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 מנהיגות -מבוא 

מנהיגות היא הסוגיה המדוברת ביותר בזירות העסקים השונות ובארגונים. קשה להדליק 

את העיתון בלי להיתקל במספר התייחסויות הנוגעות למנהיגות, למנהיגים  ולפתוחאת הטלוויזיה 

(. בשנים האחרונות גדל מספר המאמרים העוסקים במנהיגות: ממאה שלושים leadingולהובלה )

-2001עד עשרת אלפים שישים ושניים מאמרים בין השנים    1971-1970ין השנים:  ושישה מאמרים ב

 :Storey, 2004 in. כלומר, ארבע מאות ותשעה עשר מאמרים בחודש בממוצע בנושא מנהיגות )2000

Bolden, 2004 .) 

לאומית בא לידי ביטוי בהשקעה בתוכניות לפיתוח -העיסוק המוגבר במנהיגות כתופעה בין

מנהיגות בתאגידים ובמסלולי תוכניות למנהיגות באוניברסיטאות. כך, לדוגמה, הוצאתם הכספית 

של תאגידים בארצות הברית על תוכניות לפיתוח מנהיגות ולניהול הסתכמה בארבעים וחמישה 

עוד  שקדם לשנה זו. בעשוריותר מההוצאה הכספית  מיליארדעשרה  – 1997שנת דולר ב מיליארד

נמצאו כתשע מאות מסלולים אוניברסיטאיים של תוכניות לפיתוח מנהיגות. מגמה דומה ניתן 

למצוא גם בבריטניה שם אף נפתחו מרכזים לפיתוח "מצוינות במנהיגות" כמעט בכל המגזרים 

 (. Bolden, 2004ינוך ומשטרה )הציבוריים: בריאות, ביטחון, ח

על אף ההמולה הרבה סביב נושא המנהיגות לא קיימת הגדרה מקובלת למנהיגות, אין 

הסכמה רחבה באשר לשאלה כיצד ניתן לפתח מנהיגות וקיימת עדות נמוכה להשפעה של מנהיגות 

בספרות המחקר ניתן לומר  מעיון (. Bolden, 2004או של פיתוח מנהיגות על ביצוע ועל אפקטיביות )

מניסיון, מלמידה ומן העמדה  מושפעמהי מנהיגות הדיון בשאלה ו מנהיגותמונח כי ההגדרה ל

 . התיאורטית של החוקר או הפרקטיקן המגדיר אותה

למנהיגות יש מימד תרבותי מהותי. תרבויות שונות מייחסות ערך שונה למנהיגות וכללים 

. כך, לדוגמה, המונח  1נהגות שונים אצל מנהיגים ומונהגיםתרבותיים שונים גוררים דפוסי הת

"מנהיגות" מעורר רגשות חיוביים עבור מרבית מהאמריקנים. יכולת הנהגה נתפסת כמאפיין רצוי 

. הצלחותיהם של מדינות וארגונים מיוחסות למנהיג. לדוגמה: לי  בארצות הברית וראוי להערכה

את, יש רתיעה מן ההאדרה של מנהיגים והצלחות איאקוקה מ"קרייזלר". ליפנים, לעומת ז

ארגוניות כמעט לעולם אינן מיוחסות לדמות מסוימת כי אם לארגון כולו. לצרפתים יש מידה 

 
תרבותי שבו הן נהגות -נטועות בהקשר ההיסטוריתיאוריות סוציולוגיות, פסיכולוגיות ואחרות לעולם  1

 ומופצות.
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מסוימת של חשש ואף חרדה מפני מנהיגים כריזמטיים. בצרפתית אין מונח מקביל למונח 

 . 2(0720)פופר,  leadership –"מנהיגות" והם משתמשים במונח האנגלי 

 
 רה אחת למנהיגותדמסמן ארבע בעיות המקשות על יצירת הג  Grint  (2004)החוקר 

קיימת בספרות אי הסכמה באשר לשאלה אם מנהיגות נובעת מאוסף של  – בעיית התהליך .1

 המנהיג?פעולות תכונות או אם היא תלויה ב

 כאן עולה השאלה אם המנהיג שואב את סמכותו באופן פורמלי או בלתי פרומלי?   –  בעיית העמדה .2

כאן עולה השאלה האם השפעת המנהיג על המונהגים מכוונת וסיבתית או  – בעיה פילוסופית .3

 האם התנהגות המונהגים נקבעת על ידי ההקשר או נקבעת בדיעבד? 

גישה זו מוסיפה שיקולים נוספים שיש להתחשב בהם בבואנו להגדיר  –הגישה הפסיכודינמית  .4

להפוך למנהיגים או למונהגים  מנהיגות: מהם הגורמים הפסיכולוגיים המעודדים אינדיבידואלים

גישה זו מדגישה את   תפישת המנהיגות?מדגיש את ומה יש בקבוצות, בארגונים ובחברות ה

מערכת ( ובאמצעותם להבין את טבעה המעצב של others( והאחרים )selfהחשיבות בהבנת העצמי )

 .היחסים בין מנהיג למונהגים

 
הסכמה  ישנהכי   Northouse  (2004) החוקרנכתבה על תיאורית המנהיגות זיהה שה בסקיר

כוללת מנהיגות  ;תהליך היאמנהיגות ה נושאים עיקריים: ארבעכוללת מנהיגות בקרב חוקרים כי 

כל זאת   מכוונת להשגת יעדים.מנהיגות מתרחשת בהקשר קבוצתי ו  מנהיגות ;מרכיב של השפעה

מנהיגות באופן הבא: "מנהיגות היא תהליך שדרכו אינדיבידואל   תלהגדרNorthouse את  הוביל

 משפיע על קבוצה של אינדיבידואלים כדי להשיג מטרה משותפת". 

 

 
במחקרים השוואתיים שערכו סוציולוגים נמצאו הבדלים בין תרבויות שונות בעיקר בשלושה תחומים  2

 (. 2007. דרכים להבעת רגשות )פופר, 3. התפישה העצמית של הפרט 2. היחס לסמכות 1עיקריים: 
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ת של תיאוריות שונות להסבר תופעת המנהיגות. סקירה תמציתיהעמודים הבאים כוללים 

ניתן לראות חזרה ושל תיאוריות אין זה כך  ואבולוציונית  אף שנראה כי מדובר בסקירה כרונולוגית  

בשנים מאוחרות יותר. לדוגמה: ברנס, איש מדע המדינה, כתב על מנהיגות "ותיקות"  על תיאוריות 

. עם 1985ובאס פיתח מודל במנהיגות מעצבת על בסיס רעיונות אלו בשנת  1978מעצבת כבר בשנת 

אף יש חזרה לדיון  90-המנהיגות המעצבת. בשנות היש חזרה לדיון במודל  90-זאת גם בשנות ה

 במנהיגות הכריזמטית של ובר.

את הקווים המאפיינים העיקריים של כל תיאוריה וכן את עיקרי מציגה שלהלן הסקירה 

מנהיגות ועם זאת יש בתיאוריות התיאוריות כמובן שקצרה היריעה מלתאר את כל חסרונותיה. 

פיינת בתנועה: תאחשיבה המזוהי חות בחשיבה על מנהיגות. המוזכרות כדי ללמדנו על ההתפת

במעבר מראיית המנהיגים כבעלי התכונות הנדרשות והראויות למנהיגות ומראיית המונהגים 

כישות שלמה ואחידה שעליה הם פועלים ללא תלות בהקשר לעבר חשיבה שאיננה רואה את 

ישות אחת ומדגישה רבות את טבעה   המנהיגות כתכונה הנמצאת בפרטים, איננה רואה במונהגים

 של המנהיגות.והאינטראקציוני ההקשרי 
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 תיאוריות במנהיגותהתפתחות 

 20-גישת התכונות: המחצית הראשונה של המאה ה

הייתה מקובלת ההנחה כי אפשר לזהות ולבודד סדרה   20-במחצית הראשונה של המאה ה

ים לבחור או לקדם אינדיבידואלים מוסכמת של תכונות שניתן יהיה להשתמש בהן כשמעוניינ

)תומס ית "האדם הגדול" ת תכונות אלה הושפעה מאוד מתיאורהחיפוש אחר סדרלעמדת מנהיג. 

שהתמקדה בשאלה כיצד דמויות שונות )ובעיקר גברים( השיגו ( 19-קרליייל, פילוסוף בן המאה ה

ההנחה הייתה שאנשים אלה נולדו להיות מנהיגים והצטיינו בתכונות ושמרו על עמדות השפעה? 

בחנה יכולות מנהיגותיות בקרב אינדיבידואלים שאותה ניהל אישיות לכך. בסדרת מחקרים ש

 נמצאו מספר תכונות שהופיעו יותר מאחרות (Stodgill, 1974, in: Bolden, 2004החוקר סטודג'יל )

 מפורטות להלן.ו

 

 :Bird, 1940; Stewart, 1963, inעם זאת, סדרת תכונות אלה לא נמצאה במחקרים אחרים )

Bolden, 2004 .) בעוד הרשימה של סטודג'יל מתארכת הושגה הסכמה בקרב חוקרים כי לא ניתן

אך ניתן לבצע הכללות  שהופכת אינדיבידואל מסוים ולא אחר למנהיגלזהות ולגבש סדרת תכונות 

מסוימות. לדוגמה, נמצא בניסוי כי מנהיגים משיגים ציונים גבוהים יותר מן הממוצע בכל הקשור 

 ., ידע רלוונטי, יכולת מילולית, מוטיבציה וחברותיותמנת משכלליכולות: 
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בין פרטים מנהיגים לאלו הגיעו חוקרים למסקנה כי ההנחה שאפשר להבחין    40-בסוף שנות ה

שאינם מנהיגים באמצעות זיהוי מערכת של תכונות נכשל. חוקרי מנהיגות סברו כי מאפיינים 

של אלו שזוהו כמנהיגים לא נבעו מתכונותיהם האישיות כי אם נקבעו במידה רבה על  ומיומנויות 

המצב. כאלטרנטיבה לגישת התכונות התפתחה גישה שטענה כי יש לבחון את סגנון פי דרישות 

 .(1997)רונן, המנהיגות של מי שמזוהה כמנהיג ואת הקשר בין סגנון זה לבין המצב שבו הוא פועל 

 

 סגנונות מנהיגות 

עלה   שהחל לבחון את סגנון המנהיגות של מנהיג ואת הקווים המאפיינים למנהיגותוהמחקר  

שטען כי סגנון McGgregor (McGgregor, 1960 in: Bolden, 2004 )עיקר מעבודתו של החוקר ב

השקפה שלילית בעלי  ם  גימנהי  הניהול והמנהיגות של מנהיגים מושפע מתפיסותיהם על טבע האדם.

ולכן ימנע מביצועה   האדם הממוצע לא מרוצה מעבודתו באופן אינהרנטי  סבורים כי  על טבע האדם

הכרחיים הם ים בהשקפה זו מאמינים כי כפייה ושליטה צדדאם יתפשר לו לעשות כן. מנהיגים המ

מנהיגים המצדדים   אחריות.  על עצמם  לקחת  על מנת להבטיח עבודה וכי לעובדים אין כל מוטיבציה

המנוגדת  ם המצדדים בתיאוריה יגימנהלעומת זאת, יגות אוטוקרטי. בגישה זו יפגינו סגנון מנה

רצון למנוחה ולכן האדם  ל בדומהטבעית היא מאמינים כי השקעת מאמץ מנטלי ופיזי בעבודה 

מנהיגים  הממוצע, בתנאים מתאימים, לא רק לוקח על עצמו אחריות כי אם מחפש לקחת אחריות.

המחזיקים בהשקפה זו ינסו לעודד את עובדיהם להגיע לרמות גבוהות יותר של דמיון ויצירתיות 

 בעבודה. מנהיגים המצדדים בגישה זו יפגינו סגנון מנהיגות משתף.

תיאוריה התנהגותית נוספת לניהול ולמנהיגות 

 Blake and Mouton (Blake andתחה על ידי החוקרים ופ

Mouton, 1964, in: Bolden, 2004)  ונקראת הרשת

מודל זה מתמקד . The Managerial Grid –הניהולית 

אוריינטציה שיש למנהיגים/מנהלים בנוגע למשימה ב

. כמו גם בשילוב שבין השניים( עובדיםאנשים )וב (ייצור)

האוריינטציה למשימה ולאנשים מבוטאת בתרשים 

גות. המצורף להלן בערך המספרי מתחת לסגנון המנהי

גנון סמנהיגות כפי שעולה מן התרשים.  סגנונות השיהשילוב בין משימה לאנשים מייצר חמ
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המנהיגות האפקטיבי ביותר על פי המודל הוא הסגנון שמבטא אוריינטציה חזקה הן למשימה הן 

 Team Management (Bolden, 2004 .) –בערכים המספריים(, ובתרשים הוא מוגדר  9.9לאנשים )

 
לא קיים סגנון מנהיגות הנכון לכל ההבנה כי לא ניתן לדבר על מנהיגות במנותק מהקשר וכי  

תיאוריות שטענו הובילו חוקרים להתמקד בסיטואציה המנהיגותית. פותחו  מנהיג ובכל המצבים

כי סגנון המנהיגות שהמנהיג יבחר תלוי בגורמים כמו: המצב, האנשים, המשימה, הארגון ומשתני 

זה היה הרקע להתפתחות הגישה המצבית כפי  .כגורמים מרכזיים בהבנת מנהיגות וספיםסביבה נ

 שיפורט להלן.

 

 הגישה המצבית 

לא ניתן להגדיר מהי הדרך הטובה ביותר להנהיג.  ( 1967, דל התלות של פידלרמופידלר )לפי 

וזאת משום  .על פי הסיטואציה ןבמקום זאת הוא טען כי סגנון המנהיגות של מנהיג צריך להיבח

בתנאים מסוימים ו"יאבד" )כמדד למנהיגות "מוצלחת"( שסגנון מנהיגות מסוים יהיה אפקטיבי 

מנהיגות אפקטיבית תהיה לעולם ישתנו. מכאן הסיק פידלר כי התנאים את האפקטיביות שלו כש

פידלר ערך אבחנה בין מנהלים . ותפקיד המחקר הוא להגדיר את ההקשרים הללו תלוית הקשר

מנהלים מכווני משימה נוטים לתפקד טוב יותר מכווני משימה למנהלים מכווני אנשים. 

