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 :מושג הכוח בהתנהגות ארגונית 
ג� א� , א� הוא מצליח להפעילו,  א יש כוח על ב� ל,רוברט דהאל פי �על. הוא היכולת לגרו� לביצוע משימותכוח 

שאילמלא הופעל עליה� ,  מסוימתבעל הכוח גור� לחברי הקבוצה להתנהג בדר�. אי� ב מעוניי� בכ� מלכתחילה
.  פי הגדרה זו לדעת א� אכ� הופעל כוח ומהו כיוו� הכוח שהופעל� אפשר על�אבל אי. לא היו נוהגי� בה, כוח

בלתי נראה או בלתי , במידה רבה,  עובדת היותו–הגדרה זו מבליטה ג� את אחת הבעיות המרכזיות בחקר הכוח 
 .נית� לצפייה או למדידה

 :על בארגו� כוח כמשאב 
כוח הוא אחד המשאבי� החשובי� להגשמת מטרות הארגו� ולא רק לשירות אינטרסי� אגואיסטיי� של יחידי� 

נדרש כוח כדי להשיג מטרות , כמו ארגו�,  חברתית� חברתית וה� במסגרת מיקרו�ה� במסגרת מקרו. בתוכו
יוביות ובונות ואפשר לנצל אותו למטרות אפשר להשתמש בו למטרות ח. הכוח הוא ניטראלי. ארגוניות וחברתיות

 .נפשעות
י "אלא מונע ע, בזירה הארגונית שילוב� של משאבי� שוני� לכלל ייצור מוצר או שירות איננו נעשה מעצמו

  .אחרי� פועלי� כדי לממש את ההחלטה. קבלת החלטות, למשל, הפעלת כוח מסוגי� שוני�
המגייס ומפעיל משאבי� אחרי� בארגו� ומפקח על , ליטה על או משאב ש�הכוח בארגו� משמש מעי� משאב

 .תכונה זו הופכת אותו למשאב חיוני בעל חשיבות מכרעת לקיומו של הארגו�. הקצאת�
, ובעיקר, אלא ג�,  בכל מערכת חברתית קיימי� לא רק תהליכי שימוש והפעלת כוח,טלקוט פארסונס פי �על

. אמצעי אחר הוא מנגנו� השפעה. טות הוא אמצעי לבניית כוח וניצולומנגנו� קבלת החל.תהליכי בנייה ויצירת כוח
 . מנגנוני כח אחרי� ה� סמכות פורמאלית וכוח פיזי בעל דרגות שונות

 :תכונות הכוח 
כמות הכוח איננה ער� קבוע . נצבר באיטיות ומתכלה במהירות, ויקתד מדידה מ�אינו בר, הכוח איננו ער� קבוע
אי� ,  כלל�ובדר�,  או שהכוח מצוי במלוא הדרו או שהוא נגלה במלוא חולשתו– אד� � לכוחוידוע בדומה לכס  או

אפשר לבחו� את תוצאתו המרתיעה , בדיעבד. כוח של ממש קיי� במערכת במצב ובזמ� מסוימי�" כמה"יודעי� 
 להשיג את  ג� חוס� כלכלי אינו משמש ערובה לכוחה וליכולתה של מערכת מאורגנת. או המכריעה של הכוח

 . לעיתי� מתבררת כמות הכוח במצבי משבר. מטרותיה
שלא כמו בצבירת , בתהלי� בניית הכוח. תכונה נוספת ומיוחדת במינה של משאב הכוח היא התכלותו המהירה

 . אותו למעות קטנות" לפרוט"אותו או " לתקצב"קשה ) אבל אולי כמו ברכישת יוקרה וכבוד(הו� פיננסי 
 :גו� מקורות הכוח באר

 : קיימי� חמישה מקורות עיקריי� לכוח בארגו� ,ורייב�' פרנ� פי �על

מקור זה מאפשר לבעל הכוח להכריח את הזולת לעשות מה שלא היה . כוח המבוסס על פחד! כוח כפייה .1
פיטורי� ושימוש באלימות , כולל הטלת משימות לא נעימות, עושה לולא הכריחוהו באמצעי ענישה או הפחדה

 .פיזית

בעלי , למשל(לית והחוקית המוענקת לנושא תפקיד בארגו� אכוח הנובע מ� הסמכות הפורמ ! כוח לגיטימי .2
 .כוחה של הסמכות בארגוני� מעוג� בכמה חוקי מדינה בסיסיי�). הארגו� או מנהלי� מטעמו

 מומחי יוצר כוח. אנשי� וקבוצות בארגו� שיש לה� שליטה על ידע וטכנולוגיה החיוניי� לארגו� ! כוח מומחי .3
 . תלות

לרשותו של . היכולת להפעיל את הזולת באמצעות שכר ותגמולי� אחרי� המביאי� לו תועלת ! כוח תגמול .4
שעליה� הוא רוצה , בעל כוח התגמולי� עומדי� משאבי� מסוגי� שוני� שהוא יכול להעניק לאנשי�

א� יש , משאבי� חומריי� והטבותהכוח המתגמל מבוסס על , ברוב הארגוני�. או למנוע זאת מה�, להשפיע
 .'תעודות הוקרה וכד, פרסי�:  כגו�� חברתיי� וסימבוליי��ג� שימוש במשאבי� אחרי�

הנכונות להיענות לבעל הכוח במקרה זה מקורה . כוח הנשע� על מופת אישי של בעל הכוח ! כוח מופתי .5
אישי ונובע , לעתי�, ר זה של כוח הואמקו. ובמסירות אליו, בשל היותו מודל לחיקוי, בהזדהות ע� בעל הכוח

שהאחרי� , "מגנטיות", או מתכונות מיוחדות) מנהיג, לעתי� קרובות(מתכונותיו התרומיות של בעל הכוח 
ביסודו של הכוח המופתי מונחת יכולת של אד� לגרו� לאחרי� לעשות כרצונו בזכות הדוגמה . מייחסי� לו

יענות להשפעתו ובי� שמחקי� את התנהגותו או מבצעי� את  בי� שהוא נוכח בעת הה–האישית ) המופת(
 .רצונו כשאיננו נוכח במקו�

 
ילותה של אכיפת סמכות מבוססת על התנהגות הדג המבצע החייב בציות ולא טוע� כי יעאמיתי עציוני הסוציולוג 

 :עציוני מונה שלושה מקורות לסמכות. הדרג המנהל
 ה סמכות כופ�סמכות הכופה ציות בכוח. א
 . סמכות מתגמלת–. סמכות המשתמשת באמצעי תגמול חומרי ואחר עבור ציות. ב
  נורמטיבית�. סמכות נורמטיבית המעודדת ציות מכוח נורמות חברתיות המקובלות על המצייתי�. ג

 :התנהגות צייתנית יכולה להתבטא בשלושה אופני�
  ניכור�.ואי השלמה ע� הסמכות המצווה, אי הסכמה, ציות מתו� ניכור. א
  תועלתנות�ציות משיקולי כדאיות ותועלת. ב
  מוסריות�.ציות משיקולי מוסר והזדהות ע� המטרות והערכי� של הסמכות המצווה. ג

 )14'  עמ9שרטוט יחידה (שילוב של מקורות הסמכות ואופ� הציות יוצר תשעה טיפוסי� של ציות  



 ציות במצבי כפייה מחייב נקיטת �אי. ע וא� כגור� מדרב� א� כגור� מרתי�הכפייה והתגמול נשעני� על כוח מידי
שני סוגי� אלה אפקטיביי� . ממש כש� שתגמולי� ה� אמצעי תשלו� בעבור עשייה ארגונית, אמצעי ענישה

ממחקרי� רבי� עולה כי עובדי� נעני� בעיקר לכוח מומחי . כוחנית" קופת מזומני�"בתנאי שעומדת מאחוריה� 
ה� מיטיבי� לבצע את משימותיה� ולהיות מרוצי� מעבודת� בעיקר מול כוח , ואול�). ותסמכ(ולכוח לגיטימי 

