
המאמר דן בהשפעה הרחבה שיש לאישיות מנהיגים על הארגון שלהם, וממוקם לכן במסגרת

תיאורטית של תיאוריות התנהגותיות אשר מאמצות נקודת מבט פנימית על ארגונים ומייחסות

פעולות  ותוצאות ארגוניות בעיקר לאנשים. 

זאת, לעומת תיאוריות שמאמצות נקודת מבט חיצונית על

ארגונים (למשל, תיאוריית התלות במשאבים, התיאוריה האקולוגית) אשר מייחסות פעולות

ותוצאות ארגוניות לגורמים סביבתיים ולתגובת הארגון אליהם. תיאוריות מהסוג האחרון

מדגימות דווקא את ההשפעה המינורית יחסית שיש למנהיגים, דרך סימון הדמיון הרב שיש

בין ארגונים משדות שונים (איזומורפיזם).

בהקשר הצבאי,

ישנם אינספור מסמכים צבאיים (עקד הקצין, רוח צה"ל כשתי דוגמאות) אשר מסמנים

מהן התכונות ומהם הערכים הראויים למפקד בצה"ל. לכן, למרות העמדה הביקורתית,

יש טעם לבחון את האופן שבו הציפיות הארגוניות הפורמליות והבלתי פורמליות לקוד התנהגותי

וערכי ממפקדי צה"ל "פוגשות" את ממצאי המחקר הנוכחי ביחידות

צה"ל השונות. 

קריאה מועילה,

שני
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תקציר

פעמים רבות ארגונים מהווים השתקפות של המנהיגים שלהם. המאמר הנוכחי סוקר ספרות שעוסקת בקשר שבין תכונות

וערכי המנהיג לבין תוצאות ארגוניות, המנגנונים דרכם התכונות והערכים הללו משתעתקים ומשפיעים פנימה על הארגון.

המאמר מציג את הקשר שבין אישיות של מנהיגים בכירים ותוצאות ארגוניות (כגון, תוצאות פיננסיות הערכים של ילדי בית

ספר), תוך הדגמה של תפקיד המתווך של החלטות אסטרטגיות, תרבות ארגונית/אקלים ארגוני וסגנון מנהיגות.

 

 

.(Pervin, 1990) במושג 'אישיות' מתייחסים הכותבים לתכונות הפרט שהינן יציבות יחסית לאורך זמן ומעבר לסיטואציות

שיטת ההערכה של מאפייני האישיות של מנהיגים נעשית לפעמים באופן ישיר דרך דיווח עצמי, ולפעמים בדרכים עקיפות

דרך ניתוח של ביוגרפיות של מנהיגים, מסמכי חזון שהם כתבו או אפילו דרך תמונות. למשל, במחקרים שהתמקדו

בנרקיסיזם,

התכונה נמדדה על ידי בדיקת גודל התמונה של המנהל כפי שהופיעה בדוחות השנתיים של החברה ממצגונית שלהם.

 ממצאים מחקריים מצביעים על קשר בין מגוון תכונות אישיות של מנהלים בכירים לבין תוצאות ארגוניות, כפי שיפורט להלן. 

openness) ופתיחות להתנסויות חדשות (emotional stability) במספר רב של מחקרים נמצא קשר בין יציבות רגשית

to experience) של מנהיגים  לבין תוצאות ארגוניות טובות.כמו כן, הערכה עצמית חיובית ותחושה של דחיפות

(dispositional sense of urgency) נמצאו כקשורות לתוצאות ארגוניות טובות. בנוסף, נמצא שמנהלים אשר אופיינו

בעמדה של קידום (promotion) לעומת עמדת הימנעות (prevention) הצליחו להביא את הארגונים שלהם לביצועים

טובים יותר. חריצות (conscientiousness) נמצאה לעיתים כמשפיעה לחיוב על תוצאות ארגוניות ולעיתים כמשפיעה

לשלילה.



