
MIT המדריך למנהיגות חדשה בעידן הדיגיטלי: דו"ח מחקר מבית הספר למנהל עסקים של

התקציר המובא כאן מסכם ממצאים מתוך מחקר מקיף וגלובלי שנערך לאחרונה על ידי צוות בית הספר

למנהל עסקים MIT Sloan. המחקר התמקד ב-"ספר ההדרכה" שנדרש כעת למנהיגות בעידן הדיגיטלי.

כתיבה ענפה עוסקת ביכולות הנדרשות למנהיגות בעת הנוכחית, ובדגש על הכלכלה הדיגיטלית שמייצרת

טרנספורמציה עמוקה בארגונים רבים. הדו"ח מציג בצורה בהירה ונגישה את עיקרי ההבנות שכדאי למנהיגים

להפנים ולאמץ על מנת לשגשג גם בעידן החדש אשר לפתחנו. 

קישור לדו"ח המלא נמצא בגוף התקציר.

תודה לקרן קוגן שסייעה בתרגום ועיבוד המחקר.
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12% בלבד מסכימים שמנהלים כיום מחזיקים בתפיסת עולם שמאפשרת להם להוביל קדימה בעידן של שינויים דיגיטליים

רק 40% מסכימים שהחברות שלהם בונות את העתודה הניהולית המתאימה להתמודדות עם דרישות הכלכלה הדיגיטלית 

82% מאמינים שמנהיגים צריכים להתמצא בעולם הדיגיטלי, אולם, פחות מ-10% חושבים שהמנהלים בארגון שלהם הם

בעלי כישורים המתאימים 

48% חושבים שהארגונים שלהם מוכנים להתחרות בשוק מונע דיגיטלית

קושי בהתמצאות דיגיטלית בשילוב עם תפיסות עולם מיושנות.

 האנושי, ואזור עיוורון אישי - המונעים קיומם של אזורי עיוורון: אזורי עיוורון אסטרטגיים, תרבותיים, כאלה הנוגעים בהון

ממנהלים לראות בבהירות את הדרך קדימה. להלן:
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כותבי דו"ח המחקר סקרו באמצעות שאלון 4,394 מנהיגים מיותר מ-120 מדינות, ביצעו 27 ראיונות וערכו קבוצות מיקוד עם

המנהיגים של הדור הבא ברחבי העולם, במטרה לחקור איך המאפיינים המשתנים של הכלכלה הדיגיטלית – הדיגיטציה, התחרות

הגוברת והצורך במהירות ואג'יליות – משפיעים על עתיד המנהיגות.

 

האם מנהיגים מוכנים, כפי שנדמה להם, לעידן הדיגיטלי?

71% מהמשיבים במדגם חושבים שהם באופן אישי מוכנים להנהיג בעידן הכלכלה הדיגיטלית. עם זאת, אותה קבוצה ממש

מאופיינת באחוזי הסכמה הרבה יותר נמוכים בנוגע ליכולת שלהם לעשות שימוש בכישורים רלוונטיים לעידן הדיגיטלי, כמו למשל

שימוש נכון באנליזות מידע כחלק מתהליכי קבלת החלטות.

עיון בממצאים על המוכנות של ארגונים לכלכלה הדיגיטלית מזמנים התפכחות ומעוררים לפעולה בו זמנית: 

 

כותבי הדו"ח מסמנים שלוש סיבות עיקריות לכך שמנהלים אינם מוכנים להובלה בעידן של כלכלה הדיגיטלית:

 

 

 

https://sloanreview.mit.edu/projects/the-new-leadership-playbook-for-the-digital-age/


אזורי עיוורון אסטרטגיים מתקיימים כאשר מנהלים נכשלים בזיהוי והבנת שינויים מהפכניים המשנים את המודלים

העסקיים בתעשייה בה הם פועלים.

אזורי עיוורון תרבותיים מתקיימים כאשר התנהגויות מוטמעות עמוק בארגון עד שהצעות לשיפורן נתפסות כעלבון לנורמות

המוערכות בארגון.

אזורי עיוורון הנוגעים להון האנושי מתקיימים כאשר מדיניות הטאלנט מחזקת פרקטיקות גיוס וקידום מיושנות.

אזורי עיוורון אישיים מתקיימים כאשר מנהלים, באופן תוצאתי או מכוון, מקיפים את עצמם בעמיתים אשר מאפשרים ואף

מחזקים חשיבה של 'עולם ישן'.

מתחים מובנים במערכת שחותרים תחת יכולת הביצוע של המנהל. אלה הם מתחים המציבים את המנהלים מול דילמות כגון,

רווח או ייעוד, מהירות או התדיינות (הצורך בתגובה מהירה לשינויים בשוק אל מול התדיינות בנושאים תרבותיים, תפעוליים או

אסטרטגיים כדי לשמר מערכות יחסים משמעותיות),דיגיטציה או פרסונליזציה ועוד.

