
מנהיגות גמישה כמודל למנהיגות אפקטיבית בעת משבר

מהם עקרונות הליבה של המנהיגות הנדרשת לניהול המשבר בעת הנוכחית?

מנהיגות גמישה מהווה תנאי הכרחי למנהיגות אפקטיבית בתקופה המורכבת בה אנו נמצאים. שינוי קו מחשבה וביצוע

התאמות אינם חולשה, אלא כוח. מנהיגים המסוגלים לנהל את המשבר, למנף את ההזדמנויות שהוא מציע ולנהל שינויים

ברמה האישית, הקבוצתית והארגונית – יהיו אלה שיוכלו לפתח גמישות ארגונית. הגמישות הארגונית חשובה בפיתוח

חוסן, יכולת למידה ויציבות הארגון בכלל, ובעתות משבר בפרט. 

כותבי המאמר המובא כאן בחרו וסיכמו מספר מאפיינים ופרקטיקות של מנהיגות גמישה בזמן משבר, ובהקשר הנוכחי,

בזמן מגפת הקורונה. המאמר המוצג מתומצת ומומלץ כתמיד לפנות לקריאת המקור (קישור למאמר מופיע בגוף

התקציר).

בברכת קריאה מועילה.
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קישור למאמר המקור

מגפת הקורונה יצרה משבר בינלאומי חסר תקדים. האתגרים הנלווים למשבר הכוללים תנודתיות, חוסר ודאות, מורכבות

ואי בהירות, הביאו לדרישה גוברת בכלל המגזרים למנהיגות אפקטיבית המבצעת פעולות והחלטות מהירות וכבדות

משקל במסגרת המידע המוגבל אשר זמין למנהיג בזמן נתון. בעת הזו גובר הצורך בסגנונות מנהיגות כמו למשל מנהיגות

.(Flexible Leadership) ומנהיגות גמישה (Agile) Leadership אג'ילית

בתקופה בה חלים שינויים תדיר, בבסיס המנהיגות ניצב רעיון הגמישות. קצב השינויים בעתות משבר, גובר על

כל ידע או ניסיון אישי, ולכן תפקידו של המנהיג הוא למקסם וליעל את סך חלקי ההון האנושי המרכיבים את

הארגון, ותוך כך החוזקות, הידע והכישורים.

כותבי המאמר מסכמים כי מנהיגות בעת משבר מורכבת משישה מרכיבים מרכזיים:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7233251/


תקשורת: המידע אודות הקורונה חשוף כל העת במדיה וברשתות חברתיות. יחד עם זאת, הפרסומים בתקשורת אינם

מייצרים תחושת ביטחון הקשורה בשקיפות, ודאות ויציבות, אלא להפך. על כן, תפקיד המנהיג בעת הזו הוא להגדיר

ולתווך את המציאות, לעודד, להניע, להעצים ולהביע הערכה וביטחון ביכולותיהם של המונהגים לעמוד באתגרי התקופה.

התקשורת בין המנהיג למונהגים צריכה להיות ברורה ועקבית, אך גם קשובה וסתגלנית.

קבלת החלטות: אי קבלת החלטה או השהייתה יכולות להיות בעלות משמעויות הרות גורל בעת משבר. בניגוד לתקופות

אחרות בהן המנהיג מקבל את החלטותיו על סמך ידע קודם וניסיון, בעת הזו מרבית ההחלטות מבוססות על אינטואיציה,

קונצנזוס או שכל ישר. מנהיגים אפקטיביים מקבלים החלטות תחת עומס הנתונים והדעות הסותרות, תוך זיהוי אזורי סיכון

הדורשים תשומת לב רבה, להם מקצים מאמץ ומשאבים בהתאם. מנהיגים אפקטיביים במהלך משבר יהיו גם גמישים

בשינוי דפוסי חשיבתם, במסגרתו יאמצו רעיונות חדשים ויעילים יותר, וינטשו דוגמה או דוקטרינה קודמת.

מנהיגות אפקטיבית תקדם חשיבה "מחוץ לקופסה" ותפעל באופן זריז ונחרץ על פי אסטרטגיה אינטגרטיבית. 

