
 

 

אסטרטגיית שיתוף הפעולה המותנה (The CC Strategy) ככלי מנהיגותי לפיתוח ולעידוד

מוטיבציה בקבוצה
שיתופי פעולה הם חלק קריטי מחיי העבודה, ויש את מי שיודע לפעול בתוכם בצורה טובה יותר או פחות. תקציר המאמר

המובא כאן, עוסק בתפקיד המנהיג בכינון וקידום שיתופי פעולה בארגון, דרך הפריזמה של כלכלה התנהגותית. כותב

המאמר מציג את מודל "אסטרטגיית שיתוף הפעולה המותנה" (the CC strategy) המבוסס על ממצאי מחקרים

אמפיריים מהמעבדה ומהשדה. במאמר מפורטים מספר מחקרים – חלקם מחקרי "דילמת האסיר" וחלקם מחקרים

מעולמות שונים ומגוונים. כך למשל, מחקר שנערך באתיופיה ועסק בקשר בין מנהיגות, נטייה של פרטים לשתף פעולה

והיכולת של צוותי עבודה להגדיל את הפוטנציאל של יבול עצים. 

המודל המפורט במאמר כולל פרקטיקות יישומיות שבאמצעותן מנהיגים יכולים לעודד ולשמר שיתוף פעולה בקבוצות

ובארגונים. שימוש בפרקטיקות מנהיגותיות אלה נועד לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים בקבוצות המביעות מוטיבציה לא

אחידה לשיתוף פעולה.

המאמר המוצג מתומצת ביותר ומומלץ לפנות לקריאת המקור, בו מופרטים גם המחקרים השונים שבוצעו בנושא (קישור

למאמר מופיע בגוף התקציר).
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קישור למאמר המקור
 

המאמר עוסק ב-"בעיית שיתוף הפעולה" ומנסה להציע פתרונות דרך כלים של כלכלה התנהגותית. בעיית שיתוף הפעולה

בארגונים עוסקת ברווח הקולקטיבי שנוצר משיתוף פעולה, אך לעיתים בתוכו משולבים גם "טרמפיסיטים" שלא תורמים את חלקם

למאמץ ואף פוגעים במוטיבציה של אלה שמעוניינים לתרום את חלקם ולשתף פעולה.

המוטיבציה האישית לשתף פעולה עם אחרים במצבי דילמה תלויה בהקשר ובנסיבות, אך גם בהעדפה אישית. במילים אחרות,

ישנה הטרוגניות במוטיבציה של אנשים שונים לשתף פעולה והיא קשורה במידה מסוימת להעדפות אישיות שאינן תלויות

בסיטואציה. כך, בעוד שיהיו כאלה שישתפו פעולה מטעמים של אינטרסים ורווחים אישיים ("טרמפיסטים"), אחרים

יתנדבו לשתף פעולה המותנית רק בהשתתפותם של אחרים (מוטיבציה מותנית לשיתוף פעולה). כותב המאמר מסכם

ממצאים אמפיריים מניסויי מעבדה ושדה בכלכלה התנהגותית בנושא תפקיד המנהיג ביצירת שיתופי פעולה. לטענתו, המנהיג

The CC Strategy – "צריך לפעול על למנת לקדם את מה שהכותב מכנה "אסטרטגיית שיתוף הפעולה המותנה

.cooperation is conditional

המשמעות הראשונה של אסטרטגית ה-CC היא כי על המנהיג להביע אמון, ולעודד את אלה שמאופיינים במוטיבציה בסיסית

לשתף פעולה. המטרה של המנהיג כאן היא לא לפגוע במוטיבציה של אלה שחפצים לשתף פעולה. אמון הוא מרכיב הכרחי

לשיתוף הפעולה, היות והוא משמר ומייצר את הביטחון ביחסים שבין אנשים. מנהיג הנותן דוגמה אישית למעשה "מסמן"

(signaling) ומתווה את ציפיותיו מהמונהגים. שיעורים גבוהים של שיתופי פעולה נמדדו בקבוצות להן מנהיג המשרה

תחושות של ביטחון ואמון, תוך מתן דוגמה אישית.