ומוגדרת היטב  בין מנהיג למונהגים, משימה מובנית הטוב ת מערכת יחסיםבסיטואציות בהן קיימ

ם טוב גם מנהיגות חלשה או חזקה. מנהיגים מכווני משימה מתפקידי וכשהם נמצאים בעמדת

כשהמשימה אינה מובנית ומוגדרת כראוי אך הם נמצאים בעמדת מנהיגות חזקה, ומן הצד השני 

כשהיחסים בין המנהיג למונהגים מתונים עד רעועים והמשימה לא מוגדרת כראוי.  של הספקטרום

ם יותר מנהיגים מסוג זה מציגים סגנון מנהיגות ישיר. מנהלים מכווני אנשים מפגינים ביצועים טובי

 סגנון מנהיגות משתף. בכל יתר המצבים ומציגים

 ,Hersey and Blanchard  (Hersey and Blanchard 1964,1977,1988, in: Boldenהחוקרים  

המשיכו את רעיונותיו של פידלר וטענו כי המנהיג יכול להתאים את ( "מחזור החיים" מודל -(2004

סגנון מנהיגותו לסיטואציה הקיימת. לדידם, לרמת ההתפתחות של הכפיפים יש השפעה גדולה  

שיינקט בסיטואציה מסוימת. ככל שהכפיפים הופכים מיומנים ביותר על סגנון המנהיגות המתאים  
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)אנשים/משימה( מהנחייה ישירה לאימון,  ן מנהיגותוניותר המנהיג יצטרך להתאים את סגנו

 לתמיכה ולהאצלת סמכויות. 

מודל נוסף המוזכר בספרות תחת הגישה המצבית  

 ,John Adair (Adair 1973, in: Bolden   הוא המודל של

 Action)מודל שלושת המעגלים  –על פי המודל  (.2004

Centered Leadership )–  על המנהיג מוטלת האחריות

. המנהיג פרט, המשימה והקבוצהם של הבין צרכלאזן 

האפקטיבי הוא המוציא לפועל של הפונקציות 

וההתנהגויות המתוארות על ידי שלושת המעגלים והמשנות את מידת תשומת הלב המוענקת לכל  

 אחד מהם על פי הסיטואציה. 

( הייתה שהיא גורמת 70-שמע מסוף שנות העיקר הביקורת נגד הגישה המצבית )שהחלה להי

לטשטוש ייחודה של תופעת המנהיגות. שכן אם המנהיג תלוי תמיד במצב במה מתבטאת יכולתו  

להשפיע על מצב זה? הגישה המצבית לא הייתה מסוגלת להסביר כיצד המנהיג יכול לעצב בעצמו 

 (. 1989את המצב ובזכות יכולת זו להניע את אנשיו )רונן, 

 
דינמית המושפעת משינויי משימה ומצב, -( מנהיגות היא תופעה פסיכולוגית2007פי פופר )  על

משינויים בהשקפות ובהתנהגויות של מנהיגים ומשינויים בנטיות ובתפישות של מונהגים. מאחר 

שמדובר בתופעה דינמית יש לאפיין אותה במושגים דינמיים והמסגרת המושגית המתאימה לכך  

יחסי  נהוג לחלק את דפוסי היחסים לשלושה:שת המנהיגות כמערכת יחסים. ביותר היא תפי

שלושת הדפוסים . )ם, יחסי מנהיגות התפתחותיים ויחסי מנהיגות סימבולייםמנהיגות רגרסיבי

: 2007להרחבה: פופר, . הללו הם מודלים תיאורטיים ואינם מופיעים במציאות בצורתם הטהורה

יחסי מנהיגות המגבירים את אמונתם של המונהגים ביכולתם העצמית, מגדילים את (. 73-51

רמים להם לשקול שיקולים מוסריים החורגים ממעגל הצרכים  ותפישת הערך העצמי שלהם וג

סטיים והאינטרס האישי נקראים מנהיגות מעצבת. תת הפרק שלהלן מסכם את עיקרי יהנרקיס

 דל המנהיגות המעצבת.  מו



 

 10 

 

  Transformational Leadership – מנהיגות מעצבת

היה הראשון שהציג את המושג מנהיגות  James MacGregor Burns ההיסטוריון הפוליטי 

מחקר אודות חברות, מדינות ואישים   התבססו עלשל ברנס   רעיונותיו התיאורטיים  .(1978)  מעצבת

. לדידו, מנהיגות מבטאת בראש (ג'ון קנדי ועודט, וולרוזפרנקלין ידועים בהיסטוריה )תיאודור 

הן ם בקרב המונהגים ולהעציממוטיבציה  ררלעוובראשונה את היכולת להשפיע ולגרום לשינוי. 

יגות: מנהיגות מתגמלת ומנהיגות מתוך מחקריו ברנס הבחין בין שני סוגי מנה .מוסריתאישית הן 

 מעצבת.

לתוך לפסיכולוגיה החברתית וגובשו מאוחר יותר  Bassעל ידי  ובאוישל ברנס רעיונותיו 

 הגישה הידועה בשם: מנהיגות מעצבת שעיקרה ברעיון שמנהיגים מעצבים את המונהגים שלהם. 

לשנות את יכולתם  –"המטרה של מנהיגות היא "לעצב" אנשים וארגונים במובן המילולי 

להרגיש ואת אופן חשיבתם; להגדיל את טווח הראייה שלהם, את התובנות שלהם, להבהיר מטרות, 

התנהגותי הולם באמונתם, בערכים שלהם ובעקרונותיהם; ולגרום לשינויים קבועים, לבצע שינוי 

 (.Bass and Avolio, 1994עמידים ובעלי מומנטום לצמיחה והעצמה ארגוניים" )

מחבר את הפעולות אנשים עושים לערכים ולזהויות שלהם ובכך מעניק המנהיג המעצב 

משמעות לעשייה שלהם ולהם עצמם. הוא מספק תשובות לשאלות כמו "מי אני"? "מה אני עושה 

כאן"? "למה אני עושה את מה שאני עושה"? תוך שהוא מקשר את היחיד לקבוצה. המנהיג המעצב  

הוא פונה אליהם עם מסר ועם אמירה   עות עבור אנשיו.הצגת חזון בעל משמעושה זאת באמצעות 

הנותנים לעשייה שלהם משמעות החורגת מעבר ל"כאן ולעכשיו" המיידי. זוהי מנהיגות הגורמת  

לאנשים להאמין שהם יכולים אחרת. המנהיגות המעצבת מספקת לכל אדם הזדמנות להיות הטוב 

 ת מוסר ולאמות מידה אתיות גבוהות.ביותר במסגרת חתירה לאיכות ולמצוינות כמו גם לרמ

מודלים במחקר על מנהיגות בארגונים הפך ההיבט המוטיבציוני בתרגום רעיונותיו של ברנס לתוך 

  .(2007; פופר, 1997)רונן,  למוקד המחקר והדיון ואילו ההיבט המוסרי הפך פחות חשוב ואף הוזנח

מנהיגות המעצבת כוללת ארבעה מרכיבים: השפעה כמודל לחיקוי, השראה, גירוי ה

אינטלקטואלי, התייחסות אישית. מרכיב הכריזמה במודל זה הוא מרכיב נפרד, שלא כמו 

בתיאוריות אחרות, והוא מוגדר הן במונחים של התנהגות המנהיג הן במונחים של תגובות 

צבת מנהיגים מעצבים מניעים את המונהגים להיות מחויבים על פי מודל המנהיגות המעהמונהגים.  

ולהשיג תוצאות שהם מעבר לציפיותיהם. זאת באמצעות שלושה תהליכים מרכזיים: הראשון, 



 

 11 

 

להגביר את המודעות של המונהגים לערכן ולחשיבותן של המטרות כמו גם לאמצעים להשגתן. 

טובת מטרות הכלל. השלישי, לספק את השני, לגרום למונהגים לוותר על אינטרסים אישיים ל

                                                                                                                                                       נהגים )צרכים מסדר גבוה( באמצעות תהליך המנהיגות ובאמצעות המשימה. וצרכיהם של המ

)לעתים  מודל המנהיגות המתגמלתעומד לעתים קרובות מול  המנהיגות המעצבתמודל 

שבה מנהיגים זוכים להתחייבות מצד   transactional leadership –מופיעה גם בשם עסקאית( 

המנהיגות המונהגים שלהם על בסיס תגמולים ישירים כמו שכר בתמורה לעבודה מהימנה. 

התגמול  ואתהמתגמלת מציגה בפני המונהגים באופן ברור את הרמות שאליהן הם נדרשים להגיע 

הם  –הגים ראוי הצפוי להם אם יעמדו באמות מידה אלה. ובמידה שהתגמול הצפוי נראה למונ

בנקודה זו בדיוק נמצאת המגבלה המרכזית של מודל  נטען כי פועלים כדי לעמוד בציפיות. עם זאת

זה: מתוקף היותם מונעים על ידי שיקולים חיצוניים של כדאיות יגיעו המונהגים, במקרה הטוב, 

ן הגישות התרשים הבא מסכם את ההבדלים בילרמת הביצוע הנדרשת אך לעולם לא מעבר לכך. 

 הללו. 

 

מצבי רק ב יעילההמנהיגות המעצבת היא המועדפת מאחר שמנהיגות מתגמלת על פי באס 

שגרה ורגיעה בעוד שרק מנהיגות מעצבת מסוגלת לטפל במצבי משבר וליצור שינויים בארגון )באס, 

"הטווח   (. מודל המנהיגות המעצבת נחקר עוד רבות בידי חוקרים שונים ופותח במלואו במודל1985

 . להלן (1991המלא של המנהיגות" על ידי החוקרים באס ואבוליו )

 

 מנהיגות כריזמטית
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ובר   הסוציולוג מקס בעבר על ידיכבר הוצג הדיון במונח "כריזמה" ביחס למנהיגים על אף ש

( 1977,  1976האוס )הוצג בספרות המחקר במנהיגות על ידי    הרעיון של "מנהיגות כריזמטית"פיתוח  ו

מודל זה משלב בין הרעיונות של . 20-של המאה ה 90-וה 80-הוא הפך לפופולרי שוב בשנות ה

המחקר מנהיגות מעצבת לבין הרעיונות המובעים בתיאוריות "האדם הגדול" ובגישת התכונות. 

ן לומר כי קיימים ארבעה מאפיינים מרכזיים בתחום זה התקדם לכיוונים שונים ועם זאת נית

 –. אישיות דומיננטית 1(, ואלו הם: Northhouse, 2004, Pp.171המגדירים את המנהיג ככריזמטי )

הן מבחינת התנהגות הן מבחינת  . מודל לחיקוי חזק2ביטחון עצמי והרצון להשפיע על אחרים 

  .. בעל ציפיות גבוהות מעמיתיו4ברור בעל יכולת לקבוע מטרות באופן . 3   כשירות

מנהיגים כריזמטיים קושרים את מושג העצמי של המונהגים למטרות ולחוויות המשותפות 

הקשורות למשימותיהם כך שמטרות אלו הופכות לחלק משמעותי במושג העצמי של המונהגים. 

ים תופשים את העבודה . שינוי האופן שבו מונהג1תוצאות אלה מושגות באמצעות ארבעה מנגנונים:  

. פיתוח זהות קולקטיבית אצל 3. הצגת חזון מלהיב 2תוך דגש על תגמולים פנימיים ולא חיצוניים 

 . הגברת תחושת המסוגלות האישית והקבוצתית.4המונהגים 

מנהיגות כריזמטית מציגה את המנהיג כמושיע, ולכן רבים מכנים מנהיגות זו בשם "מנהיגות 

ימת התנגדות למודל זה בקרב ארגונים רבים ותעשיות מסוגים שונים, ואלו הירואית". כיום קי

זאת, בין היתר, עקב  .ופחות אינדיבידואליסטיתיותר מביעים רצון לנוע לעבר מנהיגות שקטה 

נטייתם של מנהיגים כריזמטיים לנטוש את הארגונים שניהלו והובילו לאחר יישום שינויים 

 (.Bolden, 2004שהנחילו בארגון )
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 3מודל הטווח המלא של המנהיגות 

 תם הייתה מטרשהופיעו מחקרים רבים  1985בעקבות פרסום ספרו של ברנרד באס בשנת 

על להעמיק את ההבנה באשר לאופן שבו מתפתחת מנהיגות והאופן שבו היא משפיעה על יחידים, 

לניסוח "הטווח המלא של סגנונות המנהיגות". הטענה  והוביל. מחקרים אלה ארגוניםעל קבוצות ו

ה לשלושהקיימות  המנהיג  המרכזית העומדת בבסיס מודל זה היא שניתן לחלק את טווח התנהגויות  

באשכולות מנהיגות נמנעת ומנהיגות מתקנת. מנהיגות מעצבת,  לות" של סגנונות מנהיגות:"אשכו

מנהיגות בסגנון "שב ואל תעשה", מנהיגות מתקנת  שונים: מנהיגותאלה נכללים חמישה סגנונות 

סגנונות מנהיגות אלה נבחנים  ומנהיגות מעצבת. פסיבית, מנהיגות מתקנת אקטיבית, תגמול בונה

לא אפקטיבי )האפקטיביות נקבעת על פי מידת הבניין והמיצוי של -על פני שני מימדים: אפקטיבי

כך הגיעו  המשאב האנושי(, ופרואקטיבי לעומת פסיבי המציין את מידת היזומה של המנהיג. 

נהיגות בסגנון "שב ואל  : מהטווח המלא של המנהיגותמודל  המהווים את    סגנונות מנהיגות  שמונהל

ומנהיגות מעצבת  תעשה", מנהיגות מתקנת פסיבית, מנהיגות מתקנת אקטיבית, תגמול בונה

התייחסות אינדיבידואלית, אתגור אינטלקטואלי, הנעה השראתית, השפעה כמודל הכוללת: 

 . לחיקוי ולהזדהות

ם אנשיו וסביבתו הנחת היסוד של מודל זה היא שכל מנהיג מפגין במסגרת הקשרים שלו ע

סגנונות אך תדירות השימוש בכל אחד מסוגים שונים של מנהיגות הנמצאים על טווח מלא )רצף(. 

משתנה ממנהיג למנהיג. ההבדלים בתדירות השימוש בסגנונות השונים יוצרים את  המנהיגות

מרב בעל  על פי המודל מנהיג מעצב הואההבחנה בין הפרופילים המנהיגותיים של מנהיגים שונים. 