הומניות: העצמת ההון האנושי היא מיומנות נדרשת במנהיגות גמישה, דרכה המנהיג מאזן את הצרכים המתפתחים של

הארגון. הבנת כוחן של קהילות ליצירת תפוקות ורווחים גבוהים יותר, תורמת לכינונן של קבוצות הפועלות לאור ערכים של

אמון, כבוד הדדי ויחסי עבודה משמעותיים. מנהיג אפקטיבי יקיים סביבת פעולה בריאה המושתתת על תקשורת

חיובית, אמפתיה, תמיכה ונדיבות ואף יאפשר מרחב לטעות והכלה.

חדשנות: מנהיגות חושבת ומתפתחת תבחן כל העת כיצד ניתן לשפר וליעל את פעילות הארגון גם בזמן משבר. בהתאם,

המנהיג האפקטיבי יקדם ויניע טרנספורמציות תוך בחירה במערכות חדשניות ובנייתן המחודשת של מערכות ישנות. כך

למשל, במגפת הקורונה תחומים כמו החינוך והרפואה עברו תהליכי טרנספורמציה במסגרתם קודמו תהליכי הדיגיטציה,

וזאת במטרה לשפר את ביצועיהם. המנהיג הגמיש יזהה פרדיגמות והזדמנויות חדשות ויאמץ אותן על מנת לקדם

את הארגון בטווח הקצר והארוך.

ריאליזם: תפקידם של מנהיגים המכירים במציאות המשתנה, מלבד מתן תקווה ואופטימיות למונהגים, הוא גם לספק את

מכלול המשאבים הדרושים להתמודדות יומיומית עם אתגרי המגיפה. אלה הם משאבים חומריים ובריאותיים כמו ציוד

מגן אישי, האפשרות לעבוד מרחוק, ומשאבים פסיכולוגיים כגון, הבעת אמפתיה וסולידריות, יצירת מטרות משותפות ועוד.

מנהיגים המגלים ענווה ומוכנים להודות כי אינם מחזיקים בתשובות להכל מתגלים כאמינים יותר וכבעלי חזון

אופטימי, מרגיע ומציאותי כאחד.

ערכים מרכזיים: תקופת משבר היא הזדמנות לבחינה מחודשת של סדר העדיפויות על פיו פועל הארגון וערכיו. מנהיגים

אפקטיביים ינצלו עתות משבר על מנת לחזק ולהדגיש את הערכים, במטרה להניע את המונהגים לפעולה.
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המנהיג נדרש להפגין גמישות כאדם ולא רק במסגרת תפקידו. לכן, יש לחזק מיומנויות מעוררות אמון והשראה כמו:

ענווה, אמפתיה, התייחסות אישית וחמלה. 

חשיבה רב מערכתית תורמת לשיפור ביצועים רחבים בארגון. בהתאם, יציאה מאזור הנוחות והיעזרות בכלים ובאנשים

שונים יסייעו למנהיג להפוך מידע רב לידע תקף, לטובת גיבוש החלטות ובניית סדרי עדיפויות המתאימים לזמן הנתון. 

 ההבנה כי המנהיג אינו מחזיק בכל הידע מאפשרת האצלת סמכויות, כינון שיתופי פעולה והנהגה מבוססת הדרכה

ולמידה.

 משמעות ותכלית מהווים גורמים מרכזיים בהנעת ההון האנושי בארגון. בהתאם, החזון הכלל ארגוני אותו מתווה

המנהיג הגמיש יבטא גם את הערכים של המונהגים, במטרה להביא אותם לידי ביטוי בפעולות מעוררות השראה.

 יצירתיות וחדשנות גם כן מאפיינים מנהיגות בעתות משבר. לעידודם ומינופם של ביטויים אישיים ויצירתיים שתי

תרומות עיקריות: הם מזקקים את המיטב מהמונהגים ומחזקים את הקשר בינם לבין המנהיג הנתפס פתוח, נגיש

ושקוף.

 תכנון משימות וקביעת מטרות לטווח הקצר והארוך יסייעו בחלוקת המשאבים בין צרכים דחופים ליעדים אסטרטגיים

מתמשכים.

מהן ההמלצות למנהיגות גמישה אותן ניתן לגזור מששת מרכיבי הליבה של מנהיגות בזמן משבר?
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