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לניהולמעבדה

פשוטאינועוברמדועאתם:זהאני,לאזה

"תחמן"אינווהמנהל"עצלן"
החברתיוהמיקוםהכוחמבניהבנתדרךמכךפחותלאאבלוהמנהלים,העובדיםאישיותניתוחדרךעוברתבארגוניםאפקטיביותלשיפורהדרך

בקונטקסט"פועללאשהאדםהיאבכךהמובלעתההנחהכימשהומפספסוזההארגוני,הייעוץעלהשתלטהפסיכולוגי"השיחבארגוןשלהם

החוקר:
ויזנזוצוניברוךפרופ׳

המוסד:

בר־אילןאוניברסיטת

ואילך2010המחקר:מווצד

התחתונה:הטורה

טממוקדתמנהליםהדרכת
לאאיטי־פסימלוג׳בניתוח
המלאההתמונהאתנותנת

הראלרונית

עצלנים,שלי"חעובדים
לעבודלדומשידיבוללאואני
שלהזאתהאמידהבכה״

במ־מהחברותבאחתמנהל

שק,

$TS1$,במשק$TS1$

$DN2$,במשק$DN2$אמירותלשללשהצטרפה

הק־לאורךנתקלשבהןדומות
ריירה

$TS1$הקריירה$TS1$
$DN2$הקריירה$DN2$,ברוכיאתשלחהשלו

לה־ארוךלמבעשמעוניברוך
בנת

$TS1$להבנת$TS1$
$DN2$להבנת$DN2$בסדנאותהמתנהלהשיח

הואהחיפושבמהלךלניהול.

חברשמשהולחשובהתחיל

ובעיקרהייעוצי-ארגוני,בשיח
קבוצות.בהנחייתשעוסקבזה

מק־עשרותשניתחאחרי
רים

$TS1$מקרים$TS1$
$DN2$מקרים$DN2$כיועץבכובעונתקלשבחם

חברשמעוניסברארגוני,

לסוציולוגיהבמחלקהבכירסגל
ארגונילייעוץהתוכניתומייסד

שהב־בר־אילןבאוניברסיטת

עיה

$TS1$שהבעיה$TS1$

$DN2$שהבעיה$DN2$נובעתהזהבתחוםהעיקרית

השתלטהפסיכולוגישהשיחמכך

הארגוני.העולםעל

ובנ־בעצמישמיקוד"הבנתי

טיות

$TS1$ובנטיות$TS1$

$DN2$ובנטיות$DN2$במידהמתעלםפסיכולוגיות

החב־המורכבותשלמחלקהרבה

רתית

$TS1$החברתית$TS1$

$DN2$החברתית$DN2$פועליםשבתוכהוהמבנית
ממבנהכלומרועובדים,מנהלים

בא־החברתייםומהמיקומיםהכוח

רגון",

$TS1$,"בארגון$TS1$

$DN2$,"בארגון$DN2$בסיםעלמחקריואומר.הוא

בי־עתבכתביפורסמוזותובנה

נלאומיים,
$TS1$,בינלאומיים$TS1$

$DN2$,בינלאומיים$DN2$בהםAcademyof

Management Perspectives
עטו.פריובספרים

לטיסוראמצעי
ביצועים

כיוםההדרכהקבוצותמרבית

"בנייתשקרויבמהעוסקות

מתמ־והןצוות",ו״פיתוחצוות"

קדות

$TS1$מתמקדות$TS1$

$DN2$מתמקדות$DN2$ומשימות,יעדיםבקביעת

הת־בנורמותעבורה,בחלוקת

נהגות,

$TS1$,התנהגות$TS1$

$DN2$,התנהגות$DN2$וביחסיםהחלטותבקבלת

שמעוני,לדבריבין־אישיים.

