאו את המכרז החברה שנתת� לי "

הבעיות רק הלכו והצטברו כ� שזו הזדמנות בלתי  במצב קריטי ולכל אור� יו� העבודהלנהל היא 

 ".הפיכה להציל את המצב של החברה ולמנוע פיטורי�

על תגובות הזיהוי   מובהקתהיתה השפעהלא  )2במחקר ( סוגיית המכרז מקומה שלל

רצ" ל כי  המציעה) שמ� הראוי לחקרה במחקרי� עתידיי�(עקבית  מגמה נית� לזהותא� , כלפיה

כשסוגיית המכרז הופיעה ראשונה . על זיהוי המרכיב המוסרי בסיטואציההשפעה האירועי� 

בסדרת האירועי� המוסריי� זיהו אותה מספר גדול יותר של משתתפי� יחסית למספר המזהי� 



 303 

 היא כשסוגיה זו הופיעה אחרונה ברצ", לעומת זאת.  אחרונה ברצ" הסוגיותבעת שהופיעה

 סוגיות שרמזו על הצור� בפיטורי עובדי�מספר  התמודדות ע� לאחרי המשתתפי� "רכה עהוע

 .את תשומת הלב לחשש מעוד סבב פיטורי�הפנתה התמודדות זו ). מקביל לצבירת נסיו� בחיי�(

 ממצאי ניסוי ההטרמה שהראו קשר סיבתי  בי� אירוע מקדי� ברצ"ג�  לנתוני� אלו מתווספי�

יש לממצאי� אלו . מוסרית בשלב מאוחר יותרוי מרכיבי� מוסריי� בדילמה � זיה לביהאירועי�

 ללא ידיעת . שיפוט מוסרי  בנקודת זמ� מסויימת/הערכה/המדידה של זיהויתוק" למשמעות ג� 

לממצא זה חשיבות . אירוע המזוהה קשה להבי� את הסיבות לאופי הזיהוירצ" האירועי� שקד� ל

 התייחסות מוסרית לאירוע מסויי� היא פועל יוצא ממכלול של�  שבחיי היו� יו�  כלרבה משו�

 . של גורמי� המשפיעי� על ההתייחסות לאותו אירוע

,  באה לידי ביטוי  תפיסה רב מימדית של העצמי המוסרי  והחברתי של האד�3במחקר 

 ,Gilligan, 1982; Skitka(הגורסת כי בכל אד� קיי� רפרטואר של סכמות מוסריות שונות 

 לידי ביטוי בעקבות מפגש של הסוכ� המוסרי ע� ארועי� תבואנה מסוימותסכמות . )2003

" קידמת הבמה" לתעלנהואילו סכמות אחרות , ספציפיי� בסביבה החברתית בה הוא פועל

 מצביעי� על השפעה מובהקת של מצבי 3ממצאי מחקר . בעקבות מפגש ע� ארועי� אחרי�

על בני אד� נוטי� להגיב באופ� שונה כי  ומחזקי� את הטענה זיהוי סוגיות מוסריותההטרמה על 

מסגור . ה� ממסגרי� את האירועי� הללודומות כתוצאה מהדר� שבה " אוביקטיביות"נסיבות 

 הופעת שתי .הזמינות היחסית של סכמות הקיימות ברפרטואר התגובות של האד�זה מושפע מ

 ,Skitka (  הזמינות שניסחה סקיטקהתואמות את השערת ,  סכמות הפעולה בעקבות הטרמת�

2003(.   

ממצאי מחקרי� אחרי� שבחנו את מידת ההשפעה של ל תואמי� 3ממצאי מחקר 

מטרימי� בעלי תכני� חברתיי�  ומוסריי�  על דרכי הפעולה שנבחרו להתמודדות ע� סוגיות 

 & Anderson et al, 1998; Berkowitz :לדוגמא(. חברתית  ומוסריות במועד מאוחר יותר

(Alioto,1973 . 

ממכלול גורמי רצ" האירועי� שקד� של חוקרי� התעלמות כי  עולהמהאמור לעיל 

לפרשנות חלקית בלבד של  מביאה ה� מבקשי� מנבדקיה� להערי�לאירוע מוסרי שאותו 

 משתתפי המחקר אצלללא הבנה מלאה של רצ" הארועי� וסכמות הפעולה שהופעלו . הממצאי�

תפיסה זו מקבלת תמיכה ממודל האיזו� המוסרי  . נהגות המוסריתתת ההקיי� קושי בהבנ

)Nisan, 1993(  כי בכל מצב בו אנו מודדי� את נטיית ההתנהגות המוסרית יש ממנו משתמע 

 שעבר הסוכ� אירועי� קודמי�שמושפע מ) באותה נקודת זמ�(להבי� את מידת האיזו� המוסרי 

 .יות המתודולוגיות של המחקרנרחיב נקודה זו בפרק המשמעו .המוסרי

 

 

 הצטברות הנסיו� כגור� המשפיע על זיהוי מוסרי  7.5

באה לידי ביטוי על זיהוי מרכיבי� מוסריי� בסיטואציות עסקיות  הניהולי השפעת הניסיו�

המשתתפי� תארו  1במחקר . עבודה הנוכחיתה מרכיבי� אתשכל שלושת המחקרי� ממצאי ב

דיקו כשל זה בחוסר ניסיונ� בהתמודדות ע� סיטואציות מוסריות והצמצבי כשל בזיהוי מוסרי 

 : בעל ותק רב 40מנהל ב� , לדוגמאכפי שמתאר זאת 
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ושלו הייתי בסיטואציה הזאת בשלב מתקד� יותר , כיו� אני משוכנע ששגיתי קשות בהחלטתי"

ר יכולת לתפוס ובעיק, ראייה בוגרת יותר, כלומר ע� ניסיו� רב יותר, של הקריירה הניהולית שלי

אני מסתכל עליו .הייתי מחליט אחרת,  מוסריות–ולהבי� את האירוע כבעל משמעויות אתיות 

 ".שיכולה הייתה לגרו� לשינוי בתרבות הארגונית של החברה, כנקודת החלטה כמעט היסטורית

  סוגיית הפיטורי�כלפי משתת" אחר מתאר כיצד משפיע הניסיו� על ראייה מפוכחת יותר 

תי מספר סבבי� של פיטורי עובדי� ולמדתי שבמקרי� רבי� האמוציות שלנו מפריעות לנו עבר"

כ הפגיעה " וכי  צרי� לשקול את הדברי� בראייה כוללת של סהת לזהות את הבעיה האמיתי

 "במפעל

  נמצא כי ציוני הזיהוי המוסרי וציוני הזיהוי הרטרוספקטיבי של המנהלי� היו גבוהי� 2במחקר 

הסבר לממצא זה עולה מדיווחי� של חלק . ר ציוניה� של הסטודנטי� באות� מדדי�יותר מאש

לדוגמא התייחסות . מהמנהלי� בראיו� הרטרוספקטיבי  על התנסות דומה בחייה� המקצועיי�

 :למורכבות של סוגיית הפיטורי� בראיו� הרטרוספקטיבי, 48מנהל ב� ' של ד

כל הפרוצדורות ... כ אלי אנשי� ע�"ו� שפיטר כבוודאי משו� שאני בא מארג, בוודאי, תראי"

 "זה לא פשוט. האלה די מוכרות לי

של השקול ודפוס הזיהוי שכיחה יותר של  ההצטברות הניסיו� באה לידי ביטוי ג� בהופע 

 מצביעי� על 2ממצאי מחקר .  בקרב קבוצת המנהלי�  מורכבות הקוגניטיבית הדיאלקטיתרמת ה

בזיהוי הסוגיה יותר כ� הוא מצליח  ,תדיאלקטירמה גיב לאירועי� בכ� כי ככל שהאד� נוטה לה

 הטוע� כי תפקידי (Basseches,1984)ס ' את תפיסתו של  בסצמי� ממצאי�  אלו תוא.המוסרית

ניהול  יוצרי� מאגר גירויי� והתנסויות המקדמי� את ההתפתחות הדיאלקטית של העוסקי� 

 .בה�

 בשלושת השני� הראשונות  של מנהלי� יו� הדאגההפער בי� ממוצע צכי  נמצא 3במחקר 

 וכי , מובהק,ארבע שני� ומעלהשל לבי� ממוצע ציו� הדאגה של מנהלי� בעלי ותק בתפקיד 

המתא� המרובה המופק  מצרו" שנות הנסיו� הניהולי לציו� האידאליז� מוסי" לעוצמת הניבוי 

ממצאי� אלו אינ� , � קוד� לכ�כפי שצויי. של ציו� הדאגה  של המנהלי� יחסית לסטודנטי�

טוענת כי הצטברות הניסיו� ה )Jordan,2005(ורד�  'עולי� בקנה אחד ע�  ממצאי מחקרה של ג

הניהולי מצרה את יכולת הזיהוי של מנהלי� וממקדת אות� בזיהוי המימדי� האסטרטגיי� 

אות המחקר ורד� לבי� תוצ' הסבר אפשרי להבדל בי� תוצאות מחקרה של ג.בסוגיות מוסריות

 .היו אנשי סגל אקדמי בכיר ,ורד�'גחקרה ש למנהלי� העסקיי� שקבוצת ההשוואה הוא  ,הנוכחי

 , להניחסביר .כללה סטודנטי� בתחילת לימודיה�במחקר הנוכחי  קבוצת ההשוואה , זאתלעומת

ול� וה� בוחני� סוגיות בע, ניסיו� חיי�  רב ותובנות מוסריות משוכללות,  לחוקרי� באקדמיהכי

הכלכלי תו� התייחסות לשאלות מוסר כלליות והתעלמות מהסביבה הכלכלית איתה נאל� המנהל 

ה�  הסטודנטי� שהשתתפו במחקר הנוכחי חסרי� , לעומת זאת. )Badaracco, 1997(להתמודד 

 וה� את ,נסיו� החיי� של בני אד� מבוגרי� בהתמודדות ע� סוגיות מוסריות כלליותואת הבשלות 

ולכ� ה� נמוכי� יותר  בהתמודדות ע� סוגיות מוסריות בעול� העבודה חיי� המקצועיהניסיו� 

 . ורד�' שהשתתפו במחקרה של גחברי הסגלאות� במימד הזיהוי המוסרי בהשוואה ל

משפיעי� על השני גורמי� לזהות מממצאי שלושת המחקרי� המרכיבי� עבודה זו נית� 

 : של מנהלי�ההתפתחות התפיסה המוסרית
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 אירועי� צטברות פרשנויות מוסריות לאור� זמ� כתוצאה מהתמודדות ע�ה.א

 . ומחוצה לומשמעותיי� בעול� העבודה

 .המוסריי� שה� מאמיני� בה�רכישת ביטחו� עצמי לבטא את הערכי� . ב

טוע� כי בכדי שהשינוי ההכרתי יהיה ה Kegan, 1982)( קיג�של  את תפיסתו פרשנות זו תואמת

בד בבד והחברתית לספק סביבה תומכת המבססת את תחושת הביטחו�   הסביבה עלמוצלח 

 רואה )(Walker, 2000  ג� ווקר.  מספיק בכדי לאפשר ליחיד לעבור את השינוי גמישהלהיות

ככל , לטענתה. ביכולת של האד� לקבל החלטות מוסריות עצמאיות מכשיר להתפתחותו המוסרית

א מאמ� לעצמו את הסכמות הפרשניות ה� של הוכ� שהאד� נמצא בעמדת כוח נחותה יותר 

 :מנהליו וה� של הנהלת הארגו�

The interpretations of the more powerful are considered and rehearsed  by the less 

powerful ,and through use and habituation produce some degree of moral 

force.(Walker,2000, p.153). 

. עצמימוסרי צבירת ביטחו� עצמי בסביבה הארגונית יכול המנהל להגיע לביטוי ות באמצערק 

רות פער בי� השפיטה המוסרית של מנהלי� במצבי� חברתיי� כלליי� ספמסיבה זו אנו מוצאי� ב

 & Snell, 2001;Weber, 1990; Weber( לבי� השפיטה המוסרית  של מנהלי� בסביבה עסקית 

Wasieleski,2001( 

 ציטוט מפי מנהל בכיר המתאר את ""Moral Mazesמביא בספרו Jackall,1988) (קל ' גרוברט

 :מדברת ווקר  עליה התופעה ש

"… A former  vice-president  of a large firm says:” what is right in the corporation is 

not what is right in man’s home or in his church. what is right in the corporation is 

what the guy above you wants from you. That’s what morality is in the corporation." 

(Jackall,1988,p.5)  

 טוע� כי קיי� לח� מתמיד על המנהלי� הנמצאי� במיוחד בדרג הביניי� Jackall,1988)  (קל 'ג

 התאגיד המודרני הינו בעל אופי ,לק’לתפיסתו של ג. לבצע את מה שמנהליה� מטילי� עליה�

מנהלי� רבי� אינ� מסוגלי� . בירוקרטי אשר מטפח יעילות א� אינו מתייחס לנושאי� מוסריי�

לבטא את עקרונותיה� המוסריי� ה� כתוצאה מהתרבות האתית של הארגו� וה� כתוצאה 

 .מתפיסותיה� של העומדי� בראש הפירמידה

לה כי ככל שהאד� מטפס במעלה ההיררכיה מממצאי המחקר הנוכחי ומהספרות עו 

המוסרי התפתחות הניסיו� . הניהולית הרי הוא רוכש ביטחו� ומקבל עליו אחריות לאנשי� אחרי�

ציר הניסיו� שממשמעותו צבירת הרגלי פרשנות מוסרית : מבוססת על שני צירי התפתחות

רמת החרדה בסביבה בה ללא צבירת ביטחו� וירידה ב.מורכבי� וציר התפתחות הבטחו� העצמי 

 . מתפקד המנהל  לא יתאפשר  שימוש בסכמות מוסריות מורכבות יותר

 

 תרומת מאפייני� אישיי� לזיהוי סוגיות מוסריות   7.6

 נמצא כי לעמדות 3במחקר . סוגיות מוסריותשל זיהוי הלתכונות אישיות השפעה על אופי 

.  ה� הגיבו בכל אחד מסוגי ההטרמההפילוסופיות של המשתתפי� היתה  השפעה על הדר� בה 
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   כגור� הממת� את השפעת ההטרמהנמצא) Forsyth, 1980(י פורסייט "עפמימד האידאליז� 

 על ההשפעה של משתני� אינדיבידואליי� מבהירי� את חשיבות � אלוממצאי. האסטרטגית

 במחקר  מקבלי� משנה חשיבות לאור ההבחנה שנמצאה�ממצאיה .אירוע מוסריהדר� בה נתפס 

תמיכה בהשפעה של . משתנה אישיכ וגדרת שמרגישות מוסריתבי�  ל מוסריהזיהוי תהלי� ה  בי� 2

� של גורמי הכשל בזיהוי במחקר על זיהוי סוגיות מוסריות עולה ג� מניתוח התוכאישיי� משתני� 

וגיות זיהוי ס דווחו כמשפיעי� על ,ומניע להישג, חשיבה כלכלית ,  גורמי� כפתיחות מוסרית.1

 של �מידת השפעת באשר ל1לממצאי מחקר  מוסיפי� דגש 3� ו2ממצאי  מחקרי� . מוסריות

 . במחקרי זיהוי מוסרי�הצור� במדידתאת על תופעת הזיהוי המוסרי ומדגישי�  משתני� אישיי� 

 

 

 לעומת רגישות מוסרית זיהוי מוסרי   7.7

הלי� הזיהוי מוסרי לבי� תכונת ממצאי העבודה הנוכחית מדגישי� את הצור� בהבחנה בי� ת

להבחנה זו חשיבות רבה בקידו� המחקר בתחו� הזיהוי המוסרי המוצ" . מוסריתההרגישות 

 Vetlesen, 1994;Weaver, 2007)(בהגדרות מעורפלות וא" סותרות 

 בי� מימד הרגישות המוסרית להבחי� איפשרה 2שיטת המחקר שהופעלה במחקר 

שה� ה� פרי נסיונו  ( ברפרטואר הידע של האד�הקיימותיות  כרונהמושפע מסכמות מוסריות

לבי� מימד הזיהוי המוסרי המושפע  מגורמי� ) המצטבר בהתמודדות ע� קונפליקטי� מוסריי�

עומס על ,תהליכי הטרמה ,  גורמי� אלו כוללי� גורמי מצב כהטיות קוגניטיביות.מחו� לאד�

.  הסוגיה המוסרית כעוצמת הפגיעה בבעל עניי�שלמאפייני� ו,  עוררות  רגשית זמנית,חלוקת קשב

את רמת הזיהוי של הסוגיות המוסריות במצב לח� כשעל מייצג הזיהוי המוסרי בהדמיה ציו� 

 ולמקד אותו בהיבטי� מאות� סוגיות גורמי� היכולי� להסיח את דעתו פועלי�הסוכ� המוסרי 

וסרי הרטרוספקטיבי את הסכמה  מייצג ציו� הזיהוי המ,לעומת זאת. איסטרטגיי� של המצב

ציו� זה הופק כשהמשתת" נתבקש לשחזר . המוסרית הקיימת ברפרטואר מבנה הידע של האד�

זיהו   משתתפי� שברפרטואר הסכמות שלה�  היו סכמות מוסריות. את החלטותיו ולהערי� אות�

א הכוונה ללובאופ� ספונטני  את הסוגיות מוסריות בדיווחי� הרטרוספקטיבי� לאחר ההדמיה

בשלב הגדרת הקושי של הסוגיה  באמצעות במקרי� רבי� כבר זיהוי זה התבצע . מראיי�מצד ה

תגובות נוספות המעידות על קיו� סכמות  .תיאורי� שבה� נעשה שימוש במושגי� מוסריי�

 שבו בשלב הראיו� הרטרוספקטיביובשלב התגובות להקלטת ההדמיה מוסריות כרוניות הופיעו 

אותה בזיהוי הסוגיה המוסרית בהדמיה א� ידע להגדיר  שבה� התקשה המשתת" נצפו מקרי�

כי במקרי� רבי� קיימת אצל  תופעה זו מצביעה על כ� . כבעלת תכני� מוסריי�, מאוחר יותר

חיצוניי� בע מגורמי� ו יכולת קוגניטיבית ורגשית לזיהוי  סוגיה מוסרית וכי כשלונו בזיהוי נהאד�

 מניתוח קבלנו תמיכה בטענה זו .תהלי� הזיהויב מרכיבי� המוסריי�שמסיחי� את דעתו מה

הדבר בא לידי ביטוי ה� . 1הנימוקי� לכשל בזיהוי מוסרי שעלו מדיווחי המשתתפי� במחקר 

לכשל עליה� באופי הדילמות שלגביה� דיווחו המשתתפי� כי נכשלו בזיהוי� וה� מתאור הגורמי� 

 על גור� מצבי שמנע ממנו להתייחס 1ל משתת" במחקר  דיווח ש:לדוגמא .דיווחו המשתתפי�

 :לתופעה לא מוסרית

וחה בקרב הנשארי� התקופה בה התרחש האירוע הייתה תקופה של צמצומי�  בחברה  כ� שרו"

 שכחלק ממנה היה חשש של כל אחד מהעובדי� לאבד את משרתו  והייתה תסמונת השורדי�
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 על רקע .רדה לשלו� הארגו� והמשכיות קיו� החברהבנוס" הח. אוירה של ציות לסמכות ממוני� 

חששתי כנראה מאיו� על תפקידי והחרדה . ...זה מקבלת מחויבותו של העובד לחברה משנה תוק"

 ".הזו היא גור� שמשתק את המחשבה

 בראיו� באה לידי ביטויזיהוי  לבי� יכולת מוסרית לזיהוי הבעיה  בלפער בי� כשל נוספת דוגמא 

מפגי� המרואיי� רגישות מוסרית גבוהה א� נכשל בזיהוי המוסרי כתוצאה בו י הרטרוספקטיב

 :מגורמי מצב

לא רק שאתה מוכר למישהו מוצר פגו� אלא אתה עלול למכור משהו .  לעשות כס" ממוצר פגו�"

. אלא למכור מוצר פחות טוב. לא רק למכור מוצר שלא זה מה שהבטחת .שהו פוגע בבני אד�

 .מש נושא של נזק לאנשי�הרבה מעבר לזה מ

 ?מדוע לא הזכרת זאת: ש

התמקדתי  אני בתור מנהל צרי� להתפטר , בעיני זה קטסטרופה,הבעיה נראתה לי חמורה כל הזמ�

 )הדגשה שלי"( בתהליכי� שהביאו למצב לאור בעיות שנמשכות מתחילת היו�

קבלי� תמיכה  אנו מ,1במחקר  המשתתפי� ו דיווחיה� גורמי הכשל בזיהוי שעלמניתוח 

תואמי� את  תכונות אישיות  המדגישי�גורמי� . בהבחנה בי� זיהוי מוסרי לרגישות מוסרית

להל� .  על תהלי� הזיהוי עצמוהשפעהגורמי המצב מתארי� ואילו הרגישות המוסרית הגדרת 

 : שעלו מניתוח התוכ� של דיווחי המשתתפי�פרוט הגורמי�

 חשיבה כלכלית , ה להישגי�  העדר נסיו� מקצועיהנע, פתיחות מוסרית � תכונות אישיות .א

חרדה , לחצי� לביצוע , חוסר מידע , הסחת קשב, רגשות שליליי� זמניי�  � גורמי מצב  .ב

 . להיפגע

 :ל" הנשני הגורמי�בי�  סוגיות מוסריות  מורכב מחיבורשל זיהוי תהלי� ה

 זיהוי סוגיות מוסריות בסביבה = רגישות מוסרית+ זיהוי מוסרי 

 .ההשפעה הדדית בי� שני  המשתני� הללו במחקרי� בעתידמ� הראוי לבדוק את 

 

 

  המשמעות התיאורטית של ממצאי המחקר7.8

 תהליכי� מקדימי� המשפיעי� על  זוהובמסגרת העבודה הנוכחית  בשלושת המחקרי� שבוצעו

צאי המחקר ממ .צע ניתוח של תהלי� הזיהוי עצמווזיהוי סוגיות מוסריות בסביבה מורכבת וב

הנוכחי מעלי� שאלה לגבי מערכת היחסי� בי� המישור הקוגניטיבי למישור הרגשי בתהלי� 

סקירת הספרות הוצגו שלושה פרק  ב. ובתהלי� ההחלטה המוסרית בכלל,בפרטהמוסרי הזיהוי 

קבלת  המודל הקוגניטיבי רציונלי המדגיש את דומיננטיות תהלי� החשיבה ב:מודלי� עיקריי�

יחס חשיבות ה� עיבוד הדואלי המיהמודל  ,) (Kohlberg,1984;Rest et al,1999וסריותהחלטות מ

 ,Bazerman et al,1998; Liberman et al( וה� למרכיב האינטואיבי רגשי למרכיב הקוגניטיבי

אי� דומיננטיות לאחד משני המרכיבי� ותנאי המצב ה� שקובעי� איזה  מודל זה י"עפ. )2002

המודל השלישי  מדגיש את הדומיננטיות של הרגש .  בתהלי�ומיננטייהיה דמרכיבי� מה

האמור להג�  " פרקליט"תפקיד של חשיבה ל ומייחס בתהלי� ההחלטה ות המוסריותוהאינטואיצי

 . )(Haidt,2001  על ההחלטה בדיעבד
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וס  דפ. מצביעי� על מאפייני החלטה מגווני�2             שלושת דפוסי הזיהוי שנמצאו במחקר 

הוא הראשו� בשלב  .י שני שלבי� המרכיבי� את תהלי� הזיהוי"אופיי� עמ הזיהוי השקול

תוא� דפוס זה  .שני  מתבצעת הערכה קוגניטיבית של מרכיבי המצבשלב האילו ב ו,אינטואיטיבי

 דפוס הזיהוי המהיר שבו ,לעומת זאת .)Walker, 2000(את מודל הפרשנות המוסרית של ווקר 

 ודפוס ,ישיר בי� זיהוי אינטואיטיבי של  הבעיה לבי� שלב ההחלטה על דר� הפעולה מעברמתקיי� 

 תואמי� יותר את המודל ,הזיהוי האינטואיטיבי שבו מתבצעת החלטה על פעולה באופ� אוטומטי

 .)Haidt, 2001(של הידט 

 כי בני אד� משתמשי� במידה שווה  בדפוס הזיהוי מציעי�ממצאי המחקר הנוכחי  

 השימוש  בדפוס הזיהוי האינטואיטיבי מאפיי� חלק קט� יותר  ואילוובדפוס הזיהוי המהירהשקול 

ממצאי� אלו מחייבי� נקיטת עמדה תיאורטית שתגשר בי� התיאוריות השונות . מהמשתתפי�

 .שהוצגו קוד� לכ�

תופסי� את  תהלי� ההחלטה  כמאבק בי�  )Bazerman et al, 1998(' בזרמ� ושות

במצבי� של לח� זמ� ואי ודאות גובר . (Should)" העצמי המחוייב" לבי� Want)(" העצמי הרוצה"

וקבלת ההחלטות מתבססת על רגשות " העצמי המחוייב"על ) האינטואיטיבי(העצמי הרוצה 

לעומת  .Lieberman et al, 2002)( ' במודל של ליברמ� ושותX– כפי שנגזר ממערכת ותואינטואיצי

 יכולמצא בלח� זמ� וניצבות בפניו  מספר אלטרנטיבות לפעולה שהוא כאשר האד� אינו נ, זאת

תמיכה  בכ� .  גובר העצמי המחוייב,)C� י מערכת"ה לשלב השיפוט הפעיל  עפבדומ(לבחור ביניה� 

שבמצבי לח� זמ�  מתבצע עיבוד סוגיות מוסריות בשונה מהעיבוד הבא לידי ביטוי במצבי� שאי� 

 )Bjorklund,2003(חקר שער� ביורקלונד בה� לח� זמ� עולה מממצאי מ

 (,Haidt האפשרות כי מודל האינטואיציה המוסרית מציעי� את  המחקר הנוכחיממצאי

חזקי� שמקור� ניי� שבה� האירועי� הנתפסי� מעוררי� רגשות ו תק" רק במקרי� קיצ)2001

 (,Haidt העריות גילוי לסוגיית האד� בני ברב  המתעוררכדוגמת הרגש, בטאבו חברתי

Rozin,McCauly&Imada,1997( . בחיי בני אד� ברב האירועי� המוסריי� שאית� מתמודדי�

וכתוצאה מכ� ה� משמשי� כחיש� מוסרי ,  מתעוררי� רגשות בעוצמה נמוכה יותר,היו� יו�

במצבי� אלו  .  שתפקידו להעביר את תוצר התפיסה האינטואיטיבית הראשונית לאבחו� קוגניטיבי

 (;Monin, Pizarro & Beer, 2007קציה שמטרתה לאבח� את אופי הסוגיה רפלתתעוררמ

Walker, 2000 .(שונהל באה לידי ביטוי במצב "טועני� כי כל אחת מהתגובות הנ' שותמוני� ו: 

"…we propose that authors presenting divergent models are considering quite different 

prototypical situations: those focusing on the resolution of complex dilemmas  

conclude  that morality involves sophisticated reasoning , wherease those studying 

reactions to shocking moral violations find that morality involves quick, affect - laden 

processes" (Monin et al, 2007.p.99).   

מפחית בחשיבות , של הידט -SIMטועני� כי מודל ה   Pizarro & Bloom, 2003)(פיזרו ובלו�   

 דרכי� ה� מציעי� שתי . על תהלי� קבלת ההחלטות המוסרית�השפעתמידת החשיבה ותהליכי 

. ב ו,באמצעות עיצוב אופי האינטואיציות.א :על אינטואיציות מוסריותהחשיבה משפיעה בה� ש
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 תהליכי חשיבה אלו .מצעות שליטה על אות� מצבי� שיכולי� לעורר אינטאיציות אלהבא

  .מתבצעי� לפני הההחלטה המוסרית ולא אחריה

 פועלי� )האינטואיטיבי והרפלקטיבי( טוע� כי שני התהליכי� ),Reynolds 2006( רינולדס

 :ה האיטואיטיביתזה בצד זה וכי הדר� הנכונה היא לשלב בי� הגישה הרציונליסטית והגיש

“Ethical decision making is best understood as a combination of these two  

approaches  and only  in the duality of both rationalistic and sensemaking or social 

constructionist lenses is the entire phenomenon  understood” (Reynolds, 2006,.p.742) 

 מאפשר לבצע את האינטגרציה (Lieberman et al, 2002) 'המודל שהציעו ליברמ� ושות 

 אינ�בניגוד למודלי� היוצאי� מהנחה  כי תהליכי� אוטומטיי�  .המתבקשת בי� שתי התאוריות

יחודיות היכולות לפעול במקביל י שתי מערכות עיבוד ' מציגי� ליברמ� ושות,מההכרה  חלק

. א: המערכות המוצעות ה�. )בפרק סקירת הספרות' א 3 לוח( יתרונות שלהכשלכל מערכת ה

 זומערכת . המאפשרת לאד� לזהות מרכיבי� בסביבה בחיי היו� יו�, הרפלקסיביתX–מערכת 

באמצעות קליטת הגירוי מהסביבה והשוואתו אל מול  מבצעת התאמת דפוסי� באופ� לא מודע

 וקובעת את X–מערכת הלוגית המכוונת את מערכת  ה,Cמערכת  . ב�דפוס הקיי� בזיכרו� ו

 היא מערכת עיבוד  Cמערכת . C–י מערכת " נקבעת עXרמת העוררות של מערכת . מטרותיה

 נתקלת בבעיה שאינה  Xסימבולית שמייצרת מודעות רפלקטיבית  המתעוררת כאשר מערכת 

ציות  נמצאות   למצב יציב כששתי אינטואיתארגנתאו בתשומה שאינה מ, יכולה לפתור

  אלא מתעוררת אוטומטית  X לפיקוח מתמיד על מערכת נדרשת אינה Cמערכת . בקונפליקט

 יכולות להיות מעורבות בתהלי� ההחלטה C וה� מערכת Xה� מערכת  .כאשר עולה בעיה כלשהיא

 יכולה להיות מעורבת מוקד� בתהלי� כאשר היא מציגה את Cמערכת . מתחילתו ועד סופו

א� היא ג� יכולה להיות , Xיחוס או את ההשערות המכוונות את פעולת מערכת שאלות הי

מעורבת מאוחר יותר בתהלי� כשהיא נדרשת לייצר פתרונות אלטרנטיביי� שיחליפו  את אלה 

.  מעורבת באופ� מתמש�  בתהלי�  אבחו� האירועי� בסביבהXג� מערכת  .Xי מערכת "שנוצרו ע

 מייצגת את העול� Cל� האמיתי כפי שהוא נתפס הרי מערכת  מייצגת את העוXבעוד שמערכת 

 ,המניח שתי מערכות הפועלות זו בצד זו' המודל של ליברמ� ושות. באמצעות לוגיקה סימבולית

תפיסות האינטואיטיביות בחקר קבלת הל בי� התפיסות הרציונליות ווכלימתאי� לתנמצא 

החלטות מוסרי המבוסס על המודל של מוצג מודל קבלת '  ה1'  מסלוחב. החלטות מוסריות

  ,המודל מתאר שני מרכיבי� המשפיעי� על תהלי� קבלת ההחלטות המוסרי. 'ליברמ� ושות

  המערכת .X– ומרכיב אינטואיטיבי  המוגדר כמערכת C –מרכיב קוגניטיבי שמוגדר כמערכת 

לי� קבלת מרכזת  את המרכיבי� הכרוניי� המשפיעי� על תהבמודל  1' המתוארת בשלב מס

מרכיבי הזהות , התפיסה פילוסופית של האד�, מטרות החיי� של האד�: ההחלטות המוסרי

 �מערכת. סכמות תרבותיות ואלגורימי�  לדרכי התמודדות ע�  קונפליקטי� מוסריי� ,,המוסרית

C היא המכוונת את האינטואיציות המוסריות המשרתות את מקבל ההחלטה במצבי� רוטיניי�  

 ממוקמות הסכמות הפרשניות הזמינות שאית� מרבה במודל 2 בשלב .ו במצבי לח� זמ�שגרתיי� א

כשהאד� נמצא . זכרונות רגשיי� הקשורי� לאירועי� מוסריי� מהעברכ� האד� להשתמש  ו
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 התאמת .בסיטואצית החלטה שגרתית הוא מבצע התאמת דפוסי� בי� הגירוי לסכמות הפרשניות

 במידה וברפרטואר הפרשנויות של מקבל ההחלטה אי� .יטיביתנטואידפוסי� זו היא מהירה  וא

 C –נכנסת מערכת   קונפליקט בי� שתי אינטואיציותמתקיי�סכמה פרשנית מתאימה או ש

אירוע ל נקשרתתחושה רגשית בו  לפעולה הינו כזה שC–מצב נוס" שיכניס את מערכת . לפעולה

 נתקלת בגירוי חדש או X–כאשר מערכת .X– מערכת באה לידי ביטוי במצב זה. טראומטי מהעבר

 להתייחס באכפתיות ,לדוגמא( 22בי� סכמות פעולה" מריבה"מתקשה בתגובה כתוצאה  משהיא 

 חודשי� או לדחות את ההודעה כתוצאה מחשש לגורל 10ולהודיע על הפיטורי� המיועדי� לעוד 

כולי� למנוע גורמי� מצביי� י. C–היא מחזירה את ההחלטה למערכת ) העובדי� האחרי�

 להבחי� בקונפליקט ולהעדי" פתרו� שגרתי מוכר שיתבסס ברב המקרי� על המימד X �ממערכת

 .האיסטרטגי

שבה� הכלולי� בעבודה זו מחקרי� שלושת הדוגמא לכ� אנו יכולי� לראות בממצאי 

של " קידמת הבמה"לסכמה איסטרטגית מוכרת ומופעלת באופ� שגרתי תהליכי הטרמה העלו 

המזי� מתקיי� במודל תהלי� רפלקטיבי , Walker,2000)(בדומה למודל של ווקר . X–מערכת 

 X � כגור� מתריע חדש שיהיה בשימוש מערכת סכמה זו תשמש.  -X וC–למערכת סכמה חדשה 

י המערכת הרפלקטיבית א� "אמנ� תהלי� ההחלטה נשלט ע). י ווקר"סכמה פרשנית חדשה עפ(

המודל המוצע מכיר בפעולת� של .   את המערכת האינטואיטיביתגורמי מצב שוני� יכולי� לעורר

לאור� כל תהלי� ההחלטה המוסרית ומאפשר לשלב ,  האינטואיטיבי והרפלקטיבי,שני התהליכי�

 . במודל ההחלטה המוסרית את הייחודיות של כל אחת מהמערכות הללו

 

  מודל עיבוד דואלי להחלטות מוסריות–'  ה1' לוח מס

)מודעות רפלקטיבית (C –מערכת 

X -קובעת מטרות ומנסחת השערות למערכת 

גורמי סביבה :כוללת .   אחראית על מערכת החשיבה והפילוסופיה המוסרית

אלגוריתמים ,,זהות מוסרית עמדות מוסריות ,ותרבות משתני אישיות

התמודדות עם גירויים חדשים-  דמיון מוסרי,לפתרון קונפליקטים מוסריים

)שלב ראשון בתהליך ההחלטה המוסרית (-X-מערכת 

רגשות מוסריים, התאמה אוטומטית  של סכמות פרשניות

ותסריטי פעולה מוסריים שנצברו כתוצאה מהתנסות שוטפת

בהתמודדות עם סוגיות מוסריות וקונפליקטים מוסריים בחיי היום

 יום

1

2

3

התרעה

 נתקלת בגירוי חדש או מתקשה X–כאשר מערכת 

פרשנויות , בתגובה כתוצאה מקונפליקט בין מספר סכמות

C-או רגשות היא מעבירה את הטיפול למערכת 

    C  -מערכת 
איכות החשיבה תלויה . י כללים"חשיבה מוסרית עפ

היסקים באיכות גבוהה.בעומס הקוגניטיבי ובמוטיבציה 

יקודדו בזיכרון

4

6

5

X-עדכון מערכת

 C-מערכת

קובעת 

רגישויות 

למערכת 

ההתרעה

 
                                                 

או בדילמות החלטה ,   בה� שתי קרני הדילמה  מייצגות ערכי� מוסריי� right vs.  right בדילמות מוסריות מסוג  22

 ).Nisan,2004(בי� ער� מוסרי למחויבות אישית לפרויקט אישי 
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 השלכות מתודולוגיות  7.9

 : נושאי� בעלי חשיבות מתודולוגיתשלושה מעלי�ממצאי המחקרי� שהוצגו בעבודה זו 

  כוללתהתייחסות למקומו של ארוע בסדרת אירועי�הצור� ב  .א

  סוגיות מוסריות בסביבה אמיתיתחקר  .ב

 .על חקר תהלי� קבלת החלטותארועי� מחיי היו� יו�  תרומת ניתוח השיח בהדמייה של  .ג

שלמה משפיע על  מקומו של אירוע מוסרי בסדרת אירועי�  כי מציעי� הממצאי�         

  נבדקי� � שליהתותגוב ערכתה התוק" שלמידת  לגבי מעלי� שאלהאלה  �ממצאי. פרשנותו

שקדמו  לא התייחסות לאירועי� ללשפוט ארוע מוסרי/במחקרי� בה� ה� מתבקשי� לזהות

מכא� ). ה� בסוגיות אמיתיות וה� בסוגיות סטריליות מובנות( הופיעו לצידו אשרכ  או,ותו אירועלא

 את ההקשר בו  ה� יש לקחת בחשבו�תגובות בני אד� לאירועי� מוסריי�לחקור עולה כי על מנת 

 תמיכה בתפיסה .את המקו� שבו מופיע אותו אירוע יחסית לארועי� קודמי�ה� מופיע הארוע ו

חסת לאירוע מוסרי בהקשר לארועי� אחרי� מהעבר אפשר למצוא במודל האיזו� המוסרי המתיי

 לגבי כל אחד ממרכיבי "רווח והפסד"מנהל מאז� של , על פי ניס�, האד�). Nisan, 1993(של ניס� 

כ המאז� בהתייחס לכל אחד "זהותו האישית ובוח� בנקודות שונות ברצ" הזמ� את סה

מרכיב זהות כלשהו בנקודת זמ� מסוימת יביא להחלשת הצור� במימוש מימוש .  הללומהמרכיבי�

מאיד� אי מימוש אותו מרכיב בזהות לאור� זמ� יגביר את הצור� . אותו מרכיב בעתיד הקרוב

 מאז� � כמו לגבי המרכיבי� האחרי� �בזהותו האד� מנהל לגבי המרכיב המוסרי  .במימושו

" משיכת היתר" דואג לכסות את  הוא .מאז� מספק למחושב ומנסה להגיע בתו� טווח זמ� נתו�

שיקולי� . מרשה לעצמו לפגוע בזהותו המוסריתלעיתי�  ו,"חשבו� בנק המוסר"שלו שנוצרת ב

עולה מהאמור לעיל . ישי גור� שלה המוסרית של האד� על ידידומי� באי� לידי ביטוי ג� בהערכ

 ההיסטוריה של הארועי�  אית� זיהוי והערכת התנהגות המוסרית של אד� ללא הכרתכי 

 לעיל  אפשר מוצעדוגמא לעיקרו� ה. מקשה על מת� פרשנות תקפה להתנהגותו התמודד האד�

על פי . 2 ע� סוגיית המכרז בהדמיה במחקר �התמודדותאופ� דיווחי המשתתפי� לגבי בלראות 

ומת ליב�   רצ" הארועי� שקד� להתמודדות ע� בעיה זו גר� להפניית תש,דיווחי המשתתפי�

מדגישי� ) מחקר ג( ג� ממצאי ניסוי ההטרמה . לאות� מרכיבי� שאפיינו את הסוגיות הקודמות

 . 'על זיהוי ופרשנות של ארוע בזמ� ב'  ארוע בזמ� אל את ההשפעה ש

 חקר התנהגות בני אד� מדגישות את החשיבות של 1ממצאי מחקר מהתגובות המגוונות שעלו 

 מגמה זו  .יי� ממציאות חייה� היו� יומימופקותלבעיות הובותיה� תגבחינת ובסביבה האמיתית 

עולה בקנה אחד ע� תוצאות מחקרי� שבחנו את ההתמודדות של בני אד� ע� סוגיות מוסריות 

 שמצאו כי קיי� הבדל בי� נקודת המבט של צד Wark & Krebs,1996):  לדוגמא( אמיתיות

פוטטיות לבי� נקודת המבט של גו" ראשו� שלישי כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדילמות הי

 הדגשת הצור� ליציאה מהמעבדה  .המאפיינת את התגובה לסיטואציות מוסריות אמיתיות

 ,Lipshitz et al(י הזר� הנטורליסטי בחקר קבלת החלטות "לסביבה הטבעית מודגשת ג� ע

2001  .( 

 היא השאלה כיצד במוסרת אחת הבעיות המתודולוגיות הסבוכות בחקר קבלת ההחלטו         

 מסתמכי� )Haidt & Bjorklund, 2006(הידט וביורקלונד . איטיביתונית� למדוד תגובה אינט
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טועני� כי כל תגובה ' ליברמ� ושות. מחקריה� על תגובות של בני אד� לארועי� כתובי�ב

 עוברת דר� על אותה סיטואציה) יר ועיפרו�ינ (תוויסטיג לינתגובהלסיטואציה מחקרית באמצעות 

 תגובות אלו אינ�', לדעת� של ליברמ�  ושות .C–המערכת הסימבולית שמאפיינת את מערכת 

� בדר� אחרת  יש צור טועני� כיה�.   לבחו�י� החוקרי� שאותה מבקשX�ת את מערכתומשקפ

 תהלי� ההחלטה באמצעות מבחני ניר ועיפרו� לוקה ניתוחכל  וכי  X�למדידת תגובות מערכת

תרו� אפשרי לבעיה זו נית� לקבל באמצעות ניתוח שיח של תגובות נבדקי� להדמיה  פי.בחסר

הצפיה בתהלי� הזיהוי והחשיבה בלח� זמ� כשהנבדק  ממלא תפקיד שאליו הוא . המדמה מציאות

 היא דר� סבירה לבחינת המימד  וניתוח השיח של מקבל ההחלטהמתייחס בגו" ראשו�

הצלחה ע� היתרו� בביצוע תצפית בעת התמודדות אמיתית שיכולה להתמודד ב(האינטואיטיבי  

 איפשרה לבחו� את תהלי� 2 המתודולוגיה שנבחרה למחקר ).של ממלא התפקיד האמיתי בשדה

מגוו� . הזיהוי קרוב ככל האפשר לסביבה האמיתית ולאתר תגובות מהירות ואינטואיטיביות

התועלת בשימוש בשיטת הדיבור  מצביע על  המחקרניתוח השיח של משתתפימהנתוני� שעלו 

 .)Klein, 1998: לדוגמא(בקול ר� בהדמיה או בעת ביצוע תפקידי� אמיתיי� 
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 סיכו�. 8

  בעבודה זו הייתה לבצע חקירה של תהליכי זיהוי סוגיות נכללושלושת המחקרי� ש המטרה של

י סוגיות תני מצב על זיהוהממצאי� חשפו את ההשפעה הרבה של מש. מוסריות בסביבה מורכבת

.  ואיפשרו להבחי� בי� רמת הרגישות המוסרית של האד� לבי� תהלי� הזיהוי המוסרימוסריות

 כי במקרי� רבי� ג� אנשי� המאופייני� ברגישות מוסרית ,הממצאי� הצביעו על העובדה

 יכולי� להיקלע למצב שבו ה� נכשלי� בזיהוי סוגיות ,ומצויידי� בסכמות מוסריות הולמות

אנו למדי� על חשיבות הרגש מממצאי שלושת המחקרי� . � פועלי�ביבה בה המוסריות בס

הממצאי� יוצרי� אתגר . ת בתהלי� ההחלטות המוסריכחייש� מוסרי ועל תפקיד� של רגשו

תיאורטי עבור התפיסה  הקוגניטיבית הרואה במקבל ההחלטות אד� רציונלי המזהה בקלות  את 

רואה הרי� על תפיסת החוש המוסרי ע מער ג�א� ,הסוגיה המוסרית המופיעה בסביבתו

 תורמי�ממצאי המחקרי� . בלעדי בהכוונת ההתנהגות המוסריתומרכזי באינטואיציה גור� 

  . ומציעי� הגדרה עדכניתהבהרת העירפול המושגי הקיי� בתחו� חקר הזיהוי המוסרי ל

 מעורב מחקר"מתודולוגיה של ענו בעבודה זו הסתייעו בהפעלת גהמסקנות אליה� ה

תפיסה מתודולוגית זו  . מחקרי� הבנויי� אחד על מסקנותיו של קודמויצר רצ"ש" שיטות מתפתח

ממצאי תוק" המושגי של המעלות את ה בחינת הנושא מנקודות מבט מגוונות ה אתאיפשר

  .המחקר
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 מקורות. 9

     ומעורפלות) Defined ( מוגדרות בעיות בי� השוואה: בעיות פתרו� תהליכי). 1999. (ע,פרס�אדר
)Ill defined.( לפסיכולוגיה החוג ,חיפה אוניברסיטת. מוסמ� תואר קבלת לש� גמר עבודת  .      

