
 

 

חשיבה מחודשת על תיאוריות ייחוס של מנהיגות: המנהיגים של מחר שיתופיים, יצרניים וסתגלניים
Implicit) המאמר המובא כאן בקצרה, עוסק במקומם של מרכיבי מנהיגות קולקטיבית בתיאוריות ייחוס של מנהיגות

leadership theories: ILT). תיאוריות אלה מתארות את סכמות החשיבה שיש למונהגים לגבי מהו הפרוטוטיפ

(אב-טיפוס) הנתפס של דמות המנהיג. סכמות אלה מושפעות מגורמים שונים והן משתנות לאורך זמן כתוצאה מניסיון

ולמידה. הסכמות הללו משפיעות על הציפיות של המונהגים מהמנהיג, ועל האופן בו המונהג מעריך את האפקטיביות שלו.

במידה והמנהיג מתנהג באופן הסותר את סכמת המנהיגות של המונהג, הדבר עלול לפגוע באופן בו המנהיג נתפס

כמוביל, והתנהגויותיו עלולות להיתפס כפחות אפקטיביות ביחס למצב.

לצד כתיבה מרובה הן בנושא תיאוריות ייחוס של מנהיגות והן בנושא מנהיגות קולקטיבית/משתפת, מרבית המחקרים

הבוחנים את תיאוריות ייחוס של מנהיגות מתבססים על תכונות והתנהגויות המבטאות מבנה מנהיגות היררכי, המתמקד

במנהיג כאינדיבידואל ייחודי. הכותבים במחקר זה בחנו את מידת ההסכמה בין אנשים לגבי תכונות פרוטוטיפיות

של מנהיגים, המבוססות הן על מודל של מנהיגות אינדיבידואלית והן על מודל של מנהיגות משתפת. 

קריאת התקציר רלוונטית במיוחד למתעניינים בתפיסות מנהיגות בקרב מונהגים, ולכאלה העוסקים במנהיגות

במרחבים משותפים ובשילובה במבנים ניהוליים המתאפיינים במנהיגות היררכית. 

המאמר מובא כאן בתמצות רב ומומלץ כתמיד לפנות לקריאה במאמר המקור (לינק למאמר מופיע בגוף התקציר).
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קישור למאמר המקור
 

כיצד אנו מגדירים מיהו מנהיג? אם נבקש מאנשים לציין מהם מאפייניו של מנהיג, סביר כי ממצבור זיכרונם וניסיונם, תהיה

בדמיונם דמות מנהיגותית שתייצג את האופן בו מנהיג נראה ומתנהג. אלה הן ההנחות המיוחסות לתכונות המצופות ממנהיג

(Implicit leadership theories: ILT). ההנחות, הציפיות והתפיסות בהן מחזיק כל אחד סביב השאלה "מיהו מנהיג?" הן

משמעותיות וחשובות במערכת היחסים בין המנהיג למונהגיו, אך גם עבור המנהיג עצמו. כך לדוגמה, סתירה בין תכונות

המנהיג המצופות, לבין תכונות המנהיג כפי שהן באות לידי ביטוי בפועל עלולה להוביל להתנגדות ואף לאי קבלת המנהיג. כמו כן,

האופן שבו המונהגים תופסים את המנהיג קובע במידה רבה את תפיסת האפקטיביות שלו בתפקיד.

שנן שתי תפיסות מרכזיות הנוגעות למבנה הניהולי של המנהיגות. ראשונה היא תפיסת מבנה היררכי – זו הרואה במנהיג בודד

כדמות המרכזית והבלעדית בהובלת קבוצה, והשנייה היא תפיסת מבנה משותף – לפיה מספר מנהיגים מובילים יחד את

הקבוצה. בספרות המחקרית ישנה התמקדות רבה בתפיסות או בציפיות הנוגעות לתכונותיו האישיות של המנהיג ושל מנהיגותו

במבנה היררכי. במבנה זה, דמות המנהיג נתפסת כדומיננטית, גברית וריכוזית כמו גם, בעלת אינטליגנציה גבוהה, כושר התמדה,

וכריזמה – אלה הן תכונות והתנהגויות המבטאות את המיקוד במנהיג כאינדיבידואל ייחודי. התמקדותה של הספרות בנושאים אלה,

גרמה ליצירת מספר רב של מודלים העוסקים בדמותו ובתכונותיו הייחודיות של המנהיג. ואולם, בשנים האחרונות חלה עלייה

במספר המודלים המוצעים שבבסיסם תפיסות המנהיגות קשורות ליכולותיו ולתכונותיו השיתופיות של המנהיג וליחסיו

הבין אישיים. בין המאפיינים של מנהיגות זו יש את היכולת להנהיג תוך יצירת שיתופי פעולה, האצלת סמכויות, קידום של חידושים

,(integrative leadership) ושינויים ועוד. הכותבים מציינים שלושה מודלים מרכזיים בהקשר זה: מנהיגות אינטגרטיבית

.(adaptive leadership) ומנהיגות אדפטיבית (complexity leadership) מנהיגות במורכבות

 

(Morse, 2010) מנהיגות אינטגרטיבית

מודל מנהיגות קולקטיבי זה מדגיש את היכולת של המנהיגים ליצור שותפויות מועילות להובלת שינויים חיוביים. המנהיג

האינטגרטיבי פועל באמצעות זיהוי הזדמנות לשינוי ורוקם קשרי שותפות עם יזמים למימוש חזונו. מנהיגים מסוג זה מובילים

לחיבור בין גורמים הזרים זה לזה, כך שהפרייה הדדית של רעיונות, התמחויות ויכולות שונים יוצרים שלם הגדול מסך חלקיו.