לנוע על פני הטווח המלא של סגנונות המנהיגות ולבחור בסגנון  אפשרות לודרגות החופש המ

 (. 2005)אבוליו,  המתאים מתוך עמדה מעצבת

נטען כי המודל מתעלם מן ההשפעה שיש למצב אך גם מודל הטווח המלא אינו חף מביקורת:  

על המנהיגות ומתייחס אל המנהיגות כאל דבר אוניברסלי שאינו תלוי הקשר. נטען כי המודל  

המנהיג אל שעיקרם בהשפעה מ"למעלה למטה", מ)אחד על אחד( מתמקד ביחסים דיאדיים 

בר במודל נורמטיבי המסמן  המונהגים. נטען כי מודל הטווח המלא הוא "מודל מטיף". כלומר, המדו

 
נטלי חזן ויעל שחר, ביסל"מ  / הטווח המלא של המנהיגות" 'מלוא' " :הטווח המלא ראו בהרחבהעל מודל  3
(2008). 
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המנהיגות המעצבת. הועלתה ביקורת בדבר שלמותה של  –מהי המנהיגות הראויה והמועדפת 

 . כלומר, אם המודל אכן מתאר את כל התנהגויות המנהיגותיות המעצבות? התיאוריה

 

 מנהיגות מבוזרת 

והחלו לתת    90-תיאורית המנהיגות המבוזרת התפתחה על רקע גישות שונות שצמחו בשנות ה

תשומת לב גדולה יותר למונהגים ולהקשר. גישות אלה הדגישו את חשיבותם של יחסי הגומלין בין 

מנהיג שניתן להגדירו כמנהיג   הפרטים השונים המעורבים בתהליך המנהיגות וטענו כי אין

 תיאוריה חדשהיצירת להובילו  . הנחות ורעיונות אלה ואחרים )להלן(האידיאלי בכל המצבים

 –מתייחסות אל המונהגים כאל מקשה אחת בשונה מתיאוריות מנהיגות קלסיות ה .במנהיגות

המונהגים כאל פרטים  מתייחסת אל  , להלן(והמורכבת)תיאורית המנהיגות המבוזרת  –כפיפים 

 .. כל פרט יכול להשתתף בתהליך המנהיגות ולהשפיע מתוך כך על פעילות הארגוןבודדים

המדובר  מבוזרת או בלתי פורמלית , שתפתממנהיגות מתהווה, התיאוריה  בין אם נכנה את

מודל פחות פורמלי למנהיגות במובן זה שהאחריות לעמדת המנהיגות אינה נובעת מן ההיררכיה  ב

מודל זה היא שהאינדיבידואלים בכל הרמות בארגון ובכל התפקידים רכזית בהארגונית. הטענה המ

מנהיגותית על עמיתיהם ועל ידי כך להשפיע על הכיוון הכללי שאליו   בארגון יכולים להפעיל השפעה

כיצד הוא מתפתח ואינה   או  גישה זו אינה שואלת מה מאפיין את המנהיג הבודד  מועדות פני הארגון.

בכך  .  בתוך הארגון  אפקטיבימה כולל תהליך מנהיגות  היא שואלת  מנסה לנתח את סגנון מנהיגותו.  

ממנהלים לכל ומהתמקדות באינדיבידואלים לעבר התמקדות ביחסי הגומלין ביניהם  המחקר נע

 החברים בארגון.

 

 מנהיגות ומורכבות  

 Mary Uhl- Bien, Russ Marion and Billשלושה חוקרים מובילים בתחום המנהיגות: 

McKelvey (2007 מובילים מגמה חדשה במחקר על מנהיגות. חוקרים אלה טוענים כי יש ) צורך

מטה", -מודלים מן הסוג של "מעלה –במודל חדש ושונה למנהיגות מאלו שהיו דומיננטיים עד כה 

. זאת משום של הארגון( "אתרים הפורמליים")מודלים של מנהיגות ב מן המנהיג אל המונהגים

ההקשר החדש הוא  טוענים שחוקרים אלה  .שההקשר שבו מנהיגים פועלים כיום הוא חדש ושונה

והוא שונה מן ההקשר הישן של כלכלות  Knowledge Eraמכוונת ידע: כלכלה  –הכלכלה החדשה 
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הטענה היא כי בעידן זה הידע הקיים בארגון ויכולת הארגון ללמוד הנשענות על ייצור פיזי. 

בין   ומשלב  ולהתחדש הם המפתח להצלחתו. מודל המנהיגות החדש המוצע נשען על מדע המורכבות

מדע המורכבות מציע פרדיגמה שונה למנהיגות הממסגרת את המנהיגות מנהיגות למורכבות. 

חוקרים טוענים כי מודל זה מורכבת בין הפרטים השונים בארגון. כדינמיקה אינטראקטיבית 

לגורמים קריטיים להישרדות הארגון   הנחשבים .4מאפשר להשיג חדשנות, יצירתיות וסתגלנות

 בעידן הידע. 

 תיאור מפורט יותר של שני המודלים החדשים בפרקים שלהלן.

 
 . הסתגלות היא היכולת ללמוד מהתנסויות בסביבה 4
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 תיאוריות חדשות במנהיגות

 
 מנהיגות מבוזרת 

 כללי 

המונהגים מתוארים   .כלל דרך המנהיג-מנהיגות מתוארת בדרך בגישות המסורתיות במחקר  

לעתים קרובות מוגדרות )שעליה המנהיג צריך לפעול כדי להשיג תוצאות רצויות אחת כישות 

ות מסורתיות אלה עורכות אבחנה ברורה בין  שתפימכאן,  .  (מטה"-ישות אלה כגישות של "מעלהתפ

 מנהיג למונהגים וטוענות כי המנהיג הפורמלי הוא המקור הבלעדי למנהיגות. 

נתנו התפישות המסורתיות על המנהיגות כתוצאה מחוסר שביעות הרצון מההסבר ש

התפתחה אלטרנטיבה. אלטרנטיבה זו צמחה בעיקר מתוך טענה שהמנהיגות היא קניין של 

הקולקטיב והיא מופיעה ועולה מתוך האינטראקציה בין אינדיבידואלים שונים ולא מתוך 

 . 5וזרתהאינדיבידואל הבודד. כך החל מתפתח מחקר על המנהיגות כתופעה משותפת או מב

אקלים ארגוני ולכן ו כמו תרבות ארגוניתתיאורית המנהיגות המבוזרת נשענת על מושגים 

זו מדגישה את טבעה   יאוריהתנוסף לכך,  .שבו מתרחשת מנהיגות ההקשרהיא מדגישה את 

של המנהיגות ולכן טוענת שבמנהיגות אין מדובר בישות קבועה כי אם  (emergent) המתהווה

ולא את האדם  במנהיגות כלב העניין  הפרקטיקהמנהיגות מבוזרת מדגישה את גישת ה .מתחלפת

הבודד. פרקטיקת המנהיגות מוגדרת כתוצר של האינטראקציות שבין המנהיגים, המונהגים והמצב 

ולא הפעולות )האינטראקציות  מכאן,  שבו הם נמצאים ולא על ידי מה שהמנהיג יודע או יכול לעשות.  

סך כל  מדגישה את    מנהיגות מבוזרת ולכן    קריטיות בהבנת הפרקטיקה המנהיגותית  הן  (הספציפיות

הטענה   מכאן, . בהיררכיות השונות בארגון האינדיבידואלים השוניםההשפעה המצטברת של 

הנובע מאינטראקציה   כי אם תהליךשל פרטים שמנהיגות איננה תכונה  המרכזית בתיאוריה היא 

 .בין פרטים

כי הבנה טובה לשאלה "מהי  מבוזרת הסיקו מנהיגות  העוסקים במחקר עלחוקרים 

ועל ידי הרחבת יחידות  "בשטח" מנהיגות?" תושג תוך בחינת פרקטיקות המנהיגות הקיימות 

ארגונית המבוצעת -כי אם לפרקטיקה המנהיגותית ,לא רק למנהיג הבודד ,הניתוח הקיימות

 
למעשה, הרעיון שמנהיגות יכולה להיות מבוזרת בין מספר פרטים ולא רק בפרט בודד אחד הועלה בשנות   5

לא התייחסו חוקרים  1996אך מאז ועד לשנת C.A. Gibb (1954 )החמישים על ידי החוקר האוסטרלי 
 נוספים בחקר המנהיגות לרעיון זה. 
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ואכן, אחד מסימני ההיכר של תיאורית מנהיגות מבוזרת היא שפיתוח התיאוריה  בתחומי הארגון.

מתבסס על מסקנות שהוסקו מתוך התבוננות בפרקטיקה. עובדה שתגרום לחלק מהרעיונות 

 ...להישמע מוכרים

 הסיבות לצמיחת התיאוריה  

(  Day, Gronn and Salas, 2006טל לחלוטין את תפקידו של המנהיג הפורמלי )על אף שאין לב

ארגונים פועלים כיום . הראשונה,  לצמיחת תיאוריה חדשה במנהיגותהובילו  קיימות מספר סיבות ש

ייצור המהיר של הידע הם קריטיים הבסביבה דינמית ותחרותית מאוד. בעידן הזה צבירת ידע ו

הארגון. במצב כזה היתרון התחרותי של ארגון על פני ארגונים אחרים יהיה תלוי ביכולת להישרדות  

 שלו לשלב ידע וכישרון מפוזרים ורחבים של כל כוח העבודה שעומד לרשותו בתהליך המנהיגות

(Nelson et al., 20076) (וקיומם  ארגונים רבים כיום נאבקים ביניהם על גיוס מומחים לארגון לכן

ינויים בחלוקת העבודה בתוך  הסיבה השנייה נעוצה בש. (יידי מוחות" היא תופעה שכיחהשל "צ

ליכולת הטכנולוגית של הארגון, מבחינת הכלים והידע  היא חלוקת עבודה הכוונה . בארגונים

העומדים לרשותו, להשלים את משימותיו על ידי העובדים. שינויים בחלוקת העבודה מתרחשים 

דשות לארגון, דרושות משימות חדשות או כשהארגון מאמץ טכנולוגיות כשנוספות משימות ח

ת שו"ב  ו)בצבא הכנסת טכנולוגיות חדשות יכולה לבוא לידי ביטוי באמל"ח חדש או במערכ חדשות

בספרות המחקר על מנהיגות מדובר על כך שארגונים נשענים יותר ויותר על עבודת צוות . חדשות(

דד אינו יכול להחזיק בכל הידע הרלוונטי לצורך השלמת משימות משום שהעובד הבו (בין היתר)

וקבלת החלטות נכונות. נוסף על כך נוצרים דפוסים חדשים של שיתוף פעולה ותלות הדדית בין 

יכולה לבוא לידי ביטוי בשני אופנים: מעין זו פרטים ובין קבוצות בתוך הארגון. תלות הדדית 

כשתחומי אחריות של שני פרטים בארגון או  שני פרטים בארגוןבחפיפה בין תחומי אחריות של 

חוקרים הסיקו שלא קיים היא ש לצמיחת התיאוריההסיבה האחרונה . משלימים זה את זה

לדוגמה: האם המנהיג   .שניתן להגדירו כמנהיג האידיאלי בכל הנסיבותבודד אינדיבידואל 

 האידיאלי בקרב הוא גם המנהיג האידיאלי בשגרה?.  

 
 מבוזרת מוצלחת בפרויקטים צוותיים.  המאמר מפרט את הגורמים המעודדים ובולמים מנהיגות 6
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 7מאפיינים עיקריים במנהיגות מבוזרת 

, הראשוןמנהיגות מבוזרת עולים שלושה מאפיינים עיקריים.  מתוך עיון בספרות המחקר על

מעבירה את הדגש מן מנהיגות מבוזרת בוחנת את יחסי הגומלין המתנהלים בתוך הארגון. היא 

יחסי הגומלין אל    –  מהתכונות, מהמאפיינים ומההתנהגויות שלהם אל האינטראקציה    –  המנהיגים

זו רואה את המנהיגות כתוצר  הוא שתיאוריה  שניהמאפיין ה המתקיימים בין כל החברים בארגון.

משותף של קבוצה או רשת של אנשים המקיימים ביניהם אינטראקציה. לכן המנהיגות נתפסת 

, מהמנהיג אל "מלמעלה למטה"כזה המנוהל רק כחברי הארגון ולא  כתהליך המתקיים בין כל

שאינם  –המונהגים. זאת מתוך הרעיון שאנשים ברמות שונות של הארגון ובתפקידים שונים 

שלהם יכולים להפגין מנהיגות ולהשפיע על הקולגות  –מזוהים בהכרח עם ההנהגה הפורמלית 

 לכן השאלהאם כן, מנהיגות היא תהליך והארגון. ובאופן הזה גם על ההנהלה ועל הפעולות של 

מציגה את הצורך  אתהשאלה הז ?מה מאפשר תהליך מנהיגות אפקטיביהנשאלת בגישה זו היא 

להעביר את הדגש מפיתוח וניתוח יכולות של מנהיגים לעבר מה שמאפשר תהליך של מנהיגות  

מעודדים יצירתיות, דמיון ושאיפה אפקטיבית בארגון. המטרה היא ליצור בארגון אווירה ותרבות ש

לכן הגישה מדגישה את הפיתוח והקידום של כישורי מנהיגות בכל  .קולקטיבית-למצוינות ארגונית

מאפיין זה מתקשר האנשים ובכל הרמות בארגון ולא רק בקרב אלה המצויים בראש ההיררכיה. 

לטענה נוספת בתיאוריה והיא שמנהיגות מבוזרת יכולה להוביל לביצוע טוב יותר בארגון רק 

 .בפוטנציאל של כל אחד מהם להנהיגכשאינדיבידואלים שונים בתוך הקבוצה מכירים 

אך לא   –כצורה חשובה של מנהיגות שיכולה להשלים    נראיתחשוב לציין כי מנהיגות מבוזרת  

את המנהיגות המסורתית. על אף שמנהיגות מסורתית יכולה לעצור או לחסום השתתפות   –  להחליף

של חברי צוות בקבלת החלטות היא עדיין משחקת תפקיד חשוב בעיצוב צוות, בפיתוח צוות 

ובתיחום של תפקידי הנהלה. שלושה גורמים החשובים גם להצלחת המנהיגות המבוזרת. נוסף לכך, 

פקוד של צוות יכולים לזמן התערבות של מנהיגות מסורתית ולכן אסור לזנוח אירועים המשבשים ת

 (. Pearce, 2004אותה )

 

 
7 (Gronn, 2002; Spillane et al. 2004; Pearce, 2004; Nelson et al., 2007). 
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 8הנחות עיקריות בתיאוריה 

ת הרשת היא שמנהיגות מבוזרת מרחיבה א ם של גבולות פתוחיםמשמעות – גבולות פתוחיםא. 

מי הם הקבוצות או האינדיבידואלים שנראים עולות השאלות: כן  . עלהקונבנציונלית של מנהיגים

כתורמים לתהליך המנהיגות בפועל? מהם גבולות הקהילה שבתוכה מתרחשת מנהיגות מבוזרת?  