 דוקטור תואר קבלת לש� חיבור. והתפתחות מבנה: עול� הכרת דרכי ).2004. (ג,בוקובזה
 .ירושלי�,העברית האוניברסיטה. בפילוסופיה

 דיווחי�: טובה בצורה נפתרות ה� וכיצד נפתרות אינ� בעיות מדוע). 1992.(א,איל��בר
 גמר עבודת. ארגונית במציאות בעיות בפתרו� וכשלו� הצלחה תהליכי של רטרוספקטיביי�

 . לפסיכולוגיה החוג ,חיפה אוניברסיטת. מוסמ� תואר קבלת לש�

 ריתספ  :אביב�תל .האשה והתפתחות הפסיכולוגית התיאוריה  :שונה בקול ).1998( .ק,גיליג�
 .)1982�ב במקור פורס� (פועלי�

 בחירה, קונפליקט של פסיכולוגי ניתוח :החלטות קבלת תהלי� ).1980( .ל,ומא�, .ל.א , ניס'ג
 .)1977�ב במקור  פורס� (לאור ההוצאה � הבטחו� משרד  :אביב�תל .ומחויבות

 במקור פורס�(.כנרת:א"ת. האנושי והמוח היגיו�, רגשות :דקארט של השגיאה ).1998.(א.דמסיו

 .)1994�ב

 על המשפיעי� גורמי� חקר : סיעודית בעשיה מוסריות בדילמות הכרעות). 1991.(נ ,וגנר
 תואר קבלת ש�ל חיבור. בעבודת� מוסריות בדילמות חולי� בתי אחיות  של הכרעותיה�

 .ירושלי�,העברית האוניברסיטה .בפילוסופיה דוקטור

 .האוניברסיטה הפתוחה :אביב �תל ).1יחידה ( של המוסרבעיות בפילוסופיה ).1980.(א, וינריב

 הוצאת :אביב תל. החינוכית ההשפעה עוצמת: מפנה לנקודת מפתח מחוויות).2006. (ג, יאיר
 .הפועלי�

. ש  :אביב�תל . שרפשטיי�. ע.ב: העברית המהדורה עור� .פילוסופיה ).1967 (.או .ג ,יורמסו�
 פרידמ�

 אצל מוסרית ובחירה הערכה של תהליכי� על ניטראלי או חיובי ריגוש מצב השפעת ).1994.(י, כה�
 בית העברית האוניברסיטה: ירושלי�. מוסמ� תואר קבלת לש� גמר עבודת. ובנות בני�

 .לחינו� הספר

 .ההוצאה לאור, משרד הביטחו�: אביב�תל. תורת המוסר). 1998. (נ, כשר

  הספרי� הוצאת: חיפה. הציבוריי� והחיי� ותיהספר הדמיו� :פואטי צדק). 2003. (ק.מ,נוסבאו�
 .חיפה אוניברסיטת של

. ש, עיר�. י בתו� .המוסר של בפסיכולוגיה חדשי� כיווני� �המוסרי התפקוד .)2001 (.מ ,ניס�
 המדענית: ירושלי�.הישראלית בחברה וחינו� ערכי�). עורכי� (שכטר. וא כה�. י, שקולניקוב

 .החינו� משרד, הראשית

 וייעו� פסיכולוגיה. החינו� מבחינת והשתמעויותיו מושג � מוגבלת מוסריות). 1984. (מ, ניס�
 .125 � 112, ד"תשמ, בחינו�
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 ב. לשילוב והצעה ביניה� הבחנה�המוסרי השיפוט ההתפתחות למחקר גישות שתי) 1983. (מ, ניס�

, העברית רסיטההאוניב, :ירושלי�).404�383' ע. (לפסיכולוגיה חינו� בי�. לסט.וא ניס�.מ
 .מגנס ש"ע הספרי� והוצאת לחינו� הספר בית

 .ש מאגנס"הוצאת הספרי� ע: ירושלי�. דילמות מוסריות).1991( .ד,סטטמ�

 לש� חיבור. המוסרי השיפוט רמת על ואישיותיי� מצביי� גורמי� של השפעת�) .1984. (ס, פז
 .ירושלי�,העברית האוניברסיטה, בפילוסופיה דוקטור תואר קבלת

המש� הרפאותקיו של איש מוזר כפי : מה אכפת ל� מה חושבי� אחרי� ). 1966. (פ.ר,פינמ�
 .מחברות לספרות:  אביב �תל . שסופרו לרל" לייטו�

 הבית החינו� תהלי� השפעת להבנת חינוכיות מפתח חוויות של תרומת�). 2006. (ג, פדידה�פלג
, העברית האוניברסיטה. ילוסופיהבפ דוקטור תואר קבלת לש� עבודה. בוגריו על ספרי

 .ירושלי�

 (Illומעורפלות ) Defined ( מוגדרות בעיות בי� השוואה: בעיות פתרו� תהליכי).1999.(ע, פרס

defined.(  לפסיכולוגיה החוג ,חיפה אוניברסיטת. מוסמ� תואר קבלת לש� גמר עבודת.          

 

 .חרגול :אביב �תל .טק�ת בחברת היישליטה ומסירו :מהנדסי� תרבות  ).2000.(ג.קונדה 

. ש, עיר�. י בתו� .המוסר של בפסיכולוגיה חדשי� כיווני� �המוסרי התפקוד .)2001(.מ ,ניס�
 המדענית: ירושלי�.הישראלית בחברה וחינו� ערכי�). עורכי� (שכטר. וא כה�. י, שקולניקוב

 .החינו� משרד, הראשית

 .2001אוגוסט ,א "הרצאה באוניברסיטת ת. יותעל כשל התחרות). 2001. (א, רובינשטיי�

 . מוסמ� תואר קבלת לש� גמר עבודת. ניהוליות בהחלטות מוסריי� אספקטי�.)2000.(א.רש"
 .לחינו� הספר בית .ירושלי�, העברית האוניברסיטה

�רמות הוצאת :אביב תל. ויישו� תיאוריה�איכותני מחקר:לגעת המנסות מילי�. )2003.(א,שקדי
 .אביב �תל טתאוניברסי
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 נספחי�. 10

 

 1' נספח מס

 תחומי התוכ� המאפייני� את  הסוגיות מוסריות

 

 הונאת בלקוחות ובצרכני�

מנעות משיתו" הלקוח בבעיות הגורמות למצב שבו הספק אינו יהצגת מצג שווא לגבי יכולת או ה

י� שנקבע י לוח הזמנ"שרות  עפ/ור מוצר או באספקת המוצרמסוגל לעמוד במשימת פיתוח וייצ

 אפשרית במישור ופגיעה, תו� אספקת מוצר חלקי לא של�בהסכמה או בחוזה משפטי 

 .או מקבלי השרות/והפסיכלוגי בציבור רוכשי מוצרי� ו הכלכלי,הפיזי

 :דוגמאות

תחייבות עצמה במצב מת� הה. ללקוח הובטח מענה לדרישה אותה הגדיר כחשובה ביותר עבורו"

ודאות כבד לגבי היכולת לקיימה כבר הוא לוקה בחוסר אמינות וההנחיה שלא לחשו" את �של אי

 "בשלבי האפיו� והפיתוח רק מגבירה את הבעיה מולו,המצב ללקוח ג� בהמש� הדר� 

 

להפעיל לח� רב מאד על מנהלת המעבדה וזו נכנעה  ואישרה את תקינותו ושיחררה את "המנכ" 

הוא מחס� התוצרת הגמורה . המחסו� היחיד בי� הסחורה הפגומה לבי� החולי�. כשיר לשוק הת

 " ממנו יוצאי� משלוחי� ללקוחות

 העברת מידע חסר או מטעה למשקיעי� או בעלי מניות

הצגת מידע חסר או מטעה  למשקיעי� לפני דיו� או קבלת החלטה על כיווני ההתפתחות של 

 הארגו�

 :דוגמא

מצג לא מלא של , להציג לפני משקיע פוטנציאלי של החברה שהייתה במצב כספי גרוענתבקשתי "

 "נתוני החברה על מנת  לשמר את החברה

 הצגת מידע חסר או מטעה  לתורמי�

מלגות ומענקי� של גופי� ,מצב שבו כתוצאה מכ� שהארגו� תלוי בחלק או ברב פעילותו בתרומות 

הקיי�  הקיי� בארגו� הוא מעביר מידע חלקי או מטעה  המעוניני� לטפח סוג פעילות מסויי� 

 לגופי� אלו כתוצאה מחשש לפגיעה בפעילויות אלו

 :דוגמא

  מציוד 90%למחוק את שורת התרומה של השנה משמעה לשקר לחברה שמימנה עד היו� "

 "עבדה בנקודה בה היא שוקלת בנדיבותה להמשי� לממ� את הפעילות שלנומה

 לפי ספקי� וקבלני משנה של הארגו�התנהגות לא הוגנת כ

או נאמנות רבת שני� של ספקי� /מהסכמי� מחייבי� ו, התעלמות מכללי הוגנות בסיסיי� 

 קבל� המשנה/קבלני משנה  שמביאה לפגיעה כלכלית בספק/ואו

 :דוגמא

גיליתי שספק חייב את החברה שלנו במחצית מימי העבודה שעבד עבורנו ההבדל היה בסדר גודל "

 "?השאלה מה לעשות. מתקציב שאני ניהלתי בחברה.חמשת אלפי� דולרשל כ
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 התנהגות פוגעת במתחרי�

 .נסיו� לפגוע  בכושר התחרות של המתחרי� באופ� אקטיבי  או פסיבי

 :דוגמא

כל חברה מנסה להוציא כמה שיותר אינפורמציה על , כנהוג בחברות בעלות מתחרי� רבי�"

קשו ממני להתקשר לאחד המתחרי� ולהציג את עצמי בי. דע את האויב  "�המתחרי� שלה

 ".כלקוחה פוטנציאלית

 התעלמות מהקהילה המקצועית

התעלמות מהנורמה הגורסת קיו� מערכות יחסי� הדדיות והחלפת ידע בי� חברי הקהילה 

 אליה שיי� המחליט המקצועית

 : דוגמא

יל ממערכות תוכנה אשר להבד. חלק בלתי נפרד מהלי� הפיתוח הוא העזרה ההדדית בהקהילה"

בסביבה זו אתה מקבל עזרה באמצעות , נרכשות בכס" ובתמורה אתה זכאי לקבל תמיכה טכנית

הדילמה שניצבתי בפניה . אתרי� ברשת ממפתחי� שנתקלו בבעיות דומות והתמודדו אית� בעבר

הווה או שמא בפתרו� שי, הא� בפתרו� היעיל לחברה? היה באיזה משני האפשרויות עלי לבחור

 "?תרומה טכנולוגית ג� לפרויקטי� נוספי�

 פגיעה בבעלי חיי�

 מנהל/התייחסות לאפשרות לפגיעה בבעלי חיי� כתוצאה מקבלת החלטה של עובד

 : דוגמא

 שנדרש מספר גדול של ניסויי� כדי ההצרה היית.  גדולה מאודהעלות הניסויי� בבעלי חיי� היית"

י "תהלי� פיתוח תרופה מבוקר בקפידה ע. וספי�לבחור את המינו� האפקטיבי ופרמטרי� נ

. בקורת זו והצור� בעמידה בכללי� מחמירי� מייקרת מאוד את התהלי�. FDA�רשויות כגו� ה

 בפיקוח לש� ביצוע ניסויי ביניי� הכדי להוזיל עלויות פנינו למעבדה לא מורשית אשר לא היית

החלטה לא . לבצע במעבדה מוסדרת שנדרשנו � להפחית את הכמות הניסוייהאשר מטרת� היית

 ". לסגירת החברהת מביאה כמעט בוודאוהלבצע את הניסויי� במעבדה הלא מאושרת היית

 פגיעה אפשרית במשפחה וחברי�

 מנהל/התייחסות לפגיעה אפשרית בבני משפחה או חברי�  כתוצאה מקבלת ההחלטה של עובד

 :דוגמא

י� תפקידי הניהולי ולתרו� לחברה בה אני הדילמה נעוצה בקושי המהותי לחלק את זמני ב"

ובי� תפקידי כא� שאמורה להיות . מועסקת  העוסקת בפיתוח תרופות ייחודיות למחלות ניווניות

 "שותפה  בגידול ילדי

 קשר ע�  רשויות שלטוניות

 התייחסות לפגיעה אפשרית ברשויות ממשלתית או רשויות מוניציפליות

 :דוגמאות

 "על הבעיות למשרד לאיכות הסביבההתלבטנו הא� לדווח " 

 

הבעיה היתה למנוע המש� ביצוע  הקו לפי התכנו� המקורי וללחו� על ראש המועצה להפסיק את "

י "העבודות ולשנות את התכנו� ג� א� הדבר יגר� יביא לחיסול פרוייקטי� המוצעי� לרשות ע

 ". �משרד השיכו
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 יחסי� ע� עמיתי� ומנהלי�

מנהל לעבודה באותו ארגו� או בארגו� שאיתו יש למקבל /ת בעמיתהתייחסות לפגיעה אפשרי

 .ההחלטה קשר

 :דוגמאות

נאלצתי להקרע בי� רגשות האמפתיה שלי כלפי עמיתי העתיד לאבד את מקו� עבודתו לבי� "

 "נאמנותי  למנהל

 

אפשרות קיצוניות אחת היא לספר לאיש באופ� גלוי ומלא את המצב ובכ� לפגוע באמו� של "

 "ל"המנכ

 פיטורי עובדי�

  התייחסות לאפשרות  שעובד הכפו" למקבל ההחלטה או עמית יפוטרו כתוצאה מפעולתו

 :דוגמאות

קיבלתי טלפו� , בהיותי בתפקיד מנהלת תפעול וחלק מצוות ההנהלה בחברה בה אני עובדת"

יה שה, זו הודיעה לי על כוונתה לפטר מחר את מנהל השיווק. ל החברה"סמנכ, מהבוסית שלי

 ".באותה תקופה חבר קרוב

 

העובדת  הייתה רחוקה מגיל הפרישה ומה שיותר מסב� את התמונה היא העובדה שהיא "

שכנראה הייתה , הדילמה הייתה הא� לפטר את העובדת. התאלמנה תקופה קצרה קוד� לכ�

 ".או שמא לא לעשות זאת בשל מצבה המיוחד, הפחות טובה מכל המחלקה

 קליטת עובדי�

מידע לגבי תנאי עבודה  מעובדי� הנקלטי� בארגו�   או העדפה בקליטת עובדי�  על רקע הסתרת 

 .אישי ולא ענייני

 :דוגמאות

הבעיה הייתה בגיוס עובד לא מתאי�  כתוצאה מער� הומני של תמיכה בב� אד� המבקש עזרה "

 "בשעתו הקשה

 

היא .  את שירותה הצבאינוגה בת הזקוני� של רחל  מנהלת משאבי אנוש סיימה בקי� האחרו�"

היא פנתה לעבוד בחברה ומנהלת . די איטית ומגושמת, בחורה נחמדה אבל לא מבריקה במיוחד

 "היו שתי סטודנטיות בתור לפניה . א פנתה לקבל אותה למחלקת שירות לקוחות"מש

למרות שהתכוונו להעסיק את העובדי� החדשי� רק מספר חודשי� ולהשאיר רק את הטובי� "

 "י המנהלת שלי להציג לה� את העבודה כתעסוקה לטווח ארו�" נתבקשתי עביותר

 התייחסות לא נאותה לעובדי� ותנאי עבודה מקפחי�

מערכות , תנאי הבטיחות, הוגנות התגמולי�,התייחסות מקבל ההחלטה לאופי סביבת העבודה

 .היחסי� של העובדי� ע� מנהליה�  ואופי התקשורת ע� הנהלת הארגו�

 :דוגמאות

 בפועל הגיע כלי מדידה –לביצוע נדרש כלי מדידה אשר יבדוק את מידת המתיחה של הכבל " 

. לכ� המתיחה בוצעה ללא יכולת לבקר את גודלה הפיזי. לשטח שאינו מתאי� לכבל שהיה במקו�

ביו� האחרו� של הביצוע נפל התור� כאשר אחד העובדי� נמצא בראש . ימי�' אר� מס הביצוע
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אילו היתה נבחרת דר� פעולה שונה לבצע את העבודה אשר היתה כרוכה ... נפצעהתור� והעובד 

 " היה נית� להימנע מהמקרה–בהוצאות נוספות 

 

תמיד נמצאי� בסוג עבודה כמו . י לח� בלתי פוסק לסיו� פרויקטי�"התרבות שלנו  מאופיינת ע"

ב של אי ודאות דבר שלנו בלח� לעמוד בלוח זמני� משו� שאופי העבודה  בפיתוח  קיי� מצ

 " שעות ביו� עבודה14 עד 12שהביא לדרישה בלתי פוסקת מעובדי לעבוד סביב השעו� ממוצע 

 

עשויי� לגרו� לבעיות חמורות בדרכי , אדי אלומיניו� שמשתחררי� לאוויר בזמ� העבודה"

 "הכוללות מחלות ממאירות, מחקרי� מסוימי� מדברי� על תוצאות קיצוניות יותר. הנשימה

  

לית לכספי� בשיחה אישית כי בקופת החברה אי� כס" לתשלו� "לאחר הישיבה ספרה לי הסמנכ"

מכלול ההתחייבויות של החברה והעובדי� קרוב לודאי לא יקבלו משכורות בחודש יולי ויתכ� שג� 

 ".השאלה שעלתה הא� יש לידע את העובדי� על המצב.  תהיה בעיה בחודש יוני

 פגיעה באיכות הסביבה

ייחסות למצב שבו קיימת אפשרות שמקבל ההחלטה או הארגו� בו הוא עובד יפגע באיכות הת

הסביבה שבה ממוק� המפעל תו� השפעה ה� על העובדי� וה� על תושבי האזור בו ממוק� הארגו� 

 :דוגמא

מלחמה ללא פשרות כנגד שיתו" פעולה כשהתוצאה הסופית שהחברה העמידה את �ההחלטה "

 נו אופטימלי לבריאות העובדי�האנטנה במקו� שאי
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 2' נספח מס

 פרוט דוגמאות לגורמי זיהוי

 

 הסכמה חברתית

חברתית שפעולה היא /תאור מצב שבו מקבל ההחלטה מזהה כי קיימת הסכמה קבוצתית

 לא מוסרית/מוסרית

רו� על העסקתה של במהל� הקי� היו שיחות מסד. בתור מנהלת יכולתי לחוש את רחשי הסביבה"

 ."א� הדבר לא נעצר בריכולי� ואנשי� באו אלי והביעו את מחאת�, נוגה

 

 המשתתפי� תמכו באי העברת המידע על הבגי� בתוכנה  ורב, נו את ההחלטה בדיו� מחלקתי קבל"

 ." ללרוח וחשבו שיש לנסות לתק� את הבעיות ללא שיתו" הלקוח בבעיות

 

 לא א� אתה תודה בפני הלקוח שאתה.  נורמטיבית ומקובלתמדובר בהתנהגות שנחשבת היו�"

אתה תוציא לחברה ש� פחות   ותחשו" את כל הליקויי� של החברה בתהלי� הפיתוחז"עומד בלו

יש צור� מוסווה להציג את . הפגמי�מסוות את שנמצאות באותו מצב כמו� אבל  מחברות מקצועי

שישנה , זוהי בעצ� הבעיה המרכזית. בשוקבשביל לשרוד  הפרויקט כאילו הכול מתנהל כשורה

 נתוני� לא תידיווחעניתי ללקוח לגביי מצב הפרויקט וכש. הסכמה חברתית לפעילות לא אתית

א� לא , רחוקי� מהאמתשאמרתי זאת בפני כל הצוות שידע בדיוק כמה הדברי� עשיתי  ,נכוני�

תרבות שא" אחד לא הרגיש אמירת האמת כל כ� השתרשה ב�אי.  שו� בעיה לאומר זאתיהייתה ל

הייתה הרגשה ,  כשהתחלתי לענות ללקוח ולאומר דברי� לא נכוני�.שנעשה כא� מעשה לא מוסרי

אני ג� לא ממש משקר אלא , טק�שזה בסדר כי זה חלק מהנורמה החברתית הקיימת כיו� בהיי

. זה מוצדקרק מייפה קצת את הדברי� ובנוס" זה משרת את טובת החברה שאני נאמ� אליה ולכ� 

, נראה שלפחות במקרה זה, לא נראה כי למישהו אכפת מכ� שהלקוח מקבל דיווח לא מדויק

 "במיוחד כשמהצד השני נמצאת טובת החברה. המוסר לא הטריד את האנשי�

 

 ITללקוחות הוא דבר נפו� ביותר במהל� תהליכי מכירה בשוק שרותי ) שקרי�(אי אמירת אמת "

לומר שגורמי התחרות דוחפי� לעיגול פינות והצגת תוכנות ומוצרי� נית� , שבו אנחנו פועלי�

במצב , בר�, .ל"יתכ� שבעתיד השוק יתבגר וידחה מתוכו התנהגויות כנ. שאינ� קיימי� באמת

הנוכחי בתחרויות על פרויקטי� הצגת המוצרי� כמות שה� ללא יצירת חלו� מעל ומעבר ליכולת 

אחת מהאמירות המקובלות על אנשי . ט באופ� ודאיהמוצר יסתימו באי זכיה בפרויקט כמע

 ."על תית� לעובדות לבלל אות�"המכירות בשוק    

 חריגה מנהלי� מפעליי� או מקצועיי�

התייחסות למצב בו מקבל החלטה פועל בניגוד לנוהל או נוהג  מקצועי המקובל על אנשי המקצוע 

 העוסקי� בתחו� או נוהל  מוגדר בארגו�

 את תשומת ליבי לבעיה האתית הייתה בעצ� פעולה טכנית פשוטה של חתימה הפעולה שהפנתה"

