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הפקולטה לניהול

mba

אקזקיוטיב

בבריחת מזהות
החיים במעלה ההייררכיההארגונית רק נראיםנוחים .למעשה,
מנהליםומנהיגים נדרשים להתמודד מדייום עם שורה של
קונפליקטים
הולכים ומחריפים והופכים אותםלאנשים בודדים מאוד
שרק
ד״י טלי איננולד־דב״י

מאת

 witלי
לינאריים

המחאה

1סמ$2ND$
הנ\$DN2$₪
\₪

החברתית

מנים צורר בשינוי

מהותי במורל

המנהיגות הנ־
$TS1$הנ\$TS1$₪

ציבוריותועסקיות.לעומת

אמרלאחרונהעו״ד

מורידים לו
אחד בלבד של

גם אם אינם

1$1ST$סמ $1ST$מס־
התפשטותם או עצמתם ,אכן

בקצב

דרש במערכות

בארץ
ובעולם

רם כספי כי

את הראש״ .יש

המשוואה.

במסה

״כיצד לרפא

שאיננייכול להקלעליכם

באמצעות

זאת,

"אם מישהומצליח

משהו נוח מדי

אמירה

רים
$הבכירים $DN2$מתמודדים מדי יום גם עם
מעמדם ומשרתם .נכון ,גם עובדים

המחירים

נכון גם

עצמם בחרו

פשטנית :אלו

שאדם נמצא בעמדת

חוששני

הכבדים שגובים

משלמים
ושרובם

מצאו

עם הזמן פתרונות ,מעקפים או הרחקות .ועם זאת עובדה
היא

שמנהיגות

מציבה

בפניבעלי

תפקידים

אתגר

המחכים

לכל

פנאט״ כותב

מחיר.

בתפקידם

$DN2$במציאות $DN2$,אלה
ציאות,

גם

אלה

מציבים בפניו

ההתמודדות עם

בכירים

מנהיגות

אתגרים

החששות והספקות.

לא

פשוטים:

תמיכתם.

דואמון־היכרות.

ככל

כךעולה

רמת

בכירה יותר,

של ההחלטותשעליו לקבל

דווקא אצל מנהיגבעל

נחמה

מעידה ,ואתגר ההת־
$TS1$ההתמודדות$TS1$

מיוחד בגין

האי וראות

ארם

מהאחרים .במ־
$TS1$במציאות$TS1$,
במקרה הטוב,

מודדות
$DN2$ההתמודדות $DN2$עם המצפים ליחס
אין עמ מי לדבר:קונפליקט

המלאכיםואלוהנבלים וכלשעליכםלעשות הוא לתמוך
במלאכים ואזי הטוב יגבר עלהזדון".
במילים אחרות ,גם בלהט צדקת הדרך כדאילזכור
שהמשוואה מורכבת ושהרוב המכריע שלהמנהלים הבכי־
$TS1$הבכירים$TS1$
זוטרים

בקרב אוהדיו
ולהתעלם,

בראיית צד

עמוסעוז :״מי הם הטובים בסרט ומי הם
הרעים...

שהמנהיגים

תומכים ומתנגדים .מרגע שמונית ,אתה מנהיג של
ושל שונאיר במידה שווה .נט־יתו הטבעית של כל
ומנהיג גם הוא אנושי ,למרבה הפלא היא למצוא

אוהביך

וגם

מספרן.לכן,

אחריות והבנה גוברות גם

פרדוקסלי ,ככל
באופן

המחשבות,

שמנהיג ניצב

בפני החלטות מורכבות יותר ,כך קטן מספרם של
ביכולתו
להתי־עץ בפתיחות .הסתירה שבין ״לך תס־
$TS1$תסמוך$TS1$
שעמם
מוך
$DN2$תסמוך $DN2$על גורמים הקשוריםלמערכת שייתנו לך עצהנקייה״,
 Af/77/7אונל
לבין ״לך תסביר את כל נימי מורכבות המערכתלמישהו
האנשים

