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תקציר

היבטים  לבין  הפרט  של  ההתקשרות  דפוסי  בין  הקשר  את  בדק  הנוכחי  המחקר 
מנהיגּות  במצבי  להנהיג  מסוגלּות  תפיסת  להנהיג,  (מניעים  מנהיגּות  של  שונים 
איכותית של  ישירה  לראשונה חקירה  נעשתה  זה  מנהיגּות). במחקר  וסגנון  שונים 
שונים  מנהיגּות  להנהיג במצבי  ותפיסת המסוגלּות שלו  להנהיג  מניעיו של הפרט 
עצמי  דיווח  שאלוני  נבנו  אלה  ראיונות  סמך  על  מנהיגים.  עם  ראיונות  באמצעות 
לבחינת המניעים להנהיג ותפיסת המסוגלּות להנהיג במצבי מנהיגּות שונים. כמו כן 
נבנה שאלון דיווח עצמי מקיף להבחנה בין מנהיגּות כריזמתית אישית לבין מנהיגּות 
כריזמתית חברתית. נבדקים השיבו על שאלונים אלה ועל שאלון דפוסי התקשרות. 
מממצאי המחקר עולה כי תיאוריית ההתקשרות אכן רלוונטית להבנת ההבדלים 
בין פרטים בהקשר של התפתחותו של מנהיג, תוך התייחסות למניעיו של הפרט 

להנהיג, למסוגלּות העצמית שלו להנהיג ולסגנון מנהיגותו.

עצמית,  מסוגלּות  להנהיג,  (מוטיווציה)  הֲניעה  התקשרות,  דפוסי  מפתח:  מילות 

התפתחות מנהיגּות, סגנון מנהיגּות, מצבי מנהיגּות.
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מבוא
פרטים  בין  להבדלים  הסברים  מספקת   (Bowlby, 1973) ההתקשרות  תיאוריית 
באופן ספציפי  יוצרים עם אחרים משמעותיים.  מבחינת הקשרים הרגשיים שהם 
הציע בולבי (שם) כי האינטראקציות עם דמויות משמעותיות בזמן מצוקה מופנמות 
אשר  פנימיים),  עבודה  (דגמי  אחרים  ושל  העצמי  של  מנטליים  ייצוגים  תוך  אל 
מארגנים בהתאם תפיסות, רגשות והתנהגות בין-אישיים. במקור שימשה תיאוריה 
זו להסברת הבדלים בין פרטים מבחינת יחסי אם–תינוק ומבחינת ביטוייו של קשר 
 Ainsworth, Blehar, Waters &) זה בתפיסת העצמי והעולם החברתי של התינוק
כמסגרת  רלוונטית מאוד  טען שהתיאוריה   (Bowlby, 1988) בולבי   .(Wall, 1978
דפוסים  אותם  וכי  החיים,  מעגל  לאורך  בין-אישיות  והתנהגויות  תפיסות  להבנת 
שאפיינו את סגנונות ההתקשרות של היילודים לדמויות הטיפוליות יהיו נוכחים גם 

בחוויות ובתבניות ההתנהגות של המבוגרים כלפי שותפיהם לקשרים הקרובים.

דפוסים  המציין  ההתקשרות",  "סגנון  במשתנה  התמקדו  ההתקשרות  מחקרי 
יציבים של תפיסות והתנהגויות בין-אישיות, והשתמשו בטיפולוגיה שהציעו חזן 
ושוור (Hazan & Shaver, 1987) של שלושה סגנונות התקשרות: סגנון התקשרות 
 Brennan,) וקלרק  ברנן, שוור  וסגנון חרד. לאחרונה הסיקו  נמנע  סגנון  בטוח, 
Shaver & Clark, 1998) שטיפולוגיה זו משקפת שני ממדי-על מרכזיים: הימנעות 
של  עצמיים  דיווחים  כי  נרחב  באופן  הראו  בבגרות  בהתקשרות  מחקרים  וחרדה. 
 Feeney, 1999; Shaver) דפוסי התקשרות קשורים לאיכותם של היחסים הקרובים
 Pietromonaco & Barrett,) לאינטראקציות חברתיות יומיומיות (& Hazan, 1993
 Collins, 1996; Collins) 1997) ולטווח רחב של תפיסות והתנהגויות בין-אישיות

 .(& Feeney, 2000

מחקרים רבים עשו שימוש בתיאוריית ההתקשרות והראו את הרלוונטיות שלה 
לשדה רחב של משתנים תוך-נפשיים ושל מערכות יחסים בין-אישיות. עם זאת, אף 
שכבר לפני עשרות שנים טען פרויד (Freud, 1922) כי מנהיגים ומונהגים יוצרים 
יחסים רגשיים אשר דומים במובנים רבים ליחסים שבין הורים לילדיהם, נעשו 
עד היום נסיונות ראשוניים בלבד לקשר בין תיאוריית ההתקשרות לבין מנהיגּות. 
תרומתה של תיאוריית ההתקשרות להעמקת ההבנה של התפתחות הפרט כמנהיג 
והתפתחות סגנון מנהיגותו – תרומה שהתבססה על הקשר בין הסֵכמות הפנימיות 
של הפרט לבין המשתנים התוך-נפשיים שלו, מחד גיסא, וביטוייהן הבין-אישיים 
דפוסי  כי  הטוען  תיאורטי  מודל  לפתח  לנו  אפשרה   – גיסא  מאידך  הסֵכמות,  של 
ההתקשרות של הפרט מכוונים את התפתחות הפרט כמנהיג ואת סגנון מנהיגותו. 
ואת  להנהיג  השונים  המניעים  את  מכוונים  ההתקשרות  דפוסי  כי  מציע  זה  מודל 
הוצגו  אשר  המרכיבים  שני   – שונים  מנהיגּות  במצבי  להנהיג  המסוגלּות  תפיסת 

.(Popper, 1996) בספרות המנהיגּות כמכוונים את התפתחותו של הפרט כמנהיג

"מנהיגּות כריזמתית" הינה השם המקובל ביותר שניתן בתיאוריה ובמחקר העוסקים 
 Conger & Kanungo, 1988;) ומונהגים  בין מנהיגים  במנהיגּות לקשרים הרגשיים 
השפעה  יש  כריזמתיים  למנהיגים  כי  מסכימים  החוקרים  רוב   .(Howell, 1988
 Bennis & Nanus, 1985; Popper, 1996;) שלהם  המונהגים  על  ניכרת  רגשית 
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Sashkin, 1988), וכי השפעה זו נובעת ממאפייני אישיותו של המנהיג, ולא מתוקף 
 Popper, 1996,) סמכות פורמלית שהארגון מעניק או מכוח משאב נדיר או מאיים

.(1999

אין מודל תיאורטי תקף  ובכל מערך אנושי,  עוצמתה של התופעה בחברה  למרות 
ומקיף באשר להיבט ההתפתחותי-הֲהניעתי (המוטיווציוני) של התופעה, ואין מחקר 
הכריזמתית  למנהיגּות  ביחס  המוקדמות  התיאוריות  זה.  בתחום  שיטתי  אמפירי 
של  השליליות  בהשפעות  בעיקר  ועסקו  הפסיכואנליטיות,  מהתיאוריות  הושפעו 
מנהיגּות: ביטול האינדיווידואליות, הציות הבלתי-מותנה של המונהגים לסמכות 
את  הסבירו  אלה  תיאוריות   .(Howell, 1988) בה  שלהם  והתלות  הכריזמתית 
ידי  על  המנהיג  של  ילדּות  חסכי  על  לפצות  כניסיון  להנהיג  (המוטיווציה)  הֲהניעה 
 .(Kets de Vries, 1988, 1994; Zaleznick, 1977) התמודדות עימם בשדה החברתי
רק עם פריצת הדרך המושגית בתיאוריית המנהיגּות המעצבת (Burns, 1978) הוצג 
מודל הוִרי ומצמיח למנהיגּות. כמו כן נעשתה פריצת דרך במחקר שהתמקד בבדיקת 
 Avolio & Bass, 1995; Howell &) התשתית האישיותית של המנהיגּות המעצבת

.(Higgins, 1990; Ross & Offermann, 1997

הדיקטטורי  הפן   – הכריזמתית  המנהיגּות  של  הפנים  שני  בין  לחבר  ניסיון 
(Howell, 1988), באמצעות  והמבטל והפן המצמיח וההורי – הוצג על ידי האוול 
אישי  כריזמתי  מנהיג   – כריזמתיים  מנהיגים  של  סוגים  שני  של  טיפולוגי  ניתוח 
 socialized) חברתי  כריזמתי  ומנהיג   (personalized charismatic leader)
charismatic leader). המנהיג הכריזמתי האישי מתאפיין בציפייה לציות ללא תנאי 
של המונהגים ולתלות שלהם בו, בחתירה נרקיסיסטית למימוש צרכיו ומטרותיו 
או  למשימה  צמוד  אשר  המונהגים  על  קצר  ֲהניעתית  השפעה  ובטווח  האישיים, 
למשבר. לעומתו, המנהיג הכריזמתי החברתי מאפשר אוטונומיה ומימוש עצמי של 
השפעה  בטווח  וניחן  ולמטרותיהם,  לצורכיהם  והיענות  רגישות  מגלה  המונהגים, 
האוול  התייחסו  יותר  מאוחר  המונהג.  לגבי  התפתחותית  משמעות  ובעל  ארוך 
ואבוליו (Howell & Avolio, 1993) לשני טיפוסי מנהיגים אלה במונחים של דפוסי 
התנהגות ודפוסי תקשורת. לטענתם, המנהיגים הכריזמתיים החברתיים משתמשים 
בכוחם כדי לשרת את האחרים, רותמים את החזון שלהם לצרכים ולשאיפות של 
המונהגים ומקיימים תקשורת דו-כיוונית עימם. המנהיגים הכריזמתיים האישיים, 
ולמימוש החזון  אישי  רווח  צבירת  לצורך  בעיקר  בכוחם  זאת, משתמשים  לעומת 
נורמות  ומאמצים  מונהגיהם  עם  חד-כיוונית  תקשורת  מקיימים  שלהם,  האישי 
מוסר חיצוניות המתאימות לאינטרס שלהם. פופר (Popper, 2002) מצא קשר חיובי 
מובהק סטטיסטית בין נרקיסיזם לבין מנהיגּות כריזמתית אישית, וקשר שלילי בין 

נרקיסיזם לבין מנהיגּות כריזמתית חברתית.