ומנהלות,מנהליםרביםבמקרים
בא־אנושמשאבימחלקותוכן

רגונים,

$TS1$,בארגונים$TS1$

$DN2$,בארגונים$DN2$ארגו־יועציםמגייסים

eamesBot/Shutterstock.comאיור:

הדרכהקבוצותשלומנחיםניים

הטיפולייםוהפרקטיקותשהשיח
מרכזי.עבודהכליעבורםהם

הדרכותשלתפקידן"עיקר

למשתתפיםלעזורהואאלה
אר־בעיותלפתורולמשתתפות

גוניות

$TS1$ארגוניות$TS1$

$DN2$ארגוניות$DN2$ומ־אינטרסיםולהגשים

טרות

$TS1$ומטרות$TS1$

$DN2$ומטרות$DN2$עם'היכרותדרךאישיים

פסיכולו־נטיותופיתוחהעצמי'

גיות

$TS1$פסיכולוגיות$TS1$

$DN2$פסיכולוגיות$DN2$,שמובילותכאלה׳ראויות׳

בעבו־וליעילותלאפקטיביות

דה",

$TS1$,"בעבודה$TS1$

$DN2$,"בעבודה$DN2$נטיותשמעוני.מסביר"

אופיהשאר,ביןמייצגות,אלה

כמואישיותתכונותאופנימי

אח־משוב,ולקבללתתיכולת

ריות

$TS1$אחריות$TS1$

$DN2$אחריות$DN2$.חושבלאאניומחויבות

מכריעגורםלאהיאשאישיות
להפך,אנשים.שלבהתנהגות

היאזאת,עםביותר.חשובההיא

היחידה".אינה

מבטך?מנקודתהבעיהאיפה
התפי־ביןהנושןהוויכוח"זה

סה

$TS1$התפיסה$TS1$

$DN2$התפיסה$DN2$שלהתפיסהלעומתהאדםשל

הפסי־ביןמסוים,ובמובןהסביבה,

כולוגים
$TS1$הפסיכולוגים$TS1$

$DN2$הפסיכולוגים$DN2$.שלבמקרהלסוציולוגים

הפסיכולו־השיחקבוצות,הנחיית
גי

$TS1$הפסיכולוגי$TS1$
$DN2$הפסיכולוגי$DN2$,כימשהומפספסוזההשתלט

שהאדםהיאבכךהמובלעתההנחה

לפיקונטקסט.בתוךפועללא
יחידהמעיןהואהאדםזו,גישה

הק־והנחייתסגורה,אטומיסטית
בוצות

$TS1$הקבוצות$TS1$
$DN2$הקבוצות$DN2$כושריכולות,לפתחנועדה

פעילה.והקשבהביטוי
לעשותמספיקשלאטוען"אני

הס־עללהסתכלצריךאלאזאת,

ביבה

$TS1$הסביבה$TS1$

$DN2$הסביבה$DN2$מכךוכחלקפועל,האדםשבה
המ־שלו.הארגוניתהסביבהעלגם

חקר

$TS1$המחקר$TS1$

$DN2$המחקר$DN2$,בכךמכירלמשל,הפמיניסטי
מבנייםתנאיםעלמדברהואבי

ללאלהתקדם,מנשיםשמונעים

אישיות".ליכולותקשר

סיטואציהמתארשמעוני

אתשוטחמנהלשבהשכיחה

עובדלאשמשהוכךעלתסכולו

מכיר"אנישלו.הניהולבאופן

הזהשבארגוןויודעהארגוןאת

לאלהצליח.בכללסיכוילואין
עליומטיליםאחריות,לונותנים

הכ־ולאלסבירמעברמשימות

שירו

$TS1$הכשירו$TS1$

$DN2$הכשירו$DN2$לעבו־נכנסכשהואאותו
דה,

$TS1$,לעבודה$TS1$
$DN2$,לעבודה$DN2$מצליח",לאהואכךומשום

שמעוני.מרחיב

בליםארגזרקמכירהוא"אבל
אתלתקןזהעםלהתמודדאחד

וחשובלשם.הולךוהואעצמו

לשם.תמידתלכואללהגיד
מסויםשעובדלילספריכולמנהל

שזאתלואומראניאבלעצלן,הוא

לואירגןשלאהמנהלשלבעיה
שלאלעבוד,לושמאפשרתסביבה

ההח־קבלתלמערכתאותוהכניס

לטות
$TS1$ההחלטות$TS1$

$DN2$ההחלטות$DN2$עבודהתנאילוהעניקולא

שמאפש־הסביבהזוהיסבירים.

רת

$TS1$שמאפשרת$TS1$

$DN2$שמאפשרת$DN2$קשרללאלאאולצמוחלך

מוסיף.הואלאישיות",

למציאותלהתקרב
מסוגהואשמעונישלהמחקר

מח־הואשבהגדרתופעולה,מחקר

קר

$TS1$מחקר$TS1$

$DN2$מחקר$DN2$מעורבהחוקרשבורפלקטיבי

העיק־המחקרכליהואולמעשה
רי.

