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 מניעה בתהליכי מנהיגות -מוטיבציה להנהיג, מוטיבציה להיות מונהג: התפקיד של מנגנון קידום

 )אוניברסיטת בן גוריון(  ודינה ון דייק אילן(-ת בר)אוניברסיט רונית קרק

 

 הקדמה

גבוהה   לשמור על רמת בטיחותלדייק, לשמר יציבות ורוטינה, כיצד מניעים מפקדים את חייליהם לציית לפקודה, 

לפעול  , לקדם שינוי,  הם מניעים את החיילים להתפתח, ללמודד יצלהמנע מתאונות )אוריינטציית מניעה(? כו

)אוריינטציית קידום(? בעבודה זאת ננסה לתת מענה לשאלות   ולקחת סיכונים חירום בצורה יצירתית גם במצבי

הויסות העצמי  וקדתיאורית ממקדות ב, תוך התעבודה זו משלבת תיאוריות של מוטיבציה ומנהיגות אילו. 

ויסות העצמי  מוקדשהמציעה  מסגרת רעיונית מציגהות המבוססות על תפיסה עצמית. עבודה זו ותיאוריות מנהיג

ים על המוטיבציה שלהם להוביל  מניעה( יחד עם הערכים שלהם, משפיע קידום לעומתאורינטצית של מנהיגים )

ד את המונהגים  מקשמנהיגים יכולים לבנוסף מוצע המנהיגות שלהם.  סגנוןוכתוצאה מכך משפיעים על  יםאחר

 צוות.וה פרטשל המנוהגים ברמת ה  הישגים שוניםשלהם לכיוון קידום או מניעה ובעקבות כך להשפיע על 

 

 מבוא 

להשפעה המשמעותית של מנהיגות מעצבת ומנהיגות   נרחבתתמיכה מחקרית  נמצאהבעשורים האחרונים 

 ,Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002; Loweלדוגמה: ם של פרטים ושל ארגונים )הכריזמטית על ביצועי

Kroeck & Sivasubramaniam, 1996במונחים  ,ופעמים רבות אף מוגדרת  ,(. האפקטיביות של מנהיגות תלויה

 ,Shamirליישום מטרות, משימה או חזון קולקטיביים ) להםששל היכולת של מנהיגים להניע את הכפיפים  

Zakay, Breinin & Popper, 1998יכולת לעורר מוטיבציה בקרב המונהגים ותיאוריות שונים רואים ב (. מחקרים

(, Bass, 1985; Shamir, House & Arthur, 1993לדוגמה, חלק בלתי נפרד ממנהיגות מעצבת וכריזמטית )

 ,Bassחוקרים שונים אף הגדירו מנהיגות מעצבת באמצעות האפקטים המוטיבציוניים שלה על מונהגים ) למעשה

1985; Burns, 1978 .) 

 

(, אך Yukl, 1998לדוגמה, ) הוקדשה תשומת לב רבה מוטיבציה לתהליכי מנהיגותהחשיבות של   אומנם לנושא

ים מנגנונלחקר ההתהליכים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס מוטיבציה זו ו הבנתמעט תשומת לב הופנתה ל

מציעה שאחד המרכיבים אשר יכולים  מוטיבציהמונהגים. הספרות העוסקת בהמשמשים מנהיגים בתהליך הנעת 

 self regulatory)הוויסות העצמי   וקדשל אינדיבידואלים, הוא מוההתנהגות להשפיע במידה רבה על המוטיבציה 

focus )הפרט של (Higgins, 1997, 1998 .) היכולת של   להבין אתיכול לסייע לנו  תיאורטית זאתשימוש במסגרת

( מתמקדת Higgins, 1987,1998תיאורית מוקד הוויסות ) הגים שלהם.מנהיגים להשפיע ולהניע את המונ

.  מכאבמווסתים את פעולותיהם על מנת להשיג עונג או להימנע בתהליכים המסבירים את האופן בו אנשים 

במוקד קידום פרטים מתמקדים בעצמי ה"אידיאלי" )החלומות והשאיפות שלהם( ובצורך לגדול לעומת מוקד 

קידום   מוקד ויסותמתמקדים בעצמי ה"מחוייב" )הדרישות והציפיות מהם( והצורך בהגנה.  מניעה בו פרטים

להשיג שאיפות, חלומות   פעולות שהם עושים על מנתאחראי על ה ו לצורך של אנשים בהתפתחות וצמיחה קשור

עושים על   פעולות שהםאחראי על הלצורך של אנשים בביטחון והגנה ו הימנעות קשור מוקד ויסות. ואידיאלים

 רחש כאשרעצמי מתהוויסות תהליך ה. להימנע מסכנות וטעויות ועל מנת לעמוד במחויבויות ובדרישות מנת

מיקוד ויסות  ) שונים סטנדרטיםלפועלים להתאמה של עצמם )לדוגמה ההתנהגות שלהם( למטרות או   אנשים

יב מצבי, המושפע ומשתנה בסיטואציות  עצמי יכול להיות מאפיים אישיותי כרוני של בני אדם, אך יש לו גם מרכ
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שאיפות  קידום, ולהתרכז בהשגת אדם יכול באופן אישיותי להיות בעל מוקד ויסותוהקשרים שונים. למשל, 

ואידיאלים. אולם, במצבים של איום על הביטחון )למשל, מלחמה( מוקד הויסות שלו ישתנה זמנית למוקד ויסות  

בעמידה במחויבויות, עשוי במצבים  רוב הזמן הנו ממוקד מניעה, ועסוק  . באופן דומה, אדם שבאישיותומניעה

הזדמנות עסקית נדירה( לעבור למוקד ויסות קידום ולנסות  די או ואתגר מקצועי ייחמסוימים )למשל, מצב של 

 להשיג את האתגר או ההזדמנות שנקרתה בדרכו. 

 

המסייעים   ,סמויים מנגנונים  על תפקידם שלהמעידים  ראשוניים מסגרת תיאורטית וממצאים מציגמאמר זה 

, ובסופו של דבר להשפיע על הםלמנהיגים להתנהג בצורה מעצבת/כריזמטית ולהשפיע על המוטיבציה של מונהגי

ההתנהגות שלהם ועל תוצאות ארגוניות רלוונטיות. לשם כך נתבסס על ספרות ותיאוריות של מנהיגות מעצבת 

(, תיאוריות מנהיגות Avolio, Bass & Jung, 1999; Conger & Kanungo, 1998לדוגמה, וכריזמטית )

 Kark & Shamir, 2002; Lord & Brown, 2004; Lord, Brownלדוגמה, )המבוססות על תפיסה עצמית וזהות 

& Freiberg, 1999; Shamir et al., 1993; van Knippenberg & Hogg, 2003 על תיאורית הויסות ( וכמו כן

 (.Higgins, 1997, 1998) העצמי

 

כרוני והמצבי( והערכים  -אישיותיהוויסות של מנהיגים )ה וקדילמאמר זה שתי מטרות. הראשונה, להבין כיצד מ

 Motivation) נהיגמשפיעים על המוטיבציה שלהם לה(,  Schwartz, 1992שלהם, אשר משמשים כמנחי וויסות )

To Lead – MTL( ועל התנהגותם כמנהיגים )כיצד  , לפענח, סגנון המנהיגות אותו הם מפגינים(. שניתכלומר

של מצבים  העירור צועים של מונהגים, באמצעות התנהגויות מנהיגותיות שונות משפיעות על המוטיבציה והבי

וויסות עצמי אצל המונהגים )קידום או מניעה(. התמקדות במוטיבציות של מנהיגים ומונהגים מוקדי שונים של 

החל מהבחינה של העצמי של המנהיג ובאופן בו הוא  –ת להבנה של ההנעה בתהליך המנהיגות במקביל, מסייע

של האופן בו סגנון המנהיגות משפיע על היבטים שונים של העצמי  הבחינה משפיע על סגנון המנהיגות שלהם, דרך 

 של המונהגים, וכלה בהתנהגות של המונהגים ובתוצאות הארגוניות.

 

הויסות העצמי של מנהיגים ושל   וקדהתפקיד של מ אתנבחן וטיבציה של מנהיגים, חילה במתנתמקד זה  רבמאמ

, ואת ההשפעה שיש למוטיבציה זו על  נהיגמשפיעים על המוטיבציה שלהם לההערכים שלהם, כגורמים ה

בין  הוויסות העצמי כמתווך  וקדהתנהגותם. לאחר מכן, נתמקד במוטיבציה של המונהגים, ונדון בתפקיד של מ

התנהגות המנהיג ותוצאות המונהגים. בהמשך, נציג השערות המבחינות בין התנהגויות מנהיגות שונות, אשר  

על  של מנהיגים נהגים. לבסוף, נבחן את ההשפעה הוויסות העצמי של המו וקדהיבטים שונים של מ מעוררות

 . פרט והצוותות ברמת העל תוצאות שונוכתוצאה מכך, הקידום או המניעה של מונהגים,   וקדמעירור 

 

 זהות עצמית ותיאוריות מנהיגות 

על מונהגים כתהליך שקשור  תבשנים האחרונות ישנו עניין גובר בהבנת ההשפעה של מנהיגות כריזמטית ומעצב

 Kark & Shamir, 2002; Lord & Brown, 2004; Lord etלזהות ולתפיסה העצמית של המונהגים )לדוגמה: 

al., 1999של מנהיגים   נהיגזאת, מעט מאוד תשומת לב ניתנה לשאלת המאפיינים של המוטיבציה לה (. יחד עם

להשפיע ולעורר סוגים שונים של מוטיבציה בקרב המונהגים   להם ולמנגנונים המאפשרים  ,כריזמטיים ומעצבים

 בציות שלהם.  אנו מציעות שמוקד הויסות העצמי של מנהיגים ומונהגים משפיע באופן משמעותי על המוטישלהם. 
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וכריזמטית הוגדרו כצורות   תמרה, הצמחה(מרה וה)המוגדרת גם כמנהיגות מתמירה, מלשון ה מנהיגות מעצבת

. בעוד שהאחרונה ( עיסקאית או מנטרתמתגמלת )המוגדרת גם כמנהיגות מנהיגות השונות במידה רבה ממנהיגות 

שינוי   – ריזמטית הוגדרה על בסיס ההשפעה שלה, מנהיגות מעצבת וככחליפין של תגמולים תמורת ציות הוגדרה

מנהיגות מתגמלת  (. Yukl, 1998של הערכים וסדרי העדיפויות של המונהגים והנעתם לביצוע מעבר לציפיותיהם )

 גתן וקח( בין המנהיג למונהיחסי להשפעה שמקורה ביחסי חליפין )מתייחסת )המכונה גם מנהיגות עסקאית( 

וניטור טעויות. במאמר זה אנו מתמקדות במרכיבי  עבור ביצוע מיטבי גמול תומתמקדת בהתנהגויות של 

מנהיגות  המנהיגות המתגמלת שמדגישים פעולות ניטור ובקרה של המנהלים ומוגדרים בספרות במונחים של 

 (.  management by exceptions – passive, activeמתקנת פסיבית ואקטיבית )

 

הנעה השראתית, השפעה כמודל  עה מאפיינים להתנהגויות של מנהיגות מעצבת: ( הגדירו ארב1994באס ואבוליו )

כוללת את היצירה   הנעה השראתיתתגור אינטלקטואלי. דהות, התייחסות אינדיבידואלית ואלחיקוי ולהז

וההצגה של חזון אטרקטיבי לעתיד, השימוש בסמלים ובטיעונים רגשיים, וההדגמה של אופטימיות והתלהבות.  

כוללת התנהגויות כגון הקרבה למען טובת הקבוצה, דוגמה אישית, והדגמה של  כמודל לחיקוי ולהזדהותהשפעה 

לבסוף, כוללת מתן תמיכה, עידוד והכשרה של המונהגים.  התייחסות אינדיבידואליתסטנדרטים אתיים גבוהים. 

המונהגים לבחון בעיות  כולל התנהגויות המעלות את המודעות לבעיות ומאתגרות את  אתגור אינטלקטואלי

מפרספקטיבות חדשות. התנהגויות אלו הודגמו כקשורות לאפקטיביות של מנהיגים ולביצועים גבוהים של  

 (.Lowe et al., 1996עובדים )

 

בדומה לכך, התנהגויות וייחוסים המאפיינים מנהיגות כריזמטית, נמצאו כקשורים לביצועים אפקטיביים  

מחקרים שונים הציעו  (. Conger & Kanungo, 1988; Yukl, 1998גים )לדוגמה: ולעמדות חיוביות בקרב מונה

הוגדרו כמאפיינות שארבע התנהגויות  על ידי מספר מאפיינים והתנהגויות.שמנהיגים כריזמטיים מובחנים  

טחון ( הפגנת בי2הצגה של ציפיות לביצוע ברמה גבוהה, ) (Ehrhart &Klein, 2001( :)1) הן מנהיגות כריזמטית

( ניסוח חזון  4( לקיחת סיכונים מחושבים המנוגדים לסטאטוס קוו, )3ביכולת של המונהגים לעמוד במטרות, )

 לעתיד המבוסס על ערכים. 

 

בניסיון  שמתמקדות ( self conceptתיאוריות מנהיגות המבוססות על הרעיון של מושג העצמי ) התפתחו לאחרונה

 Karkמונהגים )לדוגמה: אמצעות ההשפעה שלהם על תפיסות העצמי של הב םכיצד מנהיגים מניעים אנשיין הבל

& Shamir, 2002; Lord et al., 1999; van Knippenberg & Hogg, 2003  לפי גישות אלו מושג העצמי הוא .)

(, והתפיסה העצמית של אינדיבידואלים מורכבת מהיבטים שונים.  Lord & Brown, 2004דינאמי ורב מימדים )

ותרבות ארגונית( יכולים   דיאדיםברמות שונות של ניתוח )לדוגמה: תכונות אישיות, מערכות יחסים  גורמים

, וכתוצאה מכך רמת זהות מסוימת בנקודת זמן  יהיה בולט יותרמושג עצמי   לגרום לכך שהיבט מסוים של

של העצמי   אחריםבטים (. לפיכך, מצבים שונים יכולים להביא היBrickson, 2000) תהיה מרכזית יותר ספציפית

, אשר מובילים לשינוי של מושג העצמי כתוצאה מחשיפה )אני כחייל, כמפקד, כמנהיג, כישראלי( לידי ביטוי

(. Kark & Shamir, 2002, Lord & Brown, 2004לגירויים חיצוניים, ביניהם התנהגות והשפעה של מנהיגים )

ועל כן הם  ,של רמות והיבטים שונים של העצמי עירורדינאמיקה זו מאפשרת למנהיגים לשחק תפקיד מרכזי ב

יכולים להשפיע על ההיבטים בעצמי שיבואו לידי ביטוי דרך התנהגות בדרכים אשר מובילות למגוון מושגי  

פנייה לכיתה כקבוצה והדגשת הערכים והחוויות המשותפות שעברו לדוגמה, באמצעות מפקד כיתה יכול העצמי. 
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להגביר את העוצמה והחשיבות של הזהות של החיילים בכיתה כקולקטיב, ולהפחית ות, יחד מאז תחילת הטירונ

זאת בהשוואה למצב בו יפנה אל הערכים והחוויות  את העוצמה של הזהויות של החיילים כאינדיבידואלים.

 שלהם כאינדיבידואלים, פנייה כזו תעורר היבטים אחרים של העצמי. 

 

  התייחסותיעצמי העצמי התמקדו בעיקר ברמות שונות של מושג העצמי:  מחקרים שונים בתחום המנהיגות ו

(relational( ועצמי קולקטיבי )collective :לדוגמה( )Kark & Shamir, 2002; Kark, Shamir & Chen, 2003; 

Lord & Brown, 2004 .)  אחד הכיוונים המבטיחים ליצירת תיאוריה הבוחנת היבטים של מושג העצמי של

(. עבודה זו משלבת בין התיאוריה 1987( של היגינס )possible selvesהיא התיאוריה של עצמי אפשריים )מונהגים 

על מנת להבין את המוטיבציה של מנהיגים להנהיג, את   , של היגינס ותיאוריה מוקד הויסות העצמי

הבולטות של מוקדי  התנהגויותיהם וכמו כן לבחון דרכים אפשריות להשפעה על מונהגים, באמצעות השפעה על 

 הוויסות השונים של מונהגים. 

 

 תיאורית מוקד הוויסות

  מתאימים את פרטיםתהליך באמצעותו כוויסות עצמי מגדירה   ( Higgins, 1987,1998)תיאורית מוקד הוויסות 

(. היגינס טען שלאנשים יש שתי מערכות  Brockner & Higgins, 2001)  מסוימיםעצמם למטרות או סטנדרטים 

במטרות של קידום   את הפרטיסיות של וויסות עצמי, האחת מווסתת את ההשגה של תגמולים וממקדת בס

(promotion( והשנייה מווסתת את ההימנעות מעונשים וממקדת את הפרט במטרות מניעה ,)prevention  .)

איפות, בעוד  וכוללות את התקוות, מאווים וש( ideal selfדום מייצגות את ה"עצמי האידיאלי" )מטרות קי

( וכולל את החובות, המחויבויות והאחריות של  ought self" )מחוייבשמטרות מניעה מייצגות את ה"עצמי ה

  הפרט.

 

ביצועים  הת ויורגשות, והתנהגו, כל אחד ממוקדי הוויסות הוא בעל השלכות שונות על התפיסה, קבלת החלטות

קים יותר בהישגים  מוקד קידום עסומאופיינים ב (. אינדיבידואלים אשרHiggins, 1997, 1998של הפרט )

( כאסטרטגיה approachגמולים, משתמשים בהתקרבות )תשים יותר לקיומים או היעדרם של יגובשאיפות, הם ר

של  להשגת מטרות, הם יצירתיים יותר בפתרון בעיות, מראים נכונות רבה יותר לנטילת סיכונים וחווים רגשות  

  יגים את שאיפותיהם, או עצב ודיכאון כאשר הם לא מצליחים להשיג שאיפותיהםכאשר הם משהתעלות ואושר 

לעומת (. Brockner & Higgins, 2001; Crowe & Higgins, 1997; Friedman & Förster, 2001)לדוגמה: 

ו  מניעה עסוקים יותר בחובות ומחויבויות, הם רגישים יותר לקיומם א המאופיינים במוקדזאת, אינדיבידואלים 

כאשר הם חרדה של לחץ והיעדרם של עונשים, משתמשים בהימנעות כאסטרטגיה להשגת מטרות, וחווים רגשות 

 נראה לי שזה אמור להיות הפוך לא?.עומדים במטרותיהם הםכאשר  רוגעעומדים במטרותיהם, או שלוה ואינם 

 ,Higgins) סביבתייםביים ומצכרוניים, אך גם מגורמים -אישיותייםגורמים ומושפע ממוקד הוויסות נקבע 

1997,1998; Molden, et al, 2008.) 

 

פרמטרים שונים זה מזה בה דפוסיםראות במוקדי הוויסות הקידום והמניעה מראים שניתן ל ימחקרים על מוקד

(.  Kluger, Stephan, Ganzach & Hershkovitz, 2004; Van Dijk & Kluger, 2004, in press) רבים

ליציבות לעומת   אלו מנוגדות זו לזו: המוטיבציה עצמי  ויסות מוקדידות בבסיס שני המוטיבציות שעומ



 

 

 

 

5 

 

 

(. מטרתו של  Levontin, Kluger & Van Dijk, 2004חשובים להישרדותו של האדם ) הםשני  המוטיבציה לשינוי,

מת זאת,  , לשמר את השגרה ואת הסטאטוס קוו. לעוהבטיחות של האדםאת הביטחון ו וודאמוקד המניעה היא ל

 מטרתו של מוקד הקידום היא לקדם התפתחות ושינוי ולבחון את היתרונות של התנהגות יצירתית וחדשה. 

 

 ,Försterחוקרים שונים השתמשו במוקד וויסות על מנת לבחון נושאים שונים, ביניהם השגת מטרות )לדוגמה: 

Higgins & Idson, 1998; Shah, Higgins & Friedman, 1998החלטות )לדוגמה (, קבלת: Crowe & Higgins, 

( ומשוב ומוטיבציה Aaker & Lee, 2001(, עיבוד מידע ושכנוע )Friedman & Förster, 2001( יצירתיות )1997

(Förster, Grant, Idson & Higgins, 2001; Van Dijk & Kluger, 2004, in press אך הנושא לא נבחן בהקשר .)

   של מנהיגות.

 

 ,Grayברגשות הקשורים להתקרבות לעומת הימנעות )לדוגמה: ות התמקדו בהבדלים בין אישיים עבודות קודמ

1982; Sutton & Davidson, 1997 הימנעות, תיאורית מוקד הוויסות   –(. אך בניגוד לספרות זו של התקרבות

מהותה של  ש. מאחר (Higgins, 1997) באמצעות שני מוקדי הוויסות תוצאות רצויות שונות שניתן להשיגמציעה 

מנהיגות היא יצירת תוצאות רצויות, תיאוריה זו יכולה להיות בעלת ערך רב לניתוח ההשפעות של מנהיגות.  

יישומה של תיאוריה זו לתחום המנהיגות יכול לסייע לנו בהימנעות מנקיטת נקודת מבט חד ממדית המעדיפה  

ומוקד מניעה. תיאוריה זו תאפשר    יסקאית או מנטרת(מתגמלת )עמנהיגות מעצבת ומוקד קידום על פני מנהיגות 

את ההבנה של התוצאות החיוביות, יחד עם המגבלות של כל סגנון מנהיגות )לדוגמה, מוקד קידום יכול להוביל  

  לחוסר שימת לב לפרטים, בעוד שמוקד מניעה יכול להוביל לדיוק רב יותר(.

 

,  אישיותידים חשובים בזירת המנהיגות. ראשית, המרכיב האנו טוענות שמוקד וויסות יכול למלא שני תפקי

יכול לקבוע את המוטיבציה של אינדיבידואל להנהיג ואת   , של מוקדי הוויסות, יחד עם מוקד וויסות מצבי הקבוע

המצביים של מוקד   היבטיםההתנהגות שלו כמנהיג )סגנון מנהיגות(. שנית, מנהיגים יכולים להשפיע על ה

ות המניפולציה של ההקשר החיצוני, כך יוכלו להוביל לעירור מוקד הקידום או המניעה של  הוויסות, באמצע

המונהגים ולעצב את המוטיבציות שלהם. כעת נפנה לבחינת מסגרת תיאורטית להבנה של המוטיבציה של 

 (. 1998,  1997מנהיגים ומונהגים, בהמשך לתיאורית מוקד מיקוד העצמי של היגינס )

 

 מנהיגים וההשפעה שלהם על מנהיגות  המוטיבציות של

בחלק זה נבחן את הקשרים בין הגורמים המשפיעים על המוטיבציות של מנהיגים )לדוגמה: מוקד הוויסות,  

  1הערכים והמוטיבציה להנהיג שלהם( וההתנהגות שלהם כמנהיגים. המודל המציג קשרים אלו מופיע בתרשים 

 .1ובטבלה 

 

 וקד הוויסות הכרוני שלהםהקשרים בין ערכי המנהיגים ומ

אינדיבידואלים מחזיקים בערכים שונים ומעדיפים ערכים מסוימים על פני אחרים. מחקרים שונים מראים  

 ,Thomas, Dickson & Blieseשהערכים בהם מנהיגים מחזיקים קשורים להתנהגותם ולאפקטיביות שלהם )

הלים לבין קריטריונים של אפקטיביות ניהולית. טרו  ( מצא קשר בין הערכים האישיים של מנ1968גיסלי )(. 2001

משמשים כמודל בו  הדומים לאילו של חברי הצוותים שלהם( הראו שמנהיגים שמחזיקים בערכים 1983וסמית )

 המונהגים יכולים להתמקד ולשאוף אליו.  
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ליצירת והערכת   וניתן לראות בהם כקריטריונים ,ערכים וזהויות של מנהיגים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

סות ומשפיעים  כמנחים חזקים של וויגם (. ערכים משמשים Lord & Brown, 2001התנהגות, קוגניציות ורגש )

(. שוורץ  Lord & Brown, 2001ציוניים, הרגשיים והקוגניטיביים של מנהיגים ומונהגים )על התהליכים המוטיב

ויים מעבר למצבים ספציפיים, אשר ניתן ליישמם  הגדיר ערכים כ"מצבים, יעדים, מטרות או התנהגויות הרצ

(. הגדרה זו של ערכים מרמזת 1992:2) "כסטנדרטים נורמטיביים לשיפוט ולבחירה בין אפשרויות התנהגות שונות

על כך שערכים יכולים להשפיע על המוטיבציה להנהיג ועל ההתנהגות )למשל, סגנון מנהיגות( של מנהיגים, שתי  

הן במאמר זה. למרות שניתן לומר שערכים יהיו מרכזיים בזיהוי האינדיבידואלים אשר השפעות אשר נדון ב

המונהגים של מנהיגים אלו יושפעו מהם, נושא זה לא   בדרכים בהןו ,יהפכו למנהיגים כריזמטיים או מעצבים 

הוויסות, את  נבחן בהרחבה בספרות. בדיון על מנהיגות ומוטיבציה, אנו טוענות שערכים יעצבו, יחד עם מוקד 

( הציג מפת  1992שוורץ )באחת המסגרות הנפוצות ביותר להגדרה ובחינה של ערכים, המוטיבציות של מנהיגים. 

מרכזיים: שינוי לעומת שימור והאדרה עצמית ערכים ערכים המאורגנים בשני סטים של  10ערכים הכוללת 

 לעומת התעלות מעל העצמי. 

 

האדרה עצמית לעומת  –היגות, העצמי וערכים, בסט השני של ערכים לורד ובראון התמקדו בעבודתם על מנ

של ערכים, אשר קיבל תשומת לב מחקרית מעטה   (. במאמר זה אנו מתמקדות בסט הראשון2001התעלות )

קלוגר  קידום.  -פתיחות לשינוי לעומת שימור, מימד זה קשור למוקד מניעה   –בהקשר של מנהיגות וערכים 

ציעו שמבנה הערכים האנושי דומה למבנה של המוטיבציה האנושית, הם טוענים שהמימד  ( ה2004ועמיתיו )

  , הגשמה עצמית בסיפוק הצרכים האנושיים –מקביל למימד של ביטחון  ,שימור –הערכי של פתיחות לשינוי 

של שימור  קידום קשורים לערכים  –קידום. ישנן עדויות מחקריות לכך שמוקדי ויסות מניעה  –ולמוקדי המניעה 

הראו ( 1999) (. ליברמן ועמיתיהLiberman, Idson, Camacho & Higgins, 1999פתיחות לשינוי )לדוגמה:  –

שאינדיבידואלים בעלי מוקד מניעה מעדיפים יותר מאינדיבידואלים בעלי מוקד קידום, להמשיך במשימה 

ליף חפצים שנמצאים כעת או שנמצאו  שהופרעה על פני להתחיל משימה אחרת, כמו כן הם פחות מעוניינים להח

( עקביים עם ממצאים אלו, ומראים  2004. הממצאים של ון דייק וקלוגר ), עבור חפצים חדשיםקודם לכן ברשותם

שאנשים בעלי ערכים של ביטחון וקונפורמיות, מונעים יותר בעקבות פידבק שלילי )דפוס המאפיין אנשים בעלי  

בעלי ערכים של הכוונה עצמית וגרייה, מונעים יותר בעקבות פידבק חיובי מוקד מניעה(. לעומת זאת, אנשים 

 )דפוס המאפיין אנשים בעלי מוקד קידום(. 

 

יכול לנבוע ממערכת הערכים של האדם. באופן ספציפי, אנשים   לסיכום, ההבדל בין מוקד כרוני של מניעה וקידום

מוקד מניעה כרוני, לעומת זאת,  בעלי יות, יטו להיות )למשל, מנהיגים( בעלי ערכים של ביטחון, מסורת וקונפורמ

( התבססו  2004אנשים בעלי ערכים של הכוונה עצמית וגרייה, יטו להיות בעלי מוקד קידום כרוני. ון דייק וקלוגר )

על הקשר בין ערכים ומוקד וויסות, והשתמשו בערכים כמדד של מוקד הוויסות הכרוני. על כן, נצפה למצוא קשר  

על   ם ומוקד הוויסות של המנהיגים ישפיעו רכים ומוקד הוויסות הכרוני של מנהיגים, כך שהערכיבין הע

המוטיבציה וההתנהגות של מנהיגים. באופן ספציפי, נצפה שמנהיגים בעלי מוקד כרוני של קידום, יחזיקו בערכים 

וקד כרוני של מניעה, יחזיקו  של פתיחות לשינוי )הכוונה עצמית וגרייה(. לעומת זאת, נצפה שמנהיגים בעלי מ

 בערכים של שימור )ביטחון, מסורת וקונפורמיות(. 
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 ההשפעה של מוקד הוויסות הכרוני על המוטיבציה להנהיג

 & Houseהבדלים בין אישיים נתפסו על ידי חוקרים כמרכיב חשוב בהסבר של התנהגויות של מנהיגות )לדוגמה:   

Howell, 1992; Lord & Hall, 1992  .)( בהמשך לקו מחשבה זה צ'אן ועמיתיוChan & Drasgow, 2001; Chan, 

Rounds & Drasgow, 2000)   פיתחו מבנה המסייע להבנה של המוטיבציה להנהיג של אינדיבידואלים. צ'אן

כים, כקשורים להתנהגות מנהיגותית. מבנים  ועמיתיו תופסים מבנים של יכולת לא קוגניטיבית כגון אישיות וער

משפיעה על ההשתתפות שלו בתפקידי   וזו בתורההמוטיבציה להנהיג של האדם, אלו משפיעים על  אישיים

ופעילויות מנהיגות. לתפיסתם, תפקידים ופעילויות כאלו הם שמסייעים לאדם לרכוש את הידע והמיומנויות  

  הנדרשים למנהיג.

 

ה מאדם לאדם, אשר משפיע על  שונ( כמבנה הMTL( מגדירים את המוטיבציה להנהיג )2001צ'אן ודרסגו ) 

ל מנהיגים לקחת על עצמם תפקידים  ההחלטות ש ;של אינדיבידואלים השואפים לתפקידי מנהיגות ההחלטות

  והמידה של המאמצים שלהם להנהיג. המוטיבציה להנהיג ;ההתמדה שלהם כמנהיגים ;ואחריות מנהיגותיים

מהנחות היסוד של החוקרים היא שהבדלים בין  מתייחסת לסוג המוטיבציה, ולא לרמת המוטיבציה, אחת

אישיים במוטיבציה להנהיג הם יציבים לאורך זמן, למרות שהם תמיד משתנים במידה מסוימת בתהליך למידה  

   ככל שמנהיגים רוכשים ניסיון ואימון.

 

ובחנים זה שלושה מרכיבים, הקשורים זה לזה, אך בו בזמן מישנם לפי ההגדרה והממצאים של צ'אן ודרסגו,  

מוטיבציה רגשית . המרכיב הראשון הוא , העומדים בבסיס ההבדלים הבין אישיים במוטיבציה להנהיגמזה

, בו אנשים מונעים להנהיג מכיוון שהם נהנים להנהיג אחרים, אלו הגבוהים במימד זה  (affective MTLלהנהיג )

 socialציה חברתית נורמטיבית להנהיג )מוטיבנהנים מהנהגה ורואים בעצמם כמנהיגים. המרכיב השני הוא 

normative MTL)  הנהגה כתוצאה מתחושה של חובה או מחויבות, אינדיבידואלים הגבוהים במימד זה מונעים ,

מוטיבציה לא מחושבת להנהיג להנהיג מתחושה של חובה חברתית ומחויבות. המרכיב השלישי הוא  

(nonclaculative MTL)אלים שלא לוקחים בחשבון את המחירים של הנהגה ביחס  , מוטיבציה של אינדיבידו

ליתרונות שבה. מרכיב זה מבוסס על ההנחה שמנהיגות לרוב מערבת אחריות או מחירים, וככל שאדם מסוים  

 מחושב פחות לגבי ההנהגה של אחרים, כך הוא פחות מעוניין להימנע מתפקידי מנהיגות. 

 

גורמים ( בחנו את ה2001של מוטיבציה להנהיג, צ'אן ודרסגו ) כחלק מניסיונם להגדיר ולהבין את הרעיון 

-המובילים למוטיבציה להנהיג, בין הגורמים שהציעו היו אישיות, יכולות קוגניטיבית כללית, ערכים סוציו

  –תרבותיים, ניסיון מנהיגות ותחושת חוללות עצמית בנוגע למנהיגות. במאמר זה אנו מציעות גורם אפשרי נוסף 

(. מוקד הוויסות העצמי הוא עיקרון מוטיבציוני בסיסי המשפיע על  Higgins, 1998ויסות עצמי )לדוגמה מוקד ו

(. לכן, סביר להניח שבקרב מנהיגים, מוטיבציה ספציפית לתחום  Higgins, 1997,1998פעילויות אנושיות שונות )

ון נראה שהמוטיבציה להנהיג נובעת  המוטיבציה להנהיג, תושפע ממנגנונים מוטבציוניים בסיסיים. במבט ראש –

ממערכת הקידום, מכיוון שהמוטיבציה להנהיג נובעת מהרצון ליצור שינוי, להשפיע ולהשיג כוח או הצלחה. אך, 

, המציעה שמוטיבציה להנהיג יכולה לנבוע ממוטיבציות שונות  יותר מבט עמוק יותר חושף תמונה מורכבת

ת "את הדבר המצופה מהאדם", כדי להגשים את הציפיות של אחרים,  ובמקרים מסוימים להתעורר מהרצון לעשו

או להימנע מביקורת. אם כן, לאור תיאורית מוקד הויסות העצמי, ניתן לטעון שמוקדי וויסות שונים מובילים  

  למוטיבציות שונות להנהיג. לפיכך, סביר להניח שמנהיגים המאופיינים על ידי מוקדי וויסות שונים, יהיו מונעים
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   להנהיג כתוצאה מסוגים שונים של מוטיבציה.

 

מונעים בעיקר על ידי מניעים פנימיים כמו צמיחה, התפתחות והגשמה עצמית.   ,אינדיבידואלים המוכוונים קידום 

(, והם Van Dijk & Kluger, 2004דברים מפני שהם רוצים לעשותם ולא מפני שהם חייבים לעשותם ) עושיםהם 

י האידיאלי שלהם )שאיפות ותקוות(. לפיכך, בהקשר של מוטיבציה להנהיג, סביר שהם  רוצים לממש את העצמ

, כלומר הנהגה כתוצאה מהנאה. לעומת זאת, אינדיבידואלים המוכוונים  יאופיינו במוטיבציה אפקטיבית להנהיג

 & Aakerרתית )מניעה,  מונעים בעיקר על ידי מניעים חיצוניים כגון לחצים חברתיים, מחויבויות ואחריות חב

Lee, 2001  הם עושים דברים כתוצר של נחיצות, מאחר והם חייבים לעשותם. לכן, סביר שהמוטיבציה שלהם .)

 להנהיג תאופיין על ידי מוטיבציה חברתית נורמטיבית להנהיג.

 

ורה מניעה. ייתכן שהיא קש  –נראה שמוטיבציה לא מחושבת להנהיג אינה קשורה למצבי המוטיבציה של קידום  

(, אלטרואיזם או קולקטיביזם. הנכונות להנהיג בלי חישובים של מחיר  benevolenceלערכים של בנוולנטיות )

יכולים להיות מושפעים ממניע של קידום )לדוגמה, מכיוון שאדם רוצה מאוד להנהיג( או ממניע של מניעה  

לכן לא נתייחס לסוג זה של מוטיבציה )לדוגמה, מכיוון שאדם חש מחויבות לקחת על עצמו את תפקיד המנהיג(. 

 בהמשך. 

 

 ההשפעה של ערכי המנהיגים על המוטיבציה להנהיג 

כבעלי טבע כללי ולא כזה שתלוי   –ערכים מוגדרים כמבנים סמויים שמעורבים בהערכה של פעילויות או תוצאות 

הבדלים בין אישיים  (, כמשקפים Lord & Brown, 2001; Roe & Ester, 1999באדם, אובייקט או משימה )

 (. המוטיבציה להנהיג, לעומת זאת, היא בעלת טבע ספציפי ותלוי משימה יותר.  Schein, 1992בסיסיים )

 

( טוענים שמאפיינים של יכולת לא קוגניטיבית כגון אישיות וערכים קשורים להתנהגויות  2001צ'אן ודרסגו  )

ערכים מהווים גורמים   לטענתם סוים של הפרט. לכן,מנהיגותיות דרך מוטיבציה להנהיג הספציפית לתחום מ

 ,Singelis, Triandis( השתמשו במדדים של ערכים )לפי 2001המשפיעים על המוטיבציה להנהיג. צ'אן ודרסגו )

Bhawuk & Gelfand, 1995  ובחנו שני מימדים בסיסיים של התנהגות חברתית: אינדיבידואליזם לעומת )

יררכיה, לעומת היבטים אופקיים של התנהגות חברתית. לפי המשגה זו, אנשים  קולקטיביזם ואנכיות, או ה

הגבוהים באינדיבידואליזם אופקי, הם אנשים המעריכים את הייחודיות והאינדיבידואליות שלהם, בעוד אנשים  

הגבוהים באינדיבידואליזם אנכי הם אנשים תחרותיים, הממוקדים בהישגים. בניגוד לכך, אנשים הגבוהים  

בקולקטיביזם אנכי הם אנשים המקבלים היררכיות חברתיות ונוטים להכפיף את מטרות שלהם לאלו של הרוב,  

(. צ'אן  Chan et al., 2000מעריכים הרמוניה קולקטיבית ושוויון ) לעומתם אנשים הגבוהים בקולקטיביזם אופקי

מד של מוטיבציה רגשית להנהיג ( השתמשו בהמשגה זו של ערכים והראו שאנשים הגבוהים במי2001ודרסגו )

מעריכים תחרות והישגיות )כלומר, הם אינדיבידואליסטים אנכיים(, ואנשים הגבוהים במוטיבציה חברתית  

נורמטיבית להנהיג מעריכים היררכיות חברתיות )כלומר, הם קולקטיביסטים אנכיים( ודוחים שוויון חברתי 

   )כלומר, נמוכים בקולקטיביזם אופקי(.

 

( ומתמקדות במימד של פתיחות לשינוי לעומת  1992,1999דה זו אנו נשענות על מודל הערכים של שוורץ )בעבו

יישום של מימד  שישנו קשר בין הערכים של אינדיבידואלים לבין המוטיבציה שלהם להנהיג.  טוענותאנו  שימור.
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נעים על ידי מוטיבציה רגשית זה להיבטים השונים של מוטיבציה להנהיג מוביל אותנו להציע שמנהיגים המו

להנהיג, המעריכים תחרות והישגיות, יחזיקו גם בערכים של הכוונה עצמית וגרייה, כלומר יהיו גבוהים במימד  

הפתיחות לשינוי. לעומת זאת, סביר להניח שמנהיגים המונעים על ידי מוטיבציה חברתית נורמטיבית להנהיג,  

את מטרותיהם למטרות הכלל או הסמכות, יחזיקו בערכים של שימור  המעריכים היררכיות חברתיות ומכפיפים 

 )כלומר, ביטחון, קונפורמיות ומסורת(.  

 

 מוקד וויסות כרוני וערכים, והתפקיד של המוטיבציה להנהיג כמתווכת קשר זה לבין  הקשר בין סגנון מנהיגות

רים אפשריים בין שתי מוטיבציות  מניעה, התייחסו לקש-בשנים האחרונות, חוקרים אשר עסקו במוקד הקידום

של   יסוק (. נראה שהעBrockner & Higgins, 2001; Van Dijk & Kluger, 2004, in pressאלו ומנהיגות )

מימוש אידיאלים ושאיפות, יכול להיות קשור למנהיגות בהמאופיינים במוקד קידום, בשינוי ו ינדיבידואליםא

המאופיינים במוקד מניעה, ביציבות, מימוש מחויבות וחובות,   ואליםינדיבידשל א  יסוקמעצבת או כריזמטית, והע

. מודל הטווח המלא של המנהיגות מבחין בין שלושה  (עיסקאית או מנטרתמתגמלת )ר למנהיגות ויכול להיות קש

 ,.Avolio et alו"שב והנח" ) מתגמלת )עיסקאית או מנטרת(מנהיגות מעצבת, מנהיגות  –סוגים של מנהיגות 

1999; Bass & Avolio, 1994 מתגמלת (. עבודה זו מתמקדת במנהיגות מעצבת וכריזמטית לעומת מנהיגות

   .)עיסקאית או מנטרת(

 

תיאוריות של מנהיגות מעצבת וכריזמטית מציעות שישנו קשר בין מנהיגות, שינוי ארגוני ויזמות. מנהיגים  

 ;Bass, 1985; Conger & Kanungo, 1998ינוי )מעצבים וכריזמטיים אופיינו כבעלי אוריינטציה לחדשנות וש

House, 1977; Howell & Avolio, 1993; Howell & Higgins, 1990  אנו מציעות שמנהיגים כריזמטיים .)

ומעצבים מונעים על ידי מוקד קידום, אשר מוכוון יותר להישגים ושאיפות. אינדיבידואלים המאופיינים במוקד  

תר ללקיחת סיכונים וסביר יותר שיבחנו את היתרונות של כיווני התנהגויות  קידום מראים מוכנות רבה יו

חדשים. ניתן לומר שמוקד הקידום הקשור, כפי שהצגנו קודם, לערכים של פתיחות לשינוי, יבוא לידי ביטוי  

פקפוק  ציפייה לעתיד שונה ומלא תקווה, הובלת שינויים,  בהתנהגויות המאפיינות מנהיגים מעצבים וכריזמטיים )

  בדרכים מסורתיות של חשיבה וכדומה(.

 

יתר על כן, אנו טוענות שהקשר בין מוקד קידום, ערכים של פתיחות לשינוי והתנהגות מנהיגותית )מנהיגות 

מעצבת ו/או כריזמטית( מתווך על ידי מוטיבציה רגשית להנהיג. אם כן, אדם בעל מוקד קידום יהיה מונע להנהיג  

נאה מהנהגה וצורך בהתפתחות וצמיחה אישית )כלומר, מוטיבציה רגשית להנהיג(. כתוצאה מתוך רצון להנהיג, ה

(. מחקרים שעסקו באישיות  1מכך, הוא או היא, יפגינו סגנון מנהיגות מעצב או כריזמטי )המודל המלא בתרשים 

ת מעצבות ומנהיגות מספקים תמיכה מסוימת לטענה בדבר הקשר בין מוטיבציה רגשית להנהיג והתנהגויו

אוהבים להנהיג ורואים   (אקסטרוברטיםמוחצנים )( מצאו שאנשים 2001צ'אן ודרסגו )וכריזמטיות של מנהיגים. 

מחקרים על מנהיגות כריזמטית ומעצבת  .בעצמם כבעלי תכונות אישיות מנהיגותיות )מוטיבציה רגשית להנהיג(

 ,Bono & Judgeלאקסטרוברטיות )לדוגמה:  תומכים בקשר זה ומראים שהתנהגויות מנהיגותיות אלו קשורות

2004; Judge & Bono, 2000; Lim & Ployhart, 2004.)   ממצאים אלו תומכים בטענה שמנהיגים המונעים על

  ידי מוטיבציה רגשית להנהיג יפגינו סגנון מנהיגות מעצב או כריזמטי.

 

ני, המוצג בספרות. מנהיגות זו מערבת היא סגנון מנהיגות מרכזי שמתגמלת )עיסקאית או מנטרת( מנהיגות 



 

 

 

 

10 

 

 

תהליך של חליפין בין המנהיג והמונהגים, המיועד להגביר את ההיענות של המונהגים למנהיג ולחוקי הארגון 

(Yukl, 1998מנהיגים המשמרים .) שת ההיענות לחוקים, באמצעות  גד שליטה לוגיסטית הדוקה באמצעות ה

ת הערכת הביצוע של אינדיבידואלים ושל היחידה, הם גבוהים  ניטור התקדמות ואיכות העבודה, ובאמצעו

  (.Quinn, 1988; Spreitzer, Janasz & Quinn, 1999בהתנהגויות עיסקאיות וניטור )

 

התנהגויות עיסקאיות וניטור מקושרות פעמים רבות ל"ניהול" )בניגוד למנהיגות(. ישנה מחלוקת בספרות בשאלה 

, וחוקרים מציעים שבעוד שמנהלים מוכוונים ליציבות, מנהיגים מוכוונים  כיצד להבחין מנהלים ממנהיגים

ניטור מרמז על התנהגויות  (.Bennis & Nanus, 1985; Yukl, 1998; Zaleznik, 1977לחדשנות )לדוגמה: 

(, או לפחות   Bass, 1985; Kotter, 1990המוכוונת לשלוט באחרים על מנת לשמר את היציבות במקום העבודה )

(  2004( בארגון, על מנת להפוך אותו ליעיל יותר. אייל וקרק )incremental changesיכה בשינויים תוספתיים )תמ

לרמה נמוכה של יזמות של   הבמיוחד מנהיגות מתקנת אקטיבית( קשורמנטרת; ) מתגמלתמצאו שמנהיגות 

   מנהיגים.

 

קשורה למוקד מניעה, אשר מוכוון  נטרת( מתגמלת )עיסקאית או מבהמשך להשערות אלו אנו טוענות שמנהיגות 

פרטים, חובות ומחויבויות, ביטחון ובטיחות, ושימור השגרה והסטאטוס קוו. תמיכה שימת לב לסטיות,  איתור ל

(, אשר בחן את הקשר בין Friman, 2001מנהלים )  153 בו השתתפובטענה זו ניתנת על ידי ממצאים ממחקר 

מתגמלת )עיסקאית או מנטרת(  ים של שוורץ. מחקר זה מצא שמנהיגות התנהגויות מנהיגות ותיאורית הערכ

קשורה לערכים של ביטחון וקונפורמיות, מנהיגות מעצבת לעומת זאת, נמצאה כקשורה באופן שלילי לערכים של  

מסורת. מעבר לכך, אנו מציעות שאינדיבידואלים בעלי מוקד מניעה יהיו מונעים להנהיג כתוצאה מתחושה של 

או אחריות, המבוססים על טיעונים של קונפורמיות והצורך בביטחון )כלומר, מוטיבציה חברתית חובה 

נורמטיבית להנהיג(. מוטיבציה חברתית נורמטיבית להנהיג תשפיע על התנהגויות המנהיג ותבוא לידי ביטוי  

תתווך את הקשר בין  . אם כן, מוטיבציה חברתית נורמטיבית להנהיג (מנטרמתגמל )עיסקאי ובסגנון מנהיגות 

 .  (ניטור/עיסקאיות תגמול )מוקד המניעה של מנהיגים, ערכי שימור והתנהגויות 

 (, ניתן לסכם את הנחות המודל כך: 1ובטבלה  1לסיכום, אנו מציגות מודל של תיווך )המופיע במודל 

ערכי ו)ב(  )א( מוקד הוויסות של מנהיגים והתנהגויותיהם, :המוטיבציה להנהיג תתווך את הקשר בין .1

 שלהם.  וההתנהגויותהמנהיגים 

)א( מוקד הקידום של מנהיגים וסגנון מנהיגות   :מוטיבציה רגשית להנהיג תתווך את הקשר בין .2

 מעצב/כריזמטי, ו)ב( ערכים של פתיחות לשינוי של המנהיגים וסגנון מנהיגות כריזמטי/מעצב.

)א( מוקד מניעה של מנהיגים וסגנון   :מוטיבציה חברתית נורמטיבית להנהיג תתווך את הקשר בין .3

 . מתגמל )עיסקאי/מנטר(, ו)ב( ערכים של שימור מנהיגים וסגנון מנהיגות (עיסקאי/מנטרמתגמל )מנהיגות 

 

 מוקד וויסות מצבי כגורם הממתן את הקשר בין מוקד הוויסות הכרוני של מנהיגים והתנהגותם 

של מנהיגים על סגנון המנהיגות אותו הם מפגינים. אך,  עד כה דנו בקשרים ובהשפעה של מוקד הויסות הכרוני 

לפי תיאורית מוקד הוויסות, התנהגותם של אינדיבידואלים מושפעת מוקד הוויסות הכרוני והמצבי שלהם יחד 

(Shah et al., 1998  בחלק זה נבחן את ההשפעה של מוקד הוויסות המצבי של מנהיגים על סגנון המנהיגות .)

ממוקד  היגים לבין סגנון המנהיגות יושפע יפי נטען שהקשר בין מוקד הוויסות הכרוני של מנשלהם, ובאופן ספצ

   .שלהם מצביהוויסות ה
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ממצאים של תיאורית מוקד הוויסות מראים שרמזים מצביים יכולים להשפיע על מוקד הוויסות המצבי של אדם  

(. כאשר  Higgins, 2000 ת לעומת חובות;וצגת, עירור חשיבה על ציפיו)לדוגמה האופן בו מערכת תגמולים מ

מדובר במנהיגים, סביר להניח שהמוקד הוויסות המצבי של מנהיגים יושפע מהקונטקסט והסביבה הארגונית.  

 ,Hunt, 1991; Pawar & Eastman, 1997; Shamir & Howellלפי חוקרים שונים בתחום המנהיגות )לדוגמה: 

1999; Tosi, 1991נית והקונטקסט הארגוני משפיעים במידה רבה על תהליכי מנהיגות. אנו (, הרמה המקרו ארגו

מבקשות להציע מנגנון פסיכולוגי אשר עומד בבסיס ההשפעה של הקונטקסט הארגוני על סגנון המנהיגות. אנו  

מציעות שהיבטים שונים בהקשר הארגוני משפיעים על הבולטות של מוקד מניעה או קידום מצביים, וכך מובילים  

 סגנונות מנהיגות שונים.  ל

 

( הציעו מגוון של מאפייני הקשר אשר יכולים להשפיע על הופעתה של מנהיגות כריזמטית 1999שמיר והוואל )

ומעצבת: סביבה ארגונית דינאמית )אשר דורשת ומאפשרת שימוש באסטרטגיות, שווקים, מוצרים וטכנולוגיות  

רות ולא ניתן לקשר בין תגמולים אקסטרינזיים לביצוע(,  חדשים(, עמימות )כאשר מטרות הביצוע אינן ברו

ארגונים אורגניים )ארגונים לא מובנים, גמישים וחדשניים, פחות פורמאליים והיררכיים(, וצורת ממשל שבטית 

מנהיגות סביר יותר ש)השימוש בערכים, אמונות ומחויבויות משותפות כדי לשלוט בהתנהגות(. בניגוד לכך, 

)לדוגמה מנהיגות עיסקאית ומנטרת(, המאופיינת בהגדרה ברורה של חובות ותגמולים, תופיע   מבוססת חליפין

בסביבות יציבות, הפועלות בשגרה ותנאים סטנדרטיים, בארגונים מכאניים )ארגונים שנוטים לשליטה רבה, 

וקה היררכית של טיים, בעלי חוקים ומדיניות ברורים וחלאפורמליזציה גבוהה ומכאניות(, ובארגונים בירוקר

 (. Shamir & Howell, 1999-ו Pawar & Eastman, 1997 –סמכות, סטאטוס ותגמולים )לסקירה 

 

מאפשרים לנו להמשיך ולפתח את עבודות   ,לתחום המנהיגות אורית מוקד הוויסות העצמי ויישומהשימוש בתי

מדוע בסביבות מסוימות  ( ולהסבירPawar & Eastman, 1997; Shamir & Howel, 1999אלו )לדוגמה, 

בסביבות אחרות. אנו טוענות  מתגמל )עיסקאי/מנטר( סגנון לעומת מנהיגים נוטים להציג סגנון מעצב או כריזמטי 

שסביבות ארגוניות דינאמיות, המוכוונת לשינוי, אורגניות ומאופיינות בשיטת ממשל שיבטית, יוצרות הקשר 

התאמה של מוקד הקידום אצל ידום מצבי אצל מנהיגים. בעקבות הק מוכוון לקידום ועל כן סביר שיובילו למוקד

מנהיגים, סביר יותר שהם יציגו התנהגויות מעצבות או כריזמטיות. לעומת זאת, סביבות ארגוניות ומבנים  

המאופיינים במבנה מכאני או בירוקראטי אשר מדגישים חוקים, תקנות, יציבות וסטנדרטיזציה, יוצרות הקשר 

ניעה. סביר שסביבת עבודה כזו תעורר את מוקד המניעה המצבי של מנהיגים, וכך תגביר את הנטייה מוכוון למ

   .מתגמל )עיסקאי/מנטר( , שיובילו לסגנון מנהיגות שלהם להתנהגויות מנהיגות מבוססות חליפין

 

ות  ניתן לקחת לדוגמה שלבים שונים בהכשרה הצבאית של חיילים, בהם ישנה חשיבות להנחלה של מטר

בשלבים אלו שימוש נכון במוקדי הוויסות יכול לסייע בידי המפקד לבצע משימה זו בצורה   .והתנהגויות מסוימות

" של חיילים  מחוייביעילה ומוצלחת. לדוגמה בשלב הטירונות, המפקד מעוניין שהחיילים יפנימו את ה"עצמי ה

  חריותם והמחויבויות אליהן הם נדרשיםבצה"ל, שהם יכירו וילמדו את החובות שלהם כחיילים, את תחומי א

. במצב כזה, עירור של מוקד המניעה של החייל יסייע בידי מפקדו להנחיל את ויקפידו על נהלים ורוטינה

התפיסות הנדרשות. כך, מצבים שונים מעלים את הצורך במוקדי וויסות שונים, אשר מנהיגים יכולים לעורר 

   באמצעות סגנונות מנהיגות שונים.
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( מצאו שהתאמה בין מוקד הוויסות הכרוני של אדם ומוקד הוויסות המצבי בסביבה מסוימת 1998ה ועמיתיו )ש

מעלה את המוטיבציה של האדם ולפיכך מובילה לביצועים טובים יותר. הם מצאו שמוקד מניעה כרוני היה קשור 

ים מעוררי קידום. ממצאים אלו  לביצועים טובים יותר במצבים מעוררי מניעה ולביצועים נמוכים יותר במצב

והמצבי נמצאים באינטראקציה בהשפעה שלהם על התנהגות, כך שהקשר   אישיותימציעים שמוקד הוויסות ה

יהיה חזק יותר במצבים ארגוניים המעודדים מוקד  תאו כריזמטי תמעצב ותמנהיג לביןהחיובי בין מוקד קידום 

, יהיה חזק יותר מתגמלת )עיסקאית או מנטרת(עה לבין מנהיגות קידום. בנוסף, הקשרים החיוביים בין מוקד מני

 בהקשר ארגוני המעורר מוקד מניעה. 

 

 מוטיבציות של מונהגים: עירור מוקד הוויסות של מונהגים

ישנן עדויות לכך שמנהיגות מעצבת וכריזמטית משפיעה על המוטיבציה והביצועים של עובדים באופן שונה   

(. אולם, רק  Dvir et al., 2002; Lowe et al., 1996לדוגמה:  )עיסקאית או מנטרת; מתגמלת מאשר מנהיגות 

חוקרים לחשוף את התהליכים באמצעותם מנהיגים מעצבים וכריזמטיים משפיעים על מונהגים.   החלולאחרונה 

  בעבודה זו אנו מציעות שמנהיגים מעצבים וכריזמטיים משפיעים על המונהגים שלהם, בשונה ממנהיגים

 . , באמצעות עירור מוקד קידום אצל המונהגים שלהם ( עיסקאים ומנטריםמתגמלים )

 

 יחיד עירור מנגנון וויסות אצל מונהגים ברמת ה 

  .חוקרים טענו שמנהיגים משפיעים על המונהגים שלהם באמצעות עירור היבטים שונים של מושג העצמי

תוכן של מושג העצמי תלוי באופן מסוים במצב,  תיאוריות אלו מגדירות את העצמי כדינאמי בטבעו, כלומר ה

בהקשר וברמזים חיצוניים. ככזה, ניתן להגדיר את מושג העצמי כאוסף של מבני עיבוד מודולריים )סכימות  

 Lord etעצמיות( אשר מעוררות בהקשרים שונים ובעלות תוצאות קוגניטיביות, רגשיות והתנהגותיות ספציפיות )

al., 1999הוא מוקד הוויסות   ,בהקשר של מנהיגות ,ל מושג העצמי של מונהגים שכמעט ולא נחקר(. היבט אחד ש

  העצמי.

 

כ"מייצרי משמעות", יכולים להשפיע על מוקד הוויסות של מונהגים   ,( הציעו שמנהיגים2001ברוקנר והיגינס )

יותר שמוקד  דרך השימוש בשפה ובסמלים. ככל שהרטוריקה של מנהיגים מתמקדת באידיאלים, כך סביר

הקידום של המונהגים יעורר.  ככל שהרטוריקה מבוססת יותר על אחריות, מחויבות ודיוק, כך סביר יותר 

שהמונהגים יאמצו מוקד מניעה. לפי קו חשיבה זה ניתן לומר שמנהיגים מעצבים וכריזמטיים מעוררים מוקד של  

מעוררים מוקד של מניעה בקרב   (ם ומנטרים עיסקאיימתגמלים )קידום בקרב המונהגים שלהם ואילו מנהיגים 

 המונהגים שלהם.  

 

 ,Burnsמציגים חזון והשראה )לדוגמה, ההמונהגים שלהם דרך מסרים  פונים אלמנהיגים מעצבים וכריזמטיים 

1978; Conger & Kanungo, 1988; Gardner & Avolio, 1998 דרך אחת לעשות זאת היא לפנות לערכים .)

המונהגים, למטרות אידיאולוגיות ולרעיונות אידיאלים בדבר האופן בו הארגון, החברה או  הגבוהים יותר של 

הנעה של מונהגים על   העולם יכולים להיות. דרך נוספת היא באמצעות יצירת רטוריקה המבוססת על דימויים,

 Emrich, Brower, Feldmanניתן להשיג באופן אידיאלי בעזרתם )לדוגמה, מה שמונה מילולית של ידי "ציור" ת

& Garland, 2001  ,כאשר התנהגויות המנהיג ממקדות את תשומת הלב של המונהגים בעצמי האידיאלי שלהם .)

שהם עובדים   זמןסביר יותר שלמונהגים יהיה מוקד קידום. כלומר, אם הם מתרכזים במה שהם שואפים להיות ב



 

 

 

 

13 

 

 

 ם ככאלו שהם הציבו לעצמם. על מטלות שהם רוצים לבצע, מנסים להשיג מטלות שהם תופסי

 

גם באמצעות מסגור מצבים במונחים של רווח או הפסד. מנהיגים מעצבים וכריזמטיים  ניתן לעורר מוקד קידום 

. יתר על כן, ניתן  שיגנוטים להתייחס למה שהמונהגים והארגון יכולים להרוויח ולהתפתחות שהם יכולים לה 

(. אם כן, סביר לומר שמנהיגים מעצבים אשר Higgins, 1998להפעיל מוקד קידום באמצעות טיפוח צרכים )

 & Karkמטפחים את הצמיחה וההתפתחות של המונהגים שלהם )לדוגמה, פגינים התייחסות אינדיבידואלית ומ

Shamir, 2002 .לסיום, מנהיגים יכולים לעורר את מוקדי  (, יעוררו מוקד של קידום בקרב המונהגים שלהם

( טענו  1993(. שמיר ועמיתיו )role modelingשלהם באמצעות שימוש כמודל לחיקוי ) וויסות של המונהגים

ששימוש כמודל לחיקוי הוא אחד התהליכים באמצעותם מנהיגים כריזמטיים משפיעים על המונהגים שלהם.  

  שימוש כמודל לחיקוי מרמז על תהליך באמצעותו מונהגים מעצבים את האמונות, רגשות וההתנהגויות שלהם

בהתאם לאלו של המנהיג. על כן, אם התנהגויות מעצבות וכריזמטיות הן מראה למוקד קידום שסביר שמאפיין  

  יג, הם יהוו מודל לחיקוי לקידום ולכן סביר שיעוררו מוקד קידום בקרב מונהגים.את המנה

 

יים, עבודתם  , לעומת זאת, הם פרקטיים יותר ופחות אידיאליסט(עיסקאיים ומנטריםמתגמלים )מנהיגים 

מתמקדת יותר ביישום של שינוי פחות מאשר ההגדרה והניסוח שלו. ניטור מערב התנהגויות המכוונות לשליטה  

תמיכה בשינויים  ( או Bass, 1985; Kotter, 1990באחרים על מנת לשמר יציבות וביטחון במקום העבודה )

(. במהותם, מנהיגים  Eyal & Kark, 2004מטרה לשפר את היעילות הארגונית. )לדוגמה, תוספתיים בארגון ב

מבהירים למונהגים שלהם מה עליהם לעשות כדי לאפשר למשימה להתקדם  מתגמלים )עיסקאיים ומנטרים( 

 בכיוון הרצוי וכיצד לאתר חריגות. 

 

כאשר מונהגים תופסים את העבודה שלהם במונחים של אחריות, מחויבות או דברים שהם צריכים לעשות, הם  

(. המשמעות של התמקדות זו היא שהמונהגים יהיו רגישים למה אחרים  ought selfבעצמי הרצוי שלהם )יתמקדו 

)כלומר המנהיג( מצפים מהם להיות, כשהם עובדים על המשימות שהם צריכים או חייבים לעשות. מנהיגים  

מוקד מניעה  של להיבטים אלו של העבודה, יובילו לאימוץ המסבים את תשומת הלב של המונהגים שלהם

(Brockner & Higgins, 2001 .) 

  

 management by מעבר לכך, מנהיגים מנטרים )כלומר, מנהיגים המאמצים את סגנון המנהיגות המתקנת

exception),   פעילים במיוחד כשהמונהגים שלהם לא עובדים כראוי, כשיש בעיות וחריגויות. לכן, מנהיגים אלו

יים אפשריים וסביר שימסגרו את המצב במונחים של הפסד או אי הפסד.  לרוב מתייחסים להפסדים ארגונ

(. סביר שהתנהגות זו Bass & Avolio, 1994במקרים כאלו הם מגיבים למונהגים שלהם באופן שלילי או מעניש )

תשים את המונהגים במצב שבו הם מרוכזים בצרכי ביטחון, מחויבויות חזקות והימנעות מכישלון. מסגור זה  

, מונעים בעצמם על ידי  ( עיסקאי או מנטרמתגמל )יל למוקד מניעה. יתר על כן, אם מנהיגים המפגינים סגנון יוב

הם יתנהגו בדרכים אשר יבליטו מצב של מניעה )לדוגמה, התמקדות על אחריות התפקיד  ,מוקד וויסות של מניעה

ודל חיקוי למוקד מניעה ולכן כתוצאה  שלהם, התקנות, תאריכי היעד, הפסדים אפשריים(. על כן, הם משמשים מ 

 יכולים לעורר מוקד מניעה בקרב המונהגים שלהם. 
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 עירור מוקד וויסות של מונהגים ברמת הקבוצה 

מלבד ההשפעה שיש למנהיגים על המוטיבציה של המונהגים שלהם כאינדיבידואלים, מנהיגים גם משפיעים על  

האם    - השאלהאת ן ברמות ההשפעה של מנהיגות, העלה מונהגים ברמת הקבוצה והארגון. לאחרונה העניי

( תיאוריות של מנהיגות מעצבת  1998מנהיגות מעצבת וכריזמטית היא תופעה קבוצתית או דיאדית. לפי יוקל )

נוטות לתארה באמצעות פרספקטיבה דיאדית, בתוך פרספקטיבה זו ניתן לראות התנהגויות מנהיגותיות  

אינדיבידואלית( המוכוונות כלפי מונהגים באופן אינדיבידואלי ומדגישות את  מסוימות )לדוגמה התייחסות 

 ;Dansereau et al., 1998הייחודיות של כל מונהג באופן ספציפי, בנוסף למערכת היחסים בין המנהיג והמונהג )

Graen & Uhl-Bien, 1995.סביר להניח שהתנהגויות אלו ישפיעו על המונהגים ברמה הדיאדית .) 

  

ניגוד לכך, ישנן התנהגויות שמייצגות התנהגויות מקיפות יותר, המוכוונת כלפי קבוצה שלמה של מונהגים.  ב

מייצגות אותם כקולקטיב או קבוצה גדולה. לכן, סביר לטעון אלא התנהגויות אלו לא מבחינות בין מונהגים, 

במסגרת התיאורטית המוצגת . (Kark & Shamir, 2002שהתנהגויות אלו ישפיעו ברמת הקבוצה או היחידה )

במאמר זה, אנו מציעות שסגנון מנהיגות אשר מעורר מוקד קידום או מניעה בקרב מונהגים, יכול לבוא לידי ביטוי  

השפעות ברמת הקבוצה מעוררות עניין מאחר והן יכולות להוביל לתוצאות חשובות ברמת גם ברמת הקבוצה. 

 הארגון. 

  

קד קידום ומניעה על רמת הקבוצה מגיעה מספרות מוקד הוויסות.  לוין, היגינס  תמיכה ראשונית להשפעה של מו

( מצאו שהאוריינטציה של אסטרטגיות קבוצתיות לפתרון בעיות הושפעה מעירור של מוקד קידום או  2000וצ'וי )

בעלות מניעה )לדוגמה, קבוצות בעלות מוקד קידום לקחו יותר סיכונים הקשורים לעבודה בהשוואה לקבוצות 

מוקד מניעה(. ממצאים אלו מציעים שמוקד וויסות מצבי משפיע על התנהגות לא רק ברמת האינדיבידואל אלא 

 גם ברמת הקבוצה. 

  

למרות שמוקד וויסות הוא מאפיין פסיכולוגי של פרטים, אנו מאמינות שישנן דרכים שונות בהן מנהיגים יכולים  

מנהיג נתפס  שמונהגים )לדוגמה, קבוצת עבודה(. ראשית, מאחר לעורר מוקד וויסות משותף בקרב קבוצה של 

(, ייתכן שהתנהגויות Shamir et al., 1998לרוב כדמות מייצגת אשר מגלמת את הזהות והערכים היחידתיים )

מסוימות של מנהיגים יגבירו לא רק את מוקד הוויסות של מספר מוגבל של מונהגים אלא יכולים להשפיע על  

לכן, מנהיג המתנהג באופן מעצב )או עיסקאי(, המגלם אוריינטציה של קידום )או מניעה(, יכול   הקבוצה ככלל.

 לספק לקבוצה ככלל מודל לחיקוי לקידום )או מניעה(. 

  

מעבר לכך, חוקרים שונים טענו שהאישיות של מנהיגים )לדוגמה מנכ"לים( והתנהגויות הקשורות אליה,  

אמיקה הקבוצתית בקרב קבוצת המונהגים שלהם )לדוגמה, צוותי הנהלה משחקים תפקיד מהותי בקביעת הדינ

 Hambrick & Finkelstein, 1987; Peterson, Smith, Martoranaלדוגמה  ;בכירה, יחידות ארגוניות, ארגונים 

& Owens, 2003( קטס דה וריס ועמיתיו .)Kets de Vries, 1984; Miller, Kets de Vries & Toulouse, 1982) 

הציעו שהאישיות של מנהלים בכירים חודרת להיבטים שונים של הארגון, משפיעה על האסטרטגיה, המבנה  

יצרו תרבויות של חוסר אונים. אם כן, אם מנהיגים מעצבים   לדוגמה, והתרבות שלו. מנהלים דיכאוניים

ל המונהג הבודד, אלא הם וכריזמטיים מאופיינים במוקד קידום כרוני, מאפיינים אישיים אלו ישפיעו לא רק ע

יכולים להשפיע על רמת הקבוצה והארגון, ולהוביל ליצירת אקלים בקבוצה, יחידה או הארגון, הממוקדת  
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, המאופיין על ידי מוקד מניעה, יצור סוגים שונים של  (עיסקאי ומנטרמתגמל )בקידום. בניגוד לכך, סביר שמנהיג 

 ת.  דינאמיקה קבוצתית וכתוצאה מכך תוצאות שונו

  

שנית, מנהיגים יכולים לעורר מוקד של קידום או מניעה באמצעות מעורבות בפעולות סימבוליות, מילוליות  

  ריטואלים וביצועיות, המוכוונות לקולקטיב. שימוש מיומן בסמלים וסלוגנים )לדוגמה דגלים, לוגואים או תגים(, 

(  Ashforth & Mael, 1989; Shamir et al., 1998), תוויות, מטאפורות וטקסים )לדוגמה, לשיר את שירי הארגון(

להשפיע לא רק על   ים, יכול(Dutton, Dukerich & Harquail, 1994ויצירת דימויים ארגוניים אטרקטיביים )

ית הוויסות הקבוצתית. מנהיג יכול לחזק את מוקד הוויסות ברמת הקבוצה  יהאינדיבידואל אלא גם על אוריינטצ

שותף, חיזוק הערכים והאידיאולוגיה המשותפים וחיבור המטרות האישיות של חברי  באמצעות הדגשה של המ

אם זה נעשה תוך הדגשה של מוקד קידום )לדוגמה, מסגור השינוי כאתגר  הקבוצה לאינטרסים של הקבוצה. 

ת  , סביר שמוקד הוויסורצוי( או של מוקד מניעה )לדוגמה, התמקדות בטקסים המדגישים מסורת וקונפורמיות(

 הרלוונטי יוגבר בקרב קבוצת המונהגים. 

  

הוא באמצעות   מנגנון משמעותי נוסף באמצעותו המנהיג יכול להשפיע על מוקדי המוטיבציה ברמת הקבוצה

בין המנהיג למונהג. חוקרים שונים תיארו כיצד מנהיגים, באמצעות יצירת סביבה רגשית   תהליכי הדבקה רגשית

 & Dasborough & Ashkanasy, 2003; Goleman, Boyatzisנהגים )לדוגמה, מסוימת, יכולים להשפיע על מו

McKee, 2002( פרדריקסון .)מציע שהרגשות שמנהיגים מציגים יכולים להיות מאוד מדבקים בגלל עמדת 2003 )

מחקרים שונים אשר בחנו את התהליכים של הדבקה רגשית בקבוצות עבודה, תיעדו את  הכוח שלהם.

 ,Barsade, 2002; Cherulnikרגשות ממנהיגים למונהגים ובקרב חברי קבוצות )לדוגמה, ההתפשטות של 

Donley, Wiewel, & Miller, 2001 .)מנהיגים המפגינים רגשות הקשורים למוקד  ש ממצאים אלו מרמזים

גים  יכולים להשפיע על ההעברה של רגשות ולעורר מוקד קידום, ואילו מנהי ,קידום )לדוגמה אושר וייאוש( 

המפגינים רגשות כגון רוגע או חרדה יכולים לעורר מוקד מניעה בקרב חברי הקבוצה. תהליכים אלו יכולים לקבל  

(, בנוסף לתהליכים כלליים יותר של  Baesade, 2002חיזוק ברמת הקבוצה, בעקבות תהליכי הדבקה רגשית )

 (.Meindl, 1990הידבקות חברתית בקרב מונהגים )

  

יכולים לעורר את התחושה של מוקד וויסות משותף של מונהגים ברמת הקבוצה, באמצעות  לבסוף, מנהיגים 

עיצוב קונטקסט העבודה )לדוגמה, בחירת המשימות לקבוצת העבודה, הבניית המשימה, חלוקת התגמולים(.  

אמנות  לדוגמה, מנהיגים יכולים לבחור לתגמל רעיונות חדשניים של מונהגים, קונפורמיות של מונהגים או נ

לארגון. כל תגמול כזה יכול לעורר אוריינטציה מוטיבציה שונה ברמת הקבוצה )לדוגמה, קידום לעומת מניעה,  

בהתאמה(. לכן, אנו טוענות שהתנהגויות מנהיגותיות יעוררו אוריינטציה של מוקד וויסות בקרב הקבוצה, כך  

קידום בקרב חברי קבוצת העבודה, ומנהיגות  שמנהיגות מעצבת וכריזמטית יעוררו אוריינטציה מוטיבציונית של

 תוביל לאוריינטציה מוטיבציונית של מניעה בקרב חברי קבוצת העבודה.מתגמלת )עיסקאית או מנטרת( 

 

 תוצאות של עירור מוקד מניעה או קידום אצל מונהגים 

תפיסתיות,   השלכותיש להם שרמות שונות של תפיסות עצמי אפשריות ומוקדי וויסות שונים הם חשובים, מאחר 

 ;Brockner & Higgins, 2001; Crowe & Higgins, 1997מוטיבציוניות, רגשיות והתנהגותיות )לדוגמה, 

Förster, Higgins & Bianco-Taylor, 2003, Higgins, 1997, 1998; Liberman et al., 1999  תיאוריות .)
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ילו למגוון רחב של תוצאות השונות מהתוצאות  מנהיגות כריזמטית ומעצבת מציעות שמנהיגות מסוגים אלו יוב

. אנו מציעות שתוצאות אלו מושפעות משינויים בזהות והעירור של מתגמלת )עיסקאית או מנטרת(של מנהיגות 

 תפיסות עצמי מסוימות ובאופן ספציפי של מוקד הוויסות.

 

 ,Crowe & Higgins)לדוגמה, המחקרים של היגינס ועמיתיו מדגימים השלכות שונות של שני מוקדי הוויסות 

1997; Förster et al., 2003; Friedman & Förster, 2001; Higgins, 1997, 1998, 2000; Liberman et al., 

1999; Shah et al., 1998 מגוון השלכות אלו כולל נטיות התנהגותיות, רגשיות, קוגניטיביות, סגנונות קבלת .)

על מנת להשפיע על מוקדי הוויסות, היגינס ועמיתיו שינו את האופן בו  החלטות ואסטרטגיות לפתרון בעיות. 

(. Förster et al., 1998, Higgins, 2000לדוגמה, ; primingמצבים שונים מוסגרו או עשו מניפולציה של הטרמה )

אחת הדרכים הנפוצות המשמשות חוקרים לעורר מוקד קידום מצבי, היא לומר למשתתפים שהם יכולים  

  לא להרוויח זאת, בהתאם לביצועים שלהם במשימה. לעומתלמשל כסף, ביצוע מטלה רצויה( או יח משהו )להרוו

כסף,  זאת, דרך נפוצה לעורר מוקד מניעה מצבי, היא לומר למשתתפים שהם יכולים להפסיד משהו )לדוגמה, 

 ,Crowe & Higgins, זאת, בהתאם לביצועים שלהם במשימה )לדוגמהמטלה לא רצויה( או לא להפסיד  ביצוע

(. דרך נוספת המשמשת חוקרים להשפעה על מוקד הוויסות המצבי, היא באמצעות מתן הנחייה למשתתפים  1997

שלהם. חוקרים מבקשים מהמשתתפים לחשוב על האידיאלים,   רצוילחשוב על העצמי האידיאלי לעומת העצמי ה

אלי להתעורר, ולחשוב על המחויבויות, חובות   התקוות והשאיפות שלהם כדי לגרום לתפיסה של העצמי האידי

(. כעת נפנה Higgins, Roney, Crowe & Hymes, 1994שלהם )לדוגמה, רצוי ואחריות כדי לעורר את העצמי ה 

 לבחינה של ההשלכות הקוגניטיביות, רגשיות וההתנהגותיות האפשריות. 

 האסטרטגיות הקוגניטיביות של מונהגים

  

כאשר חייל מקבל משוב ממפקדו על ביצוע, האם הוא יזכור את  ת לעומת שליליות. רגישות לתוצאות חיוביו

( מצאו  1992היגינס וטייקוצ'ינסקי )ההיבטים החיוביים של המשוב או את הנקודות שעליו לשפר? 

שאינדיבידואלים ממוקדי קידום זכרו יותר אירועים חיוביים מביוגרפיה של אדם, בעוד שאינדיבידואלים  

( מצאו שאנשים ממוקדי  2004ניעה זכרו יותר אירועים שליליים מאותה הביוגרפיה. ון דייק וקלוגר )ממוקדי מ

 קידום שמים לב יותר למשוב חיובי, בעוד שאנשים ממוקדי מניעה מתמקדים במשוב שלילי.  

  

חיוביות   מחקרים הראו שמנהיגים מעצבים הם אופטימיים יותר, בעלי תפיסות חיוביות חזקות ובעלי הסתכלות

(. אם כן, אם מנהיגים  Ashkanasy & Tse, 2000על ההווה והעתיד, בהשוואה למנהיגים אחרים )לדוגמה, 

מעצבים וכריזמטיים יכולים לספק חזון של עתיד אידיאלי או אופטימי ולעורר את מוקד הקידום של המונהגים  

ת, סביר להניח ת ולמשוב חיובי. לעומת זאת חיוביושלהם, אז סביר שהמונהגים שלהם יהיו רגישים יותר לתוצאו

, אשר מוכוונת יותר לחריגות וסטיות, תעורר את מוקד המניעה של  מתגמלת )עיסקאית או מנטרת( שמנהיגות 

  מונהגים, וכתוצאה מכך תוביל לרגישות רבה יותר לתוצאות ומשוב שליליים בקרב מונהגים.

 

לים מעדיפים לעסוק? האם כאשר ישנו שינוי ביחידה, החיילים  באילו משימות חיי העדפה לשינוי לעומת יציבות.

מצאו שאינדיבידואלים  (  1999ליברמן ועמיתיה )מקבלים אותו בשמחה או חווים חשש ומנסים להימנע ממנו? 

התחיל  בעלי מוקד מניעה נטו יותר מאינדיבידואלים בעלי מוקד קידום, להמשיך במשימה שהופרעה מאשר ל

בניגוד לבעלי זאת , שהוצע להם חדשאחד ם נטו לבחור באובייקט שהיה בבעלותם במקום בחדשה, הם גמשימה 
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מוקד הקידום. ממצאים אלו מראים שמוקד קידום קשור לפתיחות לשינוי, בעוד שמוקד מניעה קשור להעדפה 

 של יציבות.  

  

ן קידום שינוי וחדשנות  תיאוריות של מנהיגות מעצבת וכריזמטית מציעות שישנו קשר בין סוג המנהיגות לבי

(. Bass, 1985; Conger & Kanungo, 1998; Howell & Avolio, 1993; Howell & Higgins, 1990בארגונים )

יותר בזמנים של סערות ומשבר, כאשר יש צורך בשינוי,  יתר על כן, מנהיגות כריזמטית הוגדרה כחשובה 

ת ו( ואפקטיביBeyer, 1999; Enrich et al., 2001; Shamir et al., 1993)לדוגמה, בהשוואה לזמנים של יציבות 

 (. Flynn & Staw, 2004; Shamir & Howell, 1999)לדוגמה, 

 

 רגשות של מונהגים 

(. Brockner & Higgins, 2001; Higgins, 1997נראה שמוקד וויסות קשור לרגשות ) .רגש חיובי ושלילי

או   לרגשות של התעלות יםם בולטות, הצלחה וכישלון מובילתיאורית מוקד הוויסות מציעה שכאשר מטרות קידו

 ,positive affectivity – PA( )Watson, Wiese. רגשות אלו שייכים למימד הרגשי החיובי ), בהתאמהייאוש 

Vaidya & Tellegen, 1999 או  (. באופן דומה, כאשר מטרות מניעה בולטות, הצלחה וכישלון מובילים לרוגע

(. לפיכך, נראה negative affectivity – NAתאמה. רגשות אלו שייכים למימד הרגשי השלילי )לסערת רוחות, בה

שמערכת הרגשיות החיובית היא המערכת הרגשית המנטרת את ההצלחה והכישלון של מטרות קידום, בעוד 

 ,Carverשמערכת הרגשיות השלילית היא המערכת הרגשית המנטרת את ההצלחה והכישלון של  מטרות מניעה )

Sutton & Scheier, 2000.)   לדוגמה, חייל העסוק במשימה בעלות מטרות מניעה,כגון עבודה דייקנית של רישום

מלאי בפלוגה, ומצליח לעמוד בה בצורה טובה, יחווה רגש של רוגע )לעומת שמחה או התעלות על העמידה 

 (.חדש לפלוגהשטח מטרות קידום, לדוגמה בניית תרגיל ב

  

מנהיגות טוענות שמנהיגים מעצבים וכריזמטיים הם בעלי השפעה רגשית משמעותית על המונהגים  תיאוריות 

שלהם, הם מעצבים את האירועים הרגשיים הקובעים את העמדות וההתנהגויות של המונהגים במקום העבודה  

(Dasborough & Ashkanasy, 2003.) ת החיוביים מנהיגות כריזמטית נמצאה כבעלת יכולת להגביר את הרגשו

(. יתר על כן, כאשר Friedman, Riggio & Caselia, 1988של מונהגים ולהפחית את הרגשות השליליים שלהם )

מנהיגים התנהגו באופן מנטר ושולט, או שהמונהגים חשו שהם מוכרחים לבצע משימות מסוימות, העובדים חשו  

מציעות שמנהיגים משפיעים ומעצבים את  (. לכן, אנו Dasborough & Ashkanasy, 2003עצבנות ותסכול )

הרגשות של מונהגים באמצעות מתן עדיפות למרכיבים שונים של מוקד הוויסות העצמי. כאשר עירור של מוקד 

 קידום יוביל לרגשיות חיובית, ועירור של מוקד מניעה יוביל לרגשיות שלילית. 

 

? מה מניע את החיילים להשקיע מעבר לדרוש האם חיילים ילכו אחר המפקד הצועק "אחרי"  מחויבות ארגונית.

 Meyerמחויבות היא כוח אשר קושר את הפרט לדרך פעולה הרלוונטית למטרה מסוימת )במשימות שניתנו להם?  

& Herscovitch, 2001 .)( מציעים מודל של מחויבות ארגונית הכולל שלושה מרכיבים, ההבדל  1991מאייר ואלן )

( המאפיין את המחויבות. שלושה דפוסי חשיבה אלו  mindsetהוא דפוס החשיבה ) המרכזי בין שלושת המרכיבים

; חובה  affective commitmentמחויבות רגשית ) –משקפים שלושה נושאים שונים: התקשרות רגשית לארגון 



 

 

 

 

18 

 

 

מחויבות המשכית  –; והמחיר הנתפס של עזיבה (normative commitmentמחויבות נורמטיבית ) –להישאר 

(continuance commitment( )Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004 הבחנה בין שלושת סוגי המחויבות .)