מנהיגים  של  השונות  בטיפולוגיות  בעיקר  עסק  האחרונות  בשנים  המנהיגּות  חקר 
סגנון  בין  לקשר  ראשוני  ניסיון  נעשה  לאחרונה  רק  ההתנהגותיים.  ובמאפייניהם 
ההתקשרות של הפרט לבין סגנון מנהיגותו. המחקר הנוכחי מנסה להעמיק כיוון זה 
של בדיקה, שיכול לקדם לטענתנו את חקר המנהיגּות אל מעבר לרמה הטיפולוגית 

ולתרום להבנת המקורות ההתפתחותיים של מנהיגים לסוגיהם.
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ופלוריאן  מיקולינסר  ידי  על  לראשונה  הוצג  ומנהיגּות  התקשרות  בין  הקשר 
(Mikulincer & Florian, 1995), אשר מצאו כי במסגרת טירונות בצבא, חניכים 
בהערכות  יותר  גבוהים  מקומות  קיבלו  נמנע  או  בטוח  התקשרות  סגנון  בעלי 
מנהיגּות מאשר חניכים בעלי סגנון התקשרות חרד. רק שנים מספר מאוחר יותר 
הוצג קישור תיאורטי ראשוני בין מנהיגּות לבין דפוסי התקשרות, בדמות הנחתו של 
פופר (Popper, 2002) כי למנהיגים פוטנציאליים דרוש דפוס התקשרות הימנעותי 
או בטוח, כדי שיוכלו להיות בעמדת מנהיגּות ולהוות אובייקט חזק דיו להשלכות 
לבין  ההתקשרות  דפוסי  בין  הקשר  המונהגים.  של  וצרכים  כמיהות  של  וייחוסים 
הינם  זה  בתחום  לאחרונה  שהוצגו  המחקרים  ושני  כמעט,  נחקר  לא  מנהיגּות 
מנהיגּות  סגנון   – המנהיגּות  חקר  של  בלבד  אחד  לתחום  ומצטמצמים  ראשוניים 
הנוכחי  המחקר   .(Popper, 2002; Popper, Mayseless, & Castelnovo, 2000)
מעמיק כיוון זה של חקירה, ובוחן את הקשר בין הֲהניעה להנהיג ותפיסת המסוגלּות 

להנהיג לבין דפוסי ההתקשרות של הפרט.

תפיסת המסוגלּות העצמית (self-efficacy) ומנהיגּות
מנהיגּות  ובפיתוח  המנהיגּות  בתחום  האחרונות  בשנים  החשובים  ההיבטים  אחד 
הוא תפיסת המסוגלּות להנהיג. היבט זה מתבסס על תיאוריית המסוגלּות העצמית 
של בנדורה (Bandura, 1977). על פי הגדרתו של בנדורה, תפיסת המסוגלּות העצמית 
היא האמונה של הפרט כי הוא מסוגל לבצע התנהגות ספציפית באופן מוצלח על 
בעיקר  מושפעת  העצמית  במסוגלּות  זו  אמונה  מסוימת.  לתוצאה  להגיע  מנת 
הפרט  שישקיע  המאמץ  מידת  על  השלכות  לה  ויש  וכישלון,  הצלחה  של  מחוויות 
בניסיון להשיג מטרה. משמעות חשובה אחרת של התיאוריה של בנדורה מתייחסת 
של  להתנסויות  בהתאם  המתפתחת  העצמית,  המסוגלּות  תפיסת  של  לתפקידה 
ומשימות  למטרות  הפרט  בהכוונת  בילדות,  מוקדמים  משלבים  וכישלון  הצלחה 
התואמות את תפיסת המסוגלּות העצמית שלו, ובסופו של דבר בהכוונת עיסוקיו 

.(Betz & Hackett, 1981, 1983) במהלך חייו

של  פרטי  כמקרה  להנהיג  השאיפה  את  לראשונה  המשיגה   (Singer, 1989) זינגר 
בחירת מקצוע, ומצאה כי משתנים חברתיים קוגניטיביים, כגון תפיסת מסוגלּות 
של  ביוגרפיים  ניתוחים  למנהיגּות.  בשאיפות  לשינויים  קשורים  להנהיג,  עצמית 
על  שהשפיעו  הגורמים  אחד  כי  חשפו   (Gibbons, 1986; Kotter, 1990) מנהיגים 
בשלבים  מנהיגותיים  בתפקידים  להתנסות  ההזדמנות  היה  המנהיגותית  יכולתם 

מוקדמים של הילדּות ובעקבות כך לצבור חוויות של הצלחה.

אצל  להנהיג  המסוגלּות  תפיסת  של  התפתחותה  כי  טוענים  אנו  הנוכחי  במחקר 
דפוס  לבעלי  כי  שיערנו  ספציפי,  באופן  שלו.  ההתקשרות  לדפוסי  קשורה  הפרט 
ההתקשרות החרד, אשר נמצאו במחקרים כמתאפיינים בערך עצמי נמוך ובביטחון 
(Collins & Read, 1990), יהיו ספקות לגבי יכולתם להצליח  אישי וחברתי נמוך 
מסוגלּות  בתחושת  היתר,  בין  יתבטאו,  אשר  עצמאי,  באופן  שונים  בתפקידים 
בהם  שיש  ממצבים  להתרחק  נוטים  הנמנע  הדפוס  בעלי  להנהיג.  נמוכה  עצמית 
וִקרבה, ומעדיפים מצבים שמאפשרים ואולי  צורך להתמודד עם היבטים רגשיים 
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אף מחייבים ריחוק רגשי (Mikulincer & Florian, 1995). על כן הנחנו כי תפיסת 
המסוגלּות העצמית שלהם להנהיג תהיה גבוהה יותר במצבים המחייבים התמקדות 
במשימות ובמטרות מכשירניות (אינסטרומנטליות), כגון קרב, תרגיל ועוד, ונמוכה 

יותר במצבים המחייבים תקשורת רגשית אינטימית עם מונהגים.

הֲהניעה (המוטיווציה) להנהיג
ביוגרפיים  לניתוחים  הובילה  מנהיגּות  בעמדת  להיות  לפרט  גורם  מה  השאלה 
(Lindholm, 1990; Zaleznick, 1977). במקביל  דינמיים של מנהיגים יוצאי דופן 
הזרם   .(McClelland, 1985) מוכרות  ֲהניעות  בבחינת  המנהיגּות  חקר  התמקד 
"תיקונים  בדבר  כלליים  טיעונים  סיפק  מנהיגים  של  דינמיים  בניתוחים  שעסק 
עמוקה  חרדה  המעוררת  אב,  העדר  של  עמוקה  תחושה  למשל,  פסיכולוגיים". 
השולט  מתוקן"  "אב  להיות  הפרט  את  להניע  עשויה  בנסיבות,  לשלוט  וכמיהה 
מאי-סיפוק  כתוצאה  נרקיסיסטי  חסך  לחלופין,   .(Zaleznick, 1977) באחרים 
להותיר אצל הפרט  עשוי  יכולותיו  ויאשרו את  הצורך של התינוק שיתפעלו ממנו 
 Kohut, 1971;) העצמי  לערכו  חיצוניים  ממקורות  לאישור  בולטת  הזדקקות 
Winnicott, 1971), והדבר עשוי ליצור אצלו כמיהה לעמדה גרנדיוזית מתוך חיפוש 
באינטראקציה  אמיתי  צורך  ללא  המונהגים,  מצד  ושיקוף  האדרה  הערצה,  אחר 
ובאינטימיות (Popper, 2000; Shamir, 1991). הבעיה עם טיעונים אלה היא שהם 
אינם מסבירים מדוע הפרט שואף לעשות את התיקון באמצעות מנהיגּות דווקא, 

שהרי הצורך בתיקון אינו מוביל בהכרח למנהיגּות.

