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 1שינויים בארגונים  תוליובמקבוצות 

 [ 2020 ']פבר

 

“If I see more than two pizzas for lunch, the team is too big.” 

Jeff Bezos, CEO of Amazon2  

"By the crowd they have been broken; by the crowd shall they be healed" 

3'Cody Marsh 

 

 פתיח

. אחת מאתגרותמערכות מושגים חדשות והן צורות חשיבה  הן  אמץ  ל  אותנועולמנו המורכב והכאוטי מזמין  

 תובנות ואפשרויות פעולה. יתווספוסוגיה מנקודות מבט שונות כך שנתבונן ב רעיון שככלמתבטאת במהן 

לברר את המהות הארגונית ואת תהליכי ההתארגנות יכולים להישען על מגוון  הרוציםשינויים מחוללי 

למעשה היא  קטנות־לאהתארגנות דרך העדשה של קבוצות  תהליכיב לטענתנו, התבוננותנקודות מבט. 

 .שונות כמה עדשותהתבוננות דרך 

 הקטנה או הצוותהקבוצה    הוא בדרך כללההתערבות    שלהשכיחים  ה  ממוקדיאחד    ,בחשיבה על שינוי ארגוני

.  (Miles & Schmuck, 1976) לחולל שינוי ארגוני רחב יותר מבקשיםשבאמצעותו  אורגןמשמשים  הם –

 ידע מתעלמת מתרומתו האפשרית שלכמוקד התערבות  צוותאו לההסתפקות בהתייחסות לקבוצה אולם 

וקבוצה  ת בינייםקבוצ – קטנות־לאהתנהגות הארגון בכללו. קבוצות  ה רחבה יותר שללהבנעל קבוצות 

 הרווחת היא  נטייהה, אולם  שיכולות לספק תובנות על התנהלותו של הארגון  התארגנויותהן    –  , למשלגדולה

ביניים ולקבוצות גדולות נראית   ארגון לקבוצות  בין, האנלוגיה  כפי שנראה בהמשך  .בהקשר זה  להתעלם מהן

 

תחת הכותרת:  26 ', גליוןאנליזהכתב העת 'בשיתוף איתמר רוגובסקי. חלק מפרק זה הופיע כמאמר ב בנכת הפרק 1

 ".שינויים בארגונים על הובלת –לארגון  כאנלוגיהקבוצות "
2 Vivian Giang, “The ‘two pizza rule’ is Jeff Bezos’ secret to productive 
meetings,” Business Insider, October 30, 2013, http://www.businessinsider.com/jeff-
bezos-two-pizza-rule-for-productive-meetings-2013-10. 

3 In: De Mare' P. (1975): The Politics of Large Groups. in: Stefano, Karen, Lenn, Rachel (2012): 

 "Small,large and Median Groups : The Work of Patrick De Mare" Karnac pp. 65-66 
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 תנועה שבין מכלול למרכיביו,בשל ה, הגודל בשל ,לקבוצה קטנהבין ארגון רלוונטית יותר מאשר האנלוגיה 

 .כאלה בקבוצותהתהליכים המתרחשים  בשל

מעצימים את ( Denton, 1991)ה הארגונית ימאמצים של ארגונים עסקיים לשטח את ההיררכילדוגמה, 

אין ביניהם והפועלים במכלול אחד היחסים שיכולים להיווצר בין צוותים אופי  חקות אחרלהתהצורך 

־התרבותייםנגזר מהשינויים  היהיררכי ־מעוטיצוותים  עלמבוסס היחסים היררכיים. המעבר למבנה 

ם הפועלי  צוותיםיותר ויותר  בארגונים  כיום  יש  בפועל  ו  ;  בסביבה העסקיתחברתיים, כולל אלה המתרחשים  

 אינטראקציההל  שאת הצורך להעמיק את ההבנה    . מציאות זו מחזקתגם בקרב ההנהלה והמטה  יחד ולחוד,

 בין צוותים. 

האינטראקציה ביניהם היא ומשלימות  יהםמשימותששל צוותים  רשתאל ארגונים כל להתייחסאפשר 

פוטנציאל   ויש להןאת התוצר המוכלל של הארגון. התאוריות על קבוצות וצוותים עשירות  ליצור  שמאפשרת  

כקבוצה של קבוצות יכולה להציע מגוון אחר של  ארגוןב התבוננותומכאן הרעיון כי  ,מעשי ערךהציע ל

 תובנות לגבי התארגנות והתנהלות של ארגונים. 

דרך שלו עצמית ההתארגנות התהליכי את ו ותהוותה , אתאת חיי הארגון לבחוןאנחנו מציעים , בהתאם

, הארגון כצוותי פרויקטים ;הארגון כקבוצת ביניים ;הארגון כקבוצה פתוחהלא־קטנה ) הקבוצאנלוגיה ל

 צורותמשקף את הדיאלוג בין שתי  זה פרק(. הארגון כקהילה ;הארגון כהמון ;הארגון כקבוצה גדולה

העדשה של קבוצה דרך  קבוצה של צוותים( וקבוצה של קבוצות )או  דרך העדשה של    –  ארגוניםב  להתבוננות

על מנקודת מבט אחת יותר  , למעשה,הללו מציעה מהעדשותכל אחת התבוננות דרך  גדולה )או קהילה(.

כלי התערבות שונים. שימוש בכל אחת מהן עשויה לעודד תהליכי שינוי אחרים וש ,ההתרחשות הארגונית

ל שאך גם להבין את הערך האינטגרטיבי  ,שלעצמהלהביט דרך כל אחת מהעדשות הללו כ אנו מציעים

 מי שרוצה לחולל שינויים בארגונים.עבור ערך רב  יש מבטהנקודות ריבוי ללדידנו,  הללו. העדשות

כל התארגנות כזו מעמידה ו ,סכנות אורבות והתארגנות כז כלל ים;דינמי הםהארגון ותהליך ההתארגנות 

 להועילעשויה  –כאילו הוא צוות או קבוצה גדולה  –ארגון כמכלול ב ההתבוננותהולמת מהמנהיג.  תביעה

 תובנות ובבחירת פעולות ארגוניות. בגיבושגם בהתחקות אחר תפקידו של המנהל 

 לרשותהעומדות את אפשרויות הפעולה  נתגוומו הרחיבמה תאינטגרטיבי נקודת מבט נציגבסוף המאמר 

לבין התפתחות המנהיגות  (למיניה)הדינמיקה בין התפתחות הצוותיות  ,נקודת מבט זולפי  1.ינוישהסוכני 

 אפקטיביות ארגונית. קדםשתהיא 

 

 הפרק הזה יעסוק אם כך בשילוב של נקודות מבט: הפרק:  בנהמ

 וקבוצות  הארגון כרשת של צוותים 

 בת הארגון כקבוצת רכ

 קבוצת הביניים בארגונים 

 פרויקט -הארגון כמגה 

 יחסים בין קבוצות ברשת 
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 הארגון כקבוצה גדולה

 הארגון כהמון 

 הארגון כקהילה 

 המנהל כמנחה קבוצות 

אינטגרטיבית במטרה לפתוח ולגוון    -לבסוף תוצע אינטגרציה בדמות מודל מארגן שיציע ראיה התפתחותית 

 שינוי.  את מרחב אפשרויות הפעולה של סוכני

 

 הארגון כרשת של קבוצות וצוותים

 סוגי קבוצות וצוותים בארגונים

סדיר את המחשבה על ארגונים כמרחב של קבוצות כדאי להתחיל בסיווג של מגוון הקבוצות האפשריות  כדי לה

מעבר להשתיכות של יחידים לקבוצות עבודה, היחידים בארגונים של היום שייכים למגוון רחב של  בארגונים. 

צוותים   12  - ארגון יהיה חבר בדיווחים מראים כי יתכנו מצבים שבהם איש   קבוצות בתוך הארגון ומחוצה לו. 

(. ארגונים מאמצים מצבים כאלו הן  BOYER O’LEARY  and  MORTENSEN, 2011ויותר במקביל )

כנגזרת של מבנה מבוסס מטריצה והן מתוך רצון ליצור הפרייה הדדית אינטנסיבית לאורך ולרוחב הארגונים,  

מעל מספר קטן יחסית של צוותים )שלושה(    )אם כי נמצא כי   לשיפור ביצועים ולחסכון במשאבי כח אדם

 .  בעוד צוותים המתחרים על תרומתיו של יחיד מבוקש ייעלו את השימוש בו(  ,היעילות של היחיד יורדת 

כאנלוגיה   –הסתכלות על ארגון כמבנה קבוצתי מורכב מציפה שני היבטים, היבט היחסים בתוך קבוצה 

סוגי קבוצות שונים  .  י ין קבוצות כאנלוגיה ליחסים בארגון רשתלהתנהגות של ארגון כולל, והיבט היחסים שב

ניתן לראות   בארגונים ולכן חשוב להבחין בין הסוגים.קבוצה ומכאן על החיים    בתוךחיים   לשמש להבנתיכולים  

 את מגוון הקבוצות הבא: 

ולהשגת מטרתו )משפחה,  קבוצת השתייכות מרכזית לקיום של היחיד  : (primary groupקבוצת ראשונית )

רוב הספרות הפסיכולוגית על התפתחות קבוצות עוסקת בקבוצה הזאת. בדרך כלל ידובר   צוות עבודה עיקרי(.

 קבוצת השתייכות. רא גם  קים תי מבתהליכי התפתחות של קבוצה קטנה ולפעמים קבוצה בגודל בינוני. לפע

יבותה, למנהל זו יכולה להיות קבוצת המנהלים  הקבוצה השנייה בחש :(secondary groupניות )קבוצה שניו

קבוצת הטכנאים במקצוע שלו. לפעמים קבוצה שניונית תהפוך חשובה יותר לאדם   – , או לאיש טכני בדרג שלו 

בצוות יעוץ בארגון המרגיש השתייכות לקבוצה המקצועית שלו   ןקבוצתו הראשונית )לדוגמא, משפט   רמאש

 לפעמים תיקרא גם קבוצת הזדהות.   גוני שלו.ות הארו )המשפטנים( יותר מאשר לצ 

שבה מערכת היחסים מתנהלת בתיווך של  )שיכולה להיות ראשונית ושניונית( קבוצה וירטואלית: קבוצה  

אמצעי תקשור טכניים ולא מתקיים בה קשר נוכחות שוטף. בקבוצה מסוג כזה נוצרים תהליכי תקשורת  

 פערי זמן בשל הפעולה מאיזורי זמן שונים. לרוב יהיו גם  פנים. -אל-חליפיים למגע פנים 
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מידע משותפת בשל תחומי  ו: קבוצת אנשים הנמצאים על רשת תקשורת  WhatsAppקבוצת    \קבוצת אימייל 

 אך אין ביניהם בהכרח שיתוף משימה או תחומי אחריות חופפים.   –האחריות או העיניין שלהם 

משום   –קצרת משך חיים אך ה ראשונית  דומה לקבוצלפעמים להיות    הט: יכולצוות פרויק \ קבוצת משימה 

ומתפזרת  ניתוח בבית חולים(   צוותלמשל,   –)או משימה מוגבלת בזמן ת לאורכו של פרויקט  שהיא מתקיימ

קבוצות משימה נבדלות גם    . יתכן גם שלאורך חיי הקבוצה מתחלפים חלק מהאנשים.בסיום השגת המשימה

במורכבות המשימה ובמגוון החברים השונים שבתוכה )צוות הומוגני עשוי ליצר התנהגויות שונות מצוות  

 רב הספרות המקצועית על התפתחות של צוותים מטפלת בקטגוריה זאת. הטרוגני( 

ן קצר )כמו צוות  פעמית הפועלת לזמ -מקרה מיוחד של קבוצת משימה חד  :( action teamפעמי )-צוות חד 

בד"כ יפעל על פי שגרות מתורגלות ובהתבסס  שרות בטיסה, צוות בחדר ניתוח, משמרת לילה של טכנאים(. 

ממונים למשימה הזמנית  ה"י מנהלים ( ומובלת עVashdi, et.al., 2013על מערכות יחסים חדשות או ותיקות )

(Farh & Chen, 2017) . 

זה   – שיש לה משימה קבועה אך האנשים שבה מתחלפים לאורך הזמן   : קבוצה(open group)   קבוצת 'רכבת'

קבוצה כזאת מפתחת נורמות התנהגות ושיטות עבודה    יכול להיות דוגמת צוות פרויקט אך גם צוות מטה. 

 יכולה להיות קבוצה כזאת.  Community of Practice. ששורדות גם כאשר חלק גדול מהחברים בה מתחלפים

הוק( על ידי חיבור בין יחידים הנמצאים בחלקי ארגון  -קבוצת חתך: קבוצה הניבנית לצורך מסויים )בד"כ אד 

להבנה ולחיבור בין שכבות    ונות )'אלכסון'( שהתכנסותם מוסיפה ערך ייחודישונים וברמות היררכיות ש

)לדוגמא לצורך תהליך אבחוני, לטיפול בממשק ארגוני שלא מתפקד היטב, לדיון אסטרטגי שתפני   ארגוניות 

 ( או לפתרון בעייה ארגונית רוחבית(. future search)כמו 

ם בתחום או משתייכים לתחום פעילות  ת רחוקה של מתענייני: קבוצות השתייכוFacebook \ LinkedInקבוצת 

ה  דימוי חברתי נשאף. השתייכות לקבוצדומה המשתפים אחד את השני בקטעי חיים מסויימים כדי ליצור 

כזאת מאפשרת לפעמים חשיפה למידע, להתרחשויות ולפעמים גם לפתיחת דלתות לתיקשור עם דמויות  

 בעלות עיניין. 

ורת אנשים שנרשמים כדי לקבל את הציוצים של אדם מסויים שהם מתעניינים במה שיש לו  : חבעוקבי טוייטר 

  – להגיד. לאנשים בקבוצה זאת יש מעט תקשורת בינם לבין עצמם ורוב המתרחש בה הוא האזנה לדבריו 

 הקצרים, של מי שהם עוקבים אחריו. 