 �יעילי� פחות מ� המקורות האישיי�) כפייה ותגמול, סמכות(מקורות הכוח בארגו� ,  כלומר.מומחי וכוח מופתי
י� לבעלי הכוח המעניק, מומחיות ומופת אישי ה� מקורות כלליי�, סמכות לגיטימית. ידע מומחי ומופת אישי

מפני , ה� מאפשרי� לבעליה� לצפות להיענות נמשכת לתביעותיה�. בטווח רחב יותר של מצבי� וזמ�" אשראי"
היענות זו איננה תלויה . שמצייתי� לה� וממלאי� את דרישותיה� מתו� אמו� כללי בזכות� או בכישוריה�

מנצלי� ה� את ) מנהלי�, למשל(ית בעלי כוח במציאות הארגונ .באופ� ישיר ומידי בזר� של תגמולי� ועונשי�
 .מקורות הכוח האישיי� שלה� וה� את המקורות הארגוניי�

 � :יש המוסיפי� עוד שני מקורות לכוח בארגו

המקובלת על חברי , היכולת לפעול ולהפעיל אחרי� בש� אידיאולוגיה ארגונית או חברתית ! כוח אידיאולוגי .1
דווקא עובדי� מ� , לעתי�. הרגישי� לביקורת ציבורית, וני� ציבוריי�מקור כוח זה שכיח בארג. הארגו�
ע� . ובאופ� זה מנצלי� את חשש� של בעלי השררה, מנצלי� כוח זה, שאי� לה� מקורות כוח אחרי�, השורה

המבקשי� להטיל את מרות� בש� האידיאולוגיה , זהו מקור שכיח ג� בעבור אות� בעלי שררה, זאת
 .המקובלת בארגו�

שמקורו במיקומו במערכת הביורוקרטית של הארגו� , היכולת לצבור כוח ולהפעיל כוח ! וח ביורוקרטיכ .2
מי שנמצא בעמדות מפתח ביורוקרטיות יש בידיו שליטה ובקרה על . ובשליטה ברזיה המקצועיי� והתקנוניי�

 .הקצאת משאבי� ודרכי ביצוע של החלטות ארגוניות, פעולת� של אנשי�
 

הוא מתגבש במבני� ובתפקידי� שוני� . איננו מפוזר בארגו� בצורה אקראית, על מקורותיו השוני�, הכוח בארגו�
 .בארגו� והיכולת להפעילו קשורה לצורת ההתארגנות שלו ולתכונות מסוימות של מפעיליו

 : שלושה ממדי� לכוח –מבנה הכוח בארגוני� 
 :הכוח מתגבש בשלושה ממדי� 

 כוח גלוי על פני השטח .1
התבוננות באירועי  עצמו הציע שיטה לחקור את תוצאותיה של פעולת הכוח באמצעות חקר פרוטוקולי� ולדהא

נראית כדר� המהימנה היחידה  וזו   "כוח על פני השטח"שימוש גלוי ופורמלי בכוח נקרא . כוח על פני השטח
. פשר לאשש או להפרי� א�מפני שכל דר� אחרת מבוססת על השערות שאי, למדוד כוח ולתאר את התגבשותו

 פיה אפשר למדוד את ההשפעה היחסית שיש לאנשי� בעמדות �שעל,  ועמיתיו הציעו שיטהארנולד טננבאו�
,  כלל�בדר�: " פי שיטה זו מציגי� בפני עובדי� בדרגי� שוני� את השאלה�על. שונות בהירארכיה הארגונית

או הא� יש לה� , וצות המפורטות לפני� ברשימהמתחשבי� בדעת� של החברי� בקב, לפי הרגשת�, באיזו מידה
 �5"ועד "  מעט מאוד או אי� השפעה כלל�1: "טווח התשובות שהוצג לנשאלי� היה מ". ?השפעה אצלכ� במפעל

כי במגוו� רחב של , טננבאו� ועמיתיו מצאו". גר  השפעה"מ� התשובות שהתקבלו הרכיבו ". הרבה מאוד השפעה
רשויות מקומיות , איגודי� מקצועיי�, אגודות וולונטאריות, מפעלי תעשייה,  יחידות צבאיות�ארגוני�

אנשי� בעמדות .  פי הרגשת� של חברי הארגו��על,  מתקיי� דפוס הירארכי ברור של השפעה�ואוניברסיטאות
ונושאי התפקידי� בעמדות , בכירות בארגו� מפעילי� פיקוח והשפעה רבי� יותר מאשר אנשי� בעמדות ביניי�

אלה האחרוני� מפעילי� יותר השפעה מעובדי , יניי� מפעילי� יותר השפעה ממנהלי עבודה וראשי צוותי�הב
 . הייצור ונותני השירות הישירי�
שא� מקצי� חלק ממנה , שההשפעה הכוללת בארגו� איננה נתפסת ככמות קבועה, ממצא שהתגלה הוא העובדה

בארגוני� רבי� לא נגרע חלקה של ההנהלה במידת . חרי�נשארת בהכרח פחות השפעה לדרגי� הא, לדרג מסוי�
הוענקו ציוני , ובאות� מקרי�. ג� כאשר האצילה סמכויות החלטה וכוח ביצוע לדרגי� אחרי�, ההשפעה שלה

 בחקר ממד זה שמי� דגש על יוזמה .וס� ההשפעה בו היה גדול יותר, השפעה גבוהי� יותר לכל הדרגי� בארגו�
 . משתתפי� במצבי הכוחגלויה ופעילה  של ה

 כוח סמוי על השטח .2
קיימת הפעלה . אלא ג� יימנע מעשייה שאיננה לרוחו,  ב לא רק יעשה כרצונו�א פועל כדי ש, בכר� ובר� פי �על

בארגו� ואשר " כת השלטת"שאינ� נוחי� ל, המכוונת כל כולה למנוע קבלת החלטות בנושאי�, סמויה של כוח
 פי ממד זה היא מניעת תיגר של �תוצאה מוצלחת של הפעלת כוח על. ו שלהטוס קואעלולי� לערער את הסט
 . העובדי� על המצב הקיי�

ומניעת , או כאלה שיש בה� הסכמה, ניטראליי�, "בטוחי�"מאמ, בכיוו� זה מתבטא בניתוב החלטות לנושאי� 
רשימת נושאי� רגישי� , מרכלו, "סדר יו� סמוי"מאמ, זה גור� לקיומו של . הדיו� בנושאי� השנויי� במחלוקת

 . אבל הכל יודעי� על קיומ�, שאי� דני� בה�, הטעוני� בירור
 . בעיקר של צד ב הנתו� להשפעתו של צד א או לאיו� מצדו, בחקר הממד השני שמי� דגש על הימנעות מעשייה

 כוח מעמקי� .3
הכוח שזור ג� .  כוח במעמקי�מגדיר בתור הממד השלישי של הכוח ואחרי� כינולוקס קיי� מימד נוס  של כוח ש

העיגו� והשזירה של הכוח ברמה זאת ה� כה . במבנה המעמקי� של הארגו� ולא רק ביחסי� שבי� חברי הארגו�
או שאי� לה� כל אפשרות להתעורר בנסיבות , עד שניגודי אינטרסי� פוטנציאליי� לא עולי� כלל, עמוקי�
.  לא בהחלטות מפורשות ולא במניעת החלטות אופוזיציוניות�ברמה זו אי� צור� להג� על עמדות הכוח. רגילות

מי . י הארגו�"ברמה זו חברי הארגו� אינ� מודעי� לאינטרסי� שלה� ולמידה שבה ה� מתממשי� ע, שכ�
הכת "שמסייעות לתרדמה עמוקה זו של קונפליקטי� פוטנציאליי� ה� הפעולות המסוות את האינטרסי� של 



