
ויוה לה-אבולוציה: 

מה אנחנו יכולים ללמוד מתיאוריה מתחום הפסיכולוגיה האבולוציונית על מנהיגות בארגונים

מודרניים?

תקציר המאמר המובא פורסם בשנת 2020 בכתב העת The Leadership Quarterly. המאמר דן

בתיאוריית האסטרטגיה הכפולה אשר מנתחת את האופן שבו מנהיגים מגיעים לפסגת הפירמידה – דרך הפגנת

דומיננטית כלפי אחרים או דרך מתן ערך לסביבה. במובן זה, הקריאה במאמר מעוררת מחשבה בנוגע לתהליך

שבו מנהיג הופך למנהיג. 

המאמר אינו עוסק במחקר אמפירי ממש אלא דן באופן תיאורטי באופנים שבהם התיאוריה הזו יכולה להשתלב

עם תיאוריות מובילות בתחום חקר המנהיגות. החשיבה על שילוב אינטגרטיבי של תיאוריות שונות בתחום

המנהיגות היא תרגיל מחשבתי חשוב ומעניין. 

כתמיד, רצוי כדאי ומומלץ לפנות למאמר המקור.

קריאה מועילה!

מדור מחקר, בית הספר לפיתוח מנהיגות
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קישור למאמר

 
מחקרים ממגוון תחומי דעת טוענים כי במהלך ההיסטוריה האנושית, מנהיגים מטפסים לראש ההיררכיה באחד משני אופנים: 

1. דומיננטיות (dominance: שימוש בכוח או בכפיה כדי להשיג שליטה); 

2. ערך (prestige: הפגנת יכולת ונדיבות כך שאחרים יבצעו את רצונם). 

תיאורית האסטרטגיה הכפולה היא פרספקטיבה תיאורטית על מעמד חברתי, המבוססת על פסיכולוגיה אבולוציונית

ואנתרופולוגיה. לפי התיאוריה הזו, השימוש באסטרטגיות של דומיננטיות וערך הוא אינהרנטי בפסיכולוגיה של האדם, ולכן התיאוריה

יכולה להסביר סוגיות של מעמד ומנהיגות גם בארגונים מודרניים. עד כה, לא נעשה שימוש משמעותי תיאוריה הזו במחקרים על

מנהיגות. מאמר זה מציע לשלב את מסגרת החשיבה הזו בתיאוריות מנהיגות ובסוגיות הקשורות לארגונים מודרניים, תוך הדגשת

הייחודיות (לצד המגבלות) של התיאוריה ויצירת נקודות מבט מעניינות ושאלות למחקר עתידי.

 

(social rank) תיאוריית האסטרטגיה הכפולה של המעמד החברתי

התיאוריה מתמקדת באסטרטגיות הפסיכולוגיות-התנהגותיות-אבולוציוניות בהן אנשים עוסקים כדי להשיג ולתחזק מעמד חברתי גבוה.

התיאוריה מתמקדת בדיכוטומיה בין שימוש בכוח על חשבון הקבוצה (אסטרטגיה של דומיננטית) לבין שימוש בידע ומיומנויות

לטובת הקבוצה (אסטרטגית ערך). הנטייה לאסטרטגיות האלו טמונה אבולוציונית בפסיכולוגיה של האדם, והיא משקפת הבדלים

אינדיבידואלים בין פרטים במוטיבציה להשגת מעמד חברתי ובאסטרטגיות התנהגות שונות.

דומיננטיות: בהיררכיות המאופיינות בדומיננטיות אנשים מנסים לכפות ולתמרן את דרכם אל ראש ההיררכיה. אנשים דומיננטיים

מעוניינים לרכוש ולשמור על עמדות כוח, ולעיתים שמים זאת מעל לאינטרסים של הקבוצה ואף נוטים לשמור על עצמם מפני חברים

אחרים בקבוצה, שעלולים להוות איום על שאיפותיהם שלהם.