על גבי תעודת משלוח עבור סחורה היוצאת מ� המחס� ללקוחות בדיקה שלי הראתה כי חסרות 

בצעה את הבדיקות וכי על /חתימות הכרחיות של מבקרי אבטחת איכות ושל לבורנטית המעבדה ש

 ".המעבדהל ומנהלת "האישורי� חתמו רק המנכ
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הדילמה היא העובדה שמוטלת עלי משימה אשר אינה עומדת בקנה אחד ע� ההגדרות "

 "והסטנדרטי� הנהוגי� בתעשיה ולנסות לרמות את הרשויות

 התייחסות לפגיעה בסטנדרטי� אתיי�

 ארגוניות או למתחייב מהמוגדר בקודי� אתיי�/התייחסות מפורשת לנורמות אתיות מקצועיות

 

של החברה הדוגלת ביחסי� " אני מאמי�"הלי� הבנתי כי מדובר בהפרה של התו� כדי הת"

בתור עובד החברה אני מחויב להתנהג . המושתתי� על מקצועיות רבה ועקרונות האתי� העסקיי�

 ".שלא נות� שו� לגיטימציה להונאה, בהתא� לקוד אתי מסוי�

 אינטואיציה מוסרית

 נשפט קיימת סוגיה מוסריתהבעת תחושה לא ממוקדת לאפשרות שבארוע ה

הביאו אותי להכרה , לרבות דאגה והרגשת מבוי סתו�" והבט� המתהפכת"הרגשות המעורבי� "

בתו� מכבש הלחצי� ... כי אני נמצא בדילמה קשה שהמוצא ממנה אינו ברור באופ� מיידי 

תה אותי תחושה זו ליוו. נמצאי� הראש והשכל במצב מעורפל שהמוצא ממנו אינו ברור, והרגשות

. הדברי� נראו ברורי� יותר, כשהתעוררתי בבוקר. כל אותו לילה לאחר שיחת הערב המאוחרת

 "מעבר לכ� פעלה אינטואיציה פנימית חזקה

 אחריות ואמפתיה,דאגה ואכפתיות

ח  וגילוי הבנה למצוקתו "כלכלית או פיזית של אד� או בע, התייחסות לאפשרות לפגיעה נפשית

 מימד האנושי בסביבה העסקיתהתייחסות ל.של האחר

 

פיטורי� : כלומר. על רקע מצבה האישי, הבעיה שהתעוררה היתה כי קשה מאד לפטר את העובדת"

למצוא מקו� , עבורה היו גורמי� לה עוול נוראי ולא ברור א� היתה מצליחה להשתק� ממנו

 "וזאת מפאת גילה המבוגר יחסית, עבודה אחר ולהסתדר בחיי�

 

כי ידעתי שזה , מתי על העובדת והיה קשה לי לתאר מצב שבו היא היתה מפוטרתמצד אחד ריח" 

 הכרתי היטב בעובדה שהיא איננה עובדת טובה ועל כ� �מצד שני. עלול לגרו� לה למצב קשה מאד

 "זה ג� לא מוסרי להשאיר בארגו� עובד לא טוב, במוב� מסוי�

 

גי� ולגרו� לו לתחושת כישלו� במקו� איני מוכ� לפטר אד� בתקופת אי ודאות או בתקופת ח"

 "אווירת חג

 פגיעה בנורמות מוסריות אישיות

התייחסות לפגיעה בעקרונות מוסריי�  של מקבל ההחלטה כשיקול  האמור להשפיע על קבלת 

 .ההחלטה 

עושי� הכל להצלת החברה על כל ,הדילמה היא אי� בתהלי� שהוא קריטי כל כ� לחברה "

 ."את היושר האישי והמקצועי שה� נכס צא� ברזל מבחינתיהמשתמע מכ�  ומשמרי� 

 

חשתי פער בסול� הערכי� שלי מול סול� הערכי� של אבי וסלידה מהאגרסיביות ומתחושת "

 "רדיפת הבצע שהפגי� אבי
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ה בי� טובת החברה ובי� אמירת מצב זה העלה  דילמה אתית משו� שהייתה התנגשות ברור"

 "אמת

א� לשקר ללקוח ולפגוע ביושר המקצועי שלי או לשת" פעולה ע� הדילמה מבחינתי היתה ה"

 ".הממונה שלי ולהביא להצלחת החברה

 תוצאות אישיות למחליט

תנאי עבודה או  במקו� העבודה ,התייחסות של מקבל ההחלטה לאפשרות פגיעה אישית  בתפקיד 

 .כגורמי� מרכזיי�  באפיו� הסיטואציה

ל לגבי סיבות העיכוב ה� מעצ� העובדה שזה נוגד את לעומת זאת לא רציתי  לשקר למנה"

 "עקרונותי וה� מהסיבה שכל שקר כזה עלול לפגוע ג� בי  א� יתגלה

 

הא� זה יפגע ?  הא� יחליטו שאני לא מתאי� לתפקיד?  מה יקרה א� אדווח מייד על הבעיה"

 "?ואולי ג� ע� אחרי�, אפילו יותר ביחסי העבודה ע� משה

 

בתרבות הארגונית בה אני עובדת מהל� התומ� : רה לשל� מחיר מקצועי לא קט� אני אמו, כמו כ�

א� אני רוצה לשאת ח� בעיני . לא מקצועי ואפילו במוב� מסויי� נשי , " חלש"בסימה יחשב כ

אני צריכה להוכיח כי רק אינטרסי� מקצועיי� מניעי� אותי במיוחד מעצ� היותי אישה , ההנהלה

 .יותר' לשהח'ו' עדינה'אני נתפסת 

 עוצמת פגיעה בבעלי עניי�

 אזכור ספציפי של נזק אפשרי  לבעלי עניי�

מ שיוכלו להתמודד ע� הבעיה ולמנוע המש� "למסור חוות דעת של מומחה המועצה לתושבי� ע"

ביצוע  קו  הביוב לפי התכנו� המקורי שיכול לגרו� להצפות ולמטרד תברואתי וללחו� על ראש 

בודות ולשנות את התכנו� ג� א� הדבר יביא לחיסול פרוייקטי� המועצה להפסיק את הע

 "י משרד השיכו�"המוצעי� לרשות ע

 

אמנ�  התקני� .בבדיקה האצווה  לא עמדה בדרישות משו� שריכוז החומר הפעיל היה גבוה מדי"

א� אי� לערער עליה� מכיוו� שכל סטייה משמעותה ,של בדיקות פרמצבטיות מחמירי� ביותר

 ."חולי�קריטית ל

 הפניית תשומת הלב מגור� חיצוני למקבל ההחלטה

התייחסות של מקבל ההחלטה לסוגיה המוסרית בסיטואציה כתוצאה מהפנייה או התנהגות של  

 אחד מבעלי העניי� שאית� הוא נמצא באינטראקציה

 

 באחת משיחות ההיכרות שלי ע� מנהל בכיר בחברה הזכרתי לו כבדר� אגב את סוגיית העובדת" 

בעצ� מדר� תגובתו הבנתי שאכ� . 'לא ייתכ� שהארגו� ינחית מכה שנייה על עובדת שלו'והוא הגיב 

 "יש כא� בעיה שלא הייתי רגיש מספיק אליה
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הוא הקפיד שלא לנסות לדלות מידע בנוכחות אנשי� אחרי� אלא כאשר היינו בארבע עיניי� "

שיחה זו הייתה תקינה מבחינה אתית אני וא� . עובדה זו גרמה לי לחוש שיש טע� לפג� בשיחתנו

 "מניח שלא הייתה לו בעיה להעלות את הנושאי� כאשר נוכחי� אנשי� נוספי�

 קרבה פסיכולוגית 

אליה הוא חש /קבוצה שאליו/הפניית תשומת הלב של  מקבל ההחלטה לאפשרות פגיעה ביחיד

 חברות אישית קרובה/ לאומית/עדתית /דתית,/משפחתית : קרבה

 

היה , שהכביד על התחושה, המאפיי�. י זה התגבר ככל שהכרתי והתקרבתי עליה� יותרקוש"

חשבתי כיצד היו נוהגי� ע� . אליו משתייכי� הוריי, השתייכות� של מרבית העובדי� לגיל ולמגזר

 "הוריי במקרה והתרגזתי מאוד

 

כאשר .  חמי�כאיש הקשר מול החברה נוצרו ביני ובי� מספר נציגיו של הספק קשרי ידידות"

 ." תחושתי הייתה קשהNortelהתקבלה ההחלטה להגיש את ההצעה המרכזית ע� 

 הצטברות ארועי�

רועי� שבסופ� מזהה מקבל ההחלטה כי קיימת סוגיה מוסרית יהצטברות של מספר א

 בסיטואציה שבה הוא מתפקד

 

 אותי  שאלות מספר ימי� לאחר חתימתו על חוזה ע� החברה  שאמורה לבצע את הפרוייקט שאל"

 מ"למחרת ניגש ושאל אותיי שאלות רגישות ומפורטות לגבי כוונותינו במו.לגבי סטטוס הפרויקט

 "באותו רגע חשתי כי אני מצוי בדילמה אתית קשה

 לח� ישיר של ממוני�

 מיקוד תשומת הלב לסוגיה המוסרית כתוצאה מהפעלת לח� ישיר של הממוני�

עולה ע� הלחצי� שהפעיל עלי הממונה שלי ולהביא הדילמה מבחינתי היתה הא� לשת" פ"

 ".להצלחת החברה

 

תחילה לא . ביקשו ממני להתקשר לאחד המתחרי� ולהציג את עצמי כלקוחה פוטנציאלית"

לאחר תקופה . הסכמתי וטענתי כי אינני מוכנה לשקר ולהתחזות והחברה קיבלה את דעתי בנושא

... לתא� פגישה ע� מתחרה אחר, ל כל אחד מאיתנוע,קצרה הודיעו לכל העובדי� כי חובה עלינו

 "הרגשתי שאי� לי ברירה ונאלצתי להתקשר ולהתחזות, לאחר לח� כבד

 

 ".לפגישה ע� הגור� הפיננסי" מצגת מרוככת"י מועצת המנהלי�  להכי� "נדרשתי  ע"

 

 משל� והוא מפעיל מכבש זה מאד קשהיש לו ערכי� שוני� א� אד� שעומד מעלי� בארגו� "

 ."לעמוד מולו

 נסיו� מקצועי וניהולי

זיהוי מרכיבי� מוסריי� במצב החלטה כתוצאה מהתנסות ע� מרכיבי� דומי�  במצבי החלטה 

 .בעבר
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עברתי מספר סבבי� של פיטורי עובדי� ולמדתי שבמקרי� רבי� האמוציות שלנו מפריעות לנו "

 "כ הפגיעה במפעל"כוללת של סהלזהות את הבעיה האמיתי וכי  צרי� לשקול את הדברי� בראייה 

 

דבר ) מתחרי� שהתחזו ללקוחות שלי(לא השתכנעתי  מבקשת מנהלי כי ג� לי עשו זאת בעבר  "

 "  שהרגיז אותי וראיתי בו התנהגות לא הוגנת

 זיהוי רב גורמי

�  המגבירי� את הבולטות של הסוגיה  גורמיכתוצאה מהצטברות מספרזיהוי סוגיה המוסרית 

  .המוסרית

באותיות גור� הזיהוי מודגש . הציטוטי� המוצגי� בהמש� מייצגי� דוגמאות לזיהוי רב גורמי

 סוגריי� לאחר כל היגד המתייחס לגור� זיהויבולטות בתו� ה

לבוא לעבודה ולשקר לאנשי� בפני� על בסיס  קבוע היה קששה . חייתי בתחושה קשה"

. בר ככל שהכרתי והתקרבתי עליה� יותרקושי זה התג). פגיעה בנורמות מוסריות אישיות(מאוד

אליו , היה השתייכות� של מרבית העובדי� לגיל ולמגזר, שהכביד על התחושה, המאפיי�

קירבה  (חשבתי כיצד היו נוהגי� ע� הוריי במקרה והתרגזתי מאוד. משתייכי� הוריי

שכיוו� , הנחתי. מסוימת" עדות אופי"ראיתי בהתנהלות ההנהלה , מלבד זאת).  פסיכולוגית

בבוא , דבר לא ימנע מה� לעשות את אותו הדבר כלפיי, שמשקרי� לעובדי� במצח נחושה

 )תוצאות אישיות למחליט("הזמ�

 

ה� של אנשי המפתח בחברה , הכלכלית והארגונית, האישית, עומד אלמנט ההצלחה, מצד אחד"

ה על מוניטי� אל מול מנהל החומר שלי וה� של הארגו� מבחינת שמיר, כגו� מנהל שרות הלקוחות

הלקוחות ובתי החולי� המשתמשי� בציוד של החברה ואנו רוצי� שימשיכו לקנות מכשור שלנו 

ערכי� כמו אמינות ומהימנות אישית וארגונית ובעיקר , עומדי� על כ" המאזניי�, מנגד.ג� בעתיד

לק משופ� זאת מכיוו� שמשלוח של ח). התייחסות לפגיעה בסטנדרטי� אתיי�(יושרה מקצועית

עוצמת פגיעה בבעלי (כחדש לא מקובל וא" עשוי לסכ� את הפציינטי� או המפעילי� של המכשור

�עמדתי בפני דילמה בגינה עולה השאלה הא� . ישנה בעיה נוספת של הונאת לקוחות, כמו כ�.)עניי

� מידע זה העלול לגרו. לחשו" בפני הלקוח את המידע כי אי� באפשרותי לספק את חלק החילו"

להפסדי� כספיי� לחברה בגי� דחיית או ביטול רכישות עתידיות של מוצרי� אחרי� מחד 

ח בגי� דחיית לקוחות וביטול תורי� שלה� חיכו חולי� זמ� "ולהפסדי� כספיי� ומוניטי� של ביה

 ." )עוצמת פגיעה בבעלי עניי�"(רב

 

 אחד משני �מקו� העבודהנאמנות לחבר ולעמית ל.הדילמה היא מורכבת  ויש בה מספר גורמי� "

עד כדי איבוד מקו� , ודיווח על הטעות שעשה עלול לפגוע בו, הוא חברי הקרוב, ל"העובדי� הנ

 למנהל� הישיר של �נאמנות לחברה בה אני עובד ;)דאגה ואכפתיות וקרבה פסיכולוגית(עבודתו

היפגע בצורה  כל הגורמי� שהיו עלולי� ל�לחברה בכללותה, למנהלי� אחרי�, אות� העובדי�

, ייצור סחורה לא תקינה(נעשה מעשה שעלול לגרו� לחברה נזק עסקי . כלשהי מהטעות שנעשתה

 �ונאמנות לערכי� האישיי� שלי )עוצמת הפגיעה()נזקי� אצל לקוחות החברה, פגיעה ברכש

פגיעה בנורמות מוסריות (ג� במחיר של חוסר נעימות, ואי הסתרת תקלות, שקיפות בעבודה

 )אישיות
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 3'  נספח מס

 פרוט דוגמאות לגורמי כשל בזיהוי

 

 רגשות שליליי�

על  זיהוי סוגיות ) דכאו�, פחד, כעס(דיווח של מקבל ההחלטה על השפעה של רגשות שליליי� 

 מוסריות בסיטואציות בה� פעל

ממני את " שאב"כדי להשיג מטרה  מסוימת עיוור אותי ובעצ� " עובדי� עלי"הכעס והתחושה ש"

לתו� זה נכנס ג� המידע הקוד� שהיה לי על העובדת ומכיוו� שהכל .  הדעת לאות� רגעי�שיקול

 ."לא חשבתי יותר מדי בזמ� הארוע, לאור הצפיות המוקדמות שהיו לי" הסתדר במקו�"

 

אני חושב  שהרגשות שעלו בי כתוצאה מאיו� על הישגי ומהפחתת דמותי  בעיני ההנהלה הבכירה "

ראיתי לנגד עיני אד� שלדעתי הוא פחות טוב ממני . תי ולא שלטתי בעצמישל החברה עיוורו או

מנסה לזכות בנקודות כתוצאה מנצגת המומחה הכל יודע למרות שלגבי חלק מההערות  הוא בא 

הרגשתי חוסר הוגנות ומתח של חודשי� שקיי� בינינו . ממקו� נחות ממני מבחינה מקצועית

 "התפר� באותו דיו�

 

כל כ� ', ברגע שזיהיתי את מהל� ההשתמטות של ע. פ אמוציות בלבד"פעלתי ענית� לראות ש"

הכעס הביא אותי . כעסתי שלא חשבתי כלל מה עלולות להיות ההשלכות של סירובי לנסוע לבסיס

במטרה לגרו� למפקדי לשנות את , דבר שאיני נוהג לעשות, להעלות תירוצי� שלא לנסוע בעצמי

 ".תו לנסועולהכריח או' החלטתו לגבי ע

  דאגה חמלה ואמפתיה(רגשות חיוביי�

דיווח של מקבל ההחלטה על מצב שבו אמפתיה וחמלב רגשות חיוביי� מנעו ממנו לזהות מרכיב 

 מוסרי בסיוטאציה

כאשר אד� . בי" שלטו"באותו רגע לא הבנתי את הדילמה המוסרית מכיוו� שרגשות ואמוציות "

� הוא רואה את התמונה המלאה ולאו דווקא חושב על כל אי, יוצר קשרי חברות ע� אנשי� אחרי�

ראיתי צור� לספר לו כחבר כי הוא , כחבר, באותו רגע ראיתי את אותו חבר לעבודה. ההשלכות

נמצא בסכנה וכלל לא חשבתי על ההשלכות שמידע מסוג זה יכול לגרו� להמש� תפקודו של החבר 

 "במקו� העבודה

 

גרמו , עוגמת נפש לפני יציאתה לחופשת לידה ואי נעימות ממנההרצו� שלי שלא לגרו� לעובדת "

 "א� בדיעבד זה לא הוג� להסתיר מידע כזה מעובד. לכ� שלא הודעתי לה מראש על הכוונות

 

. הסיבה העמוקה מנעה ממני לזהות את ההיבט המוסרי היא הזדהותי העמוקה ע� הסטודנטית"

 "ייתי באותו מעמד והתרגזתינזכרתי בארוע שקרה לי ע� אותה עמיתה כאשר ה

 עייפות ועומס נפשי

דיווח של מקבל ההחלטה על מצב של עייפות או עומס נפשי שהשפיעו על מלוקת הקשב שלו ומנעו 

 .ממנו לזהות את ההחבט המוסרי בארוע המדווח
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 שעות ביממה על מנת לעמוד 24בימי� האחרוני� של הפרוייקט בוצעה העבודה מסביב לשעו� "

נראה לי שהמאמ� והלח� הסביבתי פגעו . הזמ� הל� והתקצר והלח� של הממוני� גבר. ז "בלו

תפסתי את הבעיות כטריויאליות . במערכת החיסונית המוסרית שלי והתעלמתי מהמשמעויות

 ".יותר מאשר היו במציאות

 

א ל. " שעות רצופות של עבודה ועזרה לאנשי הצוות24באותו לילה לא ישנתי כלל והייתי אחרי "

הלח� והעבודה האינטנסיבית השפיעו . הוא הביטוי המתאי� למצב בו הייתי שרוי" ראיתי ממטר

 ".עלי ותרמו לכ� שלא קישרתי בי� בקשתה של שירי לבי� תפקודה באותו לילה 

 דמיו� מוסרי

כשל בזיהוי והבנה כי התפתחות עתידית של החלטה יכולה לפגוע בבעל עניי� הנמצא 

 .ל ההחלטהבאינטראקציה ע� מקב

חייתי בתחושה  שהעובדי� ידווחו ללא מורא במידה וירגישו שאינ� יכולי� לעמוד במטלה "

לא הבנתי את המשמעות של המצב החדש שנוצר עקב צמצומי� בשעות נוספות ואת . מסויימת 

 ". א עושה לעובדי�"מה  שהדיבורי� על צמצו� כ

העובד . מהל� עלול להשפיע בכיוו� האישילא ראיתי את הבעייתיות בלח� העובד ולא הבנתי שה"

תלות זו יצרה מצב שהעובד ,נמצא בתקופת נסיו� ועתידו תלוי בי לחלוטי� לגבי דיווחי לממוני� 

 ".היה מוכ� לעשות הכל

 דמיו� מוסרי מערכתי

ערכי� ארגוניי�  שכתוצאה מה� יכולה החלטה מסויימת לגרו� /כשל בזיהוי והבנה של תהליכי�

 . עניי� הנמצא באינטראקציה ע� מקבל ההחלטהלפגיעה בבעל

במסגרת בקשה לציצמצומי� ביקשתי להעביר לתפקיד אחר עובד שלא התאי� לתפקידו הנוכחי "

 התחלתי לגלגל משאבי אנושמה שקרה הוא שבפנותי למחלקת .א� לדעתי יכול  לתרו� לארגו�

לפיטוריו של אד� שחשבתי  בעצ� גרמתי .העובדכדור שלג שבסופו של דבר גר� לפיטוריו של 

א� , לא הייתי מודעת לכ� בזמ� שהתחלתי את התהלי�. א� אינו מתאי� לתפקידו, שהוא מוכשר

 ".בפועל גרמתי לפיטוריו ובכ� לפגיעה בו

מכיוו� שאני הייתי בורג קט� . וללבאותו האירוע לא היה בידי את כל הידע להבנת המצב הכ"

הרי בקלות . טב לא חשבתי מעבר למה שהייתי צרי� לחשובבמערכת גדולה ותפקיד היה מוגדר הי

רק כשבהבנתי שהמישהו , הייתי צרי� להבי� שהסערה שאני מחולל יכולה לסב� מישהו בצרות

הזה היה מנהל שקיבל על עצמו את האחריות והוא זה שהיה צרי� לשאת בתוצאות העבודות 

 ".שתחת אחריותו כש� שהוא היה נושא בשבחי�

 ".ששינוי הרשאות עבודה במערכת המידע יביא לפגיעה אישית בעובדי�לא חשבתי "

 מאפייני  תרבות 

כשל בזיהוי של מימדי� אתיי� ומוסריי� כתוצאה  מחוסר היכרות והבנה של תפיסות מוסריות 

 או של עובדי� בעלי רקע תרבותי אחר/בתרבויות אחרות ו

בתרבות . סר הבנה בתרבות המזרחמה שמנע ממני לזהות את ההיבט המוסרי בארוע היה חו"