של  הֲהניעה  את  ולעומק  ישיר  באופן  לראשונה  לחקור  מנסה  הנוכחי  המחקר 
הפרט להנהיג. שיערנו כי נוכל לקשר בין דפוסי ההתקשרות לבין הֲהניעות האלה, 
לו  חשוב  מה  קובעים  הפרט  של  הפנימיים  העבודה  שדגמי  ההנחה  על  בהסתמך 
ומעצבים את האינטראקציות החברתיות שלו, ולכן סביר שייצוגים קוגניטיביים 
אלה מוכללים גם לתפקידי מנהיגּות. באופן ספציפי יותר, שיערנו כי בעלי דפוס 
ההזדקקות  ובהכחשת  בשליטה  עצום  בצורך  המתאפיינים  הנמנע,  ההתקשרות 
להשגת  כאמצעי  המנהיג  תפקיד  את  יתפסו   ,(Kobak & Sceery, 1988) לאחר 
החרד  הדפוס  בעלי  באחרים.  לאי-תלותם  ניצחת  וכהוכחה  ואוטונומיה  שליטה 
הם  מה  יישאלו  אם  אך  מנהיגים,  מאשר  יותר  מונהגים  להיות  לטענתנו  ייטו 
יכולים לחפש בעמדה מנהיגותית, ניתן להניח כי תשובותיהם ייסבו סביב קבלה 
לא  או  ינטוש אותם  הניכר שלהם שהזולת  זאת, בשל החשש  ואישור חברתיים. 
יאהב אותם (Hazan & Shaver, 1987). לעומתם, אנשים עם ציונים נמוכים בחרדה 
ההתקשרות  צורכי  את  סיפקו  אשר  הבטוח),  ההתקשרות  סגנון  (בעלי  ובהימנעות 
 Hazan &) אלה  בצרכים  הטיפול  ואל  הזולת  צורכי  אל  להתפנות  יכולים  שלהם, 
ביטוי  להיות  יכולה  מנהיגּות  לגביהם   .(Shaver, 1987; Kunce & Shaver, 1994

לדאגה לזולת או דרך לחקירת הסביבה החברתית.
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דפוסי ההתקשרות וסגנונות מנהיגּות
כאמור  עסק   ,(Howell, 1988) האוול  של  התיאורטי  הפיתוח  בעקבות  לאחרונה, 
חקר המנהיגּות בהבחנה בין מנהיגים כריזמתיים אישיים לבין מנהיגים כריזמתיים 
 House & Howell, 1992; Howell) חברתיים באמצעות תיאורים אישיותיים שלהם
 (Popper, 2002) לאחרונה טען פופר .(& Avolio, 1993; Popper & Neeman, 1999
אישיים  מנהיגים  ואילו  בטוח,  התקשרות  בסגנון  יתאפיינו  חברתיים  מנהיגים  כי 

יתאפיינו בדפוס התקשרות הימנעותי.

לטענתנו, דגמי העבודה הפנימיים של בעלי דפוסי ההתקשרות השונים, הקובעים 
ויסות הרגשות של הפרט, יקבעו את סגנון  את האופי של מתן העזרה לזולת ושל 
דפוסי  בין  קשר  יימצא  כי  שיערנו  ולכן  כמנהיג,  יתפתח  אכן  אם  שלו,  המנהיגּות 
ההתקשרות של הפרט לבין סגנון מנהיגותו. באופן ספציפי, שיערנו כי מנהיגים בעלי 
או החרד, אם  הנמנע  בדפוס ההתקשרות  יתאפיינו  כריזמתי אישי  מנהיגּות  סגנון 
כי אצל כל אחד משני סגנונות ההתקשרות האלה מדובר בצרכים אחרים שיובילו 
לסגנון מנהיגּות זה: הגבוהים בהימנעות בהתקשרות יתאפיינו בסגנון מנהיגּות אישי 
  Kunce & Shaver,) ולשתלטנות בקשר עם האחר  נטייתם להימנעות רגשית  בשל 
וריחוק  עוינות  של  בתחושות  המתאפיין  שלהם,  הרגשי  הוויסות  ובשל   (1994
בחוסר  מדובר  אין  בחרדה  הגבוהים  אצל  לעומתם,   ;(Kobak & Sceery, 1988)
עניין או בחוסר מעורבות ביחסים עם האחר, אלא באי-רגישות לצורכי המונהגים 
חברתיים  ובקבלה  באישור  שלהם  האישי  הצורך  בסיפוק  ההתמקדות  עקב 
בחרדה  נמוכים  ציונים  בעלי  מנהיגים  כי  גם  שיערנו   .(Mikulincer et al., 2001)
לטפל  נוטים  אלה  שאנשים  מכיוון  חברתי,  מנהיגּות  בדפוס  יתאפיינו  ובהימנעות 

.(Kunce & Shaver, 1994) באחר ברגישות ובשיתוף פעולה

המחקר הנוכחי
מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין נטיות לחרדה ולהימנעות בהתקשרות 
להתפתחות  המחקר  טענת  פי  על  חיוניים  אשר  תוך-נפשיים  משתנים  שני  לבין 
את  לבדוק  רצינו  כן  כמו  להנהיג.  והֲהניעה  להנהיג  המסוגלּות  תפיסת   – המנהיג 
הקשר בין דפוסי ההתקשרות של המנהיגים לבין סגנון המנהיגּות שלהם (אישי או 
חברתי). לנוכח מטרותיו נערך המחקר בשני שלבים. בשלב הראשון במחקר קיימנו 
ראיונות חצי-מובנים עם 15 מנהיגים כדי לחקור באופן ישיר ולעומק את הֲהניעה 
אופי  בעלות  מנהיגּות  סיטואציות  של  תיאור  מהם  לקבל  וכדי  להנהיג  הפרט  של 
משימתי או רגשי בקשר עם המונהגים. לאחר עיבוד החומר מהראיונות נבנו כלים 
לדיווח עצמי לבדיקת הֲהניעה להנהיג ותפיסת המסוגלּות להנהיג במצבי מנהיגּות 
שונים. כמו כן נבנה שאלון דיווח עצמי המבחין בין מנהיגּות כריזמתית אישית לבין 
מנהיגּות כריזמתית חברתית. בשלב השני של המחקר בדקנו את המהימנות והתוקף 
של כלי המחקר שבנינו. כן בדקנו את הקשר בין דפוסי ההתקשרות של הפרט לבין 
הֲהניעה להנהיג, תפיסת המסוגלּות להנהיג במצבי מנהיגּות שונים וסגנון מנהיגותו 

(אישי או חברתי).
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השערות המחקר היו כדלקמן:

שלו  הֲהניעה  יותר,  גבוהה  תהיה  הפרט  של  בהתקשרות  שההימנעות  1. ככל 
ואי-תלות  אוטונומיה  שליטה,  של  מניעים  על  יותר  מבוססת  תהיה  להנהיג 
באחרים, הפרט יתפוס את עצמו יותר כמסוגל להנהיג במצבי מנהיגּות מכווני-

מטרה ופחות כמסוגל להנהיג במצבי מנהיגּות בעלי אופי רגשי-אישי, והוא ייטה 
לדווח על סגנון כריזמתי אישי יותר.

להנהיג  שלו  הֲהניעה  יותר,  גבוהה  תהיה  הפרט  של  בהתקשרות  שהחרדה  2. ככל 
תהיה מבוססת יותר על צרכים נרקיסיסטיים של קבלת חיזוק לערכו ולמעמדו 
וחיפוש אחר אישור חברתי, והפרט יתפוס את עצמו פחות כמסוגל להנהיג – הן 

במצבי מנהיגּות מכווני-מטרה והן במצבי מנהיגּות בעלי אופי רגשי-אישי.

שיטה
נבדקים

במחקר השתתפו 200 נבדקים (84 קציני צה"ל מדרגת סא"ל ומעלה בשלבי פרישה, 
31 מנהלים מהמגזר הציבורי ו-85 מנהלים מהמגזר הפרטי). המדגם כלל 23 נשים 
ו-177 גברים, שגילם נע בין 26 ל-58 שנים (חציון = 45). מבחנים סטטיסטיים לא 
הראו הבדל מובהק סטטיסטית בין קציני צה"ל, מנהלים במגזר הציבורי ומנהלים 
במגזר הפרטי בכל משתני המחקר – דפוסי ההתקשרות וציוני המנהיגּות. כמו כן לא 

נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין גילו ומינו של הנבדק לבין משתנים אלה.

כלים והליך

ֲהניעה להנהיג,  הנבדקים השיבו על השאלונים הבאים: שאלון התקשרות, שאלון 
שאלון סגנון מנהיגּות ושאלון תפיסת מסוגלּות להנהיג במצבי מנהיגּות שונים. סדר 

השאלונים היה אקראי בין הנבדקים.

