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 תקציר 

ארגונים  הו  טכנולוגיתה   הקדמה,  גלובליזציההשל  המשולבות  המגמות   הביאו  צוות  מבוססת  לעבודה  צוותים    להרכיבמעבר 

התרבותי    השוני   ,אולם  מרחק.הו  זמן המגבלות  על אף  עובדים בעולם    שלכישרון והמיומנויות  מה  להפיק תועלתעל מנת    גלובליים

השל   של  וביל  להעלול    הגלובליצוות  חברי  קונפליקטיםלבעיות  אמון,  זה  במ  בביצועים.ופגיעה    חוסר  עקרונות  ב  שתמשאאמר 

להסביר  בכדי  החברתית  הזהות  אחד,  המאפיינים  תהליכים    תאוריית  מצד  גלובליים.  את  א צוותים  ה ציג  תרבותיות  הזהויות 

הפוטנציאל    את , אציג  מצד שני  . שיתוף פעולהיצירת אמון, תקשורת ואתגרים ב כמקור לשל חברי הצוות    )מקומיות(   לוקאליות ה

.  תרבותיות-עם האתגרים של הרב  יםהצוות וראשי  של חברי  בהתמודדות    גלובלייםל צוותים  הזהות הגלובלית כזהות משותפת ששל  

ותרומתה   הגלובלית  הזהות  התהוות  על  ממצאים  של  ואפלהופעה  אסקור  גלובלייםקטיביות  בצוותים  המגבלות  מנהיגות  לצד   ,

יוביל    על זהות גלובלית  העדכני המחקר  ממצאי  סקירת  הניתוח התאורטי לצד    בשימוש בזהות גלובלית כזהות משותפת דומיננטית.

 .גלובלייםוניהול צוותים עובדים  המלצות פרקטיות לפיתוחל

 מילות מפתח: צוותים גלובליים, זהות גלובלית, תאוריית הזהות החברתית  

 

נרשמה    , ב "יום הקופסאות" לאחר חג המולד,1999ב  

בהרכב    ליגת הכדורגל הראשונה באנגליה.בהיסטוריה  

 ,סאות'המפטון  מולמשחק  ל  ,צ'לסיקבוצת  של  הפותח  

)אנגליםנכללו שחקנים  לא   (, 2, אלא שחקנים מצרפת 

( נורבגיה, 2איטליה  ניגריה,  ברזיל,  ספרד,  הולנד,   ,)

בהמשך המשחק נכנסו שני מחלפים    .רומניה ואורוגואי

שנה,    .(Ford, 2021)אנגלים   הפעם גם  תה  יהיאותה 

וילה, עלתה לשחק  האחרונה שקבוצה אנגלית, אסטון 

. כעשר שנים  (Fordham, 2019)  עם הרכב שכולו אנגלי

הרכבי  נרשם עוד פרק בהיסטוריה של    2009לאחר מכן ב  

ופורטכש האנגלי    בכדורגלהקבוצות   עלו מות'  סארסנל 

בו אף שחקן אנגלי לא משחק  למשחק הרא שון בליגה 

 . (Collett, 2009) שתי הקבוצותב ם הפותחיםבהרכבי

ה של  דוגמאות אלו מעולם הכדורגל ממחישות את המגמ

 הכוללים חברי צוות   גלובלייםצוותים  ארגונים להקים  

שונותמ ותרבויות  משימה   מדינות  על  עובדים  אשר 

מגמה  .  (Connaughton & Shuffler, 2007)משותפת  

  , של הגלובליזציה  רבות הפניםההשלכות  מ  היא חלק זו  

כלכליים,   קשרים  של  בהתעצמות  המאופיינת 

טכנולוגים, תרבותיים ופוליטיים בין מדינות ותרבויות 

(Croucher, 2018);  הבולטות מחלק    והיא המגמות 

המאה   של  העבודה  היתר  כוללות  ה  ,21  -הבעולם  בין 

מ לעבודה  צוותיםמעבר  בהטרוגניות  ,  בוססת  עליה 

בארגונים מרחוק  האנושית   & Eisenberg)  ועבודה 

Mattarelli, 2017; van Knippenberg & Mell, 

אלו    .(2016 רבים  מגמות  ארגונים    כיב להרהובילו 

שימוש  תוך  להפיק ערך לארגון    בכדי  גלובלייםצוותים  

השונות   והמיומנויות  הפרספקטיבות  הידע,  בכישרון, 

, של מיקום  מגבלותה  על אףהעולם  של אנשי מקצוע בכל  

חברתית.    זמן אלו  ושייכות  שצוותים    מפוזרים שכיח 

)בתקשורת  ומשתפים פעולה באופן וירטואלי    גאוגרפית

 תאוריה ופרקטיקה בניהול 
 כתב עת בהוצאת בית הספר למנהל עסקים 

 2| גיליון מס׳  ב תשפ״ טבת , 2021 דצמבר 
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מחשב(   ומרחק בכדי  מתווכת  זמן  פערי  על    לגשר 

(Connaughton & Shuffler, 2007; Gibson et al., 

לצד.  (2014 גם ה  אולם,  נוצרים  הברורים,  יתרונות 

הגיוון התרבותי של צוותים אלו    אתגרים משמעותיים.

