
ניהול עצמי: נכון תמיד?
בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש במתודולוגיה של 'ניהול עצמי' בצוותים. זוהי חלק ממגמה כללית במנהיגות אשר מבזרת את

סמכויות המנהיג היחיד ומקדמת פעולה רשתית. בצד היתרונות הרבים, ולעיתים אף ההכרח לפעול באופן הזה, המחקר הנוכחי מציג

תמונה קצת יותר מורכבת. המחקר בחן את ההשפעה של סגנון המנהיגות – היררכית או ניהול עצמי – על האפקטיביות של צוותים. אולם

המחקר הוסיף למשוואה משתנה משמעותי נוסף והוא מידת הדמיון והשוני בסגנון העבודה של חברי הצוות. כלומר, המחקר לא בחן רק

את ההשפעה של המנהיגות על הביצועים אלא גם את התגובה והתמודדות של חברי הצוות אל מול סגנון המנהיגות שהופעל עליהם. 

המחקר הוא מחקר מעבדה ובכך כוחו וגם חולשתו. מחד, המודל המחקרי נבחן בתנאים סטריליים (יחסית) וכלל המשתנים במחקר

תופעלו ונמדדו באופן המדויק ביותר. מאידך, בתנאי המעבדה הרבה משתנים שקיימים במציאות ו"מלכלכים" את המודל לא נלקחו

בחשבון. כך למשל, בתנאי אמת יש לא פעם היכרות מוקדמת בין חברי הצוות ותהליכי לכידות יכולים לפצות במידת מה על שונות בסגנון

העבודה. הצוות לא פעם עובד יחד על משימה לאורך זמן או על מספר משימות וכך ישנם תהליכי למידה והתפתחות שלא נלקחו בחשבון

במחקר זה. 

הנקודה העיקרית של החוקרים היא כי יש לזכור את היתרונות שיש למנהיגות היררכית בתנאים מסוימים (ובעיקר בתנאים בהם יש שונות

רבה בסגנון העבודה של חברי הצוות ולכן נדרשת הבנייה גבוהה של המנהיג) ולא לאמץ את המודל של 'ניהול עצמי' בכל מצב. אין בכך

להוריד מכוחו של הניהול העצמי ומודלי מנהיגות מתקדמים נוספים אשר חופפים למודל זה (כגון, מנהיגות משותפת). בכל זאת, יש ערך

רב בהבנה שלא ניתן לאמץ מודל – מתקדם ככל שיהיה – לכל ארגון ולכל מצב. התנאים המאפשרים והמגבילים חייבים להילקח במגוון

השיקולים, ובעיקר יש לזכור את האינטראקציה שמתקיימת בין המנהיג למונהגים ובין הסגנונות האישיים של כל אחד מהם. 
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קישור למאמר

 

המאמר עוסק בהשוואת שני סגנונות מנהיגות בצוותים – ניהול עצמי לעומת מנהיגות היררכית – ובחינת השפעתן על אפקטיביות

העבודה בצוותים, תוך בחינת התנאים בהם כל אחד מהסגנונות משרת יותר את הצוות והמשימה. מחקרים רבים בתחום המנהיגות

עסקו במושג "דיפרנציאציה בסמכות" (authority differentiation) כלומר, מידת האחריות שניתנת לצוות עבודה בתהליכי

קבלת החלטות, וההשפעה שיש לכך על אפקטיביות העבודה בצוותים. דיפרנציאציה נמוכה בסמכות היא מצב בו האחריות לקבלת

החלטות ניתנת לכל חברי הצוות, ולכן רמת האוטונומיה ושיקול הדעת, גבוהות. דיפרנציאציה גבוהה בסמכות היא מצב הפוך, בו

האחריות לקבלת החלטות שייכת למנהיג ולא לחברי הצוות, ורמת האוטונומיה נמוכה יחסית. המצב הראשון, בו ניתן אוטונומיה

גבוהה לחברי הצוות מאופיין בסגנון מנהיגות של ניהול עצמי. המצב השני, בו האוטונומיה של הצוות נמוכה, מאופיין בסגנון

מנהיגות היררכית.

