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 'הומור תרומה חשובה לניהול ולהוויה הארגונית.

(FUN) ידות, יצירתיות, הפגת מתתים, יצירת כיף 
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ת העיקרון הפיטר ם רימונד האל כתבו א תד ע טר שי  לורנם פי

ה שיכול להשתבש כל מ ״ ) ״ י קי מרפ  ארתור בלוך ממציאם של ״חו

כ״ל - ישתבש״) ואתרים.  בביקורו של המנ

ת Scott Adams, הבולט בספריו, שתורגם  תובה להזכיר א

א The Dilbert Principle. אלה צמתו מהקומיקס  לעברית הו

לת שנות ה-90, ואשר זכו  היומיים שהתל לפרסם בארה״ב בתחי

 לתהודה רבה. גם כותבים ישראליים תורמים לתחום, הן בכתיבה

ת ההיבט העיוני ש7 ן״ והן בכתיבה מדעית. א וסח פרקינסו  ״נ

פק בעברית, פרופ׳ אבנר זיו ם התינוך, סי  ההומור, בעיקר בתחו

 נוספו אליו פרופ׳ עפרה נבו (אשכול של הומור, בדיתות לו

ל מנהיג פוליטי ד עשר השימושים בהומור ט ח  אשכול, כולל א

ש ש  וד״ר אריה סובר(הומור - בדרכו של האדם הצוחק מ

.(2009 

ת ש7 ר ח  כולם טיפלו בבעיות ניהולית וארגוניות, במידה זו או א

ו ה שז מ כ  הצלחה הנמדדת בחיוכים ובצתוקים - ובאמירות ״

ות המנהלים, או ״הבוסים  נכון״. דגש מיותד הושם על התנהג

ד לקרוא להם, שהוצגה בצורה הומוריםטיח י ס מקפ מ א ד א  כפי ש

ת (בתלקה או במלואה) לפעמים עד לכד י ת מ גזמת - אך א  מו

. 1  כאב

ן  פרקינסון הסביר כיצד אורכו ועומקו של הדיון עומדים ביתס הפו

מי - ישיבה ת כור אטו מ ק ה ) ן ו ד י נ  לתשיבותו - ולכמות הכסף ה

ר ח ה יוגש - ארבע. א . סככה לאופניים - שתיים. איזה ת  אחת

״ טע . פיטר, ב״עיקרון הפיטרי  הכול כל המנהלים חבינים בתה)

 כי כל עובד, אך בייחוד הםנהלים, מצויים בגבול העליון של א

 כשירותם - שהרי אתרת היו מקדמים אותם...

יתם הנוקבח יכת לא ניתן להתעלם מראי  מעבר לזווית המתו

ה למש7 , של םטיריקנים אלה. הנ  באמיתותה, והנבואית משהו

ן אינטרנט׳ קפט ט אדאמם כפי שפורסם ב״ ע מריאיון עם סקו ט  ק

טליסט א ״קפי  של הארך ב-15.7.97, לאתר שאדאמם מצהיר שהו

 מושלם״:

 מנהל

 אמנון כספי

 מבוא
ם הגב׳ קרול בארן,  בדה-מרקר, ב-2.11.09 פורסם ריאיון ע
ית הניהול שלה ת פילוסופי ת א פ ש ו ת יאהו, שבו היא ת  מנכ״לי

י מנהלתי׳ ת בהומור כשאנ ש מ ת ש י מ תו הריאיון: ״אנ  והציטוט מאו

ת רעיון ת, א ת לפתו ו  ש בו כדי להצדיק, מצד התוצאות העסקי

 שימושיותו של הומור בניהול.