הסוואה מוצלחת ". לטובת הארגו�"המשרתי� את כול� ,  אות� כאינטרסי� כלליי�בארגו� והמגדירות" השלטת
 . בשליטה או ביצירת קואליציות ומונעת את קיומ�, צור� במאבק, במעמקי הארגו� מנטרלת תודעה של קיפוח

 .  כלל לקיומו�חולשתו של הממד השלישי של הכוח היא העובדה שאיש בארגו� איננו מודע בדר�
בתו� המצב של ניגודי אינטרסי� . מבחי� בי� מצב של ניגודי אינטרסי� למצב שבו אי� ניגודי�וקס ל, לסיכו�

אזור הפעולה של  (וניגודי� סמויי�)  פי הממד הראשו��אזור הפעולה של כוח על (ניגודי� גלויי�מובחני� 
יש ) הממד הראשו�(שטח ג� בפעולת הכוח הגלוי על פני ה).  פי הממד השני� כוח על�ההשפעה המניפולטיבית

 .להבחי� בי� הפעלת כוח באזור הסמכות לבי� הפעלת כוח כפייה באזור שאי� רשות להפעילו
 

 אי� ניגודי אינטרסי� יש ניגודי אינטרסי�
 )כוח בממד השלישי(

  ) פי הממד השני�כוח על(סמויי�  ) פי הממד הראשו��כוח על(גלויי� 
 "כוח מוב� מאליו" מניפולציההשפעה באמצעי  )ג� באלימות(כפייה 

מימוש , למשל(הפעלת כוח בסמכות 
 )החלטות חוקיות

 השפעה באמצעי שכנוע גלויי� השפעה באמצעי מניפולציה

  אזור כוח הכפייה–בקו עבה : מקרא
  אזור כוח הסמכות–          בהצללה 

 :אישיות וכוח בארגוני� 
 את אופ� השימוש בכוח ואת יעילות השימוש בו בהשגת ,כשהיא לעצמה, גישה למקורות כוח איננה מבטיחה

. יש בעלי כוח החוששי� להשתמש בכוח�. לש� כ� דרושי� רצו� להשתמש בכוח ויכולת לעשות זאת. מטרות
 . אבל ה� חסרי יכולת ומיומנות מתאימות כדי לעשות זאת בתבונה, אחרי� מוכני� להפעיל כוח ורוצי� בכ�

 :ת כוחנית של היחיד בארגו� ה� התכונות העיקריות בהתנהגו
 צור� אישי בכוח ����

לעומת , שעיקרו שאיפה בלתי נלאית להתחרות באחרי� ולנצח�, מקלילאנד מבחי� בי� הצור� בכוח אישי

 שעיקרו רצו� לשת  פעולה ע� אחרי� ונכונות להתחלק בפרות  socialized power,הצור� בכוח מחוברת
יזמי� בארגו� כיזמי� שקטי� המשתדלי� לק� את מטרותיה�  רוזבאנד קאנטר מתארת את ה. ההצלחה

עבודת צוות ושיתו  בשאיבת מידע והיוועצות יותר . הארגוניות באמצעי שכנוע יותר מאשר באמצעות פקודות
 .מאשר הסתפקות במשאבי� עצמיי� ג� בגילוי רגישות לצרכי כוח ג� נכונות להתחלק בתגמולי�

 מאקיאווליז� ����

סול� "מקובל למדוד תכונת אישיות זאת באמצעות . שרת לנטייה לשימוש בכוחתכונת אישיות המתק
מחקרי� גילו שאנשי� בעלי ציוני מאק גבוהי� מגלי� תנגודת גדולה מ� ". מאק", ובקיצור" מאקיאווליז�

ונוטי� ליזו� , נוטי� למשימתיות יותר מאשר לשיקולי� רגשיי� ומוסריי�, הממוצע להשפעה חברתית
התנהגות מאקיאווליסטית מתבטאת בשימוש בטקטיקות של . ת ארגוניות ולשלוט בה�קציואאינטר

 תנאי� פוריי� ממילא �נטיות מאקיאווליסטיות מתגברות בתנאי תחרות ועמימות. הונאה והטעיה, מניפולציה
 .להפעלת כוח בארגוני�

 מוטיבציה לנהל ����

תכונה זו . י� למוטיבציה לנהל אחרי�הקשור, תכונת אישיות שמתחברי� אליה יכולות וכישורי� אישיי�
הקיי� ה� כתכונת , ביטחו� עצמי. א: לאנשי� אלה תכונות נוספות. אותרה בקרב אנשי� כוחניי� בארגוני�

, יכולת לשונית. ג, יכולת תפיסה מורכבת. ב, אישיות וה� כתכונה התנהגותית נרכשת אצל אנשי� חסרי ביטחו�
, הופעה פיזית(ליי� אכישורי� בלתי פורמ. ה, )ליז�פרופסיונ, חיותמומ, השכלה(אליי� כישורי� פורמ. ד

ביטחו� עצמי קשור בנכונות להפעיל אמצעי . כל אלה קשורי� לנטייה לצבור כוח ולהפעילו). יכולת חברתית
יכולת תפיסה מורכבת משפרת את יכולת הערכת המצב ביחסי כוח ואת היכולת לקלוט מידע רלוונטי . השפעה
יכולת לשונית . היא משפרת את יכולת החיזוי לגבי מצבי� בעתיד, כמו כ�. עיקר במצבי� עמומי�ב, ולעבדו

להג� , ליי� משפרי� את הכושר להציג נימוקי� משכנעי� בתהליכי השפעהאליי� ולא פורמאוכישורי� פורמ
את , אחרי�יותר מ, אנשי� כוחניי� בארגו� ג� מנצלי�. על עמדה בוויכוח ולשכנע אחרי� בצדקת עמדת�

 .כוח על מנת להגביר את כוח� באמצעות חיפוש הזדמנויותניסיונ� בצבירת 
 � :פוליטיקה בארגו

מול מטרות ברורות ומוגדרות היטב , הפועל כמכונה משומנת בסביבה ודאית, טיאלי וביורוקראבארגו� רציונ
כל . ו� לפוליטיקה ארגוניתאי� בעצ� מק, ובשליטה על הטכנולוגיה והמשאבי� הדרושי� להשגת אות� מטרות

הגורמי� למחלוקות , אי� ביניה� ניגודי� ואי� אמביציות אישיות ואינטרסי�, תחומי הפעילות מוגדרי� היטב
 . ולמאבקי�

 :ראלד פפר ' פי ג!על
 

 מאפייני� ארגוניי� מודל פוליטי >  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!< מודל רציונלי 

 סדר עדיפויות, תמטרו אחידי� לכול� פלורליסטי�

נעי� בי� קואליציות ובי� , מבוזרי�
 אינטרסי�

 כוח ושליטה ריכוזיי�

 תהלי� ההחלטות ליארציונ, מסודר נתו� ללחצי אינטרסי�
קונפליקט של אינטרסי� לגיטימי 

 ומצופה
 כללי� ונורמות ")פוליטיקה"בלי (טכניי� 



מנוצלי� למטרות , עמומי�
 אסטרטגיות

 מידע ודרכי עיבוד מידע שיטתיי� ומדויקי�

אינ� ידועי� ואינ� מוסכמי� 
 ראשמ

יחסי� סיבתיי� בי� אמצעי�  מוסכמי�, ודאיי�, נהירי�
 למטרות

 :י"החלטות מונחות ע ביצועי� ובחירה מיטבית מיקוח ומשחק בי� אינטרסי�
 :דגש אידיאולוגי על יעילות ואפקטיביות מאבקי שליטה

 
ולמסכת , שאיננו מבוסס רק על נתוני� אובייקטיביי�, רש שיקול דעתבעת הקצאת המשאבי� בארגו� נד

גור� מרכזי להיווצרות של פוליטיקה ארגונית הוא . השיקולי� הטכניי� נכנס ג� הגור� של פוליטיקה ארגונית
 . תלות של אנשי� או יחידות במשאבי� המצויי� מחו, לטווח שליטת�

 :המאפשרת לה להפו� לכוח ארגוני,  של תלות משאבי�גילו שלושה תנאי� לקיומה היקסו� ועמיתיו

