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 ?!הוא המנהיג יי ומלפניימאחורי, מצדדעומד ...מי ש
 פלוגת חי"ר מבצעיתמנהיגות מבוזרת ב

 

 ורןופזמוני לוי א ופיר,, וינשל ארןשחף ק

 
 מבוא

המשפט "תחנות... כאן קודקוד, עבור!" שכיח במערכת הקודים של הקשר הצה"לי. משפט זה 

מנהיגות במקום אחד מסוים  לפיה ניתן לאתר, בצה"ל מנהיגותהמקובלת של  גישהמגלם 

הלימה חזקה בין , קיימת לפי תפישה זו ,. זאת ועוד, הנמצא בראש הארגוןקודקודב, בארגון

כלומר,  .מנהיגותלבין קצינים, מפקדים שאינם קצינים,  -ביחידה הצבאית  רשמיהתפקיד ה

מנהיגות שת תפישמונו לתפקידם באופן פורמאלי.  ,מפקדים הם מנהיגים והמנהיגים הם מפקדים

ת וחלוקת יוהתמחובעל  ,פורמאלי ,המאופיין כארגון מוסדי ,הצבאימתאימה לאופיו של הארגון  זו

 (.2002; 1996סמואל ) למטהפקודות "יורדות" מלמעלה בו  ,והיררכי ,ברורים עבודה

 
מנהיגות אינה רק כי  ,למנהיגות. רובן ככולן טוענותמשלימות בעשור האחרון התפתחו תפישות 

ברחבי הארגון  אלא היא מבוזרת ,או נחלתם של בעלי התפקיד הרשמי בארגון חלת היחידנ

(Ogawa & Bossert, 1995; Spillane and Camburn, 2006.)  ,על מנת להבין את כלומר

הארגוני,  'עץ המבנה'ו/או על להתבונן לא רק על החלקים הפורמאליים  יש ,המנהיגות בארגון

ופחות ממוסדים: אינטראקציות יומיומיות בין פרטים, רשתות  אחריםאלא גם על חלקים 

ארגונים במחקרים לדוגמא,  על מה מתייעצים?(.)עם מי מתייעצים? דפוסי התייעצות וחברתיות 

תפישתו בארגון עשוי לנבא את מיקום של אדם ברשת החברתית ש ,צביעים על כךשונים מ

 .(Balkundi & Kilduff, 2005)בארגון אחרים פרטים כמנהיג על ידי 

 
האם מתקיימת מנהיגות מבוזרת בארגון פורמאלי והיררכי, כדוגמת  ,בדקנו במחקר הנוכחי

 ההמתאפיין ברמה גבוה -, ניתן לשער כי בצבא גיסא פלוגת חיל רגלים מבצעית בצה"ל? מחד

 לומניץ, מחקרה של גיסא מאידך ,לא תתאפשר מנהיגות מבוזרת -פורמאליות והיררכיה  של

נוטה היא "ככל שמערכת חברתית היא פורמאלית, מווסתת ומתוכננת יותר, כך : כי טוען (1985)

 ."החומקים משליטת המערכת ,יותר ליצור מנגנונים בלתי פורמאליים

 
כאמצעי  ,התייעצות בפלוגהחברתיות של השתמשנו ברעיונות של רשתות  ,מסגרת המחקרב

  .הפלוגהברחבי  מנהיגותו השפעהשל  לזיהוי דפוסים
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באמצעות דיווחים  ,בחן את מבנה הרשת החברתית בפלוגהאשר  ,המחקר מתבסס על שאלון

ממצאי של מפקדים וחיילים על דפוסי התייעצות ביחידה, אמון, עבודת צוות ומנהיגות נתפשת. 

מפקדים מתייעצים במקרים אחדים, : ההמחקר מצביעים על דפוסים של מנהיגות מבוזרת בפלוג

מפקדים וחיילים מדווחים על חיילים שאינם במקרים אחרים  ,בנושאים שונים עם חיילים

בהם  ,התייעצותקיימות מספר רשתות של נמצא כי  ,זאת ועודכמנהיגים ביחידה.  ,מפקדים

יצר אפשרות יממצא שכשלעצמו מ ,הגפלוונפרדים בבין חלקים שונים  כמגשריםם משמשים יחייל

  מנהיגות בפלוגה. תנוספת להגדר

 
( ועל רשתות Distributed Leadershipהמאמר יחל בסקירה תיאורטית על מנהיגות מבוזרת )

(. לאחר מכן Advise Networksובמיוחד על רשתות התייעצות ) ,(Social Networksחברתיות )

ויוצגו הממצאים. בפרק הדיון יידונו הממצאים, יוצגו  ,ניתוחםותוצג שיטת איסוף הנתונים 

 ן כיוונים אפשריים להמשך מחקר בנושא. משמעויות, וכ

 

 רקע תיאורטי

 גישות בחקר המנהיגות

, לא קיימת והעיסוק הרב בנושא תופעת המנהיגותלמרות ההכרה ההולכת וגוברת במרכזיותה של 

ריבוי ההגדרות (. (Bolden, 2004; Bennis & Nanus, 1985הסכמה מקובלת לגבי מהי מנהיגות 

על נקודת ו ,התנסות ולמידהשל נשען על הבנות המתבססות על חוויות  גות''מנהי והפרשנויות למונח

בסקירה שלהלן אנו מתארים שתי גישות עיקריות  .ןהאוחז בההחוקר המבט והגישה התיאורטית של 

  - עכשוויותוגישות  ,השמות דגש על מנהיגות ברמת הפרט - קלאסיותגישות  :בחקר המנהיגות

כל  .א אותה "זורמת ברשתות של הארגון"אשר ניתן למצו ,ה רחבה יותרהמתייחסות למנהיגות כתופע

אנו מציגים את העקרונות  ,גישות, אולם לצורך המחקר הנוכחי-כוללת מספר תיאוריות ותתגישה 

  .המרכזיים בכל גישה

 
שהתפתחה עד  ,גישה זו .מנהיג הבודדכ הפרטשמה דגש על חקירה והבנה של  הקלאסיתהגישה 

 רציונאליותעל ידי פרספקטיבה המתארת ארגונים כמערכות  הנשלט ,ה העשריםלמחצית המא

(rational systemsהפועלות להשגת מטרות בצורה התכליתית ,),  השיטתית והיעילה ביותר

((Ogawa & Bossert, 1995 . אלא ,)יעילות אינה נובעת מטבע המשתתפים בארגון )למשל עובדים

הארגוני ומערכת הניהול המדעי. תיאוריות אלו התמקדו בזיהוי  מן המבנה הבירוקראטי, הזיכרון

 גבוה בסולם ההיררכיה הארגונית'המנהיג ההרואי', מנהיג הממוקם  המאפיינים האישיים של

ומשפיע על הכפיפים בארגון באמצעות מאפייניו האישיים, התנהגותו ויכולתו להוביל חזון בארגון 

Spillane, et. al, 2003) ה"סיפור"המנהיגות תוארה בעיקר דרך  ,ה זוגיש(. על פי(narrative)   של
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השפעתו, כדי את עליה המנהיג צריך להפעיל  ,המנהיג, כשהמונהגים הם ישות בלתי מובחנת

  (.Bolden, 2004; Hersey & Blanchard, 1977; McGregor, 1960) להשיג את התוצאות הרצויות

אינן עושות חסד למחקרים נלווים  אולם ,נהיג למונהגיםאבחנה ברורה בין מ תפיסות אלו עורכות

  של המנהיגות. ביחסי הגומליןהדנים 

 
 ,אסכולה זו. מנהיגות כתכונה של ארגוןהביאה לקדמת הבמה את הרעיון של  - גישה מאוחרת

, נחלתם של תותכונות ייחודילא רק כאוסף  רואה את המנהיגות ,תשעיםהחל משנות האשר צמחה 

כלומר,  ,הזורמת ברשתות הארגונים ,כתכונה שיטתיתמוקמים בעמדות ניהוליות, אלא פרטים, המ

(. גישה זו מגדירה את המנהיגות כמי ש"ששוכנת Ogawa & Bossert, 1995) תכונה של ארגונים

ולא  האינטראקציה ...ומשפיעה על הלגיטימיות של הארגוןבתוך מערכת היחסים שבין נושאי משרות 

הופכת להיות אבן הבניין של המנהיגות, דרכה משיגים משאבים וההשפעה  ,הפעולה הבודדת

נסקור את ההתפתחויות  להלןיצד התגבשו הבנות אלו? כ(. Ogawa & Bossert, 1995:50)מתרחבת" 

האחרונות בתיאוריות של מנהיגות ואת הגורמים לצמיחתן, ואת גישת הרשתות ככלי אנליטי לניתוח, 

