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כסגנון מנהיגותי שהופך מרכזי יותר ויותר במחקר על מנהיגות. מנהיגות משרתת שמה את הזרקור על

המונהגים והצרכים ההתפתחותיים שלהם, מתוך אמונה שהמיקוד בעובדים יוביל לתוצאות עסקיות

טובות יותר. בכך מעוצב מחדש ואף מאותגר התפקיד של המנהיג במערכת. המשגה של 'הובלה'

מתחלפת בהמשגה של 'העצמה', 'עידוד', 'עזרה' ואף 'מתן שירות' ומאתגרת בכך כל מנהיג שהוא,

ובוודאי את המנהיג הצבאי שפועל תחת הפרדיגמות המסורתיות של המנהיגות הצבאית. בכל זאת, רצוי

להכיר את גוף הידע הקיים בתחום ולבחון את האופן שבו אלמנטים ממודל זה יכולים לסייע ולקדם את

הארגון בו אנו פועלים. מעבר לקריאת התקציר, מומלץ לפנות למאמר המקורי (קישור למאמר מופיע

בגוף התקציר).
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קישור למאמר המקור

למרות שבשנים האחרונות ישנו שגשוג בפרסום מחקרים שעוסקים במושג "מנהיגות משרתת", עדיין ישנו חוסר קוהרנטיות מסוים סביבו.

כותבי המאמר מספקים  סקירה מקיפה ומרחיבים את הידע בתחום בארבע דרכים שונות. ראשית, השוואה בין מנהיגות משרתת אל מול

סגנונות מנהיגים נוספים, והצעה להגדרה מחודשת למנהיגות משרתת. שנית, הכותבים מעריכים 16 שאלונים קיימים למנהיגות המשרתת.

שלישית, הכותבים ממפים את המסגרת התיאורטית של מנהיגות משרתת. ולבסוף, הכותבים מציגים השלכות מעשיות לעוסקים בתחום.

מבוא

התקופה שבה בני האדם היו מחולקים לשבטים של ציידים-לקטים הייתה מאופיינת בהיכרות קרובה עם המנהיגים עד כדי כך שלא היה

הבדל בין העצמי-האישי (במובן הפסיכולוגי – self) לעצמי-הציבורי של המנהיג. מאז החלפנו את החיים בשבט בחיים בארגונים בירוקרטים

וגדולים עם כוח עבודה גלובלי. הארגון המודרני לא מספק את תחושת השייכות השבטית שאנו זקוקים לה מבחינה פסיכולוגית.

מנהיגות משרתת עונה על הפער הזה על ידי הבנייה של זהות חברתית בקרב העובדים ובאמצעות יצירת צוותים שהיחסים

ביניהם מזכירים את הקרבה של החיים בחברת ציידים-לקטים המסייעים זה לזה.

מנהיגות משרתת יוצאת מתוך גישה הוליסטית המתבוננת על מימדים שונים בחיי העובדים (כגון, יחסים, אתיקה, רגשות,

רוחניות) ומעודדת את האדם 'לצמוח' ולהיות הכי טוב שהוא יכול להיות. כאשר טובתם ורווחתם האישית של העובדים נלקחת

בחשבון ומקבלת מענה, העובדים הופכים יותר מעורבים ויותר אפקטיביים בביצוע משימותיהם. מנהיגות משרתת לא מתעלמת מהצורך

בהשגת יעדים אך החתירה ליעדים נעשית דרך פיתוח המונהגים, בעוד שגישות אחרות של מנהיגות המכוונות לתוצאות עלולות לעיתים

"להקריב" את  אנשים במטרה לכבוש יעדים.

ניתן לחלק את המחקר על מנהיגות משרתת לשלושה שלבי התפתחות. השלב הראשון התמקד בהתפתחות תפיסת המנהיגות

המשרתת, השלב השני התמקד בפיתוח מדדים לאפיון מנהיגות משרתת ואנחנו כרגע בשלב השלישי שהוא שלב פיתוח המודלים

למנהיגות משרתת.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984317307774


כיצד מנהיגות משרתת מוגדרת בספרות?

מנהיגות משרתת לעומת מנהיגות מעצבת: למרות ששני סגנונות המנהיגות הללו נותנים מקום מרכזי לצרכי המונהגים, במנהיגות

המשרתת הצרכים הפסיכולוגים של המונהגים הם בעדיפות העליונה בעוד שבסגנון המנהיגות המעצבת קודמים לכך צרכי הארגון.

מנהיגות משרתת לעומת מנהיגות אותנטית: אמנם מנהיגות אותנטית גם היא מתבססת על הובלה דרך ערכים ושקיפות אך היא

מתמקדת בעיקר באותנטיות של המנהיג ללא הדגש על צרכי המונהגים.