.  באשר לאמצעי� שיש לנקוט כדי להשיג את מטרות הארגו� או המחלקה בארגו� ודאות ועמימות!אי .1
כוח זה . צוברות כוח רב מה�,  ודאות טוב יותר ממחלקות אחרות�מחלקות המצליחות להתגבר על אי

 . אתנובע מתלות� של המחלקות האחרות ביכולת ז

שעלותו , תחלי  זמי�,  ככל שאי� בפרק זמ� נתו�.העדר תחליפי� של ממש לפעילות שבה תלויי� אחרי� .2
 .כ� גובר כוח�, למחלקה או לעובדי� מסוימי� בארגו�, סבירה

 ומידת ההשפעה של פעילותה על יחידות בפעילות הארגונית הכוללת, או העובדי�, מרכזיות היחידה .3
שי� בפעולתה משתקי� או משבשי� מיד את הפעילות במקומות אחרי� הא� שיבו, למשל. אחרות
 .בארגו�

המשבש את הניסיו� ,  חשיבות�בנוס  על שלושת התנאי� לקיומה של תלות במשאבי� קיי� גור� נוס  רב
ובתהלי� ההקצאה מעורבי� , החלטות הקצאה משפיעות על כל אחד בארגו�. ליתאלהקצות משאבי� בצורה רציונ

לית של קבלת אחלק ניכר ממשחק הכוח בארגו� מתנהל מחו, לזירה הפורמ.  של פרטי� וקבוצותאינטרסי�
 לפיכ� נראה יותר מציאותי לתאר את קיומ� של . ההחלטות ובקווי� שוני� מקווי הסמכות ההירארכית

 .אשר מפעילי� כוח במערכת הפורמאלית וה� הבלתי פורמאלית של הארגו�.  משפיעי�
ואול� זו נוצרת ג� בעקבות פעילות תכליתית תקינה של ,  המניע העיקרי לפוליטיקה ארגוניתגור� התלות הוא

 :מצב זה מתרחש בכמה מקרי� . פוליטיקה ארגונית נוצרת ג� כתוצאה מפעילות לא פוליטית של הארגו�. הארגו�

או שמתעוותות , מצב שבו ביחידות המשנה המתמחות של הארגו� מתחלפי� האמצעי� במטרות .1
וכאשר הוא מודד ,  זוהי תופעה שכיחה הנוצרת כאשר הארגו� מעודד יחידות משנה להתמחות.המטרות

נהפ� לעיקר עבור , אלא מה שנתפס בעיני הארגו� הכולל כאמצעי.  פי אותה התמחות�את הצלחת� על
 .וה� אינ� רואות את התמונה כולה ואת האינטרס הכולל של הארגו�, יחידות המשנה

, ומקורות הכוח הראשיי� לעניי� זה, ועיה� של יחידות בארגו� ה� מתחת לסטנדרט הנדרשמצב שבו ביצ .2
 .אינ� מספיקי� לזיהוי הכשל הביצועי ולתיקונו, סמכות ומומחיות

 ואלה מעדיפי� שלא להשתמש שבו מופעלי� על בעלי הסמכות לחצי� אישיי� וקבוצתיי�מצב  .3
 .ואמצעי כוח עקיפי�אלא להפעיל השפעה , בסמכות� הגלויה והישירה

 � :אמצעי הפוליטיקה בארגו
. ה� משחקי כוח וה� בניית  קואליציות מתנהלי� בארגו� במתכונת של יחסי חליפי� בי� נושאי תפקידי� שוני�

) גלוי או סמוי(אפשר ג� לתאר את אמצעי הפוליטיקה הארגונית בהתא� לאבחנה העיונית בי� כוח על פני השטח 
 . לבי� כוח מעמקי�

שנוקטי� גורמי� , פוליטיקה ארגונית מתממשת באמצעות אוס  של מהלכי� או טכסיסי� טקטיי� ואסטרטגיי�
 :מהלכי� אלה מתרחשי� סביב שלושה מוקדי� . שוני� בארגו�

המטרות כוללות מאמצי� . יחיד� וקבוצות למטרות ארגוניות רצויות ולחייב�" רתו�"הניסיו� ל ! מטרות �
,  כלל�בדר�, הצור� בפוליטיקה בעניי� זה נובע, ואול�. ליעדי� ולאסטרטגיות בארגו�, לבנות ציות לכוונות

 . הסכמה בי� קבוצות האינטרס השונות בארגו� על המטרות שיש לחתור אליה��מאי
פוליטיקה של החלטות קשורה למטרות . הניסיו� להשפיע על קבלת החלטות ארגוניות או מניעת� ! החלטות �

 �מרבית הפעילות הפוליטית סביב קבלת החלטות בארגו� מתנהלת על.  השונות בארגו�של קבוצות האינטרס
בחיי הארגו� יש מרחבי , ואול�. הסמוי והמניפולטיבי, הגלוי ובי� בממד השני,  בי� בממד הראשו�–פני השטח 

 קבלת� בארגו� מתקבלות החלטות או נמנעת. שאינ� קשורי� ישירות למטרות הארגו�, החלטה גדולי� למדי
א� נוגעי� לביצועי� ולהתנהגות בחיי , )את מטרותיו(שאינ� קובעי� את דרכו של הארגו� , בענייני� רבי�

 . יו� של הארגו��היו�
� �.  אישיי� בעבודה ובארגו� ולשנות��הניסיו� להשפיע על התנהגויות ביחסי� בי� !  אישיות!אינטרקציות בי

 תפקיד וה� ביחסי� � אישיות וקבוצתיות ה� ביחסי�קציות בי�ארמצבי� רבי� ושכיחי� בארגו� ה� מצבי אינט
שבה יחידי� וקבוצות מבקשי� להשיג תועלות אישיות ולחזק את , הפוליטיקה ברמה זו. ליי�אבלתי פורמ

 .ג� ברמה זו מתנהל משחק סביב התלות. שכיחה ביותר, ג� בלא קשר למטרות הארגו�, מעמד� בארגו�
 :משחקי כוח בארגוני� 

כשאי� ניגודי אינטרסי� ויש . שחק הוא מסגרת מוסכמת של כללי התנהגות במצבי� של ניגודי אינטרסי�מ
אבל כאשר אנשי� . אי� מקו� למאבקי כוח ולכ� לא מתקיימי� משחקי כוח, קונצנזוס על מבנה הסמכות בארגו�

 או ביכולת לקבוע את כללי /העדפות ואינטרסי� שוני� בארגו� פועלי� להשיג שליטה במשאבי� ו, בעלי גישות
הבנת כללי המשחק .  פי מודל כלשהו של משחק�אפשר למשג את התנהגות� הכוחנית על, ההתנהגות בארגו�



היא ג� מאפשרת לנו . מאפשרת לנו לזהות את יעדי המשחקי� ואת הטקטיקות או האסטרטגיות שה� מפעילי�
 .להערי� את יעילות משחק� בהשגת היעדי� שהציבו לעצמ�

שעיקר� ביצור העמדה האישית ,  אישיות בארגוני��קציות בי�א זיהו שבעה טכסיסי� באינטרקיפניס ועמיתיו
 :או הקבוצתית בארגו� והדיפת ניסיונות להגדיל את התלות באחרי� 

באמצעות הזמנת ,  למשל":הגיוני"הסתייעות בעובדות ובנתוני� כדי לתמו� בטיעו� או בקו פעולה  .1
 .בקו המוצע" מדעי"ו" מקצועי", "באופ� אובייקטיבי"מכו מומחי� מבחו, שית

באמצעי� אלה ": ניהול רוש�"הנקרא לעתי� בש� , בחנופה וביצירת רצו� טוב, שימוש באמצעי רוש� .2
על מנת שאלה ימשיכו לתת גיבוי ויגנו מפני מי , מצליחי� לכוו� לדעת� ולרצונ� של בכירי� בארגו�

 .שמבקשי� לכרס� בגיבוי הזה
ג� . סחר בטובות וכדומה,  באמצעות טיפוח ידידויות מתוכננות:גיוס תומכי� בתו� הארגו� ומחוצה לו .3

טכסיס זה נועד ליצור רשת מג� ורשת של ממליצי� ה� כנגד הניסיונות להגביל את הסמכות וה� כאמצעי 
 .להגדלתה

 . ניהול משא ומת� לצור� תמיכה בתמורה להטבות ולחסדי�:מיקוח .4
ושימוש בגישה ישירה ובוטה כדי להרתיע ולמנוע ניסיונות של הצד האחר " פגנת שרירי�ה ":תקיפות .5

 .לפגוע באינטרסי� חיוניי�
כמו השימוש בתקיפות ג� טכסיס זה מאפיי� .  פנייה לסיוע ישיר של בכירי� בעלי סמכות:סמכות עליונה .6

� מה� בלא קלפי מיקוח ה� נאלצי� להתגונ� מפני כוחות חזקי. את התנהגות� של החלשי� בארגו�
 .שנבנתה זה מכבר, טובי� או בלא רשת תמיכה יעילה

 פי טכסיס זה יש להבחי� בי� תגמולי� העומדי� לרשות נושא �על. שימוש בתגמולי� ובעונשי� ארגוניי� .7
 לבי� � בלא שימוש בטכסיסי� פוליטיי��התפקיד מתוק  סמכותו ואשר אות� הוא יכול להפעיל בדי�

 .שנועד להשיג שינוי בהתנהגות, לי� לשמש כטכסיסתגמולי� היכו
 פרוסט ומניצברגעל פי משחקי כוח 

 משחקי שטח אישיי� ••••

שנועדו לשמר את מה שנראה למעורבי� במשחק כחיוני , אלה ה� משחקי� פוליטיי� בי� יחידי� וקבוצות
המשחקי� . שליטה כזאת מבטיחה שההקשר התפקידי לא ישונה לרעה. לשליטה בכללי המשחק הארגוני

שנועדו ליצור עבור בעלי הכוח או בקרב , )'בניית קשרי� וכד, ניהול רוש�, חנופה(מתבטאי� בטכסיסי� שוני� 
ניצחו� של א במשחק שטח אישי . המשרתת ג� אינטרסי� אישיי�, בעלי הכוח פרשנות לגיטימית לפעילות

נות של אחרי� ופעולה זו משרתת את או דוחה פרש, מתרחש כאשר הארגו� מקבל את פרשנותו לפעולה שביצע
 . האינטרס שלו

 
 תוצאות רצויות במשחק טכסיסי� מוקד המשחק

 שליטה בכללי המשחק חנופה חסות בצל� של בעלי כוח
שכנוע בעלי כוח לטפח הצלחה 

 בבניית קריירה
  ניהול רוש�

  בניית רשת קשרי� בניית אימפריה בארגו�
  שמירת ס  "להיות חשוב"

  התנשאות, וכחנות ניצול של בעלי כוחלמנוע 
  עבודה לפי הספר 
  היתלות בסמכות 
  טיוח 
  שכנוע מניפולטיבי 
  הפגנת תקיפות 
 

היענות לצורכיה� של יחידי� וקבוצות בארגו� אינה . משחקי הקשר אינ� בהכרח תחרותיי� או קונפליקטואליי�
לשת  פעולה ע� , לעתי� קרובות,  במשחקי הקשר נוטי�השחקני�, לפיכ�. באה בהכרח על חשבונ� של אחרי�

, לפיכ�. כדי לשכנע� בפרשנות שה� נותני� לפעולת� האינטרסנטית, א� הדבר אפשרי, יריבי� פוטנציאליי�
" בניית אימפריה" הפוטנציאליי� באמצעות דווקא להעצי� את היריבי�אחד האמצעי� במשחק זה הוא 
 .רית ונאמני�ארגונית שמפרותיה נהני� בעלי ב

היצמדות . כדי שמעמד� לא ייפגע, בקטגוריה זו של משחקי הקשר מענייני� הטכסיסי� שנוקטי� נחלשי� בארגו�
ונטייה להפגי� חשיבות באמצעות איו� מוסווה או גלוי לפנות לערכאות ) שקבעו בעלי הכוח(לתקנות הארגו� 

ה� טכסיסי� שכיחי� לשימור ,  שימוש במשאבי�כדי שה� יכריעו במחלוקת או יאשרו, סמכות גבוהות בארגו�
 .מעמד� וכוח� של הנמוכי� יותר בהירארכיית הסמכות והיוקרה בארגו�

 משחקי שטח ארגוניי� תחרותיי�  ••••
המבקשי� לשלוט , בקבוצה זו של משחקי כוח היעד הוא שליטה במשאבי הארגו� והבסת השחקני� האחרי�

הטכסיסי� של בעלי הכוח במשחקי� אלה . צחי� ויש מי שמפסידי�במשחקי� אלה יש מי שמנ. במשאבי הארגו�
 אד� ועד מלחמה גלויה �בתקציבי� ובכוח, שליטה בסדר היו�, יריבי�" קניית"נעי� ממניפולציות סמויות של 

הקוראי� תיגר מנהלי� משחקי� שתכלית� ערעור מעמדה של ההנהגה . במי שקוראי� תיגר על הנהגת הארגו�
אלה ה� .  מחדלי� והדלפת� והצגת אלטרנטיבה יעילה ונקיית כפיי� יותר מזו הקיימתחשיפת, הקיימת



טכסיס שכיח במשחקי� אלה הוא הימנעות משיתו  פעולה ע� . או משחקי מרד, משחקי� המתנגדי� לסמכות

 המנהל מונע העלאת נושאי� – יו� סמוי �תגובה אפשרית למשחקי מרד היא באמצעות עיצוב סדר. ההנהלה
שבה� , מנסה להתיש את יריביו ומאל, אות� להישאר בתחומי החלטה וביצוע, ויי� במחלוקת ומעוררי מרישנ

 .כוח התמרו� שלו גדול משלה�
 

 תוצאות רצויות במשחק טכסיסי� מוקד המשחק
 שליטה במשאבי הארגו� מתנגדי�" קניית" תמרו� בתקציבי�

  בניית קואליציות שימוש בידע מומחי
  שליטה בסדר היו� ד אנשי מטהאנשי קו נג
  שימוש במומחי� מבחו, )מחנות יריבי�(מחנאות 

  ניהול עבודת ועדות התשת היריב
  "קריטריוני�"נפנו  ב חשיפת מחדלי� 

  מיקוח "טורקי� צעירי�"מרד 
  הדלפה 
  מניעת תמיכה 
  שעיר לעזאזל, השמצה 
  חיסול, בידוד 

נה שבה� הבסת היריב אינה העיקר אלא שימור יחסי כוח קיימי� הרי בניגוד למשחקי הקבוצה הראשו
לדוגמא . שרוב המשחקי� בקבוצה השנייה ה� משחקי סכו� אפס כלומר מיועדי� להביס את הצד השני

 משחק� של אנשי הקו מול קו המטה
 

o משחקי שטח ארגוניי� מסוג של שיתו+ פעולה 

שחקי� בתכסיסי� של שיתו  פעולה שיביאו לתוצאות טובות במטרה להבטיח שליטה במשאבי הארגו� נוקטי� ה
אלה ה� משחקי� שבה� הכל מנצחי� ואי� צור� להתאמ, ולהביס את הצד האחר כדי . יותר לשני הצדדי�

, משחקי� מטיפוס זה אופייניי� לארגוני� שבה� יש הנהגה חזקה ובוטחת בעצמה. להשיג את התוצאה הרצויה
 יומית ולהלהיב את �להפיח חזו� בעשייה הארגונית היו�, צעירי� עולי� ולתגמל�שאיננה חוששת לטפח כוחות 