מנהיג בעל

חיצוני

שוודיות
בסופו

סדרה

והבנה,

שאתה

של

דבר

סומךעליו בזמן הפנוי שאיןלר",
אתהמנהל הבכיר בבדידותו .על כך

מותירה
כותבת

$TS1$ספרותיתמלנכולית$TS1$
ספרותית־מלנכו־
האסטרטגיתג׳ואי תאמר בנימה
שתוצאתם הבלתי נמנעת היא
קונפליקטים מורכבים
של
היועצת
גוברות גם
$DN2$ספרותיתמלנכולית $DN2$משהו :״באמצעהלילה אובמהלר פגישה פתאום נוחתת
לית
והרי״העוני הנורא ביותר הוא הבדידות״ ,כפי
בדידות
המחשבות,
עליך ההכרה שאתה לבד ושאתה רוצהלחלוק את השאלות
ששת המשמעותיים שבקונ־
$TS1$שבקונפליקטים$TS1$
שאמרה אמא תרזה .לפניכם
החדשות
החששות שלך ,עם מישהו שדואג קודם
ואפילו את
שלך,
ונפליקטים$DN2$אלה.
פליקטים
והספקות,
כל לרולהצלחתה של החברהשלך .אתה רוצה מישהו שלא
דברימ שרואים משם:קונפליקטהשלב-חלקיו .על
באופן
ושיכוללראות את התמונה
תלוי בך שיאמר לך את האמת
כתפי המנהיג מונח כובד האחריות להביא בחשבון שיקו־
$TS1$שיקולים$TS1$
מרדוקסלי,
הכוללת״ .אשרי המנהיג שמצא.
קולים $DN2$רבים כדי לקבלהחלטות .מנהל בכיר חי במציאות
לים
בבלשמנהיג
הבל הבל אנייכול:קונפליקט
ההצלחה־בישלון.
תמידית של כאוס ושל עודף תשומות,והבעייתיות הט־
$TS1$הטבועה$TS1$
ניונבבפנ*
״תמיד כאשר אני מטפס עוקב אחרי כלב ששמואגו״ ,אמר
$Dהטבועה $DN2$בכך היא שכל אחת מהתשומות האינסופיות הללו
בועה
החלטות
ואולם ,למרות המוניטין הגרוע שיצאלאגו ,הרי
ניטשה.
מהפרספקטיבה או מהאינטרס הצר של נושאיה.
מגיעה
מורכבות
המספק מידה בריאה
שבמינון הנכון אגו הוא דבר חיובי
ג׳ואי ברמודז ,לשעבר נשיאומנכ״ל בנק chainatrust
יותר ,נן־ קטן
ומגרש הססנות ,פחד ואדישות.
ושאפתנות
של ביטחון
כתב כי ״כל בעל דעה טוען רק בזכות חלק אחד של
נזוופרסשל
כך טוענים ,בין השאר ,היועצים דיוויד מארקום וסטיבן
הפאזל מבל־ לראות את יופיים של החלקים האחרים.
האנשים
סמית בספרם״אגוגומיקס״ .אנשים מגיעיםלדרגותניהול
התמונה המלאה באופן שבו רואה
איש אינו רואה את
בכירות בין היתר מכיוון שיש להם אגוגדול שדוחף אותם
שביבולתו
שאחרים
אותה המנהיג.לכן ,המנהיג רואה כאוס היכן
ולהשפיע .אבללאגו יש גם נטייה לצאת
לה ז»ו
אינם רואים אותו .וכאן מתחילה בדידותו של מנהיג
לבטא את עצמם
משליטה וצריךלהפעיל מנגנוני־נגר חזקים כרי לרסן
אינטליגנט־״.
any
אותו .האגו הוא פרדוקס איקרוס של המנהל הבכיר שמטיס
קונפליקטהשלם־חלקיו נוגע גם בנקודה הרגישה של
בפתיחות
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אותו לשמיים אךיכול גם לרסק אותו בסופו שלדבר אל
האדמה .התמודדות עמו דורשת מהמנהיג רמה גבוהה של
מודעות ואומץ וקשהלחלוק בה עם אחרים.
האומץ־פופולריות.
תנאים של חיבה:קונפליקט
המחיר של ״מחסור באהבה״ שמנהלים בכירים צריכים
לשלם הוא מקור מהותי נוסף לתחושת הבדידות .על פי
תיאוריית המניעים של פרופ׳ דיווירמקללנר ,מנהיגים
מצליחים הםבעלי צורך בינוני בחיבה .צורך נמוך מדי
בחיבה יביאלחוסר במרכיב הרגשי של התחברות לצרכים
ואולם,
ולמאוויים של אחרים ,החיוני להצלחתו של מנהיג.
צורך גבוה מרי בחיבה לא יאפשרלמנהיג לשלם את מחירן
פופולריות .רק נדמהלנו שקל לשלם את
של החלטות לא
כולנו מכוריםלהערכה ואהבה.
הפופולריות.
מחיר חוסר
האופים:קונפליקט דופומביות־ניתוק .כל אחרחולם
על  15רקותהתהילה שלו אבל יש מחיר כבדלחיים לאורך
״טלסקרינים״בלשונו
זמן תחת זרקורי הפומביות או תחת
אורוול .מפתיעאולי לגלות שמנהלים בכירים
שלג׳ורג׳
רבים