   עשו בתחום המנהיגות, בזיקה לרעיונות אלו.ונבחן מעט מהמחקרים שנ

 
 מנהיגות מבוזרת

מהפכת המידע והשינויים שחלו בעולם העבודה בעקבותיה )הכנסה של טכנולוגיות חדשות, סביבה 

הציבו אתגרים  ,מאופיינת בשינויים מהירים, השענות גוברת על שיתופי פעולה ועבודת צוות(

כי הפרט הבודד אינו יכול להחזיק בכל הידע הרלוונטי  ,יתהחדשים בפני ארגונים. טענה רווחת הי

ביכולתם  ,באופן גדל והולך ,ארגונים יהיה תלויהלצורך קבלת החלטות, והיתרון התחרותי של 

 (.Nelson et. al., 2006לשלב בצורה טובה יותר את הידע והכישרון, המפוזרים ברחבי הארגון )

 

מרכיב מרכזי , תוך הבנה שמוקד חקירתםהלכו והרחיבו את  על מנהיגות, מחקרים התפתחות זולצד 

בה  בין המנהיגים, אלו שהולכים בעקבותיהם, וההקשר מערכות היחסיםבמנהיגות טמון בהבנתנו את 

ההכרה בחשיבותם של היחסים החברתיים . (Klein & House, 1995) מתרחשת תופעת המנהיגות

אף אדם אינו יכול למלא את תפקיד המנהיג לצד ההבנה ש בחוזה שבין המנהיג למונהגים,

המנהיגות  תיאוריתלצמיחתה של תשעים הביאו בראשית שנות ה ,האידיאלי בכל הנסיבות

ולא של  קניין של הקולקטיבהטענה המרכזית מאחורי רעיון זה היא, שמנהיגות היא  .1המבוזרת

(  Democratic Leadership) ”מוזכרים כ"מנהיגות דמוקרטית לפעמים רעיונות אלו .הפרט הבודד

                                                 
הועלה  ,הרעיון שמנהיגות יכולה להיות מבוזרת בין מספר פרטים ולא ממוקדת רק בפרט בודד אחד 1

 זכה לתשומת לב 90-אך עד לראשית שנות ה ,Gibb (1954) בשם על ידי חוקר אוסטרלי 50-בשנות ה
 1996ן שנת יכאשר ב ,90-מועטה בכתיבה המחקרית. תשומת לב מחודשת מתחילה בראשית שנות ה

 .ניתן למצוא כשמונים אזכורים לנושא 2002לשנת 
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 & Leadership) Team )(Spillane( או "מנהיגות צוותית" Shared Leadership"מנהיגות משותפת" )

Timperley, 2004; Gronn, 2002) למרות שהמושג אינו עשוי מקשה אחת, הרי שרוב החוקרים .

ועל מ"למעלה למטה", , מנהיגות אינה רק תהליך הפהראשוןמסכימים על שני עקרונות מרכזיים: 

, מנהיגות צומחת מתוך השניאלא תהליך שבו נוטלים חלק אנשים ממקומות שונים בארגון; 

 ;Nelson, et. al., 2006) רביםמפוזרים בין שאינטראקציה בין פרטים, מומחיות וידע חיוניים, 

Bennet, et. al., 2003 .)מהיחיד, אחרות, במקום להתמקד במנהיגות כתהליך שצומח  במילים

, רשת של פרטים, הפועלים סביב האינטראקציה של הקבוצהמנהיגות מבוזרת שמה דגש על 

, ולא מרכזיההופכת למושג  (. הפעולה המשותפתBennett et. al., 2003:7רעיונות משותפים )

  .(Ogawa & Bossert, 1995הפעולה של הפרט )

 
ים, כאשר ניתן להסתכל עליה בהתייחס צורת מנהיגות ללא גבולות מוגדר מנהיגות מבוזרת היא

במקרה לקבוצה של אנשים, בהתייחס לכלל הארגון, או כתופעה מערכתית חוצת גבולות ארגוניים. 

ומחייבת אותנו  ההנחה כי מנהיגות צומחת מתוך אינטראקציה בין פרטים אינה מספיקה, שלנו

של  החברתית בים ברשתללכת כברת דרך נוספת, ולבחון אילו תחומי מומחיות נתפשים חשו

וכיצד הם משתלבים בתהליך המנהיגות. אם המוקד של מנהיגות מבוזרת הינו  ,הפלוגה המבצעית

  ת יכול לשמש לניתוח מנהיגות זו.וחברתי ותמערכות היחסים, אזי הרעיון של רשת

 

 רשתות חברתיות

בין "שחקנים  החיבוריםאת היחסים ו את החשיבות של חקר מערכות ותרשתות חברתיות מדגיש

הבוחן את עמדותיהם  ',רגילבניגוד למחקר חברתי ' (.Wasserman and Faust, 1994) חברתיים"

 ,שבין השחקניםחברתיות בוחן את הקשרים הרשתות ה, מחקר 'שחקנים'או את התנהגותם של 

לדוגמא, מחקרים בתחום האופן שבו קשרים אלה נמצאים בזיקה עם עמדות והתנהגות. ואת 

ולוגיה של הרפואה מראים, כי מעבר לגנטיקה ולתכונות של פרטים )מגדר, מוצא, גיל הסוצי

 Christakisוהשכלה(, נטייה להשמנה ונטייה להפסקת עישון קשורות לרשת החברתית של פרטים )

and Fowler, 2007; 2008 כך למשל, נמצא כי הסיכוי של אדם להשמין עולה כאשר הוא נמצא .)

נשים בעלי משקל עודף. זאת ועוד, נמצא כי הסיכוי של אדם להפסיק לעשן ברשת חברתית של א

  עולה כאשר הוא נמצא ברשת חברתית של אנשים שאינם מעשנים או של אנשים שהפסיקו לעשן.

 
ובפרט  ,והתפתחו במדעי החברה ושיטת ניתוח, צמחכומושג כרשתות חברתיות, כתחום ידע, 

במחקר על ארגונים. רשת נות אלו גבר השימוש ברעיו סוציולוגיה, כאשר בשנים האחרונותב

 ,(, רעיונות, מדינותפרטים, קבוצות, ארגוניםלמשל: חברתית מוגדרת כמערכת של 'שחקנים' )

מידע )תקשורת(, תחושות משאבים: המערבים החלפה של  ,הקשורים על ידי מגוון של יחסים
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כאשר האינטראקציה מתחילה לחזור על . של השפעה וכוח )עצות( )חברות, אמון(, משאביםורגשות 

אותו לנתח שנית, בתרשים גרפי ואותו להציג , ראשית, ניתן אשרעצמה, נוצר מבנה של יחסים 

ם סוגימספר בכל ארגון קיימים וכדומה.  ,קשרים בין חלקים של המבנהה, המבנהמורכבות מבחינת 

 ,Chan & Liebowitzרשת ) אנשים שונים משחקים תפקידים שונים בכלו חברתיות רשתותשל 

 ,)למשל תיאר קהילה אנושית כרשת של שיחות (Capra, 1997) הסוציולוג ניקלס לומן .(2006

הלמידה הארגונית דרכה צומחים תהליכי  ,בנושאים אישיים, נושאים מקצועיים, מנהלות ועוד(

הרשת  מבנה םגו ,ברשת יםמועברה ,כניםהתחשוב לציין כי גם  ביותר. הידע החזקים פיושיתו

  .גיסא מאידך לארגוןו ,גיסא מחדי ערך לשחקנים בעלים משאבם ניה

 
לשחקנים נגישות מאפשרת  ,'כולם קשורים לכולם' צפופה, בהרשת חברתית  ,, לדוגמהכך

יתרון של ת. יומיומנולו ידעלנגישות  ברשת, למשל האחרים השחקניםבין  למשאבים המפוזרים

ובשיתוף במידע בנגישות , רים בה, בשפה המשותפת שנוצרתרשת כזו היא בלכידות של החב

לעומת זאת, רשת (. Granovetter, 1973, 1983תמיכה ההדדית )בוהקשור בפתרון בעיות, 

 את אותה שחקניםכל האינה מאפשרת ל', כולם קשורים לכולם'בה לא  צפופה,חברתית שאינה 

יותר  'קשורים'כאלה ש - כזיים בהשמר שחקנים, אלא רק לנגישות למשאבים המפוזרים ברשתה

שחקן, שמרכזי יותר ברשת, אותו הדבר יוצר חוסר שוויוניות בגישה למשאבים. כלומר, . לאחרים

ברשת חברתית שאינה צפופה, הוא בעל נגישות גבוהה יותר לידע, למידע או למשאבים אחרים. 

