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מנהיגות והתאמה פרשנית

קרקרונית ' פרופ

2021מדגם אקדמי מקומי 

; השפעת תסמונת המתחזה על מנהיגים
קולקטיביות רגולטורית כגורם מתווך בין  

טרנספורמציה וטרנסקציה במנהיגות לבין 
ציוותיתיצירתיות 

השפעת האישיות הנתפסת של מנהיגים 
-לאומיים על אמפתיה והתנהגות פרו

חברתית כלפי תפיסת אזרחותם של 
התושבים

מחויבות מקצועית  , מנהיגות בהוראה
התנהגות  , העצמה, ומחויבות לארגון

אזרחית ארגונית



פירוט עיקרי התכנים



Self-Leadership))מנהיגות עצמית 

Administrative Sciences

?זאתעושיםאנווכיצד?זאתעושיםאנומדוע?עושיםאנומה:שאלותבשלושמתמקדתעצמיתמנהיגות

מאנץסיארלס'צ.הארגוניהניהולמתחוםלראשונהעלה(Self-Leadership)"עצמיתמנהיגות"המונח
(1983Manz,),עצמיתלהובלההנוגעתעצמיתהשפעהשלמקיפהפרספקטיבה"כהמונחאתוהגדירהגה

מונעשאינומשימותביצועעםוהתמודדותניהולגםכמו,טבעיתממוטיבציההמונעותמשימותולביצוע
.(,1986Manz)"(מרצון,כלומר)טבעיתממוטיבציה

יעילהצוותלהנהגתהכרחיתנאיהיאעצמיתמנהיגותכי(חדשהאזשהייתה)התובנהעלהתבססההתפיסה
להיותייטוהם,עצמםאתמובילים-קרי,יותראוטונומייםשהעובדיםככלכינמצא,למעשה.ואותנטית

.העבודהבמקוםלמעמדםקשרללאוזאתיותרפרודוקטיביים

וניהולמנהיגותשלבהקשריםבעיקרנותרוהעצמיתהמנהיגותבתפיסתוהבחינההדיון,הראשוןאזכורהמאז
מתייחסתחיוביתעצמיתמנהיגות,לפיכך.חיוביתפסיכולוגיהמחקרתובנותעםהמושגנקשר,לאחרונה.ארגוני

עצמיתהשפעהבעלותהתנהגויותלקייםאולתחזק,ליזוםהאדםפוטנציאלמלואאתוליישםלזהותליכולת
Du)חיובית Plessis, .עצמיותמטרותוהגדרתעצמיתהשראהעלהואזהבמקרההדגש.(2019



מודל: מנהיגות עצמית

(positiveחיוביתעצמיתמנהיגותשלהיכולתמודל
self-leadership capability model)ביןמשלב

לביןארגוניתמנהיגותבנושאהמחקרמספרותתובנות
Duוהחיוביתהארגוניתמהפסיכולוגיהאלה Plessis,)

(2019.

נקודותעלהמבוססתיכולותממסגרתמורכבזהמודל
Stander(החיצונייםהמלבנים)חוסן & Van Zyl,)

הרבעים)הליבהיכולותעלחיוביתהשפעהלהן2019)
:דינמיתאינטראקציהמתקיימתביניהןאשר(הפנימיים

ושאיפותענייןתחומי,וכישרונותיכולות,חוזקנקודות
.סביבתיותוחוזקות



רקע תיאורטי: מנהיגות עצמית

ותיאורייתקוגניטיבית-חברתיתתאוריה,העצמיתהשליטהתיאוריית:תיאוריותשלושעלמבוססתעצמיתמנהיגות
.העצמיתההגדרה

מטרהקביעתשלהאיטרטיביהתהליךאתומתארתעצמיולוויסותלניהולמתייחסתעצמיתשליטהתיאוריית1.
Carverהשנייםביןהפערלצמצוםפעולותונקיטת,הנוכחילמצבהמטרההשוואת,רצויה & Scheier,)
1981).

והסביבהההתנהגות,המחשבותביןהטריאדיתבאינטראקציהמכירהקוגניטיבית-החברתיתהתאוריה2.
.(1986,בנדורה)שלנופוליטית-החברתית

אתמדגישההיא.תכליתייםלחייםאנושיתמוטיבציהביןההדדיותאתמתארתהעצמיתההגדרהתיאוריית3.
Deci))עצמיתמנהיגותהתנהגויותהמניעכגורםהפנימיתהמוטיבציהתפקיד & Ryan, 1985.