עלינו לשאול ספר איננה כוללת רק מנהלים או מורים. כאן -מנהיגות ביתלפי תיאוריה זו לדוגמה, 

אוניברסיטה נשיא כך גם בזו?  מה תפקיד מועצת התלמידים או ועד ההורים ביחס למנהיגות

מצוא מועצת שווים. גם בצבא ניתן ל  ,אוניברסיטה אינו המנהיג הראשי והקובע כי אם חלק מוועדה

מטה והדרכה. זאת ועוד, בארגונים בעלי ייחוד ביחידות ב ,לות המנהיגותטשטוש של גבו לעתים

מהנדסים שהגיעו גיעה ממ )כביטוי למנהיגות(זמה לתהליכי פיתוח ואוריינטציה טכנולוגית הי

חים בין הצבא לבין חברות אזרחיות, ולאו דווקא מהניהול מבחוץ או כתוצאה מממשקי עבודה פתו

 הבכיר.

. תוצר משותף של קבוצה או רשת של אנשים המקיימים אינטראקציה ביניהםהיא המנהיגות . ב

כל אחד בדרכו ובתחום  –שתורמים מדובר כאן על ההשפעה המצטברת של מספר אינדיבידואלים 

מביא את המומחיות שלו הפרטים בארגון כל אחד מ ,לקבוצה או לארגון. כלומר –מומחיותו 

 . לתהליך המנהיגות

מושג המנהיגות המבוזרת קשור לרעיון שמגוון   .מגוון תחומי מומחיות מפוזרים בין אנשים רביםג.  

מעות היא שהתוצר של הפעולה המשותפת יהיה תחומי מומחיות מפוזרים בין אנשים רבים. המש

". 9ת: "השלם גדול מסך חלקיו אחרוגדול מסך התרומות של כל אינדיבידואל בנפרד ובמילים 

( מועיל role sharingתפקידים )  למנהלים להבין ששיתוף פעולה בין פרטים או בין  מאפשרתתפיסה זו  

ביחידות החי"ר ניתן למצוא דוגמה לכך . לביצוע המשימה שעל הפרק ולכן מועיל לארגון כולו

בתפקידים כמו חובש, צלף או מפעיל אמל"ח. בעלי תפקידים אלה הם בעלי מומחיות שאינה מצויה 

 בידי המפקד,הקצין, בהכרח.  

מנהיגות מבוזרת מדגישה את פרקטיקת המנהיגות כאינטראקציה בין הפרטים, ולא את פעולת  ד.  

הפרקטיקה היא לב העניין. פרקטיקות מנהיגות היגות המבוזרת על פי תיאורית המנ . האדם הבודד

 
8 (Bennet et al., 2003; Spillane and Timperley, 2004). 
9  Gronn     חוקר מרכזי בתחום מזהה ומכנה את העיקרון הזה כ–  "concertive action"  על פי .Gronn  (2002) ,

פעולה כזו מנוגדת לפעולה נומרית או מצטברת של מספר אינדיבידואלים התורמים את המומחיות שלהם 
ערך המוסף של הפעולה המשותפת בין מספר על ה מדובר כאןבדרכים שונות לקבוצה או לארגון. 

 אינדיבידואלים.  
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 מתהוות מתוך האינטראקציה שבין האנשים והמצב ולא מתוך הפעילות של המנהיג הבודד.

האינטראקציות האלו ולא הפעולות הספציפיות הן החשובות ביותר להבנת הפרקטיקה  

 המנהיגותית. 

 

 מנהיגות מבוזרת של  ביטויים

( ממנהיג חזק או  top down) "מלמעלה למטהמקורה "יוזמה שא. 

שוב שהרעיון של מנהיגות מבוזרת כפעולה משותפת חשוב לציין    .כריזמטי

של פרטים בתוך הארגון אינה סותרת את הרעיון של מנהיג חזק שיכול  

להיות שותף לאינטראקציה זו. לדוגמה: יצירת צוות זמני לשם ניהול 

 ל לעמוד בראש הצוות הזה. יכוהמנהיג משימה כש

 

היוזמה מתוך   מקור . (bottom up) " למעלה מלמטהמקורה "יוזמה ש ב.

פרטים בארגון או קהילה מקצועית המייצגת חלק מהארגון לשם פתרון 

יוצרת לחץ על הצוות  "מלמטה למעלה"בעיה או הצגת חידוש. יוזמה 

הבכיר בארגון באשר לאופן התגובה. הצוות הבכיר ישאל את עצמו 

אם היוזמה גון ומשמעותי עבור הארבמקרה זה אם היוזמה שהובאה לפניו מייצגת אתגר ארגוני 

בין פרטים בארגון שאינם שייכים לאותה מחלקה או  עולהפוף תי: שמהדוגל מקדמת את הארגון?

היררכיה בארגון. שיתוף הפעולה מסתיים לאחר פתרון הבעיה או סיום הפרויקט. דוגמה נוספת 

וך ( הסתבר שיישום מאפיינים מתstart-upהיא שבהקמת חברות הזנק )המחקרית ספרות מתוך ה

תיאורית המנהיגות המבוזרת נמצאו כמנבאים את הצלחת החברה במונחים של גידול בהכנסה  

ובמספר המועסקים. עוד נמצא שצוותי ניהול משתנים כפי שמציעה המנהיגות המבוזרת מובילה  

. בצה"ל: חברות בין חיילים מיחידות שונות לביצועים טובים יותר ממנהיגות של מנהיג דומיננטי

צמיח שיתוף פעולה בין היחידות. לדוגמה: שיתוף הפעולה בין מסוקי קרב לספינות דבור  יכולה לה

תוצאה מחברות בין מפקדי היחידות )זהו לא שיתוף קלסי של "מטה מעלה" אך השתפר מאוד כ

  אפשרות(. זאת  גמצי
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משפיעים על אלו  . ארגוןחיצוניים למדיניות, רעיונות או מקורות  .ג

מחודשת בארגון, על אופן הניהול ועל המנהיגות הנדרשת. בהקשר  חשיבה  

זה, למנהיגות הבכירה בארגון תהיה השפעה משמעותית על הפיתוח של 

המבנה/הרעיון החדש משום שכאן היא תתפקד כגורם המתווך בין 

ההשפעות מבחוץ לבין הארגון. לדוג': הכנסת אלמנטים חדשים לתוך הסדרים קיימים או לתוך 

. בצה"ל: ביקור ביחידות או בצבא זר או שהייה בווסט פוינט, מעבר צות עבודה קיימות בארגוןקבו

 כשהוא מביא עימו הצעות לשיפור מתוך ניסיונו בגדוד הקודם.אחד לאחר של חייל מגדוד 

  

 ביניים סיכום

מנהיגות מבוזרת מדגישה את פרקטיקת המנהיגות הנוצרת מתוך פעולה משותפת של מספר  •

 .אינדיבידואלים בארגון

מנהיגות מבוזרת היא למידה משותפת, יצירת רעיונות משותפים, הבניית משמעות וידע חדשים  •

 .באופן קולקטיבי

ת המנהיגות המבוזרת נשענת על מושגים כמו תרבות ארגונית, אקלים ארגוני ולכן היא יאורית •

 . מדגישה את ההקשר שבו מתרחשת מנהיגות

של המנהיגות ולכן טוענת שבמנהיגות אין  (emergent)  המתהווהת טבעה  זו מדגישה א  יאוריהת •

 .מדובר בישות קבועה כי אם מתחלפת

מתפתח שבו אינדיבידואלים שונים בארגון יכולים להתגלות במשך הזמן   תהליךמנהיגות היא    •

 .כמובילים וזאת כתוצר של האינטראקציה המתרחשת בתוך קבוצות שונות בארגון

מנהיגות מבוזרת יכולה להוביל לביצוע טוב יותר בארגון רק כשאינדיבידואלים שונים בתוך   •

 .גקבוצה מכירים בפוטנציאל של כל אחד מהם להנהי

מנהיגות מבוזרת באה לידי ביטוי "בהקשרים החברתיים והמצביים" של הארגון ולכן כוללת  •

על כן במנהיגות גם פרטים חומריים ותרבותיים כגון: שפה, מערכות ארגוניות, סביבה פיזית וכו'. 

טבעה של המנהיגות בתיאוריה זו מוגדר כמורכב מתוך הפרקטיקה המנהיגותית ולכן נדרשת הכרה 

   פעולות מנהיגותיות בהקשרן הרחב.של 
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ת כי ומנהיגות מבוזרת איננה מכחישה כי קיים תפקיד מרכזי המיוצג בעמדות מנהיגות פורמלי •

 .10אם מציעה שזהו קצה הקרחון

את המנהיגות המסורתית. על אף  –אך לא להחליף  –מנהיגות מבוזרת יכולה להשלים  •

תפות של חברי צוות בקבלת החלטות היא עדיין שמנהיגות מסורתית יכולה לעצור או לחסום השת

 משחקת תפקיד חשוב בעיצוב צוות, בפיתוח צוות ובתיחום של תפקידי הנהלה. 

 
 יישומים ודגשים אפשריים של מנהיגות מבוזרת בתוכניות לפיתוח מנהיגות

יישום  ותאחרמנהיגות  תיאוריותמובחנת מתיאוריה מנהיגות מבוזרת נתפשת כמאחר ש

על אופן פיתוחה. כי אם גם מחייב חשיבה מחודשת לא רק על טבע המנהיגות התיאוריה רעיונות 

 להלן פירוט יישומים אפשריים לפיתוח מנהיגות.

גם לאלו שאינם  מנהיגים   וח מנהיגות לכלל הדרגים בארגוןהרחבת הנגישות של תוכניות לפית •

בעל פוטנציאל להיות מעורב באקט כ התיאוריה,, על פי מוגדרבארגון  פרטאם כל  –  יםיפורמל

להרחיב את הנגישות לתוכניות לפיתוח מנהיגות שיש ( הרי מתבהתייחס לפעולות מסוי)מנהיגותי 

עבור קבוצה, צוות, כלל הארגון, לפיתוח מנהיגות    הרחבת הנגישותמדובר על  לכלל הדרגים בארגון.  

כות להיות מותאמות למאפייני יוכניות צרהת וכדומה. , מחלקות"יותהוק-דא "עבודה ות יחיד

 מטרותיה.  להקבוצה ו

בקרב כלל הפרטים פיתוח מנהיגות ואחריות משותפים  – פיתוח מיומנויות של קבוצת עבודה •

ם ירעיונות בסיסיולימוד  כפיפיםו מנהיגותמנהיג, צירת מערכת הבנות חדשה למושג  בארגון, י

תפקיד  הדגשת; םקונפליקטיפתרון  כולל בודה בקבוצהעחיזוק והבנייה של ; ניהולבבמנהיגות ו

 .תהפורמלי והזיקות עם המנהיגות ליןהמנהיגות הבלתי פורמלית ומערכת יחסי הגומ

 ביעילות  יכולת של מנהיגות מבוזרת לפעול  –  שינוי תרבותיהארגונית וקיומו של  תרבות  ההדגשת   •

קהילה  בקבוצה וב רט,פבתרבותית של הארגון ונתמכת -החברתיתולהיות מיושמת תלויה בסביבה 

 
  – אך לא להחליף  –השלים כצורה חשובה של מנהיגות שיכולה ל נראיתחשוב לציין כי מנהיגות מבוזרת  10

את המנהיגות המסורתית. על אף שמנהיגות מסורתית יכולה לעצור או לחסום השתתפות של חברי צוות  
בקבלת החלטות היא עדיין משחקת תפקיד חשוב בעיצוב צוות, בפיתוח צוות ובתיחום של תפקידי הנהלה. 

ך, אירועים המשבשים תפקוד של צוות שלושה גורמים החשובים גם להצלחת המנהיגות המבוזרת. נוסף לכ
אמנם, אין    זאת ועוד,(.  Pearce, 2004יכולים לזמן התערבות של מנהיגות מסורתית ולכן אסור לזנוח אותה )

לראות את המנהיגות כעמדה וכסמכות בלבד כי אם כדינמיקה ארגונית מתהווה ואינטראקטיבית, אך גם 
נה פורמלי, המנהיג יכול לספק בכוח אישיותו וחזונו את , שהם לכאורה חסרי מבבעידן הידעבארגונים 

 . סיפקו בעבר הפורמליים המבניים  שההסדריםהתנאים 
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תרבות  בפיתוח חשיבות ה. נקודה נוספת היא ים(יים והבלתי פורמליבכללותה )בתפקידים הפורמל

 . ארגונית מתאימה כדי לעודד מנהיגות בקרב פרטים שאינם מוגדרים כמנהיגים

מלין גוגונים מורכבים, יחסי גבוה, מבנים אר: קצב שינויים אבחון שינוייםהעלאת המודעות ל •

לפתח יכולות של זיהוי ואבחון את הארגון  יםבמחייגורמים מעין אלו  .עם סביבה חיצונית

יכולת האבחון הארגוני הינה מימד משמעותי  לכך. פתרונות הולמים לתתהסיטואציה המצבית ו

  לפיתוח בכל רמות הארגון.

              

מנהיגות כביטוי של יחסים אינטראקציוניים איננה נחלת תיאורית המנהיגות המבוזרת  

בלבד. גם התיאוריה על מנהיגות ומורכבות מדגישה את המנהיגות כתוצר של יחסים מורכבים 

נדיבידואלים בתוך הארגון ומתבססת ברעיונותיה על מדע המורכבות בין איואינטראקציוניים 

 שעיקרו יוסבר להלן.
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 מנהיגות ומורכבות

 
 מדע המורכבות

מדע זה . ביניהןיחסי גומלין  ותנהלהשל מערכות  יתמדעפרדיגמה היא תיאורית המורכבות 

גם בשדה החשיבה הארגוני  םצמח במדעי הטבע ומשנות התשעים של המאה הקודמת מיוש

הרציונל שעמד בבסיס החשיבה הוא שאם תהליכי שינוי, דינמיקה מבנית, . והפיתוח הארגוני

דינמיקה תחרותית ותופעות ארגוניות אחרות פועלים בסביבה כי אז יכול הטבע לתפקד כמדריך  

בהן   – מכניותתיאורית המורכבות יוצאת מתוך השקפות העולם הליניאריות והלתפקוד ארגונים. 