שאין ביניהם כאלה , תברשאו קבוצות אחרות  או לנתק שחקנים אחריםיכול לגשר שחקן כזה, 

המ"פ,  קשרחייל שמשמש בתפקיד למשל,  .(Burt, 2003; Granovetter, 1973,1983) ישיר קשר

צמוד רוב הזמן למ"פ וקרוב לאינפורמציה )גם לא מבצעית(, שיכולה להיחשב בעלת ערך למפקדים 

מעוצמה רבה  במקרה של רשת חברתית שאינה צפופה, חייל זה ייהנה .או לחיילים אחרים בפלוגה

 אינפורמציה זו ואת מי לשתף בה.  עםשכן הוא יכול לבחור מה לעשות 

  
בארגון. לחשוף את מערכת היחסים הבלתי פורמאלית מאפשר ניתוח רשתות חברתיות כאמור, 

אנו מתייחסים לשאלות כמו: מי משתתף ברשת? מה מופץ ברשת? מה קושר  בניתוח הרשתות

מעורבותם של כל השחקנים במספר יחסים כאמור, ד עם השני? אנשים יחד, ומה הם עושים אח

ניתוח רשתות חברתיות  יוצר עבור כל שחקן מערך של הזדמנויות ואילוצים. ,שונים( ובתחומים)

, המראה יחסיםבעיקרה גישה של  הימשום שזו ,מתאים במיוחד למחקר על מנהיגות מבוזרת

 . פשרות שיהיו מספר מנהיגים בקבוצהא

 
מתייחסת למידה בה הפרט קרוב והיא  ,בניתוח רשתות חברתיותהמפתח  מושגיהיא אחד מ תמרכזיו

שתי קיימות אצל שחקן אחד או יותר.  וכן למידה בה מרכז הפעילות 'שוכן' ,למרכז הפעילות ברשת
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(: degree) דרגהמרכזיות . ראשית, , בהן השתמשנו לצורך המחקר הנוכחידרכים לאמוד מרכזיות

ספר הקשרים הישירים שיש לשחקן ברשת. שחקן נחשב למרכזי אם יש לו מספר גבוה מתייחסת למ

, כאשר כמות הקשרים מבטאת מיצוב של 'בעל כוח' ברשת. כמות עם שחקנים אחרים של קשרים

שנית, שחקנים אחרים. להיות תלוי בהקשרים פותחת אפשרויות פעולה רחבות יותר ופחות צורך 

 . פרטים וקבוצותבין  כמקשר ,למיקום השחקן תמתייחס :(betweenness) "לבין ביןמרכזיות גישור "

 
, והוא בעל פוטנציאל לשלוט על 'מגשר'אוחז בתפקיד של בעל מרכזיות גישור גבוהה שחקן 

שחקן ברשת מגשר בין שחקנים רבים, הוא נמצא במיקום כאשר אנו טוענים כי . אחרים

  מניפולציה על הקשרים ברשת. ויכולת להפעיל ,אסטרטגי, שמקנה לו יתרון

 
בהקשר של מנהיגות, מרכזיות הגישור נראית כך: א' תופש את ב' כמנהיג ואילו ב' תופש את ג' 

בין א' לבין ג'. חשיבותו של  -לא מודעת או לא ישירה  -כמנהיג, כלומר קיימת מנהיגות נתפשת 

 בין השחקנים האחרים. בגישורשחקן ב' היא 

 נוצרת בזכות העובדה שקיימים קשרים ישירים וכן קשרים -כתכונה ארגונית  -המנהיגות כלומר ש

עקיפים, המרחיבים את קשרי המנהיגות. כמו כן, המנהיגות כתכונה ארגונית נוצרת, בזכות 

העובדה שלא מדובר במנהיגות הנמצאת במקום מסוים )"מרכזיות נכנסת"(, אלא במקומות רבים 

 כה ו"גישוריות" גבוהה(.)כאלו עם "מרכזיות נכנסת" נמו

 
. (1-5כוללת חמישה שחקנים )אשר  מציג רשת חברתיתה ,1לצורך הדגמה נתבונן על תרשים 

על האופן בו נתפש כל שחקן כמנהיג ברשת, ומצביעים כיוון הקשר ברשת החצים מסמנים את 

 יג.מנה 1-רואה ב 2משמעות הדבר ששחקן  1מפנה קשר מנהיגותי לשחקן  2אם שחקן  ,כלומר
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 לרשת של מנהיגות נתפשתסכמטית : דוגמא 1תרשים 

 

 . לעומת זאת,1נכנסת היא דרגה , לכן מרכזיות 2שחקן נתפש כמנהיג רק ע"י  1 שחקןניתן לראות כי 
. כל אחד מהשחקנים 0יוצאת שלו היא הדרגה האינו מפנה לשחקנים אחרים, מרכזיות  1שחקן מכיוון ש

לבין  3. ההבדל בין שחקן 2לכן המרכזיות הנכנסת היא ו ראשי(-)חץ דו נתפש כמנהיג ע"י חבריו 3-4-5
במילים אחרות,  .2לשחקן מפנה קשר גם  3נובעת מכך ששחקן  ,מבחינת מרכזיות יוצאת, 4-5שחקנים 

ומעמד ברשת החברתית. לעומתה, מרכזיות  תלאריוופופהמרכזיות הנכנסת מצביעה על דומיננטיות, 
 (.Hanneman and Riddle, 2005ה ועל תרומה להבניה של הרשת החברתית )יוצאת מצביעה על השפע

-1לגבי גישוריות, שחקנים המיקום ברשת קשור למרכזיות הנכנסת וכן למרכזיות היוצאת של השחקנים. 
 2-3אינם נמצאים בתוך קשרים אחרים, כלומר הם אינם מתווכים או מגשרים. לעומתם, שחקנים  4-5

קשרים: קשר  3נמצא בתוך  2שחקן לדוגמא, רבים ולכן הגישוריות שלהם גבוהה.  נמצאים בתוך קשרים
 .1ושחקן  5, קשר בין שחקן 1ושחקן  4, קשר בין שחקן 1ושחקן  3בין שחקן 

 

מחקרים קודמים בדקו את האופן בו מנהיגות פורמאלית יכולה 'להשתמש' בניתוח רשתות חברתיות  

ועמיתיו ניסו להשוות בין מודלים  Mehraלמשל,  ,ם בארגונים. כךלצורך קבלת החלטות ושיפור ביצועי

של מנהיגות מבוזרת למודלים של מנהיגות מסורתית, ולבחון את הקשר שלהם לביצוע והשפעה 

(Mehra, et. al., 2006). 

 
אותו לתפישתו של  ,ברשת ההתייעצות שחקן בין מרכזיות את הקשר בוחניםאנו  במחקר זה

האתגר . פרט, דרג( כמנהיג על ידי חברי היחידה - היות בעל תפקיד לא פורמאלי)שיכול ל 'שחקן'

כתוצאה מהתייעצויות, ולבחון מרכזיות בפלוגה שנוצרת  ,הקשרים רשתלשרטט את אם כן,  ,הוא

  .מבוזרת כביטוי להתהוות של דפוסי מנהיגות זו, ברשת

 

 שיטה

ל גה מסייעת בגדוד של חטיבת חיהינה פלו ,בה ערכנו את המחקר ,היחידה  – המשתתפים

ל. ייעודה הוא לתת סיוע לגדוד במלחמה. המחקר מתבסס על שאלון סטנדרטי ”של צה רגלים

ל משיבים מפלוגת חי %73במחקר השתתפו  אשר הועבר בפלוגה מבצעית. ,למילוי עצמי
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אנשי מפקדים שאינם קצינים, לוחמים והכוללים: חיילים ) %92-קצינים ו 8% מתוכם, רגליםה

 .אך לוחמי אותה מחלקה זהים מבחינת הוותק, ותק שונה בפלוגהבעלת כל מחלקה  מנהלה(.

או ממסלול חיילים מתוך הפלוגה: לוחמים ותיקים שיצ על ידי ישיםומאנהלה תפקידי המחלק מ

הסיבה לבחירה . מתוך הפלוגההמפקדים 'צומחים' גם בדומה, נהלה. מהלחימה, ופנו למסלול ה

בהיותה הארגון האורגאני הראשוני שיכול לעבוד באופן עצמאי. כל חלקיו של ארגון  היא ,בפלוגה

בשגרה ובחרום. הסיבה לבחירה  ם( תלויים הדדית לשם ביצוע ייעודומנהלה זה )מחלקות

קיימת רשת קשרים זה  -פלוגה 'ותיקה'  -, היא משום שבפלוגה כזו דווקא מבצעיתבפלוגה 

  מכבר.

חודשים דצמבר מהלך פלוגה, בבשלושה ביקורים במסגרת  ,ות שאלוניםבאמצעהנתונים נאספו 

)לשם  נרשם ברשימה נפרדת השאלון. כל משיב אשר השלים ומסר את 2008וינואר  2007

השתתפות היו: -הסיבות העיקריות לאי לצורך מעקב אחר משיבים. שמירה על אנונימיות(,

  קורסים, פעילות מבצעית ושהייה בבית.  