פעולות שוחקות (Eroding) הן פרקטיקות ניהוליות שיש לצמצם את השימוש בהן. הן כוללות התנהגויות כמו ניהול צמוד

(Micromanaging), ניהול היררכי, הימנעות משקיפות ועוד.

פרקטיקות ניהוליות שערכן עומד במבחן הזמן (Enduring). ישנן פעולות ומאפיינים מנהיגותיים שממשיכים להיות רלוונטיים

גם ב-"ספר ההדרכה החדש למנהיגות". אלה הם מאפיינים כגון, יושרה ואתיקה ופרקטיקות כמו בניית אמון, מיקוד בביצועים, הובלה

באמצעות דוגמא אישית ועוד.

פרקטיקות ניהוליות שמודגשות ומקבלות ערך נוסף בעידן הדיגיטלי (Emerging). אלה הן פרקטיקות והתנהגויות שכוללות

למשל הבעת אמפתיה, ענווה אישית, טיפוח תשוקה בקרב עובדים, קבלת החלטות מבוססת דאטה, בניית שיתופי פעולה ועוד.

 

מחשבים מסלול מחדש: מדריך למנהיגות בעת הנוכחית

מנהלים מובילים בתעשייה כיום מזהים את הצורך הדחוף ב"מדריך חדש" למנהיגות אפקטיבית. מתבהרת ההבנה שעובדים, ובייחוד

עובדים מהדור החדש, לא רוצים להיות "רק" עובדים. בנוסף להיותם עובדים במקום העבודה, הם רוצים להיות אזרחים פעילים

בקהילות עבודה העושות את המירב שביכולתן כדי לשנות את העולם לטובה. 

מתוצאות הסקר והראיונות מזהים כותבי הדו"ח שלושה סוגים של פרקטיקות ניהוליות שהן חשובות לארגונים שחפצים להתקדם 

:(The Three E’S) לקראת העידן החדש אשר לפתחינו
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ממצאי המחקר מראים, שהצוותים הניהוליים הטובים ביותר, מחויבים לזיהוי ההתנהגויות השונות (שלושת ה-E’s) ובאופן ספציפי

לחיזוק וטיפוח הפרקטיקות הניהוליות הקריטיות לעידן הדיגיטלי (Emerging), לשימור הפרקטיקות שעמדו במבחן הזמן

.(Eroding) ולצמצום הפרקטיקות השוחקות הפוגעות בפרודוקטיביות (Enduring)

 

 

 

 



יצרנים (Producers): מנהיגים בעלי יכולות אנליטיות, אוריינטציה דיגיטלית, ביצועיות ומיקוד בתוצאות, כדי להאיץ חדשנות

שתתן מענה לשינויים בהעדפות של לקוחות ותשפר את חוויות המשתמש.

משקיעים (Investors): מנהיגים שעסוקים במטרה ברת קיימא תוך שימת לב לשיפור איכות החיים בקהילה בה הם פועלים,

השקעה ברווחה וטיפוח העובדים, יחד עם הבנה עמוקה של הלקוחות.

מחברים (Connectors): מנהיגים שמעריכים ובונים מערכות יחסים, שותפויות ורשתות. חותרים לגיוון ונקודות מבט מרובות

לשם הגברת האפקטיביות הארגונית.

חוקרים (Explorers): פתוחים לשינוי, בעלי סקרנות עמוקה ויצירתיים. פועלים על סף הכאוס, לא מפחדים לאתגר נורמות

מסורתיות, להתנסות וללמוד ממקורות שונים ורבים.

אימוץ הלכי רוח (mindsets) חדשים: התקדמות לעבר מנהיגות בעידן הדיגיטלי 

החוקרים מציינים שהאתגר המנהיגותי המרכזי בכלכלה הדיגיטלית, איננו אימוץ פרקטיקות מנהיגותיות מסוימות או סט כישורים חדש,

אלא, פיתוח הלכי רוח (mindsets) חדשים שיאפשרו ויקדמו את קיומן של הפרקטיקות הללו. אם מנהלים מעוניינים לייצר

שינוי בהתנהגות שיחזיק לאורך זמן, הם צריכים לשנות את הלכי הרוח שלהם – הגישות והאמונות – בנוגע לאיך מנהיגות נראית

ומרגישה. מכאן, שתשומת הלב של צוותים ניהוליים טובים צריכה להיות נתונה לא רק ליכולות ולמיומנויות הנדרשות למנהל

כדי להוביל, אלא גם להלך הרוח הדרוש כדי לארגן מחדש את מערכות היחסים בין המנהיג למונהגים, לגלות את הכישרונות

של כל אדם בצוות ולבנות קהילות אותנטיות ובעלות תשוקה של מנהיגים בארגון.