כיוו� שידעתי . המזרח המנהל חייב למצוא אש�  כאשר הפרויקט לא מתקד� בקצב הנדרש

אילו ידעתי שדברי יגרמו לכ� שיפוטר  . היה קשה לי להאמי� שיפוטר, שהעובד מהנדס מוצלח
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שימצאו סביר להניח  שלא הייתי מציי� את שמו במפורש כוונתי הייתה שהפרויקט יתקד� ו

 "פתרונות לבעיות שנתקלנו בה� ובטח לא להזיק לקריירה של האיש

 

חלק מהתרבות הארגונית קבעה כי לא , בשל פערי התרבות עמדה העובדת במצב בלתי אפשרי"

בנוס" ביפא� מקפידי� על עמידה . תתווכח ע� מנהליה ואילו מנהליה נתנו לה הנחיות סותרות

חוסר . ל פינות בעיקר במקרי� בה� לתפיסתנו לא נגר� כל נזקבעוד שבישראל נהוג לעג, בדרישות

בשל התרבות . הכרות ע� התרבות המקומית מנע ממני להבי� את הקושי בו העמדתי את העובדת

 " לכאורהושלה ג� לא התלוננה בפני למרות הקשר הקרוב בינינ

 חשיבה אסטרטגית כלכלי

והכלכלי בהחלטה  והשפעתו על ביצועי התמקדות בתוצאות האפשריות של האספקט האיסטרוגי 

 א� תוצאותיו והתעלמות מהאספקט המוסרי האפשרי של ההחלטה /הארגו� ו

כיוו� שהייתי טרוד במשמעות המקצועית של , לא הבחנתי בהיבט המוסרי של הבעיה "

 "האינפורמציה ופחות בסובבי�

 

רוייקט שנתקענו בו והיינו מה שמנע ממני לראות את הבעיה האתית  היה לח� עבודה לסיו� פ" 

הדבר חייב הצלחה בכל מחיר וכל הקשב שלי היה נתו� בנסיו� לסיי� את . קרובי� למועד מסירתו

הייתי אומר שכולנו היינו קצת בפאניקה נוכח התוצאות האפשריות האפשריות של אי . הפרויקט

 . "עמידה במשימה שהיתה יכולה להביא לסגירת הפרוייקט

 שרית  במקבל  ההחלטהחרדה  לפגיעה אפ

תחושה זו יוצרת . תחושת חרדה כתוצאה מאיו� על שלמות הארגו� ומקומו של העובד בארגו�

תפיסה שיש צור� בהתנגדות לכל מה שמפריע בהשגת מטרות הארגו�   וממקדת את מקבל 

 הההחלטה הפוטנציאלי בציות ללא כל מחשבה להוראות הממוני�  

 

יתה תקופה של צמצומי�  בחברה  כ� שרווחה בקרב הנשארי� התקופה בה התרחש האירוע הי"

שכחלק ממנה היה חשש של כל אחד מהעובדי� לאבד את משרתו  והייתה . תסמונת השורדי� 

בנוס" החרדה לשלו� הארגו� והמשכיות קיו� החברה על רקע . אוירה של ציות לסמכות ממוני� 

חששתי כנראה מאיו� על תפקידי והחרדה ... .זה מקבלת מחויבותו של העובד לחברה משנה תוק"

 ".הזו היא גור� שמשתק את המחשבה

 

שלא , הלח� עלינו מצד הנהלת החברה  היה כה חזק וחששנו שיאשימו אותנו במה שקרה כ�"

בעצ� ג� שיקרנו ללקוח וג� גרמנו לו . חשבתי כלל על הפ� המוסרי  שקיי� בהטעית הלקוח 

ל החברה יאשי� אותנו ואולי יגרו� לפיטורי "פעל אחרת סמנכהיה לי ברור שא� נ. להרגיש אש�

 .אנשי� מסוימי� 

 

בדיעבד ברור לי שהלח� והאוירה בחברה גרמו לנו להיות ממוקדי� בתוצאות ולא לבחו� את 

 ".רק כשאתה יוצא מסיר לח� שכזה אתה יכול לחשוב אחורה בלהט הארועי� זה די קשה. הדר�
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 מוטיבציה להצליח

וא הקשב לביצוע מטלה מוגדרת שמקבל ההחלטה רואה בה מבח� להצלחתו הפניית מל

 .שמביאה לכשל בזיהוי בעיה מוסרית בסיטואציה,מקצועית  וקרש קפיצה לקידו� /הניהולית

 

כיוו� שתחו� עיסוקי , וכ� כמחמאה אישית , את המטלה שקיבלתי ממנהלי ראיתי כאתגר אישי "

את . י לחוות את דעתי אלא כהערכת המנהל את דעתיבחברה אינו קשור לנושא עליו נתבקשת

 "הדילמה המוסרית א� כ� לא ראיתי בעיקר בשל  הרצו� להוכיח את עצמי בפני מנהלי

 

כשאתה פועל בסביבה תחרותית ולוחצת קל מאוד להתבלבל וללכת לאיבוד בי� השאיפות "

לות עיוורו� לההיבטי� האישיות ודחפי� פנימיי� לבי� רצונות וצרכי� של אנשי� אחרי�  ולכ

  "המוסריי�

 או ניהולי  לביצוע המשימה /לח. חברתיו

לביצוע מטלה שמביאה לכשל ,או בעלי עניי� אחרי�/הפניית מלוא הקשב  כתוצאה מלח� ממוני� ו

 .בזיהוי מרכיבי� מוסריי�  הקיימי�  באופ� ביצוע המטלה

ני טועה ומה שאומרי� כול� סביבי  העיפות מאור� הזמ� ואור� הגרסא כמו ג� האמונה שאולי א"

לא רציתי למצוא את עצמי כנראה . הוא נכו� יותר גר� לי להרגיש צועק זאב זאב וכ� השתכנעתי

הקושי להג� על עמדתי שהגירסה לא טובה ותסב נזק בשטח למול לח� של .בקונפליקט ע� מנהלי 

 הגירסא הוא כמו שאני עמיתיי ומנהלי גר� לי לחוסר בטחו� לגבי השאלה  הא� הסטטוס של

הלח� של מנהלי ועמיתי שהיו בעלי נסיו� רב יותר והשחיקה של . ובעצ� ריציתי את מנהלי, רואה

 ".עבודה מול גירסא ארוכה מאד גרמו לי לוותר וללכת ע� הזר�

 

הלח� היה גדול והייתי מגדיר אותו כלח� כפול משו� שלא רק התנסינו בלוחות זמני� מטורפי� "

אצלנו הלח� הכספי היה לח� נוס" , ות של עבודה כמו בחברות סטרט אפ רבות  אחרותובשעות רב

לנוכח כל . המשקיע לח� עלינו ויצר אווירה של להיות או לחדול וכבר אז חת� במימו� . ודומיננטי

המטרה קידשה את האמצעי�  והיה קשה לעצור לרגע . אלה כובד המשקל הוסט אל החברה 

 " הזו לא התייחסתי לנושא הזיהו� הסביבתיבלהט העשייה. ולחשוב

 

אני יודע  כיו� בדיעבד שהלח� ודרישות הארגו� השפיעו עלי בצורה קיצונית כ� שקיבלתי באותה "

תקופה החלטות שלא הייתי מקבל כיו� כאשר הכח המניע שלי היה הרצו� לפתור את הבעיות כמה 

רות ולא עצרתי לחשוב על ההשלכות הייתי בלח� רציתי להשיג את המטרה  במהי. שיותר מהר

 "שיכולות להיות לפעולה שכזו

 עומס עבודה  הגור� לחלוקת קשב לקוייה

מצב בו על מקבל ההחלטה לטפל במספר רב של מטלות בו זמנית והדבר משפיע על עומס 

קוגניטיבי הגור� מיקוד הקשב בכיווני�  התפעוליי� והטכניי� של המשימות ומונע את הפניית  

  למרכיבי�  מוסריי�הקשב

מה שמנע ממני לזהות את ההיבט המוסרי הוא שבאות� רגעי� הייתי נתו� תחת לח� כבד ועומס "

שלושה עובדי� היו מושבתי� ונשארו מעט עובדי� הסתמכתי על זכרוני לגבי מי שיכול . בעבודה 

רור שמישהו צרי� היה לי ב.  לא בדקתי את העניי� לעומק)'היה מדובר ביו� ו(לעבוד בסופי שבוע 
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אני חושב . ושאני חייב לסיי� את העניי�  הזה ולהתחיל לטפל בענייני� אחרי� , לבא לעבוד וזהו 

אני חושב שבגלל העומס . שא� זה היה יו� רגוע יותר אולי הייתי פוקח את עינימ ומתפנה לחשוב 

לא נכונה שפגעה והלח� שכחתי את החג התעלמתי מהעובד ולא הקשבתי לו לכ� הגעתי להחלטה ה

 "בעובד

 

ה� אלה ,  עייפות והכעס על חומרת מעשיו של העובד, אני מניח שעומס העבודה באותו היו�"

 "שמיסכו את ההיבט המוסרי באותו אירוע

 

קבלת ההחלטה התבצעה ברגע שבו הייתי בלח� זמ� היות והייתי צרי� לסיי� מטלה מסויימת "

מה אני "  הייתי קשוב לדבריו היות והייתי טרוד יותר בוכאשר העובד פנה אליי לא, המחלקה' לר

 "כדי לסיי� את המטלה בזמ�" צרי� לעשות

 נסיו� מקצועי וניהולי מועט

כשל  בזיהוי מרכיבי� מוסריי� במצב החלטה כתוצאה מאי התנסות או התנסות מועטה ע� 

 .  מרכיבי� דומי� בעבר 

 לחו� לעמוד בלוחות הזמני� ולבצע את זה היה התפקיד הניהולי הראשו� שלי והייתי אד"

 "המשימה 

 ". חוסר מידע ונסיו� ניהולי בלתי מספיק מנעו ממני לראות כי קיימת כא� בעיה מוסרית

 

הייתי שקוע בלנסות , בתפקיד של מנהל תחו� במחלקת אריזה, בשלבי� הראשוני� לעבודתי ש�"

בנוס" לכ� אלו ה� שלבי� של , להוכיח שאני יכול להוציא את המקסימו� מתחו� אחריותי

למידה של התרבות הארגונית , למידה של נהלי העבודה ושל צורת העבודה הנהוגה במקו�. למידה

, לצערי, נית� לדעתי לומר במידה רבה של צדק.העובדי� והמנהלי�, והיכרות א� הנפשות הפועלות

 ".שבשלב זה הייתי עיוור לחלוטי� לבעיה

 

התנהג כ� הוא היותי חדשה בתפקיד וחוסר הנסיו� שלי שגרמו לי לא אני חושבת שמה שגר� לי ל"

האירוע פתח לי העיניי� וגר� לי להיות רגישה יותר .לזהות את הדילמה המוסרית בפניה עמדתי

 "להבי� שאני עוסקת בבני אד� ושעלי לנהוג בה� בכבוד, לעובדי� שלי

 

תחו� זה לא הכרתי מספיק טוב את באותה עת בהיותי צעירה תמימה וללא הכרות מוקדמת ע� "

. הנהלי� המקובלי� בניסויי� קליניי� ולא ייחסתי חשיבות מרובה לכ� שחסרי� נתוני� במחקר

המשכתי בסידור הנתוני� וא" דיווחתי להנהלה על כ� שלא כל הנתוני� נמצאי� אול� לא פעלתי 

 "מעבר לכ�

 מרחק פסיכולוגי

 אנשי� שוני� ומקבל ההחלטה אינו מקבל משוב מצב שבו מקבל ההחלטה ומבצע ההחלטה  ה�

 .ישיר על  השפעת החלטתו על  הגורמי� כלפיה� מתבצעת הפעולה

 

 אלא באמצעות שליח –העובדה שאת מרבית הפעולות שנקטתי כנגד החייבי� לא ביצעתי בעצמי "

, הביאה לריחוק וניתוק בי� ההחלטות שלקחתי במשרד, ואחרי�,  אנשי ההוצאה לפועל–
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ובי� השלכותיה� בפועל כלפי החייבי� וכתוצאה מכ� לא הייתי , הוראות שניתנו בעקבותיה�וה

א� , חלק� אמנ� קשות, במשרד עצמו רק נהלתי שיחות ע� החייבי�. רגיש לסבל שנגר� לאנשי�

ממנה , לפיכ� נית� לאמור שחייתי בבועה.  כמוב� שש� לא ננקטו כל הליכי� פיזיי� כנגד החייבי�

 ".ליכלכתי את הידיי�"מבלי שאני ,  ההוראות לביצוערק נשלחו

 תרבות ארגונית

והנחות ונורמות ההתנהגות המשותפות לעובדי הארגו� הנבנות , המסגרת ההכרתית תהאמונות

באמצעות תהליכי הסוציאליזציה של הארגו� והמכוונות  את הקשב של חברי הארגו�  לבעיות 

 .ה  ומתעלמת מנושאי�  אחרי�ונושאי� המודגשי� בתהלי� הסוציאליזצי

 

המוסרי שלי באותו הזמ� הייתה ההנהלה של " עיוורו�"לדעתי אחד הגורמי� החשובי� ל "

הדגש היה רק על הישגי� ללא . אשר תגמלה רק עבור ביצועי� ועודדה תחרות ללא גבולות, המקו�

ות שמתו� עשרות מפתיע לרא. העובד בא לעבודה רק בשביל למכור. התייחסות וביקורת על הדר�

 "עובדי� לא ק� אחד שאמר שמשהו לא בסדר למרות שכול� ידעו בצורה זו או אחרת

 

נוצרה בחברה תרבות ארגונית שבה עובדי החברה היו מוכני� לעשות הכל עבור החברה מבחינת " 

בעצ� עובדי החברה הגיעו למצב של טשטוש גבולות  גבולות בי� הבית לבי� . זמ� ההשקעה בה

אחריות ונאמנות  לחברה ,התרבות הארגונית הביאה את העובדי� למכסימו� מחוייבות .ה העבוד

 "שהביאה לביטול כל דבר אחר�  ולא זיהיתי את הבעיה של העובדת

 

. כבר בחודשי עבודתי הראשוני� נתקלתי בתרבות ארגונית בחברה שנגזרה מאופיי� של הבעלי�"

באווירה האגרסיבית שאפיינה " נדבקתי"ת בשלב זה שיחות ודיוני� התנהלו באגרסיביות ועצבנו

לא גיליתי סובלנות לטעויותיה� אשר נבעו למעשה ,את החברה והייתי קשה כלפי העובדי�  

 ".ניתו לומר שהייתה לי גישה שלילית ביקורתית. מחוסר נסיונ�

 מודלי�  מנטליי�  ורוטינות פעולה 

ל הארועי� עימ� מתמודד מקבל ההחלטה סכמה קוגניטיבית המשפיעה על תפיסה ופרשנות ש

 .בכיווני� מסויימי�  וגורמת להתעלמות מהיבטי� אחרי�

 

 "כללי המשחק הנהוגי� בתחו� והנורמות המקובלות גורמי� לנו לא לשי� לב לסוגיות מוסריות"

 

י העקרו� שמדגיש את "כמהנדס חונכתי ע. אני יכול לייחס התנהגות זו להשכלה ההנדסית שלי "

הא� "בעוד שבמקו� זה היה צרי� לשאול " לבעיה צרי� למצוא פיתרו�"� לפתור בעיות  הצור

 "?בכלל יש פה בעיה

 

לא הכרתי , שנמסר לי מפי החברה שלי אודות העובדי�" דעה קדומה"הייתי כל כ� שקועה בתו� "

 והשתמשתי במידע, לא רציתי עובדי� לא טובי�. אות� ומאוד רציתי להצליח בהרכבת הצוות

הסתמכתי על המידע הזה בעיניי� עצומות . פסילת עובד/קוד� כפיסת מידע מובהקת בקבלת

 ".שההחלטה שלי עלולה להיות מוטית, ולרגע לא הרהרתי במהל� תקופת המיוני�
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 על כשל  בזיהויגורמית השפעה רב 

כשל בזיהוי סוגיה המוסרית בסיטואצית החלטה כתוצאה מהתייחסות בו זמנית מצטברת  

 .ספר גורמי� מסיחי�למ

ביסס אצלי , ד"ובמסגרת התמחותי ועבודתי כעו, אביב�חינוכי במסגרת הפקולטה למשפטי� בתל

, אפשר לי להתעל� בגסות לב ממצוקותיה� של אות� אנשי�, חינו� זה.ומעשי, אורח חשיבה ציני

ומי שאינו , "שלא ירכוש, מי שאינו יכול להרשות לעצמו לרכוש דירה" –בנימוק המאוד פרקטי של 

יש לפעול ללא מעצורי� לש� מימוש ההסכ� , "הסכמי� יש לכבד" ומכיוו�  ש–עומד בהסכ� 

העובדה שאת מרבית הפעולות שנקטתי כנגד החייבי�  )מודל מנטלי(.והוצאתו לפועל תרתי משמע

 הביאה לריחוק וניתוק, ואחרי�,  אנשי ההוצאה לפועל– אלא באמצעות שליח –לא ביצעתי בעצמי 

ובי� השלכותיה� בפועל כלפי , וההוראות שניתנו בעקבותיה�, בי� ההחלטות שלקחתי במשרד

 )מרחק פסיכולוגי( החייבי�
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 4' נספח מס

 
 מנהלת/יום בחיי מנהל.א
 

אלקטרוניקה במהלך יום עבודה " גמא"ל חברת "מתבקשת למלא את מקומו של מנכ/את מתבקש/אתה
הנושאים . ל של חברה"ש לקבל החלטות לגבי נושאים שונים שבהם עוסק מנכבמהלך יום זה תתבק. אחד

מתבקשת לקרא את כל אחד /הינך מתבקש. ל"י לוח הזמנים המפורט ביומנו של המנכ"יוצגו לך עפ
ולכתוב בשורות המיועדות לכך בהמשך מה החלטתך לפעול באותו ארוע : י סדר הופעתם"מהארועים עפ

הרגשות או כל דבר שעובר עליך בעת נסיונך ,ות המיועדות לכך את המחשבותנסי לתאר בכתב בשור/נסה
 .להתמודד עם הבעיה המוצגת בפניך

 תאור החברה
. אלקטרוניקה הינה חברה העוסקת בפיתוח מוצרים צבאיים ואזרחיים בתחומים רבים" גמא"חברת 

א "מ דרומית לת" ק60 טכנאים ממוקמת כ150 מהנדסים ו200 עובדים מתוכם כ1000החברה המונה כ
 טכנאים שחלקם הגדול בחר 50 מהנדסים ו100במהלך השנה הקודמת הייתה החברה בתנופה וגייסה כ
לחברה המתמודדת בשוק תחרותי הן בארץ והן .לעבור לגור בעיר הסמוכה לאזור התעשייה של המפעל

ל מצב של חוסר  חודשי עבודה אך המשבר בשוק העולמי והמקומי משפיע ע10ל צבר הזמנות ל"בחו
על מנת להתמודד עם המצב פועל אגף השיווק להשתתפות .  חודשים10ודאות גדולה לגבי הצפוי מעבר ל

אגרסיבית במכרזים שונים מול משרדי הממשלה בארץ ביניהם מכרז רב היקף לרישות גדר אזהרה  
מאמצים רבים . יםאלקטרונית הנבנית לאורך גדר המערכת בגבול הצפון שאמורה לעבור שיפורים ניכר

החברה .מוקדשים גם לשיווק פרויקט פיתוח חדש בנושא אבטחת שדות תעופה למדינה מרכזית באירופה
י אחד  הפרויקטים  המרכזיים "נמצאת כיום בקשיי נזילות משמעותיים כתוצאה מאיחור באספקת מוצר ע

 .ללא כל סנטימנטיםי תנאי החוזה וגובה קנסות פיגורים "ללקוח תובעני המקפיד על תשלום עפ
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1. 
 פגישה עם איציק ארגמן היועץ הארגוני שמלווה אותך במהלך השנה האחרונה והוכיח - 07.30

 .מיומנות מקצועית רבה ויכולת בין אישית מרשימה
 

קבעתם להיפגש מוקדם לפני תחילת יום . איציק התקשר אתמול בערב וביקש להפגש איתך בדחיפות
 מתוכננת ישיבת 8.30כבר ב. ודה עקב לחץ הזמן שנוצר בעקבות הפגישות המתוכננות במהלך היוםהעב

 הגעת יחד עם איציק למשרדך ומיד נכנסתם לחדרך על צג המחשב ראית.הנהלה לדיון במצב החברה 
בחרת לחכות עד לאחר . ראית בזוית עיניך דואר דחוף מעידן אך ראש פרויקט חדשOUTLOOK ב 

איציק ערך על פי בקשתך אבחון ארגוני באחד הפרוייקטים המרכזיים שבראשו עומד . עם איציקהפגישה 
עידן מהנדס מוכשר ויצירתי שהוכיח את עצמו בניהול צוות פיתוח והחליף לפני שלושה חודשים את יהודה 

העבודה לדבריו תהליך . הנתונים שהציג לך איציק נראו בעיתיים. שנתמנה לתפקיד בכיר באגף השיווק
בפרוייקט עליו ממונה עידן אינו זורם כהלכה ולדעתו יש בעיה הן בהרגלי העבודה של עידן שלא הפנים 
את התקדמותו לפרוייקט גדול המחייב שיטות ניהול שונות מאשר נהג בניהול הצוות הקטן יחסית אותו 

ייקט עומד בלוח הזמנים כתוצאה מכך אין הפרו. והן במבנה הארגוני של הפרוייקט, הוביל לפני קידומו
לדעת איציק העובדים נמצאים . מול הלקוח ועידן לוחץ את העובדים לעבודה בשעות נוספות רבות

הוא הציע לקחת את צוות הפרוייקט לסדנא בת יומיים מחוץ למפעל ולבחון . בשחיקה וצריך לעשות משהו
רק . א לדפוסי עבודה יעילים יותראת המבנה הארגוני של  הפרויקט ולנסח יעדים ערכניים על מנת להבי

כל . אתמול נסתבר לך כי לוח הזמנים של הפרויקט נמצא בפיגור וכתוצאה מכך הלקוח אינו מזרים כספים 
אחור יגרום לפגיעה בתזרים המזומנים של החברה והמשמעות של הפסקת העבודה ליומיים תגרום לפיגור 

  . נוסף בלוח הזמנים ולפגיעה במוניטין של החברה
 .נמקי את החלטתך /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2 
 ל לשיווק שנכנס אלי& ביוזמתו" פגישה בלתי מתוכננת  ע� הסמנכ(8.00

 
 