ל לעיתים  ומוביל  הפעולה  בשיתוף  ם  תהליכיבעיות 

ה ל  הרסניים מאופיינים  צוות  עבודת  בעיות  באשר 

אמון,  תקשורת,    & Cramton)קונפליקטים  וחוסר 

Hinds, 2014; Stahl et al., 2010; van Knippenberg 

& Mell, 2016)  .  לפיכך חשוב להבין כיצד ניתן למצות

הפוטנציאל   צוותים  את  את    גלובלייםשל  ולהפחית 

הפוגעים   השליליים  העבודה התהליכים  בתהליכי 

 . ובתפוקות שלהם

את זרם המחקר המתהווה  בקצרה  סקור  א זה    מאמר ב

הב   גלובלייםצוותים  על   תאוריית עזרת  של  עקרונות 

החברתית ב  .הזהות  אשתמש  הזהות  תחילה  תאוריית 

תהליכים  קטגוריזציה    תהליכיו  החברתית להסביר 

אס גלובליים.  צוותים  מתמודדים  איתם   ביר ואתגרים 

בסיס  קטגוריזציהכיצד   הלוקאליות זהויות  ה  על 

הצוות    שלשונות  ה  )מקומיות( להוביל  חברי  עשויה 

של צוותים    םלפגוע בביצועיו  שיתוף פעולהב  אתגריםל

הזה  .אלו האתגר  מול  את    אל  הגלובלית אציג  הזהות 

, ואת הפוטנציאל של של חברי הצוותכזהות משותפת  

 הצוות הגלובלי. עם אתגרי    בהתמודדות  זהות זו לסייע

הגלובלית   הזהות  להתהוות  הגורמים  את  את ואסקור 

מנהיגות  ולאפקטיביות  ה  להופע תרומתה     בצוותים של 

אדון    לצד  גלובליים. הגלובלית  הזהות  של  היתרונות 

שלב דומיננטית  המגבלות  הניתוח משותפת  כזהות   .

להמלצות  יוביל  המחקר  ממצאי  לצד  התאורטי 

 . גלובלייםצוותים עובדים בפרקטיות לפיתוח וניהול 

כמסגרת  וקטגוריזציה  חברתית זהות

תיאורטית להבנת תהליכים בצוותים  

    גלובליים

  (Tajfel & Turner, 1979)יאוריית הזהות החברתית  ת

תאורטית  מהווה   תהליכים  להבנת    בהחשומסגרת 

אנשים    . לפי תאוריה זו,  גלובלייםצוותים    המאפיינים

החברתיות  לקבוצות  שייכות  תחושת  מפתחים 

עבורם בו המשמעותיות  מהאופן  לחלק  הופכות  ואלו   ,

בישראל  לדוגמה, אדם שנולד    .הם מגדירים את עצמם

עצמו   את  יגדיר  ישראל  למדינת  שייכות  ומרגיש 

יש    כ"ישראלי". שלאנשים  זמן  מזה  זיהה  המחקר 

 ,James, 1890; Ramarajan)רבות    חברתיות  זהויות

תי שאלות , זהויות אלו עוזרות לאדם לענות על ש(2014

עיקריות: 'מי אני בסיטואציה הזו?' ו 'מה עלי לעשות?'  

(Epitropaki et al., 2017) ארגונים מתעניינים בזהות .

משפיעהחברתית   היא  של    הביצועיםעל  לחיוב    כי 

ועל   בעבודה, עובדים  מעורבות  כמו  התנהגויות  מכלול 

 .  (Lee et al., 2015) אזרחות טובהומחויבות 

חברתית   רק  זהות  השייכות לא  תחושת  את  משקפת 

גם  אדםהשל  הקבוצתית   אלא  לייצר    לו  תמאפשר, 

אחרותמאנשים    נבדלות של .  מקבוצות  תהליכים  דרך 

חברתית   עצמ  לשייךיכול    האדםקטגוריזציה    ו את 

אופייניות של  התכונות  הלפי    חברתיותאחרים לקבוצת  ו

לחלק את העולם החברתי לקטגוריות כך  ו  קבוצות אלו,

 & Brewer, 1991; Tajfel)על בסיס שייכות לקבוצות 

Turner, 1979; Turner et al., 1994).   בתהליך

 כדיאנשים עושים שימוש בפרוטוטיפים  קטגוריזציה  ה

קוגניטיבי  ייצגל של    באופן  וההתנהגויות  את התכונות 

דמיון  הקווי  , ואז על ידי השוואת  חבר טיפוסי בקבוצה

אחרים   ושל  עצמם  טיפוסישל  קבוצה  הם    ,לחבר 

קבוצת הפנים  קטגוריות של  אנשים לשל  ך  ושי  מבצעים

שייך(   עצמו  האדם  לה  החוו)הקבוצה    ץ קבוצות 

(Turner et al., 1994).   זהות עם  אדם  לדוגמה, 

שונים  ממקומות  אנשים  עם  למפגש  שמגיע  ישראלית 

לאום,  בסיס  על  קטגוריזציה  לעשות  יוכל  בעולם, 

לפי   יזהה  אותם  ישראלים  יהיו  שלו  הפנים  בקבוצת 

)מאפייני   מישראל  אנשים  של  פרוטוטיפים  מאפיינים 

וכיו"ב(, ובקבוצות החוץ אנשים  דיבור, מראה, ערכים 

אחרים היא .  מלאומים  וחוץ  פנים  לקבוצת  זו  חלוקה 

קריטית מכיוון שהיא משפיעה על עמדות והתנהגות של 

קבוצת   ,אנשים חברי  עם  פעולה  ושיתוף  העדפה  בהן 

 ,Tajfel & Turner)חברי קבוצות החוץ  לעומת    ,הפנים

1979)  . 

