
מנהיגות וטרנספורמציה דיגיטלית

נראה שכבר ברור לכל שהטרנספורמציה הדיגיטלית היא מושג מרכזי בחיים הארגונים בעת

הנוכחית, וכחלק מכך הולך וגדל העיסוק בתפקידה של המנהיגות. שאלות על האופן שבו

המנהיגות מושפעת ומתעצבת לאור השינויים שגוזרת הטרנספורמציה, שאלות על האופן שבו

המנהיגות יכולה לסייע או לעכב את הטרנספורמציה הארגונית, פרקטיקות הפעולה החדשות

שדרכן מנהיגים יכולים לייצר השפעה בארגון – כל אלה סוגיות שנמצאות על הפרק. 

המחקר הנוכחי, מקיף ממצאים של 54 מחקרים בנושא ומנסה 'לעשות סדר' ולהבין מהן

השורות התחתונות הידועות כיום בעולם המחקר בסוגיית 'מנהיגות וטרנספורמציה דיגיטלית'.

משום שיקולים של מיקוד, סיכום המאמר המובא כאן לא כולל חלקים שלמים של המאמר

המקורי וישנו מיקוד מכוון בחלקים שהם בעלי הרלוונטיות הגבוהה ביותר לענייננו בארגון הצבאי. 

מומלץ אם כן, לפנות למאמר המקורי לשם העמקה. 

בכל זאת, ממצאי המאמר המובאים כאן, מאפשרים הבנה ראשונית של השינויים להם נדרשים

המנהיגים בעת הנוכחית והמשמעויות לבעלי התפקידים אשר עוסקים בפיתוח מנהיגות בצה"ל.

קריאה מועילה,

שני
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תקציר

הדיגיטציה מעצבת ארגונים, סביבות עבודה ותהליכים ומייצרת אתגרים חדשים למנהיגים. חוקרים מנסים להבין את התופעה אך

ממצאי מחקרים שהצטברו עד כה הם בדר"כ חלקיים ומפוזרים על פני דיסיפלינות שונות כך שקשה לגבש תמונה מלאה. כדי

להתגבר על כך, המאמר הנוכחי מציע ניתוח כולל בנושא מנהיגות ודיגיטציה, שמטרתו לזהות את דפוסי החשיבה והממצאים במגוון

הדיסיפלינות של מדעי החברה. הכותבים מזהים קטגוריה של קבוצת מאמרים שעושים ניתוח ברמת המקרו וברמת המיקרו.

ממצאים מרכזיים מראים שמנהיגים הם שחקני מפתח בפיתוח תרבות דיגיטלית והם צריכים להיות בעלי מיומנויות מגוונות כדי

להצליח בכך. במחקר הזה הכותבים תורמים לקידום תיאורטי של הדיון על טרנספורמציה דיגיטלית ומנהיגות דרך ניתוח רחב

ושיטתי, וזיהוי הזדמנויות למחקר עתידי ולקידום הידע בתחום.

 

הקדמה

טרנספורמציה דיגיטלית (ט"ד) מתייחסת לאימוץ של מגוון טכנולוגיות אשר במידה כזו או אחרת, נמצאות במרבית ארגונים כיום:

אינטרנט (IoT), פלטפורמות דיגיטליות, מדיה חברתית, בינה מלאכותית (AI), למידת מכונה (ML) וביג-דאטא. ברמה הרחבה,

הטכנולוגיות החדשות מייצרות מנגונונים חדשים של תחרות, מבני תעשיה, מערכות עבודה ויחסים. ברמה מקומית יותר, דיגיטציה

משפיעה על תהליכים, רוטינות ומיומנויות של עסקים. 

בשנים האחרונות חוקרי מנהיגות ניסו להבין את המשמעות של ט"ד לתחום המנהיגות. כך למשל חלק מהמחקרים התמקדו

ביכולת של המנהיג לשלב את הט"ד ארגון ובאותו הזמן לסייע לעובדים לאמץ את השינוי, אשר נתפס לא פעם כאיום על הסטטוס

קוו. במסגרת זו נטבע המושג e-leader (Avolio et al., 2000) שמתייחס למנהיג אשר נמצא באינטראקציה מתמדת עם

Advanced) היא תהליך של השפעה חברתית שמתווך על ידי טכנולוגית מידע מתקדמת e-טכנולוגיה. כלומר, מנהיגות

Information Technology, AIT) שנועד לעשות שינוי בתפיסות, רגשות, מחשבות, התנהגות ו/או ביצועים של אינדיווידואלים,