. לחודש לסינגפור עובדי� היוצאי� הלילה 10ל השיווק העלה בפני� את בעיית הביטוח של "סמנכ

 דולרי� שבמצבנו זה בעיה K 20$כולל את כל הרכיבי� כולל פיצוי נגד תאונות יעלה כ הביטוח 
דיברתי ע� . 50%בתזרי� המזומני� הורדת מרכיב ההטסה והטיפול הרפואי יוריד את העלות ב

 חברת א� כי לא ברמה זהה לזה שמבטיחה,הסוכ� המקומי שטוע� כי הוא יכול לדאוג לתחליפי� 
, המשמעות שא� קורה משהו רציני והמפעל מחוייב לעובדי� בחוזה ההעסקה שלה�. הביטוח

דבר ,  הא� לקחת את הסיכו� . אל" דולר100למפעל במקרנה כזה להגיע ליכולה העלות להגיע 
א� במקרה של תקלה העלות למפעל ,שיפחית את ההוצאה המיידית ויסייע לתזרי� המזומני� 

  משו� שה� טסי� עוד הלילה17.00יש לתת תשובה עד . חמשתהיה גדולה פי 
 נמקי את החלטתך/תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך
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3 
מנהל משאבי האנוש של החברה נכנס לחדרך וביקש להחליף איתך מספר דברים בדחיפות  -8.20

 8.30עוד לפני ישיבת הנהלת החברה המתוכננת ל 
 

הוא הציג לך בעיה ידועה זה זמן עם אחד המהנדסים הבכירים והחיוניים ביותר האחראי על מערך 
 נכנס אליו אתמול בערב וביקש לקבל האיש.המיחשוב של אגף הייצור שמבקש העלאה משמעותית בשכרו

האיש הודיע שאם לא יקבל תשובה חיובית תוך .  בשכרו15%תשובה לגבי דרישתו להעלאה מיידית של 
הבעיה קשה מצד אחד האדם חיוני ועזיבתו עלולה לגרום לנזקים דווקא במצב . שבוע הוא מתכוון להתפטר

לולה לגרום להתמרמרות אצל עובדים אחרים שגם הבעייתי בו נמצא המפעל יחד עם זאת העלאה בשכרו ע
מה . "מצב המפעל ועתידו הבלתי ברור אינו מאפשר לתת לאדם את מבוקשו. הם מבקשים העלאה בשכרם

 . שאל מנהל משאבי האנוש" ?עושים 
 .נמקי את החלטתך /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך

 
. 
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4. 
  ישיבת הנהלת המפעל –8.30

 
לפני כשנה גייסנו עשרות מהנדסים וטכנאים בעקבות צבר : "ל לתפעול מציג את הנושא לדיון"סמנכ

חלק מאותם עובדים עברו לגור באותה עיר שבה . הזמנות שקיבל המפעל ממדינה בדרום מזרח אסיה
ח האומר כי כתוצאה מהמשבר לפני שבוע נתקבלה הודעה מהלקו. ממוקם המפעל יחד עם משפחותיהם

נעשתה עבודת מטה באגף משאבי אנוש יחד עם . הכלכלי בדרום מזרח אסיה הוא מבטל את רב ההזמנות
הוכנה רשימה . מהנדסים50 עובדים מהם כ200אגף התפעול והמסקנה אליה הגיענו שיש צורך בפיטורי 

נה האחרונה שרובם אף העתיקו את רב המועמדים לפיטורים הם מקרב נקלטי הש. של העובדים המיותרים
הצורך בפיטורים הוא ודאי ואין כל סיכוי שבמצב . מקום מגוריהם מאזור המרכז עם משפחותיהם בעידודנו

יחד עם זאת .הנוכחי נוכל להתארגן על פרויקטים חדשים שיפתרו את מצב התעסוקה של אותם עובדים
מתי , הנושא שעומד על הפרק בדיון היום. באיםיש לנו  צורך באותם עובדים לתקופת עשרת החודשים ה,

הנושא דחוף ויש לקבל החלטה ?  חודשים10יש להודיע לעובדים על כך שלא נוכל להעסיק אותם בעוד 
 "עוד היום
 .ל לתפעול פונה אליך ומבקש את חוות דעתך"הסמנכ

 .נמקי את החלטתך /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך
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5. 
 מנהל התפעול מבקש להיכנס אלי& בתו� הישיבה

 
בשנה הבאה המפעל אמור .  הוא נראה כעוס. מנהל התפעול נכנס אלי� לאחר ישיבת הנהלה 

המערכת אמורה ליעל את בעבודה .  לניהול משאבי הארגו�ERPלהטמיע מערכת ממוחשבת 
פעלי� אחרי� לא נוכל להצליח בתהלי� הטמעת י הנסיו� המצטבר במ" לטענתו עפ15%.במפעל ב

על מנת לנהל את התהלי� . השקעה בתכנו� תהלי� ההטמעה הארגוני ובביצוע הדרכות לעובדי�
אחד מה� הוא מומחה לפיתוח . הוא גייס לפני חודשיי� שני עובדי� חדשי� בעלי נסיו� בתחו�

י המסתמ� מדיו�  "לדבריו עפ. ולהדרכה בארגוני� ולשני נסיו� בהטמעת מערכת דומה בארגו� גד
לטענתו א� העובדי� . ל נמצאי� בראש רשימת המועמדי� לפיטורי�"ההנהלה שני העובדי� הנ

הללו יפוטרו לא נוכל להצליח בהטמעת המערכת והוא מבקש ממ� להתערב ולהוציא אות� 
� הוצאת� מרשימת המיועדי� לפיטורי� תאל� אות� להחזיר לרשימת המפוטרי. מהרשימה

העתידית  שני מהנדסי� צעירי� מבריקי� שסיימו את הטכניו� בציוני� גבוהי� שג� ה� הגיעו 
 . למפעל באותה תקופה

 .נמקי את החלטתך /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך
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6 
 . פגישה עם מנהל האחזקה של המפעל-12.30

 .הנושא רכישת מכונה חדשה לבדיקת כרטיסים אלקטרוניים עבור קו הייצור לאזעקות ביתיות ובטחוניות
נכון . ם כיום הקו אינו עומד בעומס האספקותמנהל האחזקה מדווח על כך כי עקב הציוד המיושן הקיי

לעכשיו זה הקו בעל פוטנציאל הרווחיות הגדול ביותרעןל מנת לזכות במכרז מול מערכת הבטחון להתקנת 
גם קו האזעקות הביתיות . מערכות איתור משוכללות בקו התפר אנו צריכים להוכיח יכול ייצור רצינית 

מנהל האחזקה איתר לאחר בדיקה . לל התקלות במכונה הישנהלא מסוגל לעמוד בקצב משביע רצון בג
המכונות דומות במחיר ובעלות האחזקה אך שונות . רצינית של הנושא שני סוגי מכונות שמתאימות למפעל

 :ברמת הטכנולוגיה והמועדות לתקלות 
 15%א כ מסוג מוכר המתבסס על טכנולוגיה מסורתית ישנה הצפי לתקלות שיגזלו זמן הו–' מכונה א
 22%אחוז התקלות הצפוי הוא כ.  מסוג חדש המבוסס על טכנולוגיה חדשה יותר ופחות מוכרת -'מכונה ב

יש אפשרות להוריד את אחוז התקלות  ) 10%זמן אחזקה רב יותר ב(אם כי בעבודות תחזוקה קפדניות 
 .יד למכונה זו יתרון של שילוב פונקציות חדשות הנמצאות בפיתוח  בעת.18%הצפויות ל

 ?  מה תגובתך מנהל האחזקה מבקש להתייעץ איתך לגבי ההחלטה הרצויה
 .נמקי את החלטתך /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך
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7. 
14.00 – 

הוא ממתין .  שלו מהבקרe-mailמזכירתך נכנסת ואומרת כי עידן על הקו והוא שואל אם קראת את ה 
 .להנחיות ממך

 
 ל שלו�"למנכ

המפרט . ו� מזרח אסיה כוללת מערכת אופטיתאותה מכרנו ללקוח זר בדר" אגפא"מערכת הנשק 
י הצוות הטכני של הלקוח שרמתו המקצועית נמוכה "קודמי לתפקיד אושר ע, י יהודה"שנסגר ע

העלויות שנסגרו נוגעות בגבולות אי הכדאיות וחלק מהשיקולי� של , להזכיר�.יחסית לצוות שלנו
ו נותרי� ללא עבודה א� הפרויקט המפעל היה להימנע מפיטורי כמה עשרות עובדי� טובי� שהי

בדיו� קידו� שערכתי . תו� שלושה חודשי�50 מערכות מתו� 20אנחנו אמורי� לספק . היה מתבטל
אתמול בדקתי את המפרטי� והסתבר לי כי במערכת לא הוגדר רכיב שאמור למנוע פגיעת לייזר 

יעה חמורה בעינו של הדבר עלול להביא לפג.י כח אויב  במשתמש במערכת האופטית"המופעלת ע
ל יכולה להעביר את הפרויקט מרווח קט� "עלות רכישת הרכיב הנ. המשתמש בכוונת עד עיוורו�

אי� לי ספק שא� נדווח ללקוח על הבעיה הוא ידרוש מאיתנו להתקי� את הרכיב . להפסד משמעותי
 ?מה לעשות.קיי� ג� סיכוי שה� יאשימו אותנו בהטעית�. ללא תוספת עלות

 יד�ע     
 

 .נמקי את החלטתך /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך
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8. 
  פגישה עם נציג השיווק של החברה באירופה-16.00

במסגרת תוכנית רכש של מדינה אירופאית לאבטחת שדות תעופה קיימת התענינות מצד נציגיה במערכת 
נתבקשתם להציג את המערכת בפני גורם מקצועי האחראי .חדשנית הנמצאת לקראת סיום פיתוח במפעלך

גורם זה אחראי להמלצות .מוצר שאמור להיכלל בפרויקט שיפור שדות תעופה אותו הוא מנהללהערכת ה
 . על בחירת מערכת האבטחה

 :ברשימת הקריטריונים נכללים הפרמטרים הבאים 
 ביצועי המערכת

 מחיר
 הערכת סיכונים לגמר מושלם של הפרויקט

 .אמינות החברה
ניח שהלקוח רוצה שחברתך תיקח את מירב הסיכונים מאחר ופיתוח המערכת עדיין לא הושלם סביר לה

הערכת מנהלי הפרוייקט כי .י דרישת הלקוח קנסות פיגורים רציניים"פיגורים מצד החברה יגררו עפ. עליה
מאידך אם לא תסכים לתנאי הלקוח . י הלקוח" סיכוי שלא יעמדו בזמן המסירה המוגדר בחוזה ע30%יש 

וק טוען כי המוניטין של חברות ישראליות באירופה כתוצאה מאי עמידה נציג השיו. תפגע בסיכויי הזכיה
 כל הסיכויים שהרווח מהפרוייקט יהיה שולי אם תענה ללחצי הלקוח. בהתחייבויות רע

 
 .נמקי את החלטתך /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך
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9. 
 לא מתוכננת פגישה– 17.00

 
נשמעת דפיקה על . מזכירתך כבר יצאה לביתה. אין איש במשרד. ועומד לצאת לביתך אתה אורז את תיקך

דלתך ונכנס אמנון שהוא חברך לאורך שנים אותו הכרת במסגרת שרות מילואים אשר רק לפני כחודשיים 
אמנון הוא טכנאי בעל ידי זהב וכושר . סייע לך באיתור ביתך שנמצאת בטיול בהודו והקשר עימה נותק 

ור השולט בכל תהליכי הייצור ואחראי  להפעלת קו הייצור המרכזי שאמור לספק הזמנה חשובה אלת
קיים פיגור קל בעמידה ביעדי הייצור בקו זה  ואי עמידה במועד האספקה תגרום לקנס .ל"ללקוח בחו

ע בזמן האחרון אמנון נראה מבולבל ומנהליו מתלוננים על חוסר ריכוז מצידו הפוג. משמעותי למפעל
אמנון מבקש לשוחח איתך שיחה אישית הוא נראה נרגש ומספר לך שאשתו מנהלת . ביעילות העבודה

יהודה הוא איש חביב מנהל שיווק מצטיין שעוסק . רומן עם יהודה אחד ממנהלי השיווק המרכזיים במפעל
ערב אמנון מבקש שתת. בימים אלה בהכנת הצעה ללקוח רציני באירופה ויש לך הערכה רבה כלפיו

הדבר מסעיר אותו והוא אינו מסוגל . בפרשה ותשפיע על יהודה שיפסיק את מערכת היחסים עם אשתו
נוכחותו של אמנון . קשה לו להגיע לעבודה ולהתקל ביהודה והוא מבקש לצאת לחופשה.להתרכז בעבודתו

 . בשבועות הקרובים היא קריטית ליכולת לספק מוצרים מהקו בו הוא עובד
 

 .נמקי את החלטתך /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/ תאר? מה תגובתך
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10. 
  דחוףe-mailממש לפני צאתך הודעה  על   –17.20

 
 "גמא"ל "מנכ: אל 

 איתן הראל מנהל פרויקט חישה אלקטרונית: מאת 
 

 דיון מחודש בעלות ההצעה למשרד הביטחון: הנדון 
 

אנו נמצאים בשלבי סיום של הכנת המכרז שהוציא משרד הביטחון להתקנת חיישני תנועה ומצלמות 
 את ההצעה אנו אמורים להגיש.טלביזיה בגדר המערכת בקו הצפון הנמצאת בתהליך שיקום ושיפור

הנושא הוא חדש עבורנו וזכייה במכרז תגדיל את הסיכויים לזכות בחוזים לגבי גזרות . בתחילת שבוע הבא
לפני כשנתיים נכשלנו בנסיון לזכות בפרויקט דומה ולכן לדעתי יש . ל"נוספות  ואולי גם  בפרויקטים בחו

 20חי יביא לפער תעסוקה לגבי ככשלון במכרז הנוכ.  חשיבות ראשונה במעלה לזכייה במכרז הנוכחי
פשוטה ויעילה והיא בנויה על ,ההצעה שאושרה על ידך . ל ניאלץ לפטר  חלק מהם"עובדים שבנסיבות הנ

שהיא (מעובד בכיר  שעזב את החברה " אוריון"הצלחנו לקבל נתונים על המפרט של .  רווח15%
 דבר 10% חייבים  להוריד את המחיר באנו,  לאור הנתונים הללו.לפני כחודש) המתחרה העיקרית שלנו

 . שיביא אותנו למחיר שנמצא קרוב  לסף התחתון של הרווח השולי  אך יאפשר לנו זכייה במכרז
 .מבקש את הנחיותיך ואת אישורך לתיקון הצעת המחיר החדשה 

 
 בברכה         
 איתן         

 
 .את החלטתך נמקי /תארי  את מחשבותיך ושיקוליך ונמק/תאר?  מה תגובתך

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 מבחינתך הקשות ביותר לפתרוןמבין הבעיות שהוצגו בפניך מהן לדעתך ארבעת הבעיות . ב
 י את בחירתך/נמק? מנהלת/כמנהל

 
 הבעיה הקשה ביותר לפיתרון

'______  מס בעיה
_________________________________________________________________נימוק

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 הבעיה השניה ברמת הקושי 

'______ בעיה מס
_________________________________________________________________נימוק

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 הבעיה השלישית  ברמת  הקושי
 ' ______ בעיה מס

_________________________________________________________________נימוק
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 הבעיה הרביעית ברמת  הקושי
_____ ' __בעיה מס

_________________________________________________________________נימוק
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
י את /נמק?  מבחינתך כמנהל הבעיות החשובות ביותרו בפניך מהן לדעתך ארבעת מבין הבעיות שהוצג.ג

 בחירתך
 

 הבעיה החשובה ביותר
 '________ בעיה מס

_________________________________________________________________נימוק
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 הבעיה השניה בחשיבותה

______ '_ בעיה מס
_________________________________________________________________נימוק

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 הבעיה השלישית  בחשיבותה 

' ____ בעיה  מס
_________________________________________________________________נימוק

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 הבעיה הרביעית בחשיבותה
' ____  בעיה  מס

_________________________________________________________________נימוק
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 את פרטי/פרט? באילו מן הבעיות שפגשת קיימים לדעתך היבטים מוסריים שהשפיעו על החלטתך
 מדוע לדעתך נמקי/ את הסוגיות המוסריות המאפיינות את אותם מצבים ונמקהגדירי/הגדר, ל"המצבים הנ

 !קיים בהן היבט מוסרי
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 נתונים אישיים

 למנהלים 
 קבהנ/  זכר : מין _______________         :גיל
 

 _________   ותק בניהול
 

 ____________השכלה
 

 _________מקום הלידה
 

 _____________שנת עליה לארץ
 

 3000. 5  3000 - 1000. 4   1000 – 500. 3   500-100. 2  100עד . 1:  גודל הארגון בו אתה עובד 
+ 
 

 שירותים/ ייצור / פיתוח : אופי הארגון 
 

 לסטודנטים
 

 נקבה/  זכר : מין ____         ___________:גיל
 

 ______________________________________________חוגי  לימודים 
 

 ___________________________שנת לימודים
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 5' נספח מס

                                               מחקר בתהליכי קבלת החלטות

 
לגבי ארועי� שבה� נפגש מנהל טיפוסי בחיי מטרת המחקר לבחו� את תהלי� קבלת ההחלטות 

אלקטרוניקה במהל� יו� " גמא"ל חברת "בהמש� תתבקש למלא את מקומו של מנכ.היו� יו� שלו
ל "במהל� יו� העבודה תתבקש לקבל החלטות לגבי נושאי� שוני� שבה� עוסק מנכ. עבודה אחד

הנ� מתבקש לקרא . ל"ל המנכי לוח הזמני� המפורט ביומנו ש"הנושאי� יוצגו ל� עפ. של חברה
י סדר הופעת� ולהגיב בקול ר� כל מה שעולה בראש� בעת העבודה על "את כל אחד מהארועי� עפ

, נימוקי� לדר� ההחלטה שקבלת,שיקולי� רלוונטיי� לקבלת ההחלטות  ,הגדרת הבעיה :הבעיות 
אנו מבקשי� . �ומחשבות וכל דבר שעובר עלי� בעת נסיונ� להתמודד ע� המצב שהוצג ל רגשות

מ שנוכל לעקוב אחר מכלול השיקולי� "ממ� להקפיד על הדיבור בעת תהלי� פתרו� הבעיות ע
 .והדר� בה פותר מנהל בעיות ניהוליות

לפני שאתחיל להציג בפני� את הנושאי� הדורשי� לקבל החלטות  אני רוצה לתרגל אות� בדיבור 
 .בקול ר�

  הזהתאר בקול את הדר� שהלכת עד שהגעת לחדר
 ל של מפעל"אתה מנכ

. די� היוצאי� הלילה לחודש לסינגפור  עוב10ל השיווק העלה בפני� את בעיית הביטוח של "סמנכ

 דולרי� שבמצבנו זה בעיה K 20$ביטוח כולל את כל הרכיבי� כולל פיצוי נגד תאונות יעלה כ 
דיברתי ע� . 50%בתזרי� המזומני� הורדת מרכיב ההטסה והטיפול הרפואי יוריד את העלות ב

א� כי לא ברמה זהה לזה שמבטיחה חברת ,הסוכ� המקומי שטוע� כי הוא יכול לדאוג לתחליפי� 
, והמפעל מחוייב לעובדי� בחוזה ההעסקה שלה�–המשמעות שא� קורה משהו רציני . הביטוח

יע דבר שיפחית את ההוצאה המיידית ויסי,הא� לקחת את הסיכו�   .K100$ יכולה העלות להגיע ל
יש לתת תשובה עד . א� במקרה של תקלה העלות למפעל תהיה גדולה פי חמש,לתזרי� המזומני� 

  משו� שה� טסי� עוד הלילה17.00
והרגשת� ,ונימוקי� להחלטה ,חשוב בקול ר� על שיקולי� והתלבטויות המשפיעי� על  החלטת� 

 הכללית  או כל דבר אחר שעולה בראש� בעת ההתמודדות ע� הסוגיה
  ור עתה לסימולציית הניהולנעב
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 תאור החברה

אלקטרוניקה הינה חברה העוסקת בפיתוח מוצרי� צבאיי� ואזרחיי� בתחומי� " גמא"חברת 
מ " ק60 טכנאי� ממוקמת כ150 מהנדסי� ו200 עובדי� מתוכ� כ1000החברה המונה כ. רבי�

 טכנאי� 50 מהנדסי� ו100רה בתנופה וגייסה כא במהל� השנה הקודמת הייתה החב"דרומית לת
לחברה המתמודדת .שחלק� הגדול בחר לעבור לגור בעיר הסמוכה לאזור התעשייה של המפעל

 חודשי עבודה א� המשבר בשוק העולמי 10ל צבר הזמנות ל"בשוק תחרותי ה� באר� וה� בחו
על מנת להתמודד .  חודשי�10והמקומי משפיע על מצב של חוסר ודאות גדולה לגבי הצפוי מעבר ל

 �ע� המצב פועל אג" השיווק להשתתפות אגרסיבית במכרזי� שוני� מול משרדי הממשלה באר
, ביניה� מכרז רב היק" לרישות גדר אזהרה אלקטרונית הנבנית לאור� גדר המערכת בגבול הצפו�

ח חדש מאמצי� רבי� מוקדשי� ג� לשיווק פרויקט פיתו. שאמורה לעבור שיפורי� ניכרי�
החברה נמצאת כיו� בקשיי נזילות משמעותיי� כתוצאה מאיחור . למדינה מרכזית באירופה

י תנאי "י אחד  הפרויקטי�  המרכזיי� ללקוח תובעני המקפיד על תשלו� עפ"באספקת מוצר ע
 .החוזה וגובה קנסות פיגורי� ללא כל סנטימנטי�
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 מנהליו� בחיי 

 
 פגישה ע� איציק ארגמ� היוע. הארגוני שמלווה אות& במהל& השנה האחרונה (7.30

 .והוכיח מיומנות מקצועית רבה ויכולת בי� אישית מרשימה
 

קבעת� להיפגש מוקד� לפני תחילת . איציק התקשר אתמול בערב וביקש להפגש אית� בדחיפות
 8.30כבר ב. מתוכננות במהל� היו�יו� העבודה עקב לח� הזמ� שנוצר בעקבות הפגישות ה

הגעת יחד ע� איציק למשרד� ומיד נכנסת� לחדר� .מתוכננת ישיבת הנהלה לדיו� במצב החברה 
 על צג המחשב ראית

