
מנהיגות ענווה: יתרונות ו...חסרונות?

 

בשנים האחרונות עולה קרנה של ענווה כמאפיין מרכזי במנהיגות. יתרונותיה הולכים ומתבהרים לאורך הזמן –

לא עוד מודל המנהיגות ההרואית אלא הגמשה של מאפייני המנהיג והבנה שאין מנהיג שיכול לדעת את כל

התשובות ולהחזיק את כל הפתרונות. המנהיג נמצא בעמדה של למידה מתמדת, אימוץ נקודות מבט של אחרים

סביבו, והערכה כנה ועמוקה ליכולות של אחרים. 

המחקר הנוכחי מעמיק בסגנון המנהיגות הענווה ומנסה לבחון אותו מזויות שונות וגם בעין ביקורתית. החוקרים

מסמנים מצבים בהם מנהיגות ענווה אינה בהכרח מיטיבה עם הפרט והארגון. כיוון שמדובר בסגנון שתופס

תאוצה כדאי לקרוא ולשקול גם את הנסיבות שבהן הוא פחות פונקציונלי.

להרחבה מומלץ לפנות למאמר המקור.
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קישור למאמר
 

כיצד מנהיג שמפגין ענווה נתפס על ידי הכפופים לו? תיאוריות ארגוניות עדכניות מצביעות על כך שלענווה שיפגינו מנהלים תהיה

השפעה חיובית על עובדים. עובדים שחווים ענווה מצד המנהיג, יהיו לרוב בעלי שביעות רצון גבוהה יותר ממקום עבודתם וכן יתמידו יותר

בעבודתם. מטרתו של מאמר זה הינה לבחון לעומק את ההשפעות שיש למנהיגות ענווה על עובדים, כולל השפעות שליליות.
 

מהי ענווה? ענווה על פי כותבי מאמר זה הינה: 

 

מומחים בתחום מייעצים לפתח ענווה בקרב מנהלים בהתאם לקריטריונים אלה. אך האם יש לסגנון מנהיגותי זה חסרונות? 

על פי תיאוריית הייחוס אנשים נוטים לייחס לעצמם את האחריות לדברים חיוביים שקורים סביבם, ולייחס לאחרים את האחריות

לדברים שליליים. למשל כשעובד מקבל קידום, סביר יותר שהוא ייחס זאת בעיקר לעבודה הקשה והיכולות הגבוהות שלו, ופחות לעזרה

שקיבל מהמנהל שלו או לחוסר היכולת של חבריו לעבודה. אדם בעל ייחוס עצמי גבוה, נוטה יותר לעומת אדם עם ייחוס עצמי

נמוך, לחשוב שאירועים חיוביים שמתרחשים במציאות קשורים ליכולות האישיות שלו, ואירועים שליליים קשורים לסיבות

אחרות.

כותבי המאמר טוענים שעובד בעל ייחוס עצמי גבוה, יפרש את מנהיגות ענווה ככזה הנותן אישור לכך שהעובד מוכשר ובעל ידע רב יותר

ממנהלו, עד כדי שתתפתח תחושת 'זכאות יתר' (entitlement) בקרב העובד. זאת משום שמנהיגים ענווים לא יחששו להודות בטעויות

או בכך שאינם יודעים משהו, ובנוסף, מנהיגים אלו מרבים יותר להחמיא ולהביע הערכה לתרומות הכפופים להם. תחושת זכאות יתרה

של העובד עלולה לגרום להתנהגות ארגונית חריגה של העובד במקום העבודה. כך לדוגמא, לעובד מסוג זה תהיה דרישה לא

פרופורציונלית להעלאת השכר, ותתכן ירידה במשמעת ומציאת דרכים "לקבל מה שמגיע לי" ממקום העבודה למשל דרך בטלה סמויה

ועוד. לעומת זאת, במצב שבו לעובד נטייה נמוכה לייחוס עצמי, סביר כי הוא יראה במנהיגות הענווה של מנהלו כמשפיעה באופן חיובי

על יכולת ההצלחה האישית שלו ושל שאר העובדים. 

לפי כותבי המאמר אם כן, סגנון המנהיגות הענווה מייצר פוטנציאל לשיפור חיובי ביחסי עובד-מעסיק (LMX). ככל שיחסי

עובד-מעסיק חיוביים, כך סביר שיפחתו הסיכויים או אפילו תימנע התנהגות ארגונית חריגה של העובד.

 

https://www.researchgate.net/publication/336933996_The_double-edged_sword_of_leader_humility_Investigating_when_and_why_leader_humility_promotes_versus_inhibits_subordinate_deviance


במקרה של כפיף בעל נטייה גבוהה לייחוס עצמי, מנהיגות ענווה תוביל לתחושת זכאות יתר, בהשוואה למקרה של כפיף בעל נטייה

נמוכה לייחוס עצמי.