דוגמאות לתכונות של מנהיג אינטגרטיבי הן: אומץ, תשוקה, נכונות לקחת סיכונים, יכולת ליצור אמון וכן לבטוח בשותפיהם.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jls.21707


(Uhl-Bien et al., 2007) מנהיגות במורכבות

מודל זה ממחיש מנהיגות שמכוונת לעמידה באתגרים ולארגונים הזקוקים להתחדשות מתמדת. על פי מודל זה, מנהיגות מתבטאת

ביכולת אדפטיבית ודינמיות, בעזרת יצירתיות, רצון ללמוד וחשיבה מחוץ לקופסה. כדי להשיג זאת, המנהיג יתחזק דיאלוג

ואינטראקציה רשתית יעילה להעברת ולשימור מידע. בנוסף, המנהיג יכוון למתן מרחב התארגנות עצמית לעובדיו על מנת

לעזור ולייעל את העברת המידע בארגון.

 

(Heifetz & Laurie, 2001) מנהיגות אדפטיבית

במודל הקודם המנהיג מפתח רשתות עבודה יעילות כדי למנוע קונפליקט. במודל זה, המנהיג יזהה אתגרים נקודתיים המצריכים

עבודה הסתגלותית טרם התרחשותם. מנהיגים אלה יניעו את העובדים לפתרון האתגרים, וינצלו את המתח לקידום חדשנות

ולפיתוח רעיונות חדשים. צורת מנהיגות זו מצריכה מהמנהיג לקיחת סיכונים, ראש פתוח ומתן תמיכה לעובדים כדי למנוע פגיעה

בתהליכי פתרון הבעיות. 

 

שיטה

על מנת לבחון את מידת הרלוונטיות של מודלי המנהיגות הקולקטיבית בתיאוריות ייחוס של מנהיגות, נבנה שאלון בן 37 היגדים.

השאלון שילב שאלון קיים המכיל 21 היגדים המבטאים ציפיות לתכונות אינדיבידואליות, אליו נוספו 16 היגדים המבטאים ציפיות

לתכונות קולקטיביות. בניתוח נעשה שימוש בניתוח גורמים כדי לזהות קשרים בין שאלות, ובהמשך גם להבחין ב-"תכונות-על" (כמו

יצירתיות הכוללת תכונות כמו חדשנות, יזמות, בעל חזון וכו'). 

במחקר השתתפו 528 נבדקים, כ-20% עובדי אוניברסיטה וכ-80% סטודנטים, מתוכם 73% נשים והיתר גברים. 

 

ממצאים ודיון

החוקרים מצאו כי ישנן חמש תכונות-על המצופות ממנהיג. שלוש מתוך החמש נבעו מהיגדים המייצגים מנהיגות קולקטיבית:

אדפטיביות (Adaptive), שיתופיות (Collective), ויצרניות (Generative), ואילו שתי תכונות נוספות השתמרו מהמודל ההיררכי:

.(Dedication) ומסירות (Intelligence) אינטליגנציה

הטבלה הבאה מציגה את התכונות שנכללות תחת כל אחת מתכונות העל הקשורות למנהיגות קולקטיבית (כפי שעולה מניתוח

הגורמים):

 



ממצאי המחקר מצביעים על עלייה בציפייתם של אנשים למנהיג בעל תכונות שיתופיות/קולקטיביות, וזאת לעומת תכונות מסורתיות

של מודלי מנהיגות שמתמקדים במנהיג הבודד (leader-centric). הממצאים מצביעים על שינוי מציפייה לתפיסת מבנה היררכי,

לתפיסת מבנה משותף. הממצאים תורמים גם להבנה מעמיקה בנוגע לתפקידיו של המנהיג ולאופן בו נמדדת הצלחתו, אשר קשורה

ליכולותיו להנהיג ולהוביל תהליכי שינוי והתמודדות במערכת דינמית שממשיכה להשתנות. בנוסף, מנהיגים המחזיקים בתכונות העל

הקולקטיביות מעלים את סיכוייהם לקבל הכרה ותמיכה כמנהיגים. לבסוף, הכותבים מציעים כלי חדש המודד גם תכונות של

מנהיגות קולקטיבית בתיאוריות ייחוס של מנהיגות.