חברתית   המרכזית  כ  משמשתקטגוריזציה  מסגרת 

של  האת    הסבירמה בעבודה  פוגעים  אשר  תהליכים 

 Stahl et) הטרוגניים, ובפרט צוותים גלובלייםצוותים 

al., 2010; Van Knippenberg et al., 2004)  .  כאשר

קטגוריזציה  מתקיימים   בו  ה  ,  בצוותיםתהליכי  אופן 

אחרים צוות  לחברי  מתייחסים  הצוות    מושפע   חברי 

ל הפנים  משייכותם  החוץאו  קבוצת  אותו    קבוצת  של 

 Guillén et al., 2015; van Knippenberg)  חבר צוות

et al., 2004).    בצוותים מגיעים    גלובלייםעובדים 

הזה  מ תרבותי  הרב  והמפגש  שונות,  ותרבויות  מדינות 

אחד  מצד  אנשים.  בין  והדומה  השונה  את  מבליט 
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את   למודעות  מעלה  הלוקאהסיטואציה    לית הזהות 

מקומית/) את  זהות  משקפת  אשר  ההזדהות לאומית( 

השייכות לקבוצה התרבותית המקומית ממנה עובדים  ו

  הזהות הגלובלית את    המפגש מבליט  מצד שני  .מגיעים

אשר משקפת את תחושת השייכות לקהילה הגלובלית 

נחשפים   אנשים  הגלובליזציה  אליה  בעקבות 

בחיי היום    ארגונים גלובליים  והדומיננטיות העולה של

יכולה להתפתח במקביל לזהות גלובלית   הזהות  ה.  יום

הפרט  הלוקאלית של  הזהויות  מסט   ,Arnett)  כחלק 

2002; Erez et al., 2013).  הלוקאלית יוהזהו ת 

על המנהלים  ו  העובדיםשל  והגלובלית   משפיעות 

הצוות,   עבודת  ותהליכי  מכך התנהגות  על    וכתוצאה 

הבנת  כשלון בביצוע משימת הצוות.  ההצלחה או  ה  מידת

תהליכי על  משפיעות  הזהויות  בו  ים  צוותב   םהאופן 

להתמודד עם האתגרים של    תסייע למנהלים   גלובליים

 לשפר את התהליכים והביצועים שלהם. אלו וצוותים 

זהות לוקאלית    :הגלובליאתגרי הצוות 

וקטגוריזציה חברתית אבן נגף לשיתוף  

 פעולה

הטרוגניים   בצוותים  הפעולה  המפתח שיתוף  הוא 

הידע של  הפוטנציאל  הכישורים  המגוון  למימוש   ,

והפרספקטיבות השונות של חברי הצוות לטובת הצלחה 

  הוא קיומם של בשיתוף פעולה  אחד האתגרים  במשימה.  

קטגוריזציה   לשתהליכי  , חיבה  לחוסר  גרוםעשויים 

פעולה  ותישב  ופגיעהאמון    העדר צוות  ף  חברי  עם  של 

צוות להם.    אחרים  חברי  דומים  הצוות שלא  ברמת 

קונפליקטים,  ל  הובילעשויים לאלו  תהליכי קטגוריזציה  

ו"הם",    יצירת לעומתית של "אנחנו"  וחלוקה  קליקות 

 Guillaume et)לפגוע בלכידות והמחויבות לצוות  כך  ו

al., 2017; Van Knippenberg et al., 2004; van 

Knippenberg & Mell, 2016) . 

גלובליים  חברי    בצוותים  של  התרבותי   צוות ה השיוך 

ל בסיס  השונות    ,כלומר  .קטגוריזציההתהליכי  מהווה 

את  ב המשקפת  הלוקאלית  המקומית  זהות  התרבות 

הצוותממנה   לתהליכי   מגיעים   חברי  בסיס    מהווה 

קבוצתחלוקה   וחוץ  לחברי  תהליכי   .פנים  כאשר 

על בסיס הפערים  התרבותיים מתרחשים    קטגוריזציה 

מובילים הם  גלובליים  חוסר   בצוותים  לקונפליקטים, 

נורמות,   על  הסכמה  וחוסר  תקשורת  מחסומי  אמון, 

 Connaughton)תהליכי צוות וקבלת החלטות  ,ציפיות

& Shuffler, 2007; Cramton & Hinds, 2014; 

Glikson & Erez, 2013; Stahl et al., 2010) .  ,כלומר

שח הצוות  בבמקום  את רי  וינצלו  פעולה  ישתפו 

וה לטובת  הכישורים,  באים  הם  ממנו  התרבותי  רקע 

הקטגור הצוות,  התרבויות  יהצלחת  בסיס  על  זציה 

"אנחנו" ו"הם" בתוך    לש הלוקאליות מובילה לחלוקה  

הדרך  מחנאות,  הצוות,   על  הסכמה  וחוסר  הבנות,  אי 

צוותים  להוביל  עשויים  אלו  אתגרים  המשותפת. 

מכל העולם   ת וניסיוןמקצועי  ן, יכולותכישרוב  עשירים

רעילה.   עבודה  וסביבת  נמוכים  דוגמאות לביצועים 

מגיעות    לאתגריםמפורסמות   גלובליים  בצוותים  כאלו 

הספורט.   קבוצותמחקר  מעולם  מחמש   על  כדורגל 

בעונת   באירופה  שככול  מצא    2008/9הליגות הבכירות 

  תרבותי כך הישגי -שסגל שחקני הקבוצה היה יותר רב

טובים  הקבוצה פחות  .  (Maderer et al., 2014)  היו 

לתהליכי קטגוריזציה  ספציפיות  דוגמאות  בהקשר הזה  

לאומיו מנבחרות  מגיעות  תרבותי  בסיס  יש    בהן  תעל 

שונה אתני  ממוצע  בדשחקנים  כלל,  של   רך  בנים 

, צרפת 1996באליפות אירופה  ת הולנד  ונבחר  .מהגרים

במונדיאל    2010במונדיאל   נחשבות   2018וגרמניה 

בין   מהמצופה  טובים  פחות  היו  שהישגיהן  לנבחרות 

היתר כתוצאה מבעיות של אמון, קונפליקטים וחלוקה 

השחקנים  סגל  בתוך  תרבותי  בסיס  על  לקליקות 

גם   וולעיתים  האימון  צוות  הנבחרת עם  של    הניהול 

(Black and White in the Orange, 2020; Downing, 

2018; Hynter, 2018)  . 