יכולות ועקרונות ליבה: מנהיגות עצמית

,  מתייחסים להכרות והבנה עצמית עמוקה של נקודות חוזק וחולשות אישיות-מודעות עצמית וידע עצמי1.
.כישרונות ואינטרסים ועוד, צרכים, תכונות אישיות, ערכים

.האופן בו אנו מחברים בין המטרות או החוויות הרצויות שלנו לבין הערכים שלנו-זיהוי חוויות רצויות2.

האמונה ביכולת שלנו לפתח ולשנות דברים או את עצמנו וההבנה שאמנם -מחשבה בונה וקבלת החלטות3.
.אך אנו יכולים לשלוט באופן בו אנו בוחרים להגיב אליהם, איננו יכולים לשלוט בכל החוויות שלנו

יכולות התכנון והגדרת המטרות כוללות שבירת חלומות גדולים לאבני דרך הניתנות  -תכנון והגדרת יעדים4.
.ייעול כל אבן דרך ליעדה, לניהול ובהמשך

.אך כזה שניתן לטפח, הבנת תפקידו של כוח הרצון כמשאב סופי-ייעול המוטיבציה5.

,  הקהילתית, הארגונית, בסביבה החברתית, חיפוש פרואקטיבי לתמיכה במטרה המוגדרת-רתימת המערכת6.
. הפוליטית והפיזית שאנו חיים בה

חיפוש אחר פתרונות וחזרה על התנהגויות , תכנון פעולות להן פוטנציאל הצלחה אופטימלי-הגברת ביצועים7.
.רצויות שהוכחו כמגדילות באופן משמעותי את הסבירות להשגת המטרות המוגדרות

.הכלה והתמודדות עם כישלונות לצד התאמת ציפיות מחודשת וטיפוח חמלה עצמית-אימוץ כישלונות8.



מנהיגות מוסרית

מנהיג אתימנהיג אותנטי

מנהיג שירותי

כתיבהבמיוחדהשנהבלטה,שלושתםמבין.מוסרייםמנהיגיםשלסוגיםשלושהמתארתהמחקרספרות
.אותנטיתמנהיגותבנושא

פיתוח הצמיחה 
האישית של 

המונהגים

התנהגות  
אתית/מוסרית

דאגה למונהגים

עקביות
מוסרית

יצירת תוצרים בעלי ערך עבור  
מספר רב של בעלי עניין

שימוש בתגמולים ובעונשים כלפי  
המונהגים על מנת שיגלו מחויבות 

ואחריות כלפי הסטנדרטים  
והערכים של הארגון

מודעות עצמית וחיפוש פעיל אחר 
משובים לצורך צמיחה אישית

ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW



(Authentic Leadership )מנהיגות אותנטית 

(2008, ופטרסוןוורנסינג, גרדנר, אבוליו, וולומבווהמבוסס על מודל מנהיגות אותנטית של )

,נאותותנורמטיביותהתנהגויותבאמצעותמשימהלביצועאחריםולהניעלהשפיעאנשיםשלליכולתםמתייחסהמושג
ושיתוףחיזוקיםמתן,כיווניתדותקשורתבנייתעלמושתתתאותנטיתמנהיגות.כפייהאמצעיבמינימוםשימושתוך

חשיפתעםבבדבדזאת.המנהיגותתפקידאתהמאפייניםהטבעייםהמתחיםאיזוןעלשמירהלצד,החלטותבקבלת
אנושית,אתיתהתנהגותשמעודדתארגוניתתרבותמבנהאותנטיתמנהיגות.המנהיגיםשלהאנושיותחולשותיהם

.ורפלקסיבית

:מנהיגות אותנטית מורכבת מארבעה מרכיבים מרכזיים



ביקורת-מנהיגות אותנטית

,קרוביםיחסיםהמתארתאותנטיתמנהיגותבנושארבהכתיבהישנההאחרונהבשנהדווקאכימפתיעזהאין
כרךלהקדישהשנהבחרLeadershipהעתכתב,ואולם.למונהגיוהמנהיגביןודואגיםחשופים,רגישים
:בנושאשפורסמולביקורותדוגמאותפרמסלהלן.במושגהנרחבהשימושאתהמבקר

?מנהיגותיותשאיפותמבטלתלאהאותנטיותהאםהיאאותנטיתמנהיגותשלבהקשרהעולותהמרכזיותהשאלותאחת1.
בנוסף.בלהטלפעולוביכולתוהמנהיגשלבזהותו,בלגיטימציהפוגעאותנטייםלרגשותלהתחברהניסיוןהכותביםלטענת

.מנוגדיםאףולעיתיםשוניםאינטרסיםמקדמיםומנהיגותאותנטיותכיטועניםהכותבים
להרגישמנהיגיםשל,לכאורה,מהיכולתהנובעיסודיפרדוקסקייםאותנטיתבמנהיגותכינטעןאחרבמחקר,לכךבהמשך2.