לצורך בדיקת דפוסי ההתקשרות של הנבדק נעשה שימוש בגרסה העברית של שאלון 
 ECR – Experience in Close Relationships Scale,) קרובים"  "חוויית קשרים 
ידי  על  ישראלי  במדגם  ותוקף  לעברית  תורגם  השאלון   .(Brennan et al., 1998
מיקולינסר ופלוריאן (Mikulincer & Florian, 2000). השאלון בנוי מ-36 פריטים 
הנבדקים  בהתקשרות.  והימנעות  בהתקשרות  חרדה  של  הממדים  את  המייצגים 
התבקשו לציין עד כמה כל אחד מהפריטים מתאר תחושותיהם במערכות יחסים 
קרובות. הדירוג נעשה בסולם בן שבע דרגות, מ-1 (בכלל לא מתאר את עמדותיי) 
עד 7 (במידה רבה מאוד). מקדמי אלפא-קרונבך במדגם הנוכחי היו גבוהים הן לגבי 
פריטים הקשורים לחרדה (0.92) והן לגבי פריטים הקשורים להימנעות (0.82). על 
סמך התשובות חושבו לכל נבדק שני ציונים, שכל אחד מהם הוא הממוצע של סך 
הפריטים המתייחסים לכל אחד מהגורמים. שני ציונים אלה לא היו קשורים באופן 

.r(198)=.09 – מובהק סטטיסטית
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ומאחר  להנהיג"),  ("ֲהניעה  מנהיגּות  מאחורי  העומדים  המניעים  בדיקת  לצורך 
שהמחקר הנוכחי מנסה לחקור באופן ישיר ולעומק את הֲהניעה של הפרט להנהיג 
ולספק פרספקטיבה התפתחותית לֲהניעה זו, נמנענו משימוש מושאל בכלים מתחום 

הֲהניעה האנושית, ושקדנו על בניית שאלון מיוחד למחקר הנוכחי.

בשלב הראשון ערכנו 15 ראיונות חצי-מובנים עם מנהיגים, כבסיס לעיבוד הֲהניעות 
 22 כלל  הריאיון  כמותיים.  לכלים  הנבדקים  תשובות  של  התוכן  בניתוח  שיתגלו 
המרואיין  של  הֲהניעה  שבבסיס  האישיים  הצרכים  להבנת  ּכּוונו  חלקן  שאלות: 
דמויות  כולל  להנהיג,  הֲהניעה  של  התגבשותה  אופן  להבנת  ּכּוונו  חלקן  להנהיג; 
בתפקידי  לבחירה  שרלוונטיים  משפחתית  דינמיקה  או  משפחתי  רקע  השפעה, 

מנהיגּות; והאחרות התייחסו לֲהניעה לסגנון מסוים של מנהיגּות.

תחילה ִשכתבנו את כל הראיונות המוקלטים. לאחר מכן קראנו כל פרוטוקול בעיון, 
כגון "ההנאה מתחושת  ֲהניעה להנהיג,  ישיר  ושלפנו ממנו היגדים שביטאו באופן 
השליטה באנשים", או שיקפו ֲהניעה כזו באופן עקיף, כגון "העיפו אותי מבית הספר 
משום שהייתי יהודי, עברתי את כל ההשפלות, ואני אעשה הכל שאני והילדים שלי 
לא יהיו בעמדת חולשה כזו". את ההיגדים שנשלפו ניסינו לקבץ על פי דמיון תוכני, 
ונותרנו עם 60 היגדים המייצגים ֲהניעות להנהיג. היגדים אלה הוצגו לפני שלושה 
ושופט שלישי המשמש בפועל בתפקיד  שופטים – שני מומחים בתחום המנהיגּות 
בניסוחו  בהיר  הוא  מידה  באיזו  היגד  כל  לגבי  לציין  התבקשו  אשר   – מנהיגותי 
ומייצג לדעתם ֲהניעה להנהיג. בעקבות הערות השופטים הוצאנו 13 היגדים ושינינו 

את ניסוחם של חלק מההיגדים.

על בסיס תהליך שיפוט זה נבנה שאלון דיווח עצמי שניתן לנבדקים במחקר. בהוראות 
לשאלון צוין כי אנשים רוצים להיות בתפקידי מנהיגּות ממניעים שונים, והנבדקים 
התבקשו לחוות את דעתם לגבי כל אחד מהמשפטים בשאלון, ביחס אליהם אישית, 

על ידי שימוש בסולם שנע מ-1 (מאוד לא מסכים) עד 7 (מאוד מסכים).

הנבדקים במדגם הנוכחי ענו על גרסה של השאלון שכללה אם כן 47 פריטים. על 
הגרסה הזו נערך ניתוח גורמים עם רוטציית varimax לצורך בדיקת מבנה השאלון 
בניתוח  מנהיגּות.  של  התופעה  מאחורי  שעומדים  הֲהניעתיים  הגורמים  וגילוי 
 47 של  מהשונּות   68% שהסבירו   ,(eigenvalue>1) עיקריים  גורמים   9 התגלו  זה 
לאחר  השונים  בגורמים  הפריטים  טעינויות  של  מדוקדק  ניתוח  אולם  הפריטים. 
הרוטציה גילה כי ל-10 פריטים היה משקל גבוה (יותר מ-0.40) ביותר מאשר גורם 
אחד, וכי ל-3 פריטים היה משקל נמוך (מתחת ל-0.40) בכל הגורמים. 13 פריטים 
אלה הוצאו מהשאלון, ונערך ניתוח גורמים חוזר ל-34 הפריטים הנותרים. בניתוח 
 34 של  מהשונּות   63% שהסבירו   ,(eigenvalue>1) עיקריים  גורמים   5 התגלו  זה 
גילתה שלכל אחד  הרוטציה  לאחר  הפריטים  טעינויות  בדיקת  כן,  כמו  הפריטים. 
מהפריטים יש משקל גבוה מ-0.40 באחד הגורמים ומשקלים נמוכים מ-0.40 ביתר 

הגורמים.

הגורם הראשון שהתגלה בניתוח הגורמים הסביר 30% מהשונּות של פריטי השאלון 
וכלל 12 פריטים השוקלים יותר מ-0.40. פריטים אלה מבטאים מניעים בעלי אופי 
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נרקיסיסטי וצורך בשיקוף יכולות ובהתפעלות מהצד האחר על מנת לקבל מבחוץ 
תחושת ערך ומשמעות לעצמי (למשל, "הצורך להוכיח לעצמך שאתה שווה"). מאחר 
שהפריטים בגורם הראשון שהתקבל בניתוח הגורמים הינם בעלי אופי נרקיסיסטי, 
מהשונּות   17% הסביר  השני  הגורם  נרקיסיסטיים".  "מניעים  זה  לגורם  קראנו 
של פריטי השאלון וכלל 8 פריטים השוקלים יותר מ-0.40. פריטים אלה מבטאים 
ליישם  "הרצון  (למשל,  אידיאליסטי  ואופי  לחברה  תרומה  המדגישים  מניעים 
מטרות חברתיות", "האתגר שבטיפוח ובפיתוח של אנשים"), ועל כן קראנו לגורם 
הגורם השלישי הסביר 7% מהשונּות של פריטי השאלון  זה "מניעים חברתיים". 
וכלל 5 פריטים השוקלים יותר מ-0.40. פריטים אלה מבטאים את הצורך בשליטה 
וראיית מנהיגּות כאמצעי לסיפוק צורך זה (למשל, "הרצון להיות הקובע בהחלטות 
הרביעי  הגורם  בשליטה".  "צורך  זה  לגורם  קראנו  כן  ועל  בארגון"),  משמעותיות 
מ-0.40.  יותר  השוקלים  פריטים   5 וכלל  השאלון  פריטי  של  מהשונּות   5% הסביר 
פריטים אלה מבטאים מניעים בעלי אופי משימתי (למשל, "האתגר להניע קבוצת 
אנשים למשימה"), ועל כן קראנו לגורם זה "מניעים משימתיים". הגורם החמישי 
מ-0.40.  יותר  השוקלים  פריטים   4 וכלל  השאלון  פריטי  של  מהשונּות   4% הסביר 
ומהזדקקות  באחר  מתלות  להימנע  ורצון  לחופש  שאיפה  מבטאים  אלה  פריטים 
"צורך  זה  לגורם  קראנו  כן  ועל  באחרים"),  תלוי  להיות  לא  "הרצון  (למשל,  לו 

בהסתמכות עצמית".

(בין  גבוהים  היו  הגורמים  לפריטים המרכיבים את חמשת  מקדמי אלפא-קרונבך 
0.73 ל-0.93), ומצביעים על עקביות פנימית סבירה של הגורמים השונים. על בסיס 
ממצאים אלה חושבו לכל נבדק חמישה ציונים כלליים של ֲהניעות להנהיג, על ידי 
רמה  משקפים  גבוהים  ציונים  מהגורמים.  אחד  לכל  השייכים  הפריטים  מיצוע 
(נרקיסיסטי, חברתי, צורך בשליטה, משימתי, צורך  יותר של מניע מסוים  גבוהה 

בהסתמכות עצמית) במסגרת הֲהניעה של הפרט לחתור לתפקידי מנהיגּות.