 ".מיותרי�"הקבוצות השונות בארגו� לשיתו  פעולה ולמיתו� קונפליקטי� ומאבקי כוח 
 

 תוצאות רצויות במשחק טכסיסי� מוקד המשחק
 שליטה במשאבי הארגו� " כוכבי� עולי�"פיתוח  מועמדי� אסטרטגיי�

  הסכמה/  תמיכהבניית 
  עיצוב חזו� ארגוני 

•••• �  ארגוניי�!משחקי שטח בי
ובי� ארגוני� ") הארגו� המוקדי" ("שלנו" מקצת� בי� הארגו� �בקבוצת משחקי� זו משחקי הכוח ה� בי� ארגוני�

ת לקוחו, איגודי� מקצועיי�, ספקי�(ומקצת� בי� הארגו� המוקדי וארגוני� שעמ� יש לו יחסי גומלי� , מתחרי�
לעתי� נוקטי� . אינ� קונפליקטואליי� בהכרח, כמו משחקי שטח אישיי�,  ארגוניי��משחקי שטח בי�). 'וכד

באמצעות שביתה או , למשל(בה� טכסיסי מיקוח ולעתי� מופעלת בה� התמודדות כוחנית חזיתית וגלויה 
� האחר נעשית באמצעות ההשפעה על הארגו, לעתי� מנסה הארגו� להשתלט על הארגו� האחר ולעתי�). השבתה

מטרת . טוויית רשת של חברויות צולבות במועצות המנהלי� ובמועצות הנאמני� של הארגוני� השותפי� למשחק
 .בפלחי שוק ובקהל הלקוחות של הלקוחות, שליטה במשאבי�,  כלל�בדר�, המשחקי� היא

 
 תוצאות רצויות במשחק טכסיסי� מוקד המשחק

 שליטה במשאבי הארגו� מ"מו/ מיקוח רכישות/ מיזוגי�
  השבתה/ שביתה איגודי�/ הנהלה

  שילוב דירקטוריוני� שליטה בענ 
  קבלנות משנה 
  קריאת תיגר 

 משחקי עומק של קבוצות אינטרס •
וג� א� אינה מתמודדת ע� סוגיות ספציפיות של צבירת , כא� היא האליטה השלטת" השחקנית הראשית      "

לעתי� קרובות תו� כדי שכנוע עצמי עמוק , שה שיש להטמיע את אותה מובנות מאליההיא ח, כוח ושימוש בו
 .בי� שיש עליה עוררי� ובי� שהכל מקבלי� אותה בארגו�, בצדקתה המוסרית

 
 תוצאות רצויות במשחק טכסיסי� מוקד המשחק
 הגנה על זכויות יתר ")נהוג אצלנו מקדמת דנה("הטמעה  עיוות המציאות

 סקטוריאליות י� נטרול מערכ 
  לגיטימציה 
  סוציאליזאציה 



מטרת המשחקי� ברמה זו לבצר את האינטרסי� הסקטוריאליי� של האליטה ולכפו  את הסקטורי� האחרי� 
לש� כ� מעוותי� את הצגת המציאות כדי להוכיח לכל שטובת הארגו� חופפת את . בארגו� לסדר העדיפויות שלה

חפיפה כלשהי קיימת מעצ� העובדה שמטרות מינימו� של הארגו� והדר� . רגו�טובת בעלי העניי� השולטי� בא
או לפחות אי� ה� מערערי� על כ� בהתנהגות� , העיקרית הננקטת להשגת� מקובלות על רוב חברי הארגו�

 .שיעניקו לגיטימציה למצב הקיי�, חינו� ושכנוע, נדרשות פעולות של הסברה, ואול�. הביצועית
עולה שתסיח את הדעת מ� הפער האפשרי בי� האינטרסי� הפרטיקולריי� של האליטה השלטת ננקטת פ, לעתי�

עקרוני או זה הוא להציג את המדיניות ככורח ולא עניי� טכסיס שכיח בעניי� . בארגו� לבי� האינטרסי� של הארגו�
 .ערכי

o  יחסי חסות ,  יחסי עבודה–משחקי כוח קיבוציי� : 

 אול� כא� המשחק הוא בי� תנהלי� בי� נושאי התפקידי� במערכת הארגוניתכא� מדובר על משחקי כוח המ
שבה� יצירת הכוח והשימוש בו מתבצעי� , זהו סוג של משחקי כוח. קבוצות או רבדי� שלמי� של חברי הארגו�

ייצוג אינטרסי� קיבוציי� במערכת הכוח .  פי אינטרסי� שה� מעבר לאינטרסי� של התפקיד�באופ� קיבוצי ועל
בחציית גבולות הארגו� א� לש� גיוס תמיכה וא� בעת הפעלת הכוח שנצבר כדי , כמעט תמיד, הארגוני כרו�

תכונה זו של יחסי הכוח הקיבוציי� נובעת מ� העובדה שהציבורי� המעורבי� במשחק . להשיג מטרות קיבוציות
 גלישה מעבר לגבולות  .ליותא פורמ�ליות והבלתיאהכוח ה� הרבה יותר רחבי� מקבוצות העבודה הפורמ

התפקיד מעבירה את זירת המאבק הכוחני לרמה שבה מתמעטת עד למינימו� יכולתו של היחיד לתמר� בזירה 
ג� משתתפי� זוטרי� אינ� יכולי� לפעול כי מוקדי ההכרעות . הפורמאלית ובמערכת הקליקות הבלתי פורמאלית

 .נמצאי� במקו� אחר ולעיתי� א  מחו, לארגו�
ח קיבוציי� בארגו� מסובכי� ונדירי� יותר משו� שנדרש בה� גיוס נאמנות ומשאבי� החותכי� קווי משחקי כו

ההתקשרות של יחידי� וקבוצות ע� הארגו� היא על בסיס חוזי כתוב . מומחיות ותגמולי� רגילי� בארגו�, סמכות
התארגנות קיבוצית . הארגו�שבמרכזו התנהגות תפקידית הולמת של היחיד ותגמולי� נאותי� של ,  כתוב�ובלתי

שבה� יש כדי להצדיק את הסטייה מ� הנאמנות לחובות התפקיד ולנאמנויות , נדרשת במצבי משבר וקונפליקט
 .סכנת פיטורי� המוניי�,  למשל�הארגוניות הרגילות

כשמערכת הכוח הרגילה בארגו� , לזמ� מוגבל ובמצבי� חריגי�אד הוק ומשחקי כוח קיבוציי� מתקיימי� 
 .תמוטטת או איננה מסוגלת לטפל באתגרי� חיצוניי� או פנימיי� מסוימי�מ

  משחקי חסותקיי� סוג מיוחד של משחקי כוח  קיבוציי� קבועי� בארגו� וה� 
וכמה ממשחקי הכוח בארגו� מבוססי� על טיפוח בני חסות , משחקי חסות בארגו� שכיחי� למדי, ברמת היחיד

� אלה נרקמי� חליפי� של תגמולי� לבני החסות בתמורה לנאמנות� ביחסי. ובניית אימפריה באמצעות�
עבור ציבור , לעתי�, יחסי חסות בארגו� נרקמי�, ברמה הקיבוצית. ולתמיכת� הבלתי מסויגות לנות� החסות

על בסיס אר, המוצא של , על בסיס העדפת גברי� מנשי�,  על בסיס אתני�של� על בסיסי� פרטיקולאריי�
  )קאנטר (. 'העובדי� וכד

 � :קואליציות בארגו
 .ציע להבחי� בי� קואליציית כוח חיצונית וקואליציית כוח פנימיתמינצברג ה

ג� א� אי� , קבוצות וארגוני� שיכולה להיות לה� השפעה על גורל הארגו�,  נמצאי� אנשי�בקואליציה החיצונית
, לקוחות, מתחרי�, ספקי�, ותפי� לבעלי�ש, בעלי הארגו�: למשל(ה� חברי� בארגו� ואי� לה� תפקידי� בתוכו 