H מספר: R - P E D I A -  הערך הקצרצר ״הומור בעבודה״, 3

ות ויצירתיות בעבודה ר בין הומור למקורי ש ם מצאו ק  ״מחקרי

רת הקבוצתית והבינאישית. הומור בניהול עשו  והגברת התקשו

ת קונפליקטים, יצירת אווירה נ ט ק , ה ם ת מתחי נ פ ה יע ב  לסי

ם בארגון״. הנדרתו  עבודה נעימה ואינטראקציה טובה בין האנשי

, וכל שנמצא יהיה בבחינה ה ככל הגדרה אתרת ש  של ההומור, ק

יחסוח ת המרכיבים המקובלים כוללים: ״התי א ם ז  מוסכמה בלבד. ע

, ״אד-אבסורדום״, ״התייחםוח ״ ה מ מ ה ה ו נה מהמקובל״, ״הפרז  שו

ה רבה הגורמים לחיוך - ולמחשבה״. מ מ נה או ה  שו

ו ק ח מ ם? ובכן מתברר כי ה -חחקרי בתחו טתי  והיכן הטיפול השי

internationals .ם הניהול אינו רב במיוחד  בנושאי ההוםור בתחו

 Journal of Humor Research נמצא כי בעשור האחרון ת
תו ם עסקו בהומור בניהול ישירות ובעקיפין. בהכנ  חמישה מאמרי

 של רשימה זו הורחב התיפוש, והמקורות כוללים גם תקופונים

 נוספים.

 סקירה היסטורית
א נורתקונ!  הראשון שעסק בסוגיית ההומור בארגונים ובניהול הו

 פרקינסון בספרו חוק פרקינסון שראה אור ב-1957, ותורגם

ת ן - וגם רבים אחרים, ע ב פרקינסו ת ו כ  לעברית ב-1960. אחרי

י ניהול המנתתים ם נדייק: ״ספר  ספרי הומור ניהוליים - או א

ת ניהוליות וארנוניות בראייה הומוריסטית״. הבולטים ה פעו  תו



 • ולא במקרה סעיף אחרון: להומור יש כנראה השפעה חיובית ע7
 התפוקות (Berson J, Sosik J עומד להופיע).

 אך רשימה מרשימה זו של תרומות ההומור לניהול ולחייו ש7
 הארגון - מטעה משהו, תאת משני מעמים:

 הראשון: כפי שנאמר כבר - האישוש האמפירי, המחמיר, מועט
 יחסית. חלק מהאמירות הוא היסקים עקיפימ ממחקרים שלא
 עסקו ישירות בהומור בניהול, וחלק הם ״הגיונו של הכותב״
- לעתים מתבסס על ניסיוגו ולעתים - על הגיגי לבו. בשנים
 האחרונות היתוסף נוף ידע אמפירי מעניין וחשוב, אך עדיין ח

 יחסית, לתחומים האחרים של המחקר הניהולי.
 השני: ההתעלמות מהפוטנציאל השלילי של ההומור, או
 הדיספונקציונליות של ההומור או כמאמר תוקריו הפסיכולוגים
 ״היותו תרב פיפיות״, או כפי שאני מציע ״אפקט הבומרנג״
 הטמון בו. התעלמות זו אינה זוכה לדיון המתבקש. בשימוש
 בהומור חבויים גם פחים, שנפילה בהם פירושה פניעה באנשים

 ובאפקטיביות הארגוגית:

 • מאזיגים תסרי מוש הומור העלולים לפרש אמירות, בדיחוח
 ותשובות שנונות בצורה שלילית לחלוטין - בניגוד גמור לכוונח

 המשתמש בהומור.
 • שימוש בסוג הומור שאינו תואם את המאדינים או את הסיטואציה.
 • ישגם הגעלבימ מעצמ השימוש בהומור במקום כה ״תשוב ורציגי״

 כמקום עבודתם.
 • ובאותו ההקשר: רואים בהומור גורם לבזבת זמן ויצירת תחושה

 של ״מושב לצים״.

 ניתן דעתנו מעט על השימוש בהומור באחת מפוגקציות הגיהו7
 החשובות - השיווק. היחס ללקוחות האתון נידון בשני הקשרים:
 האחד, השימוש בהומור במסעות פרסום ויחסי ציבור, והשני

 ההומור בהערכות היחסים האישיים והבין-אישיים עם לקוחות.
 בעוד שבהקשר הראשון נוצרה מעין ״משנה סדורה״, שעיקרה ״כן
 להומור - אבל בזהירות ובמידה מדודה״, ותוך הימנעות מהומור
 פוגעני (עד כמה שמזוהה כמה. היינו עדים להחטאה רבתי ש7
 סוכנויות פרסום בהקשר זה בעבר), הרי שבהקשר השני הדברים
 יותר מורכבים. מחד: המלצות שבעל פה - חמות. מאידך: בםפרוח
 המקצועית מועט הדיון בנושא. ״החוכמה הקונוונציונלית״ מדברח
 על ״הומור ניטרלי״. מה שיבטיח שימוש בתכונותיו החיוביות ש7
 ההומור כ״שובר קרח״ וכמקרב לבבות. נראה שהרעיון ישימ גם

 למגע בין-אישי עם לקוחות.

 האם ניתן ללמד והאם ניתן ללמוד הומור
 כדי להבין את מיקומו של ההומור בניהול גבדקה גם מידת קיומו
 ובולטותו בכל הקשור ללימודים, הכשרה, הדרכה ופיתומ ש7

 מנהלים. הנקודות המרכזיות:

 שאלה: ״דווקא בישראל קרה מהפך קפיטליסטי מאוד קרוב ללבן
- נשבר המונופול של חברת הטלפונית, ומעתה יהיו לנו שלוש.

 לקראת מה אנחנו הולכים כאן?״
 תשובה: ״כשמונופול נשבר הוא הופך למשהו מאח־ מבלבל.
 אי-אפשר להתחרות בממירים כי אז םפםידים כסף, אי-אפטו
 להתחרות בשיחת כי זה הכול אותו דבר. מה שקורה בסופו
 של דבר, זה שהם הופכים את המחירים והשיחתים לעניין כה
 מבלבל עד שרוב האנשים לא מצליחים להבין מי זה מי. וכך כ7
 חברה מקבלת את חלקה הצודק בשוק.״ מצחיק עד טרגי - כמו

 שהדברים נכונים אצלנו לגבי שלוש חברות הםלולר שלבו....
 במקביל לכתיבה המתוארת לעיל, וגם קודם לכך, החלו להתפרסם
 בתקופונים שוגים מאמרי מחקר אמפיריימ מועטים יחסית וכתיבה
 מקצועית שעין ״הגותית״, בנושאי ההומור בניהול ובארגונים.
 אמנם הומור נתפס כמתייב גישה מולטידיסיפליגרית, אך ללא

 ספק המחקר והכתיבה הפםיכולונית מובילים.

 הממצא המחקרי והאמפירי ומגבלותיו
 נחיצותו ושימושו של ההומור במקומ העבודה, כללית, מטופלים

 בספרות לא מעט.
Barsoux, 1996; Mcllheran, 2006; Priest & Swain. 2002;) 

(;Romero & Cruthirds, 2006; Vitug & Kleiner, 2007 
 להלן הנקודות העיקריות הנידונות במאמרים, שמעטים מהם

 מאוזכרים ברשימה זו.
 מה יכול לקרות כאשר משתמשים בהומור - תוצרימ חיוביים

 לארנון:
 * למנהל נוסף משאב ניהולי משמעותי בעל פוטנציאל תשוב.

 * רמת האמון הנוצרת גבוהה יותר.
 * קל יותר להחדיר שינויים. שינוי העמדות מהיר יותר.

 * התקשורת הארנונית והבין אישית יעילה יותר
.(Mcllhern,2006) 

 * גיבושה של התרבות הארגונית יעיל יותר.
 * גיתן להבחין טוב יותר ברבגוגיות של הםציאות.

 * הלמידה, בהקשרי הדרכה פורמלית ובלתי פורםלית, יעילה יותר.
 * רמת ה״תגובתיות״ וה״שיתופיות״ - גבוהה יותר.

 * ההגאה (FUN) בעבודה ומהעבודה רבה יותר.
 * הלכידות הקבוצתית משתפרת. תרומה לגיבוש צוותים.

 * לחצים ומתחים מופחתים. קוגפליקטים אישיים וביגאישיים
.(Yi-Ping & Kleiner, 2005) מחככים 
 * מתאפשרת צמיחתה של מגהיגות יעילה

.(Priest & Swain, 2002) 
 * יצירתיות מושפעת לחיוב.

 * השימוש בהומור מעלה מורל, יוצר התלהבות ומבטיח ומוח
 אנרגיה גבוהות.



 * סריקה יסודית למדי של תוכניות לימודים בבתי ספר למנה?
 עסקים לא הצליחה לאתר קורסים המוקדשים להומור בניהול.

 * ניתות ״מפתח מושגים״ במספר נכבד של ספרי ניהול - ״טקסנ
 בוקס״ ואתרים, מגלה שהמילה הומור אינה מופיעה בהם.

 * נעשו מעט ניסיונות, בארן, להציע םדגאות להומור, שימוש בו
 ופיתוחו ככלי ניהולי למנהל. סדנאות אלה לא הפכו ל״נכםי צאן
 בחל״ של רפרטואר פיתות מנהלים. ונם את חטאיי אני מזכיו
- לא זכור לי שיבון של פעילות הומוריסטית, מעשית או עיוניח
 בפעילויות הדרכה ופיתות שהייתי מעורב בהן בעבר. לא זכותה
 לי גם פעילויות שכאלה בתכניות שהציעו מגוון הגופים הקיימים.

 נקודות אלה מצביעות על ״תוסר״ בהומור, ובנכונות ללמז וללמוז
 אותו. להלן כמה הסברים אפשריים לתופעה:

 * "The "body of knowledge וההתעניינות התברתיח
 והכלכלית בתחום ההומור לא מניעים עדיין למסה קריטיח
 שמשמעותה טיפול שיטתי בו, בהשוואה למשל לנושא האקולוגיה.
 * נדירות יתםית של משאבי זמן בתוכניות הדרכה והכשרו
 למנהלים מביאה לוויתור על הומור כנושא עצמאי בתוכניות האלה.
 * במרבית הארגונים שוררת ״דומיית רצינות״ ואפילו אולי תשש
 מפני השימוש בהומור, אולי בדומה להיםוס בשימוש בו בפרםוב
 וביתסי ציבור. ייתכן שחשש זה מבע מתפיסה ש״ניהול זה עסק
 רציני, ומנהל ׳מצחיק׳ אינו מנהל״ או אולי בנין התשש לתוצאוח
 שליליות, וראו הדיון באספקטים של הדיספונקציונליות שבשימוש
 בהומור. מכאן שבפועל מרבית הארנונים אינם מעודדים אח

 השימוש בהומור.
 * יכול להיות שמנהלים, נם בעלי יכולת לייצר הומור ולהשתמש
 בו, מחעטים בכך, מתוך החלטה מודעת לאתר ששקלו אח
 היתרונות ואת החסרונות. הסיבה העיקרית להערכתי היא סכנח

 הדיםפונקציונליות.
 * אולי רבים מהמנהלים אימצו, ולא בהכרת במודע, את הגדרח
 ההומור כ׳׳תוש הומור הנה אותה תכונה שיש לי ואין לאתרים׳
 (בעקבות הגדרתו של וייס - פילוסוף וסטיריקן). כלומר, כפופי׳
 לא יבינו או יפרשו כיאות את ההומור שלי ולכן עדיף להימנע

 משימוש בו.

 נשאלת השאלה האם כדאי המאמן לשלב יותר את נושא ההומור,
 על פניו השונים, בהכשרת מנהלים ובפיתותם של ארגונים? אכ
 עלינו להתבסס על ממצאי המתקר עד כה - התשובה מהוססח
- אך כיוונה חיובי. מאמן משולב, של פיחוח ההומור ותקירתו
 בהחלט נראים כמהלך ראוי. לשאלה עד כמה ניתן לפתח חוש
 הומור אצל מנהלים, התשובה המתבקשת היא הנמקתנו את רעיון
 פיתות המנהלים בכללותו: יש כאלה הנולדים עם תכונות ניהו7
 ומנהימת בולטות, ויש שאלה תבויות אצלם. מאמן מודע לפיתוחן



 1ערה
 1. מנכ״ל יצא לחווה לשבוע עבודה. ביום הראשון התבקש לנקות
 את הרפת. בסיומו זכה רק לשבחים מהחוואי. ביום השני צורף
 לצוות שותט התרנגולות ונרף מחמאות מלוא הטנא. ביום השלישי
 נשלח למיין תפוחי אדמה: אלה למכירה, ואלה עם ה״עיניים״
 לשתילה. היום עמר והמנכ׳׳ל לא חזר. יצא אליו החוואי ומצאו

 ושב ובוהה בארגז תפוחי האדמה - כשכלום לא קרה.
 שאלו: ״הכיצד? תפוקה נהדרת ביוחיים הראשונים וכלום היום?״
 ענה המנכ״ל: ״עם זבל אני מסתדר. לערוף ראשים אני מומחה.

 אבל להחליט?״
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 רשימה ביבליוגרפית מלאה, כולל מרבית הספרים הקיימים
 בעברית מצויה בידי המתבר.

 'פרופ׳ עפרה נבו על הארות והערות מועילות, לד״ר יאיר בחון
 על הרשות לאזכר עבודתו ברשימת המקורות - תודות הרבה.

 שפר את יכולות הניהול של אלה ואלה. ההיקש לנושא ההומור
 נראה לי הגיוני ביותר.

 דיון, מסקנות וכיווני מחקר
 הדיון שלהלן מנסה אחנם להתבסס על הממצאים האמפיריים,
 אך כפי שכבר הראינו במהלך הדברים הצד הספקולטיבי שבו
 רב משמעות. משמע יש לאשש אמפירית את מרבית ההיגדימ

 ברשימה זו.
 * אין ספק ששון מחקר אמפירי מעמיק כדי להתמות עם רשימה
 פוטנציאלית, ארוכה ומרשימה של יתרונות ותרומות של ההומור
 לניהול ולפיחוחם של ארגונים, כדי להצדיקם. במקביל מתבקשת

 למידה יסודית לא פתות של הסכנות הטמונות בהומור.
 לתאוריות המנתות כיומ את המחקר האמפירי הייתי מוסיף
 מודל כללי, הלקות מתחום התקשורת, שממנו יילקתו המשתנים

 והשערות בדבר הקשרים שביניהם:
 (א) שולח המסר ההומוריסטי (ב) מקבליו, אפיוניהם ומידת
 שונותם התרבותית (ג) ההקשר הכולל והמםוים שבו מתנהל
 התהליך התקשורתי (ד) אפיוני המסרים ההומוריסטים וסוני
 ההומור שבהם משתמשים (ה) חסמי תקשורת ״חיצוניים̂׳

 המשפיעים על התהליך התקשורתי (ו) כיצד תושפע היעילות
 והאפקטיביות הארגונית וממרים שונים בהן.

 * אם אמנם יאושש הקשר הגרמז כאן שבין הומור לאפקטיביות
 ארגונית, יהיה מקום להשקיע מאמן ביכולת לזהות, כתכונה בעת
 גיוסם של מנהלים, את מיקומם של יצירת הומור, ושל הבנת
 ההוםור שלהם. ותשוב לא פתות - את נכונותם ויכולתם לעשות

 שימוש בהומור כחלק מסגנון הניהול שלהם.
 אם אמנם מוכן הארגון להשקיע, והמלצתי היא לעשות זאת,
 היה צורך להשקיע ב״הומור ודרכי השימוש בו״. מאת גם בהדרכה

 ובהכשרה ונם ביצירת דפוסי ניהול הכוללים הומור.

 ולסיום: האם ניתן לסיים בלא להתייחם ל״גלובליזציה״, ניהול
 ה״שונות״ (העסקתם של עובדים וםנהלים מקבוצות אוכלוםיה
 מגוונות) וכל הקשור ב״רב תרבותיות״? שלוש מילות ה״באח״
 הללו וקישור מה שמתחבר מאתוריהן להומור, הוא ללא ספק אחד

 האתנרים היותר מעניינים בתקר ההומור.