 

ברור כי כמות הקבוצות שהיחיד שותף בהן יוצרות אצלו צורך לבחור, לאזן ולנהל את האנרגיות שלו. תהליכים  

אלו משפיעים על התועלת שלו לארגון ולצוותים שלהם הוא שייך, בכל בנקודת זמן והן לאורך זמן. ניהול  

ה גם היחסים בין הקבוצות  האיזונים ברמת היחיד משפיע על התועלות של הקבוצות השונות, אך בה במיד

משפיעים על יכולתו של היחיד להביא את עצמו לידי ביטוי. מכאן שיש כאן מערכת יחסים מעגלית של השפעה  

הדדית לאורך זמן בין התועלות של היחידים והתועלות של הקבוצות. מערכת היחסים בין היחידים ובין  

על סך    –את האפקטים הללו. לכן, כמסתכל כוללני הקבוצות יכולה להיות לפעמים מנטרלת ולפעמים מחזקת  

הן במימד התועלות והן במימד הלמידה   – ההתנהגות הארגונית, יש לצפות לתנודתיות בהתנהגות הארגון 
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טיבעית   - בלא קשר הדוק לתוכן פעולה מסויים או משימה עכשוית. יש לצפות לתנודתיות אקראית – והשיפור 

בלתי פוסקים,   – כלומר, קשה לניבוי. זאת אחת הסיבות לכך שארגונים והנהלות ישקיעו מאמצים  – בביצועים 

לסטרנדרטיזציה של ביצועים )באמצעות מערכי סינכרון כמו תיזמון כפוי של מעברים בין צוותים וחיזוק מערכות  

בביצועים לאורך זמן.  תיאום ממוחשבות ואנושיות(, זאת מכיוון שבאופן טבעי לא וודאי שתישמר אחידות  

ומכאן    –מאידך, ישנו סיכוי )לא קלוש( כי ההתנהגות הכאוטית לכאורה תתמסד מעצמה בדפוסים יציבים 

 תשחרר את הצורך בהשקעת מאמצי הסטנדרטיזציה.  

 

כאשר בכל גודל   –דל שלהן. המקובלה הינה לראות ארבע קבוצות  ודרך נוספת הינה למפות קבוצות לפי הג

 : )הרחבה על קבוצות אלו תבוא בהמשך הפרק(   נוני תיקשור שוניםגוות  התנהגויות ומנעשויים להתה

חברים המאפשרת לחוות את מגוון היחסים היכולים להתרחש בין   9הקבוצה הקטנה: קבוצה של עד 

 . פנים-אל-פנים חברים בה

קטנה מספיק כדי  ( אבל  societyמספיק כדי לייצג 'חברה' )(: קבוצה שגודלה medianקבוצה בינונית )

 ליצור אפשרות לשיחה בין החברים בה. 

: קבוצה הכוללת יותר אנשים מאשר מתקיימת יכולת קיום תקשורת שוטפת ביניהם או  קבוצה גדולה

יכולת לבנות יחסי אמון מתמשכים. מה שהופך אותם לקבוצה הוא כאשר הם הופכים להיות בעלי  

או כשיש להם מוטיבציה לעשות משהו ביחד )למשל,  עניין במשימה משותפת, מוטרדים מאותו אתגר, 

 קהילה(. 

 . מוגדר\ המון: מאות אנשים במרחב פיזי משותף 

 

ארגון מרובה צוותים עשוי למצוא את עצמו בקשיי ניהול משמעותיים. תופעות כמו איטיות בהעברת מידע  בין  

כדי  צוותים ובקבלת החלטות, וקצב תגובה לא תואם  לקצב האירועים )פנימיים וחיצוניים( הן תופעות שכיחות. 

פועלים ברשת ואיך רשת משפיעה על  להבין אותן ועוד יותר, כדי להתמודד איתן, כדאי להבין איך צוותים 

 פעולת הצוותים. 

 צוותים מרושתים? \איך קבוצות מרושתות  

מערכת היחסים ההדדית בין צוותים לרשת היא מורכבת. צוות יכול להיווצר כתוצאה של אינטראקציה רישתית  

ך, רשת  )כאשר כתוצאה מקשרים רישתיים אנשים מתקבצים לצוות בתהליך של בחירה עצמית(, וגם להיפ

לכל צוות ארגוני  תיווצר כתוצאה מאינטראקציה צוותית )או אף כאשר צוות מתפרק ואנשיו מתפזרים בארגון(.  

ישנה רשת קשרים עם חלקים אחרים של הארגון ומחוצה לו. רשת קשרים זו היא אחד מהנכסים של הצוות  

בתוך הארגון והן נגישות לידע    לקוח בשרשרת הערך- ועשויים להשפיע על הביצועים שלו, הן דרך יחסי ספק

ליחסים מוקדמים אלו יכולה להיות גם השפעה שלילית על לכידות הצוות בשל  והון חברתי חיצוני לארגון.  

צוותי' )אינטימי עשוי  -השימור של היחסים החיצוניים במהלך חיי הצוות. במקרה כזה גם יתכן שמידע 'תוך
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ת הכלל ובכך להשפיע )באופן חיובי או שלילי( באמצעות  להפוך להחלת חברים ברשת החיצונית ואף לנחל

 מעגל משוב  על היחסים בתוך הצוות.  

 איך משפיעים צוותים על הרשת?

כאשר קשרים אלו   יחסים קודמים בצוות עשויים להוות מנוף ליצירת קשרים ברשת ולשימורם לאורך זמן.

רשת אפקטיבית ברמה  -מספקים ערך מתמשך הם עשויים לחזק את עצמם )מעגל משוב חיובי( ולשמר תת 

הכלל ארגונית )הכרה טובה של ההון האנושי בארגון ורשתות הידע, ותהליכי למידה אפקטיביים(. מכאן שכדאי  

קה גבוהה יותר מהללו שמרושתים  להניח שצוותים שנמצאים במרכזן של רשתות עשויים להגיע לרמת תפו

פחות טוב. בכיוון אחר, צוותים המקושרים לצוותים פריפריאליים )ולגורמים חיצוניים( עשויים להימצא  

כחדשניים ויצירתיים יותר בשל נגישותם למידע וידע ייחודיים ומוכרים פחות. בנוסף, צוותים הנמצאים במסלול  

( יכולים  structural hole)  יםאשר אין לו מסלולים אלטרנטיבי גשר'(  )'צוות מתקושרת קריטי בתהליך הארגוני  

 . לרכוש עמדת כוח

כדאי לשים לב גם לאפשרות שהקמת צוותים בתוך מבנה רשתי קיים עשוייה ליצור מגבלות. הקמת הצוות  

מעוותת באופן רשמי את יחסי התקשורת הקיימים ברשת ע"י הכתבת תהליכים תקשורתיים ומערכות יחסים  

אתם )כלומר מערכות יחסים הדוקות יותר בין קבוצת אנשים   -חדשים. צוותים כאלו מעצבים יחסים של אנחנו 

מסוימת(  שיש להם השלכות חיוביות כמו שליליות. בצד השלילי ניראה העדפת חברי הצוות על חשבון חברים  

שת שנותקו מקשרים שהיו  אחרים ברשת, תחרות בין צוותית והשארת קורבנות )יחידים ( בשטח )חברים בר

יובי ניראה את התופעות המקובלות של התפתחות  החבצד קיימים או שהקשרים הפכו לפחות אינטנסיביים(. 

 יחסים בתוך צוות )לכידות, מיקוד במשימה(. 

אנו רואים אם כן כי למערכת היחסים המתפתחת בין צוותים לבין רשת בתוך ארגון יש השפעה הדדית  

 וחיוביות אפשריות על הביצועים של הארגון. והשפעות שליליות  

 מה התירגומים המעשיים של הרעיונות הללו? 

ארגון עם רמת העצמה גבוהה    כדי להתגבר על הבעייתיות של רשתות של צוותים ארגונים שרוצים

להרחבה  יותר,תקשורת מחוזקת, מהירות גבוה של זרימת מידע בונים את עצמם לפי העקרונות הבאים ) 

 :   (McDowell et. Al. 2016  ראה, 

נהלים שמומחים למיקוד הזה )לא  מהפיכת הצוותים לממוקדי לקוח או מוצר או שוק המנוהלים ע"י 

 מנהלים 'פרופסיונאליים'(; 

בתוך ההקשר האסטרטגי והתכנית  –ם לקבוע לעצמם יעדים ולהחליט בעצמם העצמת צוותי

 העיסקית )תוך היפוך הסדר על פיו מנהלים קובעים יעדים(; 

( כדי לאפשר  silo effect –פיתוו מרכזי פעילות ומרכזי מידע )על חשבון מחלקות ולמניעת ה  

 להשגת יעדים כוללניים;  אינטגרציה מהירה של מידע לזיהוי קשרים הנדרשים בין צוותים 

ארגון הצוותים סביב משימות, מוצרים, שווקים או צרכים אינטגרטיביים של לקוחות ולא לפי תפקודיות  

 יעילות ארגונית; \

https://dupress.deloitte.com/content/dupress/dup-us-en/authors/m/tiffany-mcdowell/.html
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הכשרה ועידוד של צוותים לעבוד בשיתוף פעולה, תוך הפעלת כלים מובנים לקישוריות )למשל, 'קציני  

 ות בין צוותים ותחלופת אנשים בין צוותים(; קישור', תשתיות פיזיות שמזמינות התערב

כל אחד יש לאן לחזור  ללאפשר מעברים של אנשים בין צוותים תוך בניית צוות אחד שהוא הבית כך ש 

ה של 'מומחה טכני' ושל  רכשפרויקט מסתיים )מכאן שלא צריך יותר 'הגדרת תפקיד' ובמקומה הגד

 'מומחה משימה'(; 

רים לכזה הממוקד בתכנון, באסטרטגיה, בחזון, בתרבות ארגונית  שינוי תפקידיהם של מנהלים בכי

 ובתקשורת בין צוותית. 

 

 (open group )קבוצה פתוחה, קבוצת רכבתכהארגון 

, ובהתאם גם יכול אין לה מועד סיום מוגדראך  בכך שיש לה נקודת התחלהמאופיינת  רכבת" תקבוצ"

גם ארגונים הם כמו ברכבת לאורך הדרך יש תחנות, ויש עולים ויורדים. . להשתנות הרכבה לאורך הדרך

קבוצת המשתתפים שהייתה  –על 'דור המייסדים' מושתתת  רכבת  ה. ועוד בדומה לארגון, קבוצהכאל

רמות , את השפה, את הרוח והאווירה, את הנוהקבוצה את מטרות מעצבתבראשיתה. קבוצת המייסדים 

 ם של הקבוצה. ילמאפיינים הראשוני יש קשר לאחר מכןמתרחשים ששינויים לואת היחסים. 

שהרכב צוות, מאחר  של  או    זו שונה מתהליך ההתפתחות המקובל של קבוצה  תהליך ההתפתחות של קבוצה

והוא  ,מוגדרים אינםתהליך ההתפתחות של הקבוצה שלבי בארגון. , כמו העתכל  משתנה משתתפים בהה

 יהלות,  בלתי מוחזקתאו    מוחזקתאקראיות רבה. לקבוצה מצבי רוח משתנים, היא יכולה להיות  ב  מתאפיין

מספר חבריה ות ממנו, תוקפנית או אינטימית, סקרנית או יודעת, רציונלית או רגשית, יבמנחה או עצמא

עוסקת בתהליכי קבלה של חברים ת רכבת (. בדומה לארגון, קבוצTurner ,2011) לקטון ואלגדול  עשוי

חדשים ובעזיבתם של ותיקים )ובהשפעה שיש לכך על קרבה ואינטימיות ועל מנגנוני 'תפיסת המקום' 

בקבוצה(, בהשתתפות לא יציבה של חברים בקבוצה )ובהשלכות שיש לכך על השגת המטרות שלה(, בטיפול 

אירועים  ציוןבו וסיומהחברות  התחלתיצירת טקסים של בת והגבולות(, במאחרים )שמירת המסגרו

 מיוחדים בחיי הקבוצה ובחיי חבריה. 

  

ניהול ההתארגנות, הקבוצה פתוחה על דרכי  ללמוד מהנחיה שלהדמיון בין ארגון לקבוצה פתוחה מזמין 

 :. כמה סגולות נדרשות בולטות בהקשר זהבארגונים מנהיגותהו

, הקודם להשתנות במעט מן המפגש הרכב המשתתפיםכל מפגש עשוי שב: מאחר אמפטיותיכולות  •

הרכב המשתתפים הדינמי על אף  ,הצוותחברי התחבר מיד ללאפשר שתאמפטיה  לבטאנדרשת יכולת 

  .המשתניםונושאי הדיון 

 תפיסותלדעות ול: יצירת אקלים המאפשר להתנהגויות, (Reaching for differenceחתירה למגוון ) •

 .פחות גם במצבים אינטימיים ובטוחים לבוא לידי ביטויעולם מגוונות 
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אפשר  ;מפגשבלתחושות שמתעוררות  באופן מבוקרלהגיב  מתבטאת ביכולת: מודעות עצמית גבוהה •

 ,)למשל שמתקיים בקבוצהבמודעות לרגשות ככלי שעוזר להגיב בצורה אפקטיבית לשיח  שתמשלה

לעודד  אחרות מסייעותאילו לתקשר ומילים מסוימות יכולות להפריע להם ש שונים במפגש עם אנשים

 (.ת דיאלוגומילים שמקדמ לבחור –אותם 

יצירת אקלים  לביןהשיח  של נושאי נהכווהאיזון בין למצוא את ה: אופנים של שימוש בסמכות •

 .מסוימת זמן נקודתבא את עצמם ולבחור נושאי התייחסות שמתאימים להם טהמאפשר לאחרים לב

מיומנות ליציב, היכולת לקדם לכידות הופכת  ובהן אינ הרכב המשתתפים: במסגרות שקידום לכידות •

תמיכה יכולת העל  של ממשהשפעה יש לחוסר לכידות  כאלה, צוותיםב .ייחודית וחשובה במיוחד

 – מנוהלים היטב( linkingמזמינה תהליכי חיבור ) מקדמת לכידות ההובל צוות.ה ביצועיעל הדדית וה

חתירה להסכמות אמצעות ב דומה, או חברי הצוות של נם המקצועיניסיוכי באמצעות המחשה  למשל

  2.והדגשת הנחות עבודה ותפיסות עולם משותפות

 קבוצת הביניים כארגון

)מעל   קבוצה גדולהחברים( לבין    שמונה)עד    קבוצה קטנהקבוצת הביניים נקראת כך משום שגודלה הוא בין  

 בקבוצת ביניים  –משמש מרחב להתנסות    בין ההיבטים האישיים להיבטים החברתיים  מפגשה  (.כמה עשרות

ולמצוא את הקול האישי   במצבים אלולחשוב במצבים מורכבים, לזהות כוחות שפועלים    תות היכולומתפתח

 (. Rogers, 2013הייחודי בתוך הדינמיקה של הכוחות הפועלים במרחב הארגוני )

גישה זו מונעת מן קבוצת הביניים משמשת כלי להתמקדות ביחסים חברתיים.    ,לפי הגישה הפסיכואנליטית