$TS1$.העיקרי$TS1$
$DN2$.העיקרי$DN2$שימוששמעוניעושהבמחקריו

לא־המתייחס"הביטום",במושג

רגון

$TS1$לארגון$TS1$

$DN2$לארגון$DN2$דבר.לכלחברתיתכמערכת

המתפת־תכונההיא"אישיות

חת

$TS1$המתפתחת$TS1$

$DN2$המתפתחת$DN2$אנחנוהשנים.לאורךבתוכנו

חמיםסגורים,אופתוחיםאנשים

"אבלמסביר.הואוכו׳”,קרים,או

..-%.

שמעוניברון

בר־אילןאוניברסיטתצילום:

החבר־למיקוםקשורההביטוס

תי

$TS1$החברתי$TS1$

$DN2$החברתי$DN2$,הח־ולנטיותלערכיםשלנו

ברתיות

$TS1$החברתיות$TS1$

$DN2$החברתיות$DN2$אתשתופסיםאלהשל

המנהלאוהעובדהזה.המיקום
שתלטניםאנשיםלהיותיכולים

להיותיכולאבלאישיותם,מכורח
המיקוםמתוךכךמתנהגיםשהם

להםשמעניקזהשלהם,החברתי
הסביבה.עללשלוטהיכולתאת

חב־מיקוםכיחשוב?זה"למה

רתי

$TS1$חברתי$TS1$

$DN2$חברתי$DN2$העד־בחירות,טעמים,מגדיר

פות

$TS1$העדפות$TS1$

$DN2$העדפות$DN2$ואניאתאםעולם.והשקפות

ניכנסמראשמכונית,לקנותנלך

העממיות,המכוניותשללסוכנויות
ומשא־כסףלהםשישאחריםאבל

בים

$TS1$ומשאבים$TS1$

$DN2$ומשאבים$DN2$כךסוכנויות.באותןידרכולא
רבותשניםשעוסקיםמנהליםגם

המי־מתוךמדבריםהםבניהול

קום

$TS1$המיקום$TS1$

$DN2$המיקום$DN2$בארגון".הכוחכבעלישלהם
שמעו־שמציגהמקריםאחד

ני

$TS1$שמעוני$TS1$

$DN2$שמעוני$DN2$נדל״ןאילשלזההואבמחקריו
אותושהזמיןבארה״ב,ישראלי

לביןבינוולפשרלגשרכדיאליו
ימינו.כידגייסשהואהסמנכ״ל

להאשיםהתחילוהםתקופה"אחרי

הואובתוקפנות",בעצלנותאתזה

אואישיזת?סביבה

הארמניהווקונלוונבשדוזה״עוציותבגישותההבדליס

נזעין־טיפוליתגישה
טבעיתחברתית:מציאות

סובייקטיבייםבקבוצהיחסים
)בין־אישיים(

לשינוי:מרמייעד

אישיותומיומנויותיכולות

להתנהגות:מקור
פסיכולוגיותנטיות

הביסוסמוכוונתגישה

יחסיתחברתית:מציאות

אובייקטיבייםבקבוצה:יחסים
החברתי(ובמיקוםבהון)תלויים

לשינוי:מרמייעד

חברתיומבנהשדה

להתנהגות:מקור
המבוססותחברתיותנטיות

העבודהסביבתעל

להיותיכוליםהמנהליםאו"העובדים
ייתכןאבלאישיותם,מכורחשתלטנים

שמעניקהחברתי,ממיקומםנובעשזה
הסביבה"עללשלוטהיכולתאתלהם

לסיפוריםמקשיבשאני"ככלנזכר.

האלהשהאמירותמביןאנישלהם,

בחברתהכוחמבנהשלתוצרהן

הר־כיבלחץהיההבעליםהנדל״ן,

גיש

$TS1$הרגיש$TS1$

$DN2$הרגיש$DN2$וכינהשלו,המיקוםעלאיום

והסמנכ״ל,׳תחמן'!הסמנכ״לאת
בח־שלוהמיקוםאתלשפרשרצה

ברה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$החזירהשפעה,עמדתולהשיג

׳שתלטן'.אותווכינהלו
השפ־עלקלאסימאבק"זהו

עה

$TS1$השפעה$TS1$

$DN2$השפעה$DN2$קשרכאןאיןמיקומים.ועל
במ־לכן,המנהלים.שללאישיותם

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$ההביטוס,גישתלפיייעוץ
בעלהואמהשנייםמיחיפשתילא

שתלטניתאותחמניתאישיות
המבנית־חברתיתהמסגרתמהאלא

התנהגותם".אתשמייצרת

משדהמושגיםשלההבנהאיך

אתלשנותיכולההסוציולוגיה

העבודה?במקוםהיחבים
צריכההסוציולוגית"השפה

דומיננטיתיותרהרבהלהיות

שמנ־במקוםהארגוני.בשרה

חים

$TS1$שמנחים$TS1$

$DN2$שמנחים$DN2$נעבוד'בואויאמרו,ומנחות

כדישלכםהתקשורתסגנוןעל

הבעיהעםלהתמודדשתוכלו

לג־מרגישיםאתם'מהבהצלחה׳;
בי

$TS1$לגבי$TS1$
$DN2$לגבי$DN2$שניכם׳מדועהזאת?׳;הבעיה

מהעלומרבדיםיחדיושביםלא

אניזה׳אצלזהלכםשמפריע

לי'נדמהשאומראחר,שיחמציע
העבודהתנאימהמשךשכתוצאה

מאמינה(לא)אומאמינהאתהאלה

׳אניהפרויקט׳;אתלקדםשאפשר

ומ־בארגוןהקשהשהתחרותרואה

חוצה

$TS1$ומחוצה$TS1$

$DN2$ומחוצה$DN2$והתנהגותחשיבהיוצרתלו

דוחפים()אושמרתיעיםאישיים

נח־'בואיחדשות';ליוזמותאותך

שוב

$TS1$נחשוב$TS1$

$DN2$נחשוב$DN2$המישורעלמישורים.שניעל

שביןהקשרועלוהארגוניהאישי
הע־בקידום()אובעיכובהשניים

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$הזאת׳.החשובה

סו־שפהשאימוץטוען"אני

ציולוגית,
$TS1$,סוציולוגית$TS1$

$DN2$,סוציולוגית$DN2$,ידיעלחברתית־מבנית

הדרכהקבוצותשלומנחותמנחים

אתההדרכהלקבוצתלהחזיריכול

אבלשלה.המקצועיתהרלוונטיות
אתשיוצריםאלהמלחמה.זאת

קריבחברה,והיחסיםהכוחמבני
תמידלאוהמנהלות,המנהלים

הסו־השפהאתלשמועפתוחים

ציולוגית
$TS1$הסוציולוגית$TS1$

$DN2$הסוציולוגית$DN2$עלמצביעהשזומשום
הלאהמציאותשלבהבניהחלקם

בארגון.אפקטיבית
ביועציםמעונייניםהם"לרוב

שיודעפסיכולוגיבשיחהמחזיקים

התנהגותםאתלעצבכיצדהיטב

לציפיותיהםבהתאםעובדיםשל

התנגדות,שיפחיתולמשל,

הרצויהלתרבותבהתאםשיפעלו

לח־בהתאםשיפעלואולמנהלים

זון

$TS1$לחזון$TS1$

$DN2$לחזון$DN2$שעו־הארגוניתולאסטרטגיה

צבה

$TS1$שעוצבה$TS1$

$DN2$שעוצבה$DN2$שהשיחספקאיןידם.על

הרבהלמנהליםנוחהפסיכולוגי

מהסוציולוגי".יותר
רבות,שניםבתחוםעוסקאתח
בשיח?שינוירואחאתהחאם

שי־רואהלאאני"לצערי

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$משוםחבל,ווהבשיחדרמטי

צו־משהוישהסוציולוגישבשיח

דק

$TS1$צודק$TS1$

$DN2$צודק$DN2$למימקוםנותןהואכייותר

כללבדרךשלושהפרספקטיבה

גםהסוציולוגיהשיחמושתקת.

מסייעשהואמשוםיותראפקטיבי
רחבפרספקטיבותמערךלראות

יותרקרובגםובהתאם,יותר

שנתפסשיחזהואבללמציאות.
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