
ישנו מנעד רחב של מנהיגות משותפת. בהתאם, קיים ערב רב של ביטויים ומושגים שכוללים בתוכם צורה כזו או

אחרת של מנהיגות משותפת. בנוסף, מתקיימות בשטח תצורות רבות של מנהיגות שאפשר לכלול תחת המטריה של

מנהיגות משותפת. כלומר, מנהיגות משותפת אינה רק מנהיגות שבה שני מנהלים מוגדרים כבעלי אחריות וסמכות

זהה בניהול יחידה. המשמעות היא שיש טעם בהיכרות עם עולם הידע הזה משום היותו רלוונטי גם למקרים של

מנהיגות משותפת שאינה "קלאסית".

מנהיגות משותפת צומחת מלמטה – רצון, צורך או אילוץ של השטח הם המנועים שמסייעים להתהוותה של מנהיגות

משותפת. המנהיגות המשותפת עולה לא פעם כדרך התמודדות של הגורמים בשטח להתמודד עם המציאות

המורכבת ועם העומס הקוגניטיבי והרגשי על המנהל הבודד.

מנהיגות משותפת מאופיינת בתכונות אישיות וארגוניות של 'עולם חדש'. כלומר, מאמר זה מחזק את המגמה

העכשווית ועליתם של מאפיינים מנהיגותיים 'חדשים' אשר רלוונטיים במגוון מודלי פעולה מנהיגותיים של העת

הנוכחית. כך למשל, מנהלים שפועלים במודל של מנהיגות משותפת מאופיינים בענווה, פתיחות, והיכולת "לראות"

את האחר.

מנהיגות במרחבים משותפים: מנהיגות משותפת

המאמר הנוכחי מונגש כחלק מעיסוק רחב של בית הספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל בגוף הידע של "מנהיגות במרחבים

משותפים". בתוך כך, נאסף חלק מהידע הרב הקיים על מנהיגות משותפת (shared leadership) בעולם. מודלים של

מנהיגות משותפת מתקיימים בעיקר בשדות הארגוניים של חינוך ובריאות, אולם הם מחלחלים לשדות נוספים כפי שבא

לידי ביטוי גם במאמר הנוכחי. בהקשר הצה"לי, אתוס האחריות והבלעדיות של המפקד ממשיך להיות רלוונטי הן ברוח והן

בהגדרות המחייבות של הארגון הצבאי (למשל: "כל מפקד אשר לשם מילוי תפקידו וביצוע משימותיו מטיל מטלה על כפוך

לו, יוצר אחריות אצל הכפוף אך אינו מסיר או מצמצם את אחריותו שלו בהקשר לאותם תפקידים או משימות", מתוך עקד

האחריות והסמכות, 1999). 

אם כך, מדוע המאמר בכל זאת רלוונטי עבורנו או במילים אחרות מה אנחנו יכולים ללמוד מקריאת המאמר?
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קריאה מועילה, שני
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הקדמה

המאמר עוסק במנהיגות משותפת (shared leadership) בין מנהלים כדרך אלטרנטיבית לארגון המנהיגות. הדיון בהיבט

הקולקטיבי של מנהיגות תופס תאוצה בעשור האחרון, ועיקר הדיון עוסק באופן שבו מנהיגות נחלקת ומשותפת. המאמר הנוכחי

מתמקד במנהלים אשר חולקים במנהיגות, בעיקר בתפקידי דרגות ביניים.

בתחילת הדברים חשוב לציין שאין המשגה אחת יציבה למנהיגות משותפת והאופן שבו היא מתארגנת במוסדות עבודה.

 

מחקר קודם וידע קיים על מנהיגות משותפת

ב-1916 ניסח הנרי פויל את החוק – "only one manger" שקובע שמנהיגות כפולה גורמת נזק רב לעסקים קטנים וגדולים כאחד.

גם כיום, בעולם העבודה הנוכחי ישנה הרבה התנגדות ואף בורות סביב הרעיון של מנהיגות משותפת בתפקיד ניהול. למרות זאת,

ישנן עדויות לפעולה במודל של מנהיגות משותפת הלכה למעשה כבר בימי רומא העתיקה, בין הפקידים הבכירים ביותר של

המדינה. למעשה, הייתה זו שיטה שנועדה לחלק את הכוח הרב שניתן לפקידי המדינה, ולפיה לכל פקיד בכיר צומד פקיד מקביל

בעל סמכויות זהות.