לצורך בדיקת סגנון המנהיגּות של הנבדק נעשה שימוש בשאלון דיווח עצמי המבחין 
בין כריזמה חברתית וכריזמה אישית. שאלון זה נבנה על סמך ההמשגה של האוול 
החברתי,  הכריזמתי  והמנהיג  האישי  הכריזמתי  המנהיג  בדבר   (Howell, 1988)
והשאלון של פופר ונאמן (Popper & Neeman, 1999), אשר נבנה אף הוא על בסיס 
המשגה זו. לא הסתפקנו בשאלון של פופר ונאמן משום שהוא מצומצם מדי (כולל 
9 פריטים בלבד) ואינו מספיק לבדיקת השערת מחקר 1 בדבר הקשר שבין דפוסי 
רגשיים  ובין-אישיים,  תוך-אישיים   – רבים  היבטים  בעל  (משתנה  ההתקשרות 
וקוגניטיביים) לבין מנהיגּות כריזמתית אישית ומנהיגּות כריזמתית חברתית. לכן, 
על סמך התיאוריה של האוול (Howell, 1988) וספרות המנהיגּות המתארת את שני 
(Bass, 1988; House & Baetz, 1979), ניסחנו  הפנים של המנהיגּות הכריזמתית 
41 היגדים המבטאים מנהיגּות כריזמתית אישית, כגון "רואה בתפקיד המנהיגּות 
מנהיגּות  המבטאים  והיגדים  האישיים",  ענייניו  את  לקדם  הזדמנות  בעיקר 
לביצוע  שלהם  הגישה  את  לבטא  למונהגים  "מאפשר  כגון  חברתית,  כריזמתית 
הפריטים מהשאלון  ו-9  שניסחנו  הפריטים   41) הפריטים שקיבלנו   50 המשימה". 
של פופר ונאמן) הוצגו לשלושה שופטים – שני מומחים בתחום המנהיגּות ושופט 
שלישי המשמש בפועל בתפקיד מנהיגותי. השופטים התבקשו להעריך לגבי כל אחד 
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מההיגדים באיזו מידה הוא מייצג מנהיגּות כריזמתית אישית ומנהיגּות כריזמתית 
השופטים  הערכת  לאחר  ההיגדים.  של  הניסוח  לבהירות  גם  ולהתייחס  חברתית, 
הוצאנו 9 פריטים מהשאלון. כדי להתמודד עם האפשרות של רצייה חברתית במילוי 
שאלון כזה, נוסחו הפריטים כהיגדים בנוגע לתפיסתו של הנבדק ביחס למנהיגּות, 

מתוך הנחה שתפיסה זו מייצגת את הסגנון האישי של הנבדק בפועל.

במחקר.  לנבדקים  שניתן  עצמי  דיווח  שאלון  בנינו  זה  שיפוט  תהליך  בסיס  על 
מנהיגּות  של  שונים  היבטים  מדגישים  שונים  מנהיגים  כי  צוין  לשאלון  בהוראות 
מההיגדים  אחד  לכל  הסכמתם  מידת  את  לדרג  התבקשו  והנבדקים  בתפקידם, 
המופיעים בשאלון על גבי סולם שנע מ-1 (כלל לא מסכים) עד 7 (מסכים במידה רבה 

מאוד).

פריטים.   41 כן  אם  שכללה  השאלון  של  גרסה  על  ענו  הנוכחי  במדגם  הנבדקים 
מבנה  בדיקת  לצורך   varimax רוטציית  עם  גורמים  ניתוח  נערך  הזו  הגרסה  על 
השאלון וגילוי סגנונות המנהיגּות השונים. בניתוח זה התגלו שני גורמים עיקריים 
(eigenvalue>1), שהסבירו 45% מהשונּות של 41 הפריטים. אולם ניתוח מדוקדק 
היה  פריטים  ל-8  כי  גילה  הרוטציה  לאחר  הגורמים  בשני  הפריטים  טעינויות  של 
משקל  היה  פריטים  ל-4  וכי  אחד,  גורם  מאשר  ביותר  מ-0.40)  (יותר  גבוה  משקל 
מהשאלון,  הוצאו  אלה  פריטים   12 כאחד.  הגורמים  בשני  ל-0.40)  (מתחת  נמוך 
ונערך ניתוח גורמים חוזר ל-29 הפריטים הנותרים. בניתוח זה התגלו שני גורמים 
כן,  כמו  הפריטים.   29 של  מהשונּות   55% שהסבירו   ,(eigenvalue>1) עיקריים 
בדיקת טעינויות הפריטים לאחר הרוטציה גילתה שלכל אחד מהפריטים יש משקל 

גבוה מ-0.40 באחד הגורמים ומשקל נמוך מ-0.40 בגורם האחר.

הגורם הראשון שהתגלה בניתוח הגורמים הסביר 39% מהשונּות של פריטי השאלון 
וכלל 19 פריטים השוקלים יותר מ-0.40. פריטים אלה מבטאים את הפן המצמיח 
וההורי של המנהיגּות (למשל, "נותן משקל רב לצורכי המונהגים בקביעת מטרות 
הגורם השני הסביר  ועל כן קראנו לגורם זה "סגנון מנהיגּות חברתי".  הארגון"), 
16% מהשונּות של פריטי השאלון וכלל 10 פריטים השוקלים יותר מ-0.40. פריטים 
אלה מבטאים את הפן הרגרסיבי והדיקטטורי של המנהיגּות, המבטל את המונהג 
בעיקר  המנהיגּות  בתפקיד  "רואה  (למשל,  עצמו  למנהיג  ְמרּבית  חשיבות  ומעניק 

הזדמנות לקדם את ענייניו"), ועל כן קראנו לגורם זה "סגנון מנהיגּות אישי".

של  סוגים  שני  בדבר   (Howell, 1988) האוול  של  הניתוח  את  מאשר  זה  מבנה 
מנהיגים – מנהיג חברתי ומנהיג אישי. מקדמי אלפא-קרונבך לפריטים המרכיבים 
את שני הגורמים היו גבוהים (0.95 ו-0.93), ומצביעים על עקביות פנימית סבירה 
של שני הגורמים. על בסיס ממצאים אלה חושבו לכל נבדק שני ציונים כלליים של 
סגנון מנהיגּות, על ידי מיצוע הפריטים השייכים לכל אחד משני הגורמים. ציונים 
גבוהים משקפים רמה גבוהה של סגנון מסוים (חברתי, אישי) שבו הנבדק ַמבנה את 

תפקידי המנהיגּות שלו.

דיווח  בשאלון  שימוש  נעשה  להנהיג  הנבדק  של  המסוגלּות  תפיסת  בדיקת  לצורך 
עצמי שנבנה במיוחד לצורך המחקר הנוכחי. מאחר שבמחקר עד היום נעשה שימוש 
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היה   ,(Smith & Foti, 1998) כללית  עצמית  מסוגלּות  הבודקים  בשאלונים  רק 
צורך לבנות כלי ספציפי למסוגלּות להנהיג. טענת המחקר – שלפיה תפיסתם של 
מנהיגים בעלי דפוסי התקשרות שונים בנוגע למסוגלּותם להנהיג יכולה להיות שונה 
הובילה   – רגשי  אופי  בעלי  מנהיגּות  ובמצבי  משימתי  אופי  בעלי  מנהיגּות  במצבי 
לצורך בבניית שאלון שיבחין בין תפיסת מסוגלּות עצמית להנהיג במצבי מנהיגּות 
בעלי  מנהיגּות  במצבי  להנהיג  עצמית  מסוגלּות  תפיסת  לבין  משימתי  אופי  בעלי 

אופי רגשי.

לצורך בניית הכלי הסתמכנו על אותם ראיונות שערכנו עם 15 מנהיגים לצורך בדיקת 
הֲהניעה להנהיג. בראיונות אלה התבקשו המנהיגים גם לתאר מצבי מנהיגּות בעלי 
על  ומצבי מנהיגּות בעלי אופי משימתי.  ורגשי עם המונהגים  אופי של קשר אישי 
סמך תיאורים אלה, וכן על סמך השאלון של בס (Bass, 1988) המבחין בין מנהיגּות 
מעצבת לבין מנהיגּות מכשירנית (אינסטרומנטלית) ועל סמך התיאורים של האוול 
(Howell, 1988) באשר לניתוח הטיפולוגי של מנהיגּות כריזמתית אישית וחברתית, 
נבנו 45 היגדים המתארים מצבי מנהיגּות בעלי אופי משימתי ומצבי מנהיגּות בעלי 
לתהליך  זהה  היה  ההיגדים  בניית  של  התהליך  המונהגים.  עם  בקשר  רגשי  אופי 
מומחים  שני   – שופטים  לשלושה  הוצגו  ההיגדים  להנהיג.  הֲהניעות  לגבי  שתואר 
בתחום המנהיגּות ושופט אחד שלישי המשמש בפועל בתפקיד מנהיגותי. השופטים 
התבקשו להעריך באיזו מידה ההיגדים מייצגים מצבי מנהיגּות משימתיים ומצבי 
מנהיגּות בעלי אופי רגשי בקשר עם המונהגים, וכן להתייחס לבהירות הניסוח של 

ההיגדים. לאחר הערכת השופטים הוצאנו מהשאלון 8 פריטים.

כי אנשים בתפקידי  ציינו  נבנה שאלון שכלל הוראות אשר  לאחר תהליך השיפוט 
מנהיגּות מעריכים באופן שונה את יכולתם להתמודד עם מצבים שונים, והנבדקים 
מהמצבים  אחד  כל  עם  ביעילות  להתמודד  יכולתם  מידת  את  לדרג  התבקשו 

המופיעים בשאלון על גבי סולם שנע מ-1 (כלל לא) עד 7 (במידה רבה מאוד).

