
מנהיגות מבוססת משמעות

איך מובילים צוות לעבר היעוד הארגוני – בארגון גדול ומורכב כל כך כמו צה"ל? תקציר המאמר המובא כאן עוסק

בקשר שבין מנהיגות מבוססת משמעות (ומהדהד בתוכו את המושג "שירות משמעותי") לבין פעולות שהעובדים עושים

הלכה למעשה ומקדמות את הארגון לעבר ייעדו. קריאת התקציר רלוונטית במיוחד לעוסקים בתחום המנהיגות בארגונים

גדולים משום שהיא מסייעת לפצות על הפער הגדול לעיתים, בין הפעולה היומיומית של העובדים לבין המטרות הרחבות

של הארגון (למשל – האם כלל המשרתים בצה"ל מבינים את הקשר הישיר בין עבודתם לבין תר"ש תנופה?). בתוך כך,

מתמקד המאמר בתפקיד המנהיגותי של המנהל ומציג גם פקטורים נוספים שמשפיעים לחיוב על פעולות שמסייעות

להשגת היעוד הארגוני. 

יתרה מכך, בעת המשברית שבה אנו נמצאים וככל שגוברת אי הוודאות, תחושת הערך, המשמעות והצורך אינם ברורים

באותה מידה בזירות הפעולה השונות. לכן, יש חשיבות רבה לפעולת התיווך הרציף של המפקד, אשר יחבר בין

היעוד הארגוני הרחב לבין מטרות ותחושת משמעות משותפת ברמת הצוות. העדשות של כותב המאמר הן של

תפיסת מערכת אשר כוללת בתוכה את רמת הפרט, הקבוצה, המפקד והארגון כולו.

המאמר מובא כאן בתמציתיות רבה ומומלץ כתמיד לפנות לקריאה במאמר המקור (לינק למאמר מופיע בגוף התקציר).

בברכת קריאה מועילה.

 

 

מרץ 2021



Meaning-Based Leadership 
van Knippenberg | Organizational Psychology Review | 2020

קישור למאמר המקור
 

מה גורם למנהיגות להיות אפקטיבית? מנהיגות אפקטיבית נמדדת לרוב על פי הצלחתו של המנהיג להניע את עובדיו לעבר

השגת יעדים משותפים. אותם יעדים נבחנים לרוב במדדים, כגון יצירתיות, התנהגות אזרחית-ארגונית, ביצוע במטלה מסוימת וכו'.

זאת תוך התעלמות ממדד המשקף את ליבת המנהיגות והוא – הנעת העובדים להשגת היעוד הארגוני. המאמר הנוכחי עוסק

במודל של מנהיגות מבוססת משמעות (meaning-based leadership). מודל זה יוצא מנקודת הנחה שהמנהיג מהווה דמות

מרכזית המעוררת מוטיבציה ומניעה את העובדים להגשמת היעוד של הארגון ומנסה לבסס את הקשר בין יצירת משמעות לבין

השגת היעוד הארגוני. המושגים יעוד ומשמעות שזורים זה בזה. כך, היעוד הארגוני מספק לעובדי הארגון משמעות וערך, אשר

משפיעים בתורם לחיוב על מוטיבציה פנימית, עקביות והנעה להצלחה. כותב המאמר מתמקד במונח "מנהיגות מבוססת משמעות"

(meaning-based leadership), ומציע מודל שמחבר בין מנהיגות מבוססת משמעות לבין פעולות ממשיות להשגת היעוד

הארגוני:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2041386619897618


המנהיג הוא גורם מרכזי ומוביל בדרך להגשמת היעוד הארגוני.

מטרה ומשמעות משותפות בקבוצה מעוררות מוטיבציה לפעולה.

ביצוע פעולות קבוצתיות והשגת מטרות ספציפיות משרת את הגשמת היעוד הארגוני הכולל.

לצוותים שונים יש מטרות שונות – כלומר, מטרותיהן נגזרות הן מהפונקציה שאותה הקבוצה משרתת בתוך הארגון, והן מהיעוד הארגוני

הכולל.

רוב המשימות הארגוניות מבוססות צוותים, ומכאן החשיבות במדידת ההשפעה של המנהיג על התוצר הקבוצתי.