מנהיגות משרתת לעומת מנהיגות אתית (מוסרית): מנהיגות אתית מדגישה את הדאגה של המנהיג ואת היותו של המנהיג אדם ישר

וראוי לאמון, אך גם כאן אין כמעט התייחסות לאותנטיות ולהכוונה של המונהגים עצמם.

הגדרת מנהיגות משרתת: מנהיגות משרתת היא (1) גישה המכוונת אל האחר (2) הבאה לידי ביטוי על ידי תיעדוף של צרכי

המונהגים (3) ושינוי כיוון הדאגה שלהם מעצמם כלפי אנשים אחרים בארגון ובקהילה בכלל.

החלק הראשון של ההגדרה מתייחס לכיוון הפעולה שמוגדר כמוכוון מחוץ אל העצמי ולמען האחר במקום מכוון למען העצמי. כך,

המנהיג הוא מנהיג מתוקף היותו משרת ולא קודם מנהיג שאז משרת. החלק השני של ההגדרה מתייחס אל הקשר האישי והייחודי של

המנהיג אשר רואה ומכיר את צרכיו האישיים של מונהגיו. לבסוף, החלק השלישי מתייחס אל רוח המנהיגות אשר מכוונת את המונהגים

עצמם להשקיע בסביבתם הקרובה והרחוקה כך שהמשאבים המושקעים בכל אדם יחזרו לארגון ולקהילה וישפיעו חזרה במעגל חיובי.

שאלונים לאפיון מנהיגות משרתת

כותבי המאמר סקרו 16 שאלונים ממחקרי עבר שעסקו במנהיגות משרתת. כל אחד מהשאלונים נותח על פי שמונה קריטריונים

המאפיינים את הכלי (מספר שאלות, תוקף מבנה, האם נעשתה רפליקציה, ניתוח גורמים וכו'). כותבי המאמר ממליצים על אחד משלושה

van-ו ,Liden et al.'s (2015) SL-7, Sendjaya et al.'s(2018) SLBS-6 :שאלונים תקפים למדידה של מנהיגות משרתת

.Dierendonck and Nuijten's (2011) SLS

מסגרת תיאורטית מארגנת במחקר על מנהיגות משרתת

תאוריות שימושיות במחקר על מנהיגות משרתת:

תיאורית החליפין החברתי (social exchange theory) מסבירה את הקשר שבין המנהיג למונהגים על ידי יחסי הוגנות בהם כל צד

ממלא את מחויבותיו – המנהיג תחילה – ומתוך מחויבות ואמון המונהגים משיבים למנהיג בהתנהגות פרו-חברתית-ארגונית. עם זאת,

מחקרים שונים שעוסקים במנהיגות משרתת טוענים שהיא כוללת שאיפה ליחסים שהם יותר מאשר "טובה תחת טובה", וכי מנהיגות

משרתת מייצרת שינוי עמוק בתפיסות ובהתנהגות של המונהגים כך שהם עצמם הופכים להיות משפיעים בארגון.

תיאורית הלמידה החברתית (social learning theory) של אלברט בנדורה (1977) טוענת שכאשר העובד מאמין שהמנהיג שלו

הוא מודל ראוי לחיקוי, הוא לומד דרך הצפייה בו את הגישה, הערכים וההתנהגויות הראויות בארגון. סביר שמנהיג שמיישם את סגנון

המנהיגות המשרתת יפגין התנהגויות שמהוות מודל חיובי לחיקוי ואלה יוטמעו דרכו בארגון כולו.



השפעות בקרב המונהגים: הקשר החיובי בין מנהיגות משרתת להתנהגות אזרחית ארגונית הינו הקשר הנבחן ביותר במחקרים

על מנהיגות משרתת. נמצא שיש קשר חיובי בין מנהיגות משרתת לבין התנהגות פרו-חברתית בארגון, שיתוף פעולה בין עמיתים

והתנהגות פרו-אקטיבית. כמו כן, נמצא קשר שלילי להתנהגויות של סטייה מהנורמה הארגונית.

השפעות על גישתם של העובדים למקום העבודה: מנהיגות משרתת נמצאה קשורה באופן חיובי למעורבות גבוהה יותר

בעבודה, תחושת שביעות רצון, תחושת צמיחה, משמעות ורווחה נפשית מהעבודה. כמו כן מנהיגות משרתת נמצאה קשורה

באופן שלילי לתשישות רגשית, ציניות, שעמום ורצון להחליף מקום עבודה. כמו כן ישנן עדויות שעובדים הנמצאים תחת מנהיגות

משרתת נוטים להזדהות יותר עם הארגון, ולחוות תחושת התאמה אישית גבוהה יותר לארגון ולתפקיד. לבסוף, נמצא קשר חיובי גם

למחויבות לשינוי בארגון.