הנבדקים במדגם הנוכחי ענו על גרסה של השאלון שכללה אם כן 37 פריטים. על 
הגרסה הזו נערך ניתוח גורמים עם רוטציית varimax לצורך בדיקת מבנה השאלון. 
בניתוח זה התגלו 4 גורמים עיקריים (eigenvalue>1), שהסבירו 52% מהשונּות של 
37 הפריטים. אולם ניתוח מדוקדק של טעינויות הפריטים בגורמים השונים לאחר 
הרוטציה גילה כי ל-9 פריטים היה משקל גבוה (יותר מ-0.40) ביותר מאשר גורם 
ניתוח גורמים חוזר ל-28 הפריטים  ונערך  אחד. 9 פריטים אלה הוצאו מהשאלון, 
 53% שהסבירו   ,(eigenvalue>1) עיקריים  גורמים   4 התגלו  זה  בניתוח  הנותרים. 
הרוטציה  לאחר  הפריטים  טעינויות  בדיקת  כן,  כמו  הפריטים.   28 של  מהשונּות 
ומשקלים  הגורמים  באחד  מ-0.40  גבוה  משקל  יש  מהפריטים  אחד  שלכל  גילתה 

נמוכים מ-0.40 ביתר הגורמים.

פריטי  של  מהשונּות   36% הסביר  הגורמים  בניתוח  שהתגלה  הראשון  הגורם 
השאלון וכלל 9 פריטים השוקלים יותר מ-0.40. פריטים אלה מאפיינים את תפיסת 
של  אישיים  ופיתוח  טיפוח  של  במצבים  להנהיג  הנבדק  של  העצמית  המסוגלּות 
המונהגים (למשל, "לטפל בבעיות האישיות של המונהגים"), ועל כן קראנו לגורם 
זה "מסוגלּות עצמית במצבי מנהיגּות בעלי אופי רגשי-אישי בקשר עם המונהגים". 
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הגורם השני הסביר 7% מהשונּות של פריטי השאלון וכלל 8 פריטים השוקלים יותר 
מ-0.40. פריטים אלה מאפיינים את תפיסת המסוגלּות העצמית של הנבדק להנהיג 
לאמונה  האנשים  את  "להוביל  (למשל,  אידיאולוגי-חברתי  אופי  בעלי  במצבים 
מנהיגּות  במצבי  עצמית  "מסוגלּות  זה  לגורם  קראנו  כן  ועל  משותפת"),  במטרה 
פריטי  של  מהשונּות   6% הסביר  השלישי  הגורם  אידיאולוגי-חברתי".  אופי  בעלי 
השאלון וכלל 7 פריטים השוקלים יותר מ-0.40. פריטים אלה מאפיינים את תפיסת 
המסוגלּות העצמית של הנבדק להנהיג במצבים בעלי אופי משימתי, שבהם המנהיג 
(למשל,  לעמדתו הראשונית  בניגוד  פעולה  לבצע  המונהג  ולכפות את  לשכנע  נדרש 
קראנו  כן  על  המונהגים").  עם  קרובה  היכרות  ללא  גם  משימה  לביצוע  "להוביל 
הגורם  משימתי-כופה".  אופי  בעלי  מנהיגּות  במצבי  עצמית  "מסוגלּות  זה  לגורם 
אלה  פריטים  פריטים.   4 וכלל  השאלון  פריטי  של  מהשונּות   4% הסביר  הרביעי 
בעלי אופי  להנהיג במצבים  מאפיינים את תפיסת המסוגלּות העצמית של הנבדק 
היטב"),  מוגדרות  במשימות  "לטפל  (למשל,  מוגדרת  למטרה  המכוונים  משימתי 

ולכן קראנו לגורם זה "מסוגלּות עצמית במצבי מנהיגּות מכווני-מטרה".

(בין  מקדמי אלפא-קרונבך לפריטים המרכיבים את ארבעת הגורמים היו גבוהים 
0.75 ל-0.87), ומצביעים על עקביות פנימית סבירה של הגורמים השונים. על בסיס 
ממצאים אלה חושבו לכל נבדק ארבעה ציונים כלליים של מסוגלּות עצמית להנהיג, 
משקפים  גבוהים  ציונים  מהגורמים.  אחד  לכל  השייכים  הפריטים  מיצוע  ידי  על 

מסוגלּות עצמית גבוהה להנהיג במצבי מנהיגּות שונים.

מנהיגּות  סגנון  להנהיג,  (ֲהניעות  השונים  המנהיגּות  ציוני  בין  פירסון  מתאמי 
ולכידים.  מעניינים  קשרים  דפוסי  הראו  להנהיג)  עצמית  מסוגלּות  ותפיסת 
ותפיסת  להנהיג  הֲהניעות  לבין  המנהיגּות  סגנון  בין  קשר  הראו  המתאמים 
באופן  קשור  נמצא  חברתי  מנהיגּות  סגנון  ראשית,  להנהיג.  העצמית  המסוגלּות 
 (r(198)=.24, p<.01) מובהק סטטיסטית לרמה גבוהה יותר של מניעים חברתיים
ומניעים משימתיים (r(198)=.17, p<.05) לחתירה לתפקידי מנהיגּות, וכן לתפיסת 
 ,(r(198)=.47, p<.01) מסוגלּות עצמית גבוהה להנהיג במצבים של טיפוח מונהגים
מכווני-מטרה  ובמצבים   (r(198)=.35, p<.01) חברתיים-אידיאולוגיים  במצבים 
מובהק  באופן  קשור  נמצא  אישי  מנהיגּות  סגנון  שנית,   .(r(198)=.28, p<.01)
 ,(r(198)=.48, p<.01) יותר של מניעים נרקיסיסטיים  גבוהה  סטטיסטית לרמה 
 r(198)=.44,) עצמית  בהסתמכות  וצורך   (r(198)=.21, p<.01) בשליטה  צורך 
משימתיים-כופים  במצבים  גבוהה  עצמית  מסוגלּות  לתפיסת  וכן   ,(p<.01

.(r(198)=.28, p<.01)

העצמית  המסוגלּות  תפיסת  לבין  להנהיג  הֲהניעה  בין  קשר  נמצא  כך  על  נוסף 
לתפיסת  סטטיסטית  מובהק  באופן  קשורים  נמצאו  חברתיים  מניעים  להנהיג. 
 ,(r(198)=.38, p<.01) מסוגלּות עצמית גבוהה להנהיג במצבים של טיפוח מונהגים
משימתיים- במצבים   ,(r(198)=.48, p<.01) חברתיים-אידיאולוגיים  במצבים 

(r(198)=.19, p<01). הצורך  (r(198)=.31, p<.01) ובמצבים מכווני-מטרה  כופים 
גבוהה  בשליטה נמצא קשור באופן מובהק סטטיסטית לתפיסת מסוגלּות עצמית 
חברתיים- במצבים   ,(r(198)=.21, p<.01) מונהגים  טיפוח  של  במצבים  להנהיג 
 r(198)=.30,) משימתיים-כופים  במצבים   ,(r(198)=.35, p<.01) אידיאולוגיים 
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נמצאו  משימתיים  מניעים   .(r(198)=.28, p<.01) מכווני-מטרה  ובמצבים   (p<.01
להנהיג  גבוהה  עצמית  מסוגלּות  לתפיסת  סטטיסטית  מובהק  באופן  קשורים 
 r(198)=.35,) במצבים חברתיים ,(r(198)=.31, p<.01) במצבים של טיפוח מונהגים
נרקיסיסטיים  מניעים   .(r(198)=.33, p<.01) משימתיים-כופים  ובמצבים   (p<.01
לגורם  באופן מובהק סטטיסטית  נמצאו קשורים  לא  עצמית  והצורך בהסתמכות 

כלשהו של תפיסת המסוגלּות העצמית להנהיג.

תבנית קשרים זו יכולה להצביע על הקשר שבין שני המשתנים התוך-נפשיים אשר 
חיוניים לטענתנו להתפתחות המנהיג – הֲהניעה להנהיג ותפיסת המסוגלּות העצמית 
להנהיג – וכן בינם לבין סגנון המנהיגּות (אישי או חברתי) המתפתח אצל המנהיג, 

אך גם על חוסר התלות בין משתני המנהיגּות השונים.

תוצאות
השערות המחקר לגבי הקשר שבין דפוסי ההתקשרות של המנהיגים לבין הֲהניעות 
ותפיסת המסוגלּות העצמית  שלהם להנהיג, תפיסתם את סגנון המנהיגּות שלהם 
שלהם במצבי מנהיגּות שונים, נבדקו באמצעות סדרה של מתאמי פירסון ורגרסיות 
היררכיות. ניתוחי הרגרסיות מלמדים כי גורמי ההתקשרות תורמים באופן מובהק 
ולניבוי  המנהיגּות  סגנונות  שני  לניבוי  להנהיג,  הֲהניעה  גורמי  לניבוי  סטטיסטית 
שלושה מבין ארבעת הגורמים של תפיסת המסוגלּות העצמית להנהיג (לא נמצאה 
במצבים  להנהיג  העצמית  המסוגלּות  תפיסת  לניבוי  סטטיסטית  מובהקת  תרומה 
משימתיים-כופים), ומסבירים בין 4.9% ל-17.2% של השונּות של גורמים אלה (ראו 

לוחות 1, 2 ו-3).