זהות גלובלית וקבוצת  כלים להתמודדות: 

 הפנים המשותפת 

- בקבוצות רבאנשים    ניעאופן בו ניתן לההמחקר על ה

תהליכי צוות ההרסניים  ולמתן   שתף פעולה ל תרבותיות

(e.g. Earley & Mosakowski, 2000; Hinds & 

Mortensen, 2005)  בהלימהנ של  עם    מצא  עקרונות 

המשותפת הפנים  קבוצת   ,.Gaertner et al)  מודל 

מציע שהנעת חברים מקבוצות שונות מודל זה    .(1993

ל כשייכים  עצמם  את  משותפת כוללת  קבוצה  לתפוס 

חיוביות יותר  והתנהגויות  תחושות  לאמונות,    תוביל 

השני   כלפי  . (Gaertner & Dovidio, 2012)אחד 

הבסיסית    כלומר, בנטייה  שמקורן  לבעיות  התשובה 

על בסיס קבוצה לקטגוריזציה היא קטגוריזציה מחדש  

המשותפת   את  של  שמשנה  הקוגניטיבי  חברי  ייצוג 

שונותל  שייכיםכ  הצוות של    ,קבוצות  חדש  כל לייצוג 

הצוות לאותה   חברי   & Gaertner)קבוצה    כשייכים 

Dovidio, 2012; Van Dijk et al., 2017)  ,לפיכך  .
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יכולה   המשותפת  לקבוצה  המחודשת  הקטגוריזציה 

שמקורם   קונפליקטים  בזהות  להפחית  בהבדלים 

 . הגלובליהלוקאלית בין חברי הצוות 

צוותים   חברי  של  אפשרית  משותפת    גלובליים קבוצה 

הגלובלית.   הקהילה  הגלובליתהיא  היא   הקהילה 

מקום   תופסים  אשר  הגלובליזציה  תהליכי  של  תוצאה 

יום   היום  של  בחיי  תחושה  בעולם  לאנשים  ונותנים 

התנהגות,  דרכי  לאירועים,  "מודעות  הכוללת  שייכות 

הגלובלית"   מהתרבות  חלק  שהוא  ומידע  סגנון, 

(Arnett, 2002, p. 777)  . כאמור הגלובלית  הזהות 

הגלובלית,   לקהילה  השייכות  תחושת  את  מבטאת 

מבטאת את תחושת השייכות    ,בקונטקסט של עבודהו

"  ם בינלאומייל"קהילת העובדים הגלובלית ולארגונים  

(Shokef & Erez, 2006, p. 326)  .הדמי ן וקווי 

הגלובלית   מהקהילה  אנשים  המייצגות  והתכונות 

החופשי   השוק  הגלובלית,  התקשורת  ידי  על  מועברים 

הגלובלית  (Arnett, 2002)והטכנולוגיה   התרבות   .

 Neeley)כוללת את השימוש באנגלית כשפה משותפת  

& Dumas, 2016)ת של הבעה רגשית שכוללות  , נורמו

של הגברת   ביטוי  ומיתון  חיוביים  רגשות  של  ביטוי 

, וצריכה של  (Glikson & Erez, 2013)רגשות שליליים  

גלובליים   אנשים  (Cleveland et al., 2016)מותגים   .

עובדים  בד"כ  הגלובלית  הקהילה  עם  המזוהים 

בקהילות   חלק  לוקחים  בינלאומיים,  בארגונים 

, וחולקים ערכים  (Erez & Drori, 2009)וירטואליות  

תחרותיות,   בחירה,  חופש  אינדיבידואליזם,  של 

שונות ותלות  ,  לשינויים  אוריינטציית ביצועים, פתיחות

. למרות  (Arnett, 2002; Harush et al., 2016)הדדית  

הגלובלית,   לקהילה  ברורים  גאוגרפיים  גבולות  שאין 

במדינות   כלל  בדרך  גרים  איתה  המזוהים  אנשים 

והם בעלי    (Strizhakova & Coulter, 2015)מפותחות  

. לפיכך, חבר (Schworm et al., 2017)ניסיון בינלאומי  

טיפוסי של הקהילה הגלובלית יהיה מקושר לתקשורת  

בארגון  עובד  באנגלית,  מלאה  שליטה  בעל  העולמית, 

שלו.   למדינה  מחוץ  עבודה  ניסיון  ובעל  הזהות  גלובלי 

כ האנושות  עם  מהזדהות  שונה  בעוד    .ולההגלובלית 

הגלובלית   לקבוצה  שייכות  משקפת  גלובלית  שזהות 

את  שחולקים  האנשים  את  המונה  האקסקלוסיבית 

הקבוצה לחברי  המיוחדות  וההתנהגויות   הערכים 

מתייחסת הגלובלית כולה  האנושות  עם  הזדהות   ,

כולו  האנושי  למין  אנשים  של  השייכות  לתחושת 

(McFarland et al., 2013)  שייכות תפיסת  לפיכך,   .

מהק יותר  כוללנית  היא  הגלובלית  ילות  הלקהילה 

צוות  הלוקא חברי  מגיעים  מהם  השונות  ,  גלובלי ליות 

לא כוללת  המספקת נבדלות, אבל עדיין קבוצה מוגדרת

האנושות כל  את  פנים    ,בתוכה  קבוצת  להוות  ויכולה 

 משותפת.