,הזההניתוקהדגשתבאמצעות.המנהיגותיתפקידםלביצועשגרתיככלירגשותיהםאתמנהליםהםכאשרגםאותנטיים
לחוסרשלהוהקשרבדיסקורסיביותנבניתהיאכיצד,כתופעהלאותנטיותהנוגעותעמוקותשאלותמעליםהכותבים

.אותנטיות
ולאלמונהגיוהמנהיגשביןהאינטראקציותבניתוחיותרלהתמקדצריכההאותנטיתהמנהיגותכיהציעונוספיםמחקרים3.

.קלאסיותמנהיגותלתיאוריותבדומההמנהיגשלהפנימיבעולמו
שלביכולותםקושיקייםכיומצאו,תנאיבכללהתקייםיכולהאותנטיתמנהיגותכיהקביעהעלערערואחריםמחקרים4.

המחזיקותפוליטיות-סוציושולייםקבוצותגםנכללובהםתרבותייםרבבהקשרים,"האמיתיאני"ללהתחברמנהיגים
.כפולהובתודעהזהויותבמספר

https://journals.sagepub.com/toc/leaa/17/4


מקינזי

מנהיגות מגוונת בהיבטי מגדר וגזע

עבורויותריותרחשובמוקדמהווההארגוןעובדיבקרבגיוון
אתמרחיבהעבודהבשוקהגיוון.העולםברחבירבותתעשיות

רבותמבטנקודותמשלב,הפוטנציאליהכישרונותמאגר
בכל,אולם.ארגונייםביצועיםמשפרהואכיהוכחואףושונות
הארגוןבאופיגםהתלוי,מגוונתמנהיגותלקידוםהנוגע

.מאחורמפגרותנותרורבותתעשיות,הגיאוגרפיובמיקומו
,העבודהבשוקנשיםבנושאבמקינזישפורסםח"דו

"השבורההמדרגה"תיקוןשלהחשיבותאתהדגיש
הקליטהמשלבנשיםשלשוויוניתלאהתקדמותהמתארת

אם,ח"הדולפי.ניהולילתפקידועדהראשוןלתפקיד
חברהלכלקשהיהיה,יתוקןלאהזה"שבור"ההשלב
לקדםאו,הארגוניתבתרבותמשמעותייםשיפוריםלבצע

.בההגיווןואתעצמההחברהאת

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace


מקינזי

המשך-מנהיגות מגוונת בהיבטי מגדר וגזע 

וקידוםגיוסבתהליכילהיתמךצריכהמגוונתמנהיגות
להתנותאולהגדיריכוליםארגונים,לדוגמה.מתאימים

אותפקידכלעבורמגווניםלמועמדיםהקצאותמראש
מקבלישכללהבטיחיכוליםהם,בנוסף.קידום

בהכשרותישתתפווהקידוםהגיוסבתחומיההחלטות
.תעסוקתיגיווןבנושא

צריכותחברות,(מנהלים)מנהיגיםשלמגווןייצוגלהרחיבמנתעל
ושהן,הדרךבראשיתכברמגווניםמועמדיםמגייסותשהןלוודא

ארגונים.קידוםלהזדמנויותגישהלהםומעניקותאותםמפתחות
תרבותפיתוחבעזרתעובדיםבשימוריותרלהצליחצפוייםאלה

בילדיםטיפולכגון,מבנייםבשיפוריםומתמקדת,גיווןהחובקת
יבואביותרהמהירהשיפורהמיידיתברמה.גמישיםעבודהוהסדרי

.בכיריםעובדיםשלמגווןגיוסבביטוילידי



מנהיגות מול סמכות

דואלוג

מנהיגותשלהייחודייםמאפייניהאתלהביןלנומאפשרתוסמכותמנהיגותביןההבחנה,ולינסקיחפץפיעל
לחוללמבקשתהמנהיגות,הקייםקווהסטטוסשימורהיאהסמכותבעלשתכליתבעוד,לטענתם.הסתגלותית

המחוללסמכותנטולגורםאףהואולעיתים,הסמכותבעלבהכרחאיננוהמנהיגכימובןזוהבחנהלאור.שינוי
.סמכותבפוזיצייתהקשוריםמובניםרסניםבהיעדרמתאפיינתהסמכותללאמנהיגות.במערכתושינויתנועה

.סמכותללאמנהיגותשלבמעמדתמידכמעטנעוץההסתגלותיתהמנהיגותשלכוחה,כךבשל

סמכותמנהיגות
כוח רשמי הנמצא בתוך 

מבנה והנהלים, המבנה
הכוח החברתי

רתימת שותפים וראיית המכלול 
זיהוי הצורך האמיתי של  , המערכתי

התעמתות ואתגור של  , הלקוח
הערכים והנורמות