קבוצות וארגונים. מטרת המחקר הנוכחי היא לזהות את מגמות ההתפתחות של השנים האחרונות בנושא של ט"ד

ומנהיגות, לזהות את התיאוריות המובילות וממצאי המפתח ולהציע כיווני מחקר לעתיד.
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שיטה

החוקרים עשו חיפוש של מאמרים אקדמיים אשר כוללים את המילים 'leader' וגם 'digital' או 'e-leader' בתחום של ניהול, מנהל

עסקים, פסיכולוגיה ומדעי החברה. לאחר מכן, סוננו ונשארו במחקר מחקרים שפורסמו אחרי שנת 2013 וכאלה שפורסמו עוד קודם

לכן אשר צוטטו במחקרים אחרים לפחות פעם אחת. לאחר מכן נבדק באופן איכותני התוכן של המאמר והרלוונטיות שלו לסקירה

הנוכחית. בסופו של התהליך נותרו ונותחו לצורך המחקר 54 מאמרים.

 

ממצאים

הממצאים מראים כי העניין בנושא החל בתחילת שנות ה-2000 עם עבודות חלוציות שבחנו את ההשפעות שיש לשינויים הדיגיטליים

על תפיסות ופרקטיקות מנהיגותיות (למשל, Avolio et al., 2000; Coutu, 2000). עם זאת, הנושא תפס תאוצה בעיקר בעשור

האחרון וכ-60% מהמאמרים שנמצאו פורסמו לאחר שנת 2014. מרבית המאמרים היו אמפיריים וחלקם תיאורטיים; בערך

מחצית עסקו בניתוח רמת המיקרו ומחצית ברמת המקרו. 

מרבית המאמרים יצאו ממסגרת של תיאוריות בתחום טכנולוגיות מידע שמתייחסות לאופן שבו אימוץ טכנולוגיות מידע משפיע על

שינויים במבנה הארגוני, השימוש במידע ותהליכי קבלת החלטות. מחקרים מעת האחרונה החלו לעשות שימוש במושג 'עמימות

דיגיטלית' (digital ubiquity) כדי לתאר את האופי החמקמק של הטכנולוגיה. תיאוריות נוספות אשר שימשו את החוקרים היו

 .LMX-ו ,(transformational) מעצבת ,(transactional) תיאוריות של מורכבות, מנהיגות מתגמלת

מחקרים שעשו ניתוח ברמת מקרו של הקשר בין דיגיטציה ומנהיגות נחלקים לארבעה סוגים: (1) היחסים בין e-leaders לבין

ארגונים. (2) איך מנהיגים מאמצים טכנולוגיה כדי לפתור בעיות ארגוניות מורכבות. (3) ההשפעה של טכנולוגיות דיגיטלית על מנהיגות

אתית. (4) שימוש המנהיג בטכנולוגיות דיגיטליות כדי להשפיע על תנועות חברתיות. 

להלן פירוט קצר של חלק מהממצאים ממחקרים אלה.

נמצא שארגונים שהיטבו לתפקד היו בעלי מנהיגים שיצרו תרבות ארגונית של פתיחות, חיבוריות ושיתוף פעולה. מנהלים בכל

רמה יכולים לקדם חדשנות אם יפעלו מעבר למבנים הרשמיים של הארגון ויפעלו כדי לייצר קהילות פעולה, פנימית וחיצונית

לארגון. קהילות פעולה אלה מאפשרות תגובה אג'ילית לשינויים, מקדמות מעבר חופשי של מידע ושבירה של סילואים. כך, נוצר

ידע משותף בקרב פונקציות מגוונות מהארגון ונוצרים רעיונות חדשים ביחידות ארגוניות שונות.

מחקרים נוספים אשר עסקו באופן שבו טכנולוגיה יכולה לסייע לאופטימיזציה של סביבות ארגוניות מורכבות מצאו שמנהיגים הם

בעלי אחריות לוודא את ההתאמה של הכלים הטכנולוגיים שמיושמים בארגון ולסייע להטמעה שלהם בארגון. 

עם הטרנספורמציה הדיגיטלית וכמות המידע הנאספת, חוקרים החלו לבחון סוגיות של אתיקה בקרב מנהיגים. תפקידם של

מנהיגים בהקשר זה הוא בעיקר קביעת חוקים ברורים ופרקטיקות הולמות. 