 באופן דומה, נרקיסיזם בקרב מנהלים בכירים נמצאה גם כן כתכונה שיש לה השפעות שחלקן חיוביות וחלקן שליליות,

ככל הנראה משום שזו תכונה שמייצרת בקרבמנהלים רצון "לשנות את העולם" ולכן הם נוטים לפעול באופן חדשני וחדור

מטרה אך לעיתים גם לקחת סיכונים מופרזים.הכותבים מציגים שניהסברים מובילים לאופן שבו אישיות המנהיג משפיעה

על תוצאות ארגוניות. הסבר ראשון גורס כי מנהיגים מקבלים החלטות שמבוססות על האופן שבו הם מפרשים את הארגון

ואת הסביבה. ההחלטות הללו בתורן מעצבות את הארגון ומשפיעות על ביצועי הארגון. בהינתן שהפרשנות של מנהיגים

את המציאות היא נגזרת של האישיות שלהם (למשל, תכונות וערכים שמאפיינים אותם), 

ארגונים הופכים להיות השתקפות של אישיות מנהיגיהם. הסבר נוסף לקשר בין אישיות מנהיגים לבין תוצאות ארגוניות

עושה שימוש במודל של attraction-selection-attrition. על פי הסבר זה, האישיות של מנהיגים מושכת לארגון

מועמדים בעלי מאפיינים ספציפיים, משפיעה על ההחלטה האם לקבל אותם לעבודה בארגון, ועל הרצון שלהם להישאר

בארגון לאורך זמן. כך, עם הזמן הארגון הופך להיות יותר הומוגני בהקשר מאפייני האישיות של העובדים בארגון והעובדים

הופכים דומים יותר למנהיג הארגון ולכן שוב הארגון הופך להיות השתקפות של אישיות המנהיג. מספר מצומצם של

מחקרים בחנו באופן שיטתי את האופן שבו אישיות מנהיגים משפיעה על תוצאות ארגוניות. מחקרים אלה מצאו שלושה

משתנים מתווכים בין תכונות וערכים של מנהיגים לבין תוצאות ארגוניות (כגון, תוצאות פיננסיות, יעילות ארגונית ושביעות

רצון עובדים). 

משתנה מתווך ראשון הינו החלטות אסטרטגיות של מנהיגים. כך למשל, נמצא כי מנהיגים שמאופיינים במוחצנות,

לוקחים החלטות בעלות סיכון גבוה באופן יחסי ואלה משפיעות על התוצאות ארגוניות. משתנה מתווך שניהינו סגנון

מנהיגות. במחקר אחד למשל נמצא שהערך העצמי של מנהלי קבוצות בייסבול היה בקורלציה עם סגנון של מנהיגות

מעצבת וכי הייתה לכך השפעה על תפקוד הקבוצה. משתנה מתווך שלישי הוא תרבות או אקלים ארגוני. במחקר מסויים

לדוגמא נמצא שמנהלים אשר החזיקו ערך של אוטונומיה וחשיבה עצמאית הובילו ארגונים עם תרבות ארגונית של

חדשנות והובילו בכך לצמיחה פיננסית של הארגון. מנהלים אשר החזיקו בערך של ביטחון הובילו ארגונים שאופיינו

בתרבות של הבנייה גבוהה והקפדה על חוקים והיו יעילים יותר. כמוכן, מנהלים אשר החזיקו בערך של עזרה לאחר,

הובילו ארגונים שאופיינו בתמיכה גבוהה והעובדים נמצאו כבעלי רמת שביעות רצון גבוהה. הכותבים מציינים כי יתכן

שהקשר בין אישיות המנהיג לבין תוצאות ארגוניות הוא הפוך. כלומר, ארגונים אשר מאופיינים בתרבויות שתוארו מצמיחים

משורותיהם מנהיגים אשר מייצגים את התרבות הארגונית שלהם.

 

 