 
 החלק :אשר כלל ארבעה חלקים ,שאלון המשתתפים התבקשו להשיב על  - חקרכלי המ

 ,בפלוגה קידתק ביחידה, מחלקה, דרגה ותפתאריך גיוס, והראשון כלל סדרה של שאלות רקע: 

"( כלל את שמות כל Roster" -שאלון רשתות חברתיות מבוסס רשימה ) החלק השני .דתומין 

התייעצות ישה פריטים סגורים, המתארים סוגים שונים של חמלצד  ,החיילים והמפקדים בפלוגה

ביחידה: התייעצות בנושאים פיקודיים, התייעצות בנושאי שגרה, התייעצות בנושאים אישיים, 

, לגבי כל אחד מהפריטים, דיווח במסגרת התפקיד הצבאי. מקצועייםהתייעצות בנושאים 

החיילים ביחידה. הפריטים הוצגו מאחד המשיבים התבקשו לציין את תדירות ההתייעצות עם כל 

החלק השלישי  בטבלה, כאשר שמות כל החיילים ביחידה הופיעו בטבלה בסדר המחלקות.

המשיבים  :( כלל חמישה פריטים פתוחים"Call In"כרון ישאלון רשתות חברתיות מבוסס ז)

ילים עמם היו התבקשו לציין את שמות החיילים הנהנים מאמון מקצועי )של המשיב(, שמות החי

המשיבים כמו כן,  ים כמנהיגים )בעיני המשיב(.שוד בצוות ואת שמות החיילים הנתפרוצים לעב

עמם הם מבלים בזמן החופשי ביחידה, וכן את שמות החיילים  ,התבקשו לציין את שמות החיילים

היו  כאמור, כל הפריטים בשאלון זה עמם הם מבלים בזמן החופשי מחוץ ליחידה )"באזרחות"(.

 . 2פתוחים ולא נכללה בהם רשימת השמות של החיילים ביחידה

 

                                                 
 ,UCINET (Hanneman & Riddle 2005)ועובדו באמצעות תוכנת  EXCELהנתונים הוקלדו לתכנת  2

נותחו  ,)ראו נספח( UCINETמיועדת לניתוח רשתות חברתיות. מדדים שונים, שהופקו באמצעות ה
 המיועדת לניתוחים סטטיסטיים.  STATAבאמצעות תוכנת 
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השאלון שהועבר יכול יתר על כן,  .המחקר מקיף פלוגה אחתיש לציין, ש - מגבלות המחקר

שהם ממלאים כל  ,לעורר בממלאי השאלון דמיון לשאלון הערכת עמיתים סטנדרטי )סוציומטרי(

קחו. נוסף על כך, ייתכן והייתה תחושה של חובה תקופה, מה שיכול להשפיע על הנתונים שנל

, שהתהחשוב לציין, שהפלוגה עוד מעצם היות היחידה היררכית וצבאית.  ,בהעברת השאלון

מה שיכול להשפיע על הזמינות הפיזית של  - שונים גיאוגרפייםמים בזמן העברת השאלון, במיקו

 .ההתייעצות

 

 ממצאים

ת שתי דוגמאות של באמצעו הממצאיםבחרנו להציג את  ה,קוצר היריעומפאת , לצורך מאמר זה

תפישת "לורשת המתייחסת  "שגרות הפלוגה" בתחומי: רשת התייעצות רשתות התייעצות

    ."מנהיגותה

מציג את  2תרשים רשת ההתייעצות בנושאי שגרה.  באמצעותנדגים את הממצאים תחילה 

על  בנושאים שבשגרה?" ה מתייעץעם מי אתבהתבסס על השאלה " ,חברתית בפלוגהההרשת 

בהתאם למידת  ,מנת להבין באופן מיטבי את התרשים נציין כי המשיבים ממוקמים ברשת

מרכזיים נמצאים במרכז התרשים ומשיבים שוליים משיבים שנמצאו  ,במילים אחרות .מרכזיותם

 נמצאים בשולי התרשים. 

 
 הבנושאי שגר התייעצות: רשת חברתית פלוגתית, 2תרשים 

 

(, למשל, משיב 74%או  57משיבים המסומנים בעיגול לבן, הם חיילים ללא תפקיד פיקודי )סה"כ מקרא: 
בפינה השמאלית העליונה. משיבים המסומנים בריבוע אפור, הם  96בפינה הימנית העליונה ומשיב  14
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 61ומשיב  60(, למשל, משיב 18%או  14מפקדים שאינם קצינים )מפקד כיתה וסמל מחלקה, סה"כ 
במרכז הקצה העליון של התרשים. משיבים המסומנים במשולש אפור הם קצינים )מפקד פלוגה, מפקד 

משיבים "מחוברים" זה לזה באמצעות הבמרכז התרשים.  1(, למשל, משיב 8%או  6מחלקה, סה"כ 
 שגרה. הקשורים לתחום הקווים, במידה ואחד מהם ציין כי הוא מתייעץ עם האחר בנושאים 

 

מדד הדרך הראשונה היא באמצעות  :באמצעות שלושה מדדיםונציג את הרשת נתאר 

 Networkרשת חברתית ממורכזת יחסית ) מוצגת -( (Wasserman & Faust, 1994המרכזיות

Centralization: 42%נמצא  ,. בממוצע3(, בה מעט משיבים מקבלים את מרבית ההפניות ברשת

ו  14.6לים יותר הפניות מאשר משיבים אחרים )בהתאמה: משיבים בעלי תפקיד פיקודי מקב כי

 הפניות(.  13.6ו  9.0ולחים פחות הפניות מאשר משיבים אחרים )בהתאמה: שהפניות( ו 11.6

והתרומה ברשת  מיקום המשיביםמדד דרך נוספת לבחון את הרשת החברתית, היא באמצעות 

 נמצא כי ,בממוצע -( tFaus & Wasserman ,1994 (בין משיבים אחרים ברשת שלהם לגישור

המיקום של משיבים בעלי תפקיד פיקודי הוא פחות אסטרטגי מאשר המיקום של משיבים 

. משיבים שאינם מפקדים מתווכים יותר בין משיבים אחרים, מאשר משיבים בעלי תפקיד אחרים

ברשת  ותהמרכזיבנושאי שגרה, קיים קשר בינוני בין  התייעצותפיקודי. ברשת החברתית של 

, קיים קשר בינוני בין מספר ההפניות שמשיבים מקבלים כלומר(. r = .47ברשת ) המיקוםלבין 

  מתווכים בין משיבים אחרים.ככמגשרים ולבין מיקומם ברשת 

 
 דפוסי התקשורת בין קבוצותתיאור דרך שלישית לבחון את הרשת החברתית היא באמצעות 

שתי קבוצות: מפקדים )סימון אפור( וחיילים )סימון במאמר זה אנו מתמקדים ב .שונות ברשת

מסמן  אדוםמסמן התייעצות בין שני מפקדים או בין שני חיילים. קו מחבר  שחורלבן(. קו מחבר 

התייעצות בין מפקד וחייל ובין חייל למפקד )התייעצות חוצת היררכיה(. ניתן לראות, כי קווים 

שולי התרשים. כלומר, במרכז הרשת החברתית אדומים שכיחים יותר במרכז התרשים מאשר ב

של התייעצות בנושאי שגרה, נמצאים גם מפקדים וגם חיילים וההתייעצות היא חוצת תפקידים. 

עוד ניתן לראות, כי קווים שחורים שכיחים יותר בשולי הרשת ומשמעות הדבר היא, שבשולי 

 חרים. המתייעצים עם חיילים א ,הרשת החברתית נמצאים בעיקר חיילים

 
מראה, כי מסך כל הקשרים האפשריים  2סטטיסטיקה תיאורית של דפוסי התקשורת בתרשים 

מפקדים מתייעצים עם מפקדים אחרים בנושאי שגרה. במקרה מהמקרים  22%-בין מפקדים, ב

)מתוך סך כל הקשרים האפשריים  17%של תקשורת בין חיילים לבין מפקדים, השיעור עומד על 

 . 18%השיעור על עומד  מפקדים לבין חייליםקדים(. במקרה של תקשורת בין בין חיילים למפ

                                                 
(. ברשת הממורכזת %100ו  %0) 1-ו 0מדד המרכזיות ברשת חברתית, נע בין שני טיפוסי אידיאליים:  3 

המשיבים האחרים ומקבל את כל ההפניות ברשת, ואילו יתר , משיב אחד מחובר לכל (100%) ביותר
 המשיבים אינם מחוברים בינם לבין עצמם.
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וניתוח הרשת החברתית בנושא "התייעצות בנושאים שבשגרה" מצביעים על  2תרשים  לסיכום,

ללא תפקיד פיקודי  ,ישנם חייליםנמצא כי  ,. יחד עם זאתשהמפקדים אכן מרכזיים ברשת ,כך

ממלאים  ם שאינם בעלי תפקיד פיקודי נמצאו, חיילייתר על כן. המרכזיים באותה מידה ,פורמאלי

 מאשר מפקדים. יותר  ,ברשת ההתייעצותאת תפקיד "המגשר" 

 

"מי מבין האנשים  מתייחסת לשאלה  ,אותה בחרנו להציג במסגרת הממצאים ,יהישנ דוגמה

רשת 'לים במשיבים פעי 57(. מבין כל המשיבים, 3)תרשים  בפלוגה נחשב בעיניך כמנהיג?"