להשקפה  – ניתנים פתרונות פשוטים של סיבה ותוצאה כדי להסביר תופעות פיזיקליות וחברתיות

וודאות. כך, בעוד שהמדע הקלסי מחפש סדר, -מתאפיין באיושעל עולם ארגוני שאינו ליניארי 

אירועים   שבו ובלתי צפוי  יציבאת הטבע כדינמי, בלתי   המדע המורכבות רואש  הרי  חוקיות ויציבות

פרופורציונלי לגודלם  שאינומינוריים עשויים להתפתח ולהשפיע על המערכת בטווח הארוך באופן 

 המכונה "אפקט הפרפר"(.  תופעה)

להלן מספר מושגים בתיאורית המורכבות שיסייעו לנו להבין את הרעיונות המרכזיים של 

 ו בהמשך.טהתיאוריה שיפור

מדובר באחד המושגים המרכזיים המסייעים להבנת   –  רשת •

הרשת  מוגדרת  מערכות מורכבות ומהות היחסים ביניהם. 

שבין המרכיבים העצמאיים של מערכת  כמערכת הקישורים 

מורכבת. זהו אוסף של צמתים או קודקודים שמחוברים ביניהם 

מידע לא  לדרך קישוריות. מכאן, ניתן להבין ולאפיין סוג חדש ש

ם. כזה המתפתח בתוך הגופים השונים כי אם כידע אינטגרטיבי המתפתח בתווך שביניהרק כ

סוג הרשת יש השלכות על הישרדותה. לדוגמה: ככל שהרשת קיימות רשתות מסוגים שונים ול

ככל שהרשת ממורכזת מבוזרת יותר היא פגיעה פחות וקשה לגרום לה למצב של כשל מערכות.  

דוגמה לרשתות: רשת רכבות,  באובייקטים המרכזיים שלה תגרום לקריסתה.יותר פגיעה 

( שמאפשר ליצור קשר בין כל משתמש ביתי לבין כל Googleרשתות תקשורת, רשת האינטרנט )

 אחד מעמודי המידע שנאגר על רשת המחשבים שלהם. 
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המושג מתייחס אל התהליך הנוצר  (emergence) – התהוות •

ת מקומיות רבות ותוך כדי התארגנות כתוצאה מאינטראקציו

עצמית באופן שהוא לרוב בלתי צפוי משום שלא קיימים 

לפעולה או לשיטה מרכזית. מגוון האפשרויות של  תסריטים

הדפוסים המתהווים גדל ככל שעולה מספר הפרטים, מידת 

 שבהם. הקישוריות ביניהם ומידת הגיוון 

 

מכל אחד מהפרטים הבודדים לכן במבנה   בתכונותיהםהמתהווים שונים הדפוסים 

מתהווה השלם הוא יותר מסכום חלקיו. דוגמאות למבנים מתהווים: המוח האנושי המתהווה 

( המתהווה מתוך אינטראקציה societyמתוך אינטראקציה בין עשרה ביליון נוירונים, חברה )

ם וכו'. תופעת ההתהוות מתרחשת שבין מספר עצום של בני אנוש, התהוות מבנה נדידת ציפורי

חשיבותה  מעוגנת בהיררכיההבכל מקום ובכל זמן אולם במקום שבו קיימת שליטה מכנית 

 .משנית

 complex adaptive) – מורכבות  )סתגלניות( מערכות אדפטיביות •

systems .( רשת של פרטים )סוכנים( המנהלים אינטראקציה ביניהם

. סדר מתהווה ואינו נקבע 1שלושה עקרונות:  סוכנים אלה מתנהלים על פי  

. עתיד המערכת  3. ההיסטוריה של המערכת היא בלתי נמנעת 2מראש 

לרוב בלתי ניתן לחיזוי. במערכות אדפטיביות מורכבות פרטים, אירועים ורעיונות נתקלים זה 

חש באופן בזה באופן בלתי צפוי ושינוי מתהווה מתוך תהליך אינטראקטיבי ודינמי. השינוי מתר

למערכת אדפטיבית מורכבת יש  (.  Uhl-Bien et al., 2007בלתי ליניארי ובמקומות בלתי צפויים )

יכולת להתאים את עצמה לסביבה משתנה, היא מתאפיינת בפוטנציאל גדול להתארגנות עצמית 

כל סוכן במערכת  של הפרטים המרכיבים אותה ובקיום בסביבה שאיננה נמצאת בשיווי משקל.  

בת מתנהג בהתאם למערכת "החוקים" המקומית שלו המווסתת את האופן שבו הוא ינהל מורכ

במערכות מורכבות מוקד תשומת הלב מכוון לדינמיקת אינטראקציה עם סוכנים אחרים. 

הפעולה שבין הפרטים, הסוכנים, ולא למצב של שיווי משקל, לאופי האינטראקציות שבין 

של כל אחד מן הסוכנים. במערכת אדפטיבית מורכבת  הסוכנים ולא למאפיינים הספציפיים 

בין המרכיבים של המערכת והאינטראקציה בין המערכת   תהשלם כולל את האינטראקציו

מאות למערכות אדפטיביות גם הוא "הרבה יותר" מסכום חלקיו. דוללסביבתה ולכן הש
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 , חברות וכו'.מורכבות: מערכת העצבים בגוף האדם, מערכות כלכליות של מדינה, תאגידים

מערכות אדפטיביות מורכבות דורשות מודלים חדשים של מנהיגות משום שפתרון בעיות 

ומנהיגות במערכות מעין אלו מתבצע באמצעות מנגנונים בלתי ישירים ובאמצעות 

 אינטראקציה )רשתות(.  

תהליך המתרחש במערכות   (self organization) התארגנות עצמית •

מורכבות ובו מבנים חדשים, תבניות ותכונות מתהווים ללא הכוונה  

מתוך רשת קשרי הגומלין בין הפרטים, מרכיבי המערכת. תוך כדי 

אינטראקציות של הרכיבים הפועלים ברמה המקומית מתהווה דפוס 

המתהווה אם כי לא  הלמבנגלובלי. לדוגמה: אינטרנט, ארגונים, שווקים. כל הפרטים תורמים 

בהכרח באופן שווה. כדי להתחיל לפעול תכונת ההתארגנות העצמית זקוקה למערכת מורכבת  

שאיננה ליניארית ולתנאים מתאימים המתוארים בדרך כלל כמצב של חוסר שיווי משקל )על 

סף הכאוס(. דוגמה לכך היא גוף האדם בתנאי סביבה קשים המנסה לחזור למצב של שיווי 

באמצעות מערכת סנסורים )גלאים( שהוא מכיל: ראייה, שמיעה, גלאי חום בעור וכו'.  משקל

מערכות המתארגנות באופן עצמאי הן גמישות ביותר ובעלות יכולת גבוהה לשחזר את עצמן, 

יציבות ולכן משתנות ללא הרף ובכך מסתגלות לסביבתן בדרכים בלתי  -הן רגישות מאוד לאי

 צפויות.

המונח מתייחס לרעיון שמערכות מסתגלות רבות   סף גבול הכאוס •

מתקדמות באופן טבעי לאזור שבין סדר לכאוס. במצב זה של "אי יציבות 

מוגדרת" מתקיים שילוב פרדוקסלי וסימולטני בין יציבות לאי יציבות, 

חזרה וחידוש, סדר וכאוס ולכן ניתן לומר שסף גבול הכאוס נמצא 

הכאוס בארגונים יכול לבוא לידי ביטוי בנקודה שבה   סף גבול. לדוגמה: בסביבת מעברים

ארגונים צריכים למצוא את האיזון בין עודף נהלים לבין יצירתיות. במצב שעל סף גבול הכאוס 

מתהווים במערכות מורכבות שאינן ליניאריות צורות ומבנים חדשים, דרכים חדשות לפעולה 

ן אזורים שנמצאים על סף גבול הכאוס על כולהסתגלות וקשרים חדשים בין פרטים במערכת. 

 נחשבים לאזורים הפוריים ביותר מבחינה ארגונית.
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 מנהיגות ומורכבות

מדע המורכבות מציע פרדיגמה שונה למנהיגות. בדומה לרעיונות של מנהיגות מבוזרת 

  מתהווה ואינטראקטיבית, כהשפעה הדדית מורכבתהמנהיגות כדינמיקה המגדירה את   פרדיגמה

אינטראקציה  מנהלים ביניהם    שוניםשבה גורם הפעולה והשינוי של הקולקטיב מתהווה כשסוכנים  

 ,.Uhl-Bien et alבדרכים המייצרות דפוסי התנהגות חדשים או דרכי פעולה חדשות ) בתוך רשתות

כגון: למידה, יצירתיות, חדשנות,  ,לארגון תוצרים אדפטיבייםמתהווים  מתוך דינמיקה זו(. 2007

(. Marion and Uhl-Bien, 2001חיוניות של מערכות בתוך ההקשר הרחב של ארגונים מבוססי ידע )

בעוד שמחקרים מוקדמים על אודות מנהיגות נטו להדגיש את האינדיבידואל הרי שתיאוריות כך, 

מורכבות מציעה לחשוב ולהגיב  על כן תורת ה(. Glatter, 2006מורכבות מתמקדות יותר בהקשר )

זאת ועוד, תיאורית המורכבות  היררכית. -מתוך תפישה של תהליך ולא מתוך תפישה מערכתית

אישית -מתמודדת עם נושאים שונים באופן הוליסטי יותר ובמקום לראות במנהיגות השפעה בין

 Marion) וניםכתחום המספק קישורים למבנים מתהווים בתוך ובין ארגהמנהיגות  היא רואה את 

and Uhl-Bien, 2001.) 

על פי תיאורית המורכבות מנהיגים אינם יכולים לשלוט בעתיד. זאת משום שבמערכות  

מורכבות )כמו ארגונים( מתרחשים שינויים פנימיים בלתי צפויים )ולעתים אף בלתי מוסברים( 

 עוסקת ביצירת( Complex Leadership) "מנהיגות מורכבת"הקובעים תנאים עתידיים. על כן 

מאפשרים מצבים עתידיים פרודוקטיביים שאינם נקודתיים, כלומר: אינם עבור יחידה התנאים ה

מנהיגים שגרסו תיאוריות מנהיגות קלסיות. היא איננה מספקת תשובות או כיוונים כפי ספציפית. 

תנאים וני וכך יוצרים משפיעים על כל המרחב הארג הפועלים על פי עקרונות תיאורית המורכבות

 חדשנות, יצירתיות וחיוניות שהם מרכיבים קריטיים בכושרו התחרותי של הארגון. המאפשרים

נוסף לכך על פי התיאוריה עיקר עיסוקה של מנהיגות צריך להיות באופן שבו ניתן לקדם את התהוות 

ינדיבידואלים בתוך "האינטליגנציה המבוזרת" שהיא פונקציה של היכולות האינטלקטואליות של א

המאפשרות לחדש ולתעל את עיקרון המנהיגות   הזדמנויות פעולהלייצר  כלומר, על המנהיג  הארגון.  

 . bottom up  (Marion and Uhl-Bien, 2001; Uhl-Bien et al., 2007) –המתהווה מלמטה 
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בתיאוריות המנהיגות  התמקדות בתכונות המנהיג וברגשות תומכיו, כפי שבא לידי ביטוי 

. 11הקלסיות, עשויה לעורר בעיות של רדוקציוניזם ודטרמיניזם בתחום המחקר אודות מנהיגות

ברדוקציוניזם הכוונה להיגיון המחקרי שמנחה את המחקר: חלקים ממערכת מבודדים ונחקרים 

רכת במנותק מהמערכת שאליה הם שייכים. זאת כנובע מההנחה שאם ניתן להבין את חלקי המע

אזי ניתן להבין אותה בשלמותה. דטרמיניזם הוא האמונה שכל האירועים נגרמים על ידי אירועים 

 Prigogine, 1997, in: Uhl-Bien et) "הגיון הוודאות" –קודמים ושבעזרתם ניתן לחזות את העתיד 

al., 2007 ) . הרכבים מורכבות בין ההגיון זה נכון במערכות פשוטות והוא מתעלם מאינטראקציות

 מחלקות או קבוצות עבודה(. כמוהארגוניים עצמם )הרכבים ארגוניים 

מספקת ( complex leadership theoryמנהיגות מורכבת ) תיאוריתUhl-Bien et al. (2007 )לפי 

מנהיגות . 2מנהיגות אדמיניסטרטיבית . 1מסגרת המאגדת בתוכה שלושה סוגים של מנהיגות: 

. מנהיגות מאפשרת. כל אחד מאלו משקף את היחסים הדינמיים שבין הפונקציות 3אדפטיבית 

המנהליות של הארגון לבין הדינמיקה המתהווה, הבלתי פורמלית, של מערכות אדפטיביות 

מתייחסת לפעילות של אינדיבידואלים בתפקידי ניהול  מנהיגות אדמיניסטרטיביתמורכבות. 

ננים ומתאימים פעילויות ארגוניות. זוהי פונקציה בירוקרטית. מנהיגים פורמליים התמכ

אדמיניסטרטיביים מבנים משימות, מנהלים משאבים וקונפליקטים, מנהלים את אסטרטגיות 

היא  (.Top-downמטה" )-מנהיגות אדמיניסטרטיבית היא פונקציה של "מעלההארגון ועוד. 

עם זאת, היא מבקשת לבטא  עמדת קבלת ההחלטות.מבוססת על סמכות ועמדה ועל כן נמצאת ב

את הסמכות שלה תוך כדי התחשבות בצורך של החברה ליצירתיות, למידה והסתגלות משום 

 שלמעשיה יש השפעה משמעותית על דינמיקות אלה.

היא דינמיקה מתהווה ואינטראקטיבית המייצרת תוצרים אדפטיביים  מנהיגות אדפטיבית

במערכת חברתית. מדובר בתנועת שינוי משותפת המתהווה באופן בלתי ליניארי מתוך חליפין או 

כלומר, מנהיגות מעין זו נוצרת מתוך  מתוך המרווחים שבין הסוכנים השונים.  :באופן מדיוק יותר

וקבוצות על צרכים קונפליקטואלים, רעיונות או העדפות  המאבקים המתנהלים בקרב פרטים

וסופה בתנועות, בהתקשרויות של אנשים, רעיונות או טכנולוגיות ומאמצים משותפים. מנהיגות 

אדפטיבית היא דינמיקה מורכבת ואיננה אדם מסוים. החוקרים מתייגים את ההתהוות הזאת 

 
( מושגים בתיאורית המורכבות יכולים להרחיב את Bien, 2001-Marion and Uhlעל פי החוקרים ) 11

 .הגישות הקלסיות במנהיגות אך לא להחליפן
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ב ביותר לשינוי שעל פי רוב מוביל את הארגון כמנהיגות משום שהתהוות מעין זו היא המקור הקרו

שינוי אדפטיבי מופק מתוך מפגש בין רעיונות, מפגש של ידע ושל טכנולוגיות. השינוי  קדימה.