 ).רשויות השלטו� המרכזיות והמקומיות, כמו כ�, איגודי� מקצועיי� ואגודות פרופסיונלות
מינצברג מתאר את קואליציית הכוח .  נמצאי� חברי הארגו� וקבוצות הנושאות תפקידי�בקואליציה הפנימית

, מועצה מפקחת, מועצת נאמני�, דירקטוריו�(האסטרטגית הצמרת  – פי מבנה שבו חמישה רכיבי� �הפנימית על
הסגל , )מנהלי קו בכל הדרגי�(קו הניהול , )נותני שירות, עובדי ייצור(הליבה המבצעית , )ל"מנכ, ממשלה

והסגל ) מומחי� ומנהלי� ביחידות המטה הקשורות לפעילות הייעודית של הארגו�( סטרוקטוראלי !הטכנו
 ).י� ביחידות המטה הנותנות שירותי מינהל ומשק לארגו�מנהלי� ומומח(המנהלתי 

 .ה� נמצאי� בי� הקואליציה הפנימית לקואליציה החיצונית: בצמרת האסטרטגית שוכני� גופי� שלה� שני פני�
 :קואליציות חיצוניות 

 :הקואליציה החיצונית יכולה ללבוש שלוש תצורות עיקריות 

אלא גור� אחד , ולעתי� קרובות היא איננה קואליציה כלל, פי�מורכבת ממספר קט� של שות ! דומיננטית •
די ומפני שגדל הסיכו� של ניג, ככל שגדל מספר השותפי� לקואליציה היא נחלשת). הבעלי�, למשל(בלבד 

היכולי� לנהל משחק כוח של , אינטרסי� בתו� הקואליציה וגדל כוח� של גורמי� בקואליציה הפנימית
 ".הפרד ומשול"

קואליציה חיצונית מפוצלת ורחבה מבטיחה לארגו� תמיכה ציבורית ומשאבי� במצבי� שוני� !מפוצלת •
באמצעות יצירת שדולה יעילה למע� הארגו� בקרב רשויות , למשל, שבה� נוצרי� איומי� לגביו, ומגווני�

� כלפי זאת בתנאי שעדיי� יש בתוכה גיבוש פנימי במידה המאפשרת לה לפעול ביעילות ה. השלטו� השונות
 .וה� כלפי גורמי� פני� ארגוניי�, שאינ� בקואליציה, גורמי חו,

שאי� , הבעלות מתפזרת בי� אלפי בעלי מניות זעירי�, למשל(כאשר גדל מספר השותפי� למספר גדול מדי 
 .הקואליציה החיצונית נהפכת לפסיבית ומוקד הכוח עובר לקואליציות הפנימיות, )ביניה� קשר ארגוני

 : פנימיות קואליציות
 :בתו� הארגו� אפשר להבחי� בחמישה סוגי� של קואליציות פנימיות 

 קואליציה ביורוקרטית .1
המגולמת במיקומה בהירארכיה של הארגו� ובפרוצדורות , ליתאקואליציה מסוג זה מבוססת על סמכות פורמ

תקנוני� ובחוקי מקור הכוח של השותפי� לקואליציה כזאת הוא ב. ליות לקבלת החלטות ומימוש�אהפורמ



 פי �על, ")מטה(" סטרוקטורלי �י בעלי התפקידי� בסגל הטכנו"ע, להלכה, ליי� ואלה נקבעי�אהארגו� הפורמ
קואליציה של בעלי תפקידי� במבנה "). קו(" פי צורכי המנהלי� בשרשרת הפיקוד �דרישת הצמרת ועל

זוטרי� במערכת המפגיני� , מול קומטה : הירארכי בארגו� מאפשרת קיומ� של משחקי כוח בכל הכיווני�
בכל זאת קיימות מגבלות ברורות לפוליטיקה , ואול�. 'משחקי התקוממות וכד, בניית אימפריה, חשיבות

 .בגבולות הסמכויות והתקנוני� המקובלי� בארגו�, כלומר,  פי כללי המשחק הביורוקרטיי��הארגונית וה� על

 קואליציה אישית .2
אד הוק היא נעזרת . ברוב עמדות הכוח) ל"המנכ, למשל(דמות מרכזית בארגו� בקואליציה מסוג זה שולטת 

 פי מיקומ� בהירארכיה �לאו דווקא על, לפי צור� השעה בבעלי תפקידי� ובאנשי� במערכת הארגונית
ה� את יחידות המטה וה� דרגי� ניהוליי� , לעתי� קרובות, אותו גור� יחיד וריכוזי עוק , לפיכ�. הארגונית

את הפוליטיקה הפנימית בארגו� וממזערת את משחקי הכוח , למעשה,  קואליציה אישית יעילה מנטרלת.בקו
 .בארגו�

 קואליציה אידיאולוגית .3
כל חבר בארגו� הנאמ� לאידיאולוגיה המשותפת ומזדהה עמה יכול , למעשה. זוהי קואליציה פנימית מבוזרת

קואליציה זו מבוססת על אמונה . גה או תפקיד בארגו�בלא הבדל דר, ג� הוא להיות חבר בקואליציה הפנימית
בקואליציה אידיאולוגית ממעטי� להפעיל משחקי כוח . משותפת של החברי� במטרות הארגו� ובדר� פעולתו

וג� אי� מדגישי� את הבסיס המומחי לכוחה , בעיקר מוצנעת השליטה הביורוקרטית או האישית. על השטח
. ואליציה אידיאולוגית מתקיימי� מתחת לפני השטח או כלפי גורמי חו,משחקי הכוח בק. של הקואליציה

גדל כוחו , לעתי�. המייצגי� נאמנה את האידיאולוגיה המשותפת, משחק כוח נפו, מסוג זה הוא קידו� אנשי�
את אותה אידיאולוגיה ,  פי דעת חברי הארגו��על, האישי של ראש הארגו� בקואליציה מסוג זה א� הוא מגל�

סוג כזה של . משחק כוח נפו, מסוג זה הוא קידו� אנשי� המייצגי� את האידיאולוגיה המשותפת. תפתמשו
 .באיגודי� מקצועיי� או במפלגות פוליטיות, למשל, קואליציות שכיח

 קואליציה פרופסיונלית .4
בלי עזרת� ארגו� אינו יכול לשרוד ולהתפתח . קואליציה זו מבוססת על בריתות בי� בעלי כוח מומחי בארגו�

הצור� בבריתות כאלה מתעורר כאשר גופי� ביורוקרטיי� או אידיאולוגיי� בארגו� מנסי� לנהל . של מומחי�
שנאמנות� המקצועית היא בראש ובראשונה לעיסוק� ולכללי האתיקה של הקהילה המקצועית , פרופסיונלי�

 .שאליה ה� משתייכי�
בצמרת הארגו� או ,  כלל�בדר�, אי� למצוא את המומחיות, בארגוני� הנשעני� על ידע מומחי משתנה ומתעדכ�

והיא , המפוזרי� ביחידות הארגו� השונות, זו נמצאת אצל המומחי� הפרופסיונלי�. בקו הניהול ההירארכי
המקדמי� נושאי� , ליזמות ולאנשי� בודדי�, נזילה ונעה ממקו� למקו� בארגו� בהתא� למשימות משתנות

אנשי� אלה אינ� . לי במערכתאקוריות� ודבקות� ולאו דווקא מכוח תפקיד� הפורמחיוניי� לארגו� בכוח מ
, מקבלי� בנקל סמכות ביורוקרטית או אידיאולוגית ומעדיפי� להחליט ולעבוד ע� פרופסיונלי� שכמות�

ת בניגוד לקואליציות אישיות או אידיאולוגיות המצניעות את הפוליטיקה הארגונית וממזערו".המביני� עניי�"
את משחקי הכוח הגלויי� בקואליציות פרופסיונליות מוצאי� לא מעט פוליטיקה ומשחקי כוח בי� מחנות 