, 31-ו 22אחרים מנותקים מהרשת )ראו צד שמאל של התרשים(. שני משיבים:  20-ו 'המנהיגות

זהה  3וגם הם מנותקים מהרשת. סימון המשיבים בתרשים  ,נמצאים ברשת זוגית עצמאית

 לסימון בתרשים הקודם. 

 

 נתפשת : רשת חברתית פלוגתית, מנהיגותא3תרשים 

 

פלוגתית, : רשת חברתית ב3תרשים 

 ללא קצינים -מנהיגות 

: רשת חברתית פלוגתית, ג3תרשים 

 ללא קצינים ומפקדים -מנהיגות 
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משיבים המסומנים בעיגול לבן, הם חיילים ללא תפקיד פיקודי. משיבים המסומנים בריבוע אפור, מקרא: 
אפור הם קצינים . משיבים המסומנים במשולש (הם מפקדים שאינם קצינים )מפקד כיתה וסמל מחלקה

משיבים "מחוברים" זה לזה באמצעות קווים, במידה ואחד מהם ציין כי ה)מפקד פלוגה, מפקד מחלקה(. 
 את האחר כמנהיג.  תופשהוא 

 
(, בה מעט Network Centralization: 25%מציג רשת חברתית ממורכזת יחסית ) 3תרשים 

משיבים בעלי תפקיד פיקודי כי  נמצאמשיבים מקבלים את מרבית ההפניות ברשת. בממוצע, 

הפניות(, ושולחים יותר  3.4ו  1.5מקבלים יותר הפניות מאשר משיבים אחרים )בהתאמה: 

 הפניות(.  1.3ו  3.9הפניות, מאשר משיבים אחרים )בהתאמה: 

והתרומה  ,המשיבים ברשת מיקוםדרך נוספת לבחון את הרשת החברתית, היא באמצעות 

המיקום של משיבים בעלי תפקיד כי  ,נמצא בממוצעים אחרים ברשת. בין משיב ,שלהם לגישור

. משיבים בעלי תפקיד פיקודי פיקודי הוא יותר אסטרטגי מאשר המיקום של משיבים אחרים

יותר בין משיבים אחרים ברשת, מאשר משיבים אחרים. יש לציין, כי ברשת החברתית  מגשרים

(. במילים r = .67ברשת ) המיקוםרשת לבין ב המרכזיותשל מנהיגות, קיים קשר חזק בין 

מספר האנשים המסמנים אותם  - אחרות, קיים קשר בין מספר ההפניות שמשיבים מקבלים

 המאפשר להם לגשר בין משיבים אחרים ברשת.  ,לבין מיקומם ברשת -כמנהיגים 

 
סמן הפניה בין מ אדוםמסמן הפניה בין שני מפקדים או בין שני חיילים. קו מחבר  שחורקו מחבר 

כי קווים אדומים שכיחים יותר במרכז התרשים מאשר בשולי התרשים.  ,מפקד וחייל. ניתן לראות

ותפישות מנהיגות נמצאים גם מפקדים וגם חיילים תפישת כלומר, במרכז הרשת החברתית של 

שת ת תפקידים. עוד ניתן לראות, כי קווים שחורים שכיחים יותר בשולי הרוחוצהמנהיגות הן 

ומשמעות הדבר היא, שבשולי הרשת החברתית נמצאים בעיקר חיילים המציינים חיילים אחרים 

 כמנהיגים. 

 
כי מסך כל הקשרים האפשריים  ,מראה 3סטטיסטיקה תיאורית של דפוסי התקשורת בתרשים 

מפקדים תופשים מפקדים אחרים כמנהיגים. במקרה של מנהיגות נתפשת  10% -בין מפקדים, ב

)מתוך  3%ילים לבין מפקדים, כלומר, חיילים שציינו מפקדים כמנהיגים, השיעור עומד על בין חי
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סך כל הקשרים האפשריים בין חיילים למפקדים(. במקרה של תקשורת בין מפקדים לבין חיילים, 

 . 3%כלומר, מפקדים שציינו חיילים כמנהיגים, השיעור עומד על 

 
ת בנושא "מנהיגות נתפשת", מצביע על כך שמפקדים וניתוח הרשת החברתי 3לסיכום, תרשים 

אכן נתפשים כמנהיגים בפלוגה. הם מרכזיים יותר ובעלי מיקום אסטרטגי יותר, כלומר, נמצאים 

יותר במיקום של גישור. ברשת זו, הקשר בין מיקום למרכזיות הוא גבוה יותר מאשר ברשת 

"מנהיגות נתפשת" נמצאים גם בנוסף, במרכז הרשת של אך ההתייעצות בנושאי שגרות. 

קיומו של דפוס תקשורת זה מעיד על כך, מפקדים וגם חיילים וההפניות הן חוצות היררכיה. 

 שתופעת המנהיגות היא מבוזרת ואינה קיימת רק בקרב אנשים בעלי תפקיד פיקודי רשמי.

 ריטים(.פ 10)סך הכל  ם שהועברונערכו עבור כל הפריטים בשאלוני )נספח( ניתוחים דומים

 
ניתן למצוא בניתוחים נוספים שערכנו עבור הרשת החברתית  ,תימוכין לממצאים שתוארו לעיל

ב מציג את הרשת החברתית ללא קצינים. כפי שניתן 3בנושא "מנהיגות נתפשת". תרשים 

לראות, מבנה הרשת נותר יציב ומרבית המשיבים משתייכים למרכיב העיקרי של הרשת 

 ,בים שאינם מפקדים )חיילים(החברתית. כל זאת, למרות השמטת הקצינים. ניתן לראות כי משי

מרוכזים בקצה התחתון של התרשים ואילו משיבים בעלי תפקיד פיקודי מרוכזים בקצה העליון 

של התרשים. כלומר, שתי הקבוצות נוטות להיות מובחנות זו מזו בהקשר של מנהיגות נתפשת. 

ם לדווח על מפקדים ומפקדים שאינם קצינים נוטי ,חיילים נוטים לדווח על חיילים אחריםלרוב, 

 שאינם קצינים. 

ג את הרשת החברתית ללא קצינים ומפקדים. לשון אחר, תרשים זה מציג את יג מצ3תרשים 

 הרשת החברתית בנושא "מנהיגות נתפשת" לאחר השמטה של כל השחקנים בעלי תפקיד

בים שמבנה הרשת נותר יציב ומרבית המשי ,בפלוגה. הממצא המרכזי בתרשים זה הוא פיקודי

 ,משתייכים למרכיב העיקרי של הרשת החברתית. חיילים נוטים לראות בחיילים אחרים מנהיגים

כיצד נראית מנהיגות  , למעשה,ג מדגים3גם אם הם אינם בעלי תפקיד פיקודי בפלוגה. תרשים 

 מבוזרת בפלוגה מבצעית. 

 

 דיון

 -שיחות עשירה של בפלוגה קיימת רשת אינטראקציות נמצא כי  ,במסגרת המחקר שביצענו

המתקיימת לא רק בין מפקדים לבין עצמם, או בין החיילים  - דפוסי התייעצות בתחומים שונים

  עם חיילים.גם מפקדים מתייעצים  במילים אחרות, .לבין עצמם, אלא גם בין מפקדים לבין חיילים

 .שיתופי ידעו תכניםשל  צורות שונות וטומנים בחובםדפוסי התייעצות אלו הם חוצי היררכיה 
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, המקצועיברשת התייעצות בנושא נמצא כי האוכלוסייה אשר תופשת מקום מרכזי  ,למשל ,כך

שההון החברתי הפלוגתי  ,מוביל אותנו להבנה דפוס זה. דווקא מפקדי הביניים ולא הקצינים היא

ל בנושאי מקצועיות ביחידה אינו תלוי רק בקצינים. אם נתרגם ממצא זה למשימה המרכזית ש

במצב של קרב, אם הקצינים נפגעים, התקשורת והאמון המקצועי בתוך  ניתן לצפות כי ,היחידה

 הפלוגה יכולים להישמר עדיין בין המפקדים הזוטרים לבין החיילים, ועימם רציפות הקרב.