בחרת לחכות עד לאחר .  ראית בזוית עיני� דואר דחו" מעיד� ראש פרויקט חדשOUTLOOK ב
 .הפגישה ע� איציק

ני באחד הפרוייקטי� המרכזיי� שבראשו עומד עיד� מהנדס איציק ער� על פי בקשת� אבחו� ארגו
מוכשר ויצירתי שהוכיח את עצמו בניהול צוות פיתוח והחלי" לפני שלושה חודשי� את יהודה 

לדבריו תהלי� . הנתוני� שהציג ל� איציק נראו בעיתיי�. שנתמנה לתפקיד בכיר באג" השיווק
כהלכה ולדעתו יש בעיה ה� בהרגלי העבודה של עיד� העבודה בפרוייקט עליו ממונה עיד� אינו זור� 

שלא הפני� את התקדמותו לפרוייקט גדול המחייב שיטות ניהול שונות מאשר נהג בניהול הצוות 
כתוצאה מכ� אי� . וה� במבנה הארגוני של הפרוייקט, הקט� יחסית אותו הוביל לפני קידומו

�.  את העובדי� לעבודה בשעות נוספות רבותהפרוייקט עומד בלוח הזמני� מול הלקוח ועיד� לוח
הוא הציע לקחת את צוות הפרוייקט . לדעת איציק העובדי� נמצאי� בשחיקה וצרי� לעשות משהו

לסדנא בת יומיי� מחו� למפעל ולבחו� את המבנה הארגוני של  הפרויקט ולנסח יעדי� ערכניי� על 
 ל� כי לוח הזמני� של הפרויקט נמצא רק אתמול נסתבר. מנת להביא לדפוסי עבודה יעילי� יותר

כל אחור יגרו� לפגיעה בתזרי� המזומני� של . בפיגור וכתוצאה מכ� הלקוח אינו מזרי� כספי� 
החברה והמשמעות של הפסקת העבודה ליומיי� תגרו� לפיגור נוס" בלוח הזמני� ולפגיעה 

 תאר את כל העובר בראש� והחלטותי� בקול ר�.  במוניטי� של החברה
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 מנהל משאבי האנוש של החברה נכנס לחדר& וביקש להחלי� אית& מספר דברי� בדחיפות (8.20
 8.30עוד לפני ישיבת הנהלת החברה המתוכננת ל 

הוא הציג ל� בעיה ידועה זה זמ� ע� אחד המהנדסי� הבכירי� והחיוניי� ביותר האחראי על מער� 
האיש נכנס אליו אתמול בערב .ייצור שמבקש העלאה משמעותית בשכרוהמיחשוב של אג" ה

האיש הודיע שא� לא יקבל .  בשכרו15%וביקש לקבל תשובה לגבי דרישתו להעלאה מיידית של 
הבעיה קשה מצד אחד האד� חיוני ועזיבתו . תשובה חיובית תו� שבוע הוא מתכוו� להתפטר

ו נמצא המפעל יחד ע� זאת העלאה בשכרו עלולה עלולה לגרו� לנזקי� דווקא במצב הבעייתי ב
מצב המפעל ועתידו . לגרו� להתמרמרות אצל עובדי� אחרי� שג� ה� מבקשי� העלאה בשכר�

 . שאל מנהל משאבי האנוש" ?מה עושי� . "הבלתי ברור אינו מאפשר לתת לאד� את מבוקשו
 .העלה את מחשבותי� בקול ר��נסה להתמודד ע� הבעיה 
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  ישיבת הנהלת המפעל –8.30
 

 עשרות מהנדסי� וטכנאי� בעקבות ייסנולפני כשנה ג" :ל לתפעול מציג את הנושא לדיו�"סמנכ
 מאות� עובדי� עברו לגור  גדול חלק.  בדרו� מזרח אסיההממדינ המפעל צבר הזמנות שקיבל

האומר  לפני שבוע נתקבלה הודעה מהלקוח.  משפחותיה�באותה עיר שבה ממוק� המפעל יחד ע�
נעשתה עבודת מטה . הוא מבטל את רב ההזמנות כתוצאה מהמשבר הכלכלי בדרו� מזרח אסיה כי

 עובדי�  120באג" משאבי אנוש יחד ע� אג" התפעול והמסקנה אליה הגיענו שיש צור� בפיטורי 
רב המועמדי� לפיטורי� ה� מקרב . רי�הוכנה רשימה של העובדי� המיות. מהנדסי�50מה� כ 

נקלטי השנה האחרונה שרוב� א" העתיקו את מקו� מגוריה� מאזור המרכז ע� משפחותיה� 
 ואי� כל סיכוי שבמצב הנוכחי נוכל להתארג� על פרויקטי� הצור� בפיטורי� הוא ודאי. בעידודנו

  צור� באות� עובדי� וניש ל,יחד ע� זאת .חדשי� שיפתרו את מצב התעסוקה של אות� עובדי�
לעובדי� על יש להודיע מתי , הנושא שעומד על הפרק בדיו� היו�. לתקופת עשרת החודשי� הבאי�

 "?  חודשי�10 להעסיק אות� בעוד נוכלכ� שלא 
 חשוב בקול ר� חשוב בקול ר� על שיקולי� התלבטיותי� והחלטותי�. ? ל"מה החלטת� כמנכ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 400 

 
 

  ומבקש כמה דקות מזמנ&תו� הישיבהמייד ע� תו� הישיבה  אלי& נכנסמנהל התפעול 
 

בשנה הבאה המפעל אמור .  הוא נראה כעוס. מנהל התפעול נכנס אלי� לאחר ישיבת הנהלה 

המערכת אמורה ליעל את בעבודה .  לניהול משאבי הארגו�ERPלהטמיע מערכת ממוחשבת 
י הנסיו� המצטבר במפעלי� אחרי� לא נוכל להצליח בתהלי� הטמעת "עפ לטענתו 15%.במפעל ב

על מנת לנהל את התהלי� . השקעה בתכנו� תהלי� ההטמעה הארגוני ובביצוע הדרכות לעובדי�
אחד מה� הוא מומחה לפיתוח . הוא גייס לפני חודשיי� שני עובדי� חדשי� בעלי נסיו� בתחו�

י המסתמ� מדיו�  "לדבריו עפ.  מערכת דומה בארגו� גדולהדרכה בארגוני� ולשני נסיו� בהטמעת
לטענתו א� העובדי� . ל נמצאי� בראש רשימת המועמדי� לפיטורי�"ההנהלה שני העובדי� הנ

הללו יפוטרו לא נוכל להצליח בהטמעת המערכת והוא מבקש ממ� להתערב ולהוציא אות� 
להחזיר לרשימת המפוטרי� הוצאת� מרשימת המיועדי� לפיטורי� תאל� אות� . מהרשימה

העתידית  שני מהנדסי� צעירי� מבריקי� שסיימו את הטכניו� בציוני� גבוהי� שג� ה� הגיעו 
 . למפעל באותה תקופה

 
 חשוב בקול ר� חשוב בקול ר� על שיקולי� התלבטיותי� והחלטותי�. ? ל"מה החלטת� כמנכ
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 .שה ע� מנהל האחזקה של המפעל פגי(12.30
 רכישת מכונה חדשה לבדיקת כרטיסי� אלקטרוניי� עבור קו הייצור לאזעקות ביתיות :הנושא

 .ובטחוניות
. מנהל האחזקה מדווח על כ� כי עקב הציוד המיוש� הקיי� כיו� הקו אינו עומד בעומס האספקות

על מנת לזכות במכרז מול מערכת  נכו� לעכשיו זה הקו בעל פוטנציאל הרווחיות הגדול ביותר
ג� . הבטחו� להתקנת מערכות איתור משוכללות בקו התפר אנו צריכי� להוכיח יכול ייצור רצינית 

מנהל . קו האזעקות הביתיות לא מסוגל לעמוד בקצב משביע רצו� בגלל התקלות במכונה הישנה
המכונות . מות למפעלהאחזקה איתר לאחר בדיקה רצינית של הנושא שני סוגי מכונות שמתאי

 :דומות במחיר ובעלות האחזקה א� שונות ברמת הטכנולוגיה והמועדות לתקלות 
 מסוג מוכר המתבסס על טכנולוגיה מסורתית ישנה הצפי לתקלות שיגזלו זמ� הוא –' מכונה א

 15%כ
א אחוז התקלות הצפוי הו.  מסוג חדש המבוסס על טכנולוגיה חדשה יותר ופחות מוכרת�'מכונה ב

יש אפשרות להוריד את  ) 10%זמ� אחזקה רב יותר ב( א� כי בעבודות תחזוקה קפדניות 22%כ
למכונה זו יתרו� של שילוב פונקציות חדשות הנמצאות בפיתוח  .18%אחוז התקלות הצפויות ל

 .בעתיד 
 חשוב בקול ר� על האפשרויות �.מנהל האחזקה מבקש להתייע� אית� לגבי ההחלטה הרצויה

 בפני� ונסה לייע� למנהל האחזקה מה לעשותהעומדות 
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14.00 – 

הוא .  שלו מהבקרe-mailמזכירת� נכנסת ואומרת כי עיד� על הקו והוא שואל א� קראת את ה 
 .ממתי� להנחיות ממ�

 
 ל שלו�"למנכ

המפרט . לת מערכת אופטיתאותה מכרנו ללקוח זר בדרו� מזרח אסיה כול" אגפא"מערכת הנשק 
י הצוות הטכני של הלקוח שרמתו המקצועית נמוכה "קודמי לתפקיד אושר ע, י יהודה"שנסגר ע

העלויות שנסגרו נוגעות בגבולות אי הכדאיות וחלק מהשיקולי� של , להזכיר�.יחסית לצוות שלנו
דה א� הפרויקט המפעל היה להימנע מפיטורי כמה עשרות עובדי� טובי� שהיו נותרי� ללא עבו

בדיו� קידו� שערכתי . תו� שלושה חודשי�50 מערכות מתו� 20אנחנו אמורי� לספק . היה מתבטל
אתמול בדקתי את המפרטי� והסתבר לי כי במערכת לא הוגדר רכיב שאמור למנוע פגיעת לייזר 

של הדבר עלול להביא לפגיעה חמורה בעינו .י כח אויב  במשתמש במערכת האופטית"המופעלת ע
ל יכולה להעביר את הפרויקט מרווח קט� "עלות רכישת הרכיב הנ. המשתמש בכוונת עד עיוורו�

אי� לי ספק שא� נדווח ללקוח על הבעיה הוא ידרוש מאיתנו להתקי� את הרכיב . להפסד משמעותי
 .קיי� סיכוי שה� יאשימו אותנו בהטעית�. ללא תוספת עלות

 עיד�     
 התלבטיותי� והחלטת�חשוב בקול ר� על שיקולי� 
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  פגישה ע� נציג השיווק של החברה באירופה(16.00

במסגרת תוכנית רכש של מדינה אירופאית לאבטחת שדות תעופה קיימת התענינות מצד נציגיה 
 גור� נתבקשת� להציג את המערכת בפני.במערכת חדשנית הנמצאת לקראת סיו� פיתוח במפעל�

מקצועי האחראי להערכת המוצר שאמור להיכלל בפרויקט שיפור שדות תעופה אותו הוא 
 . גור� זה אחראי להמלצות על בחירת מערכת האבטחה.מנהל

 :ברשימת הקריטריוני� נכללי� הפרמטרי� הבאי� 
 ביצועי המערכת

 מחיר
 הערכת סיכוני� לגמר מושל� של הפרויקט

 .אמינות החברה
מערכת עדיי� לא הושל� סביר להניח שהלקוח רוצה שחברת� תיקח את מירב מאחר ופיתוח ה
א� . י דרישת הלקוח קנסות פיגורי� רציניי�"פיגורי� מצד החברה יגררו עפ. הסיכוני� עליה

נציג . תסכי� לתנאי זה תפגע באמינות החברה ולעומת זאת א� לא תסכי� תפגע בסיכויי הזכיה
. ברות ישראליות באירופה כתוצאה מאי עמידה בהתחייבויות רעהשיווק טוע� כי המוניטי� של ח

 חשוב בקול ר� על �.כל הסיכויי� שהרווח מהפרוייקט יהיה שולי א� תענה ללחצי הלקוח
 שיקולי� התלבטיותי� והחלטותי�
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17.00 – 

 
ל "מתערוכה בחואתמול הוא חזר . עלעל הקו מנהל המחשוב של המפוהטלפו� מצלצל במשרד� 

לטענתו ה� הצליחו .   בחברה דומה לשלנו בצרפתמחסני�אתמול וראה תצוגה של מערכת לניהול 
 אל" 500הטמעת מערכת כזו עולה כ. בזמ� השינוע של הפריטי�ליעל את תהלי� העבודה ולחסו� 

 באופ� מלא תתפקד בתקופה זו יתכנו שיבושי� במסד הנתוני� א� לאחר מכ� המערכת. שקל
 . הוא מציע להתחיל לבחו� רכישה של מערכת שכזו. לסייע בניהול יעיל יותר של המחס�ויכולה 

 חשוב בקול ר� על שיקולי� התלבטיותי� והחלטותי�
 

 חשוב בקול ר� על שיקולי� התלבטיותי� והחלטותי�. מה תגובת�
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  דחו�e-mailממש לפני צאת& הודעה  על   –17.20
 

 "גמא"ל "מנכ: אל 
 אית� הראל מנהל פרויקט חישה אלקטרונית: מאת 

 
 דיו� מחודש בעלות ההצעה למשרד הביטחו�: הנדו� 

 
אנו נמצאי� בשלבי סיו� של הכנת המכרז שהוציא משרד הביטחו� להתקנת חיישני תנועה 

אנו אמורי� להגיש .ו� הנמצאת בתהלי� שיקו� ושיפורומצלמות טלביזיה בגדר המערכת בקו הצפ
הנושא הוא חדש עבורנו וזכייה במכרז תגדיל את הסיכויי� לזכות . את ההצעה בתחילת שבוע הבא

לפני כשנתיי� נכשלנו בנסיו� לזכות . ל"בחוזי� לגבי גזרות נוספות  ואולי ג�  בפרויקטי� בחו
כשלו� במכרז .  ה במעלה לזכייה במכרז הנוכחיבפרויקט דומה ולכ� לדעתי יש חשיבות ראשונ

 .ל ניאל� לפטר  חלק מה�" עובדי� שבנסיבות הנ20הנוכחי יביא לפער תעסוקה לגבי כ
הצלחנו לקבל נתוני� על .  רווח15%פשוטה ויעילה והיא בנויה על ,ההצעה שאושרה על יד� 

 .לפני כחודש) קרית שלנושהיא המתחרה העי(מעובד בכיר שעזב את החברה " אוריו�"המפרט של 

 דבר שיביא אותנו למחיר שנמצא קרוב  9%אנו חייבי�  להוריד את המחיר ב, לאור הנתוני� הללו
 . לס" התחתו� של הרווח השולי  א� יאפשר לנו זכייה במכרז

 .מבקש את הנחיותי� ואת אישור� לתיקו� הצעת המחיר החדשה 
 

 בברכה         
 אית�         

 
 
 

 חשוב בקול ר� על שיקולי� התלבטיותי� והחלטותי�. ת�מה תגוב
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 נתוני� אישיי�

 
 למנהלי� 

 נקבה/  זכר : מי� _______________         :גיל
 

 _________   ותק בניהול
 

 ____________השכלה
 

 _________מקו� הלידה
 

� _____________שנת עליה לאר
 

  +3000. 5  3000 � 1000. 4   1000 – 500. 3   100�500. 2  100עד . 1: בו אתה עובד  גודל הארגו� 
 

 שירותי�/ ייצור / פיתוח : אופי הארגו� 
 

 לסטודנטי�
 

 נקבה/  זכר : מי� _______________         :גיל
 

 ______________________________________________חוגי  לימודי� 
 

 ___________________________שנת לימודי�
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 6' נספח מס

 2במחקר  דוגמאות מייצגות לתגובות מוסריות ואסטרטגיות

 

 תגובה מוסרית לסוגית הפגיעה האפשרית מלייזר.א

ההחלטה שלי ... יש כא� עניי� ע� חיי� של אנשי� אתה לא יכול לגר� לעיוורו� של אנשי�"

אי� שו� קטע כא� שאתה יכול לוותר אתה ....ניי� של חיי� של אנשי� עיוורו�מתבססת על  שזה ע

ההחלטה . מתייחס לאנשי� אתה עובד ע� אנשי� אתה לא יכול לגרו� לעיוורו� של אנשי� אחרי�

אי� שו� קטע כא� שאתה יכול לוותר ....שלי מתבססת על  שזה עניי� של חיי� של אנשי� עיוורו�

 ."ה עובד ע� אנשי� אתה לא יכול לגרו� לעיוורו� של אנשי� אחרי�אתה מתייחס לאנשי� את

 

 תגובה אסטרטגית לסוגית הפגיעה האפשרית מלייזר.ב

הבעיה כא� היא מגיעה לכ� שא� אנחנו מרכיבי� את הרכיב הזה ולא גובי� על כ� תשלו� עד "

לגרו� לאבטלה א א� זה יגרו� לנו לפטר עובדי� "כמה ההפסד המשמעותי הוא אמנ� משמעותי ז

א� הרכיב הזה מופיע אז אי� ...של משפחות אז שווה לבדוק שוב פע� א� במפרט שנתנו ללקוח 

א� הוא לא מופיע אז שוב צרי� לבדוק כמה ההפסד ....אנחנו לא נסתכ� בתביעה ....ברירה

 א� הוא יגרו� לנו לפיטורי� של עובדי�   לא נוכל להרשות לעצמנו להתקי� את .....משמעותי

 

א" אחד לא ירצה אתנו  עסק לא אותה …א� מישהו יפגע  אז עוד פע� זה ג� יפגע במוניטי� "

 "ל"חברה וא" חברה בחו

 

 :תגובה מוסרית לסוגיית ההודעה המוקדמת על פיטורי�. ג

שאלה מה לעשות פה מתי ....בעיה קשה לדעתי משו� שמעבר לכס" יש כא� חיי� של אנשי�"

אי� סיכוי שנצליח ...ר יודעת שחלק מה� הולכי� להיות מפוטרי� להודיע לעובדי� כשאני כב

אני חושבת שאני . .........מה שמדובר במשפחות שלה� שעברו דירה וילדי� ...למצוא פרוייקטי� 

נכו� שהחברה חשובה לי  אבל קוד� אני מסתכלת על הצד ...צריכה לחשוב קוד� כל על העובדי� 

 ..."   לדעת כמה שיותר מוקד� אי� אני מסדרת את החיי� שלי זה בני אד� אני רוצה... האנושי

 

 תגובה אסטרטגית לסוגיית ההודעה המוקדמת על פיטורי�. ד

אני בוודאי , עכשיו אני בתור אה הנהלת המפעל שנגד עיני עומדת טובת המפעל והזמנה שקיימת"

כ אני "סה. חודשי�10על פיטוריה�  העתידיי� בעוד .. לא אודיע לעובדי� האלה עכשיו על אה

יוצא מתו� נקודת הנחה שמדובר לא בילדי� קטני� שהביאו אות� לאיזה שהוא מחנה או משהו 

כל אחד יודע שעבודת� תלויה בצבר . מהנדסי�, מדובר בעובדי� שגייסו אות� לעבודה, כזה

י� זכות א, א� אי� הזמנות למפעל אז אי� אה... וברור שobviousזה דבר . ההזמנות שקיי� למפעל

אי� טע� . כל אחד במחשבתו לוקח איזה שהוא סיכו� שאולי לא תהיה עבודה. קיו� למפעל הזה

 זה לא �א: מכמה וכמה סיבות.  חודשי� לא תהיה לה� עבודה10למהר ולהודיע לה� היו� שבעוד 

 " חודשי�10יתרו� לעבודה התקינה במש� ה 
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 תגובה מוסרית לסוגיית המידע במכרז. ה

אי� ספק שיש כא� בעיה אתית  . ד מ� האופ� שבו הגיע אלינו המידע לגבי המתחרי� אני מוטר"

 זהו קצה של מדרו� תלול וחשוב להעביר מסר זה לאנשי� �אשר איני רוצה שתהפ� לנורמה

 "המתאימי�

 

 תגובה אסטרטגית לסוגיית המידע במכרז. ו

הייתי ...מכרז במחיר הזה  אני הייתי ניגשת ל9%המתחרי� הציעו בעצ� מחיר שהוא נמו� ב"

יש לי עובדי� יש לי ידע השאלה א� יש מכרז ....קוד� כל בונה מה הטיעו� האלטרנטיבי 

אלטרנטיבי באר� אחרת או במשרד הביטחו�  שית� לי רווח יותר גדול מאשר ההצעה 

אבל כל דבר  השאלה היא מה האלטרנטיבה ...זהו משהו על הגבול של הרווחיות ....הנוכחית

א� אי� לי אלטרנטיבה בטווח הנראה לעיי� אני כ� הייתי ניגשת למכרז ואז הייתי ....