 מנהיגות מבוססת משמעות קשורה באופן חיובי לתחושת מטרה ומשמעות משותפת, וכתוצאה מכך משפיעה על המאמצים

להשגת המטרה. טענה זו מהווה את ליבת המודל, אך לבדה אינה אפקטיבית להנעה להגשמת מטרה.

ההבנה של המנהיג בנוגע לתרומתם הייחודית של צוותי העבודה להשגת היעוד הארגוני, משפיעה על הקשר בין מנהיגות מבוססת

משמעות לבין מטרה ומשמעות משותפת של הצוות. אי לכך, תפקידו של המנהיג הוא גם לספק בהירות אודות משמעות העשייה של

הצוות והקשר שלו ליעדי הארגון. זאת מתוך ההנחה המתבקשת כי חברי הקבוצה ייטו להשיג יותר יעדים כאשר אלה מובנים להם.

מנהיגות מעצימה (empowering leadership) מבוססת על הובלה וסיוע אשר מעודדים את חברי הצוות לפעות באופן עצמאי

ולקבל החלטות מתוך חופש אישית. זוהי הנעה שנועדה לשם השגת מטרות הצוות, תוך שמירה על עצמאותו. מנהיגות שכזו תורמת לפיתוח

תובנות בנוגע ליעוד הארגון ולהפנמת מטרותיו וכן מבססת את תפקיד המנהיג כבעל משמעות בתהליך הקבוצתי.

מנהיגות מבוססת משמעות בקרב הדרג הבכיר משפיעה באופן חיובי על הקשר בין מנהיגות מבוססת משמעות (של המנהיג הישיר)

לבין מטרה ומשמעות משותפת. כלומר, ככל שהמנהיגות הבכירה מאופיינת במנהיגות שמייצרת משמעות, כך האמינות והלגיטימציה של

המנהיג הישיר עולה.

ככל שהמנהיג נתפס כמזוהה יותר עם הארגון במובן שהוא נתפס כמייצג באופן מלא יותר את הזהות של הארגון, כך גדלה

הלגיטימציה שלו לתרגם את מטרות הארגון למעשים.

ערכים משותפים בקרב העובדים ובפרט ערכים קולקטיבים, מעוררים תחושה של הזדהות וזהות משותפת התורמת לתחושת

משמעות משותפת, המהווה גורם מרכזי בהגשמת יעוד הארגון.

ככל שהמטרה מתווכת באופן התואם את ערכיהם של חברי הקבוצה, כך תעלה ההשפעה של מנהיגות מבוססת משמעות על

השגת היעוד הארגוני. בהתאם, מידת ההתאמה בין העובד לבין הארגון מושפעת מהמידה בה ערכיו תואמים את אלה של הארגון. בנוסף

לכך, האפקטיביות של המנהיגות מושפעת מהמידה בה הערכים של המנהיג והעובד חופפים. כותב המאמר טוען כי מידת ההתאמה בין ערכי

העובדים לבין ערכי הארגון משפיעה על המידה בה העובדים יאמצו את היעוד הארגוני כיעוד המשותף גם להם, ויחושו תחושת משמעות

וסיפוק בעבודתם.
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המודל מתמקד בצוותי עבודה משתי סיבות עיקריות:
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סיכום 

כותב המאמר מציע מודל למנהיגות מבוססת משמעות אשר כולל את התפקיד הליבתי ביותר של המנהיגות בארגון והוא – הנעת

העובדים להשגת המטרה הארגונית. המודל נבנה באמצעות מספר רעיונות מארגנים אודות הגורמים המתווכים לצוותי עבודה את

ההבנה של תכליתם הספציפית כצוות, כחלק מהיותם חלק במערכת הארגונית השלמה. תיווך זה מבוסס על האופן בו המנהיג "מתרגם"

את היעוד הארגוני למטרות של צוותי עבודה; הלגיטימציה של המנהיג להניע צוותים, ומידת המוכנות שלהם להכיל ולפעול על פי אותן

מטרות. מודל זה נבנה על בסיס תאורטי ויש לבחון את הטענות ואת המודל באופן אמפירי. 

 