 לביטויים של מנהיגות? תייעצותממצאים אלו של רשתות ה מתחבריםכיצד 

 
רשת של מנהיגות נתפשת בפלוגה )'את מי אני תופש וננות על בהתבכי  ,נויהצגת הממצאים ציב

כמנהיג'(, ניתן לראות כי חיילים מציינים מפקדים כמנהיגים, אך באופן דומה, חיילים מציינים גם 

זאת ללא הבנה )מציינים חיילים כמנהיגים  מפקדיםחיילים אחרים כמנהיגים. יתר על כן, גם 

מים יקינמצא כי  ,במסגרת ניתוח הנתונים .(מבוזרת"קונספטואלית של מושג "המנהיגות ה

. לבין תפישתו כמנהיג על ידי אחרים ,ההתייעצותמתאמים גבוהים בין מרכזיות הפרט ברשת 

 למנהיגות.  התייעצותלדון בקשר בין בבואנו  ,אותנוומחזקים רעיונות אלו מקדמים 

 
אינם אשר  ,ת באופנים נוספיםות מאופיינשמנהיגלטעמנו, את התפישה  ,ממצאים אלה מבטאים

נמצאים רק באתרים או בתפקידים הפורמאליים )אצל מפקדים(, אלא שוכנים במקומות שונים 

 ,דרג מפקדי המשנה )מפקדים שאינם קצינים( של הדוגמה. מתבטאים בצורות שונותגם בארגון ו

ה בעמד )כדרג( , אך אינו בולטהמקצועייםבעמדה מנהיגותית בולטת באזורים  הממוקם

מנהיגות אינה  מלמדת כי, בנושאי פיקוד או בנושאים אישיים מנהיגותית באזורים אחרים, כגון

 דרגיםעם רק יכה להיות מזוהה החלקים של הארגון וגם לא צר כלחייבת לכלול ולהקיף את 

מים, עם היררכיה מסוימת, או לכלול את כל עולמות התוכן של היחידה. מנהיגות יכולה מסוי

או  ,(Robins & Pattison, 2006) ם סביב עולם תוכן מסוים )מקצועיות בקרב למשל(להתקיי

בו  ,של הארגון ואף להופיע או לבוא לידי ביטוי גלוי בהקשר מסוים יבחלק מאוד פרטיקולאר

 .)בשגרה, או באימון( ולא בהקשר אחר ,הפלוגה נמצאת )בקרב למשל(

 
 רקנמצאת ולא משפיעה על הפלוגה  אינהגות לממצא זה, היא שאם אכן המנהי אחת ההשלכות

דרך העמדות, התפקידים או המבנים הפורמאליים )קצינים, דיונים וישיבות, קפ"קים( אזי, על 

לא גם לאזורים אחרים להיות מופנים לא רק לדרגים הפורמאליים, א פיתוח המנהיגות תהליכי

  .(נרחיב על כך בהמשך) בתוך הארגון

 
מנהיגות תופעת המתייחסת לשאלה אלו ביטויים נוספים קיימים ל ,ה לעיוןהראוי ,נקודה נוספת

קיימות מספר רשתות של התייעצות, נמצא כי  ,המחקרבמסגרת  ?ולא רק לשאלה מהי מנהיגות
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ממצא זה  .בין סגמנטים מופרדים העיקריים כמגשריםבהן  יםמשמשאשר חיילים ולא מפקדים 

מנהיגות . מנהיגהוא מי  ולא רק מנהיגותפים של נוסביטויים ביחס לאת תפישתנו  מבטא

יכולת לגשר בין אנשים או בין קבוצות, המנותקים אחד מהשני )מנהיגות בגם מוצאת את ביטויה 

  .כביטוי של הון חברתי(

 
אם נסכם חלק זה, נוכל לומר, ראשית, שמנהיגות שחקן קשורה לא רק לתפקידו הרשמי בארגון, 

יה חברתית: מספר האנשים שחושבים ומרגישים שהשחקן הוא אלא גם בתהליכים של הבנ

אלא גם  שחקן מתבטאת לא רק בכמות האנשים המתייעצים עמו,של מנהיג. שנית, מנהיגות 

שחקן ברשת החברתית. כלומר, בין כמה אנשים השחקן מתווך בחשיבות המיקום של אותו 

כאמור, היא ביטוי אחד לקשר כזה . התייעצות, (Stacey, 2005)ומגשר ויוצר קשר של מנהיגות 

 של מנהיגות. 

 
סופית של ארגונים -העוצמה האין -בספר "כוכב הים והעכביש ניתן למצוא  ,לרעיונות אלו חיזוק

כי ארגונים ותעשיות שלמות עוברים תהליך של ביזור  מחברי הספר קובעים. חסרי מנהיגות"

(. לדידם, ארגונים מסורתיים מתנהגים Brafman & Beckstrom, 2006העוצמה וביזור המנהיגות )

כמו "עכביש", בו השליטה נמצאת במרכז אחד. כאשר נפגעת זרוע אחת של העכביש, הגוף כולו 

והזרוע הפגועה אינה יכולה לתפקד באופן עצמאי. ארגונים חדשים, לעומת זאת, מתנהגים  ,סובל

זרוע אחת הגוף מצמיח זרוע חדשה, ים" בו אין שליטה מרכזית, וכאשר נפגעת -ונראים כמו "כוכב

לטענת המחברים, אחד היתרונות  והזרוע הפגועה מתפקדת באופן עצמאי ומצמיחה גוף חדש.

 של ארגונים חדשים הוא ביזור העוצמה והמנהיגות בין החלקים השונים בארגון. 

 & Thomasזאת ועוד, בהקשר של לחימה, בהתבסס על מחקר אנתרופולוגי באמריקה הדרומית )

Nevins, 1945) צחון שבט האפאצ'ים על הצבא הספרדי יהמחברים טוענים, כי אחת הסיבות לנ

לספירה, הוא המבנה הארגוני השטוח והמבוזר של השבט. מבנה זה הקשה על  16-במאה ה

ה והאצטקים( להכריע המאייצחונות )על ממלכות גדולות כמו: יהצבא הספרדי החזק ועטור הנ

'ים פעל במסגרת של קבוצות עצמאיות וללא שליטה מרכזית, בדומה את הקרב. שבט האפאצ

 לארגון מסוג "כוכב ים".

 
 היחידה? טובת ביצועי מדוע כל כך קשה "לעכל" סוג כזה של מנהיגות ולעבוד עימו ל

מדפוסים של מנהיגות פורמאלית  לגרועאו  להשליםדפוסים של מנהיגות בלתי פורמאלית יכולים 

היא שהתייעצויות וקשרים לא  ,בארגוניםכיום (. ההבנה Balkundi & Kilduff, 2005בארגונים )

בצבא, כארגון טוטאלי, בו אך )אם נרצה או לא נרצה(.  פורמאליים הם חלק מהקיום הארגוני

והם בתפקידם בכל זמן  ,ההיררכיה תופשת מקום מרכזי, על הפרטים חלה חובת השתייכות אליו
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, כל שכן תופעות מנהיגות אחרות, נתפש )או נחווה( לא פורמאליות קיומן של התייעצויות נתון,

 .'הסדר הפורמאלי'המשמעת או עם  לעיתים, כסוג של תחרות עם

 
כלומר,  .מנהיגות כתופעה של גבולות פתוחיםעל תופעת ה מתבונניםאנו  - השלכות יישומיות

על  משא ומתן ומקיימת )ואף מחוצה לו(, בארגון הדרגיםמכל  ,מערבת משתתפים מגווניםהיא 

 יבעל , כאמור,, הםבארגון יםהנמצאפרט או קבוצת פרטים כל  אםבמילים אחרות,  גבולות אלו.

פעולות להקשרים שונים, לעולמות תוכן או לקט מנהיגותי בהתייחס בא יםלהיות מעורב פוטנציאל

ביחידה או  ותהחלטהקבלת כל פרט בארגון הוא בעל השפעה כזו או אחרת על מכאן, ת, ויממסו

הרי שיש חשיבות לנגישותם . אם אנו מסכימים לטענה זו, ישירה או עקיפה הבצור על ביצועיה,

, לשם הגברת להזדמנויות הנוצרות בתהליכים של פיתוח מנהיגותאותם פרטים או קבוצות של 

לטעמנו, כיום לא ניתנת חשיבות, ולא מוקצים האפקטיביות של היחידה בהשגת משימותיה. 

אבים ארגוניים לכך. לתהליכים של פיתוח מנהיגות שלא בקרב התפקידים הפורמאליים, מש

ניתנת גם פחות לגיטימציה, בייחוד בארגונים מוסדיים, שעוסקים בסוגיות של סכנת חיים, 

  ושחשיבות ההיררכיה בהן גבוהה.

