
אוסף של סיפורים - לאתחל נכון

The  ומחבר הספר ,Wall Street Journal-כותב המאמר שפורסם ב

Captain Class: A New Theory of Leadership, מביא כאן אוסף של

סיפורים על מנהיגים ועל מנהיגות. 

איך מובילים כשלאף אחד אין מפה? 

דרך הסיפורים מבקש הכותב להדגיש מספר עקרונות שיכולים לסייע למנהיגים

להתמודד כעת עם האתגרים שמביא איתו נגיף הקורונה. הכותב מאמין כי

עקרונות אלה יכולים לא רק לסייע למנהיגים לשרוד את המשבר, אלא אף לצמוח

.(restart) ממנו משום ההזדמנויות שטמונות בהתחלה חדשה

בברכת קריאה מועילה.
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Getting the Restart Right: How to Lead When Nobody Has a Map
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קישור למאמר המקור

מגפת הקורונה הייתה עבור מנהיגים טבילת אש בניהול משבר, תרגול בקבלת החלטות קשות, ומתיחת גבול היכולת בכל הקשור לשמירה

על שלווה, שידור של בטחון וסיפוק נחמה. עם זאת, אנו יודעים כי מבחן המנהיגות האמיתית עוד עתיד להגיע. 

Deng המאמר מביא מספר דוגמאות מייצגות וסיפורים על מנהיגים שהשכילו לאתחל נכון. בעיקר מתמקד הכותב במקרה של

Xiaoping, מנהיג סין, כדוגמה מרכזית למנהיגות של המצאה מחדש מוצלחת. דנג הוביל שינוי לאחר עשרות שנים של שוק סוציאליסטי

והביא לרפורמה של שוק חופשי. תחת הנהגתו סין הפכה להיות מעצמה כלכלית מתפתחת ומודרנית. נגד כל הסיכויים דנג המציא מחדש

את האופן בו סין עושה עסקים. לשם כך הוא היה צריך להגדיר מחדש את סין עצמה.

כאשר יתחיל ה״אתחול״ (restart) ביום שאחרי נגיף הקורונה, מנהיגים רבים ירצו לשחזר שגרות מוכרות, תהליכים ומנהגים. הבעיה היא

שלא ניתן לחזור אחורה. היתרון הטמון באתחול הוא שהוא מאפשר הזדמנות לייצר שינוי חיובי, פרודוקטיבי ומתמשך.

התוכן חשוב יותר מהסגנון

דנג היה איש שמנמן עם עיניים מלנכוליות, בגובה של מטר וחצי, עישן ללא הרף, דיבר מנדרינית עם מבטא כבד. בניגוד למנהיג הכריזמתי

שקדם לו (מאו), היה קל להמעיט בערכו. דנג לא עשה שום מאמץ להקסים אנשים והמעיט בדיבור. הוא אף היה ידוע בישירות והבוטות שלו. 

מגיפה פוגעת בכלל האוכלוסייה שעוברת מצבים של אבל וטראומה, כולל במנהיגים אשר נדרשים "לנהל גם את הפסיכולוגיה של עצמם".

דנג פעל תוך שהוא מאמן את עצמו לא להראות כעס או תסכול, לא להתנהג בנקמנות ולנקוט בגישה צנועה ומאופקת, גם לאור מצבים

רגשיים מורכבים.

גישתו הצנועה של דנג לא תמיד זכתה להערכה, אולם כשבוחנים מנהיגים נוספים שניווטו באי וודאות גדולה מתוך גישה של צניעות, מוצאים

שמנהיגים אלה הם שהצטיירו כדמויות שניתן לתת בהן אמון. מנהיגים אלה הפנו את האמביציות שלהם לכיוון הארגון ומטרותיו, ולא

עסקו באמביציות אישיות. ברגעים של אי בהירות רדיקלית, לאף אחד לא אכפת מרהיטות. ברגעים אלה, המנהיגות היא פונקציה של איך

המנהיג מתנהג ומה הוא עושה.

דנג (במרכז) עם הנרי

קיסינג'ר (משמאל)
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מהפכה, בהדרגה

דנג ידע כי חזרה לסטטוס קוו אינה אופציה, אך במקביל הבין כי בעולם לא יציב, התקדמות משמעותית מגיעה בהדרגה. במקום לפתוח

את שווקי סין בחקיקה, הוא התקדם רק כמה שהנסיבות והיחסים הפוליטיים אפשרו. דנג נתן בהדרגה למנהיגים המקומיים יותר חופש ועודד

אותם להשקיע בתעשייה קלה (ייצור מוצרי צריכה לציבור הרחב). הוא לא התעכב על מהמורות בדרך ולא התמקד יותר מידי באיך דברים

נעשו – ״זה לא משנה אם חתול הוא שחור או לבן, כל עוד הוא תופס עכברים״.

כמעט בכל מצב – מגיפה או לא –מנהיגים הם מכווני עשייה. לעיתים מנהיגים מניחים שמצבים קיצוניים דורשים תגובה קיצונית בהתאמה.

אולם גישה טובה יותר תהיה לחשוב רחוק ומשימתי, אבל להתקדם בצורה סבלנית.

לפטר את סנופי

כאשר סטיבן קנדריאן הפך להיות מנכ"ל MetLife (חברת ביטוח וראיית חשבון הנסחרת בבורסה), החברה הייתה שקועה בבעיות

שאיימו לפרקה. הוא נאלץ לקבל החלטות שנחשבו קשות ואף טעונות ברגשות עזים. אחת מהן הייתה "לפטר" את סנופי, שהיה קמע

המכירות האהוב של החברה. הם הוציאו הודעה כי סנופי מילא את תפקידו היטב, אבל לא נחוץ יותר משום שהם משנים את צורת העבודה

מול הלקוחות. השינויים שהוביל קנדריאן הביאו לעלייה של 25% במניות החברה וההכנסות גדלו פי שלוש באותה שנה. 