  של הארגון. יונות יצירתיים, למידה או הסתגלותמתקבל בצורת ידע חדש, רע

אחד בשני  צורה מוכרת של שינוי אדפטיבי מתרחשת כששני אינדיבידואלים התלויים

אודות תפיסות מנוגדות בנושא נתון ולפתע או בעת ובעונה אחת מפיקים הבנה -מתווכחים על

. הרגע הזה הוא מוצר שאינו "Aha moment" –מחודשת של נושא זה. ניתן לכנות את הרגע הזה 

 ליניארי המייצג שילוב בין התפיסות המקוריות או הרעיונות המקוריים שיש לדחותם משום שאינם

מספקים פתרונות לבין יצירתו של רעיון חדש לגמרי. כאמור, אין מדובר בתהליך המתרחש בקרב  

אינדיבידואל בודד כי אם בתוצר של אינטראקציה בין אינדיבידואלים. לסיכום, מנהיגות אדפטיבית 

מזוהה ככזו כשמדובר בתוצר משמעותי ובעל השפעה. משמעות היא פוטנציאל לידע חדש ויצירתי 

לרעיונות אדפטיביים. השפעה משמעותה אילו סוכנים מאמצים את הרעיון או את הידע החדשים או  

 .מעבר למערכת הגנרטיבית שמפתחת אותו

משמשת בראש ובראשונה כדי לאפשר מנהיגות אדפטיבית. כלומר, היא  מנהיגות מאפשרת

פועלת כדי לזרז את התנאים שבהם מנהיגות אדפטיבית יכולה להתקיים ולנהל את המפגש בין 

הפונקציות הבירוקרטיות )מנהיגות אדמיניסטרטיבית( לבין הפונקציות המתהוות )מנהיגות 

. 1ת ולמידה בארגון. ניהול מעין זה דורש שני תנאים: אדפטיבית( באופן שיקדם חדשנות, יצירתיו

יצירת תנאים ארגוניים הולמים כדי לקדם מנהיגות אדפטיבית ואפקטיבית במקומות בהם נדרשים 

הפונקציות . הקלת זרם המידע והיצירתיות שמקורו במבנים אדפטיביים לתוך 2חידוש ואדפטציה 

רמות של הארגון, אך טבעו של תפקיד זה משתנה  . מנהיגות מאפשרת מתרחשת בכל ה הבירוקרטיות

 על פי הרמה ההיררכית והעמדה שבה מתרחש התהליך.  

תיאורית המורכבות אינה סבורה כי תיאורטיקנים צריכים לספק "מרשמים" למנהיגות 

. על פי התיאוריה, האסטרטגיות bottom-upאפקטיבית. היא תומכת בהשקפה המעדיפה תהליכי 

נהיגים )=השפעה ישירה של מנהיג על תהליך או על מצב עתידי( היא חסרת הכריזמטיות של מ

כשנוצרים התנאים  תועלת אם הם נכשלים לטפח את התנאים המאפשרים יצירת מצבים עתידיים.

המנהיגים צריכים להותיר את המערכת לבדה כדי ליצור התהוות  bottom-up –לצורך דינמיקות ה 

כללית כדי לשמור על המערכת ממוקדת כך שתאפשר את המבנה  חיובית אך עדיין לספק שליטה 

 המורכב העתידי.
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 ביניים  סיכום

באמצעותה  אינטראקציהמנהיגות מורכבת היא מנהיגות היוצרת תנאים המאפשרים 

מתהווים התנהגויות וכיוונים של מערכות ארגוניות. מנהיגים מספקים שליטה באמצעות השפעה 

מנהיגים אינם סבורים כי יוכלו לקבוע או . תוך ניהול רשתות ואינטראקציותעל התנהגות ארגונית 

הפועלים   לכוון במדויק מה יקרה בארגון. הדינמיקות של האינטראקציות המונחות על ידי מנהיגים

"זרעים של עוזרות לפתח מבנה, חדשנות וחיוניות ראויים. כלומר, ליצור    על פי תיאורית המורכבות

אתגר המנהיגות המרכזי טמון במילים אחרות, . bottom-upבארגון כדי לעורר תהליכי  "התהוות

ם ביכולת של מנהיגים לייצר תנאים מאפשרים שבאמצעותם ניתן יהיה לרתום ידע של יחידי

לעצב קשרים חדשים במקום שבו לא  –ם צריכים להעשיר קשרים בארגון מנהיגי. למטרות הארגון

 זו אינה סופה של מנהיגות כי אם דרך חדשה למנהיגות.  על כן    היו קיימים או לשפר  קשרים קיימים.

 
 בתוכניות לפיתוח מנהיגות ומורכבותיישומים ודגשים אפשריים של מנהיגות 

עקרונות תיאורית המורכבות עולות שתי שאלות: האחת, כיצד ניתן לטפח באופן  מסיכום 

בלתי ישיר בניית רשת? כיצד יש "לבצע מנהיגות" בדרך שתעודד מבנה מתהווה בארגון, וזאת בלי 

 ? 12שהמנהיג ייצור קבוצה של תומכים פסיביים התרים אחר חזון כלשהו

השונים בארגון. לדוגמה: לשלוח עובדים לכנסים   םלאינדיבידואלילספק עידוד ומקורות  •

 או לפעילויות מקצועיות מעשירות.

להעניק לצוות את החופש לקבל החלטות ולצפות מהם לנצל את האחריות הניתנת להם  •

 היטב.

לארגן את סביבת העבודה כך שתאפשר ותעודד אינטראקציה בין עובדים. לדוגמה: בניית   •

 או יצירת אזור עבודה מרכזי. מרחבים פתוחים

"להתחמק" מפתרון בעיות עבור עובדיו ובמקום זאת לדרוש שהללו יפתרו את בעיותיהם  •

 יחד.

לנסות לפתור קונפליקטים אישיים אך לעודד קונפליקטים הקשורים למשימות כדי שמתוך  •

 האילוצים הסותרים יתהוו דינמיקות אינטראקטיביות.

 
 Bien et al-Uhl (2007.)מתוך:  12
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התג קושר יחד את הפרטים המרכיבים ". 13פיכת הרשת ל"תג לזרז פיתוח רשתות על ידי ה •

 את הרשת. חשיבותו הוא בכך שהוא מבהיר את אופי ומטרת המערכת עבור המשתתפים בה.

לזהות מרכזי ידע בתוך הארגון ולעודד יצירתיות ותקשורת של האחד עם האחר. מנהיגים  •

 להעריך ולשנות את חוויותיהם.צריכים לעודד את העובדים בארגון לנסות דברים חדשים ואז 

המנהיג אינו שולט מקרוב מכיוון ששליטה מגבילה את פוטנציאל הארגון. במקום זאת  •

מנהיג הפועל על פי עקרונות המורכבות צריך ליצור "הפרעה מאורגנת" שבה יתרחשו אירועים 

 דינמיים במקומות שונים במערכת הארגונית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתכונה של פרטים לתכונה ארגונית –סיכום: מנהיגות 

 
 על פי תיאורית המורכבות תג יכול להיות טכנולוגיה חדשה, רעיון, סמל, מעשה סימבולי, מיתוס קבוצתי.   13
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ארבע הנחות עיקריות עולות מתוך סקירת התיאוריות הקלסיות במנהיגות, ואלו הן: 

מנהיגות פועלת על מנת להשפיע על ביצוע ארגוני; מנהיגות קשורה לתפקידים ספציפיים בארגון; 

ים בדרכים מסוימות ומנהיגים פועלים מנהיגים הם אינדיבידואלים בעלי תכונות מסוימות הפועל

 בתוך תרבות ארגונית. 

ההנחה הראשונה שמנהיגות פועלת על מנת להשפיע על תפקוד הארגון, מספקת, קרוב 

משום שהיא מפרטת את הרציונל להשפעה החשובה של  את הסיבה לעניין הרחב במנהיגות לוודאי, 

מנהיג  –מדד "נוח" לבחינת תפקוד המנהיג תפקוד ארגוני. נוסף לכך הנחה זו מספקת  –מנהיגות 

מוצלח הוא זה שארגונו משיג את מטרתו. ההתמקדות בהשגת מטרות על ידי המנהיג אפיינה את 

 (. 1967התיאוריות המצביות כפי שבאו לידי ביטוי ב"מחקר אוהיו" ובתיאורית התלות של פידלר )

פיים, ממקמת את המנהיגות ההנחה השנייה, שמנהיגות קשורה לתפקידים ארגוניים ספצי

בעמדות ניהוליות בקצה העליון של ההיררכיה הארגונית. כתוצאה מכך, תיאוריות ומחקרים 

במנהיגות התמקדו במנהלים או במנהיגים בלבד )לדוגמה: מודל המנהיגות המעצבת, מודל הטווח  

סוימות, המלא(. ההנחה השלישית, שמנהיגים הם בעלי תכונות מסוימות ופועלים בדרכים מ

ביותר על מנהיגות שניסו לזהות מהם התכונות   יםמאפיינת חלק מהמחקרים והתיאוריות המוקדמ

שמבדילות מנהיגים מאלו שאינם מנהיגים )לדוגמה: גישת התכונות או המחקר של סטודגי'ל, 

-לזהות התנהגויות של מנהיגים אפקטיביים )הגישה המצביתניסו (. מחקרים אחרים 1974

 . תנהגותית(ה

 ,ארגוני ספציפי-ההנחה האחרונה, הטוענת כי מנהיגים פועלים בתוך קונטקסט תרבותי

-נהגים מפרשים אירועים וכך משפיעים על דרך התנהגותם, עסקה, בדרך ומשפיעים על הדרך שבה מ

בדרך בה מנהלים מייצרים משמעות למונהגים שלהם ובאופן שבו תרבות קשורה לביצועי כלל, 

הנחה זו כוללת הארגון. ההתייחסות לתרבות היא כ"משהו שיש לארגון" או משהו שהארגון הינו. 

את הארגון כולו ובכך מרחיבה את מרחב המחקר. עם זאת, גם מחקרים מן הסוג האחרון נותרו 

התמקדו, שוב, ברמות הגבוהות של ההיררכיה הארגונית ולכן בפעולתו של מוגבלים בכך שהם 

 המנהיג הבודד. 

פתח בעשור האחרון של המאה תיאוריות מנהיגות חדשות שהחלו להתעוד הוצגו שתי 

רואה את המנהיגות כצורת התארגנות שאיננה  מנהיגות מבוזרת. המבוזרת והמורכבתהקודמת: 

ככזו המעודדת יצירת רעיונות  האינטראקציונית-נמיקה הרשתיתבעלת גבולות מוגדרים ואת הדי
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מנהיגות הפועלת על פי רעיונות  משותפים. על כן על פי גישה זו מנהיגות מתפתחת באופן שיתופי. 

מדגישה גם היא את המנהיגות ככזו המתהווה ומתרחשת בתוך דינמיקה   המורכבות

 הכיוון אליו צועד הארגון.על כיבי הארגון ומרכלל אינטראקטיבית מורכבת ומתוך כך משפיעה על 

התנאים החדשים שנוצרו בעידן הנוכחי, עידן הידע, מייצרים סביבה  על פי תיאורית המורכבות

ליניאריות ועוד. תנאים -הנתונה בשינוי מתמיד ולכן גורמת לחוסר וודאות, חוסר יכולת לנבא, א

את הארגון לסגל  יםמנהיגות ולכן מאלצמעין אלו משנים את ההקשר ואת הנסיבות שבה פועלת 

   דפוסי פעולה חדשים שיתאימו לסביבה המורכבת.

הקשר שבתוכה היא הואת כתהליך שתי התיאוריות האחרונות מדגישות את המנהיגות 

מדגישות כי תהליך המנהיגות מתהווה בתוך מערכת יחסי גומלין מורכבת    תיאוריות אלהמתרחשת.  

 לצורך השגת השפעה על המבנה הארגוני, ולכן על ההישגים הארגוניים.  בארגוןבין הפרטים השונים  

המדובר על דינמיקה רשתית המתנהלת באמצעות אינטראקציה בין פרטים וכוחות שונים בכל  

הרמות ובכל התפקידים בארגון ולא כנובעת מתוך תכונותיו או פעולותיו של המנהיג הבודד. מתוך  

בדומה לתיאוריות  כונה של הארגון כולו ולא של מנהיג זה או אחר.כך תהליך המנהיגות הוא ת 

מנהיגות נתפש כיצירת השפעה, אך כזו שמקורה בכלל תהליך ההקלסיות גם בתיאוריות החדשות 

(: "מכיוון 1995)  Ogawa and Bossertהפרטים בארגון ולא רק במנהיג הבודד. וכפי שניסחו זאת

חייבת לכלול הן את סוכן כיוונית. היא  -אינה יכולה להיות חד  שמנהיגות כוללת בתוכה השפעה היא

 המסקנה היא שמנהיגות היא תכונה ארגונית. ההשפעה הן את סובייקט ההשפעה. 
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 14הנחות, השלכות ועוד.... –מחקר המנהיגות הטיפוסי 

 מבט ביקורתי על מחקרי מנהיגות מגישות שונות 

 הקדמה

תחום המחקר במנהיגות חווה לאחרונה שיא בהתעניינות בו. ניתן לראות זאת בפרסומים 

סיכום שלהלן החדשים בנושא ובמספר הגדל של תוכניות לפיתוח מנהיגות ולאימון במנהיגות. ה

מנסה להתחקות אחר האופן שבו מתנהל המחקר במנהיגות: הוא סוקר את הנחות היסוד הרווחות 

על הכיוונים  ואת משמעותן של הנחות יסוד אלהת מחקרים על מנהיגות המתקבלות בעת עריכ

אינו דן בכל הנחות היסוד במחקר הטיפוסי על  הסיכום שלהלןהעתידיים של המחקר על מנהיגות. 

מנהיגות. אך נעשה ניסיון ליצור סקירה המתמקדת בהנחות המרכזיות שיש להיות מודעים להן 

 בבואנו לקרוא ולחקור מנהיגות. 

 

על אף שקיים שוני בין המחקרים הטיפוסיים על מנהיגות רוב המחקרים במנהיגות מתחילים 

. אלו סקרים מבוססי עיפרון self-report survey or questionnaire  –בסקר או בשאלון לדיווח עצמי 

אף שלאחרונה החלו להשתמש בתדירות הולכת וגדלה בסקרים מבוססי רשת. הסקר  לונייר ע

ן והמבוסס התנהגות קודם לככולל, לעתים קרובות, כלי להערכת מנהיגות שפותח  הטיפוסי

(. שאלונים אלה ניתנים )לרוב( לאינדיבידואלים העובדים בארגון מסוים והם MLQ)לדוגמה, 

. לעתים, סקרים אלה מופצים לממונים באופן ישיר הממונה המיידי שלהם יך אתלהערמתבקשים 

פק דיווח עצמי להערכת התנהגותם. תוצאות הסקרים הללו ובהם הממונים מתבקשים לס

( לתוצאות הדיווח העצמי של הכפיפים באותו עניין. מחקר המנהיגות אינו correlatedמתואמות )

מתנהל ללא פגמים. בשאלונים לדיווח עצמי מונהגים נדרשים לדווח על ההתנהגות של הממונה 

הנחה    –התנהגויות המנהיגותיות שהועמדו לבחינה  שלהם, וזאת מתוך הנחה שהנשאלים היו עדים ל

 שלא ניתן לאשרה בוודאות. 

 
" The Typical Leadership Study: Assumptions, implications: מבוסס על המאמר 14

and            potential remedies"/ Samuel T. Hunter, Katrina E. Bedell-Avers, Michael D. 

Mumford    

(The Leadership Quarterly 18, 2007). 
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הנחות מנהיגות: מחקר על שיובא להלן יעקוב אחר המרכיבים השונים הנכללים בסיכום ה

ביחס למנהיג; מונהגים; הנחות המחקר ל ביחסהנחות המחקר המחקר ביחס לתהליך המנהיגות; 

 שר.הנחות המחקר ביחס להק

 

 תהליך המנהיגות 

על אף שניתן לעתים לאפיין מנהיגות על ידי אירוע בודד מנהיגות איננה תוצאה של מעשה או 

התנהגות בודדים. מנהיגות היא תהליך: סדרה של התנהגויות ויחסי גומלין המתנהלים לאורך זמן 

אחרים  ותחת נסיבות משתנות. מכיוון שמנהיגים מנהלים אינטראקציה עם מונהגים ועם קהלים

המחקר הטיפוסי של סקר יחיד למונהגים מספק לחוקרים תצלום הבזק של המתרחש ועל כן אינו 

 משקף את תהליך המנהיגות ואינו מספק מידע אודותיו. 

כפי שהוזכר קודם לכן המחקר הטיפוסי על מנהיגות משתמש במדדי מנהיגות מוכנים מראש 

נהגות של מנהיג. מדדים אלו פועלים באופן שעל פי רוב מבקשים מן המונהג לספק הערכות הת

טיפוסי תחת ההנחה שלכפיף יש יחסים מיוחדים עם הממונה. יחסים שאינם תלויים במונהגים 

בוחנים את משתני   ינםאחרים, בממונים נוספים, בלקוחות או בקהלים ארגוניים אחרים. חוקרים א

צמאית של המנהיג או המונהג  חוזרים אל נקודת המבט הע אלאהתהליך של צוותים וקבוצות 

ת במחקר הטיפוסי על מנהיגות. מתוך כך ניתן להסיק כי מנהיגות היא תופעה דיאדית. הדגש הנבחנ

על דיאדות או על יחסים של אחד על אחד בין מנהיג למונהגים יצרה פער בידע בכל הקשור לחקירת  

ות סוגיות מיוחדות  מנהיגות רבת שכבות. מעט מחקרים מנסים לגשר על הפער הזה באמצע

שכבות הוא קריטי כדי להבין את תהליך - בפרסומים שונים. מחקרים אלה מוכיחים כי מחקר רב

 המנהיגות. עם זאת, קיים מספר מועט של מחקרים מסוג זה.

הנחה נוספת הקשורה לתהליך המנהיגות שיש לחקור אותה בקפידה היא של סיבתיות 

(causalityהשיטות המיושמות במחקר .)  המנהיגות הטיפוסי מתמקדות בניתוחי קורלציות

ורגרסיות. חוקרים טענו כי אין לקבל את הטענה שהתנהגויות מנהיגים גורמת לתוצאות בקרב 

(. קבלת טענה זו תגרום להשקפה בלתי מדויקת על  Marion and Uhl-Bien, 2001מונהגים כפשוטה )

 הליך המנהיגות.האופן שבו מנהיגים חושבים ופועלים ותפגום בהבנת ת

היעדר מחקר אורך חושף הנחה דומה להנחת הסיבתיות. היעדר מחקר אורך מקפל בתוכו 

את ההנחה שיחסים נצפים אינם קשורים לזמן. חוקרים טענו כי זמן הוא הכרחי כדי לזהות 
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(, וחוקרים אחרים דרשו להתחשב במשתנה הזמן בתכניות Atwater et al., 1999פוטנציאל מנהיגות )

(. מחקרים אלו ומחקרים אחרים המוזכרים במאמר מדגישים את Flumer, 1996פיתוח מנהיגות )ל

 הצורך הקריטי במחקר אורך ואת חוסר היעילות בסקרים המועברים פעם אחת בלבד. 

חולשה נוספת של המחקר הטיפוסי על מנהיגות היא היעדר קיומו של מודל אלטרנטיבי  

את האופן שבו אנו מבינים ותופשים  חהטואציה נדונה ולכן מנהבוחן את קיומה של מנהיגות בסי

 את התהליך הכרוך במנהיגות. 

 כיצד ניתן להימנע מטעויות נפוצות על תהליך המנהיגות במחקר? 

ראשית ובאופן בלתי נמנע יש לחקור משתני תהליך בתדירות גבוהה יותר ובפירוט רב יותר. 

נישאר עם הבנה צרה, מוגבלת ובלתי שלמה של עד שלא נבין מה מתרחש בתהליך המנהיגות 

שלבית ומתרחשים בה יחסים בין מנהיגים למונהגים, בין -מנהיגות. מנהיגות היא תופעה רב

-מנהיגים לצוותים ובין מנהיגים למנהיגים מארגונים אחרים. לכן יש לחקור מנהיגות באופן רב

אורך יסייע לבחון את תהליך  שלבי ולעתים תכופות יותר תוך שימוש במחקרי אורך. מחקר 

נוסף לכך, . םהמנהיגות ואף לאפשר בחינה של מגמות מיוחדות בארגון כמו יחסים בלתי ליניאריי

על האינדיבידואל.   –ממצאים ממחקרים אלה יסייעו להימנע מניתוח המתבסס על רמה אחת בלבד  

בתית. אנו חייבים להבין יביחס לסיבתיות ברור כי מספר רב יותר של מחקרים יסייע לפרשנות הס

כי מנהיגות היא תופעה מורכבת הכוללת אפשרות להדדיות ולפעולות חוזרות ונשנות של יחסים 

 המתרחשים במקומות רבים בארגון וברמות שונות בתוכו.

 המנהיגים 

נחות על מנהיגים במחקרי מנהיגות טיפוסיים. ההנחה הראשונה והברורה קיימות מספר ה

היא כל המנהלים הם מנהיגים. ראשית, בדגימת מונהגים ותשאולם אודות המנהיגים שלהם 

משתמע כי האינדיבידואלים המדורגים משמשים כמנהיגים בארגון )זוהי הנחה ראויה לציון על אף 

 ההגדרה למנהל מן ההגדרה למנהיגות(.שהמאמר אינו דן בשאלה במה נבדלת 

מערכת הנחות נוספת קשורה לתפישה ההרואית של מנהיגות. למעט מספר יוצאים מן הכלל, 

רוב המחקרים על מנהיגות בחנו את התוצאות והיחסים החיוביים של פעולות המנהיג והתעלמו 

ק פעולות חיוביות של מהתנהגויות שעשויות להזיק למונהגים ולארגון. בכך מקופלת ההנחה כי ר

מנהיג הן קריטיות להצלחת הארגון ולכן טעויות של מנהיגות אינן תופעות ראויות לציון שמהן 
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הארגון יכול ללמוד ולהתפתח. קיים מספר מועט של מחקרים שבחנו טעויות של מנהיגות וכיצד 

 טעויות אלה משפיעות על הצלחה או על כישלון ארגוני. 

לכלים שבהם משתמשים כדי להעריך את ההתנהגויות ואת הפעולות   קובץ הנחות נוסף קשור

של המנהיגים. ההנחה הבסיסית לשימוש בסקרים ובשאלונים היא שכלים אלה נשמעים 

פסיכומטריים והם בעלי מבנה גורמים ברור ומוסכם. חוסר הסכמה בין החוקרים מונע מעקב 

הללו. עם זאת, השימוש התכוף בכלי   שיטתי אחר הפרשנות של הנתונים המתקבלים בכלי המחקר

מחקר אלו במחקר על מנהיגות מקפל בתוכו את ההנחה כי כלי המחקר הללו מצליחים לסמן את 

קיימות מספר לא מבוטל של התנהגויות מנהיג   התנהגויות ההכרחיות והקריטיות ביותר למנהיגות.

שות עם עמיתים, תכנון וכו'. ויותר שלא ניתן לזהות בעזרת כלים אלו, כגון: פגישות עם לקוחות, פגי

 –מכך, השימוש המוגבר בכלים שפותחו מראש חושפת את ההנחה שכל הטיפולוגיות של מנהיגות 

 מוגדרות ומושגות מראש.

 כיצד ניתן להימנע מטעויות נפוצות על מנהיגים במחקר? 

מהו   יש להגדיר במחקר באופן מפורש: בהגדרות האופרציונליות ובהצדקה לקיום המחקר

מנהיג ומדוע מדגם נתון מייצג מנהיגים. כך ניתן יהיה להשוות )בתנאים מגבילים וספציפיים( 

תוצאות נצפות למחקרים החוקרים מנהיגות בדרכים שונות. בלי להתייחס לכך נסיק מסקנות 

 מוטעות על מנהיגות ועל התנהגויות מנהיגות. 

יגות, כלומר: על התנהגויות יש להעמיק את המחקר הישיר על הצד "האפל" של המנה

מנהיגות שליליות. לפעולות חיוביות של מנהיג יש השפעה ברורה על ביצוע הארגון, אך גם טעויות 

של מנהיגים יכולות לגרום לתוצאות חשובות וראויות לציון. כך ניתן יהיה להשיג את התמונה 

 המלאה על מנהיגות.

ים בחקירת התנהגויותיהם של מנהיגים וכל באופן כללי, יש לבצע יותר ניסויים ופחות סקר

זאת באופן ישיר וסיבתי. זאת משום שחשוב לשלב בין כלי מחקר עכשוויים למנהיגות )שאלונים 

וסקרים( לבין גישות חדשות ואחרות משום שהיישום הבלעדי של מדדים פופולריים אלו הוא, באופן 

 פוטנציאלי, מסוכן.

 המונהגים

מנהיגות רבים מבקשים ממונהגים לדווח על ההתנהגות הנתפשת של כאמור, מחקרי 

הממונים שלהם. הנחות היסוד הנלוות לרציונל זה היא שבכל סיטואציה נדרשת מנהיגות וכי 
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מנהיגות משפיעה על כל אחד מן המונהגים באופן שווה. מחקר שבוצע על מנת לבחון הנחות אלה 

ה, אינו פועל על מונהגים באופן דומה בכל המצבים. לכן העלה כי הצורך במנהיגות, ובכל סיטואצי

 כשאין משתמשים בהשוואות או בקבוצות ביקורת ייתכן שהמחקר מסיק מסקנות שאינן נכונות.

נוסף על האמור לעיל קיימות מספר הנחות בעייתיות הקשורות לשימוש במונהגים כמקור 

ה עד להתנהגות/להתנהגויות אינפורמציה במחקר המנהיגות: האחת, ההנחה שהמונהג הי

המנהיגות העומדות לבחינה. למעשה, מחקרים שבוצעו לאחרונה מציעים כי קיימות מספר פעולות 

מנהיגות שקרוב לוודאי שמונהגים לא צפו בהם. כגון: פגישות עם מנהיגים אחרים, פגישות על 

נחה שהדירוג שהמונהג  לקוחות ופעולות קוגניטיביות כמו תכנון או פיתוח אסטרטגי. השנייה, הה

מעניק לפעולת המנהיגות הוא מדויק ואינו מושפע מאמונות ספציפיות שיש לו על המנהיג. 

השלישית, היעדר נאיביות של המשתתפים בסקר שעלול לגרום להטיות פוטנציאליות. תנאי קריטי 

ש לשימוש במחקר סקר הוא שמשתתפיו אינם מכירים את הסולם או את הפרטים שהסקר משתמ

בו. לעתים מונהגים רבים משתתפים בקורסי מנהיגות שונים ונחשפים למימדים השונים שנבחנים 

 במחקר. 

 כיצד ניתן להימנע מטעויות נפוצות על מונהגים במחקר? 

הפתרון הראשון כדי להתמודד עם הנחות מוטעות על מונהגים היא להפסיק להישען באופן  

ור, קיימות פעולות של מנהיג, כמו תכנון אסטרטגי, חזק על מונהגים כמקור בלעדי למידע. כאמ

מפגש עם עמיתים וכו', שנעלמו מן המחקר כיוון שמונהגים אינם צופים בהן, לכן יש לאזן בין 

 מקורות באמצעות קבלת מידע הנובע ממספר רב של מקורות ופרספקטיבות.

את שאלות המחקר.   שנית, יש להימנע מלהישען יתר על המידה על מדגמים נוחים כדי לחקור

על אף שמידע מתאים ורלוונטי עשוי להיאסף ממחקר המבוסס על סקר היעדר השוואה רלוונטית 

או קבוצת ביקורת מגבילה את יכולת ההכללה של תוצאות המחקר. ואף יותר מזה, קיימת הנחה 

רת יחד עם כי מנהיגות פועלת באופן דומה על כל סוגי המונהגים. מדגמים להשוואה או קבוצת ביקו

מדגמי המחקר הקיימים תסייע להכליל הרבה יותר וגם לקבוע ולהעריך תנאים מגבילים 

 פוטנציאליים.

פתרון אחרון בהקשר זה, לעתים רצוי ואף הכרחי לבחון באופן אמפירי הנחות ספציפיות על 

ון המונהגים ולהתחשב בהן: נאיביות המשתתפים, מידת הדיוק של דירוג המונהגים בסקר/בשאל
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והצורך של המונהגים במנהיגות לשם ביצוע המשימה. הערכת הטיות פוטנציאליות תעזור לשלוט 

 בהנחות מסוימות ואף להיפטר מהן. 

 ההקשר 

על אף התפקיד החשוב שיש להקשר בהבנת מנהיגות מחקר המנהיגות הטיפוסי מתעלם מן 

ההקשר מתוך הנחה שהסיטואציה אינה רלוונטית. וזאת למרות שישנן תיאוריות של מנהיגות 

או קיומם של מחקרים שהוכיחו כי  path-goal theoryשמתחשבות באופן ספציפי בסיטואציה כמו: 

 תווך מרכזי בהבנת המנהיגות. ההקשר המצבי משמש כמ

נוסף לאמור לעיל, מחקר המנהיגות הטיפוסי אינו מתחשב בהשפעה שיש לכלי המחקר על 

(. בעת השימוש בסקר, פעמים method biasבעיה הידועה בשם: הטיית השיטה ) –תוצאות המחקר 

כלל או  רבים משתמשים במונהגים כמשתנה תלוי וכמשתנה בלתי תלוי, אין התייחסות להקשר

למדידת השפעת ההקשר על המדדים האחרים ועל שאלת המחקר הנדונה. בכך מרמז מחקר  

המנהיגות הטיפוסי כי משתנים אלה אינם רלוונטיים למחקר על מנהיגות או שהשפעתם זניחה  

)מחקר מעין זה אף עלול לגרום לתוצאות מחקר מנופחות(. אם כן, נשאלת השאלה כיצד ניתן 

תחשבות בהקשר? באופן בלתי מפתיע התשובה היא פשוטה: יש להתחשב בהקשר להימנע מהיעדר ה

ולמדוד משתנים הקשרים להקשר שבו מתרחשת המנהיגות. כמו כן, יש לבצע תכנון מוקדם ולבדוק  

 (. control variableכיצד ניתן להחזיק, במקרים מסוימים, את משתנה ההקשר כקבוע/נשלט )
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 15התפתחות התיאוריות במנהיגות

 רעיונות מרכזיים  מושג המנהיגות  תקופה

לפני  4-המאה ה

 הספירה 

רעיוניות 
 בפילוסופיה 

הדיון אודות מנהיגות   – אפלטון
יוצא מתוך הגדרת המאפיינים 

 האידיאליים של המדינה

השאלה: מיהו הראוי להיות מנהיג? מיהו 
הראוי לשלוט? עפ"י אפלטון המנהיג הוא 

המנהיגות היא ידיעה הנמצאת האיש היודע. 
באדם אך עליו לגלות אותה בתוכו ולפתחה. 
עמדת המנהיגות נועדה לשרת את הצדק  

 )האידיאה( ואת טובת הרבים.
הדיון אודות מנהיגות   – מקיאבלי  1527-1469

יוצא מתוך ניתוח אמפירי של 
)אנטיתיזה לתפישת  מדינות

 המנהיגות של אפלטון(
 
 
 
 
 
 
 

וגל לשלוט? האדם המסוגל השאלה: מיהו המס
לשלוט הוא המיומן בטכניקות השלטון ומיטיב 
להפיק בעזרתן את מרב התועלת לעצמו. 
המנהיג מונע בכוח תאוות השלטון שבו ולא 
בכוח ציווי הדת והמוסר. בכך הוא פועל  

 כאישיות אינדיבידואלית.

"ההיסטוריה אינה אלא   – קרלייל 1881-1795
ביוגרפיה של מנהיגים". קרלייל 
מייחס את תפעת המנהיגות על כל 
משקלה למנהיג. הוא המוביל את  
האנשים היוצר את ההיסטוריה ואת 
החברה. מעצבם של ההמונים 

 בצלמו ובדמותו.

השאלה: מיהו היכול לשלוט? המנהיג, הוא 
הגיבור "אדם הגדול" עולה על בני תמותה  

  – בכוח אישיותו ובכוח אידיאה נשגבת  רגילים
המנהיג מעצב את   –שהוא מבשרה עלי אדמות 
 ההמונים ואת ההיסטוריה.

תחילת המאה 

עד  הקודמת 

של  40-לשנות ה

  המאה 

 20-ה

 גישת התכונות
שורשיה הרעיוניים נטועים 
ברעיונות הפילוסופיים שלעיל 
הרואים את המנהיגות כתכונה 

 , מהותנית.מולדת

דופן הוא אדם הניחן בתכונות יוצאות  המנהיג
 ומכוחן הוא משפיע על הקבוצה.

 
אפשר לזהות סדרה מוסכמת של תכונות 
כשמעוניינים לבחור או לקדם אינדיבידואלים 

  ותלעמדת מנהיג
 . (1948; סטודגי'ל, 1904)טרמן, 

 
 

 

  

 
הדיון  מנהיגות לבין מונח ב הדיון הפילוסופיבבחינת התפתחות התיאוריות במנהיגות יש להבדיל בין  15

שורשיה של גישת  המשתמש ברעיונות הפילוסופיים כתשתית מושגית: מנהיגותבמונח  במדעי החברה
, שורשיה של )מיסודו של קרלייל( התכונות נטועים ברעיונות של פילוסופים שראו את המנהיג כ"אדם גדול"

"הגישה המצבית", הרואים את המנהיגות כביטוי של נסיבות, באים לידי ביטוי בולט בכתביהם של מרקס, 
וב )ששורשיהם הרעיוניים בכתבי הגל(. מושג הכריזמה של ובר נגזר מביקורתו על אנגלס, פלכאנ

במדעי החברה. לדידו תפישת המונהגים את המנהיג  20-המתודולוגיות שהיו מקובלות בראשית המאה ה
כפי  היא המעניקה לתכונותיו משמעות יוצאת דופן. תפישה זו עומדת בשורשי המנהיגות הכריזמטית

. שורשי הרעיון של גישת המנהיגות המבוזרת בסוציולוגיה 20-המאה ה של 90-וה 80-ות השהתפתחה בשנ
אינטראקציות בין   שבהם באים לידי ביטוימדגישים את המנהיגות כתוצר של יחסים ואלו ובפוליטיקה 

מדע של  כאמור, זהו המנהיגים, המונהגים והמצב. מנהיגות ומורכבות יוצאים מתוך מדע המורכבות. 
כות שבתוכן מתנהלים יחסי גומלין מורכבים, ולכן מדגישים גם הם את המנהיגות כתוצר של יחסים מער

 מורכבים בין אינדיבידואלים בתוך הארגון. 
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 רעיונות מרכזיים  מושג המנהיגות  תקופה

הדיון אודות מנהיגות יוצא  – הגל 1813-1770
מתוך הפילוסופיה של ההיסטוריה. 
ההיסטוריה משקפת את תהליך  
התפתחותה של התבונה ומקור  
הפעילות ההיסטורית האמפירית 
הוא באינטרסים, בתשוקות ובאופי 

 של אינדיבידואלים.

השאלה: מה תפקידו של המנהיג בהיסטוריה?  
- המנהיג הוא אדם פרטי המגשים צורך חברתי

היסטורי. הוא פועל למען האינטרסים שלו ובו 
בזמן מגשים את מטרות התבונה המבטאות  
את התפתחות והתקדמות האנושות לקראת  

 חברה ומדינה תבוניות וחופשיות.

1883-1818 

1895-1820 

1918-1857 

מנהיגות כביטוי של   –מרקסיזם 
:  מרקס, אנגלס ופלכאנוב  נסיבות

הרעיונות של הגל מתבססים על 
 ומרחיבים אותם.

מרקס: התנאים הכלכליים הם הקובעים את 
מהלך ההיסטוריה ולא המנהיגים. זאת משום 
)אנגלס( שמנהיגות היא שאלה של מצב ולא של 

מהלך ההיסטוריה הכרחי   –אישיות. פלכאנוב 
לבתי מודע וה"גיבור" מציית לחוקיה. הגיבור  

חוקיו מבין את ההכרח ההיסטורי, מציית ל
 ובכוחו מוביל את ההמונים אחריו.

, 40-סוף שנות ה

  50-שנות ה

של  60 -וה

 20-המאה ה

 הגישה המצבית
המנהיג הוא מענה למצב מסוים 
וככזה הוא מעוצב על ידי מאפייניהן 

 הייחודיים של הנסיבות.
מנהיגות אינה תלויה במע' קבועה   

של תכונות אלא שהאיכויות, 
ת הדרושות המאפיינים והמיומנויו

למנהיג נקבעות במידה רבה ע"י 
דרישות המצב שבו הוא פועל 

 (1948כמנהיג )סטודג'יל, 
 

על פי הגישה, התנהגות מובנת תמיד  
על רקע מצב נתון. נקראת באופן 
מדויק יותר הגישה ההתנהגותית כי  
היא מתמקדת בחקר התנהגות  

 המנהיג.

 
 )מחקרי אוהיו ומישיגן(

 
יה המנהיגותית. הגישה מתמקדת בסיטואצ

ולכן במשתני המצב כגורמים מרכזיים בהבנת  
מונהגים, עמדת -מנהיגות, לדוג': יחסי מנהיג

 הכוח של המנהיג, מבנה המשימה.
 
 

-מסוף שנות ה

עד לתחילת  60

 80-שנות ה

 מצבית-הגישה ההתנהגותית
המצב/הנסיבות )אנשים, משימה, 
ארגון( הם הגורמים המסבירים 
התרחשויות ולא ניתן להסבירן 

 כהשפעת המנהיגים בלבד. 
(: 1967מודל התלות של פידלר )  

איזה מנהיג יהיה האפקטיבי ביותר 
 במצב נתון?

המודל התלת מימדי של רדין   
(: אפקטיביות המנהיג היא 1967)

 תמיד תלוית הקשר.
(: 1971מטרה של האוס )-מודל דרך  

 המנהיג כמתווך בין מטרות הארגון
 לצרכי הפרט 

 Hersey & Blanchardהמודל של   
( מודל מחזור החיים: קיים 1972)

משתנה מצבי בודד הקובע את  
אפקטיביות המנהיגות והוא 

 "בשלות הכפיפים".

 
 מעבר להתמקדות במאפיינים התנהגותיים

 .)מחקרי אוהיו ומישיגן(
 
 

כיצד המנהיג מתנהג ובאיזו מידה   השאלה:
יפים לו? שאלה הוא מתייחס לצרכי הכפ

האם אפשר  –נוספת: שאלת האפקטיביות 
לאפיין סגנון מנהיגות מסוים כאפקטיבי יותר 
 ממשנהו והאם האפקטיביות היא תלוית מצב?

 
 
 
 

משמעיות -)המחקרים לא הובילו לתוצאות חד
 לגבי הסגנון האפקטיבי ביותר( 
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  80-שנות ה

של  90-וה

 20-המאה ה

על בסיס מושג המנהיגות המעצבת 
( מציג באס 1978שהציע ברנס )

אבחנה בין מנהיגות מעצבת לבין 
 מנהיגות מתגמלת. 

 
: מבוססת על מנהיגות מתגמלת.1

יחסי חליפין בין המנהיג והמונהג. 
אלו פועלים עפ"י הדרישות 
המקובלות בתרבות ארגונית נתונה. 

פעיל אמצעים מותאמים המנהיג מ
של שכר ועונש ומע' משובים 

 מוגדרת. 
: יוצרת שינוי מנהיגות מעצבת. 2

בציפיות ובשאיפות של המונהגים. 
אינה מקבלת את הנורמות 
המקובלות בארגון אלא מעצבת 
אותן מחדש ולכן מסתמכת על כוח  

 אישיותו של המנהיג.
 
 מנהיגות כריזמטית. 3
ברעיונותיו של מקס שורשי הגישה }

( שהדגיש את 1920-1864) ובר
התפישה הסובייקטיבית של 
המונהגים את מנהיגם: ייחוס 
תכונות מסוימות למנהיג ע"י 
תומכיו הן ההופכות אותו לבעל 
  כריזמה ולכן לראוי להיות מנהיג.
עיקר הדיון הוא במנהיגות כתופעה 

 .{תודעתית של מונהגים
ות של מודל זה משלב בין הרעיונ  

מנהיגות מעצבת לבין הרעיונות 
המובעים בתיאוריות "האדם 

 . הגדול" ובגישת התכונות
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ים מגדירים את ארבעה מאפיינים מרכזי
. 2. אישיות דומיננטית 1 :המנהיג ככריזמטי

מודל לחיקוי חזק הן מבחינת התנהגות הן 
. בעל יכולת לקבוע מטרות 3מבחינת כשירות  

 באופן ברור 
 . בעל ציפיות גבוהות מעמיתיו.4
 

באיזו צורה ישפיע : שלוש הגישותהשאלה ב
המנהיג על המצב ועל הכפיפים? הגישות 
מדגישות את תהליך המנהיגות, את מע' 
היחסים המתנהלות תוך כדי תהליך זה ואת 

 המנהיג כמנהל משמעות עבור כפיפיו.
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 90 -סוף שנות ה

 ועד היום...

מקור הגישה  – מנהיגות מבוזרת
הגישה  .בסוציולוגיה ובפוליטיקה

מושגים כמו תרבות על  נשענת
ארגונית ואקלים ארגוני ולכן 

ת טבעה ההקשרי של מדגישה א
הליך שבו מנהיגות מנהיגות ואת הת

 מתרחשת.
 
 
 

תיאורית  – מנהיגות ומורכבות
המורכבות היא מדע של מערכות 
המנהלות יחסי גומלין מורכבים. 
היא חוקרת את טבען של יחסי 
הגומלין הללו ואת האדפטציה, 
ההתהוות והחדשנות המתקיימים 

כבות במערכות מעין אלו. מדע המור
מרחיב את התפישות המנהיגותיות 
לפרספקטיבות הכוללות תהליכי 
ניהול מערכות דינמיות ופנים 

 תקשורתיות.

המנהיג צומח מתוך הקבוצה ועל כן ניתן להבין 
את תפקידו באמצעות בחינת האינטראקציות 

 שלו עם חברי הקבוצה.
מעבר מניתוח תכונות המנהיג והאופן שבו הוא 

ליך המנהיגות; מעבר  מתפתח אל זיהוי תה
מהתמקדות במנהיגים אל עבר כל החברים 
בארגון; מעבר מהתמקדות באינדיבידואלים 

 אל עבר היחסים ביניהם.
 
 

 

היא מנהיגות עפ"י תיאורית המורכבות 
 וכוללת אינטראקטיבית, דינמיקה מתהווה

בין פרטים שונים השפעה הדדית מורכבת 
אינטראקציה בתוך שמנהלים ביניהם בארגון 
מציעה ומתמקדת בהקשר יה תיאור. הרשתות

לחשוב ולהגיב מתוך תפישה של תהליך ולא 
היא רואה  היררכית.-תית מתוך תפישה מערכ

את המנהיגות כתחום המספק קישורים 
 .למבנים מתהווים בתוך ובין ארגונים

 
התיאוריה עיקר עיסוקה של מנהיגות  עפ"י

צריך להיות באופן שבו ניתן לקדם את התהוות 
היכולות האינטלקטואליות של 

כדי לקדם  האינדיבידואלים בתוך הארגון
. מדובר על יצירת משימה/פרויקט משותפים

המאפשרות  הזדמנויות לפעולה על ידי המנהיג
לחדש ולתעל את עיקרון המנהיגות המתהווה  

 .  bottom up – מלמטה
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