 
 סיכום והמלצות

היחידה, מעבר לפעולות של מחקר זה חושף קיומן של פעולות מנהיגותיות בחיי היומיום של 

 כלומר, ביטויים של מנהיגות מבוזרת.המנהיגים הפורמאליים ובנוסף להן. 

אל  אך ,למנהיגות הפורמאליתית יכולה להצטייר כנמצאת בתחרות מנהיגות בלתי פורמאל

שהקצינים בפלוגה אינם מובילים אותם. רצוי שידאגו שגילויי  ,למפקדים לחשוש מגילויי מנהיגות

, שלה והנורמותועם הערכים  היחידה גות אלה יעלו בקנה אחד עם המשימה המרכזית שלמנהי

   אלה. גילויי מנהיגות לעודד עליהםולא יפעלו בניגוד לה, אך 

 
 מספר המלצות פרקטיות לכך:למפקדים נציג 

הדגשת הדינאמיות של מיקום  , כוללמנהיגותחדשה למושג וציפיות יצירת מערכת הבנות  .1

מערכות חשיבות את , , את הימצאותה של מנהיגות בתוך מערכות היחסיםהמנהיגות

  בין דרגים, קבוצות ופרטים. את ההשפעה ההדדיתוהיחסים, 

גם לאלו שאינם מנהיגים , וח מנהיגות לכלל הדרגיםפיתתהליכים של להרחבת נגישות  .2

  .דיםויחי הוק, מחלקות-דא, קבוצות ים, צוותות שונותבוצק, כלומר, לםלייאפורמ

יכולת של  לפיתוח מנהיגות בכל חלקי הארגון: ת תרבות מתאימהתפיתוח דרכים להשת .3

תלויה בסביבה החברתית תרבותית של  ,מנהיגות מבוזרת לפעול ביעילות ולהיות מיושמת



 17 

ים והבלתי ילא)בתפקידים הפורמ כולה והיחידההפרט, הקבוצה  על ידיהארגון ונתמכת 

 .ים(ילאפורמ

 . חיזוק והבנייה של עבודה בקבוצה ,תפיתוח מיומנויו .4

לפתח יכולות רצוי : רמות הארגון בכלמשמעותי לפיתוח יכולת האבחון הארגוני הינה מימד  .5

הגלויה והסמויה, הפורמאלית והבלתי פורמאלית, , הסיטואציה המצבית של זיהוי ואבחון

  .ומתן פתרונות הולמים התארגנות למולה

החיילים אקטים של מנהיגות בקרב  ובעידודם יהתחת הפרטיםלמפקדים בפיתוח  סיוע .6

 ודרגי הביניים.

 

 ...ומילה למפקדים

דרך משקפי המנהיגות המבוזרת, גם להתבונן על היחידה שלהם  ישכילושמפקדים  משעה

יוכלו להרחיב את הבנתם על תופעות הם כיום,  מביטיםדרכם הם משקפיים ה לעבנוסף 

את 'הארגון החי' כתוספת מבורכת  לאבחן ולמפותיוכלו הם ואינטראקציות ביחידות שלהם. 

להיעזר במשקפיים אלה, כדי לקדם את היחידה  יוכלובשלב הבא, ל'ארגון המוגדר' ולא כהפרעה. 

 להשגת מטרותיה.

 דוגמאות להבנות שיכולות לנבוע מהרכבת משקפי 'המנהיגות המבוזרת', הינן:

  ,לקדם את  ם בהם יש מנהיגות ביחידה, יכוליםזורייאו אזיהוי ביטויי המנהיגות הנוספים

 ת הפיקוד תפגע בקרב.ראם שרש ,לשמש לניבוי הצפויהיחידה בשגרה ו

  זיהוי הפרטים או הדרג שיכולים לשמש כסוכני שינוי ביחידה, יכול  -סיוע ביישום שינוי

 או משימות חדשות ליחידה. , שינוייםלסייע בהכנסת חידושים

  תתאים יותר למשימות הדורשות התארגנות  איזו תת יחידה הבשאלבקבלת החלטות סיוע

 .אחרת

 

מבצעית אחת. מחקר המשכי יכול לכלול בחינה של יחידות  ל רגליםמחקר זה בחן פלוגת חי

רשתות התייעצות  כדאי לבחון ,נוספות לשם השוואה, מרמת פלוגה ועד רמת חטיבה. בנוסף

, כדי לענות על פן ביצוע המשימה בהן שונהואשר או ,ביחידות בעלות תרבות ארגונית שונה

? למשל, בפלוגת שריון, האם תרבויות צבאיות שונות מייצרות מבנה רשתי אחר השאלה

מפקדיו, או האם חייל מתייעץ עם  ות סביב דפוסי ההתייעצות הן למשל:השאלות שיכולות לעל

האם  ?וות טנק אחרחברי צוות הטנק שלו בנושאים מקצועיים או עם בעל תפקיד דומה מצעם 

או עם טען  , עם המ"מטען בטנק מתייעץ בנושא מקצועי עם הנהג, או לחילופין עם המט"ק שלו

 או במחלקה אחרת? שלו בטנק מקביל במחלקה 
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לבין תפישות של  ,לבחון את הקשר בין האקלים והתרבות היחידתית יוכלמחקר עתידי נוסף 

וכמו כן את הקשר בין תפישות אלו על מהן פעולותיו, ועל מיהו מנהיג, , החברים בה על מנהיגות

הקשר, הקיימת מערכת האם תרבות השיח דרך  :אם נמשיך בדוגמת השריוןלרשת ההתייעצות. 

ועוד, לאור הדינאמיות המנהיגות?  בשריון, משפיעה על דפוסי ההתייעצות, ומכאן גם על ביטויי

מחוץ אחרים שרים של חיילים ומפקדים עם של תופעת המנהיגות בפלוגה, ניתן לבחון עד כמה ק

 ?בהר בה או לתוכה ועל קבלת ההחלטות פנימה, על המידע שעוב היחידהמשפיעים על  ליחידה

השתנות הוא ב ,שתופש תאוצה כיום במחקר על ניתוח רשתות חברתיות ,עניין מחקרי נוסף

רכיבים רבים טיות והן משתנות לאור מא: רשתות ההתייעצות אינן סטהרשת לאורך זמן

 שמשתנים: תחלופת השחקנים ברשת, שינוי במשימה המרכזית, בתרבות היחידתית ועוד.

 
 כוונת מחקר זה הייתה להתבונן על תופעת המנהיגות המבוזרת בצבא, כארגון היררכי, סיכוםל

שנתפש לפעמים די עמום  -המנהיגות המבוזרת  במאמר ניסינו לתת תוקף למושג מוסדי.

ניתוח רשתות התייעצות. חשוב לציין, שאיננו קוראים  -רך כלי מחקרי סטטיסטי ד -ותיאורטי 

, במיוחד בארגון בו המנהיגות מנהיגות הפיקודית הפורמאלית בפלוגההתיגר על נחיצותה של 

רצוננו להאיר חלקים נוספים, יסודה. מלהיות הרואית  ועליה ,הזו מובילה אנשים לסיכון חייהם

בנה" הפורמאלי של הארגון. שאיפתנו הייתה 'ללכוד' את היומיום של שאינם נראים ב"עץ המ

 נוסףהארגון, את ההתהוויות, ההתייעצויות וההתקשרויות הבלתי פורמאליות שבו, כמדד 

 יחידה ולאפקטיביות שלה בהשגת משימות השגרה והקרב.למנהיגות ב
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 נספח א': 

 שאלון המחקר

ילים/מפקדים )שם פרטי ושם משפחה( בפלוגה. עבור על הרשימה לשימושך מצורפים שמות החי

וציין עם מי אתה מתייעץ )באיזה נושא ובאיזו תדירות(, בנושאים הבאים )ראה דוגמא בשורה 

 המסומנת באפור(.