ערך: אסטרטגיה של ערך פירושה צבירת כבוד והערכה מהסביבה המבוססים על יכולות אישיות גבוהות ועל הרצון והיכולת של הפרט

לעזור לאחרים. בשימוש באסטרטגיה הזו, הפרט מסתמך על הערצה שנבנית כלפיו משום שהוא נותן חופש בחירה לכפופים, הבטוחים

כי שכמנהיג פוטנציאלי הוא יעשה שימוש ביכולות ובמיומנות שלו, ויקריב מעצמו כדי להועיל לקבוצה.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984318308397


תיאוריית האסטרטגיה הכפולה ותיאוריות מנהיגות קלאסיות

כותבת המאמר מציגה שילוב של חמש תיאוריות מנהיגות בראי תיאוריית האסטרטגיה הכפולה:
 

(Blake and Mouton's managerial grid) הרשת הניהולית של בלייק ומוטון

התיאוריה מסווגת מנהיגים על פי שני ממדים. הראשון הוא דאגה לאנשים שהם מובילים (אוריינטציה ליחסים), השני הוא דאגה

להשגת יעדי הקבוצה (אוריינטציה למשימות). למנהיגות עם אוריינטציה ליחסים יש קשר עם אסטרטגיה מכוונת ערך. אנשים מכווני

ערך נוטים להיות עסוקים יותר במערכות היחסים שלהם עם חברי הקבוצה, בעוד אנשים דומיננטיים נוטים להפגין דאגה נמוכה יחסית

לאחרים \מכיוון שהם עסוקים יותר ברצון שלהם להשיג כוח או לשמור עליו. הקשר בין אסטרטגיות דומיננטיות וערך לבין אוריינטציה

למשימות פחות ברור ולא מוכח אמפירית.
 

(LMX) מנהיגות של יחסי חליפין

תיאוריה זו מציעה כי בקשר דיאדי, מנהיגים ומונהגים יוצרים אינטראקציה עם דפוסי חליפין. במחקרים עדכניים משתמשים בתיאוריה זו

בעיקר כדי לעורר דיון על כך שמנהיג מנהל מערכות יחסים שונות עם כל אחד מהמונהגים, ואלה הן מערכות יחסים שונות באיכותן. 

תיאוריה ה-LMX שונה מתאוריית האסטרטגיה הכפולה בכך שהיא אינה מתמקדת באפקטיביות של אסטרטגיות הפעולה כשלעצמן,

אלא באפקטיביות של מערכת היחסים בין המנהיג למונהג, ובאיכות המשתנה של הקשר בין אדם לאדם. 

עם זאת, שתי התיאוריות חולקות דמיון חשוב: שתיהן מציעות הסבר להיווצרותה של המנהיגות, בניגוד למרבית מתיאוריות המנהיגות

שעוסקות באפקטיביות, תוצאות, ופרקטיקות לאחר שכבר נוסדה היררכיה.
 

(transformational versus transactional leadership) מנהיגות מעצבת מול מנהיגות עסקאית

מנהיגות מעצבת היא מנהיגות שמצליחה לעורר השראה ומתמקדת בשינוי ובתהליכים שיטיבו עם הקבוצה. מנהיגות עסקאית

מאופיינת ברצון לשמר את הקיים ולשפר יכולות בתוך מערכת תהליכים קיימת.

בתיאוריית האסטרטגיה הכפולה אמנם אין התייחסות ספציפית ליצירת שינוי, אך ניתן להעריך כי מנהיגים דומיננטיים לא יהיו

מעוניינים להפעיל פרקטיקות של מנהיגות מעצבת הממוקדת באחר. לעומת זאת, מנהיגים מכווני ערך יעשו שימוש במודל המנהיגות

המעצבת; זאת, משום שהם נוטים להיות ממוקדים יותר באחר ומחזיקים בהלך רוח שהולם את התפיסות הפרו-סוציאליות של

המנהיגות המעצבת. אלה הם מנהיגים אשר מעוניינים בכבוד והערכה מהסובבים אותם, וזו דרך להשיג אותם.

שילוב בין התיאוריות האלו יכולה לספק שאלות מחקר מעניינות סביב המניעים להנהיג ומעבר בין סגנונות מנהיגות.
 

(servant leadership) מנהיגות משרתת

מנהיגות משרתת היא סגנון בו המנהיגים מאופיין בשילוב בין המוטיבציה שלו להנהיג לבין הצורך לשרת. מנהיגות משרתת מתמקדת

בעיקר בטובת חברי הקבוצה ופחות בטובת המנהיג. סביר שמנהיגים דומיננטיים יתמקדו ברווח שלהם ולא באופן בו הם יכולים לשרת



 את הקבוצה. לעומת זאת, אסטרטגיה מבוססת ערך דומה במובן מסוים למנהיגות משרתת. יש סיכוי גבוה שמנהיגים משרתים ומכווני ערך

ישלמו מחירים אישיים משמעותיים כדי להועיל לחברי הקבוצה האחרים. השוני הוא בכך שמנהיגות משרתת לא כוללת בהכרח יכולות

אישיות גבוהות של המנהיג, ובנוסף המוטיבציה ממנה נובע הרצון להקריב למען הקבוצה היא שונה בכל מודל.