במחקר זוהו ארבעה הלכי רוח המשקפים את העקרונות, הערכים והנורמות של מנהיגים פורצי דרך. הלכי הרוח הם מגוונים אך

ביניהם עובר כחוט השני המאמץ המכוון להוציא ולמצות את המירב מעמיתים ומשיתופי פעולה, תוך טיוב התוצאות עבור

לקוחות, קהילות, בעלי המניות וכדור הארץ.

להלן ארבעת הלכי הרוח שנמצאו בקרב מנהיגים בולטים:

מנהיגים מובילים בעולם הדיגיטלי מתארים את הלכי הרוח הללו באופן חד משמעי, דרך נרטיב ברור, המתאר מי הם, מה הם מייצגים

ואיך הם פועלים, והאופן שבו הם מגלמים את התרבות ותפיסות העולם שהם שואפים לקיים בארגונים שלהם דרך דוגמא אישית.

מכאן, שמנהיגים מובילים מבינים יותר ויותר שכדי להעביר את הארגון טרנספורמציה אמיתית, עליהם לעבור

טרנספורמציה אמיתית בעצמם ולעשות כן בצוותים שלהם.

 

 



תקשור פנים ארגוני של נרטיב מנהיגותי עוצמתי ורהוט. נרטיב שמסמן באומץ את הדברים החשובים להובלה בכלכלה דיגיטלית

באמצעות שיח ודוגמא אישית. קידום תרבות שמזהה את המנהיגים העתידיים בשלבים מוקדמים בקריירה שלהם ומאותתת מי

מהאנשים עם אילו כישורים, התנהגויות ותפיסת עולם משקפים באופן הטוב ביותר את הערכים בנרטיב המנהיגותי.

בניית קהילות של מנהיגים המעצימות עובדים בכל הדרגים ללא קשר להיררכיה. עובדים מעריכים ומכבדים את הנכונות

לבנות עימם קשר המבוסס על אמון ושקיפות. יש חשיבות רבה בהכרה ביכולות של העובדים וסיוע לאנרגיה הטמונה בהם ובארגון

לפרוץ, דרך כינון קהילות מנהיגות באזורים שונים בארגון.

יישור קו בין אסטרטגית הטאלנט, האסטרטגיה העסקית והמנהיגות. זיהוי ההתנהגויות הקריטיות לצוותים הניהוליים בארגון

(Emerging & Enduring), ניהול תהליכי גיוס, קידום ועזיבה של עובדים בהתאם להתנהגויות ולתפיסות העולם הנחוצות לארגון.

זיהוי וטיפול באזורי העיוורון שעלולים למנוע בנייה אפקטיבית של העתודה הניהולית. יצירת הלימה בין האסטרטגיה העסקית

לאסטרטגיית הטאלנט.

דרישה ליישום גיוון והכללה בארגון. מחקרים מוכיחים באופן ברור שצוותים מגוונים מגיעים לתוצאות טובות יותר, ועל כן מומלץ

להשתמש בדאטה כדי לזהות אזורים בהם הגיוון נמוך, להכניס מדדי גיוון, לתגמל על גיוון והכללה וכמובן להוביל בדוגמא אישית.

המלצות

מה אם כן, מנהלים יכולים לעשות כדי להתחיל ולהפוך את הארגון שלהם לקהילה של מנהיגים?

.1

.2

.3
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סיכום

בעידן הדיגיטלי תפקידם של מנהיגים בארגון משתנה מניהול טאלנט לחיבור ושימוש כמקור להשראה עבור אנשים שהם

חלק מקהילת מנהיגים. הובלה בעת הנוכחית כרוכה ביצירת התנאים להצלחה כדי שכל אחד יוכל לתרום את חלקו לטובת המטרה

המשותפת. מנהלים מצליחים הם לא רק אלה שרואים מה צופן העתיד – הם יוצרים אותו. הם לא רק אלה שמדברים על הכוח

של מטרה נעלה, הם חיים אותה. הם לא רק אלה שמעודדים גיוון והכללה, הם מודדים ומתגמלים בעדה. מנהיגים מצליחים בעת הזו הם

אלה שלמדו איך להוביל צוותים וארגונים באומץ, חופש וחדווה הנובעת מהידיעה שהם בונים קהילות חדשות ומצמיחות של מנהיגים.

הם אלה שמצליחים לשחרר את האנרגיה החבויה בארגון אמצעות בניית קהילות של מנהיגים יצרנים, משקיעים, מחברים

וחוקרים.

 

 

 