א� אינ� , במקרי� של מחלוקות פרופסיונליות משמשי� בעלי הכוח הבירוקראטי או האישי כבוררי�.  יריבי�
 . פועלי� כשחקני� פעילי� בפוליטיקה היומיומית שלו

קואליציות הקוראות תיגר על ההנהגה הלגיטימית הקיימת באמצעות משחקי כוח  �   קניתפוליטי קואליציה. 5    
יריבות ואול� לא נעדרי� בקואליציות אלה ג� משחקי כוח אחרי� אופורטיוניסטי�  בלא זיקה מפורשת 

 .למטרות הארגו� שכל רצונ� הוא לתפוס את השלטו� בארגו� או להצטר  לכת השלטת
    פעהקואליציה ואמצעי הש

קואליציה ארגונית היא אמצעי השפעה הנקוט בידי ראשי הארגו�  אול� ג� קבוצות המבקשות להשתת  בניהול 
יצירת : ה� עושות זאת בדרכי� שונות. הארגו� מנצלות את המבנה הקואליציוני כדי להשפיע על המתרחש בו

הפעלת כוח וטו וניסיו� . או להיפ�פנימה לגורמי� בקואליציה החיצונית א� הקבוצה היא פנימית , שדולה 
  להשתלב בקואליציה דומיננטית

ארגו� עצומות ויצירת דעת קהל , הפעלת שדולה. דר� שכיחה להשפיע על הקואליציה הקיימת היא מסעי לח,
אלה מיועדי� להשפיע על אלה המזוהי� כאוהדי� לעניי� שלשמו מתנהל . באמצעי תקשורת מקומיי� ואחרי�

בקשי� להשפיע נוקטי� לעיתי� דרכי פעולה המבוססות על התקשרות ישירה א� הקואליציה המ.  מסע הלח,
במצבי� קיצוניי� של נדנדה כזו שולטת , היות וקיימת נדנדת כוח בי� הקואליציה החיצונית לפנימית. הנגדית 

עה ה� לקואליציה כ קיי� מרחב תמרו� למשחק כוח ולהשפ"אול� בד.  בכיפה קואליציה חיצונית או פנימית בלבד
במרחב זה פועלי� אות� גורמי� המבקשי� לנצל את הניגודי� הטבעיי� בי� . החיצונית וה� לקואליציה הפנימית

 .גורמי כוח מבחו, לבי� גורמי כוח בתו� הארגו� ובכ� לקד� את עניינ�
 . ת וטוי הטל"כ היא של גור� שאינו שות  לקואליציה הדומיננטית היא ע"צורה אחרת של השפעה בד

משחק הכוח בארגו� .  הוק ובקבוצות קטנות�לעיתי� התארגנות קואליציונית או אופוזיציונית בארגו� נעשית אד
ג� כשיש בעלי השפעה אחדי� הקבוצה המשחקת היא קטנה באופ� יחסי וג� בתוכה מבחיני� , אינו פתוח לכול�

ארגו� שאינ� רשאי� לשחק את משחקי הכוח א� ג� חברי ה.  בקואליציה דומיננטית לעומת קואליציות אחרות
כ� למשל התנהגות� של המשתתפי� הזוטרי� המנצלי� את תלות� של בעלי . מפעילי� השפעה בדרכי� שונות

 .הסמכות בביצוע שלה� 
 יחסי גומלי� בי� קואליציות חיצוניות ופנימיות

קואליציה בירוקרטית שתיענה כאשר קואליציה חיצונית היא דומיננטית היא תיטה להנהיג בתו� הארגו� 
לדרישותיה על פי כללי� פורמאליי� שיבטיחו שליטה ובקרה על הנעשה בארגו� וריכוזיות של הכוח קרוב ככל 

 .האפשר לבעלי העניי� הדומיננטי� מחו, לארגו�



כאשר הקואליציה החיצונית היא פסיבית עשויי� ראשי הארגו� ביזמת� לבנות קואליציה בירוקרטית שתקנה 
שרטוט (  .ריכוזיות ופורמאליות תערי� קשיי� בפני גורמי חו, שינסו להתערב בנעשה בארגו�, לה� עמדת שליטה

   .)60' עמ
אידיאולוגיות , הנטייה לבלו� את הקואליציה החיצוני הפסיבית קיימת ג� באמצעות קואליציות אישיות 

ת נטייה פנימית לפתח קואליציה פוליטית רק במקרה של קואליציה חיצונית מפוצלת קיימ. ופרופסיונליות 
קואליציה  פנימית פוליטית . שתתמודד ע� הלחצי� החיצוני� באמצעות משחקי כוח שוני� ג� בכיוו� ההפו�

 .תבקש לפצל את הקואליציה החיצונית כדי להחלישה או כדי לרתו� אותה לאינטרסי� של גורמי הפני� בארגו�
 יחסי כוח ותקשורת
בארגו� משמשי� מצד אחד אכסניה לכוח שבתוכו מצד שני יחסי הכוח יוצרי� מבני תקשורת ערוצי התקשורת 

 .וכללי תקשורת המשמשי� בעצמ� גורמי השפעה
המדיו� התקשורתי אינו ניטראלי בארגוני� ולעיתי� המדיו� עצמו הוא מטרה למאבקי שליטה בי� השחקני� 

 .רכיה� וקידו� האינטרסי� האישיי� שלה�אלה מעוותי� את המדיו� ומכפיפי� אותו לצ. בארגו�
המשמעות או ) סמוי ומעמקי�, כוח על פני השטח(פעילותה של התקשורת בארגו� נעשית ברמות הכוח השונת 

תקשור .  המסר הגלויי� והחבוי� במידע המתוקשר ה� חלק בלתי נפרד מ� החומרי� הבוני� את הכוח הארגוני
תקשור מסרי� ממעמקי הארגו� . ה� בבני� הכוח וה� בשימושיומסרי� טכניי� וסמבולי� משמש אמצעי 

לעיתי� . מיתוסי� וטקסי� עשוי לייצג את מפת הכוח בארגו�, מטאפורה, באמצעות הסמלה מורכבת של השפה 
אבל  על פני השטח מתאמצי� השחקני� לתת משמעות למאבקיה� באמצעות קישורי� למסרי� כלל ארגוניי�

 .בקי כוח ולהסוות� באמצעות מלל של משמעויות סותרותהיא ג� יכולה לטשטש מא
יחסי הגומלי� בי� הכוח והתקשורת מנהלי� ה� בערוצי� האנכיי� וה� בערוצי� האופקיי�  שה� בעיקר� יחסי 

במסגרת ערוצי� אלה מופעל הכוח בעיקר כסמכות מחליטה ומבצעת ביידוע . תפקיד פורמליי� ובלתי פורמאליי�
השפעה אול� יחסי כוח תפקידיי� בי� שה� פורמלי� ובי� שה� בלתי פורמאלי� אינ� בפיקוח וב, בתיאו�

מתמצי� בערוצי תקשורת האנכית והאופקית מידה גדולה של השפעה נוצרת ומופעלת ברשתות תקשורת בארגו�  
 .ואלה כזכור נפרשות לא רק על קווי התפקוד הפונקציונאלי בארגו�

השאלה .  עת מי ה� בעלי הכוח בארגו� ומה� מקורות הכוח שעליו ה� נשעני�מציי� כי אי� זה מספיק לד  פפר 
 . המעניינת היא מה� מקורות הכוח של אנשי� אחרי� בארגו� וכיצד מאורגני� חסרי הכוח

 במחקריו  מראה עד כמה חשובה רשת התקשורת בארגו� ולהבנת האופ� שבו נהפ� כוח פוטנציאלי לכוח   פרוסט 
ח בארגו� משתמשי� לא אחת ברשתות תקשורת בארגו� כדי לאמוד את ההשפעה של התנהגות� בעלי כו. של ממש

לעיתי� ה� מנצלי� את אות� רשתות כדי להעצי� את כוח� של . של אחרי� ואת ההתנגדות הצפויה למהלכיה�
                .  על מנת להחליש את התנגדות� ולרכוש את אמונ�האחרי�


