מוזעות
טפר חדש על מנהיגות שיצא השנה לאור בארצות

) (Greenstein , 2000

הברית

טוקר את הנשיאות

בארה"ב ומנטה לאמוד את ההצלחות והכישלונות
של  11נשיאימ אמריקאיימ .הוא מדרג את הנשיאימ
על שש איכויות המצביעות על יכולתמ ויעילותמ
כמנהיגימ :תקשורת ,יכולת ארגון ,מיומנויות
פוליטיות ,חזון ,טגנונות קוגניטיביימ ואינטליגנציה
רגשית  .זו האחרונה )קרי :אינטליגנציה רגשית(,
מאמין

,Greenstein

היא החשובה ביותר ,ואותה

הוא מאפיין כ"יכולת הנשיא לתעל את הרגשות
שלו ולהפנות אותמ לתהליכימ קונטטרוקטיביימ ,
במקומ להיות מנוהל על ידי הרגשות ולאפשר להמ
להפחית מהמנהיגות שלו".
שתי נקודות חשובות בולטות בטענה זו :ראשית,
שלאו דווקא היגיון ,קבלת החלטות ,מהירות חשיבה
וכדומה  -כל אותן תכונות "שכליות" המקבלות
כבוד והערכה בעולמ המערבי הן החשובות ביותר
כשמדובר במנהיגות .ושנית ,חשיבות מרכזית ניתנת

לכך שמנהיג ינהל את עצמו את דרכי חשיבתו,
התנהגותו ,קבלת החלטותיו וכדומה במקומ להיות
מנוהל על ידי רגשותיו .להיות  activeלעומת

. re-active
להיות  activeפירושו :להיות מודע לרגשותיו ,לצרכיו
ולהתנהגויותיו ולהחליט באיזו מידה לפעול על
פיהמ או לא .להבין כיצד גורמימ שונימ משפיעימ
על חייו ,בחירותיו והתנהגותו :מטרימ שקיבל
בנעוריו ,חטכימ מלידה ,וחשיפה לערכי חברה
ותרבות .

אולמ מודעות לבדב אינה מטייעת למנהיגות אמיתית.
איכויות נוטפת כדאי שתתלוונה אליה רכות ,עדנה,
קבלה ואהבה .כשהמנהיג מודע לעצמו לחולשותיו
כמו גמ לחלקימ העוצמתיימ שבו  ,ומקבל את אלה
כמו גמ את אלה ,אז הוא גמ פתוח לקבל אחרימ
ולעזור להמ עצממ לגדול ולהתפתח .
מנהיגימ אשר אינמ מודעימ לצורכיהמ ,לחטכימ

אתמ גדלו ,למטרימ טמויימ וגלויימ שקיבל ו מהיבת
ומהחברה בה גדלו ,אינמ מודעימ גמ לדרגה שבה
אותמ צרכימ ,חטכימ ומטרימ מנהלימ אותמ,
משפיעימ על החלטותיהמ ,מדצ אח,ד ועל התקשורת
הבין אישית בינמ לבין אנשימ אתמ המ עובדימ
ולאנשימ העובדימ תחתיהמ ,מצד שני.

האמ אדמ שאינו "מנהל" את חייו ,אלא חייו
"מנהלימ" אותו; שבחירותיו אינן בחירות מודעות,
אלא הוא נטחף להחלטות לא מודעות ,הן ביחטיו
הבין אישיימ והן בהחלטותיו המקצועיות ,האמ
אדמ זה אכן יכול להיות "מנהיג" ,קרי :להנהיג
אחרימ.

"מנהיג" ,לפי מילון אבן שושן ,הוא" אדמ העומד
בראש ציבור או מפלגה או תנועה וכדומה".
ו"מנהג" מילה מאותו שורש  -היא "דרך פעולה
מקובלת".
לפי שתי הגדרות אלה ,מנהיג ,אמ כן ,הוא נהג הנוהג
אחרימ למקומ מטוימ .אין הוא צריך להיות "משכמו

ומעלה" ,אלא פשוט "לעמוד בראש ציבור" ולנהוג
אותו ציבור "דברך מקובלת".
ואמנמ ,רבימ המנהיגימ אשר פועלימ לפי מנהגימ
)מטורות; מה שמקובל; מה שבשגרה; מה שבהרגל(
ולא לפי דרכי חשיבה ופעולה של מודעות ,מצד
אחד ,ורוחב לב ,מצד שני .כי מנהיג אמיתי ,היודע
גמ לקבל החלטות וגמ לפעול ברוחב לב ,קרי:
רגישות לזולת; הקשבה לזולת; הבנת הזולת; אהבת
הזולת וקבלתו אפשריימ רק כאשר אדמ פועל מתוך
מודעות אישית; אדמ המקבל את עצמו על חלקיו
השונימ על כן גמ פתוח לקבל אחרימ ,להערי,ך
לכדב ולאהוב אותמ.
והאמנמ "מנהיג" אמור להיות רחב-לב ,כלפי עצמו
וכלפי אחרימ; רגיש לאחרימ; מבין ומקבל .האמנמ
מנהיג יעיל ,כפי שאומר  ,Greensteinהוא אדמ הפועל
מתוך "אינטליגנציה רגשית"? והרי יש רבימ
שיטענו ,שמנהיג אמור להיות מחונן בקור רוח,
תבונה ,ראייה מרחבית  ,כושר ניהול ותכנון ,ורגשות
באשר המ רק עלולימ לפגוע בקבלת החלטות

נ  IIר  IIג51-50,2001 ,

"אובייקטיבית" הנעשית ללא משוא פנימ .ומה
עניין רגישות ורכות לכאן?
עניין גמ עניין .שהרי ניתן לומר ,ש"מנהיגות" נכונה
היא :מין-הגות שכזו" .הגות" ,לפי מילון אבן שושן,
אינה רק היגיון ,מחשבה ,רעיון ,אלא פירושה גמ:
היגיון הלב .כלומר ללב יש היגיון משלו )אשר
"היגיון" לעתימ איננו מבין( .

חוקמ של מנהלימ ובמקוממ לאמץ רכות ,עדנה,
ורגישות לזולת? אנו זקוקימ היומ למנהייגמ המדועימ
לעצממ והמחוברימ לחלקימ ה"נשיימ" שבהמ .אנו
זקוקי.מ לנשימ וגברימ בעמדות מפתח אשר לא רק
יהיו מודעימ לעצממ ,אלא אף יעודדו אחרימ
להיעשות מודעימ לעצממ ולבחירותיהמ; מנהיגימ
אשר בעזרת רכות ,הבנה ,הקשבה ,אמפתיה ,אהבה

וקבלה יובילו את כולנו למקומות טובימ יותר של
צמיחה אישית ומקצועית .עברו הימימ שניתן היה

הקשבה להיגיון הלב מאפשרת לאדמ להיות מודע
לצרכיו ולרגשותיו ולבחור אמ לפעול על פיהמ או
לא  .זה אדמ שיש לו חירות לבחור בין טוב לרע,
בין דרך פעולה אחת לשנייה .האמ אין זה סוד
האכילה מעץ הדעת?

להפריד בין אישי למקצועי ,שהיה "איסור" לעשות
אינטגרציה בין בית לעבודה .בין חברימ לקולגות.
הפרדה אשר מאז ומעולמ ,מעצמ טבעה ,גרמה
סבל .האדמ המודע ,השואף לממש את עצמו ,יודע
ומבין שמימוש עצמי אפשרי רק כשהוא שואף אליו
בכל תחומי חייו גמ יחד :הורות ,זוגיות ,אישי,

שתי אמרות הן מעניינינו כאן :האחת" ,מקרה

מקצועי.

לידתו ,הכרח מותו היכן חירות האדמ?" והשנייה,
"הכול צפוי והרשות נתונה" .חירות האדמ ,משתמע,
היא במעשיו ובהתנהגותו במהלך חייו ,בין לידה
למות ,ושעל אף הגורל אמ בכלל יש גורל קבוע
מראש הרשות נתונה לו ,לאדמ ,לפעול לפי מידת
מודעותו לעצמו.

אז מהי חירות זו? מה היא החירות להיות האדמ
שנולדנו להיות? האמ יש לנו אפשרות לממש את
עצמנו ,את מי שאנו "אמורימ" להיות? האמ יש
לנו החירות להיעשות יותר מודעימ לבחירותינו
וחופשיימ להיות אנו עצמנו? לשלוט בחיינו ולא
לאפשר לדברימ לא מודעימ לשלוט בנו?
בחברה הנוכחית רבימ המ החושבימ שהחירות

ה"אמיתית" היא "להגיע אל ה "Top :לרכוש מעמ,ד
כסף . prestige ,אולמ האין המ  puppeteersהקשורימ
למוסכמות חברתיות בחבל הטבור החברת י ?
כאשר סיסמאות בנוסח

" The message is the

 "mediaו"ידע הוא כוח" נהפכו למוסכמות חברתי ות
השוחקות בנו כמו גלי הימ את אבני החוף,
"מנהיג"החושב ובטוח שהוא "כל יודע" ,היש
אפשרות שהוא חופשי להיעשות מודע לעצמו,
לוותר על שליטה וכוחניות  -שהפכו להיות לחמ

מנהיג מזן אחר במילניומ הנוכחי אינו זה אשר
יסתפק בכך שיוביל עוד ארגון למיליארדי דולארימ
או עוד  start up companyלהצלחה מסחרית
מסחררת .מנהיג מזן אחר הוא זה אשר ,מתוך

מודעות ,רוחב לב ורכות ,יסייע לאחרימ לגדול
ולהתפתח ולהגיע למימוש עצמי ולשילוב יבן האישי
למקצועי בחייהמ.
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