 

 

 



ברמת המיקרו מחקרים שבחנו מנהיגות וטכנולוגיה דיגיטלית נחלקים לשלוש קטגוריות: (1) המורכבות הגדלה של תפקידים ברמת

סמנכ"ל ארגון. (2) המיומנויות להם נדרשים מנהיגים בעידן הדיגיטלי. (3) פרקטיקות להנהגה אפקטיבית של צוותים וירטואליים.

להלן פירוט קצר של חלק מהממצאים ממחקרים אלה.

האחריות על בחירת הטכנולוגיות הדיגיטליות שאפשרו לארגון להישאר תחרותי, ניתנת בעיקר ל-CEO. אלה נדרשים להנחיל

תרבות דיגיטלית בקרב ההנהלה הבכירה ולהפוך אותה לפעילה בביצוע השינוי הדיגיטלי בארגון. תפקידם של סמנכ"לים הוא גם

גיבוש האסטרטגיה הדיגיטלית של הארגון, וגם יצירת חיבור של בעלי המניות בכל הארגון לאסטרטגיה.

הסקירה העלתה שלחוקרים יש עניין רב במיומנויות הנדרשות ממנהלים בעידן הדיגיטלי. להלן פירוט המיומנויות המרכזיות

שנמצאו: 

1. יכולת לתקשר דרך מדיה דיגיטלית: כיוון שהמידע הופך מבוזר יותר בתוך הארגון וט"ד מאפשרת מעורבות זמן-אמת של יותר

בע"ת בקבלת החלטות, הציפיה ממנהלים היא לפעול באופן שיתופי יותר ולהיות בתקשורת דו כיוונית עם העובדים. בצד

האוטונומיה שהכלים הדיגיטלים מאפשרים לעובדים, ישנה גם הסכנה שהם יהפכו למבודדים יותר. כחלק מהיכולת של מנהלים

לתת השראה ומוטיבציה לעובדים ולסייע להם להיות מעורבים הם נדרשים לעשות שימוש במדיה החברתית. המנהיג צריך להבין

מה הטון הרלוונטי, להיות בעל יכולת לנסח מסרים בהירים ולכוון את התקשורת לשומע (כפי שהיה קורה באינטראקציה של פנים

מול פנים).

2. קבלת החלטות מהירה ובתכיפות גבוהה יותר: הטכנולוגיה מביאה עימה צורך גדל בפעולות מהירות ולכן מנהיגים צריכים

להיות בעלי יכולת לשאת עמימות ובו בזמן לפעול ביצירתיות. מנהיגים צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם כמות רבה של מידע

ולהצליח לעבד ולתעדף אותו על מנת לקבל החלטות בהתאם. בהקשר זה נדרשים מנהיגים לשתף פעולה עם מנהלי IT אשר

מסייעים בהבנת ופירוש המידע.

3. ניהול שינוי דיסרפטיבי (disruptive): ארגונים נדרשים כל העת לצפות ולאמץ הזדמנויות חדשות, ולעיתים אף לאלתר כדי

להתמודד עם התחרות בשוק. המנהיגים צריכים להיות פרואקטיביים בזיהוי השינוי והטמעתו בארגון. e-leaders הם יזמים ובעלי

נטיה לקחת סיכונים לעומת מנהיגים בסביבה 'מסורתית'. עם זאת, גם השינוי המתמיד לא צריך להסיח את תשומת הלב

מהמשימה הארגונית. כלומר, המנהיגים נדרשים בכל העת לסמן באופן ברור את הכיוון.

4. ניהול קישוריות: למנהיגים בעידן הדגיטלי יש יכולת רשתיות גבוהות. הסביבה היא היפר-מחוברת ומנהיגים צריכים לעשות

שימוש בהזדמנויות של הרשת ולייצר קשרים שיובילו ליוזמות חדשות.

5. יכולות טכנולוגיות: לבסוף, חוקרים מדגישים את הערך של יכולות טכניות בקרב מנהיגים. חשוב לציין שיש פה שינוי מהגישה

השלטת בארבעה העשורים האחרונים לפיה מנהיגים נדרשים בעיקר לכישורים חברתיים ורגשיים. כלומר, מנהיגים צריכים להיות

גם בעלי הבנה מסויימת במגוון טכנולוגיות כדי לפעול ולנהל בסביבה הדיגיטלית. יכולת זו מדגישה את הצורך לאמץ גישה של

למידה מתמדת בפיתוח המיומנויות הדיגיטליות האישיות.

 

 

 