 ,Allen & Meyer, 1996; Meyer & Allenהיא חשובה, מאחר ולסוגים השונים יש השלכות שונות על התנהגות )

 (, למחויבות רגשית יש את הקשר החיובי החזק ביותר עם ביצועים בעבודה.1991

  

 Meyerלאחרונה, חוקרים שונים טענו שסוגים שונים של מחויבות יכולים להיות קשורים למוקדי וויסות שונים )

et al., 2004; Van Dijk & kluger, 2004 .) באופן ספציפי נטען שמוקד קידום יכול להיות קשור למחויבות

וקדים בקידום הם בעלי מוטיבציה רגשית ומוקד מניעה למחויבות נורמטיבית והמשכית. אינדיבידואלים הממ

אינטרינזית ומונחים על ידי האידיאלים הפנימיים שלהם ולא על ידי כוחות חיצוניים. לכן, סביר שיהיו מחויבים  

לארגון בצורה אוטונומית )מחויבות רגשית(. לעומת זאת, אינדיבידואלים ממוקדי מניעה מושפעים  מלחצים  

מחויבויות ולהימנע מהפסדים. לכן, סביר שיהיו מחויבים לארגון מתוך  חיצוניים או חברתיים ומנסים למלא

 תחושה של חובה או צורך )מחויבות נורמטיבית או המשכית(. 

  

ת קשורה יותר ויבות רגשית לארגון ומנהיגות מתגמלמחקרים קודמים הראו שמנהיגות מעצבת קשורה למח

(. בהתבסס על המסגרת  Bycio, Hackett & Allen, 1995; Dvir et al., 2002למחויבות המשכית )לדוגמה, 

התיאורטית המוצגת כאן, אנו מציעות שאחד המנגנונים דרכם מנהיגים מעצבים וכריזמטיים מעורר מחויבות 

לעומת זאת,   תגמלים )עיסקאיים ומנטרים(רגשית הוא באמצעות עירור מוקד הקידום של המונהגים. מנהיגים מ

 או המשכית, על ידי עירור מוקד המניעה של מונהגים.  יעוררו מחויבות נורמטיבית

  

 Kark & Vanתמיכה מסוימת להשערות אלו נמצאה במחקר שנערך על מנהלים ועובדים במרכזי שירות שונים )

Dijk, 2010על מחויבות   מתגמלת )עיסקאית או מנטרת((. במחקר זה בחנו את ההשפעה של מנהיגות מעצבת ו

מוקד קידום ומניעה מתערבים בקשר זה. ממצאים ממחקר זה מראים שמנהיגות   ארגונית ואת האופן שבו

מעצבת הובילה למוקד קידום, כמו למחויבות רגשית ונורמטיבית רבות יותר לארגון. יחד עם זאת, נמצא שמוקד  

  הקידום מתווך במידה מסוימת את הקשר בין סגנון המנהיגות והמחויבות הארגונית, כלומר מנהיגות מעצבת

הובילה ליותר מחויבות רגשית ונורמטיבית לארגון, גם באופן ישיר וגם באמצעות עירור של מוקד קידום.  

נמצאה כקשורה למוקד מניעה כמשוער, וכמו כן הובילה למחויבות מתגמלת )עיסקאית או מנטרת( מנהיגות 

הובילה  אית או מנטרת(מתגמלת )עיסקהמשכית לארגון. לעומת דפוס הקשרים של מנהיגות מעצבת, מנהיגות 

ליותר מחויבות המשכית רק מכיוון שעוררה את מוקד המניעה, כלומר ההשפעה של סגנון מנהיגות זה על  

 המחויבות של העובדים נבעה ממוקד הוויסות שעורר בלבד. 

 

 התנהגויות וביצוע משימות על ידי מונהגים 

סוימות דורשות לעיתים ממפקדים וחיילים  משימות מ נטיות ללקיחת סיכונים לעומת הימנעות מסיכונים.

לקחת סיכונים, לדוגמה יישום של שיטת אימון חדשה, יכול להוביל לעלייה ברמת הביצוע של חיילים, אבל בו 

 בזמן הוא עלול דווקא להוריד את רמתם. האם נבחר ליישם שיטה זו ביחידה או לא?  

 

צעים משימה מסוימת והם נדרשים לומר האם הצליחו  ( הראו שכאשר אינדיבידואלים מב1997קרואו והיגינס )

בדרישות המשימה או לא, אינדיבידואלים בעלי מוקד קידום נוטים לקבל החלטה "מסוכנת" יותר )כלומר לומר 
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, אשר נטו לתגובה שמרנית יותר  שהצליחו, גם כשלא היו בטוחים(, בהשוואה לאינדיבידואלים בעלי מוקד מניעה

אים אלו והראו שרמזים  ( הרחיבו את ממצ2001פרידמן ופורסטר )  .לא היו בטוחים(ידה ובמהצליחו אמרו ש)לא 

השוואה לרמזים של מניעה, מייצרים הטיה של תגובה מסוכנת יותר. ממצאים אלו מובילים  של קידום, ב

ותר  להשערה שאנשים שהמנהיגים שלהם מעוררים בהם מוקד קידום )מנהיגים מעצבים וכריזמטיים( יטו לקחת י

סיכונים, להתנסות, וינסו כיוונים חדשים בעבודתם, גם במחיר של ביצוע טעות. מונהגים שמוקד המניעה עורר על  

ידי המנהיג יטו ל"עבוד לפי הספר" ולהימנע מהחלטות מסוכנות, הם ייצמדו להנחיות המנהיג ולחוקים  

 הארגוניים, ללא לקיחת סיכונים. 

  

ים שמנהיגים כריזמטיים שכנעו לקיחת סיכונים גדולים יותר בהשקעות  בתמיכה להשערות אלו, ממצאים מרא

(. לאור טענותינו, ייתכן  Flynn & Staw, 2004בחברות המנוהלות על ידם, כאשר אלו היו במצב כלכלי קשה )

שמנהיגים כריזמטיים השיגו תוצאה זו באמצעות התנהגות בדרכים המעוררות את מוקד הקידום של המשקיעים,  

 לו אותם לקבל סיכונים גדולים יותר. והובי

 

מפקדים וחיילים עומדים לעיתים בפני מצבים הדורשים פתרון יצירתי,   יצירתיות לעומת אי יצירתיות וחזרתיות.

כיצד לתקוף יעד בתרגיל פלוגתי. לעיתים כדי להצליח נדרשת מהמפקדים חשיבה "מחוץ לקופסה",  –לדוגמה 

( הראו שמוקד קידום הוביל לביצועים  1997קרואו והיגינס )ים אחרים לגמרי. ליישם עקרונות מתרגילים או מצב

( טען שהבדל זה נובע מכך שתחת מוקד קידום, 1997יצירתיים רבה יותר בהשוואה למוקד מניעה.  היגינס )

( הראו 2001פרידמן ופורסטר )אינדיבידואלים נוטים לחשיבה אבסטרקטית יותר או ליצירתיות רבה יותר. 

( וגם את מידת היצירה היצירתית creative insightמזים של קידום מעלים את מידת התובנה היצירתית )שר

(creative generation בהשוואה לרמזים של מניעה. מחקרים קודמים הראו שמנהיגות מעצבת קשורה יותר ,)

 ,Jung, 2001: Rickardsלדוגמה, מתגמלת )עיסקאית או מנטרת; ליצירתיות של מונהגים בהשוואה למנהיגות 

Chen & Moger, 2001; Sosik, Kahai & Avolio, 1998.) ל תיאורית מוקד הוויסות, אנו  לאור הממצאים ש

שהתנהגויות המנהיג )לדוגמה, סגנון מעצב או כריזמטי(, אשר מעוררות את מוקד הקידום של המונהגים   משערות

נהגויות מנהיגים אשר מעוררות את מוקד המניעה של  יגבירו את היצירתיות שלהם. לעומת זאת, סביר שהת

   מונהגים )לדוגמה, התנהגויות ניטור(, יובילו להתנהגויות של שימור וחזרתיות בקרב מונהגים.

 

לא נמצאה תמיכה להשפעה החיובית של מנהיגות מעצבת ומוקד קידום על   (,2010במחקרן של קרק וון דייק )

על יצירתיות העובדים, ככל  מתגמלת )עיסקאית או מנטרת(ת של מנהיגות יצירתיות, אך נמצאה השפעה שלילי

  .כך העובדים שלהם היו פחות יצירתיים  או מנטר( עיסקאימתגמל )מנהיגות היו גבוהים יותר בסגנון שמנהלים 

מר השפיע על יצירתיות העובדים דרך מוקד המניעה באופן מלא, כלו או מנטר( עיסקאימתגמל )סגנון המנהיגות ה

הובילה לעירור של מוקד המניעה אצל העובדים וזה הוביל לרמה נמוכה   מתגמלת )עיסקאית או מנטרת(מנהיגות 

 יותר של יצירתיות. 

 

מה יגרום לחיילים להעמיד מסדר יציאה מהר ככל האפשר בשישי בבוקר?   מהירות לעומת דיוק בביצוע משימה.

( הראו 2003פורסטר ועמיתיו )ותר בחמישי אחר הצהריים? מה יגרום להם לנקות את הפלוגה וכלי הנשק טוב י

שמוקד קידום מוביל לביצועים מהירים יותר ופחות מדויקים במטלות פשוטות שונות כגון ציור או הגהה של 

,  "עומדים על המשמר"טקסט, בהשוואה למוקד מניעה. ממצאים אלו מציעים שתחת מוקד מניעה, אנשים 

זאת לעומת אנשים במוקד קידום, הלהוטים יותר, מתלהבים יותר, מהירים יותר זהירים ושמים לב לפרטים, 
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 ופחות שמים לב לפרטים. 

  

קידום,  אם כן, מנהיגות מעצבת וכריזמטית, אשר יכולה למקד מונהגים בעצמי האידיאלי שלהם ולעודד מוקד

לביצועים מהירים יותר ופחות  יכולה להוביל להתלהבות ולהיטות בקרב מונהגים בנוגע לעבודה שלהם ולהוביל 

של  רצוימדויקים. ניתן לומר שסגנון מנהיגות מנטר, אשר מדגיש את החריגות והסטיות, ידגיש את העצמי ה

מונהגים ואת מוקד המניעה שלהם, ויוביל ל"עמידה על המשמר" וליותר שימת לב לפרטים, וכתוצאה מכך דיוק 

 רב יותר בביצוע. 

 

 מונהגים כממתן את הקשר בין מוקד וויסות מצבי ותוצאות ברמת האינדיבידואל מוקד הויסות הכרוני של 

תוצאות אפשריות של מוקד הוויסות שמנהיגים יכולים לעורר במונהגים, אך לא התייחסנו   גנובחלק הקודם הצ 

ם של  להבדלים במוקדי הוויסות הכרוניים של מונהגים והאופן שבו הם יכולים להשפיע על דינאמיקה זו. מחקרי

 ,Ehrhart & Klien, 2001; Yammarino, Dubinsky, Comer & Jolsonמנהיגות מעצבת וכריזמטית )לדוגמה, 

(, הראו הבדלים בין אישיים משמעותיים בתגובות של מונהגים לאותו המנהיג. ניתן לייחס את תופעה זו  1997

נהגות של אינדיבידואלים מושפעת  , התאישיים בקרב המונהגים. לפי תיאורית מוקד הוויסות בין להבדלים

(, כאשר סביר שהתאמה בין Shah et al., 1998מאינטראקציה בין מוקד הוויסות הכרוני ושלהם וזה המצבי )

 (.Shah et al., 1998המוקד הכרוני והמצבי תוביל לרמות גבוהות יותר של ביצועים )

   

ל ידי מנהיגים על התוצאות בקרב המונהגים, תהיה  על כן, אנו טוענות שההשפעה של עירור מוקד וויסות מצבי ע

חזקה יותר כאשר יש התאמה בין מוקד הוויסות המצבי המעורר לבין מוקד הוויסות הכרוני של המונהגים.  

כלומר, בקרב מונהגים המתאפיינים במוקד קידום כרוני, עירור של מוקד קידום מצבי על ידי מנהיג יוביל לרמה 

של מוקד קידום )לדוגמה, לקיחת סיכונים או יצירתיות(, לעומת מונהגים המתאפיינים   גבוהה יותר של תוצאות

 במוקד מניעה כרוני ולהיפך כאשר מדובר במוקד מניעה מצבי.

 

 

 קבוצה צוות/התוצאות ברמת ה

מחקרים על תרבות ארגונית מספקים לנו תובנות על הדינאמיקה של התהליך בו מנהיגות מעצבת ובאופן בו 

(. בהקשר הנוכחי, נרצה לטעון שהתנהגויות מנהיגותיות Yukl, 1998ה של מנהיג יכולה להתמסד )הכריזמ

בקרב מונהגים, יכולות לבוא לידי ביטוי גם ברמה הקבוצתית, ולהשפיע על  המעוררות מוקד קידום או מניעה 

נית או ליצור ארגון חדש  ( מנהיגים יכולים לשנות את התרבות הארגו1993התרבות הארגונית. לפי טרייס ובייר )

עם תרבות שונה, אך הם גם יכולים לשמור ולחזק את התרבות הארגונית הקיימת בארגון. מנהיגים יכולים  

( ישנם מנגנונים שונים המשמשים  1992(. לפי שיין )Yukl, 1998להשפיע על התרבות של ארגונים במגוון דרכים )

הצגה של עדיפויות וערכים, התגובה במצבי משבר, שימוש כמודל מנהיגים להשפעה על התרבות הארגונית, ביניהן 

 לחיקוי, הקצאה של תגמולים וקריטריונים להעסקה ופיטורים. 