הנגזרת השנייה היא כי על המנהיג להטיל סנקציות על אלה שאינם מגלים מוטיבציה לשיתוף פעולה. זאת, משום שהוא מבין את

ההשלכות שיש להתנהגות זו על אלה שישתפו פעולה בתנאי שאחרים יעשו זאת (בעלי המוטיבציה המותנית). המטרה של

המנהיג כאן היא לעורר מוטיבציה בקרב אלה שאינם חפצים לשתף פעולה. בקבוצות בהן חברים פרטים שמאופיינים

במוטיבציות שונות לשתף פעולה כפי שקורה בדרך כלל, האכיפה באמצעות ענישתם של ה"טרמפיסטים" מחזקת באופן

פרדוקסלי את יחסי האמון. הענישה יוצרת מוטיבציה בקרב חברי הקבוצה הטרמפיסטים המושכת בתורה גם את חברי הקבוצה

.(CC-Cooperation is Conditional טיפוסי) המשתפים פעולה באופן מותנה

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984317308007


ישנן שלוש תכליות לענישה: (1) שיפור אפקטיביות שיתוף הפעולה באמצעות אכיפה ויצירה של הנורמה הקבוצתית. (2) יצירת

שוויון באמצעות סנקציות על חברי הקבוצה התורמים פחות מאחרים. (3) נטרול מוטיבציות אנטי-חברתיות באמצעות ענישת

חברי הקבוצה המקדמים אינטרסים אישיים במסגרת הקבוצתית. אמנם ענישה מתרחשת גם בין חברי הקבוצה, קרי פיקוח חברתי.

אך כפי שמחקרים הראו, כאשר הכוח לאכוף כללים קבוצתיים נמצא בידי המנהיג, מידת האפקטיביות בשיתוף הפעולה

הקבוצתי עולה.

ככלל, מציע כותב המאמר כי למנהיגים יש אינטרס למשוך טיפוסים בעלי מוטיבציה לשתף פעולה, וזאת באמצעות עיצוב

תרבות ארגונית שאינה מגלה טולרנטיות כלפי עובדים חסרי מוטיבציה (טרמפיסטים). ניתן להשיג זאת למשל דרך הדגשת

ממדים לא חומרניים בסביבת העבודה ויצירת אווירה בה אנשים שאינם משתפים פעולה לא יזכו לתגמולים (שכריים או אחרים).

במחקרים נמצא כי קיים תהליך טבעי בו הפרט נמשך למקום עבודה התואם את נטיות אישיותו. כלומר, אנשים בעלי מוטיבציה

לשיתוף פעולה יעדיפו ארגונים המקדמים שיתופי פעולה. מנגד, אותם ארגונים המהווים עבורם מקום אטרקטיבי, יתפסו כאינם

אטרקטיביים עבור פרטים שאינם חולקים עמם את אותה המוטיבציה.

לסיכום, למאמר היו שתי מטרות. ראשית, להציג את ההטרוגניות במוטיבציה לשיתוף פעולה – מותנית וטרמפיסטית. שנית,

להציע כיצד על המנהיג להתמודד עם הטרוגניות זו, על מנת ליצור מנהיגות שהיא אפקטיבית ביצירת שיתופי פעולה.

במסגרת זו, המנהיג נדרש להביע אמון בבעלי המוטיבציה כדי שלא לפגוע ברצונם לשתף פעולה. כמו כן, על המנהיג להפעיל

סנקציות כלפי חסרי המוטיבציה, משום שרק אז בעלי המוטיבציה המותנית ישתפו פעולה. לבסוף, למנהיגים יש את היכולת למשוך

אליהם עובדים הנוטים לשיתוף פעולה, באמצעות עיצוב תרבות ארגונית וסביבת עבודה שאינן מתגמלות חוסר מוטיבציה לשיתוף

פעולה.