מבחינת מחקר אקדמי, מנהיגות משותפת נחקרת לא פעם בהקשר של ההשפעה החיובית שלה על הלמידה בארגון וכדרך

התמודדות עם המציאות המורכבת והעמומה, אשר מייצרת צורך בפעולה שהיא מחוץ לסילו ולגבולות דיסציפלינריים.

סקירת הספרות הקיימת מגלה שיש מגוון רעיונות, גישות וצורות למושג "מנהיגות משותפת". כך למשל יש שימוש במושגים כגון:

shared leadership, distributed leadership, co-leadership, joint leadership, co-principalship, dual

Doos,) הבחנה מסייעת של דוס ווילהמסון .leadership couple-ו ,leadership, two-getherness, leading in pairs

Wilhemson, 2003) מציעה לבחון האם הסמכות היא משותפת או מחולקת, והאם המשימות הן משותפות או מחולקות,

ובתאם לכך לייצר מטריצה של 2X2 לארבע קטגוריות של סוגי מנהיגות משותפת (פירוט נוסף בסוף המאמר).

בכל מקרה, ניתן להסתכל על מנהיגות משותפת בתור מושג רחב. כך, מנהיגות מעין זו כוללת בתוכה גם תצורה של שני מנהלים

שמנהיגים יחד אך יכולה להיות משותפת ליותר משני אנשים. כמו כן, המנהיגות לא חייבת להיות משותפת רק למנהיגים בתפקידי

ניהול פורמאליים. כלומר, מנהיגות משותפת יכולה להתקיים גם במקרה שבו נשמרת ההיררכיה הפורמאלית אך במסגרתה המנהיג

חולק את סמכויות המנהיגות עם עובד שהוא כפיף או מנהל זוטר ממנו.
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שיטה

המאמר מבוסס על שני מחקרים כמותיים שבמסגרתם נערכו ראיונות למנהלים אשר מקיימים פרקטיקות של מנהיגות משותפת.

השדה כלל מגוון ארגונים שונים ובהן: חברות יעוץ, תקשורת, בתי ספר, וקבוצת הכדורגל הלאומית של שוודיה.

 

ממצאים

הככלל, המחקר מצא שכל המקרים של המנהיגות המשותפת שנבחנו החלו באופן בלתי-פורמאלי, דרך יוזמה של המנהלים

עצמם. לעיתים הייתה זו יוזמה שהתעוררה לאור ערכים משותפים של מנהלים שונים בארגון שרצו לייצר שיתוף פעולה, ולעיתים זה

החל כאילוץ למשל עקב חופשת מחלה של מנהל שנאלץ להיעדר מהעבודה לתקופה מסוימת. 

כמו כן, בבואם לתאר את סוג היחסים שמתקיימים במנהיגות משותפת, המנהלים במחקר הרבו לעשות שימוש בדימויים של 'נישואין'

ו-'הורות'. 

מבחינת הכרה של הארגון במנהיגות המשותפת, היו מנהלים שהביעו רצון בכך שמודל העבודה המשותף יוכר על ידי הארגון באופן

פורמאלי, כאשר בחלק מהארגונים מודל המנהיגות המשותפת אכן הוכר באופן רשמי. בארגונים אחרים, המנהלים החולקים

במנהיגות תפסו עצמם כמפצים על פגמים במבנה הארגוני הקיים בכך שהם פועלים במשותף כדי לייצר מנהיגות חיובית מעבר

למבנה הארגוני הקשיח. 

הממצאים במאמר, כפי שיפורט להלן, מנותחים דרך שלוש פריזמות: המבנה הארגוני, חווית המנהלים, והמשימה.

המבנה הארגוני: המחקר מצא שני מודלים מרכזיים של מנהיגות משותפת. בראשון שני מנהלים נמצאים בהיררכיה זהה או לחילופין

האחד כפוף לשני, ושניהם מנהלים את אותה היחידה הארגונית. במודל השני, היחידות הארגונית מתקיימות זו לצד זו בתוך

המבנה הארגוני השלם כאשר כל מנהל אחראי באופן פורמאלי על יחידה אחרת, אך בין השניים מתקיימת חפיפה מסוימת

באחריות ובמשימות.

non-) חווית המנהלים: מנהלים במנהיגות משותפת סימנו שלושה תנאי בסיס שעליהם נבנית המנהיגות המשותפת: ענווה

prestige), אמון וערכים משותפים. בנוסף לכך ציינו מנהלים את הערך הרב שיש לשוני ולהבדלים ביניהם. 