בזמנים בהם העבר מכשיל אותנו כך שנוצר מצב בו אם החברה תמשיך באותו קו שבו פעלה בעבר היא תפגע, למנהיגים אין את המותרות

להיצמד לרגשות. לא ניתן להתקדם קדימה, אם אתה לא מוכן לוותר לעיתים על קשרים חזקים עם העבר.

שיטת צ'רצ'יל

ההיסטוריה הראתה כי תקופה של טלטלה היא לעיתים בלתי נמנעת. אבל המנהיג המשמעותי באמת הוא זה שמגיע לאחר מכן, לאחר

המשבר. למשל, במקרה של דנג, הוא לא יכל לייצר רפורמה בסין, אילולא המנהיג הקודם ששבר את הכלכלה שלה. 

החלק המאתגר עבור מנהיגים במצבים אלו הוא להבין איך לייצר מוטיבציה אצל האנשים. דוגמא רלוונטית היא זו של צ׳רצ׳יל, אשר שינה

במהירות את דעת הקהל של בריטניה לגבי מלחמה עם גרמניה. האסטרטגיה שלו הייתה פשוטה – לומר את האמת הקשה אך לסיים

בנימה אופטימיות.

דוגמא נוספת הוא ביל גייטס אשר בשנת 1995 הוציא הודעה לעובדי מייקרוסופט שמכריזה על כך שהחברה לא תתמקד יותר בתוכנה, משום

שהאינטרנט הוא ״גל הרסני שמשנה את כל החוקים״. לכן, "האינטרנט" יקבל את החשיבות הגבוהה ביותר וכל היבט בעסקים של

מייקרוסופט צריך להיות מחושב מחדש בהתאם. בסיום ההודעה הזו הוא הכניס נימה צ׳רצ׳ליאנית, המתארת את השינוי כהזדמנות אדירה,

״אנו נכנסים לעידן חדש עם עוצמה ניכרת, אשר מציבה אותנו טוב מאוד כדי להוביל״.

גם דנג היה ישיר לגבי אתגריה של סין. הוא הפציר בעם הסיני לחפש את האמת ואת העובדות, אך גם נתן להם תקווה על ידי הבטחת עתיד

טוב יותר – ״סוציאליזם אינו עוני משותף״. היסטוריונים מסכימים שדנג הכניס מעט רעיונות חדשים בעצמו, אבל הוא ניסה לקבוע מסלול

כללי, לייצר את התנאים הנכונים עבור חדשנות, ולאפשר לאחרים לעסוק בפרקטיקה. כשמנהיגים מקומיים הגיעו לחדשנות שנראתה

מבטיחה, הוא תגמל את היוזמה שלהם בהתרחבות עסקית, מתוך רציונל שגורס ש-"חבורה של אלפים טובה מחבורה של אחד".



כאשר מנהלים עסקיים מכינים את העובדים שלהם לאפשרות של עוד סגרים, פיטורים והרבה שינויי מסלול פתאומיים, לא כדאי

ש״ימתיקו״ את גודל האתגר, אבל הם בהחלט צריכים להזכיר להם את העוצמות שהם כבר הראו, להעצים אותם לכדי פעולה

ומעל הכל להראות התלהבות. המשבר הזה, כמו כל משבר, הוא הזדמנות של פעם בחיים לייצר שינוי משמעותי ומתמשך.

לכוון את המצפן

ב-2008 האוורד שולץ חזר לסטארבקס כמנכ״ל, הוא חשש שמא החברה איבדה את "הקסם" שלה, אשר הפך את הקפה שלהם לפופולרי.

האג׳נדה שלו הייתה להחזיר את הקשר הרגשי של הלקוחות לסטארבקס, ולהביא לכך שבתי הקפה שלהם ירגישו כמו לב השכונה. בחברה

ערכו הדרכות לעובדים, פתחו פורומים בהם העובדים יכלו לחלוק רעיונות, הוסיפו מוזיקה כדי לייצר אווירה בסניפים, השקיעו במדיה

חברתית ותרמו כספים למטרות חברתיות. ואכן, בשנה שלאחר מכן ההכנסות של החברה גדלו ב-21%.

בעת מגפה אנשים מתחילים לפקפק בכל. לאור כך, כל הצהרת כוונות ארגונית עלולה להיתפס כדבר חולף. עם זאת, כשעבודת הבניה

מחדש האמיתית מתחילה, האנשים צריכים כיוון ומצפן להאמין בו.

האתחול הגדול

בשלב מסוים מיליוני עובדים ישובו למקום העבודה ויתחילו להסתגל למציאויות החדשות שאחרי הקורונה (למשל, בדיקות חום שגרתיות,

אשנבי הפרדה מזכוכית, שולחנות עבודה "חד פעמיים", משמרות מדורגות ומכשירים שמתריעים בצפצוף כשאנשים מתקרבים מידי). חלק

ישגשגו ויצמחו מכך, בעוד אחרים יאבדו מורל. ההמלצה למנהיגים היא לחשוב בצורה נועזת אבל להיות סבלניים. 

מנכ״לית IBM בעבר, ג׳יני רומטי, אמרה לאחרונה כי המגפה חיזקה את ערך האדפטיביות, וכי בעתיד התכונה הכי חשובה שצריכה

להיות לעובד היא הנטייה ללמוד. הטענה של כותב המאמר היא כי, במיוחד כעת, הדבר תקף גם לגבי מנהיגים.

ביל גייסט. שלח מזכר מפוכח לעובדים ב-1995. 

MIRRORPIXEVERETT COLLECTION :תמונה