השפעות על ביצועים: מנהיגות משרתת נמצאה קשורה לביצועים בקרב עובדים, צוותים וארגונים. מנהיגות משרתת קשורה באופן

חיובי לחדשנות, שיתוף ידע, איכות שירות הלקוחות ושביעות רצון של הלקוחות.

תוצאות הקשורות למנהיג: מנהיגות משרתת נמצאה קשורה באופן חיובי למתן אמון במנהיג, תפיסת המנהיג כאפקטיבי וישר, וכמו

כן למערכות יחסים טובות יותר בין המנהיג והמונהגים.

תוצאות ברמת הצוות: מנהיגות משרתת נמצאה קשורה באופן חיובי למיקוד במשימה, חריצות ואפקטיביות של הצוות, ביטחון

פסיכולוגי, יצירתיות וחדשנות.

תוצאות ברמת הארגון: מנהיגות משרתת נמצאה קשורה באופן חיובי לביצועים יציבים, אקלים שירותי (חיובי) בארגון ומחויבות

לארגון.

תיאורית הזהות החברתית (social identity theory) של הנרי טג'פל (1978) מסייעת בהסבר בנוגע לכך שמנהיגות משרתת גורמת

לעובדים להרגיש שהם שותפים בארגון ולייצר קשרים חזקים עם סביבתם. 

מאפייני המנהיגות המשרתת:  למרות תמיכה מוגבלת ממחקרים אמפיריים, נראה כי מנהיגות משרתת קשורה לרמות גבוהות של

תכונות אישיות כגון נעימות, הערכה עצמית חיובית, קשיבות (mindfulness) ולרמות נמוכות של תכונות אישיות כגון, מוחצנות

ונרקיסיזם. מנקודת מבט מגדרית, נשים נוטות להפגין יותר התנהגויות המאפיינות מנהיגות משרתת אך סביר שקיימת ציפייה יותר גבוהה

מהן להפגין התנהגות שכזו. הכותבים מצביעים על מחסור בידע על הקשר בין נתונים דמוגרפים כמו מין, השכלה וגיל לבין מנהיגות

משרתת.

תוצאות של מנהיגות משרתת:

מבין הגורמים הממתנים שנמצאו למנהיגות משרתת ניתן לציין: מבנה ארגוני, תרבות ואקלים ארגוני, מרחק כוח, ותק, מוטיבציה ונטיות

אישיות של המנהיג.



השלכות מעשיות לעוסקים בתחום

יותר מ-200 מחקרים מצביעים על קשר עקבי ויציב בין מנהיגות משרתת לבין תוצאות טובות יותר ברמת הפרט, הצוות והארגון

כולו. לאור זאת ממליצים כותבי המאמר לאמן ולתרגל מנהיגים בדפוסי פעולה של מנהיגות משרתת. בתוך כך, נראה שמנהיגות משרתת

מתאימה בעיקר לארגונים אשר שואפים לצמיחה ארוכת טווח והפקת תועלת לכלל המעורבים, לעומת ארגונים השואפים לרווח מהיר עבור

בעלי המניות.

למנהיגות משרתת יש השפעה עקיפה על ההצלחה של הארגון. מנהיגים אשר מצליחים לגרום למונהגים שלהם להביא את עצמם ואת

יכולותיהם לידי מימוש, מועצמים ומרגישים בעלי יכולת רבה יותר להתמודד עם משימות שונות ולקבל החלטות באופן עצמי. בנוסף,

מנהיגות משרתת מייצרת אקלים ארגוני של עזרה לזולת. לקוחות אשר מקבלים שירות מעובדים שזו האווירה שהם סופגים מקבלים שירות

טוב יותר וסביר שהם יחזרו לקבל שירות שוב ואף ימליצו על השירות לחבריהם, מה שיוביל בסופו של דבר להגדלת רווחים ועלייה בערך

המניה של הארגון. 

יחד עם היתרונות הרבים, על העוסקים בתחום לקחת בחשבון שפיתוח מנהיגות משרתת דורש מאמצים רבים. תיעדוף צרכי האחר

במקום הראשון נוגד את ההתנהגות והתגובות האינסטינקטיביות של האדם ודורש הרבה עבודה עצמית של המנהיג בשינוי האוטומט הזה.

לבסוף, הכותבים מציינים את החשיבות של שילוב בין איתור המועמדים המתאימים מבחינה אישיותית לבין הכשרה בנושא

המנהיגות המשרתת. כלומר, תהיה ההכשרה טובה ככל שתהיה, יהיה בלתי אפשרי להפוך מנהיג נרקיסיסט המרוכז בעצמו למנהיג רגיש

ואמפתי הממוקד בצרכי האחר.


