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ניהול ורוחניות

נהלים במאה ה–21 חיים בסביבה עסקית וארגונית, מ
שבה מתרחשים שינויים בלתי פוסקים. הם נדרשים 
במהירות,  המשתנה  גלובאלית  בסביבה  לפעול 
לצאת מדפוסים מוכרים, להנהיג, ליזום ולהגיב, כדי 

לשרוד בעולם תחרותי.
לשם כך, מתחייב, בין השאר, שינוי תודעתי ברמת 
הארגון ומנהליו.  פיטר סנג' טוען בספרו "הדיסציפלינה החמישית", 
כי ארגונים ישרדו ויתפתחו רק אם יצליחו לסגל לעצמם יכולת למידה 
אפקטיבית. לדעתו, ארגון לומד חייב לעבור שינוי תודעתי, שמרכיביו 
הם בין היתר בחינה ושינוי של פרדיגמות, מעבר מ"טייס אוטומטי" 
דיאלוג  והרגלים,  מהתניות  השתחררות  גמישים,  פעולה  לדפוסי 
מפתח  מושג  הוא   )Mindfulness( "מיינדפולנס"  ועוד.  פנים–ארגוני 

להנעת תהליכים אלה, ועליו מבוססת התוכנית שנסקור במאמר זה.
ומקורו  מודעות,  לב,  כקשב, תשומת  לעברית  מתורגם  מיינדפולנס 
במלה "סאטי" בשפת סנסקריט )הודית עתיקה(. סאטי מציינת מצב 
תודעתי המאופיין בקשב, ריכוז, תשומת לב מדויקת, התבוננות לא 

שיפוטית, השהיית התגובה וויסות רגשי.
עם  ישיר  במגע  נמצאים  אנחנו  מלאה,  לב  בתשומת  אנחנו  כאשר 
פנטזיות,  קודמות,  התניות  קונספציות,  של  תיווך  ללא  המתרחש, 
כפי שאנחנו  ולא  כפי שהיא  פוגשים את המציאות  אנו  כמיהה.  או 
תבניות  את  להכיר  לנו  מסייע  זה  רוח  הלך  שתהיה.  משתוקקים 
התודעה והחשיבה שלנו מתוך עמדה של סקרנות וקבלה, ואגב כך 

מרחיב את דרגות חופש הפעולה שלנו במפגש עם המציאות.
ההתעניינות  מעגלי  ומתרחבים  הולכים  האחרונה  בתקופה 
במיינדפולנס ובמדיטציה, ובעקבות זאת מתרחבים היישומים בעולם 

Mind Your Business
 מנהיגים מודעים יכולים לקבל החלטות באופן מושכל ומודע ולא 

על-פי הרגל ו”טייס אוטומטי”; הם יכולים להימנע מאיפולסיביות 
ולהגיב מתוך בחירה; הם מנהיגים מתוך חוכמה ועדינות, לא רק מתוך 

השגיות וכוחנות; והם מפחיתים לחץ וחרדה שלהם ושל הסובבים 
 אותם ובכך הם משפיעים על הביצועים. על תוכנית פיתוח 

מנהיגות מבוססת מיינדפולנס
שירי אביאל וזאב בן אשר

בארה"ב  העסקי–ארגוני.  העולם  וכמובן,  הנפש  בריאות  הרפואה, 
ובאירופה מתקיימות בעשור האחרון סדנאות והכשרות מיינדפולנס 
רבות למנהלים בארגונים, לאנשי בריאות ובריאות הנפש. תוכניות 
הן  גם  מועברות   )MBSR( מיינדפולנס  מבוססות  לחץ  להפחתת 
המאגר  ומתרחב  הולך  ובמקביל  העולם.  ברחבי  שונים  בארגונים 

המחקרי בנושא זה.
מדיטציה  תרגול  כי  שמצא  מחקר  דייווידסון  ריצ'רד  ערך  ב–2007 
משנה את האופן בו מקצה המוח משאבי תשומת לב כלפי גירויים 
חשובים ומשפר ביצוע מטלות חזותיות. מחקר נוסף של דייווידסון 
משימות  ניהול  התעדוף,  יכולת  את  משפרת  מדיטציה  כי  מצא 
של  פיתוח  כי  הוכיחו  רבים  מחקרים  ספציפי.  במידע  והתרכזות 
מיינדפולנס משפר את כושר הריכוז ואת היכולת לתעדף משימות. 
שמודעות  המראים  מחקרים  הצטברו  האחרונים  העשורים  בשני 
איכות  על  משפיעים  ואמפטיה  אופטימיות  רגשי,  ויסות  אישית, 

המנהיגות ותורמים לאפקטיביות ניהולית.

תוכנית למנהיגות מודעת 
יכולת  בפיתוח  ממוקדות  הקיימות  המנהלים  פיתוח  תוכניות  רוב 
מודעת  למנהיגות  התוכנית  והפעלה.  הובלה  בקרה,  ביצוע,  תכנון, 
מימדים של  הניהולי  הכלים  לארגז  מוסיפה  מיינדפולנס(  )מבוססת 
השהיה, התבוננות, קשב לעצמי ולזולת, עצירה בטרם פעולה, זיהוי 
בתוכנית  הנלמדים  העיקריים  התכנים  להלן  האחר.  צרכי  והכרת 

פיתוח מנהלים מבוססת מיינדפולנס:

 אימון במיקוד הקשב והגברת תשומת הלב — יומם של מנהלים 