מגוון מחקרים נעשו על סגנונות המנהיגות והשפעתם על אפקטיביות העבודה בצוותים, אך עד כה לא בוצע מחקר המשווה בין שני

סגנונות אלה ובוחן תחת אילו תנאים ניהול עצמי הוא אפקטיבי יותר ממנהיגות היררכית ולהיפך. המחקר הנוכחי מציע שההכרעה

בנוגע לסגנון המנהיגות האפקטיבי יותר, תלויה במידת הדמיון או השוני בסגנון העבודה של חברי הצוות (מוכוונות ללמידה או

לביצועים). המחקר מצא שניהול עצמי הוא אפקטיבי יותר בצוותים בהם חברי הצוות דומים בסגנון העבודה שלהם. לעומת זאת,

בצוותים בהם חברי הצוות היו שונים אחד מהשני בסגנון העבודה, הגברת האוטונומיה רק עיכבה את עבודתם, ולכן, מנהיגות

היררכית הייתה אפקטיבית יותר.

 

מבוא

סביבת העבודה בעולם המודרני הופכת דינמית יותר ויותר, ולכן לעתים קרובות, המנהיג אינו יכול למלא את כל תפקידי המנהיגות

בצוות. שינוי זה הוביל מנהיגים רבים לעשות פחות ופחות שימוש במבנה הארגוני המסורתי ההיררכי שפועל "מלמעלה למטה"

(top-down), ויותר שימוש בתהליכי עבודה שטוחים, שיתופיים "מלמטה למעלה" (bottom-up) או במילים אחרות: ניהול עצמי,

צוותים עצמאיים, ומנהיגות משותפת.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984319303054


בצוותים בהם חברי הצוות שונים בסגנון העבודה שלהם (צוות הטרוגני), סגנון מנהיגות היררכית יהיה אפקטיבי יותר לעומת

ניהול עצמי.

בצוותים בהם חברי הצוות דומים (צוות הומוגני), סגנון מנהיגות של ניהול עצמי יהיה אפקטיבי יותר לעומת מנהיגות היררכית.

מושגים אלו הובילו את החוקרים בתחום להמשיג את הרעיון של "דיפרנציאציה בסמכות", אשר כולל בתוכו את מידת החופש שניתנת

לחברי הצוות בעת קבלת החלטות, את מידה בה האחריות נחלקת בין כל חברי הצוות, או לחילופין מוחזקת בקרב מספר אנשים

מצומצם וכדומה. מחקרים בעבר מצאו כי דיפרנציאציה נמוכה בסמכות בצוות (כלומר, ניהול עצמי) תורמת לאפקטיביות הצוות,  כיוון

שהאוטונומיה גדלה ואיתה תחושת הבעלות של חברי הצוות על המשימה. במילים אחרות, הגישה הרווחת טוענת כי ניהול עצמי

בצוותים יעיל יותר ומוביל לתפוקות גבוהות יותר. לעומת זאת, מחקרים שעסקו במנהיגות היררכית מציירים תמונה שונה. מחקרים אלה

גורסים שניהול עצמי בצוותים עשוי ליצור חוסר בהירות באשר לציפיות וההתנהגות הרצויה, ולכן להכביד על חברי הצוות ולפגוע בפניות

שלהם לביצוע המשימה. 

כותבי המאמר טוענים כי הממצאים הסותרים נובעים מכך שעד כה לא נערכה השוואה מחקרית-שיטתית בין שני סגנונות המנהיגות –

ניהול עצמי ומנהיגות היררכית – אלא שהשפעתם על אפקטיביות בצוותים נבחנה לחוד. לפיכך, עולה השאלה: תחת אילו תנאים

ונסיבות ניהול עצמי או מנהיגות היררכית משרתים טוב יותר את צרכי הצוות ותורמים לאפקטיביות בתפוקות?

גורם חשוב אשר יש לקחת בחשבון בהשפעה של סגנון המנהיגות על האפקטיביות בצוותים, הוא רמת הדמיון או השוני בסגנון העבודה

של חברי הצוות. החוקרים מציינים שני סגנונות עבודה: הראשון הוא מוכוונת ללמידה ובו הדגש הוא על ההתפתחות והתהליך, והשני

הוא מוכוונת לביצועים ובו הדגש הינו על ביצוע המשימה וההישגים. 