  

תרבות ארגונית היא סט של הנחות, אמונות וערכים המשותפים לחברי ארגון מסוים ומשפיעים על התנהגותם  

(Schein, 1996, 1999היא משקפת אופן חשיבה .) דמיון בביצוע העבודה ביחידה או בארגון  ל שר מובילמשותף, א

(Miron, Erez & Naveh, 2004 תרבות ארגונית מהווה חלק משמעותי מהיתרון התחרותי של ארגונים, מאחר .)
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אנו מבקשות להתמקד בשלושה היבטים מרכזיים בתרבות: חדשנות, (. Barney, 1988ולא ניתן להעתיקה בקלות )

 ,.Miron et al, אשר נוטים להופיע פעמים רבות כמדדים של תרבות ארגונית )לדוגמה, ביצוע איכותי ויעילות 

2004; O'Reilly, Chartman & Caldwell, 1991; Rousseau, 1990 .) 

 

תרבות של חדשנות היא נושא שנחקר רבות, מימדים כמו אוטונומיה גבוהה, לקיחת  ת חדשנות.וכוונתרבות מ

 & Brownובירוקרטיה נמוכה, נמצאו כמאפיינים של תרבויות של חדשנות )לדוגמה, סיכונים, סובלנות לטעויות 

Eisenhardt, 1998; Van de Ven, Polley, Garud & Venkataraman, 1999  חדשנות יכולה להיות תוספתית .)

(incremental( או מהפכנית )transformational( )Weick, 2000תרבות חדשנית משקפת אוריינטציה ל .) למידה

סביר לראות תוצאות של  (. Miron et al., 2004אשר מעודדת המצאות, בשילוב עם מרדף אחר ידע חדש ועתידי )

 (.  West, 2002ביצועים חדשניים, כאשר התנהגות חדשנית מקבלת תמיכה ותגמול )

 

לבין חדשנות  תיאוריות של מנהיגות מעצבת וכריזמטית מציעות שישנו קשר הדוק בין סגנונות מנהיגות אלו 

לקידום של שינוי וחדשנות בארגונים  בעבר שרה(. מנהיגות מעצבת נקConger & Kanungo, 1998ארגונית )

(Eyal & Kark, 2004; Howell & Avolio, 1993; Howell & Higgins, 1990  כך גם בנוגע למנהיגות ,)

המנגנונים המאפשרים למנהיגים   אנו מציעות שאחד (.Conger & Kanungo, 1998; House, 1977כריזמטית )

מעצבים וכריזמטיים לקדם תרבות חדשנית הוא העירור של מוקד קידום. התנהגויות של מנהיגים, המכוונות  

כלפי הקבוצה ככלל ויכולות לעורר מוקד קידום בקרב חברי הקבוצה, יכולות להוביל להטמעה או לחיזוק תרבות  

 של חדשנות.  

  

של התנהגויות של מנהיגים יכולות לעורר מוקד קידום ברמת הקבוצה. לדוגמה, מנהיגים כפי שהצגנו קודם, מגוון 

מעצבים וכריזמטיים יכולים להשפיע על מונהגיהם באמצעות הצגת חזון של הישגים יוצאי דופן וחדשניים  

המונהגים  (. חזון שכזה, המוצג לקבוצה ככלל, יעורר את מוקד הקידום של Ehrhart & Klein, 2001)לדוגמה, 

ויחזק את החדשנות הארגונית. מלבד חזון, מנהיגים מעצבים וכריזמטיים יכולים להשתמש בסלוגנים, סמלים,  

ריטואלים וטקסים בדרכים אשר יתנו מקום לאידיאלים, משאלות ושאיפות של הקבוצה, ובכך יעוררו  

לחדשנות.  מנהיגים מעצבים   קרב הקבוצה ויתרמו להיווצרות של תרבות המוכוונתבאוריינטציה של קידום 

וכריזמטיים יכולים להשפיע על תרבות של חדשנות היא באמצעות עיצוב תגמולים, אם מנהיגים מעצבים  

מייצרים מבנה של תגמולים המחזק לקיחת סיכונים ויצירתיות ומעודד יישום של רעיונות חדשים, סביר שהם  

 חדשנות.  יחזקו את מוקד הקידום של הקבוצה ויצרו אווירה של 

 

, מושם דגש רב יותר על האיכות של מוצרים ISO9000מאז יישום תקן האיכות   תרבות מוכוונת איכות.

ושירותים. הדרישה המרכזית של תקן האיכות היא שארגונים יפתחו ויישמו סט של תהליכים ופרוצדורות 

ות יקבלו את אותו המוצר או לעיצוב, ייצור, אספקה ושירות של מוצרים. סטנדרטיזציה מבטיחה שכל הלקוח

(. תרבות המעודדת יישום של איכות היא תרבות המדגישה  Cole, 1999השירות המובטח )לדוגמה, 

 (.Miron et al., 2004סטנדרטיזציה, מהימנות, קונפורמיות לחוקים ולנהלים ושימת לב לפרטים )

 

תרבות במגבלות תקציב ולוחות זמנים.   יעילות ארגונית נמדדת לרוב על ידי עמידה תרבות ממוקדת ביעילות.
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(. O'Reilly et al., 1991שמדגישה יעילות ופרודוקטיביות ממוקדת בתוצאות, מדגישה מטרות, משוב ותמריצים )

תרבות ארגונית כזו מדגישה את החשיבות בסיום משימות, אספקה בזמן של מוצרים ושירותים ושמירה על קצב 

 (. Amabile, Hadley & Kramer, 2002מן שליטה בהוצאות התפעול )לדוגמה, מהיר יותר משל המתחרים, ובו בז

  

מדגישות קונפורמיות לשגרה ולפרוצדורות כדי להימנע   ,תרבות הממוקדת ביעילותגם תרבות מוכוונת איכות כמו 

הימנעות  ל על מטעויות. סגנון מנהיגות מנטר, אשר מדגיש את המטרות הארגוניות של שימור הסדר הקיים, תגמו

לקבוצה. יתר על כן, מנהיג ה"עומד על המשמר",   עויות, יוביל לבולטות של העצמי הרצויאו ענישה על ט מחריגות

דבק בחוקים ובפרוצדורות, מתמקד באיתור טעויות, נמנע מסיכונים, עומד בלוחות זמנים ומתמקד בפרטים, 

המדגישה  מתגמלת )עיסקאית או מנטרת( היגות יספק למונהגים מודל לחיקוי של מוקד מניעה. לכן, סביר שמנ

 מוקד מניעה המכוון כלפי הקבוצה, תוביל לתרבות קבוצתית של איכות ו/או יעילות. 

 

 מסקנות

קשור באופן עמוק למוטיבציות  תהליך המנהיגות ברואים   והממצאים המוצגים במאמר זההמסגרת התיאורטית 

מוקד קידום   לראשונה שמנהיגים בעלי ע במסגרת תיאורטית זוהמנהיג והמונהג. ספציפית, מוצהפנימיות של 

י וערכים של פתיחות לשינוי, יטו להיות בעלי מוטיבציה רגשית להנהיג ויפגינו סגנונות מנהיגות מעצבת או אישיות

מוטיבציה  מתוךמוקד מניעה, המחזיקים בערכים של שימור, יטו להנהיג כריזמטית. לעומת זאת, מנהיגים בעלי 

. יתר על כן, מאפיינים  מתגמלת )עיסקאית או מנטרת(בסגנונות מנהיגות  יתאפיינורמטיבית חברתית, ונו

ישפיעו על מוקד הוויסות המצבי של מנהיגים, ובכך )למשל, סביבה דינמית או יציבה( הקשריים של ארגונים  

 שלהם על התנהגותם.  אישיותיימתנו את ההשפעה של מוקד הוויסות ה

  

תמקדת גם בדינאמיקה של ההשפעה של מנהיגות על מונהגים ומציעה שמנהיגים יכולים להשפיע על  מסגרת זו מ

של היבטים שונים של תפיסת העצמי ומוקד הוויסות העצמי שלהם )מניעה או קידום(,   דגשהמונהגים באמצעות ה

ל האופן בו מונהגים  וייתכן שביכולתם להניע את מוקד הוויסות של מונהגים מרמה אחת לשנייה. זה ישפיע ע

רואים את עצמם במונחים של אידיאלים, תקוות ושאיפות או במונחים של חובות, מחויבויות ואחריות. אנו  

מציעות שהתנהגויות מנהיגותיות שונות יכולות להסביר באופן מסוים את העירור של היבטים שונים של מוקד  

ייטה להנהיג  קידום  ויסות למשל, מפקד בעל מוקד, הקבוצה או הארגון. יחידהוויסות של מונהגים ברמת ה

כריזמטי. סגנון זה, המערב הצגת חזון ומתן השראה למונהגיו, עשוי במהלך הזמן לשנות את מוקד -מעצבבסגנון 

לעומת זאת, מפקד בעל מוקד ויסות  . )מחפשי אתגרים ויוזמות(  ולהופכם לממוקדי קידום חייליםהויסות של ה

סגנון זה  טעויות והימנעות מתקלות. סגנון מתגמל )למשל, מנטר(, סגנון שמערב תשומת לב למניעה ייטה להנהיג ב

ולהופכם לממוקדי מניעה )שומרים על הנהלים ונמנעים   חייליםעשוי במהלך הזמן לשנות את מוקד הויסות של ה

 ממהפכות או סיכונים(.  

 

ן הן בעלות חשיבות, מאחר והן מובילות יתר על כן, הצורות השונות של ההשפעה של מנהיגות המוצגות כא

לתוצאות שונות. מוקד קידום יכול להוביל ליצירתיות, התלהבות, שימת לב לתוצאות חיוביות, לקיחת סיכונים,  

מוכנות לשינוי, רגשיות חיובית, מחויבות רגשית אצל מונהגים ולתרבות ארגונית או יחידתית של חדשנות. לעומת  

להוביל להעדפה ליציבות, נטייה לדיוק, הימנעות מסיכונים, שימת לב לתוצאות שליליות,  זאת, מוקד מניעה יכול  

רגשיות שלילית, מחויבות נורמטיבית או המשכית לארגון אצל המונהגים, ותרבות ארגונית או יחידתית אשר  

 מעריכה איכות ויעילות. 
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 כרוני-אישיותים מוקד הוויסות )האור על התהליכים דרכ שופכת ,המוצגת במאמר זה ,המסגרת התיאורטית

מוטיבציה שלהם להנהיג מובילים להתנהגות של מנהיגות ועל הדרכים הוהמצבי( של מנהיגים, הערכים ו

  ותהבאתפיסות ,  על היבטים שונים בתפיסות ובהתנהגות של מונהגים משפיעההמורכבות באמצעותן מנהיגות 

 רגונית. לידי ביטוי במוטיבציה של המונהגים וביעילות הא

 

עד כה, מרבית תיאוריות המנהיגות שעסקו  בנושא העצמי התמקדו בעיקר בזהות העצמית של המונהגים 

(. Kark & Shamir, 2002; Lord & Brown, 2004; Shamir et al., 1993והתעלמו מזו של מנהיגים )לדוגמה, 

וויסות העצמי( של מנהיגים  ההיא הבחינה של מבנים של העצמי )מוקד  ,התרומה המרכזית של מאמר זה

 ,ומונהגים במקביל. בחינה זו מאפשרת לנו להגיע להבנה רחבה יותר של תהליך המנהיגות והאופן בו הוא פועל

בה ההשפעה של מנהיגים מתחילה מהעצמי הפנימי והמוטיבציות שלהם,   סמויהבאמצעות מעקב אחר הדרך ה

משפיעה על העצמי הפנימי של המונהגים והתנהגותם.  דרך השפעתה על התנהגויות המנהיגות שלהם ולבסוף 

פיקוד טומן בחובו מנהיגות, ומפקדים מעוניינים להשפיע על פקודים לא רק ליצירת ביצועים טובים ומתאימים  

אלו של   ההמחויבות שלהם ליחידה. אם כן, התייחסות לאופן שבו  תיותר למטרות, אלא גם להגבר

תוצאות היחידתיות  מוטיבציות הפנימיות של החיילים ועל משפיעים על היגותו תנהגויות המפקד וסגנון מנההמנה

 בסופו של דבר, יכולה לסייע למפקד בתכנון וביצוע תהליכים ושגרת היום יום ביחידתו. 

 

והמצבי ובוחן את האופן בו שניהם   אישיותימעבר לכך, מאמר זה מתייחס ומציג את הקשר בין מוקד הוויסות ה

השפעה על התנהגות מנהיגים ומונהגים. כיוון זה מאפשר לנו לבחון את האופן בו תכונות האישיות  פועלים יחד ב

היציבות יותר של המנהיג והמונהג משפיעות על תהליך המנהיגות, כמו גם האופן שבו היבטים מצביים יותר של  

ייעות לנו להבנה מעמיקה התהליך באים לידי ביטוי. בחינת מוקדי הוויסות כמו גם רמות העצמי השונות, מס

 ומורכבת יותר של הדרכים בהם מנהיגים יכולים להפעיל את הכוח שלהם ולהשפיע. 

 

רבות   שתיאוריה זו נחקרההמנהיגות מהווה תרומה חשובה, מאחר  זירתהיישום של תיאורית מוקד הוויסות ל

 ,Higgins, 1998)לסקירה,  שיתהאנו נוגע לתפקיד מוקד הויסות במוטיבציהוידע רב הצטבר בבשנים האחרונות 

בבסיס   מונחיםשימוש בידע זה יכול לסייע לנו להגיע להבנה מעמיקה יותר של התהליכים הפסיכולוגיים ה. (2000

תופעות שונות של מנהיגות. השימוש במושג מוקד קידום יכול לסייע למפקד להבין מדוע כאשר הוא מפגין 

דה או מתן התייחסות אינדיבידואלית לפקודים( הפקודים שלו מפגינים  התנהגויות מעצבות )כגון הצגת חזון ליחי

מחויבות רגשית ליחידה וחדשנות. כמו כן, ההבנה של תהליכים אלו יכולה לסייע לו להבין לעומק את סגנון  

את התנהגותו בצורה כזו שנות המנהיגות שלו ואת השפעתו על גורמים מצביים ועל פקודיו ואף ייתכן שיוכל ל 

 ייע לו להשגת מטרותיו. שתס
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