  כחברים בקבוצה   הגלובלי קטגוריזציה של חברי הצוות  

"אהבה   של  עמדות  לעורר  יכולה  משותפת  גלובלית 

הפנים"   קבוצת  להפחית    ,(Brewer, 1999)לחברי 

קרבהקונפליקטים של  תחושה  לשפר  את    ,  ולהעלות 

תנאי ראשון לתפיסת חברי   המוטיבציה לשיתוף פעולה.

שהזהות  הוא  הגלובלית  לקבוצה  כשותפים  הצוות 

ת צוות  חברי  אותם  של  משמעותית. הגלובלית  היה 

של   במחקר  הודגמה  הזו  ועמיתים הרוש  התופעה 

ששהראה    (2018) של  שככול  הגלובלית  הזהות  רמת 

התגלו פחות  הייתה גבוהה יותר ים גלובלייםחברי צוות

הקשר הזה תווך    .חברי הצוותבין  ביחסים  קונפליקטים  

והושפע  דרך תפיסה של קרבה לחברי הצוות האחרים,  

ההדדית  מ התלות  בביצוע    בין רמת  הצוות  חברי 

הממצאים מראים שזהות גלובלית אכן יכולה המשימה.  

קונפליקטים תלות    באופן  למתן  ברמות  רק  מובהק 

לות בין חברי  כאשר התאולם,    .נמוכות בין חבר הצוות

גבוהה מספיקה  ,הצוות  לא  הגלובלית  )ראה   הזהות 

גבוהות,(2ו    1  תרשימים תלות  ברמות  קשרי   .  כאשר 

יותר אינטנסיביים נדרשות פעילויות    ,העבודה הופכים 

  . קונפליקטיםצמצם  בכדי לנוספות    צוות  ניהול תהליכי

פנים  כקבוצת  למלא  יכולה  גלובלית  שזהות  התפקיד 

על תפקידה בהפחתת קונפליקטים   משותפת והממצאים

גלובלית מתהווה,    הופכים את השאלה לגבי איך זהות 

תהליך זה, לשאלה מהותית בהבנת  ל  לתרוםומה יכול  

 הדרכים לשיפור תהליכי העבודה בצוותים גלובליים. 

 התהוות הזהות הגלובלית

גלובלית   של    בינלאומיניסיון  עם    קשורה חיוביתזהות 

ויכולות שונות,  במדינות  ועבודה  כמו תקשורת    חיים 

 ;Akkan et al., 2021)מספר השפות שאדם שולט בהן 

Cohavi et al., 2007)  .אבל האם כל התנסות תורמת  

שאלה זו נבדקה על ידי    הגלובלית?  הזהותהתפתחות  ל

תלמידי מנהל   1221במחקר שכלל    (2013)ארז ועמיתים  

ל   שצוותו  וירטואליים   312עסקים  עבודה  צוותי 

ים של המחקר הראו  גלובליים לביצוע פרויקט. הממצא

שהשתתפות בצוות גלובלי בפרויקט העלתה בקרב חברי 

אינטליגנציה הצוות את רמת ההזדהות הגלובלית ואת ה

האדם להתמודד בצורה יעילה    , היכולת שלהתרבותית

.  (Ang & Van Dyne, 2008)תרבותית -בסביבה רב
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 (Harush et al., 2018) גלובלייםתוצאות ניתוח משוואות מבניות של הקשר בין זהות גלובלית לקונפליקטים בצוותים  . 1 תרשים
N = 82, *p<.05, **p<.01 הדדית בין    . המודל ברמת הצוות. התוצאות לא מנורמלות. המספר בסוגריים ליד החץ שמוביל מתלות

ואינטליגנציה תרבותית של    גלובלייםאת האינטראקציה. המודל לוקח בחשבון ניסיון עבר בצוותים    מייצג  (*1.36)  חברי הצוות
 חברי הצוות.   

 

 

 בצוות על הקשר בין קרבה נתפסת לקונפליקט יחסים בצוותים גלובליים ההדדית השפעת רמת התלות  . 2תרשים 

ואי גלובלית  זהות  של  זו  גבוהה  נטליגנציה  רמה 

תרבותית נשמרה גם כחצי שנה לאחר סיום הפרויקט. 

זו לא תרמה לחיזוק הזהות הגלובלית אולם , התנסות 

יחסי אמון בצוות נמצאו כגורם  בקרב כלל הסטודנטים.  

הגלובלית  שהזהות  כך  הזה,  הקשר  של  ממתן 

רק   עלו  הצוות  חברי  של  התרבותית  והאינטליגנציה 

רמת   הייתה  שבהם  גבוהה,  בצוותים  עד  בינונית  אמון 

אחר   במחקר  נמוכה.  אמון  ברמת  בצוותים  לא  אבל 

ת גלובלית  שזהות  ניסיון ינמצא  בין  הקשר  את  ווכה 

גלובלית  בעבודה  ולמעורבות  לשאיפה  קודם  בינלאומי 

השלמת   למנהל לאחר  גלובלית  בתוכנית  הלימודים 

עבור  .  עסקים רק  מובהק  היה  הזה  הקשר  אולם 

משוב חיובי לגבי האינטליגנציה  סטודנטים שניתן להם  

ממצאים אלו  .  (Akkan et al., 2021)התרבותית שלהם  

הגלובלית   הזהות  את  לחזק  שכדי  ואת מצביעים 

למעורבות   גלובלית,  השאיפה  העבודה  בעבודה  חווית 

הבצוות   והתגלובליובסביבה  היכולת  ,  לגבי  משוב 

ממצא זה   .יםלהיות חיובי  יםצריכ  ,להצליח בסביבה זו

שמגע  נמצא   לעקרון  אנשים  בהלימה  מקבוצות  עם 

לתחושת קרבה  בכל מקרה  עוזר    ואינ  חברתיות שונות

החוץו קבוצת  חברי  כלפי  שליליות  עמדות   . הפחתת 

ו מתרחש    הב  תהחברתי   סביבההההתנסות  המגע 

ב חיוביים  להיות  שישפיעוד כצריכים  יעילות   לע  י 

משותפתה כקבוצה  מחדש  עמדותקטגוריזציה  שינוי   ,  

קירבה  ק  וזיחו משותפת תחושת  לקבוצה  ושייכות 

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

קרבה נתפסת נמוכה  קרבה נתפסת גבוהה  

ם
סי

ח
 י

ט
ק

לי
נפ

קו

תלות צוות נמוכה 

תלות צוות גבוהה  

(1.36*) 

 קונפליקט יחסים קרבה נתפסת  גלובלית זהות 

דדית בין חברי  ה תלות
 צוות ה

(-.46*) (.32*) 
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(Pettigrew, 1998)  .  איך שבדק  מחקר  זה,  בהקשר 

משפיע בצוותים גלובליים  השימוש באמצעי התקשורת  

מצא שבצוותים עם בין חברי הצוות על תחושת הקרבה 

האנגלית   ברמת  נמוכה  מילולית התקשורת  השונות 

הקרבה תחושת  את  עם   .שיפרה  בצוותים  זאת  לעומת 

האנגלית ברמת  גבוהה  תקשורת    שונות  כתובה  דווקא 

תרמה לתחושת קרבה. תחושת הקרבה נמצאה בקשר  

הצוותים   לביצועי    . (Eisenberg et al., 2021)חיובי 

גלכלומר,   צוותים  ערוץ  ובליים  עבור  תקשורת  בחירת 

יכולבצורה   חברי   המושכלת  של  החוויה  על  להשפיעה 

הנתפסת.   והקרבה  התהוות  הצוות,  וחיזוק לסיכום, 

תלוי הגלובלית  בסביבה    חיובית  התנסותב   יםהזהות 

ניתן  גלובליתה החוויה.  את  ידי    לשפר  יחסי  על  בניית 

התקשורת  בחירת ערוץ  מתן משוב חיובי, ו   ,אמון הדדי

  בצורה מושכלת.

השפעת הזהות גלובלית על התהוות  

בצוותים  מנהיגות שלוהאפקטיביות 

 גלובליים 

יש בנוסף לחשיבותה של זהות גלובלית של חברי הצוות,  

  ראש הצוות, המנהיג, זהות הגלובלית של  בעניין מיוחד  

צוות  ש של  תפקודו  על  להיות יכולה    גלובליהשפעתו 

 ,Kearney & Gebert)הצוות    ר ביצועיופישמרכזית ב

גלובליים (2009 בצוותים  מנהיגות  של  זה  בהקשר   .

גלובלית  זהות  האם  חשובות,  שאלות  שתי  עלו  וזהות 

, והאם  גלובלייםמקושרת להתהוות של מנהיג בצוותים  

 מנהיגים עם זהות גלובלית משפרים את ביצועי הצוות.  

מנהיגות   להיות    יםי גלובלבצוותים  ההתהוות  יכולה 

ידי   על  הזהות מוסברת  מתאוריית  בעקרונות  שימוש 

ששהחברתית   מנהיגמציעים  יעדיפו    ים קבוצות 

 ,.Hogg et al)שקרובים ביותר לפרוטוטיפ של הקבוצה  

בר  מאפייני חים  שחברי צוות תופככול ש. כלומר,  (2012

יותרכגלובלימסוים    צוות ל  ים  להפוך  מנהיג  סיכויים 

גלובלית ה .  הצוות הגלובלי טובים יותר קשר בין זהות 

התנסות   ,הוא דו כיווני. מצד אחדלמאפיינים גלובליים 

הזהות   את  מחזקת  הגלובלית  בסביבה  משמעותית 

, כמו כל זהות  ומצד שני.  (Erez et al., 2013)הגלובלית  

חברתית, זהות גלובלית מבוטאת בהחלטות והתנהגות 

(Lisak & Harush, 2021).    ,ממצאי מחקרים  בהתאמה

שחברי   מראים  גלובליים  צוותים  בעל  זהות   עליצוות 

נמצאו כבעלי סיכוי יותר גבוה להיבחר   חזקהגלובלית  

בצוותים    ;Lee et al., 2018)  גלובליים כמנהיגים 

Lisak & Erez, 2015)  .  כלומר, חברי הצוות הגלובלי

זיהו את חברי הצוות שביטאו בהתנהגותם את הזהות 

הגלובלית כמתאימים ביותר להוביל את הצוות והעדיפו  

 אותם כמנהיגים. 

לביצועי   גלובליים,  בהקשר  צוותים  של  מנהיגים 

וה גלובליים  זהות מחקרים מראים שהניסיון בצוותים 

התקשורת   יכולתאת    יםשפרמ  יםשל המנהיגגלובלית  ה

שלואת   הצוות.  הםהאפקטיביות  בסדרת    בהובלת 

גלובליים, מאמני  בשבדקה מנהלים  מחקרים   ארגונים 

נמצא  האקתון,  ומובילי  כדורגל  שככול   קבוצות 

היה גדול יותר כך היכולת  הניסיון הגלובלי של המנהיג  ש

ו שלו  שלו  האפקטיביות  תקשורת  טובימנהיגות  ם  היו 

יותר. השפעת הניסיון הגלובלי של המנהיג הייתה חזקה 

תרבותית   מגוונים  יותר  בצוותים   ,.Lu et al)יותר 

מקושר  (2021 כאמור  הגלובלי  הניסיון  חיובי  .  באופן 

שמעצב    םהיא גורמנהיג  ה של    הזהותו  לזהות הגלובלית,

האופן בו  מבחינה קוגניטיבית, ערכית והתנהגותית את  

 & Lisak)מוביל את הצוות למטרות משותפות    המנהיג

Harush, 2021; Lord & Hall, 2005)  על מחקר   .