כאשר יש דמיון בין חברי הצוות באשר לסגנון העבודה שלהם (למשל, רובם המוחלט מוכווני למידה), הגברת האוטונומיה תסייע

לתחושת הבעלות והאחריות של חברי הצוות ותגדיל את האפקטיביות שלהם, לפיכך, סגנון מנהיגות ניהול עצמי יתאים יותר. לעומת

זאת, בצוותים בהם יש שוני גדול בין חברי הצוות בסגנון העבודה שלהם (חלקם מוכווני למידה וחלקם מוכווני ביצועים), יתאים יותר סגנון

מנהיגות היררכית. זאת, משום שאין אחידות בין הסגנונות של חברי הצוות, ועל כן הגברת אוטונומיה במקרה זה, תיצור בלבול וחוסר

בהירות. 

לסיכום, מודל המחקר בחן את ההשפעה של שני סגנונות המנהיגות בצוותים, מנהיגות היררכית לעומת ניהול עצמי, על אפקטיביות

הצוות. המשתנה המתווך היה רמת הגיוון (מידת הדמיון/השוני) בסגנון העבודה של חברי הצוות.

 

השערות המחקר
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סגנון מנהיגות היררכית וסגנון ניהול עצמי בצוותים: בכל צוות נבחר רנדומלית חבר צוות לתפקיד המנהיג והוא ישב בנפרד

מחברי הצוות בשעה שביצעו את המשימה. בתנאי של מנהיגות היררכית למנהיג ולצוות נאמר כי האחריות על הצוות ועל

הביצועים שלהם, היא של המנהיג. עוד נאמר, כי המנהיג צריך לתאם בין חברי הצוות ופעולותיהם, ולתת כמה שיותר הוראות

והנחיות. בתנאי של ניהול עצמי נאמר למנהיג ולצוות כי תפקיד המנהיג הוא לסייע לצוות על ידי זיהוי המטרות במשחק. בנוסף,

נאסר על המנהיג לתאם בין חברי הצוות, כי הם הונחו שהאחריות היא של הצוות. 

דמיון/שוני בסגנון העבודה: חלק מהמשתתפים הונחו במטלת המשחק להתמקד בלמידה של המשחק עצמו (מוכוונות ללמידה),

וחלק אחר הונחה להתמקד בביצועים במהלך המשחק, והונחו שמטרתם היא לשחק כמה שיותר טוב ביחס למתחרים (מוכוונות

לביצועים). בהמשך, חילקו את המשתתפים לצוותים הומוגניים והטרוגניים בהתאם לסגנון העבודה שתופעל.

שיטה והליך

המחקר כלל 285 סטודנטים, שחולקו לקבוצות של 5 אנשים בצוות. המשתתפים קיבלו משימה לשחק משחק אסטרטגי במחשב,

אשר בוחן יכולות קבלת החלטות (המשחק כלל הגנה על אזורים גיאוגרפיים מפני אויב). 

תפעול סגנונות המנהיגות וסגנון העבודה (מוכוונות ללמידה/ביצועים):
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דיון

בהתאם להשערות המחקר, נמצא כי ניהול עצמי מביא לביצועים אפקטיביים רק כאשר חברי הצוות דומים בסגנון העבודה שלהם.

כלומר, בצוותים מוכווני למידה או מוכווני ביצועים, אך לא צוות שמכיל גם וגם. 

בצוותים בהם החברים שונים בסגנון העבודה שלהם, מנהיגות היררכית נמצאה אפקטיבית יותר. 

המחקר תרם להבנה עמוקה יותר על דיפרנציאציה בסמכות, סגנון המנהיגות והשפעתם על תפקודם של צוותים. כאמור לעיל,

מחקרים רבים מצאו כי ניהול עצמי הוא סגנון מנהיגות אפקטיבי בצוותים ובהתאם 'ניהול עצמי' הפך פופולרי בצוותי עבודה בשוק

העבודה. ברם, חשוב לזכור שמחקרים אלו לא לקחו בחשבון שהשפעת סגנון המנהיגות על אפקטיביות הצוות, תלויה בתנאים

ובנסיבות, ואין זה נכון לומר כי ניהול עצמי אפקטיבי תמיד. 

המחקר הנוכחי הראה כי סגנון ניהול עצמי אינו יעיל בכל תנאי, וכי בתנאים מסוימים, מנהיגות היררכית יעילה יותר ומובילה לתוצאות

טובות יותר. במילים אחרות, מחקר זה בחן לא רק את סגנון המנהיגות כמשפיע על הצוות, אלא לוקח בחשבון גם את המונהגים,

ובעיקר את סגנון העבודה שלהם ועל כן התגובה שלהם לסגנון המנהיגות המסוים.


