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Abstract 
Communication in workplaces and organizations is essential in order to 
provide instructions and guidelines, define tasks, set goals, and disseminate 
rules of conduct and work procedures (Farhadian, 2008). The purpose of our 
study was to examine the relationship between managers characteristics, using 
Adizes (2004) managerial styles framework, and their communication 
characteristics in organizational WhatsApp groups. A questionnaire was 
distributed to managers in various organizations in Israel. The findings from 
the 27 managers who responded to the questionnaire indicate that there is a 
correlation between characteristics of WhatsApp use and management 
characteristics. There was a significant difference between men and women so 
that women make greater use of the WhatsApp groups. There were also 
differences in the intensity of use and type of use between managers with 
different managerial styles.  

Keywords: WhatsApp group, Organizational communication, Managers-
Employees Relations, Managers characteristics. 

 תקציר
 הגדרתהוראות והנחיות, חיונית לצורך מתן תקשורת במקומות עבודה ובארגונים 

. )2008(פרהדיאן, כללי התנהגות ונוהלי עבודהוהפצת יעדים,  קביעתמשימות, 
מאפשרת לתקשורת  ,פותחה רק בשנים האחרונותר שא WhatsApp יתאפליקצי

 הארגונית לפתח ערוצים וצורות תקשורת עשירות ומגוונות המתבטאת בקשר
עובדים, מדגישה עבודת צוות ותובעת מידיות של מעברי סטרי שבין מנהלים ל-דו

מנהלים הם אלה היכולים לאמץ את ה ).2016(גרדשטיין,  מסרים ותגובות עליהם
השימוש בכלי זה לצרכי תקשורת בינם לבין העובדים כמו גם בינם לבין עמיתים, 

לבחון  המטרת מחקר זה היית ולעודד את השימוש באפליקציה בצוותי העבודה.
דפוסים אלו קשרים שבין וה WhatsAppאת דפוסי השימוש של מנהלים בקבוצות 

. )Adizes, 2004(, במושגים של סגנונות ניהול שפיתח אדיג'ס מאפייני מנהליםל
 ברחבי הארץ. למנהלים בארגונים שוניםאשר הופץ לצורך הבדיקה חובר שאלון 

לים שענו לשאלון, הצביע על המנה 27עיבוד הנתונים שהתקבלו מתשובותיהם של 
כך שכולם יוזמים ומגיבים לתוכן המועבר בקבוצה בנושאי "הודעות, עדכונים 
והנחיות ארגוניות", "שאלות מקצועיות" ו"שאלות כלליות בענייני עבודה". 
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מהמנהלים יוזמים מסרים בנושא "בדיחות ונושאים שאינם  60%לעומת זאת, רק 
גיבים למסרים מסוג זה. לגבי כל אחד מסוגי מהם מ 85%-קשורים לעבודה" וכ

הארגונית נשאלו המשתתפים באילו  WhatsApp-התכנים העוברים בקבוצת ה
אופנים הם מבצעים זאת: משלוח הודעות טקסט, רגשונים, תמונות, הודעות 
קוליות, סרטונים וקבצים. מעניין היה לראות כי בתוכני "הודעות והנחיות 

מים ומגיבים בהודעות טקסט בצורה הגבוהה ביותר ארגוניות" המנהלים יוז
משאר סוגי התכנים ואף עושים זאת גם במשלוח תמונות ובמידה רבה יותר 
ביוזמתם יותר מאשר כתגובה. עוד נמצא כי המנהלים לא משתמשים כלל 
בהודעות קוליות בתכני "בדיחות" ובאופן כללי בכל הנושאים שנבחנו, השימוש 

נים והודעות קוליות נמוך מהשימוש בהודעות טקסט, בשליחת קבצים, סרטו
בסגנון קשור WhatsApp -אופי השימוש בכמו כן נמצא ש רגשונים ותמונות.

מנהלים המאופיינים בסגנון הניהולי של המנהלים. ומאפיינים נוספים  הניהול
בסוגי תקשורת רבים משאר סגנונות הניהול וזאת  יםמשתמש "אינטגרטור"

הסגנון הניהולי "יזם" משתף של סגנון זה ואילו  יו המרכזייםבהתאם למאפיינ
. נמצא הבדל מובהק בין יותר משני סגנונות הניהול האחרים באמצעות סרטונים

גברים לנשים הן לגבי מספר סוגי התכנים בהם הם עושים שימוש והן לגבי כלל 
הן אמצעי התגובה כך שנשים עושות שימוש רב יותר בקבוצה ברמת התגובה ו

הודעות, רגשונים,  -ברמת היוזמה של תקשורת וכן באמצעי התגובה השונים
 תמונות וכדומה.

עובדים,  –יחסי מנהלים  , תקשורת ארגונית,WhatsAppקבוצת  :מילות מפתח
 מאפייני מנהלים.
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