ולכן עיסוק  ,שלו תואישי־הביןהיחסים  תומערכפי שהיציבות הנפשית של היחיד מעוצבת גם על  ההנחה

  3משברים אישיים. לאיזוןכלי ביחסים חברתיים יכול לשמש 

ממובילי הרעיון  ,(de Maré, 1990) דה מארהפטריק ( וFoulkes, 1984, 1990)פוקס  היינריךזיגמונד לפי 

הקבוצה   .חברים  30–12קבוצה של    אהי  ייםבינ  תשל הטיפול הפסיכואנליטי באמצעות קבוצת הביניים, קבוצ

עבור . 'כאן ועכשיו'תוך התייחסות לממשמעות משיחה ומרגשות חילוץ לאפשר דיאלוג שמשמש ל נועדה

ל ותרג המאפשרתומסגרת טיפולית  ,הרגשות שלול והיאופני נ לשלמידה  מרחבהקבוצה משמשת  היחיד,

משמשת קבוצת הביניים    אם כן,.  (ego training in action"  ;Foulkes, 1984, p. 82a":  של פוקס  ויות)במיל

של פוקס   ומגוננת. לשיטתםפלטפורמה להפיכת חוויה חברתית מעיקה להזדמנות ללמידה במסגרת תומכת  

והרגיל הכלי שקידם את התפתחות הקהילות והחברה,  ןת ביניים הוקבוצהתהוות ופעולה של , ודה מארה

 (.Piper, & Thompson ,de Maré, 1991לעקרונות דמוקרטיים ) אותן

 ,בקבוצה קטנהש הוא קבוצת בינייםבין קבוצה קטנה ל הבדל חשוב, De mare', 2002)) לדעת דה מארה

עליו שהמוקד צמה ע היא ייםהבינ ת, קבוצ; לעומת זאתהמנחה הוא המוקד לתהליכי ההעברה וההשלכה

 לגרוםמאבק בין יחיד לקבוצה יכול  בקבוצת הביניים,  אגו(.  ־משליכים ואליו מעבירים סוגיות של אגו )וסופר

 לגרום אף –במצבים קיצוניים ו, יחסי שנאה ותסכול פיתוחולהקבוצה  שללמוקד התקפה  להפוךיחיד ל

 לבדידות נרקיסיסטית(.  יובילאובדן הזהות והייחודיות כי להתקפים פסיכוטיים )בשל הפחד 
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 אפ־סטארטעצמם פעמים רבות חלק מקבוצת ביניים )מחלקה, משמרת ייצור,  מוצאיםאנשים בארגונים 

ומשכללת את יכולתו ( מאתגרת את היחיד micro-culture(. התרבות הארגונית המקומית )ומהצעיר וכד

או באופן  יוכל לקבל שהאחרשבהם קשה להגיב באופן  מצביםקונפליקט,  במצביללמוד, לחשוב ולתקשר 

שיתאים למסגרת ההתייחסות המקובלת בעיני השותפים לשיחה. לכן חברי הארגון מחפשים את הרמזים 

קבוצת הביניים היא המרחב )מרובה לא אחת  'קביל' ו'נורמטיבי'. לפעול באופןהחברתיים שיאפשרו להם 

  זאת. תאפשרמשבמתכונת הדיאלוג  מתעצבהפרספקטיבות( שבו 

באופן שכיח  מבוססיםההדרכה  נותשעקרו אף ,ת בינייםבקבוצפעמים רבות הדרכות ארגוניות מתקיימות 

, את התפקיד הטיפולי   עצמה  לע  מקבלתאינה  קבוצה קטנה. אולם לרוב המערכת הארגונית  של  על תהליכים  

הכרוכה  התנסותמ הנובעקושי  אדם החווהלתרגל שימוש ברגשות במרחב מוגן.  הזדמנותמקנה  ואינה

במצבים מהחוויה.  שתאפשר ללמודמעטפת תומכת ל אינו זוכהבמרחב הארגוני  בינייםבשייכות לקבוצות 

תסכול, עוינות,  מביאות לידי ביטויאך  ,התנהגויות חברתיות שהן עדיין בטווח ה'נורמליות' מתגלות כאלה

קבוצת הביניים  את לפצל. תופעות אלו יכולות ליצור לחץ . ובדידות עצמיתוך הלריחוק רגשי, התכנסות 

 לשכוךעשויים אלו  מתחיםמנגד, שבהן יהיה קל יותר לטפל בסוגי המתחים הללו.  יותר,לקבוצות קטנות 

ת העבודה הופכת את התשובה י)לפעמים טכנולוגי מובהר ת בינייםבמסגרת של קבוצ צורך לפעולה אם

שמאפשרת  וירהואליצור  –לטריוויאלית(. בהקשרים אלו מוזמן המנהל לאמץ משהו מתפקידי המנחה 

לפתח יכולות של  הואיחיד כשעיר לעזאזל. תפקיד המנהל  של אימוץמצבים  ולמנוערגשות ווסת ל ,דוללמ

תרבות של  ולבססות קבוצתית נגד יחיד, התארגנ ותהמבטל יכולותאישית, ־על שונות בין שיגשרודיאלוג 

 על יחסים חבריים והתנהגות 'אזרחית' נורמטיבית. המושתתתתלות הדדית 

ערך ייחודי  להיות בעלששימוש בטכניקות התערבות הנגזרות ממאפייני קבוצת הביניים עשוי  נראה אם כן,

ה )המקבילים קבוצהניהול המתאימים ל. שימוש במאפייני הלעבודה בארגון שיש בו קבוצות עבודה כאל

לשיפור יכולת  פורייהות מתכונת פעולה ילאיכויות ההנחיה הנדרשות ממנחה של קבוצת ביניים( יכול לה

 4.הפעולה האינטגרטיבית של ארגונים

לו של הנחיית קבוצה קטנה. אפשר אהובלה והבנייה של תהליכים בקבוצת ביניים מעמידים אתגרים שונים מ

 5:מה דברים על הובלת ארגון גדול מתוך המטאפורה של הנחיית קבוצת בינייםללמוד כ

את המסר והמשמעויות ולתרגם אותם עבור אפשר לקלוט דיאלוג המתרחש בקבוצה ה מתוך •

 – יהיו ניטרליים, ללא נקיטת עמדהשיוצעו המשתתפים בהתאמה למציאות שהם חווים. המסרים 

 באופן שתואם אתלחזק לכידות פנימית  כוונהמתוך  ,. זאתאפשריים כיווניםהעלאת רעיונות, זיהוי 

 מטרות העל.

ההתבגרות של היחידים  על להשפיע קבוצהלפשר בתהליך ההתבגרות של הקבוצה ולא לתמוךאפשר  •

לאנשים לצמוח  תחזקת התשתית המאפשרהמנהל(. הנהגה היא  ללא תיווך שלשבה )השפעה מעגלית 

 למנועבד בבד נדרש  רגשות. עתיריולתרגל התנהגות אפקטיבית במצבים מורכבים, בלתי צפויים ו

מתרבות שונה מגיע הוא אם גם  –חזק מנגנונים של קבלת השונה והקשבה לאחר לשל צנזורה ו אווירה

לבטא אך גם לחזק את יכולתו של חבר בקבוצה זרז לשיח  מנהל יכול לשמשעולם אחרת.  ובעל תפיסת

 .עדריותגילויים של האינדיבידואליות על חשבון של אפשר חיזוק לובכך  עצמו,את 
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לחברי הקבוצה  מאפשרה ,מזמין( guideלשמש בתפקיד מדריך )את ובמקום ז, מלהוביללהימנע חשוב  •

ת ם אמקשתף פעולה עם הדחף של הקבוצה ללברקע ולא    להישאר  –  טחון עצמיייכולות הובלה וב  לפתח

 בחזית. המנהל

־סוציולוגיים ולא פסיכולוגיים: להתמודד עם אתגרים בין םתהליכיבכדאי למקד הקשב הארגוני  את •

מיקוד  –ובמקום זה  ,להימנע מפירוש אתגרים דרך התנהגות של יחיד ;אישיים־אישיים ולא תוך

 של יחידים. םתרבותיים ונורמטיביים היוצרים את ההקשר שמכוון את התנהגות בתהליכיים

או לפחות שלו עצמו,  הכרוכים בדפוסים האישיים  םקשייעל המנהל ליצור לעצמו הזדמנויות לפתרון  •

כדי   –עוץ תומך(  יובתוך תהליך מתמשך של התמודדות עקשנית )גם בעזרת ילהם,  גבוהה    לפתח מודעות

 לאפשר לעצמו לבצע את התפקידים שנמנו לעיל.

 יםפרויקטהארגון כרשת של 

מצבור תעשיות רבות )תעשיית הסרטים, התכנה, מחקר, בניה, יעוץ, פתוח מוצרים ועוד( מתנהלות היום כ

. פרויקטים הם מבנים זמניים המבוססים על 'פרויקט-של פרויקטים. כך למעשה ארגון הופך להיות 'מגה

שלונה( הם מתפזרים חזרה ימורכבת שעם השגתה )או כוצוותים ואנשים המיועדים למשימה מסויימת 

או מבוססי רשת ( Project-based-firms, PBFsשלהם. ארגונים מבוססי פרויקטים ) ותמקוריליחידות ה

(project-network-organizations, PNOs  ) הם כאלו שיכולות הליבה שלהן ניבנות סביב תיאום פרויקטים

בהם מארגונים שונים, והובלתם להצלחה בזמנים קצרים.  –שחלקים מהם מבוצעים ע"י גופים שונים 

פעמיים -ארגונים כאלו מבוססים על צוות קבוע קטן ומאגר של ארגונים משתפי פעולה חד פעמיים או רב

  .(Manning, 2017)לסקירת התחום ראה, 

נויות ליבה, האחת, היכולת מיומ רויקטים נגזר הצורך לפתח שתיפמנקודת המבט על ארגון כרשת של 

להקים ולקיים לאורך זמן קשר אפקטיבי עם גופים חיצוניים הן לצורך פרויקט מסויים והן לצורך שיתוף 

 'מאגר'ו 'רשת'פעולה מתמשך. השני, לנהל מאגר של משתפי פעולה זמניים )כמו פרילנסרים(. היכולת לנהל 

ול של ארגונים פרויקטליים. פירוט היכולות הללו כולל ביכולות הניה כן פונקציה חשובה-כת עלפהוגם יחד 

פורמליים, זמניים ומתמשכים, חיצוניים ופנימיים, מקומיים -בבד של יחסים פורמליים וא-ניהול בד

 וגלובאליים, וכן תהליכי למידה מפרויקטים על ניהול פרויקטים.

ות ביצוע גדולה. מעקבים מראים כי מגה פרויקטים הם פרויקטים בעלי מחיר גבוה, משך זמן ארוך ומורכב

מהפרויקטים הגדולים לא עומדים ביעדי זמן ותקציב. בדרך כלל תוקם עבור פרויקט כזה 'מנהלת  90%-כ

שהיא ארגון לכל דבר, אך זמני. המנהלת הזאת מקבלת משימה ואמצעים ויוצאת לדרך. אבל  –'פרויקט' 

שמבוססת על טכנולוגיה קיימת, ידע קיים, משאבים   בשל אורך הזמן ומורכבות הפרויקט אך טבעי שתכנית

קיימים, ותנאי סביבה ידועים לא תעמוד כאשר תשתנה רגולציה, ישתנו היחסים בין הגופים המבצעים, 

ודאות כדי להניח   -תשתנה הטכנולוגיה, יווצרו תנאי סביבה חדשים וכד'. למעשה ישנם יותר מידי מרכיבי אי

 להתממש. מכאן שנדרש ניהול שלוקח בחשבון מורכבות וכאוס.  שיש לתכנית הראשונית סיכוי

אם נניח שתפעולו השוטף של הארגון  –אפשר להסתכל על ארגון רגיל דרך המשקפיים של 'מנהלת פרויקט' 

מבוסס ממילא על סדרה של פרויקטים,'מבצעים לקידום מכירות', 'מבצעי סוף שנה', פרויקטי שינוי וכד'. 

פרויקטים מוצלחים שנשענו על -פרויקט ניתן להשען על ידע שנצבר על מגה-רגון כמגהמתוך הפריזמה של א
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ניהול מבוסס חשיבה מורכבת וכאוטית. בין היתר חשיבה כזאת מאפשרת לכאוס להתקיים בתוך סדרה 

 קטנה של כללים מחייבים. 

 מהם הכללים הללו?

לניבוי יחד עם ההנחה שכללי הפעולה  לאור הנחת העבודה כי רמת המורכבות של הפרויקט איננה ניתנת

שנקבעים בנקודת ההתחלה לא יכולים לעמוד לאורך הדרך, נידרש להכניס מרכיב של חדשנות כמרכיב 

מהותי בניהול הפרויקט. כללי ההתנהגות שישפרו הצלחה של ארגון כוללים את המכלול הבא כולו )לא 

 מהם מתקיימים(:במרבית הארגונים חלק  –מספיק שרק חלק מהם יתקיימו 

: לימוד מניסיון קודם: לימוד מפרויקטים קודמים וניסיון של מומחים וחוקרים על פרויקטים דומים 1כלל  

בעולם כולו, הערכת הסיכונים לפרויקט על בסיס פרויקטים קודמים, ביקור בפרויקטים בתהליך ושכירת 

 מומחים בתחומים הרלוונטיים

ידוע: בניית גמישות ויכולות הסתגלות בבסיס התכנית, התחלקות בסיכונים -הבלתי: התארגנות אל 2כלל 

בין המפעילים השונים, אינטגרציה אפקטיבית בין צוותי הפרויקט )גם אם מארגונים שונים(, חוזים גמישים, 

 ניהול מנגנונים לשיתוף פעולה

יפים )סימולציות וניסויים מחוץ : פיילוטים: לימוד שוטף של אפשרויות וחלופות, פתוח פרוטוט3כלל 

ודאויות -לפרויקט( להוכחת אפשרות ולשיפורים )נסיונות ומודלים בתוך הפרויקט( זיהוי והקטנת אי

 באמצעות פתרונות מקומיים.

: הכלת סיכונים מתמשכת: איזון בין יציבות לשינוי, ניהול חלקים חדשניים בנפרד מחלקים מוכרים 4כלל 

ודאיים -הליכי שינוי במהלך הפרויקט, חוזים נפרדים להתמודדות עם חלקים איניבוי, הבנית ת -וברי

 ואירועים לא צפויים.

: טיפוח חדשנות לאורך כל הדרך: הבניית תהליכים להדרכה, עיצוב, יצירה ושימוש בחדשנות; ניסוח 5כלל 

ודרכים לשיתוף מסמך רשמי על אסטרטגית החדשנות של הפרויקט, מערכת שליטה על החלקים החדשניים,  

 בידע חדש והצלחות חדשניות.

פרויקטים ומראים איך הכללים הללו -סוקרים במאמרם מספר מגה  (Davies, et.al, 2017דוויס וחבריו )

 תרמו להצלחתם של הפרויקטים שנסקרו.

אם כן, יש לנו כאן חמישה כללי מסגרת לניהול ארגון פרויקטאלי אשר בתוכם ישנו חופש פעולה גדול 

תהוות אקראית, המגיבה לשינויים בלתי צפויים בלוחות זמנים רלוונטים, תוך עמידה במטרות ויעדים. לה

 זוה דוגמא מעשית ליישום של רעיון של ארגון כקבוצה גדולה שבה מתאפשר כאוס בתוך מסגרת.

 

 הארגון כקבוצה גדולה

 ולהתמקד ,היחיד כחלק מהמון לתפוס אתפתח  תשל קבוצה גדולה פותח תבוננות בארגון דרך העדשהה

ות חלק יחלשות( הזהות העצמית והלחץ להיאובדן )או ה נעימים הכרוכים בתובנה הזאת.הבלתי רגשות ב

תגובות רגרסיביות   מתעוררותמורכבים. במקרים רבים    מודעים־ולאצרים תהליכים מודעים  וממשהו גדול י
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 להשתייךהצורך  בין ,חלק ממשהו להיותין רצונו בל ועצמלהיות  רצונו של אדםהקשורות בניגודיות שבין 

נפתרות  אינן, ואלה המאבק הזה מעורר תחושות חרדה .ומיוחדלהיות עצמאי  לבין הרצון מוכללהיות ו

צריך לדבר בקול ולהיות ש  משום,  נדרש אומץ רב  באותה קלות כמו בקבוצה קטנה. כדי לדבר בקבוצה גדולה

והדהד  קול נשמעהשקשה לדעת אם  משוםו ,(נחשפת בקלות אינהגוף השמע )שפת ייאכן  שהקולבטוח 

בכלל או גלוי משוב בקבוצה אין לעיתים הובהרה ) הדובר כוונת)בקבוצה גדולה יותר קשה לשמוע(, אם 

התגובה מאוחרת ולפעמים לפעמים    ;כלל)אם יש תגובה    םדי( ומה משמעות התגובות לדבריימשוב מילפחות  

אחר(. ההקבלה של תהליכים אלו  לאדםבעצם אולי או  לדברים אלהכתגובה  אם דבר נאמרקשה לפענח 

 לשיח בארגונים היא ברורה. 

פעמים רבות  –השתנות של יכולת ההקשבה בקבוצה גדולה הבארגונים הוא  למתרחששמקביל  נוסף עניין

לת להגיב . היכוועולה מחדש במפגש המאוחרשנאמר במפגש מוקדם דבר לתגובה מאוחרת במפגש  תושמע

ברמת החרדה של המשתתף.  אפשרית קודם לכן קשורה כנראה בירידההתרחש בזמן מאוחר למשהו ש

 בצורה שונה מאשר בקבוצה קטנה. בקבוצה גדולהיה וקבלה נחוות תתחושות של הכלה, חום, אמפ

לתחושת  שגורמת, את הכאוטיות ביחסים םחולשתאת או  בגבולות חוסרההקבוצה ממחיש את  גודל

של חוסר אונים )במונחים פסיכולוגיים אפשר לדבר   הבקריאת המציאות ואף לתחוש  טחוןיחוסר בלבדידות,  

 גם, ובארגונים מצויותכל התופעות הללו  (.disintegration anxiety ,על החרדה מאובדן הזהות העצמית

צורות   לובשהנוחות  חוסר  . המאבק להתגבר על  תחושות אלהם  להתמודד עכדי  היחידים  בארגונים נאבקים  

התלכדות לקבוצות שמטרתן התגוננות   ;(pairing)  זה על זה  כדי לגונןהתחברות לצמדים  התבודדות;    :שונות

 על בסיס דמיון חיצוני או רקע קודם. ללכ ךרבד ,)בשונה מקבוצות ממוקדות משימה(

תחושות ריבוי  – הרים רכבתנסיעה בת לילהיות מושוו הבמפגשי קבוצה גדולה יכול יההחוובסופו של דבר, 

במערכת הרגשית של היחיד  ות זד. שונּווקצר מא ןבזמ לעומקוירידות  לגבהיםעליות חיוביות ושליליות, 

לנטרל אותה באמצעות מנגנוני לא אחת אך בהם מנסים  ,במסגרת קבוצה גדולה קיימת גם בארגונים

התחושה שכאוס רגשי  , בשלגדולהבקבוצה בד"כ קיימים  , תרבות ארגונית ותהליכי ניהול שאינםשליטה

 להתנהלות ארגונית 'שפויה' )רציונלית וממוקדת מטרה(.  מפריע

 האלכ התהליכי השלכ. מנהיגות בארגונים מזמינה תפקידי מנהיגות על המנחים מושלכיםבקבוצה גדולה 

מודעים, במקרים רבים ההשלכה איננה אינם הללו  התהליכיםש משוםאך  ;להם פורקן בפועל ומאפשרת

תחושות של ל לגרום'פותרת' את תחושת אובדן הזהות אלא לזמן קצר. המציאות הארגונית ממשיכה 

לתהליכים  להפריע יםממשיכרשמיות בלתי התארגנויות בקבוצות תמיכה  כמוניכור, ופתרונות ו בדידות

ממשיך להתקיים  ,בלתי רשמילהרשמי  , בין. המאבק בין הגלוי לסמוילקדם מעוניין שהמנהל ייםהרשמ

לרגשות של עוינות, כעס, שנאה והתפרצויות זעם  גלגלשבתורו עשוי להת , תסכולולקיים תסכול מתמשך

ולהקצות   אלהתחושות    לפרוק  יצור הזדמנויותליטענו שנכון  מנהיגות. יש ש  בכלים שללשליטה  שאינן ניתנות  

 (. de Maré, 2002לכלוא אותן לאורך זמן ) שאי אפשרמשום  ,מרחב לשם כך

( שיכולה להיות לקבוצה healingקבוצה גדולה מתקשה להביא לידי ביטוי את האיכות המרפאה ) לסיכום,

ח בקבוצות להתפת  וטותאשר נמקדמות'  ־'לא(. בהקשר זה כדאי לשים לב להתנהגויות  Wilke, 2003קטנה )

 :וכמובן גם בארגונים גדולות

 רשמיים. בלתישמועות ורכילויות: מידע שמגיע ממקור אנונימי ומופץ בערוצים  •
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 ., לנהלים ולסמכותהתמרדות: התנגדות למנגנונים חוקיים •

ועשויה  רגשיהור ירעה המגבירה את ,)אמיתית או מדומה( סכנהשאינה מותאמת לפניקה: התנהגות  •

 לגרום לפגיעות הדדיות.

אופנה: אימוץ של סוגי פעילויות )כמו העדפת מוזיקה, לבוש, מוצר או ריקוד( או מטרות לתקופה קצרה  •

 .(שהיא מתמשכת –)בשונה מ'מגמה' 

מרחבים  הקצאת באמצעותמנגנוני ההגנה  עםכדי לאפשר תהליכים מרפאים בקבוצה גדולה יש להתמודד 

מנחה מתפקיד הל תפקיד המנמובחן מתגמלת. כאן בשלה ויות הדדית תותלוים קשר ליצורשיאפשרו 

ת את הדרך להיווצרות של דפוסים חברתיים מחזקים )משרים אמון, וותהוא להותפקידו הקבוצה הגדולה, 

נעים מהצורך שלו המּותומכים, מאשרים, מכירים ומוקירים, מקשרים( ולא להוסיף עוד מנגנוני שליטה 

בהקבלה  ,ממדי הסדר הרחבתלתבקשת כאן פעולה על הרצף שבין הרחבת ממדי הכאוס . מלהתגונן

להיות חלק מתנועת הרכבת,  מנהלה לשם כך, על .לתנועתיות של רכבת ההרים הרגשית שהוזכרה לעיל

כצופה משתתף בתהליכים או כחוקר אנתרופולוגי( ולזהות את לעיתים להכיר ברגשות הללו )לתפקד 

התקפים פסיכוטיים בארגונים פריצה של כדי למנוע  ,ולוגיים והפסיכולוגיים המתרחשיםהתהליכים הסוצי

 (.כאלה שנכפו עליהדפוסי סדר פנימי משלה )ולא  שיש להוכדי ליצור סביבה מחברת, מאמינה, 

 למשחקי כוח וסמכות נרחבקבוצה גדולה ככר 

 לשו היא הופכת למרחב של יצירת נורמות אםבעיקר  ,חומצע נוח להתפתחות של יחסי כ היאגדולה  הקבוצ

)דמוגרפי, שונה ומגוון  רקעמשחבריה באים קבוצה ב אם מדובר מיוחדלקונפליקטים, וב הזדמנויות

מנקודת מבט פסיכואנליטית, בקבוצה   .אל תוך הקבוצהטים  קונפליק  'מייבאים'פרופסיונלי, תרבותי( ובכך  

 של חרדה, ניכור ורגרסיה מסנניםש משום, לרוב יפוסיט התפתחות מהלךאינן זה הסכמות גדולה מסוג 

שדיאלוג עם האחר  לכךה פוטנציאל קבוצה גדולביש  מנגד,ה. קבוצהתקשורת המתקיימת במשפיעים על 

פתח פתח לחיבור בין זרים. יובכך  ,מודע(־לאתהליך ב  רך כלל)בד  שבועם הזר הפנימי    את האדם  פגישיוהזר 

טחון, ילהתגבר על תחושות של בדידות, תלות, חוסר אונים, ריקנות וחוסר ב  מאפשרפעמים רבות חיבור זה  

 לסמכות ותחושות של אובדן שליטה. הקונפורמיות של ההמון, כניע – הפוכהקוטבית תופעה  מעודד ואף

למתרחש בארגונים. בכל ארגון מתקיימים מאבקי  נלוגיא בקבוצה תההתפתחות של היחס לסמכו אופן

בקבוצות קטנות  .ןארגוהחברי חווים שמקור מרכזי למצוקות  משמשיםוהם  ,כוחות גלויים או סמויים

בקבוצה ואילו  ביישנים להתבטא,  אנשים עצורים או  המנחה מתמקד ביצירת סביבה בטוחה המאפשרת גם ל

של המזגן או  שלטב)שליטה  הפיזיים התנאים ןוגכתחומים רחב של ח במגוון ומאבקי כגדולה מתרחשים 

כות לקבוע מהס) התוכן)למשל שפת הדיונים(,  התקשורתדיונים(,  בחדר קביעת מקום הישיבה במשרד או

אלו מקשים על היחיד להישאר בפינה   (. מאבקיםשכנועויכולות    השפעהההנהגה )אמצעי  ו(  את נושא השיחה

בויה ולא להשתתף בהם )כפעיל או כצופה(. הם מכריחים אותו להיות עסוק תמיד )כמעט( בשאלות כמו ח

, ויינברג וויסהוטלהשתמש בכוח שלי?' ) ייעל 'כיצד' ?[משהו שקורה או שעתיד לקרות]'מה אני חושב על 

2013.) 

. בתחילת דרכה של קבוצה החברתי הוא צוות ההנחיה  הסדראת  ובקבוצה גדולה הגורם המייצג את הנורמות  

סמכות ברורה בחדר, אבל ככל שהקבוצה מתפתחת ותפקידים שמנחים לוקחים על עצמם   מייצגיםהמנחים  

ולפעמים מתחרים לסמכות המנחים. הדיאלוג  –מתבהרים, מתחיל חיפוש אחר מקורות סמכות נוספים 
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בארגונים על המתקיים סמכות ההנחיה מקביל לדיאלוג נוכח הפנימי בין סמכות פנימית לסמכות חיצונית ו

בקבוצה מנחה בקבוצה משיל מעליו את תפקידי הסמכות מתהווה    למשל, אםתפקידי הסמכות של מנהלים.  

את  םיהמעלאינם משילים בארגון מנהלים  אםד בבד, ב פיות.וחלסמכויות הופעה של צורך קבוצתי ב

לקח אפשרי הוא  (.internal locus of controlמכות פנימית )ס קשה לחברי הקבוצה לפתח הם,יסמכויות

 – ועוד יותרשליטה ב שלהם צורךהלזהות את אך רובם מתקשים  ,שיש טעם בשחרור שליטה מצד מנהלים

 שחרר אותו.נסות לל

בין ניהול   האנלוגיעומדים ביסוד הצרים בקבוצה גדולה  ולכוחות היכוחות ההרס  דיאלקטיים בין  היחסים  ה

 קבוצות־תתדיאלוג בין  כדי לעודד המתנגדת לפיצולהובלה על המנהל לנקוט שיטת  6.כזוחיית קבוצה הנל

 .עימותיםע  ומנלנורמטיבית ו  שתלבותהתהליכי  להוביל ל  ו,מז  במיוחד אלו השונות זו  ,)בעיקר פנים־אל־פנים(

מהכוחות  חלקל ולהימנע מלהפוךלהישמר בהתנהגותו . על המנהל טובהמצריכה יכולת הכלה  וזפעולה 

תופעות טבעיות בגדר טינה ותסכול  רגשותשל  , להגביר את המודעות להיותםההרסניים והרגרסיביים

פקידי את הדעת על תלתת  חשובר בין קבוצות בארגון. וביתהליכי חשיבה וח כדי לפתחמש בהם תשלהו

פן ההרסני שבהתנהלות הארגונית, לחשוף להציף את ה על המנהיג.  לאמץבקבוצה    חבריםלולים  עש  בןהקור

 .יותר טובאמון  ולבססאותו ולתמוך בתהליכים ארגוניים שיעזרו לצמוח ממנו 

 בחירהבפועל האך  ,(למנהל חופש להתערב בכל הרמות הארגוניות )היחיד, הצוות, הארגון בכללואומנם יש 

לעצב תרבות  ולנבוע מן הרצון הכלליות,לתמונה ולמטרה  להיות מותאמתבמוקד ההתערבות צריכה 

 צוות מסוים(. של ונורמות התנהגות )ולא לתקן התנהגות של יחיד או 

 ובקרב חבריה ייתפסמרכזי בתודעת הקבוצה )בשונה מקבוצת הביניים(,  , הוא גורםהמנחההמנהל, כמו 

לשמש בתפקיד על המנהל  לכן    .הצד האחר  ולהשראה מןלבעיותיה    מצד אחד ולפתרון  תמיד כמקור לצרותיה

צרים והחיוביים לטובת הקבוצה ואת הכוחות הי הרותם ,של תזמורת 7מוזיקלימנהל  , כעין'מנהל הטקס'

כמו  .להיות נגיש וניתן לזיהוילהיראות ו עליווהוא פעיל ולא נמנע,  המנהל תפקידבלי לחזק תלות מיותרת. 

 .(shared leadershipמנהיגות משותפת ) מנהיגים רבים ושל לאפשר ולקדם צמיחה שלכן, עליו 

 (behavior ssma and collective, ob, mcrowd) 8כהמון הארגון

אולם בבאצטדיון ספורט,  נוכחותמהתנהגות המונים היא תחום מחקר ותיק. תופעת ההמון מוכרת לרבים 

מוגדרת )לשמוע מוזיקה,   לתכלית. כל התכנסות של המון נועדה  , למשלהפגנהבאולם קונצרטים או  בקולנוע,  

 היותוה של  ויהחו  נעת מןמּובתוכה  היחיד    התנהגותו  ,פוליטית(־חברתיתלראות משחק ספורט או להביע דעה  

שאפשר להצביע אצלם על משותפת, או    םהתנהגותשבין רבים. המאפיין של המון הוא חבורת אנשים גדולה  

 כרטיסיםה  רוכשיאצל  התנהגות. החבורה יכולה להיווצר בצורה מתוכננת )כמו    שלעה או  שינוי משותף של ד

 יםיכולוחבריה צופים בשרפה, בשוד או בהתנגשות מכוניות(, לגבי כמו להופעה מוזיקלית( או אקראית )

א ; הי(שמלווים אותה לאורך זמן מופע להקת רוק( או ארוך )אוהדי הלהקהבכמו זמן קצר ) להישאר יחד

)אוהדי קבוצת  ריחוקדווקא מתוך פיזית )תור בכניסה לאצטדיון ספורט( או  סמיכותמתוך  יכולה להיווצר

, תפקידים, על כך  . נוסףםמימוסכ  כניסה  תנאיכללי קבלה או    להשתייכות להמון  בדרך כלל איןהכדורגל(, אך  

מבנה פיזי של המון יתארגן בה ומבנה יהיו לרוב נעלמים מן העין )פעמים רבות ימעמד, משימות, היררכי

בחזית(. לכן,  ןבמרכז, או דמוי חצי פרסה או קשת שמוקד התרחשות םמעגל או אליפסה שמוקד התרחשות

  .מועטהבהן    האינטימיותות וכאלה שהדוקבלתי    ,אישיות־ולארוב מערכות היחסים שיתפתחו יהיו שטחיות  
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כמה  התגבשו זכתה להתייחסות מעמיקה בספרות המחקר; לאורך השניםת ההתנהגות בתוך המון תופע

ההדבקה  תאורייתאלה היא  . אחת מתאוריותהמוניםשל מגוון התנהגויות  המסבירותתאוריות 

(contagion), משחרר את היחיד  ,אישיותועל ועל תודעת היחיד  קולקטיבי משתלטהמודע ־תתהעל פיה ש

הנחשב לתאורטיקן   לה בון,  גוסטב  של  מתחושת האחריות למעשיו ואף מדגיש התנהגויות ראשוניות )כדבריו

 ,A man descends several rugs on the ladder of civilization", Le Bon" :הראשון שעסק בסוגיה

מאפשרות  ,(האנונימיות )אפילו זמנית אלה, לצד וכי איכויות היפנוטיות ישלהמון  לה בון סבר כי .(1895

ההמון יהפוך למהות אחת עם כך שורגשנות בצורה מדבקת ומתגברת  רציונליות־אישל עוצמות ב להיטען

אנשים  ; על פיה,(convergenceההתכנסות ) תאורייתנוספת היא רלוונטית ריה תיאו חיים משל עצמה.

וונת מכוון ויוצרים המון. התנהגות ההמון היא להתנהג בצורה מסוימת מתכנסים יחד בכ המעוניינים

אמונות ה ,מערכות הערכים, הציפיות מתוך מאליההנוצרת כמעט  ,אנשיםאותם ההתנהגות המשותפת של 

 להםהם יודעים שהיא משותפת ולאנשים יש מטרה משותפת,  אםהמתכנסים.  שמביאים עימם הטיותהו

 יכולאו ) טמון סיכוןעצמאית  פעולהאם בבעיקר  –לבדם  אותה יחד, הם לא יפעלו להשיגושיש להם יכולת 

לשלם  שייאלצובלי  ,דרישתם תוכרוקולם יישמע  וזכמו נקמה או ענישה(. בדרך  ,להיגרם להם נזק אישי

 מחיר אישי.

היא מעין שילוב של תאוריית ההדבקה ותאוריית ( emergent norm theoryת התהוות הנורמות )יתאורי

 כאשרהתנהגות ההמון היא נגזרת של נורמות התנהגות המתפתחות בקרב המתכנסים.    ההתכנסות. על פיה,

משום  ,נגררים לצורת התנהגות מסוימת הםמתכנסים  משותפים ורגשותבעלי עניין  אנשים אנונימיים

מם ים עמה ראוי ומה לא ראוי. אנשים שמצטרפים להמון מביאיבאשר לשאלה  בהירות־אישההמון מספק 

 שות בהמון מתהוותחומתוך האינטראקציות המתראת הציפיות שלהם ואת הרגלי ההתנהגות שלהם, 

מנהיג שמכוון לכיוון מסוים, קבוצה  ההמון משתלהב בעקבות לפעמים ;נורמות משותפות, זמניות, חדשות

ות שנראית שכיחה השפעה גדולה או נוכחות של כוחות שיטור )למשל, כי נוח להצטרף להתנהג  שיש להקטנה  

 לא ברור מה מקובל ומה לא(. פעמים רבות נוצרות כך התנהגויות שלא היו נוצרות במצבים 'נורמליים' אם

 9.נורמטיבית־אלהתנהגות  , והוא עשוי לשמש הסברהתנהגותה לתת־מודע הקולקטיבי יש השפעה על –

 אצלוהן  יםיחיד אצלרגונים )הן כי תופעות דומות יכולות להתרחש גם באנראה  ,שנבחרנקודת מבט  מכל

 (:יםמנהיג

 .ארגונית או אישית של אירוע, ברמה והתרחשותאחריות ל  צמצום בנכונות לקבל •

 .הפעלת שיקול דעת עצמאי ללא, אחרים סמכותיים שמציגיםעקרונות להסכמה לעמדות או  •

 .להתנהגות מוקצנת מתוך אובדן שיקול דעת ובקרה פנימיתה יטינ •

 .שמזמינים התערבות אישית אירועיםפי לכ חושים קהותיחס של רגשי וניתוק  •

לגרום  המשתתפים בהמון מייצגים את עצמם בלבד, עצם הצטרפותם להמון עשויהשלכאורה אנשים  אף

אנשים  ,(Turner & Killian, 1987) קיליאן לואיסטרנר וראלף  לפיתפקיד מסוים בהתרחשות.  לאמץלהם 

 :שונים תפקידים למלאבהמון עשויים 
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כמעט , עם המטרה ומזדהה מאודסיטואציה המתרחשת ב טחוןיש בחש אדם(: committedהמחויב ) •

 להתנהג. מבין כיצד עליוומה קורה  יודעשאינו חש חוסר ודאות, 

 רה.לעומק בהתרחשות אך רוצה לראות מה יק עורבמ אינו(: curious spectatorהצופה הסקרן ) •

כייסות או השתתפות  וח שביןו)בט(: נמצא שם כדי להרוויח מהמצב exploiterמנצל ההזדמנויות ) •

 .(מזכרותמכירת  לבין וביזהבמהומה לצורך גניבות 

 ,אבל קיימת – ידיתיאינה מבארגונים  ם למלאיעשויהאנלוגיה בין תפקידים אלו לבין תפקידים שאנשים 

עד מאוד צופים מהצד או המנצלים הזדמנויות רלוונטית הלבין אלו  ארגון מחויביםבחנה בין חברי ההו

 להבנת התנהגות אנושית בארגונים.

התראה והכוונה  יתנועה, שלטה המכוונות אתגדרות  , כגוןפיזיים בכלים המוןההתנהלות אפשר לשלוט ב

)למשל  מים שמתנהגים באופן המצטייר בעייתימסוימעקב אחר אנשים  כגון ,חברתיים ומה, ובכליםוכד

איתור מראש של דמויות או קבוצות העשויות לנצל את ההמון למטרותיהן ומעקב  (, אובאמצעות מצלמות

באמצעות משתפי פעולה סמויים( כדי להתריע על התפתחויות אפשריות. לפעולות מעקב אחריהן )למשל  פיזי  

מאירועים המוניים(. גם  תקשורת)כפי שרואים לפעמים בדיווחי גלויות יכולות להיות השפעות משלהבות 

 לעצבומבנים שמתעלים התנהגות  היכולת לעצב – בארגוןכאן מתאפשרת אנלוגיה לתפקידי המנהיגות 

 10.תהליכים חברתיים לתיעול התנהגות

 כמת ההמוןוח

מחדש   התגלה  רעיון זהכמת ההמונים.  וא הרעיון של חיארגון כהמון הה  בסוגיית תפיסת  נקודת ייחוס אחרת

 החדירThe wisdom of crowds  (Surowiecki, 2005  )  פרובעזרתו של ג'יימס סורוויקי, שסלעולם הארגוני  

הדרך הטובה ביותר להתמודד  תמידעל מומחים אינה  הסתמכותהתפיסה כי את עולם הניהול  ה שללתודע

עולה על ערכה של חוכמת היחידים  ניםחוכמת ההמושבהם הוכח כי ערכה של עם אתגרים. התנאים 

 ההמון הם ארבעה:המרכיבים את 

 ;מגוון אמיתי של דעות •

 ;עצמאות של מביעי הדעה •

 ;ניסיון מגוון של המשתתפים •

 של המידע. (אינטגרציהתכלול )מנגנון מתאים ל •

 לתת את הדעת על כךנפגע. לכן כדאי  רכה של חוכמת ההמוניםע התנאים אינו מתקיים, מןאחד  אם

 הביטויאת מרחב  מגבילחברי הארגון עולמם התרבותי של ם לעמוד בתנאים הללו. תישבארגונים קשה לעי

לספק.  הארגוןיכול שלסוג  תחוםוהניסיון סמכות,  נוכחבעיקר  ם מוגבלת,עצמאותגם  ;לגיטימילהנחשב 

פתרונות למגבלות הללו קשורים  מאתגר.להיות במרחב הארגוני עשוי  ניםשימוש בחוכמת ההמו אם כן,

חיצוניים )דוגמת ספקים  אנשים והכנסתהמשתתפים בתהליכי ההחלטה בארגון  מעגלבהרחבת  בדרך כלל

דה על מגוון דמוגרפי יחידות ארגוניות שונות והקפמשונות ו יהברמות היררכי של אנשיםולקוחות(, שילוב 
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של התרבות הארגונית בעיקר בארגונים היררכיים  השפעתהאת  נדרש לצמצםאלו  כל לענוסף ותרבותי. 

 הבטחת אנונימיות(.  בדרך של)למשל וכוחניים 

מתחלקת אחריות  כש  ועל תכנונו.  חשיבה על שינוי ארגוניהאפשרויות    מרחיבה אתארגון להמון    האנלוגיה של

עובדים לקבל על לחנך  הצורךמתעורר  ,אחריות למתרחשמקבל על עצמו היחיד איננו ובין כמה אנשים 

אחריות ולהימנע מאובדן צלם אנוש, לקדם ערכים שמחזקים מסגרת, שייכות ולקיחת אחריות  עצמם

 מותר ואסור. בענייןולהיות מדויק במסרים 

בארגון,  'נביאי שקר'לסייע למנוע את הופעתם של יכולים  תדיר רלוונטי באורח שקיפות ואספקת מידע

 שמועות להתבסס.מולמנוע  אם הופיעו לצמצם את השפעתם

 11הארגון כקהילה

משותפת )כגון אגודה חקלאית או   שליטהל,  לאזור המגוריםהמשלבות התייחסות    ,לקהילה הגדרות אחדות

אינטראקציה לאינטרסים משותפים, לרבותית משותפת או ת־חברתית מורשתלמנהלה שכונתית(, 

קהילה יכולה להיות מקצועית, חברתית, לומדת  12.שותפות לתחושתואף  שמקיימים חבריה מתמשכתה

עוד יישחקני רשת( או מבוססת  – 'גיימרים'(, וירטואלית )למשל בתום יום הלימודיםתלמידים  –ה )לדוגמ

מקובל להניח שהאדם הוא חיה  ,מנותית או רוחנית(. על פי תאוריות סוציולוגיותו, אמונית, א)אידאולוגית

בסיסי )להקה( להימנע מתחושת בדידות. קהילות יכולות   צורךמ  נובעהשתייכות  בשלה    רצוןהחברתית אשר  

להתייחס אליה כאל   מצדיקה(  eco systemהקהילה כמכלול רחב )  תפיסתלהיות מורכבות מקבוצות משנה.  

 לזיהוי  ותקשהמבוסס על דינמיות ומורכבות    (אנושי מתהווה )שיכול להיות בו יותר כאוס מאשר סדר  מרחב

  (.McKnight & Kretzmann, 1993)וקסים מתח ופרד והעשויות להולידלפעמים, 

מחויבים, ה של עובדים  צבוקאם נתייחס לארגון כאל  בארגונים באים לידי ביטוי רבים מן המרכיבים הללו.  

קרייריסטים, במשרות שלמות או חלקיות, יועצים חיצוניים או אנשי מיקור חוץ ושותפים עסקיים 

אפשר להתייחס   –צרכנים )שגם הם חלק מהרשת(  להמחוברים בשרשרת משותפת של יצירת ערך ללקוחות ו

ון אשר עונים ( להצלחת הארגcontributors'תורמים' ) של סוכניםכאל קהילה המורכבת ממגוון  ואלי

להגדרות לעיל של קהילה, אף כי רמת המחויבות והמעורבות שלהם בקהילה יכולה להיות שונה ומשתנה. 

לעסוק בסוגיות של  של ארגוניםהנטייה  , ארגון מורכב מקהילת התורמים לשרידותו והצלחתו.אם כן

 א קהילה. שייכות, מעורבות עובדים ומחויבות לארגון משקפת את הרעיון של ארגון שהו

קבוצות הפזורות במקומות שונים בין הריחוק הפיזי  יוצאת דופן;קהילתיות  מייצגיםארגונים גלובליים 

. נקודת מבט זו מדגישה היחסי קהיל התפתחות מקשים על , המגבלות ותחושת הזרותמגוון השפות ,בעולם

 ,Luo and Shenkarשים )עוצמות הקשרים בין אנ אתמעצב הככלי ארגונית גם את המרכזיות של שפה 

 הקהילה.  ומחזק את( 2006

עשויה   גילוייהם  לאך    ,ההמוןלמאפייני  )חלקם דומים    כמה מאפייני פעולה  ההארגון כקהילה ממחישתפיסת  

 :(שונה להיות עוצמה

עוזבים אותה לפעמים וחברי קהילה שונים משתייכים אליה לפרקי זמן משתנים ) – משך השייכות •

 .(וחוזרים אליה
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יכולים ו ,חברי קהילה שונים מעורבים בפעילותה ברמות שונות ובתחומי עניין שונים – עומק השייכות •

 צופים מהצד. גם להתייצב בעמדה של

 נים )בשכר( או מתנדבים.חברי קהילה יכולים להיות נבחרים, ממו – סוג השייכות •

התנהגויותיהם עשויות בשדה באופנים שונים ו  פעול הארגוני, יכולים לגם  'שחקנים' במרחב הקהילתי, כמו  

 מגוונות.להיות 

 

 ניהול שינוי קהילתי 

)ההון הפיזי והאנושי(  הממשאבי הקהילחלק  מצב שבו –שינוי קהילתי הוא בדרך כלל תוצר של משבר 

או מאיימים על קודי  ,לשמר את הנורמות שלה או ילהמפסיקים לתרום מספיק כדי לקיים את הקה

שאינם בין אינטרסים  מהתנגשותלרוב  משבר כזה נולד(. Rothman, 1996, 2007) שאימצהההתנהגות 

התנגדות לבעלי הכוח )הכלכלי מאו    הסכמה רחבהלהשיג    יכולתהאובדן  משינויים נורמטיביים,  ממשלימים,  

רבות שינוי קהילתי הוא תוצר של התעצבות מארג כוחות חדש. שינוי קהילתי  פעמים ,אם כןאו הפוליטי(. 

בעקבות בעלי המנדט, השליטה והמשאבים. פעמים רבות מהלך כזה יקרה    שלכנית  ותממתוכנן יכול להיווצר  

אשר ו(, grass rootתנועת שינוי בקרב חברי הקהילה שאינם בתפקידים משפיעים ) התעוררותה של

של   תכנוןהן בעקבות  יכולים להתרחש   הקהילבשינויים  בעלי השליטה בקהילה לשנות כיוון.    'מכריחים' את

מתוך הקהילה  וזמהי והן כפועל יוצא של( גורמים מחוץ לקהילה )למשל רשות מקומית או רשות תכנונית

וי שינחולל ל שנועדושל התושבים עצמם(. תהליכי התערבות  או)של ראשי הקהילה ובעלי תפקידים בה 

)מנהיגות הקהילה, האפשרויות  מבין שתיים או שלוש    רך כללבדישלבו    מתוך תפיסת הארגון כקהילה  בארגון

כוחות  שמניעים. שינוי פחות והאחרות דומיננטיות מובילהאחת ה – (חיצוניותחברי הקהילה, השפעות 

אם  ,'למטה'ה הנעה לשינוי שמקור מרד'. אולםלהיתפס כ' עשוי הקהילתית היתחתית ההיררכיבחברתיים 

מלמעלה.   יובנותהליכים  אם ה  להתקייםתוכל  להצמיח חדשנות שלא    עשויהעל מחויבות לארגון,    נשענתהיא  

ערכית בין הארגון לקהילה  התאמה־איב ביתר קלות יחושו שב'תחתית הפירמידה', העובדים וזאף  וזלא 

אותה להשפעה על מהלכים ארגוניים. לכן, יש טעם  עשויים להתקשות לתרגםהם אך שבתוכה הוא פועל, 

 13לפעול כמנוע לשימור השרידות הארגונית. אותםלעודד 

 מנהלים לאמץ מגוון גישות ואופני התנהגותהאנלוגיה בין הובלת ארגון להובלת קהילה עשויה לגרום ל

פעול מתוך מודעות לצורך הבסיסי של אנשים לשייכות, מנהל יכול ל 14.חולל שינויים בארגוניםלבניסיון 

תומכת הזירת מפגש דינמית  הוא  הארגון  כי    ההבנה  ערך, ומתוךלביטחון, להשפעה ולקשרים חברתיים בעלי  

 במסגרת מטרות הארגון. ומסייעת להם לעשות זאתבפעולה של יחידים לקידום מטרותיהם 

וג מתמשך, אכפתיות, יחסים טובים ופעולה מתוך מחויבות תוצר של דיאל , בין השאר,ארגוני הוא שגשוג

 .הסדרה של תהליכים חברתיים )שיכולים להיות מעורפלים( המכוונים לתוצאות ברורות  כדי  תוךמשותפת,  

של הקהילה תהליך של חיזוק תחושת השליטה  –ברעיון של 'העצמה קהילתית'  מנהלים יכולים להשתמש

 פעיל שליטה.לה יו של המנהלושיפור יכולות
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סדר ה, מרדנות, מאבק לשינוי אקטיביזםמונעים מכי תהליכים קהילתיים יכולים להיות על המנהל להבין 

שגרות ארגוניות ותפיסות  בכוחניותולאתגר החברתי ולשינויים בסדרי העדיפויות של השימוש במשאבים, 

 עולם ניהוליות )למשל בדרך של התארגנות עובדים(.

 לכוון אתהבנה הדדית של אינטרסים ושאיפות,  לטפח ,שותפויות חוצות 'מגזרים' ולחזקמנהל יכול לבנות 

עיצוב דפוסי ולהתמקד בטווח כמקור עוצמה ארוך  הון החברתילבנות ולחזק את ה ,אנרגיות למשותףה

 תקשורת אפקטיביים.

יכולות לדיאלוג  לחזקו לקיים דיאלוג קבוצות מורחקות להזמיןשאלות חדשות,  לשאולצריכה מנהיגות 

 שינויים בסביבה שבה פועל הארגון.הבחנה ב( מתוך הייהיררכמה המתעלםישיר ומתמשך )

 

 בארגון  בין קבוצותהדינמיקה 

של  , ונדון בשאלת השפעתובתהליכים המתרחשים בין צוותים יותר מאשר בתוך צוותים קדנתמבחלק זה 

יחידים למבנה היררכי של ניהול צוותים ומשם למבנה של ניהול צוותים  ניהול ממבנה היררכי שלמעבר 

 .על־צוותיבעזרת 

  המעבר מפיקוד ושליטה לרשת של צוותים :1איור 

(McChrystal, Fussell, Silverman, & Collins, 2015) 
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כאשר ארגון פועל בסביבה הדורשת מפיקוד היררכי לניהול באמצעות צוותים,  המעבר המתבקש    גצואיור מב

כשמציאות משתנה בתצורה שאיננה  אושאין זמן לשאול את המנהל מה לעשות, ככלומר  –תגובות מהירות 

 וכדי להצליח נדרש שיתוף פעולה של מומחים במגוון יכולות. ,כנית כתובה כלשונהומאפשרת לממש ת

איטיות בהעברת מידע בין צוותים  –ממשיים ניהול  קשייחווה ארגון מרובה צוותים עשוי למצוא עצמו 

 תופעות שכיחות.  םהקצב האירועים )פנימיים וחיצוניים( את תואם  שאינוובקבלת החלטות וקצב תגובה 

 יחסי קונפליקט ושיתוף פעולה בין קבוצות 

קבוצות המחוברות בינן לבין עצמן ולא להיות  כמהל להשתייךהחברה הגלובלית מספקת לנו הזדמנות 

מתבודדים קיצוניים, כל אחד משתייך בד פרט ל ,מציאות הארגוניתבמשויכים רק לקבוצה קטנה מסוימת. 

הזדמנות להתפתחות של ניגודים, תחרות, קונפליקטים  היאזו חוויה  בבד לכמה קבוצות מכמה סוגים.

מות לתחושות גוראמון, תועלת, נוכחות ותרומה ה תתחוששל  גםובה בעת  ,ותגובות רגשיות שליליות

היחסים בין  קבוצות מעצימה את מרכזיותלכמה המציאות של ההשתייכות במקביל תגובות חיוביות. לו

 . עצמןקבוצות ה

קבוצות. בהקשר של  ביןהידע על סוגי היחסים  הואבנת החיים בארגונים שהם קבוצות מקור ידע חשוב לה

ידע. בצורך תמידי  לו  לכן יש  ו  ,משימותיולהשלמת    יהיו בדרך כלל די מומחיםלא    לצוות יחיד,  בארגון  הפעול

מית שאך נראה שהדרך הר ,השלמת ידע ש בין צוותים לצורךילהפג רשמיותצרים מסגרות וארגונים רבים י

את התשתיות להיכרות, לחיבור ולפתיחות  יוצרתלבדה אינה מספיקה. הישיבה יחד במפגשים מאורגנים 

להשתמש בהם במקרה הצורך. ככל שמתקיימים  שאפשרלצרכים של אחרים ומעצבת מסלולי תקשורת 

מחזקת את הקשר   ההדדיתהתועלת  שנזקקים לו.    בין מיידע לבמחזיקים  היותר מפגשים עובר יותר מידע בין  

 הרשמייםלחכות למפגשים    יםפסיקמ. במשך הזמן אנשים  להתהוותומאפשרת לעוד הזדמנויות להעברת ידע  

 בארגון.  יםאת כמויות המידע והידע הזורמ , ואלה מעצימיםיחסי תקשורת עצמאיים יםבססמו

חיצוניים )ספקים למשל( עשויה להיות צוותים  בינם לביןמערכת יחסים קרובה בין צוותים בתוך ארגון ו

קשיים בשרשרת  ביסודמקור להצלחה עסקית וליתרון תחרותי. בעיות ביחסים בין צוותים יכולות לעמוד 

בהפצת מוצר חדש, ירידה במכירות ובזבוז  הצלחה־איהערך של הארגון )כמו חוסר שליטה ברמות מלאי, 

כישלון בסוגי ליכולה להיות הגורם המבחין בין הצלחה  זמן(. מכאן שמערכת יחסים אפקטיבית בין צוותים

הפעולה בין ממשקים הם פעמים רבות במרכז  ףפעולות רבים. הידוק יחסים בין צוותים ושיפור בשיתו

 תשומת הלב הניהולית. 

הערך של הארגונים המודרניים מורכבת פעמים רבות מצוותים השייכים לארגונים שונים. המחקר  שרשרת

על הדינמיקה של יחסים בין קבוצות נוגע בסוגיות כמו בניית אמון, חשיבות התלות ההדדית ותהליכים של 

 :ם רבים )בהםמחקרי  העברתו בין צוותים.ליצירת התאמה הדדית והאופן שבו יחסים תורמים ליצירת ידע ו

Walton, 1967; Walton & Dutton, 1969 Smith, 1989;; , 2009Forsyth)   עוסקים באופן שבו מתפתחים

 ,צוות  בחיי  טבועיםהמקורות הקונפליקט והשיתוף  את  מחקרים אלו ממחישים  יחסי קונפליקט בין צוותים.  

 ,Simonהערכה עודפת של קבוצת ההשתייכות, רציונליות מוגבלת )סטראוטיפים ודעות קדומות, כמו 

 . כפילות־חפיפהויחסי  חליפין־סינרגיה, יחסי מעמד(, ניגודי אינטרסים, הבדלי 1982

לצוות יחיד  קבוצות. בין בוצות נשען על הידע על סוגי היחסים הבנת החיים בארגונים שהם ק מקור ידע נוסף ל

בהקשר של פעולתו בארגון לא תהייה בד"כ האפשרות להכיל את כל המומחיות הנדרשת לפעולתו. לכן, ישנו  

https://www.bookdepository.com/author/Donelson-R-Forsyth
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צורך תמידי לדעת איך ליצור נגישות לידע נידרש. ארגונים רבים מייצרים את המסגרות הפורמאליות להפגשה  

צורך השלמת ידע אך ניראה שהדרך הפורמאלית לבדה אינה מספיקה. הישיבה ביחד במפגשים  בין צוותים ל

מאורגנים מייצרת את התשתיות להיכרות, לחיבור  ולפתיחות לצרכים של אחרים ומעצבת מסלולי תקשורת  

ם  שניתן להשתמש בהם במקרה הצורך. ככל שמתקיימים יותר מפגשים, עובר יותר מידע בין הללו שמחזיקי

צדדית מחזקת את הקשר ומאפשרת לעוד הזדמנויות להעברת  -את הידע להללו שנזקקים לו. התועלת הדו

ידע להתרחש. במשך הזמן, אנשים יפסיקו לחכות למפגשים הפורמאליים ויבססו יחסי תקשורת עצמאיים  

סות על מגוון  שיעצימו את כמויות המידע והידע הזורמות בארגון. קהילות ידע כאלו יכולות להיות מבוס 

 ממחוייבויות הדדיות: 

שלפעמים איננו מרכזי לעבודה בהנקודת הזמן הנוכחית )אבל יכול להפוך למרכזי   – קבוצת אינטרס משותף 

מאוחר יותר( אך מעסיק מספיק אנשים כדי לנסות ללכת ביחד כיברת דרך  )לפעמים ניראות, קבוצות תמיכה  

 או רשתות מאפשרות(. 

המתארגנות סביב תחומי ידע ולא בהקשר למשימה. קבוצות אלו ממוקדות בבניית   – ת קבוצות פרופסיונאליו

 יכולות מקצועיות ובפתרון בעיות מקצועיות בעיקר כאשר סמיכות פיזית בין אנשים חסרה. 

- הממוקדות באספקת שירות או פתרון לבעיה ארגונית )אלו בד"כ קבוצות רב  – קבוצות משימה 

 דיסציפלינאריות(. 

כאלו הן מקום לחידוש ידע ולתיקוף של ידע, לזיקוק ולהפצת ידע, לבניית בטחון מקצועי ולהעצמת  קהילות 

מערכת יחסים קרובה בין צוותים בתוך ארגון ואף עם צוותים חיצוניים )ספקים למשל( עשויה  תחושת שייכות. 

עמוד מאחורי קשיים  להיות מקור להצלחה עיסקית וליתרון תחרותי. בעיות ביחסים בין צוותים יכולות ל 

הצלחה בהפצת מוצר חדש, ירידה במכירות,  -בשרשת הערך של הארגון )כמו, חוסר שליטה ברמות מלאי, אי 

וביזבוז זמן(. מכאן שמערכת יחסים אפקטיבית בין צוותים יכולה להיות הגורם המבחין בין הצלחה וכשלון  

פי הפעולה בין ממשקים הם פעמים רבות במרכז  בסוגי פעולות רבים. הידוק יחסים בין צוותים ושיפור בשיתו 

תשומת הלב הניהולית. אסור גם לשכוח ששרשרת הערך של הארגונים המודרניים מורכבת פעמים רבות  

מצוותים השייכים לארגונים שונים. המחקר  על הדינמיקה של יחסים בין קבוצות נוגע בסוגיות כמו בניית אמון,  

של יצירת התאמה הדדית והאופן שבו יחסים תורמים ליצירת ידע  חשיבות התלות ההדדית ותהליכים 

מחקרים אלו  מחקרים רבים עוסקים באופן שבו מתפתחים יחסי קונפליקט בין צוותים.  והעברתו בין צוותים. 

 ממחישים כמה ממקורות הקונפליקט והשיתוף המהותיים למבנה צוותי: 

כלי יעיל לניהול משאבים אישיים וקבוצתיים. תהליכי סיווג והפרדה המייצרים    –סטריוטיפים ודעות קדומות

תחושה מחוזקת של הומוגניות חברתית של הקבוצה האחרת על בסיס מעט מידע מחד ועוינות אליה מאידך.  

הסטריוטיפ מאפשר לחזק את הלכידות הפנימית של קבוצת ההשתכות או ההזדהות )אצל קבוצה בעלת  

או חולשה חברתית יכול להיות גם תהליך של הומוגנזציה עצמית ככלי להתחזקות(.    תחושת מיעוט

סטריוטיפים נוטים להישמר בגלל הטיות קוגניטיביות הקשורות בשיפוט והערכה של אירועים המשמשים  

  גם אם עשויים להיות לו מאפיינים הסותרים את הסטריוטיפ יוערכו כמחזקים - כמעגל משוב חיובי )כל מידע  

אותו(. לסטריוטיפים ודעות קדומות מתלווה באופן טבעי גם תהליך רגשי של הזדהות והשתייכות שגם הוא  

 רגשית, בין הקבוצות.  – תורם להרחקה 
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הערכה עודפת של קבוצת ההשתייכות:  חברים בצוות נוטים להעריך בחיוב את פעולת חבריהם לצוות  

בהשוואה להתנהלות של חברים בצוותים אחרים. הטייה זו תביא פעמים רבות להטלת אחריות להתנהגות של  

עוררות  לקוח על חברי הצוות האחר ולהטלת אשמה על הצוות האחר כשמת - שיתוף פעולה בשרשת ספק- אי

בעיות בתפקוד השותף של שרשרת הערך. כאשר יתקיים דיון משותף חברי צוות יתמקדו יותר בבעיות  

דבר  – התפקוד של צוותים אחרים מאשר בבעיות התפקוד של הצוות שלהם )"לא מכבסים כביסה בחוץ..."( 

סולידאריות והדדיות  מחייבת עיסוק פעיל בסוגיות של גמישות,   4שעשוי להקטין את היצירתיות. תופעה זו 

 ביחסים בין צוותים לאורך שרשרת הערך. 

Bounded rationality  רציונאליות מוגבלת היא תופעה פרופסיונאלית המבססת מגבלות לתהליכי חשיבה :

ותובנות על בסיס שפה מקצועית ותהליכי חשיבה מקצועיים המתפתחים בשלבי החניכה למקצוע. הכוח  

בלת בארגונים הוא בפיצוליות בין פרופסיות או בעלי מקצוע האמורים לפעול  העיקרי של הרציונליות המוג 

 בצוותי עבודה משותפים אך מגיעים לידי ניגוד בגלל תפיסותיהם המקצועיות. 

ניגודי אינטרסים: מערכת היחסים בין קבוצות מתפתחת גם בהקשר של ניגודי אנטרסים, תחרות על משאבים  

"הקבוצה   –מה בין מטרות. ניגודי אינטרסים מחזקים לכידות קבוצת הפנים )כלכליים וחברתיים( וחוסר הלי

 ההופכת להיות 'אויב'.   –הטובה", מול קבוצת החוץ 

קבוצות 'בכירות' לעומת קבוצות 'זוטרות'. השתייכות לסטאטוס גבוהה )למשל, קבוצת מטה    -הבדלי סטאטוס 

פעל( מייצרת באופן טבעי התארגנות קבוצתית  בהנהלת החברה( מול סטאטוס נמוך )למשל, צוות הייצור במ

קונפליקטואלית. לאורך שרשרת הערך נוצרים קונפליקטים בין קבוצת הייצור, קבוצת המכירות, וקבוצת  

למשל,    –הפיתוח לא רק על בסיס מטרות מתנגשות או רציונליות מוגבלת, אלא גם על בסיס מאבקי סטאטוס 

 ן האסטרטגי של החברה, או בחלוקת התקציבים השנתית. דעתו של מי תישמע יותר בתהליך התכנו

חליפין: בין קבוצות יכולים להיווצר יחסי חליפין המבוססים על הכרה בצרכים של קבוצה אחת   \ יחסי סינרגיה 

שאינם פוגעים באינטרסים, סטאטוס או משאבים של הקבוצה השנייה ואולי אף מחזקים אותה. יחסי השלמה  

יית התועלת של שיתוף פעולה לכל אחת מהקבוצות )ולאו דווקא מתוך הבנת הצורך  וסינרגיה נגזרים מרא 

 לפעמים כצורך שעה.   - על ארגונית משותפת(- לשתף פעולה להשגת מטרת 

: שבה פעילויות מסויימות נעשות בשתי קבוצות במקביל באופן מתוכנן )למשל כתחרות  כפילות \   יחסי חפיפה

של השתלטות של קבוצה אחת על משאבים או פעילות של קבוצה אחרת,    פנים ארגונית(, או מתוך אסטרטגיה

 או מתוך כוונת מכוון ליצור יתירות מול סביבה  בסיכון גבוה( או באופן לא מתוכנן )ולא מתוקשר(. 

פעולה  צוותים צריכים לשתף כאמור, התופעות הללו יכולות להתרחש בין צוותים בתוך ארגון, אבל גם כאשר 

במקרים כאלו השייכות הארגונית מהווה נידבך נוסף שמשפיע, ולפעמים מקצין  מעבר לגבולות הארגון שלהם. 

פרויקטים המבוססים על צוותים מארגונים שונים צריכים להתגבר לא רק  את הניגודיות והקונפליקט הצפויים. 

 
 ע:י:  relationalismהתופעה נוסחה תחת הכותרת  4

Macneil, I.R. (1986): "Exchange revisited: individual utility and social solidarity". Ethics 96, pp. 567–593. 
( ששייכות לצוות  יוצרת מתח מול 2( משפרת סולידאריות והתאמה, )1בבסיס הרעיון מונחות ההנחות שאינטראקציה )

(  אנשים שמשתתפים בסוג כזה של תחלופה הם אנוכיים ומחוייבים 3וות אחר, דבר  שעשוי להביא לקונפליקט, )צ
( אפשר להתמודד עם התנהגות חסרת עיקביות זאת רק באופן חלקי באמצעות התמודדות עם 4) -חברתית גם יחד, ו

 תבניות התנהגות לא אפקטיביות כשהן נוצרות.
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תקשורת )שפה   יעדים לא אחידים, שיטות עבודה, מטרות ו הבדלים בעל הבדלים בין ארגונים אלא גם על 

במקרים של צורך לנהל מפגש אפקטיבי בין צוותים מארגונים שונים מתעצם תפקיד  ואזורי זמן( ומרחק פיזי. 

התיאום בין המנהיגויות של הארגונים השותפים, ולהתאמה או הניגוד בין התרבויות הארגוניות יכולה להיות  

 השפעה גם כן.  

 

 ניהול ממשקים בין צוותים לאורך שרשרת הערך הארגונית  –שיתוף פעולה 

 תתפתחהמתופעה  והתופעות שתוארו לעיל ממחישות עד כמה שיתוף פעולה אפקטיבי בין צוותים אינ

יחסי איבה )המשקפים ניגודיות   ה סוגים:לשלוש  אפשר לפשטמעצמה. את היחסים המתפתחים בין קבוצות  

ויחסי שיתוף פעולה )המחייבים  (תפקידים מנוגדיםיקט )המשקפים (, יחסי קונפלאישיים־ביןביחסים 

בין קבוצות  תקשורתהסוגי  היחסים משפיעים עלסוגי (. םתפקידי בין הןאישי ו־הבין הן במישורהתאמה 

 בדרך כללסטרית )־חדבין הקבוצות; מערכת יחסים  תקשורת היחסים אינם 'זורמים' ואין –נתק  :בארגון

היחסים שבה  סטרית־דואך לא בחזרה; מערכת יחסים  לאחרת,מקבוצה אחת  ע זורםמידהיררכית( שבה 

יחסים  במערכת –אין התאמה בהכרח הדדית. בין סוג היחסים לדפוסי התקשורת  תקשורת'זורמים' וה

 .מגוון סוגי תקשורת עשויים להתקיים מסוימת

לתנועה החלקה של הארגון כמכלול. בגלל המגמה  עיהפרל עשוייםחלק מסוגי היחסים שתוארו לעיל 

כדי   אינטגרציה.יצירתה של    לכפות את  גורמים מחוץ לשרשרת הערך  נדרשיםפעמים רבות    לפיצול,הטבעית  

היווצרות יחסי שיתוף  ולעודדלפעול לנטרול ההשפעות השליליות לא אחת הארגון נדרש להיות תחרותי 

(. מנגנוני התאמה יאפשרו לגבור עליוד  וקשה מאי)ש  תחרותביתרון    שיקנו לו  , כאלהפעולה והתאמה הדדית

יתרון באיכות  להקנות לארגוןובכך עשויים  ,יותר של היכולות הארגוניות להביא לידי ביטוי מהיר ומדויק

הלי העברת ונבקביעת  ,  םצוותי  מתבקשת השקעה בפיתוח של יכולות תקשורת ביןובעיתוי. במילים אחרות,  

תדירות ועומק המשוב בין צוותים, באופן שייצרו רשת חברתית עצמאית )שאיננה הגדרת בוותים ידע בין צו

 על אמון הדדי וכבוד הדדי.  הנשענתת, ניוסתגלנזקקת למתווכים( 

 ומנהיגות( emergence)הארגון כקבוצה של צוותים: התהוות 

 רשתים להיות  יכולארגון    .(2)איור    אינטגרטיבית  נקודת מבט  היא  זה  במאמרתוצג  שנקודת המבט האחרונה  

אך גם מנחה. מכל  מנהיגלשמש של צוותים קטנים ובינוניים, קבוצה גדולה או קהילה, או המון. מנהל יכול 

של אפשרויות חדש תובנות על התנהלות ארגונית מסוימת ולפתח מגוון  לגבש אפשרנקודות המבט הללו 

  פעולה.

 ל קבוצה גדולהעשל קבוצות וכ קבוצהעל כן מבט על ארגו :2איור 
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מנהיגות  מאמצילבין תהליכי התהוות והתארגנות עצמית  משימה משלב עםארגון  ההתמודדות שלתהליך 

האיזון המתבקש בין פעולה מעצבת משתקף  2 איורב משימות.ב להצלחה יובילשלעצב את הארגון באופן 

משום שתהליכי ההתארגנות  יםהמנהיג נדרש ציו שלמאמ .הארגוןשל מתפתחת לבין התהוות מנהיג של 

 וסבר להלן.יכפי ש ,המבוקש הישגל שתאפשר להגיעלהתנהגות ובילו יתמיד העצמית לא 

 םלסוגיה וצוותים תהליכי ההתהוות של הארגון מקטנותו מבוססים על התארגנות עצמית של קבוצות

צרכים של  –כים אישיים של היחידים הבונים את הארגון נשען על צר הקבוצשל . תהליך ההתהוות השונים

השתייכות והזדהות. כך מתארגנות מעצמן קבוצות ראשוניות ושניוניות )'המקום שבו אפשר להרגיש בבית'( 

העל ־ולמשימת ןארגובלטכנולוגיה  מהבהתא ,קבוצות משימה )'המקום שבו אפשר להרגיש מצליח'( לעומת

בגלל הפיצול  .בין הצוותים והקבוצות ת ממשקים של שיתוף פעולה ותחרותההתהוות העצמית יוצר. שלו

המוליד את תופעת דפוס התנהגות תחרותי, כוחני,  בארגוןמתהווה  היררכיהמבנה ה לצד והמורכבות

להתמודד כל הזמן עם החלטות בסגנון דילמת האסיר )ברוב המצבים   הצורךמ  הנובעתהתנהגות    –  15'סילו'ה

של לכיוון  ותנוט ,זה מזהתקים והמנ ,המידע הטבעית בין השחקנים זרימתומטריצת הערך של הדילמה 

 ערךאת הלרוב התבססות של דפוס יחסים שממקסם  אהתוצאה הי (.יותר מאשר לשיתוף פעולה תחרות

שיתוף   בדמותתגובת נגד   תהיהשהתבסס    מודל תחרותיייתכן שלארגון. עבור ה הערך הכולל  פנילקבוצה על  

להיווצר תנועת מטוטלת בין דפוסים של  כך עשויהקונפליקט. את מחיר המתוך הבנה של הצדדים  –פעולה 

ביציבות שעשויה לפגום  בלתי יציבה,מציאות של התנהגות ארגונית  –תחרות לדפוסים של שיתוף פעולה 

 לאורך זמן. יומטרותלממש את  וביכולתוצמו עהארגון 

מצריכה דפוס יציב של שיתוף פעולה בין הקבוצות, הצלחה במשימה המורכבות של ימינו  בעידןשמאחר 

ח והוא כ לעשות זאתהכוח המרכזי שיכול  שיתוף הפעולה.והיעדר  הפיצולמגמת  שיאזן אתנדרש כוח 

שיתופי פעולה בין  שיאפשרותנאים  יתמוך ביצירת מגמת הפיצוללהתמודד עם מעוניין שמנהיג המנהיגות. 

מנגנוני ניהול מסייעים הגדרת תרבות ארגונית, יצירת ביסוס מבנה ותפקידים,  באמצעותקבוצות וצוותים 

מנהיגות שיאפשר התפתחות של מפגש אפקטיבי בין צוותים המבוסס על הבנת המשימה, אמון,   דפוסאימוץ  ו
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שחרור שליטה היררכית ויכולת להסתמך על   ,, תודעה משותפת, ביזור סמכויות החלטהזרימת מידע לכולם

 חוכמת ההמון.

 תמדת מנקודת מבט של קבוצות קטנותמתנועה  תוצאות, מתבקשתהשיג ארגון לאת הכדי להביא לבסוף, 

וחוזר  המון ושל לנקודת מבט של קבוצה גדולה , בינוניות ופתוחותלא עסקנו בהן(כמעט ובמאמר זה אף ש)

באינטגרציה  התמקדותבהעצמת הייחודיות של הצוותים לבין  התמקדותתנועה מאוזנת בין  ,חלילה

 ארגוןתפיסת ה מתוך כוללני לניהול צוותים ניהול בין הנודדת זו היא מאזנת ובראייה הכוללנית. מנהיגות

 .המון או קבוצה גדולה ,כרשת של צוותים

בין ניהול פונקציונלי מבוסס   ,(wholenessיים מתח תמידי בין צוותיות לכלליות )קצוותים בארגונים    בקרב

היערכות ללחימה ואימונים  ממחיש זאת היטב: צבאי. ארגון מומחיות לבין ניהול צוותים ממוקדי משימה

י הקרב והכוחות בעת לחימה מאורגנים צוות ;(ומה, תותחנים וכדשריוןהאם )רגלים, יחידות נעשים ב

 .יחידות האם שלהןלכל היחידות שפוצלו חוזרות הלחימה  ובתום ,כנית הקרבוהמסייעים להם לפי ת

בין ניהול אדמיניסטרטיבי )באמצעות  איזוןתוכל להוביל ל)כמו זו המתוארת באיור להלן( מנהיגות מאזנת 

צוותים ממוקדי אינטגרציה( לניהול  ןשה ,יחידות המטה כמו מערכות מידע, משאבי אנוש ולוגיסטיקה

 צוותים ממוקדי משימה(. ןשה ,שימות )יחידות המכירה, הייצור, הפיתוח ושירות הלקוחותמ

 

 

בין ניהול פונקציונאלי   (wholenessוותיות לכלליות ) כך, צוותים החיים בארגונים מייצרים מתח תמידי בין צ 

האנלוגיה המסבירה טוב את ההבדל הוא במבנה הצבאי:   )מבוסס מומחיות לבין ניהול צוותים ממוקדי משימה 

ה ואימונים יחידות האם )"הבית( מבוססות הטכנולוגיה החיילית )רגלים, טנקיסטים ,  מבתקופת היערכות ללחי

לפי תכנית הקרב. בהסתיים    םת לחימה מאורגנים צוותי הקרב והכוחות המסייעים להבע . תותחנים וכד'(

מנהיגות מאזנת תכלול את האיזון בין ניהול   אליהן(.  ות יחידות האם שלהן חוזר מלו  דות שפוצהלחימה כל היחי

מוקדי  שהם צוותים מ  –  אדמינסטרטבי )באמצעות יחידות המטה כמו מערכות מידע, משאבי אנוש ולוגיסטיקה
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שהם צוותים ממוקדי   –  ושירות הלקוחות  , הפיתוח( לניהול משימות )יחידות המכירה, הייצור אינטגרציה

 האיור להלן משקף את הטיעונים לעיל.  (. משימה

   

 

 המנהל כמנחה קבוצות

מנחה  לאמנהל כלהתייחס לכקבוצה של קבוצות מאפשרת  מתוך תפיסתוארגון ב התבוננותכפי שראינו, 

מנויות שמפעיל המנחה יכולות להיות רלוונטיות ויעילות מיוהתפיסת העולם, צורת החשיבה ו – קבוצות

עדשות  צירופן זו לזו של התובנות על התנהגות מנהיגותית שנולדות מן ההתבוננות בארגון דרךלמנהל. 

 .רעיונות להובלת שינוי בארגונים מאפשר לגבש כמההנחיית הקבוצות השונות 

הוא ( Langan, 1997) במקור פרויד שטבע זה מונחעניינו של (: free floating attention) (צף)קשב מרחף 

חומר ספציפי  חפשמל להימנע ,אג'נדה להצניע הקשבה מתוך המתבקש –ההקשבה הנדרשת ממטפל  סוגב

לגלות את   אבשיחה. בגישה הטיפולית, מטרתו של הקשב המרחף הי  שעולההחומר    ולהיות פתוח לקלוט את

של המטופלים. בעולם ה'נורמלי' המטרה יכולה להיות לגלות את החומרים   מודעים־הלאוהחלקים הסמויים  

והבלתי מתוכננים ולהיות קרוב יותר אל החוויה הנוכחית,  כרמהמּו השוניםצפויים, והתהליכים הבלתי 

 עכבלבאף אחת מהן, מאפשרת    אך לא להתמקדבמרחב    התרחשויותקשוב לועכשיו'. המיומנות להיות    'כאןל

קשב אליה.  קשרהן את קביעת העמדה ביחס להתרחשות מסוימת והן את תחושת הצורך לנקוט בפעולה ב

 .מנגיש למקשיב את האינטואיציה שלו עצמו ומאפשר לו להשתמש באסוציאציות החופשיות שלומרחף 

ן ההקשבה לעיצוב העמדה ולבחור מאפשרת לתת לדברים להתהוות בעצמם, להפריד בי  כזהשמירה על קשב  

צוותים 
ממוקדי 

 אינטגרציה
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פעמים רבות מנהלים נוקטים פעולה מיותרת או  –מתאים )אם בכלל האת נקודת ההתערבות בעיתוי 

 מוקדמת מידי(. 

של ניהול כהובלה, מנוגדת לתפיסה הרווחת  (: תפיסת העולם של הנחיהfacilitation) מיומנויות הנחיה

איננו   הוא  ;תחזק את המרחב שבו אחרים פועליםמוים לקרות  אפשר לדברמנחה מ  .הכתבה, קביעה ונוכחות

הוא מנהל שממתין  – מנהל מאפשר הוא יותר ממנהל מקשיב .במוקד אלא מאפשר לאחרים להיות במוקד

להתרחשות ולא יוצר אותה, שמאפשר למנהיגות של אחרים לבוא לידי ביטוי ומאפשר לעצמו ללכת 

 יפוקים מידיים ושנהנה מהצלחות של אחרים.(, מנהל שדוחה סfollowerבעקבותיהם )

של ופרשנותו  ,רבות פרשנויות עשויות להיותהתרחשויות חברתיות ל(: sense making) משמעותיצירת 

מגוון הדברים  )מתוך החיונייםשל בחירת האירועים מהלך ה –המנחה היא רק אחת מהן. התהליך הפרשני 

)מתוך   כלפיהםעיצוב הרגש  והלוגיקה המחברת ביניהם )מתוך מגוון התאוריות האפשריות(    גיבוששקורים(,  

מאפשר למנחה לבחור את ההתערבות המתאימה לדעתו. באנלוגיה, מנהל  – מגוון הרגשות המתעוררים(

פרשנות שהוא מציע למה שקורה, קושר בהתאם בוחר את השיקוף של המציאות כפי שהוא רואה אותה, 

ומשפיע על העמדה  תוח ערוצי תקשורת שיאפשרו למגוון נקודות מבט נוספות לבוא לידי ביטוימציע לפ

 .כל אלו בדרכים של שאלה, של הצעה, של אפשרות, של בחינה משותפת –הקבוצתית המתהווה 

אישיים מרובדים בחלקים גלויים וסמויים, אך גם מה ־ובין ־אישיים: תהליכים תוךחשיפת הסמוי מן העין

סמוי מהעין היא תמיד התוצאות אישיות וארגוניות. חשיפת על מודע משפיע על התנהגויות וובלתי וי שסמ

האנלוגיה של הנחיית  ,עניין פרשני שאיננו עומד על קרקע מוצקה של רציונליות ואובייקטיביות. ובכל זאת

ו'לשים אותן על  םאליהמודעים, לנסח השערות בקשר  בתהליכים הבלתי להתבונןקבוצות מזמינה מנהל 

 השערות בעצמם, לקבל או לדחות להתבונן בדבריםאפשר לשומעים להקשיב, לעכל, תהשולחן' בדרך ש

 ולהציע השערות משלהם.

 לנגדמכוונת אותו בהבנת המתרחש אשר ו ,: למנחה קבוצות יש תאוריה שהוא מאמין בהתאוריה זמנית

רוכש מיומנות וכלים הקשורים בתאוריה  המנחהה(. תאוריה על שלבי התפתחות של קבוצ למשלעיניו )

להתאים מאלץ את התאוריה  ואינומנחה מיומן קורא מציאות אולם הזאת ומחדד את יכולותיו לאורה. 

. הוא מחליף אותה – תורמת להתמודדות עם האתגרים אינההקיימת  ואם מתברר שהתאוריה למציאות,

אמונה בה. גם למנהלים יש תאוריות ה עצם לא עלושלה הדבקות בתאוריה מבוססת על התרומה אם כן, 

פעמים רבות מדי הם דבקים בתאוריה גם לאחר  ולםא .שיש להן השפעהניהול וגם הם דבקים בהן כל זמן 

רטיות, קהמודעות לתאוריות )שחלקן סמויות מן העין, שחלקן אידיוסינ אם כן,שהפסיקה להיות יעילה. 

א מהלך חשיפה ימתוקפות( שמנהל מחזיק בהן ה  ואבדוקות    אינן, שחלקן  wishful thinking  בגדר  שחלקן הן

 אפקטיבי. ניהולל יתרמולהחליף תאוריה, מהלך כזה, ונכונות חשוב. 

 

 סיכום

, על קבוצות קבוצות פתוחות על ,דע על קבוצות בינייםהנגזרות מי   תובנותכי ל ניסינו להראותבמאמר זה 

 הן בממד ההתנהגות, ותפעול מגוון גזור מהןלואפשר  להבנת תהליכים ארגונייםיש ערך גדולות ועל המון 

להבין מקורות נוספים להתנהגויות אנושיות  כך מתאפשרהארגונית והן בממד המנהיגות והובלת השינוי. 
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 שם מילוילסתגלניות  בלתילפיתוח דרכים להתמודד עם התנהגויות  עקרונות ולהגדיר ,במסגרת ארגונית

קבוצה )למיניה השונים( רכיב באות ארגונים אפשר לר לעהכאוטית  מנקודת המבט .של הארגון משימותיו

(, התהליכים Twemlow, 2005החוזר על עצמו בהיבטים שונים של תהליכי ההתארגנות ) 16'פרקטלי'

 כלילשמש    יכוליםלכן  ו  ,להמון  קבוצה קטנהרים בין  וביחבהארגון,    רובדיבכל    להתרחשיכולים  הקבוצתיים  

 שינויים. לחוללמעשי  כליואנליטי להבנת ארגונים 

 

 הערות שוליים 

מושג שכולל בעינינו את כלל ה'שחקנים' הפועלים בתהליכי השינוי  –מתייחס אל הקורא כאל 'סוכן שינוי' פרק ה 1
 בארגונים, מנהלים כיועצים.

 & Galinsky & Schopler, 1985; Schoplerעוד על קבוצות פתוחות בעולם הטיפולי ובעולם קבוצות התמיכה ראו:  2

Galinsky 1984; Tourigny & Hebert, 2007  . 

 ( multipersonal relationshipבמושגים פסיכואנליטיים, קבוצת הביניים עוסקת במערכות יחסים בין כמה אנשים ) 3
(, הדהוד mirroringתופעות נוספות כמו שיקוף )  , לצד(multiple transferences)  העברה בין מגוון אנשים  ריבוי תהליכיוב
(resonance סוציאליזציה ,)רא ועוד(למשל ו: Pisani, Colangeli, Giordani, & Popolla, 2006 .) 

 . Rogers, 2013, pp. 191–92 :ראו גם 4

 . Lenn & Stefano, 2012; Pisani, 2000, 2002ראו למשל:  5

 . Bunker & Alban, 1997; James, Eggers, Huges-Rease, Loup, 2005 ראו גם: 6

 שבדרך כלל מגיע לנצח על תזמורת במופע מסוים, מנהל מוזיקלי מפתח את התזמורת לאורך זמן.  –לעומת מנצח תזמורת    7

התנהגות המונים, אלא להתמקד רק בחלק הרלוונטי בעינינו לסוגיות אין בכוונתנו לסקור כאן את הידע הרחב שנצבר על  8
 זה. פרקשבהן עוסק 

הגישות שתוארו לעיל מתעלמות ממצבי סיכון ומהתנהלות היסטרית הנוצרת כאשר במפגש המוני מתרחש אירוע מסוכן  9
לא נכלל בדיון כאן האופי האסוני   כמו כןפניקה.    מעוררתאו מועברת שמועה על התרחשותו לכאורה של אירוע כזה, והיא  

 (.mobשל התפרעות אלימה ובעלת מאפיינים של אספסוף )

 .2004עוד: פיורקו,  ראו 10

 Journal of Communityספרות עדכנית על פסיכולוגיה של קהילות אפשר למצוא בכתבי עת כגון אלה:  11
Psychology (JoCP); The American Journal of Community Psychology (AJCP). 

פנים. כאן לא נעסוק בסוגיה של -אל-כדי להבחין מקהילה וירטואלית, יש המוסיפים גם את המאפיין של מפגשים פנים 12
 קהילות וירטואליות.

 .בארגונים שבהם עובדים מאוגדים בוועדי עובדים יכולה להיות רגישות מיוחדת לכיוון פעולה כזה 13

)ראו:  מנהיגות בקהילות לעשלה  השלכותוהיוסף על תרומתו לחשיבה על קהילה כ'אקוסיסטם' -תודה לד"ר שי בן 14
https://shayby.co.il)  . 

 ,נפרדבתפקד לבארגון  יחידהכל הגורמת ל ,חסימת התקשורת בין גופים בתוך ארגון היא( silo effectתופעת ה'סילו' )  15 
תחות של ניגודים ארגון. התוצאה היא בדרך כלל התפות באחר  יחידותשיתוף פעולה עם  הטמון בערך  להיות מודעת למבלי  

 .ןהארגושל וקונפליקטים בין יחידות, הימנעות משיתוף בהחלטות ופגיעה באפקטיביות 

המשקף את הרעיון שרכיב של הארגון מכיל בתוכו את כלל  ,ת הכאוסימונח מתחום תאוריהוא ( fractal' )י'פרקטל  16
 מכיל את כל המרכיבים של הכרובית השלמה.אחד של כרובית  פרחש כפיהתכונות והמאפיינים של ההתארגנות בכללה, 

 ספר.בשון הרא קהפר –ראה גם 
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