לוח 1: מתאמי פירסון ותוצאות ניתוחי רגרסיה לגבי הקשר שבין דפוסי 
ההתקשרות לבין הֲהניעה להנהיג

אינטראקציההימנעותחרדה גורמי ֲהניעה 
להנהיג

rβrΒΒR2 (%)

מניעים 
נרקיסיסטיים

.39**.41**.08 .14  -.10 17.2**

 *196.8. *29.-*25.-   02.     01.-מניעים חברתיים

 *8.8 02.-  06.03.  *26.   *26.צורך בשליטה

 *8.9 07.-**29.-*27.-   10.    05.מניעים משימתיים

צורך בהסתמכות 
  *21.עצמית

  

.18*.24*.21* -.18 9.8* 

.p<.01** ;p<.05 * :הערות
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לוח 2: מתאמי פירסון ותוצאות ניתוחי רגרסיה לגבי הקשר שבין דפוסי 
ההתקשרות לבין תפיסת המסוגלּות העצמית להנהיג

אינטראקציה הימנעות חרדה מסוגלּות עצמית להנהיג

R2 (%) Β Β r β r

8.8* .04 .23* -.25* -.18* -.19*
מצבים של קשר 

רגשי-אישי עם המונהגים

4.9* -.08 -.17* -.18* -.09 -.11
מצבים 

חברתיים-אידיאולוגיים

2.6 -.05 -.09 -.10 -.07 -.08 מצבים משימתיים-כופים

10.4** -.06 -.09 -.13 -.27* -.27* מצבים מכווני-מטרה

.p<.01** ;p<.05 * :הערות

לוח 3: מתאמי פירסון ותוצאות ניתוחי רגרסיה לגבי הקשר שבין דפוסי 
התקשרות לבין סגנון המנהיגּות

אינטראקציההימנעותחרדה

(%) rβrΒΒR2סגנון מנהיגּות

*125.9.*23.-*21.-   12.   08.סגנון חברתי

**11.3  08.- 13.08.**31.**33.סגנון אישי

.p<.01** ;p<.05 * :הערות

כי  כללי,  באופן  לומר,  ניתן  הסטנדרטיים  הרגרסיה  וממקדמי  פירסון  ממתאמי 
המנהיג  של  ההתקשרות  דפוסי  בין  לקשר  באשר  אוששו.  המחקר  השערות  רוב 
בחרדה  גבוה  הפרט  כאשר  כי  לומר  ניתן   ,(1 (לוח  להנהיג  שלו  הֲהניעה  לבין 
שיקוף  לקבל  רצון  מתוך  למנהיגּות  כמּונע  עצמו  את  תופס  הוא  בהתקשרות, 
צורך  ומתוך  ובהחלטות,  במהלכים  שליטה  להרגיש  צורך  מתוך  ולמעמדו,  לערכו 
כאשר  להם.  זקוק  או  באחרים  תלוי  אינו  הוא  כי  להרגיש   – עצמית  בהסתמכות 
הפרט גבוה בהימנעות בהתקשרות, הוא תופס את עצמו כמּונע לתפקידי מנהיגּות 
יותר מתוך צורך בהסתמכות עצמית, ופחות על ידי מניעים חברתיים-אידיאולוגיים 

(צורך בתרומה או השפעה חברתיות או אידיאולוגיות).

מסוגלותם  את  תפיסתם  לבין  המנהיגים  של  ההתקשרות  דפוסי  בין  לקשר  באשר 
בחרדה  גבוה  שהפרט  ככל  כי  לומר  ניתן   ,(2 (לוח  שונים  מנהיגּות  במצבי  להנהיג 
בהתקשרות, הוא תופס את עצמו כמסוגל פחות להנהיג במצבי מנהיגּות בעלי אופי 
רגשי-אישי בקשר עם המונהגים ובמצבי מנהיגּות מכווני-מטרה. ככל שהפרט גבוה 
בהימנעות בהתקשרות, הוא תופס את עצמו כמסוגל פחות להנהיג במצבי מנהיגּות 
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בעלי אופי רגשי-אישי בקשר עם המונהגים ובמצבים בעלי אופי חברתי-אידיאולוגי. 
ממצאים אלה תואמים את השערות המחקר.

באשר לקשר בין דפוסי ההתקשרות של המנהיג לבין סגנון מנהיגותו (לוח 3), ניתן 
כמתאפיין  עצמו  את  תופס  הוא  בהתקשרות,  בחרדה  גבוה  שהפרט  ככל  כי  לומר 
של  והמבטל  הדיקטטורי  הרגרסיבי,  בפן  קרי,  אישי,  כריזמתי  מנהיגּות  בסגנון 
המנהיג. ככל שהפרט גבוה בהימנעות בהתקשרות, הוא תופס את עצמו כמתאפיין 

פחות בסגנון מנהיגּות חברתי, קרי, בפן המטפח והמצמיח של המנהיגּות.

דיון
ותחום  ההתקשרות  תיאוריית   – ידע  תחומי  שני  בין  מפגיש  הנוכחי  המחקר 
מהתחומים  אחד  לכל  בתרומתו  הוא  הנוכחי  המחקר  של  ייחודו  המנהיגּות. 
ובאינטגרציה בין תחומים אלה. הרחבת חקר ההתקשרות במחקר הנוכחי לתחום 
חדש יחסית – תחום המנהיגּות – מרחיבה את הבחינה של תיאוריית ההתקשרות 
למערכות תוך-נפשיות נוספות, כגון ֲהניעה ומסוגלּות עצמית. במקביל, גם התיאוריה 
והמחקר בתחום המנהיגּות יכולים להיתרם מהחקירה הישירה במחקר הנוכחי של 
להנהיג  הֲהניעה   – מנהיגים  להתפתחות  החיוניים  התוך-נפשיים  המשתנים  שני 
נבחנו  לא  היום  עד  אשר  משתנים  שונים,  במצבים  להנהיג  העצמית  והמסוגלּות 
בצורה ישירה. החיבור של תחום המנהיגּות לתיאוריה ולמחקר בתחום ההתקשרות 

יכול לספק את ההבנה ההתפתחותית החסרה בתחום זה.

לגבי המניעים למנהיגּות, רוב הממצאים תואמים את השערת המחקר. אולם בניגוד 
עצמו  את  תופס  הוא  בהתקשרות,  בחרדה  גבוה  הפרט  כאשר  כי  נמצא  לציפייתנו 
כמּונע גם על ידי הצורך בהסתמכות עצמית, קרי, לא להרגיש תלוי באחרים או זקוק 
המחקרית  בספרות  החרדים  הפרטים  של  תיאורם  לנוכח  מעניין  זה  ממצא  להם. 
כמעדיפים ִקרבה על עצמאות (Feeney & Noller, 1990). ניתן אולי להבין ממצא 
זה על רקע ההנחה כי פרטים שגבוהים בחרדה בהתקשרות נוטים להיות מונהגים 
אלה  הם  להנהיג  ֲהניעה  שמגלים  מביניהם  אלה  כי  ייתכן  מנהיגים.  מאשר  יותר 
מנהיגּות  תפקידי  בוחרים  הם  תגובה:  היפוך  מסוג  הגנה  במנגנון  שמשתמשים 

המאפשרים להם להכחיש את תלותם באובייקט ולהפיק תחושת כוח.

ציפייתנו למציאת קשר חיובי בין הימנעות בהתקשרות לבין מניעים של שליטה 
לבין  בהתקשרות  הימנעות  בין  שלילי  קשר  נמצא  כך,  על  נוסף  אוששה.  לא 
בספרות  הנמנעים  הפרטים  של  תיאורם  למרות  כי  נראה  משימתיים.  מניעים 
לפעילויות  וכנוטים  ובאי-תלות  בשליטה  עצום  בצורך  כמתאפיינים  המחקרית 
מאיימות  חברתיות  מאינטראקציות  להימנע  כאמצעי  מכשירני  אופי  בעלות 
(Hazan & Shaver, 1990), הם תופסים את המניע שלהם להנהיג כקשור בעיקר 
לצורך בהסתמכות עצמית. ניתן להסביר ממצא זה בדומה לאופן שבו הסביר רום 
(ראו מאמרו בחוברת הנוכחית) את תפיסתו של הטיפוס הנמנע ביחס לסיטואציה 
הצוותית. נראה כי תחושת האיום של הנמנע מהאינטראקציה הבין-אישית הכרוכה 
את  בתפיסתו  פוגמת  המנהיגּות  שבתפקיד  המשימתי  ובמרכיב  השליטה  במרכיב 
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מניעי השליטה והמניעים המשימתיים כגורמים המניעים אותו להנהיג. נוסף על כך, 
תפיסתו את עצמו כיחיד כמעט שמסוגל להגשים את המטרות שאליהן הוא שואף, 
והתכחשותו ליתרונות הגלומים בעבודת המונהגים, אינן מאפשרות לו לראות מניע 

אחר, זולת ההסתמכות העצמית, כגורם המניע אותו לתפקידי מנהיגּות.