ב גלובליותחדשנות  זהות  שהראה    חברות  מנהיגים עם 

יותר  יק  חזקהגלובלית   תקשרו  מטרות משותפות,  דמו 

מכ באופן  הצוות  חברי  יותר  לעם  את  בכך  ויל  שיפרו 

החדשנות ה  מידת    . (Lisak et al., 2016)  צוותיםשל 

גם במקרה  ן דומה לממצאים על הניסיון הגלובלי, באופ

ההשפעה על ביצועי    ,של הזהות הגלובלית של מנהיגים

הצוות נמצאה חזקה יותר בצוותים שחברי הצוות תפסו 

תרבותית.   יותר  מהווים כמגוונים  אלו  ממצאים 

חיובי  באופן  קשורה  גלובלית  שזהות  לכך  אינדיקציה 

להוב שלו  וליכולת  המנהיג  רבלהתהוות  צוותים  - יל 

 תרבותיים לביצועים טובים יותר.  

הניסיון  של  החיובית  ההשפעה  על  הממצאים  למרות 

אפקטיביות  על  הגלובלית  והזהות  גלובליים  בצוותים 

מנהיגים  ראה  נ,  המנהיג של  בצוותים שהאפקטיביות 

גלובליים תלויה גם ביחס בין הזהות הגלובלית לזהות  

והרוש  הלוקאלית ליסק  של  מחקר  מצא    (2021). 

צוותים ש בהובלת  ביותר  האפקטיביים  המנהיגים 

אלו   היו  שלהזה  תעוצמשגלובליים  הגלובלית    הם ות 

מנהיגים   , ואילוזהות הלוקליתה  תמעוצדומה להייתה   

הייתה   שלהם  הגלובלית  או שהזהות  יותר  חלשה 

יותר מ וחזקה  פחות  הזהות  הדומיננטית  היו  לוקאלית 

בין אפקטיביים.   שאיזון  מציע  זה  לממצא  ההסבר 

מי יותר  יהזהויות  גבוהה  מורכבות  המנהיג בזצר  הות 

(Roccas & Brewer, 2002)  למנהיג לאזן    תשמאפשר
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וה הגלובלי  הצוות  לחברי  המשותף  הדגשת  כרה בין 

הב של  והייחודיות  התרבותי  זהות  מגיעים רקע   ממנו 

הצוות. מנהיגי   חברי  של  שהשימוש  מציע  זה  ממצא 

צוותים גלובליים בזהות גלובלית כזהות משותפת צריך  

ורגישו בזהירות  במגבלות תלהיעשות  התחשבות  תוך   ,

 . וסכנות השימוש בזהות משותפת

יותר מדי מדבר  מגבלות הזהות גלובלית: 