ענווה כפי שנוסחה במאמר כוללת פתיחות, שותפות, הכרה בחולשות של העצמי ומיקוד במשימה המשותפת. אמון כולל לסמוך על

הידע של האחר ולהאמין ברעיונותיו ויכולתו, מתן גיבוי לאחר, הפגנת סולידריות, נאמנות וסובלנות, וקיומה של תחושת חיבה הדדית. 

ערכים משותפים באו לידי ביטוי בשני אופנים – ראשית, בסיס ערכי משותף בכל הנוגע למטרות והחזון של היחידה הארגונית, ושנית,

ערכים משותפים בנוגע לאופן שבו ראוי להנהיג ולהביל אנשים אל עבר מטרה.

 

 

 

 



המשימה: בחלק זה נידון האופן שבו מנהלים במנהיגות משותפת חולקים במשימות ובאחריות. בהקשר העבודה היומיומית השוטפת,

נמצא שהאחריות למשימות היא משותפת והחלוקה בפרקטיקה נעשית באופן דינמי בהתאם להקשר ולנסיבות.

מבחינת תפיסת המשימה השלמה העומדת בפני המנהלים נמצאו מספר מודלים שונים. לרוב, המנהלים נהגו בסוג של שילוב בין

המודלים השונים, כך שההבחנה בין המודלים לא הייתה מאוד סטרילית. חלק מהמנהלים עשו חלוקה פונקציונלית ולפיה האחריות

למשימות היא משותפת וכך גם הסמכות אך הביצוע בפועל נחלק בין המנהלים; חלק מהמנהלים עשו חלוקה של תחומי האחריות

והסמכות אך המשימות בוצעו בתהליך עבודה משותף; חלק מהמנהלים חלקו את האחריות ואת ביצוע המשימות; וחלקם עשו חלוקה

של האחריות והסמכות וגם של ביצוע המשימות.

 

דיון

המחקר חושף שמנהיגות משותפת היא מנהיגות שמאופיינת במערכת יחסים צמודה וקרובה – ארוגה היטב. תקשורת שוטפת

והחלפה של רעיונות הם חלק הכרחי בכך. 

ישנו טיעון רווח שחלוקה ברורה של המשימות מייצרת בהירות לארגון. עם זאת, המחקר על מנהיגות משותפת מגלה את הערך של

ביצוע משימות במשותף אשר מאפשר לכל מנהל לחוות הכל ולגשר על פערים שנובעים ממבט חלקי על התמונה הכוללת.

נמצא שמנהיגות משותפת (shared leadership) יכולה לנוע בין מודל של חלוקה של אחריות ומשימות לבין בעלות משותפת עליהן.

להלן מיפוי מודלים שונים של מנהיגות משותפת שנעשה שעל בסיס הספרות הקיימת וממצאי המחקר הנוכחי:

 

 

 

 

 

מנהיגות משולבת (joint leadership) היא מנהיגות שבה שיתוף הפעולה הוא מלא, כאשר באופן פורמאלי אין הגדרה של היררכיה

בין המנהלים ומשימות העבודה הן משותפות. במנהיגות 'מוזמנת' (Invited leadership) יש מנהל אחד אשר מוגדר בתור מנהל

באופן רשמי, אולם גם המנהל הכפיף הוא חלק משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות ובביצוע המשימות יחד עם המנהל הפורמאלי.

מנהיגות שנחלקת באופן פונקציונלי היא מנהיגות שבה מתקיים שוויון היררכי בין המנהלים אולם יש הבחנה בין המשימות והאחריות

המקצועית של כל אחד מהם (בספרות מודל זה נקרא לעיתים dual leadership). מנהיגות מבוזרת בהקשר הנוכחי היא מודל שבו

יש האצלה של משימות מסוימות בתוך הארגון אל בעלי תפקידים (ישנה הגדרה של היררכיה והמשימות נחלקות).

 

 