מציעה  ההתקשרות  תיאוריית  כי  טוענים  אנו  שקיבלנו  התוצאות  סמך  על 
פרטים  כי  נראה  להנהיג.  השונים  למניעים  אינטגרטיבי  הסבר  לראשונה 
הגבוהים בחרדה בהתקשרות מּונעים להנהיג מתוך צורך בשיקוף לערך העצמי 
ידי  על  אלה  פרטים  יונעו  כן  כמו  ובנסיבות.  בסביבה  שליטה  וצורכי  שלהם 
שאיפה להסתמכות עצמית בשל הצורך שלהם להכחיש את הזדקקותם לאחר. 
הקבוצתית  הסיטואציה  ידי  על  המועצם  דחייה,  מפני  מחששם  נובע  זה  צורך 
מּונעים  בהתקשרות  בהימנעות  הגבוהים  פרטים  המנהיגּות.  בתפקיד  המעוגנת 
מניעים  ידי  על  ופחות  עצמית,  להסתמכות  שאיפה  ידי  על  יותר  למנהיגּות 
ידי  על  מועצם  הנמנעים  של  הביטחון  חוסר  כי  נראה  ומשימתיים.  חברתיים 
בה  ואשר  מהחרדים,  יותר  אף  מתקשים  הם  שבה  הקבוצתית,  הסיטואציה 
הדחקת   – ומצוקה  דחק  במצבי  שלהם  האופייניות  ההתמודדות  אסטרטגיות 
 Mikulincer,) – מתגלות כלא אפקטיביות  והתנשאות  הקושי, התעלמות ממנו 
שלהם  והחברתיות-הרגשיות  המשימתיות  ביכולות  האפשרית  הפגיעה   .(1998
אותם  מניעה  שלהם,  העצמי  בביטחון  יותר  עוד  לפגוע  עלולה  אשר  בקבוצה, 

לחפש פיצוי על קשיים אלה בתפקידי מנהיגּות בקבוצה.

ההסבר האינטגרטיבי למניעים להנהיג באמצעות תיאוריית ההתקשרות מאפשר לנו 
להבחין בין מניעים דומים הנובעים מדינמיקות התפתחותיות שונות, ולספק מימד 
עומק התפתחותי להבנת הֲהניעות להנהיג. למשל, מניעי ההסתמכות העצמית של 
החרד מקורם בחרדה העצומה שלו מפני דחייה ונטישה ובחשש להתאכזב בקשר עם 
אחרים, ואילו אותם מניעים אצל הנמנע נובעים מהאומניפוטנציה ומהפרפקציוניזם 
הדמויות  על  לסמוך  אי-יכולתו  בשל  שחש  הכוח  חוסר  תחושת  על  כפיצוי  שפיתח 
בהימנעות  והן  בהתקשרות  בחרדה  הן  (הנמוך  הבטוח  המנהיג  בחייו.  הראשוניות 
מסופקים  אלה  פרטים  כי  נראה  חברתיות.  בֲהניעות  יותר  מתאפיין  בהתקשרות) 
ופנויים לסיפוק צרכים גבוהים  יותר בצרכים הראשוניים של ביטחון וערך עצמי, 

יותר – צרכים חברתיים וצורכי מימוש עצמי.

רוב הקשרים שנמצאו בין דפוסי ההתקשרות לבין תפיסת המסוגלּות העצמית להנהיג 
במצבים שונים איששו את השערות המחקר. ממצאים אלה מאשרים את הקונספט 
של מסוגלּות עצמית ספציפית (Bandura, 1977) ואת טענתנו לגבי תפיסת מסוגלּות 
עצמית ספציפית להנהיג במצבי מנהיגּות שונים. מאחר שהמסוגלּות העצמית נמצאה 
(Kotter, 1990; Singer, 1989), ניתן  כאחד המשתנים העיקריים לצמיחת מנהיגים 
להקיש כי לדפוסי ההתקשרות של הפרט יש תרומה משמעותית להתפתחותו כמנהיג 

בכלל, וכמנהיג המסוגל להנהיג במצבי מנהיגּות ספציפיים בפרט.

הפרט  של  הימנעות בהתקשרות  בין  חיובי  נמצא קשר  לא  ציפייתנו,  למרות  ברם, 
לבין תפיסתו את עצמו כמסוגל להנהיג במצבי מנהיגּות מכווני-מטרה. נראה כי גם 
אם הפרט הגבוה בהימנעות בהתקשרות מעדיף פעילויות מכשירניות על פעילויות 
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חברתיות, כדי להימנע מאינטראקציות חברתיות מאיימות, אין הוא תופס את עצמו 
כמסוגל להנהיג במצבי מנהיגּות בעלי אופי מכוון-מטרה יותר מאשר פרט עם ציון 
נמוך בהימנעות בהתקשרות. ניתן לומר כי להימנעות בהתקשרות אין קשר לתפיסת 
המסוגלּות העצמית להנהיג במצבים משימתיים-כופים ובמצבים מכווני-מטרה, אך 
היא קשורה באופן שלילי לתפיסת המסוגלּות העצמית להנהיג במצבים של טיפוח 

מונהגים או במצבים חברתיים-אידיאולוגיים.

תואמים  המנהיגּות  סגנון  לבין  ההתקשרות  דפוסי  בין  הקשר  לגבי  הממצאים  רוב 
באופן כללי את השערות המחקר. ברם, השערתנו כי יימצא קשר חיובי בין הימנעות 
לא  אישי  כריזמתי  כסגנון  מנהיגותו  סגנון  את  תפיסתו  לבין  הפרט  של  בהתקשרות 
את  פחות  תופס  הוא  בהתקשרות,  בהימנעות  גבוה  שהפרט  ככל  כי  נראה  אוששה. 
סגנון מנהיגותו כסגנון חברתי, אך אין לכך קשר לתפיסתו את סגנון מנהיגותו כסגנון 
אישי. אפשר להבין ממצא זה כנובע מכך שהפרט הגבוה בהימנעות חש צורך להסתמך 
המנהיגּות  בתפקיד  משתמש  הוא  כיצד  לראות  מתקשה  הוא  כן  ועל  עצמו,  על  רק 

לצרכיו האישיים.

תיאוריית  של  הרבה  והתרומה  הרלוונטיות  בולטת  אלה  ממצאים  לנוכח 
היא  זה  מחקר  של  המרכזיות  התרומות  אחת  המנהיגּות.  לתחום  ההתקשרות 
בחיבור הקונספטואלי והמחקרי של תיאוריית ההתקשרות להיבטים השונים של 
המנהיגּות.  ממדדי  אחד  כל  של  יותר  טובה  הבנה  מאפשר  זה  חיבור  המנהיגּות. 
המסוגלּות  ואת  להנהיג  הֲהניעה  את  יותר  טוב  להבין  לנו  מאפשר  הוא  ראשית, 
העצמית להנהיג, שהינן המרכיבים העיקריים המכוונים את התפתחותו של הפרט 

כמנהיג. שנית, הוא מספק הסבר התפתחותי לסגנון המנהיגּות של הפרט.

מן הממצאים שהובאו כאן ניתן לגזור כמה השלכות מעשיות לתחום המנהיגּות. 
ראשית, החקירה הישירה של הֲהניעה להנהיג ותפיסת המסוגלּות העצמית להנהיג 
במצבי מנהיגּות שונים מספקת כלים חדשים למדידת שני משתנים משמעותיים 
אלה בהתפתחות מנהיגים. המשגות וכלים אלה יכולים לתרום למיון ולהשמה של 
מנהיגים שונים במצבי מנהיגּות שונים המתאימים לֲהניעות שלהם ולמסוגלותם 
הוא  המנהיגּות.  פיתוח  לתחום  תרומה  יש  למחקר  שנית,  אלה.  במצבים  להנהיג 
במצבי  להנהיג  הספציפית  העצמית  המסוגלּות  פיתוח  של  החשיבות  את  מדגיש 
של  החשיבות  ואת  בהתפתחות,  יחסית  מוקדמים  בשלבים  כבר  שונים  מנהיגּות 

עבודה על תובנות של מנהיגים בנוגע לתפיסות העצמיות שלהם.

למחקר הנוכחי יש כמה יתרונות במישור התוכני והמתודולוגי אך גם כמה מגבלות. 
השדה,  מתוך  להנהיג  מסוגלּות  ותפיסת  להנהיג  מניעים  לראשונה  הפיק  המחקר 
לא  המחקר  זאת,  עם  אחרים.  מתחומים  מושאלים  שאינם  ספציפיים  כלים  ובנה 
המנהיגּות  בתיאוריות  נתפסים  אשר  אחרים  ומצביים  אישיותיים  משתנים  בדק 
כמכוונים צמיחת מנהיגּות. למשל, המחקר הנוכחי לא התייחס לסֵכמות תרבותיות 
היכולות לכוון ייצוגים שהולמים מנהיגים בעיני המונהגים (לדוגמה, אתוס הגיבור 
או אתוס הלוחם בתרבות הישראלית), ולהשפעתם של מצבים שונים של משבר או 

איום על תפקודו של המנהיג.
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לסיכום, לנוכח ממצאי המחקר הנוכחי ניתן לומר כי למערכת ההתקשרות יש מקום 
מרכזי בקביעת ממדי המנהיגּות של הפרט (ֲהניעה להנהיג, מסוגלּות עצמית להנהיג 
הפרט  של  התפתחותו  להבנת  תורמת  ההתקשרות  תיאוריית  מנהיגּות).  וסגנון 
כמנהיג ואופן השפעתו על מונהגיו, ומספקת תיאוריה התפתחותית רלוונטית אשר 

חסרה בתחום זה.
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