 הייתי מגדירה את המפרט הטכני  ואת החוזה שייחת� בצורה כזו שאחרי שהייתי זוכה.....עושה
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  7' נספח מס

 
 הנחיות לניסוי הטרמה

 
 מנהלת/יו� בחיי מנהל.א
 

אלקטרוניקה ולקבל " גמא"ל חברת "מתבקשת למלא את מקומו של מנכ/את מתבקש/האת
קרא את כל אחד מהארועי� הבאי� . ל של חברה"החלטות לגבי נושאי� שוני� שבה� עוסק מנכ

הרגשות או כל דבר שעובר ,י סדר הופעת� ותאר בכתב בשורות המיועדות לכ� את המחשבות"עפ
 .בעיה המוצגת בפני�עלי� בעת נסיונ� להתמודד ע� ה

 תאור החברה
אלקטרוניקה הינה חברה העוסקת בפיתוח מוצרי� צבאיי� ואזרחיי� בתחומי� " גמא"חברת 

מ " ק60 טכנאי� ממוקמת כ150 מהנדסי� ו200 עובדי� מתוכ� כ1000החברה המונה כ. רבי�
 טכנאי� 50 מהנדסי� ו100א במהל� השנה הקודמת הייתה החברה בתנופה וגייסה כ"דרומית לת

לחברה המתמודדת .שחלק� הגדול בחר לעבור לגור בעיר הסמוכה לאזור התעשייה של המפעל
 חודשי עבודה א� המשבר בשוק העולמי 10ל צבר הזמנות ל"בשוק תחרותי ה� באר� וה� בחו

על מנת להתמודד .  חודשי�10והמקומי משפיע על מצב של חוסר ודאות גדולה לגבי הצפוי מעבר ל
ועל אג" השיווק להשתתפות אגרסיבית במכרזי� שוני� מול משרדי הממשלה באר� ע� המצב פ

ביניה� מכרז רב היק" לרישות גדר אזהרה  אלקטרונית הנבנית לאור� גדר המערכת בגבול הצפו� 
מאמצי� רבי� מוקדשי� ג� לשיווק פרויקט פיתוח חדש בנושא . שאמורה לעבור שיפורי� ניכרי�

החברה נמצאת כיו� בקשיי נזילות משמעותיי� .נה מרכזית באירופהאבטחת שדות תעופה למדי
י אחד  הפרויקטי�  המרכזיי� ללקוח תובעני המקפיד על "כתוצאה מאיחור באספקת מוצר ע

 .י תנאי החוזה וגובה קנסות פיגורי� ללא כל סנטימנטי�"תשלו� עפ
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 הטרמת איסטרטגיה

 
מביאה ל& את  עיתו� הבקר ומראה ל& במדור העסקי� את הידיעה הבאה מזכירת& ( 8.00

 .שעוסקת במפעל הממוק� באזור התעשייה בה נמצא מפעל&
 

 "אומגה"סופו של מפעל 

 רולן. מאת א

ההחלטה נתקבלה .החליטה אתמול על סגירתו, לציוד משרדי" אומגה"הנהלת מפעל 
נקלע " אומגה"מפעל . תי� נכשלולאחר שכל נסיונות התיוו� ע� עובדי המפעל השוב

לקשיי� חמורי� עד כדי סכנת סגירה כתוצאה מביטול פרוייקטי� עקב המצב 
הכלכלי וקיצו� בתקציבי משרדי הממשלה שה� הלקוחות העיקריי� של המפעל 

,  הנהלת המפעל הצליחה להשיג בשבוע שעבר סיוע חרו� כספי ממשרד האוצר.
הסיוע הממשלתי הותנה . ילות מצומצ� יותרשיאפשר לה להמשי� לפעול בהיק� פע

ההנהלה הודיעה .  עובדי המפעל500 עובדי� מתו� 70בצימצומי התייעלות   של כ
בתגובה להודעה החלו העובדי� בשביתת . לועד העובדי� על כוונתה לפטר עובדי� 

והתנגדו , עד כדי סכנת סגירה, האטה פראית  שהביאה את המפעל לשיתוק מוחלט
לאחר שכל נסיונות .! של הנהלת המפעל למשא ומת! על פיטורי יעוללכל נסיו

 .  החליטה ההנהלה על סגירת המפעל, התיוו� בי! ההנהלה לעובדי� נכשלו
 
 

?  מה  תחושת�
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 411 

 
 

   הטרמת דאגה ואכפתיות                                                    
 מזכירת& מביאה ל& את  עיתו� הבקר ומראה ל& במדור העסקי� את הידיעה הבאה שעוסקת (

 .במפעל הממוק� באזור התעשייה בה נמצא מפעל&
 

 תוצאות היאוש

 רולן. מאת א
נקרא אתמול " חברי�"באזור התעשיה " טתא"עובד כטכנאי במחלקת האחזקה במפעל . יעקב פ

י אנוש של המפעל יחד ע� שלושי� עובדי� נוספי� ש� נתבשרו על פיטוריה� למנהל משאב
 ואשתו רכשו לפני כחצי 49יעקב ב� .ונתבקשו לארוז את חפציה� ולעזוב את שטח המפעל מיידית

לזוג . וכתוצאה מכ� לקחו התחייבויות כספיות גדולות,שנה דירה חדשה בעיר בה ממוק� המפעל 
" בדי�"לפני כחודשיי� פוטרה אשתו מעבודתה במפעל הטכסטיל .16ו, 10,12שלושה ילדי� בני 

 . שנסגר

יעקב לא עמד בעומס הנפשי וניסה להתאבד באמצעות בליעת כמות גדולה של כדורי 
יעקב מאושפז . י בנו שהזעיק ניידת טיפול נמר�"הוא נמצא מוטל על הרצפה ע. שינה

 .א יצא מכלל סכנהועדיי� ל" השפלה"במחלקת טיפול נמר� בבית החולי� 
 

?  מה  תחושת�
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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 פגישה ע� איציק ארגמ� היוע. הארגוני שמלווה אות& במהל& השנה האחרונה (8.30
 .ויכולת בי� אישית מרשימה, והוכיח מיומנות מקצועית רבה

 
קבעת� להיפגש מוקד� לפני תחילת .  להפגש אית� בדחיפותאיציק התקשר אתמול בערב וביקש

 8.30כבר ב. יו� העבודה עקב לח� הזמ� שנוצר בעקבות הפגישות המתוכננות במהל� היו�
הגעת יחד ע� איציק למשרד� ומיד נכנסת� לחדר� .מתוכננת ישיבת הנהלה לדיו� במצב החברה 

 על צג המחשב ראית

בחרת לחכות עד . אר דחו" מעיד� א� ראש פרויקט חדש ראית בזוית עיני� דוOUTLOOK ב 
איציק ער� על פי בקשת� אבחו� ארגוני באחד הפרוייקטי� המרכזיי� . לאחר הפגישה ע� איציק

שבראשו עומד עיד� מהנדס מוכשר ויצירתי שהוכיח את עצמו בניהול צוות פיתוח והחלי" לפני 
הנתוני� שהציג ל� איציק נראו .  השיווקשלושה חודשי� את יהודה שנתמנה לתפקיד בכיר באג"

לדבריו תהלי� העבודה בפרוייקט עליו ממונה עיד� אינו זור� כהלכה ולדעתו יש בעיה ה� . בעיתיי�
בהרגלי העבודה של עיד� שלא הפני� את התקדמותו לפרוייקט גדול המחייב שיטות ניהול שונות 

וה� במבנה הארגוני של ,  קידומומאשר נהג בניהול הצוות הקט� יחסית אותו הוביל לפני
כתוצאה מכ� אי� הפרוייקט עומד בלוח הזמני� מול הלקוח ועיד� לוח� את העובדי� . הפרוייקט

הוא . לדעת איציק העובדי� נמצאי� בשחיקה וצרי� לעשות משהו. לעבודה בשעות נוספות רבות
ת המבנה הארגוני של  הציע לקחת את צוות הפרוייקט לסדנא בת יומיי� מחו� למפעל ולבחו� א
רק אתמול נסתבר ל� . הפרויקט ולנסח יעדי� ערכניי� על מנת להביא לדפוסי עבודה יעילי� יותר

כל אחור . כי לוח הזמני� של הפרויקט נמצא בפיגור וכתוצאה מכ� הלקוח אינו מזרי� כספי� 
� תגרו� יגרו� לפגיעה בתזרי� המזומני� של החברה והמשמעות של הפסקת העבודה ליומיי

 .  לפיגור נוס" בלוח הזמני� ולפגיעה במוניטי� של החברה
 .נמקי את החלטת� /תארי  את מחשבותי� ושיקולי� ונמק/תאר?  מה תגובת�

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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   ישיבת הנהלת המפעל10.00

 
לפני כשנה גייסנו עשרות מהנדסי� וטכנאי� בעקבות : "ל התפעול מציג את הנושא לדיו�"סמנכ

חלק מאות� עובדי� עברו לגור באותה . צבר הזמנות שקיבל המפעל ממדינה בדרו� מזרח אסיה
לפני שבוע נתקבלה הודעה מהלקוח האומר כי . על יחד ע� משפחותיה�עיר שבה ממוק� המפ

נעשתה עבודת מטה . כתוצאה מהמשבר הכלכלי בדרו� מזרח אסיה הוא מבטל את רב ההזמנות
 עובדי� 200באג" משאבי אנוש יחד ע� אג" התפעול והמסקנה אליה הגיענו שיש צור� בפיטורי 

רב המועמדי� לפיטורי� ה� מקרב . � המיותרי�הוכנה רשימה של העובדי. מהנדסי�50מה� כ
נקלטי השנה האחרונה שרוב� א" העתיקו את מקו� מגוריה� מאזור המרכז ע� משפחותיה� 

הצור� בפיטורי� הוא ודאי ואי� כל סיכוי שבמצב הנוכחי נוכל להתארג� על פרויקטי� . בעידודנו
יש לנו  צור� באות� עובדי�  ,יחד ע� זאת.חדשי� שיפתרו את מצב התעסוקה של אות� עובדי�

מתי יש להודיע לעובדי� על , הנושא שעומד על הפרק בדיו� היו�. לתקופת עשרת החודשי� הבאי�
 "הנושא דחו" ויש לקבל החלטה עוד היו�?  חודשי�10כ� שלא נוכל להעסיק אות� בעוד 

 .ל לתפעול פונה אלי� ומבקש את חוות דעת�"הסמנכ
 .נמקי את החלטת� /ת מחשבותי� ושיקולי� ונמקתארי  א/תאר?  מה תגובת�

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 נתוני� אישיי�

 
 למנהלי� 

 
 נקבה/  זכר : מי� _______________         :גיל

 
 _________   ותק בניהול

 
 ____________השכלה

 
  +3000. 5  3000 � 1000. 4   1000 – 500. 3   100�500. 2  100עד . 1: ה עובד גודל הארגו� בו את

 
 שירותי�/ ייצור / פיתוח : אופי הארגו� 

 
 לסטודנטי�

 
 נקבה/  זכר : מי� _______________         :גיל

 
 ______________________________________________חוגי  לימודי� 

 
 ___________________________שנת לימודי�
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 8' נספח מס

 3' פירוט דוגמאות לקידוד תגובות הדאגה במחקר מס

 

התייחסויות המזדהות באופ� מלא ללא היסוס ע� צרכי המפוטרי� ומשפחותיה� תו� המלצה על 

 שקיפות מלאה מרגע קבלת ההחלטה על הצור� בפיטורי�

 :דוגמאות

. דעה צריכה להיות בנקודת הזמ� שתאפשר לאנשי� לבצע הערכת מצב  לגבי עתיד�ההו"�]5[

 "'בתי ספר וכו,עבודת האישה,למשל

 

אני יודעת שאני אהיה מנהלת גרועה אבל אני אחשוב על משפחותיה� ואני יודעת מה יכול " �]ס28[

 "לעבור עליה� א� ה� ידעו על  הפיטורי�  זמ� מועיל לפניה�

 

 יכולה להסתיר דבר כזה מאנשי� שאני רואה יו� יו� בידיעה שבזמ� זה אי� ה� איני" �]ס30[

זה לא בסדר להתעל� ממשפחותיה� שעברו לגור בעיר ממקו� .יודעי� על פיטוריה� הקרבי�

ה� היו יכולי� לחפש אלטרנטיבות אחרות ועבודה ראויה שבעזרתה יוכלו ג� אחרי .  אחר

 ."דפיטוריה� לפרנס את משפחותיה� בכבו

 )4 (�דאגה

השהיית ההודעה למספר חודשי� מצומצ�  תו� , הבנה לצרכיה� של העובדי� בתכנו� עתיד�

ההשהיה של ההודעה מקורה ג� במחשבה שדברי� עשויי� . התייחסות ג� לצרכי המפעל

 להשתנות וכי הזמ� יכול לשחק לטובת העובד

 :דוגמאות

 באיזור ובוח� כמה זמ� בממוצע לוקח לעובד הייתי עושה סקר שוק של מצב שוק העבודה" �]102 [

נניח חצי שנה ואז מציע לעובדי� חצי שנה מראש תו� כדי זה שאני לוקח –למצוא עבודה חדשה 

הייתי מציע בונוס למי שישאר את כל ששת . בחשבו� שלא כול� ישארו את מלוא חצי שנה

 ".רי�במקביל הייתי פונה למפעלי� באזור ולחפש עבודה למפוט. החודשי�

 

 חודשי� לפני תו� הזמ� מפני שדברי� יכולי� להשתנות ושווקי�  אחרי� 4אומר לה� כ" �]109 [

 ".יכולי� להתפתח  ואולי כ� נוכל להעסיק� במקביל נית� לנסות ולאתר עבור� חלופות

 

תחושה קשה ביותר בטחו� העובדי� והיכולת לספק לה� מקו� עבודה קבוע לאור� זמ�  "�]ס50[

צרי� להודיע . ר החשוב ביותר לאחר העמידה באמו� שנת� ב� בעל המניות של החברההוא הדב

 חודשי� עד לתארי� ההודעה ואפשרו למפעל לבחו� שוב 4.  חודשי� לפני תארי� היעד6לעובדי� כ

היטב יש צור� בפיטורי כל העובדי� שהומלצו לפיטורי� וכ� יבחנו אופציות למת� פתרונות 

במידה ולא ימצאו פתרונות תעסוקה יש למצוא דרכי� לתמיכה .ל"בדי� הנתעסוקה  מיותרי� לעו

 "בעיקר לגבי אלו שעשו צעד של מעבר  לעיר שבה ממוק� המפעל, בעובדי�  שיפוטרו 

 )3(אסטרטגיה  /דאגה �מעורב 
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התלבטות בי� צרכי המפעל לבי� צרכי העובדי�  והליכה על פשרה שתית� תשובה לצרכי� ה� של 

 � של המפעלהעובדי� וה

 :דוגמאות

למרות שניתו (חודשי� מראש א� נודיע לה� עכשיו לא תהיה לה� מוטיבציה 4 3להודיע " �]4 [

מצד שני אי אפשר לפטר אות� מבלי לתת לה� זמ� להתארג� ) לפתור זאת בעזרת תמריצי�

 ".ולמצוא עבודה חדשה

 

 חודשי� לפני 10פוטרי�  במידה ויודיעו לעובדי� שה� מ. קיימת דילמה במקרה " �] ס31 [

יחוו תחושות של אדישות וחוסר .הפיטורי� ייתכ� וה� ייקחו את עבודת� פחות ברצינות 

איכפתיות כלפי עבודת� וחלק� א" ינסו ואולי יצילחו למצוא עבודה אחרת ויעזבו עוד שהמפעל 

ו� חודש מצד שני להביא את העובדי� לסיטואציה בה ה� מפוטרי� ממקו� עבודת�  ת.זקוק לה�

לדעתי . וצריכי� לדאוג ג� לעבודה וג� למגורי� חדשי� אינה דר� להתנהל כשמדובר בבני אד� 

צרי� להגיע לחצי שנה לפני להודיע לעובדי�  ולנסות למצוא חלופות עבור� מבחינת עבודה 

 ".ומגורי� עבודה חדשה מבלי לפגוע בעבודה הקיימת כמו כ� אנסה להבטיח לה� פיצויי� הולמי�

 

צרי� לידע את העובד כמה חודשי� לפני ולא רק חודש אחד כדי לתת לו זמ� ולמצוא " �]ס11 [

א� הבעיתיות שזה יפגע באפקטיביות של העובד במהל� החודשי� האחרוני� . עבודה אחרת

יש פה שתי זוויות הסתכלות מצד הארגו� שרוצה לשמור על יעילות העובדי� ומצד . לעבודתו

 ".הוג� כלפיו ולתת לו מספיק זמ� שימצא מקו� עבודה חדשהעובד שצרי� להיות 

 )אי� אזכור של מעבר המשפחות (2 �אסטרטגיה

באזכור הפגיעה בעובדי� אי� . נתינת משקל רב יותר לצרכי המפעל  תו� זיהוי הפגיעה בעובדי�

 התייחסות לפגיעה במשפחותיה� ולצור� בהעתקת מקו� המגורי�

 : דוגמאות

ל כאחראי לפרנסת� של שאר העובדי� "אחד לדאוג לאינטרס של המפעל כמנכחשוב מצד " �[86]

ולכ� פיטורי� אלו חשובי� כדי להציל את המפעל מפשיטת רגל בנוס" . וג� על עבודתי

שהמועמדי� לפיטורי� לא ידעו על כ� כיוו� שתפוקת� תיפגע וה� ינסו למצוא מקומות חלופיי� 

א� מנגד מהל� כזה יפגע קשות בעובדי� .את שירותיה�  החודשי� בה� עדיי� צריכי� 10במהל� 

י המפעל שעודד אות� לעבור ע� משפחותיה� לאזור ויעמדו בפני מצב קשה "שירגישו נבגדי� ע

קוד� כל לנגד עיני טובת החברה אבל אתחיל מוקד� ככל האפשר בתוכניות למציאת פתרונות .

 "לכל  אחד מהמועמדי�

 

מצד ,י� לחודיע מראש לאנשי� על מנת שיוכלו להתארג� בהתא� מצד אחד ישנ� שיקול"  �][85

 שני א� אודיע לה� סביר להניח שה� יתחילו לחפש עבודה חדשה וסביר שהאיכות של עבודת�

א� אודיע לה� סביר לחניח שה� יתחילו לחפש עבודה חדשה וסביר ,והמוטיבציה תרד מצד שני 

ת ותפגע בעבודה השוטפת בעשרת החודשי� שהאיכות של עבודת� והמוטיבציה תרד  משמעותי

נראה לי שבמקרה זה אחליט להודיע לה� כחודשיי� עד שלושה לפני מועד הפיטורי� . הקרובי� 

זה נראה זמ� סביר לחפשעבודה חדשה מבלי לפגוע בעבודה הקיימת כמוכ� אנסה להבטיח לה� 

 "פיצויי� הולמי�
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 )1( �אסטרטגיה 

   והתעלמות מצרכי העובדי�התייחסות לצרכי המפעל ושלמותו

 :דוגמאות

 " זה רק יזיקלהמתי� מספר חודשי� אי� צור� לזרוע  דמורליזציה" �]3 [

 

אנסה להדגיש לעובדי המפעל שלי כי ההתאגדות באומגה לא הועילה לעובד אלא רק גרמה " �]44 [

 ולפגועלסגירת המפעל כדי שלא יתעודדו  לנסות להתאגד ולהתחיל לבא בדרישות מוגזמות  

 "במפעל

עובד שידע שיפטרו . אי� להגיד לעובדי� על הפיטורי� עד כשבועיי� חודש לפני המועד" �]ס1 [

א� החברה רוצה למנוע שביתה כמו במפעל השכ� היא צריכה . אותו יעבוד בחצי כח א� לא פחות

 "לגבי העובדי� נית� לשל� לה� פיצויי� א� יהיה לנו כס". לשמור את זה בסוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 418 

 9' נספח מס

   מקוצר EPQשאלון 

כל אחד מההיגדים הללו מייצג עמדה מקובלת  ואין תשובות . בהמשך מופיעה סדרה של היגדים כלליים
תגלי הסכמה נמוכה או אי /תגלי בודאי הסכמה ולאחרים תגלה/לחלק מההיגדים תגלה. נכונות  או שגויות

את מידך . אי הסכמתך לכל אחד מההיגדים הללו/תביעי את מידת הסכמתך/תביעאנו מבקשים ש. הסכמה
אי ההסכמה יש לציין בשורה הריקה שנמצאת מצידו השמאלי של כל היגד באמצעות מספר / ההסכמה

 :אי הסכמה בהתאם לסולם הבא/המייצג  את מידת ההסכמה 
 

   מתנגד         מתנגד         מתנגד           מתנגדמסכים     מסכים     מסכים       מסכים      לא מתנגד    
 לחלוטין    במידה     במידה      במידה      ולא מסכים      במידה        במידה         במידה         לחלוטין

 רבה                 רבה       בינונית      מועטה                         מועטה        בינונית         
  9             8             7             6              5              4                3               2                  1          

 
 

 אפילו במידה הקטנה ביותר,עשיהם לא יפגעו אף פעם במכווןבני אדם חייבים להקפיד על כך שמ.1
 -----                                                                                                                     אדם אחרב 

                                                                                                                          
 -----גם  אם רמת הסיכון היא קטנה  ביותר                  ,  של אדם אחראסור להסכים אף פעם לסיכונו.2

                                                                    
 וזאת ללא קשר לתועלת שעשויה,תמיד רעה ומיותרת היא,האפשרות שבני אדם עלולים להיפגע.3

 -----                                                                                        לצמוח מפגיעה זו                     
       

 -----באדם אחר                                                  , אסור לפגוע אף פעם באופן  פיסי או פסיכולוגי .4
                                                                                   

 -----שיאיים על כבודו ורווחתו של אדם אחר                        , אינו  צריך לבצע אף פעם מעשה, אדם.5
                                                                  

 -----אזי היא אסורה בתכלית האיסור     , עלולה לפגוע באדם אחר חף מפשע,אם פעולה מסוימת שלנו .6
                                  

 באמצעות  נסיון לאזן, אי ביצוע של פעולה מסויימת/קבלת החלטה לגבי ביצוע .7
 -----היא בלתי מוסרית         ,    בין התוצאות החיוביות של אותה פעולה כנגד  התוצאות השליליות שלה

 
 מה שנחשב בגדר מוסרי  אצל אדם אחד .  לנורמות מוסריות באופן אינדיבידואלייש להתייחס.13

                                                                    -----.                                                                             יכול להיחשב כלא  מוסרי אצל אדם אחר
 

 -----י קריטריון הבוחן מי מהם נכון יותר                    "עפ,  אי אפשר להשוות בין סוגי מוסר שונים.14
                                                       

 ומהו מעשה שאינו יכול להיות מוגדר , לגבי כלל בני האדם ,דר כמעשה אתיהשאלה מה מוג.15
 , משום שהקביעה מהי התנהגות מוסרית, אינה יכולה לקבל  תשובה מוסכמת,     כמעשה  אתי

                                                                -----       נתונה בידי כל אחד מאתנו                                                                  ,    ומה איננה  כזו
      
 ,עצמו שלו ,כל אדם לגבי התנהגותומכוונים  אשר אישייםהם פשוט כללים  , עקרונות מוסריים.16

 -----                      .                                            ואין ליישם אותם כשאנו שופטים בני אדם אחרים
                                                                                                                                       

 שיש להתיר לכל אדם , הפעלת שיקולים מוסריים במסגרת יחסים בין אישיים היא כה מורכבת.17
 ----- קוד התנהגות אישי המתאים לו לגבי מערכות יחסים שכאלו                                            להגדיר

                                                                                                        
 יכולה להפריע    , ויות מסוימותהגדרת עמדה אתית כקוד התנהגות קשיח שאמור למנוע  התנהג.18

 -----    להסתגלות ולקיום יחסי אנוש טובים יותר                                                                         
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