 )נושאים מקצועיים )איך פועלים במתווה לש"ב, מה עושים כשיש היתקלות 

 עדון, שמירות(שגרות הפלוגה )תורנויות, מסדר, שימוש במו 

 )נושאיים אישיים )בעיות בבית, בעיות עם לוחם/מפקד אחר 

 )נושאים פיקודיים )בעיות משמעת של חיילים, הורדת הנחיות, יחסי סגל 

 )למי אתה מדווח על פעילותך במסגרת התפקיד )תקלות מבצעיות, הגעה מהבית 

 

פקדים, ורשום את לפניך רשימה נוספת של שאלות. עבור על רשימת שמות החיילים והמ

 ( בהתאם להנחיה בכל  שאלה. אנא הקפד על כתב יד ברור.3, 15, 42המספר הסידורי )למשל 

  מבין החיילים / המפקדים בפלוגה, ציין את אלו שאתה מבלה עמם בשעות הפנאי

 בפלוגה )למשל, עם מי אתה מבלה במועדון?(

 עמם בשעות הפנאי מחוץ  מבין החיילים / המפקדים בפלוגה, ציין את אלו שאתה מבלה

 לפלוגה )למשל, עם מי אתה מבלה בסופי שבוע ובאפטרים?(

 ?עם מי מבין החיילים / המפקדים בפלוגה היית רוצה לעבוד בצוות 

 .מבין החיילים / המפקדים בפלוגה, ציין על מי אתה הכי סומך בפעילות מבצעית 

 ם בעיניך )הבהרה: בשאלה מבין החיילים / המפקדים בפלוגה, ציין את אלו שהם מנהיגי

 זו ניתן לציין גם אנשים, שאינם בעלי תפקיד פיקודי בפלוגה(.
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 :ב'נספח  
 לוחות הטבלאות מתאמים

 מציג את סיכום המדדים השונים עבור כל פריט / רשת.  1לוח 

 כאן 1לוח 
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  :ב'נספח 
 לוחות ותרשימים

 

 מדדי מרכזיות :1לוח 

 רשתות

 מרכזיות "נכנסת"

 ממוצע 

 מרכזיות "יוצאת"

 ממוצע

מרכזיות 

 "נכנסת"

מרכזיות 

 "יוצאת"

 מרכזיות גישור מרכזיות גישור

 כלל הרשת חיילים מפקדים כלל הרשת כלל הרשת חיילים מפקדים חיילים מפקדים

 11.1 56.4 79.5 45.4 12.1 4.3 6.7 5.1 4.5 זמן פנוי ביחידה

 1.3 5.1 4.6 11.5 6.2 1.1 2.1 1.3 1.6 זמן פנוי מחוץ ליחידה

 3.6 19.2 26.1 44.6 10.0 2.6 2.3 2.5 2.6 עבודת צוות

 3.3 10.5 14.6 39.3 16.7 1.9 3.9 2.1 3.3 אמון

 5.9 4.6 29.3 14.7 23.3 1.3 3.9 1.5 3.4 מנהיגות

 14.7 93.0 90.0 46.1 48.7 10.7 9.5 9.9 11.9 מקצועי

 9.8 94.3 79.3 33.0 23.7 12.0 9.0 11.0 11.7 אישי

 11.9 94.3 49.0 39.5 36.8 12.2 8.9 10.6 13.4 פיקוד

 16.0 96.0 24.8 48.8 42.2 8.2 4.8 6.7 9.1 דיווח

 10.7 99.6 47.2 42.1 42.1 13.6 9.0 11.6 14.5 שגרה
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 : מתאמים בין מרכזיות "נכנסת"2לוח 

 רשתות

 זמן פנוי

 ביחידה

 זמן פנוי

 מחוץ

 ליחידה

 עבודת

 צוות

 שגרה דיווח פיקוד אישי מקצועי מנהיגות אמון

          - זמן פנוי ביחידה

         - 0.66 זמן פנוי מחוץ ליחידה

        - 0.36 0.67 עבודת צוות

       - 0.70 0.41 0.57 אמון

      - 0.88 0.70 0.25 0.51 מנהיגות

     - 0.88 0.82 0.60 0.27 0.46 מקצועי

    - 0.88 0.80 0.70 0.62 0.26 0.52 אישי

   - 0.93 0.91 0.85 0.75 0.60 0.27 0.44 פיקוד

  - 0.92 0.88 0.90 0.84 0.78 0.51 0.23 0.36 דיווח

 - 0.74 0.86 0.82 0.74 0.64 0.54 0.49 0.35 0.39 שגרה

 

(p < .05מובהקים סטטיסטית ) מודגשים: מקדמים מקרא
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 : מתאמים בין גישוריות3לוח 

 רשתות

 זמן פנוי

 ביחידה

 זמן פנוי

 מחוץ

 ליחידה

 עבודת

 צוות

 שגרה דיווח פיקוד אישי מקצועי מנהיגות אמון

          - זמן פנוי ביחידה

         - 0.26 זמן פנוי מחוץ ליחידה

        - 0.24 0.35 עבודת צוות

       - 0.41 0.35 0.13 אמון

      - 0.03 0.20 -0.03 0.04 מנהיגות

     - 0.23 -0.03 0.33 0.14 0.30 מקצועי

    - 0.71 0.37 -0.11 0.33 0.06 0.13 אישי

   - 0.90 0.69 0.18 -0.08 0.34 0.01 0.06 פיקוד

  - 0.87 0.77 0.77 0.15 -0.03 0.39 0.07 0.14 דיווח

 - 0.88 0.89 0.82 0.76 0.20 -0.09 0.28 0.04 0.19 שגרה

 

(p < .05סטית )מובהקים סטטי מודגשים: מקדמים מקרא
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 מתאמים בין "מרכזיות נכנסת" לבין "גישוריות" :4 לוח

 מתאם רשתות

 0.19 זמן פנוי ביחידה

 0.18 זמן פנוי מחוץ ליחידה

 0.34 עבודת צוות

 0.13 אמון

 0.70 מנהיגות

 0.53 מקצועי

 0.66 אישי

 0.54 פיקוד

 0.40 דיווח

 0.47 שגרה

 

 (p < .05סטטיסטית ) מובהקים מודגשים: מקדמים מקרא
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 : צפיפות הקשרים ברשתות )מפורט לשתי קבוצות(א5לוח 

 רשתות
 מפקדים חיילים

 מפקדים חיילים מפקדים חיילים

 0.13 0.07 0.04 0.06 זמן פנוי ביחידה

 0.06 0.02 0.01 0.02 זמן פנוי מחוץ ליחידה

 0.05 0.02 0.03 0.04 עבודת צוות

 0.09 0.04 0.03 0.03 אמון

 0.10 0.03 0.02 0.01 מנהיגות

 0.23 0.09 0.13 0.14 מקצועי

 0.21 0.09 0.14 0.16 אישי

 0.24 0.08 0.16 0.16 פיקוד

 0.15 0.03 0.11 0.11 דיווח

 0.22 0.08 0.18 0.18 שגרה

 

: המספרים בטבלה מציינים את שיעור הקשרים הקיימים, מתוך סך כל הקשרים האפשריים. מקרא
מהקשרים נמצאו קיימים.  10%, ברשת של מנהיגות, מפקדיםתוך סך הקשרים האפשריים בין לדוגמא, מ

, ברשת של התייעצות בנושאים אישיים ובנושאים פיקודיים, מפקדיםמתוך סך כל הקשרים האפשריים בין 
מהקשרים נמצאו קיימים. לדוגמא, מתוך סך כל הקשרים האפשריים בין חיילים, ברשת של  24%ו  21%

 מהקשרים נמצאו קיימים. 1%נהיגות, מ
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 : צפיפות הקשרים ברשתות )מפורט לשלוש קבוצות(ב5לוח 

 רשתות

 קצינים מפקדים שאינם קצינים חיילים

 מפקדים חיילים

 שאינם

 קצינים

 מפקדים חיילים קצינים

 שאינם

 קצינים

 מפקדים חיילים קצינים

 שאינם

 קצינים

 קצינים

 0.27 0.14 0.11 0.11 0.12 0.06 0.06 0.04 0.03 זמן פנוי ביחידה

 0.13 0.05 0.01 0.04 0.06 0.02 0.01 0.01 0.02 זמן פנוי מחוץ ליחידה

 0.10 0.07 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 עבודת צוות

 0.17 0.10 0.06 0.14 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 אמון

 0.20 0.14 0.05 0.16 0.05 0.03 0.04 0.02 0.02 מנהיגות

 0.30 0.16 0.10 0.37 0.18 0.09 0.17 0.12 0.14 מקצועי

 0.40 0.23 0.12 0.26 0.14 0.08 0.13 0.14 0.17 אישי

 0.40 0.20 0.08 0.37 0.17 0.08 0.17 0.15 0.16 פיקוד

 0.33 0.08 0.04 0.32 0.07 0.03 0.14 0.10 0.11 דיווח

 0.37 0.24 0.11 0.29 0.16 0.07 0.15 0.20 0.18 שגרה

 

: המספרים בטבלה מציינים את שיעור הקשרים הקיימים, מתוך סך כל הקשרים האפשריים. מקרא
מהקשרים נמצאו  20%לדוגמא, מתוך סך הקשרים האפשריים בין קצינים, ברשת של מנהיגות, 

קיימים. מתוך סך כל הקשרים האפשריים בין קצינים, ברשת של התייעצות בנושאים אישיים 
מהקשרים נמצאו קיימים. לדוגמא, מתוך סך כל הקשרים האפשריים בין  40%אים פיקודיים, ובנוש

 מהקשרים נמצאו קיימים. 1%חיילים, ברשת של מנהיגות, 
 

 