מחקר אמפירי יכול לבחון את סוגיית האלטרואיזם ומה עומד בבסיסה, וסביב היכולת של מונהגים להבחין בין מנהיג משרת למנהיג מכוון

ערך.
 

סמכותיות מול מנהיגות דמוקרטית

מנהיגים סמכותיים (או אוטוקרטיים) משתמשים בכוח כדי להבטיח שהקבוצה תשיג את יעדיה, ואילו מנהיגים דמוקרטיים מבזרים את

האחריות ואת הכוח לקבלת החלטות בקרב חברי הקבוצה. 

מנהיגות סמכותית, ובעיקרי היבטי הכפייה והשליטה שכרוכים בה, מתחברת היטב למושג הדומיננטיות. בשונה מכך, בעוד שמנהיגים

מוכווני ערך נוטים להיות דמוקרטיים יותר בסגנון המנהיגות שלהם, אסטרטגיית ערך היא אינה מילה נרדפת לדמוקרטיה. דוגמה להבדל

אחד היא בעובדה שיכולות גבוהות הן נדבך חשוב בגישה המבוססת ערך אך הן אינן מהוות גורם מפתח במנהיגות דמוקרטית.

 

המוקדים הייחודים של תיאוריית האסטרטגיה הכפולה בניתוח ארגונים מודרניים וכוח העבודה של ימינו

דגש על תזוזות בכוח: חלק גדול ממחקרי המנהיגות מתמקד בקשר הקיים בין מנהיג למונהגים ולא עוסק בהופעת מנהיגות. באופן

דומה, מרבית המחקרים בתחום ההתנהגות הארגונית על מנהיגות מניחים כי ההיררכיות הן סטטיות למדי ויש פחות עיסוק בדינמיקת

הכוח שעשויה להשתנות בתוך קבוצה. תיאוריית האסטרטגיה הכפולה עוסקת גם בעליה במעמד החברתי של המנהיג והאופן שבו הוא

מתמקם בפסגה. מיקוד זה הופך רלוונטי במיוחד לאור מגמות עכשוויות בעולם התעסוקה. עובדים עוברים יותר ויותר מארגון אחד לאחר

ויש דרישה ליותר עובדים זמניים בחברות כך שההיררכיות ויחסי כוחות משתנים ומתארגנים מחדש ללא הרף.

דגש על היררכיה בלתי פורמלית: מרבית העבודה האמפירית עוסקת הקשרים הארגונים הפורמליים. בעוד שהיררכיות פורמליות עדיין

ממלאות תפקיד חשוב בארגונים של ימינו, היררכיות בלתי פורמליות הופכות חשובות יותר ויותר לארגונים. בתוך כך למשל, עובדי פרילנס

שהיררכיה הארגונית הרשמית עשויה להיות לא רלוונטית עבורם, ואסטרטגיות ניהול מודרניות המעודדות יותר צוותים בניהול עצמי. בעת

הנוכחית, גם ארגונים עם היררכיות נוקשות ורשמיות מעוצבים על ידי ההיררכיות הבלתי פורמליות של עובדיהם. תיאוריית האסטרטגיה

הכפולה מאפשרת פרשנות גם בעת בחינה של היחסים הבלתי פורמליים בארגון.

 

איך מחקרים על מנהיגות יכולים לשפר את תיאוריית האסטרטגיה הכפולה?

כשם ששימוש בתיאוריית האסטרטגיה הכפולה במחקרי מנהיגות יכולה לספק תובנות ייחודיות לחקר המנהיגות בארגונים, כך תובנות

מהגוף העשיר של תורת המנהיגות יכולות להעשיר את תיאוריית האסטרטגיה הכפולה במקומות בהם היא לוקה בחסר. בתוך כך ניתן

לציין למשל, עיסוק במונהגים, בהקשר, ובהיבטים משמעותיים לארגונים מודרניים כמו היררכיה פורמלית, גיוון דמוגרפי וטכנולוגיה.