שונאים

החשיפה

את

$TS1$תפקידיהם$TS1$
תפקי־
במסגרת
מהם

הנדרשת

פקידיהם $DN2$ואף חדרים מפניה .קשהלחיות בזירה שבה כל
דיהם
להתייחסות,
שאתה עושה או לא עושה נצפה ,מועצם ,זוכה
מפורש ומופיע במדיה .מעייף לשמש דוגמה אישית בכל
צעדושעל ,לשקול כלמילה ,לצפות בפרשנות עקומה למ־
$TS1$למעשיך$TS1$,
למעשיך$DN2$,לתכנן כל חשיפה אולהגיב לחשיפה לא מתוכננת.
עשיך,
עם זאת ,על פ־ התיאוריה של פרופ׳ בועז שמיר ,חשיבות
הסימבולי בעבודתו של מנהיג גדלה ככל שהוא
המרכיב
ממלא תפקיד בכיר יותר .המנהיג הוא גם הדמות שמייצגת
ולרוב איןלו את הזכות ״לשחק
פעילות הארגוןודימויו,
את
ולהימנע מחשיפה .האמירה המיוחסתלפי־
$TS1$לפילוסוף$TS1$
את הווארד יוד
לוסוף $DN2$מרטין בובר,לפיה ״אתה לא מספיקגדול כדילהיות
לוסוף
צנוע״ נכונהלגבי הרוב המכריע של המנהיגים.
ההתמקדות־איזונימ .תפקי־
$TS1$תפקידי$TS1$
וליל:קונםליקט
יומם

לגלות
שמנהלים
בכיריטרבים
שונאים
הוזשיפה
הנדרשת
נזהמ
רת
קי

די
פקידי $DN2$הנהגה בכירים

דורשים

התמקדות בעבודה

מחשבתית סביב השעון .זו לא הבעת דעה אלא עובדה.

מרור המלך ,דרךנלםון
ההיסטוריה
מנהיגים לאורך
דנו את עצמםלבדידות ברמה
מנדלה ועד לסטיב ג׳ובס
זו או אחרת מכיוון שהקריבו במידה לא מבוטלת את חייהם
הפרטיים לטובת פריצות הדרךשחוללו .יש שיכנו זאת
הקרבה ויש שיכנו זאת אגואיזם אבל בשורה התחתונה ,לא
היינו רואים

את סיום

האפרטהייד בדרום

אפריקה או את

אנשים

בהם

האייפר אלמלא עמדו
באופן בלתי מאוזן
בעליל.

מאחוריהם

םליאיכנולד־דבירהיא
דוקטור למינהל

עסקים

ומנהיגות

וראש

היחידה

להכשרת מנהלים
הבינתרוומ הרצליה

במרכז

שהתמקדו

יה

ואף וורדים
ק/טה

מפניה.

לחיות

בוירה

שבהבל
דברשאתה
עושה

נצפה,

II,

דבר

מעשית או

את

במדיה