  ?טוב

כדי   זהות משותפת  לשפר  לשימוש בקטגוריזציה תחת 

פעולה שחיוני   שיתוף  מגבלות  יש  הטרוגניים  בצוותים 

אחרת   משותפת להכיר,  בזהות  להוביל   שימוש  יכול 

הזהות  תאוריית  מהמתוכנן.  ההפוכה  לתוצאה 

חברי    יתהחברת כל  של  מציעה ששימוש בקטגוריזציה 

הקבוצה תחת הקבוצה המשותפת בלבד, מעלה איום על  

אליהם  הקבוצות  לתת  והשייכות  הייחודיות  תחושת 

, בצוותים גלובליים, שימוש למשל  .חברי הצוות שייכים

השייכות   על תחושת  םלאיי  בזהות הגלובלית בלבד עשוי

  שונותהמקומיות התרבויות  הלקבוצות  של חברי הצוות  

הלוקלית הזהות  על  איום  קרי,  מגיעים,  הם  .  שמהם 

הייחודית מעלה את המוטיבציה   הזהות  על  כזה  איום 

שמר  כדי ללבידול ומרחק מחברים בקבוצה המשותפת  

הייחודית  ול הזהות  את   ,Hornsey & Hogg)חזק 

של חברי בזהות הגלובלית  שימוש בלעדי    ,לפיכך.  (2000

עשוי לאיים על הזהויות    גלובלי כזהות משותפתה הצוות  

התרבותיות הלוקאליות של חברי הצוות ולהניע אותם  

למאמצים לחזק את הנבדלות התרבותית שלהם ולפגוע  

 בצוות.  שיתוף הפעולההזדהות וב

דרך להתמודד עם המגבלה הזו היא הבלטה והכרה של 

זמנית, הזהות המשותפת לכלל חברי   בו  שתי הזהויות 

חברי    הצוות בין  הנבדלות  החברתיות  הזהויות  לצד 

. בהקשר של צוותים  (Hornsey & Hogg, 2000)הצוות  

המשותפת    גלובליים הגלובלית  הקבוצה  של  הבלטה 

הנבדלות שייחודיות לחברי  התרבותיות  זהויות  והכרה ב

עקרונות אלו מופיעים גם בתאוריות של  .  הצוות השונים

בקבוצות  מיעוט  קבוצות  חברי  והכללת  שילוב 

מציעים שבכדי לאפשר עקרונות הכללה אלו    .הטרוגניות

של חברי הצוות   תשימוש בידע והפרספקטיבה הייחודי

שייכות   של  תחושה  להם  לתת  יש  קבוצת להשונים 

הפנים המשותפת ובו זמנית להכיר בשייכותם לקבוצה 

ייחודית אחרת, מה שיאפשר להם לבטא את הייחודיות 

ממ ולהפיק  המשותפת  בעבודה  תועלת  שלהם  נה 

(Shore et al., 2011)  .  את יכירו  שמנהיגים  חשוב 

גלובליים,   צוותים  של  בהובלה  האלו  ולא  המגבלות 

רק מאמץ  הזהות ב  ישקיעו  ופיתוח  הצוות  גיבוש 

גםהמשותפת אלא  התרבותיות    ,  לזהויות  מקום  יתנו 

המ  .השונות מכלילה  הזהות את    השידגתקשורת 

הייחודיות של ת  ולוקליזהויות הוההמאחדת  הגלובלית  

הצוות   של   הצפויחברי  האפקטיביות  את  להגביר 

  (Lisak & Harush, 2021)גלובליים  בצוותים  מנהיגים  

 מגוון של חברי הצוות הולמנף את הפרספקטיבות והידע  

 .  והצלחתלטובת 

 תרבותיים-לניהול צוותים רבהשלכות 

עולות לניהול  פרקטיות    והשלכות  תובנות  מהסקירה 

 .גלובליתבסביבת עבודה   עובדים וצוותיםאפקטיבי של 

המלצות   עולות  לתהליכיבעיקר  פיתוח   המתייחסות 

עובדים   של  הגלובלית  נכון  ומנהלים  הזהות  ושימוש 

ש מנהלים  ידי  על  משותפת  כזהות  הגלובלית  ל  בזהות 

 .  גלובלייםצוותים 

ו עסקים  למנהל  ספר  יכולים  בתי  גלובליים  ארגונים 

ומנהלים לעתיד בצוותים    של עובדיםלשפר את תפקוד  

ניסיון בצוותים   ינהלו תהליכי הטמעה שלאם  גלובליים

ש הגלובליתגלובליים  הזהות  את  מידת  יפתח  ואת   ,

הגלובלית  בסביבה  העתיד  מנהיגי  של  האפקטיביות 

(Erez et al., 2013; Lisak & Harush, 2021; Lu et 

al., 2021)  .  ועמיתים כללים   (2013)ארז  הציעו 

ו הקנל חיובי  ניסיון  גלובלית  יית  זהות  של  יעיל  פיתוח 

במסגרת תוכניות הכשרה לסטודנטים ועובדים לקראת  

צריכה   הפיתוח  תכנית  גלובליים.  בצוותים  עבודה 

  ; סביבת עבודה בטוחה בה יינתן זמן להכרות(  1)  :לספק

בכדי (  2) ובהירות  מפורטות  להיות  צריכות  ההנחיות 

הבנה  חוסר  ה(  3)  ;לצמצם  לייצר  משימת  צריכה  צוות 

)תלות ברמת  (  4;  להיות  צריכה  הביצועים  הערכת 

( 5)  ;עודד אינטראקציה ושיתוף פעולה מנת ל  לע   ,הצוות

משוב   לספק  ותהליכי  למשתתפים  יש  תרבות  ערכי  על 

לבצע ניטור וניהול של קונפליקטים כדי  ( יש  6)  ;הצוות

חיובית   חוויה  שתאפשר  בצוות  לשפר את רמת האמון 

 ות הגלובלית.  זהה וחיזוק

עבודה   צוותי  של  לעשות    גלובלייםמנהלים  יכולים 

שימוש בזהות הגלובלית כזהות משותפת לחברי הצוות 

חברי  בקרב  עם חברי הצוות ולקדם תפיסה  מכליל  בשיח  

הצוות שכולם שייכים לאותה קבוצה גלובלית משותפת.  

הצוות חברי  הגלובלית    שיוך  הפנים  שפר  ילקבוצת 

למען   ועבודה  משותפת  קונפליקטים.ימטרה   פחית 

ערוצי   את  לבחור  יכולים  גם  מנהיגים  הזה  בהקשר 
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הצוות  חברי  של  בשליטה  לשונות  בהתאם  התקשורת 

אנגלית(ב )לרוב  לצוות  המשותפת  את   שפה  לשפר  כדי 

הצוות. חברי  בין  צריכה    תחושת הקרבה  זו  פרקטיקה 

ב להכרה  במקביל  שלהתקיים  באים  כך  הצוות  חברי 

והשונות התרבותית יכולה   ,תרבותיות שונותמקבוצות  

. ההכרה בקבוצה והתרבויות הלוקאליות לתרום לצוות

השונות של חברי הצוות על ידי המנהל תסייע להפחית  

הייחודיות של ת  יוזהוהתגובות נגד כתוצאה מאיום על  

, שעשויות להתפתח כתוצאה מקטגוריזציה חברי הצוות

קבוצה הגלובלית. תחת ה  כלל חברי הצוותבלעדית של  

על   דגש  שימת  תוך  להיעשות  צריכה  בייחודיות  הכרה 

לטובת   התרבותית  השונות  את  לגייס  הפוטנציאל 

ש להדגיש  צריך  המנהל  הצוות.  צוות כל  הצלחת    חבר 

הרקע   בזכות  שונה  וידע  פרספקטיבות  להביא  יכול 

תרומות ייחודיות אלו יכולות  .  ממנו הם מגיעיםהמגוון  

הל להועיל   הגלובלית ותצועבודת  הזהות  עם  ויחד   ,  

 .לשפר את ביצועיושתורמת לשיתוף הפעולה בצוות 
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