תחושת זכאות יתר של כפוף תהיה הגורם המקשר שבין מנהיגות ענווה לבין התנהגות ארגונית חריגה (כאשר ישנה נטייה גבוהה

לייחוס עצמי).

במקרה של כפיף בעל נטייה נמוכה לייחוס עצמי, מנהיגות ענווה תוביל לתפיסה חיובית יותר של יחסי עובד-מעסיק (LMX), לעומת

מצב של כפיף בעל נטייה גבוהה לייחוס עצמי.

תפיסת יחסי עובד-מעסיק (LMX) חיובית של כפיף תהיה הגורם המקשר שבין מנהיגות ענווה לבין התנהגות ארגונית חריגה נמוכה

(כאשר ישנה נטייה נמוכה לייחוס עצמי).
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מחקר 1

כ-360 עובדים במשרה מלאה השתתפו במחקר זה, שכלל שלושה שלבים. כל שלב הופרד בפרק זמן של כשבועיים מהשני, כאשר בכל

שלב התבקשו הנבדקים לענות על מספר שאלונים.

שלב 1: מילוי שאלון שמודד את הערכות העובדים לגבי מנהיגות ענווה של המנהל שלהם. בנוסף, נבדקה גם נטיית הייחוס העצמי של

הנבדקים (נטייה גבוהה או נמוכה לייחוס עצמי).

שלב 2: מילוי שאלון שבודק האם הנבדק מחזיק בתפיסה עצמית של זכאות יתר, ושאלון שבוחן את תפיסת היחסים בין העובד למעסיק

.(LMX)

שלב 3: מילוי שאלון שבודק התנהגות ארגונית חריגה.



תוצאות מחקר 1: כל ארבע השערות המחקר אוששו. נמצא קשר בין מנהיגות ענווה ונטיית הייחוס העצמי לבין תפיסת יחסי עובד-מעסיק

(LMX) והתנהגות ארגונית חריגה. חשוב לשים לב שמחקר זה בדק מתאמים בלבד בין שאלונים שונים ולא ניתן להסיק ממנו על סיבתיות.

 

מחקר 2

בניסוי אינטרנטי השתתפו כ-160 עובדים במשרה מלאה שחולקו ל-4 קבוצות. כל קבוצה עברה מניפולציה ניסויית שונה, ליצירת

קומבינציות שונות של מנהיגות ענווה (תנאי עניו לעומת ניטרלי) ומידת הייחוס העצמי (ייחוס עצמי גבוה לעומת נמוך). 

בתנאי מידת הענווה, הנבדקים התבקשו להיזכר במקרה שבו הציעו רעיונות חדשים לממונים עליהם ואלה הגיבו בצורה ענווה או ניטרלית

(כתלות בקבוצת הניסוי). עבור נטיית הייחוס העצמי, התבקשו הנבדקים לקרוא קטע קריאה קצר שנועד להשפיע על מידת הייחוס העצמי

שלהם (תנאי ייחוס עצמי גבוה או נמוך). לבסוף התבקשו הנבדקים למלא את שאלון תפיסת זכאות היתר, ואת שאלון תפיסת יחסי

.(LMX) העובד-מעסיק

ממצאי המחקר אוששו את השערות 1 ו-3. כלומר, נמצא שבמקרה של כפיף בעל נטייה גבוהה לייחוס עצמי, מנהיגות ענווה הובילה

לתחושת זכאות יתר, בהשוואה למקרה של כפיף בעל נטייה נמוכה לייחוס עצמי. כמו כן, במקרה של כפיף בעל נטייה נמוכה לייחוס עצמי,

מנהיגות ענווה הובילה לתפיסה חיובית יותר של יחסי עובד-מעסיק (LMX), לעומת מצב של כפיף בעל נטייה גבוהה לייחוס עצמי.

 

דיון

בניגוד לקונצנזוס היחסי שקיים אודות השפעתה החיובית של מנהיגות ענווה על עובדים, מחקר זה דווקא מגלה שבמצבים

מסוימים ועבור עובדים שונים, מנהיגות ענווה עלולה להיות לא פונקציונלית. אינטראקציה בין פרקטיקות המנהיגות הענווה לבין

ייחוס עצמי גבוה של העובד עלולה להוביל לתוצאות שליליות. תוצאות אלה כוללות בין היתר, התנהגות ארגונית חריגה, דרישות מוגזמות

ולא הגיוניות מהמעסיק, או ניסיונות "לקבל את מה שמגיע" בדרכים שונות. 

חשוב לציין שמידת הייחוס העצמי של העובד אינה בהכרח חלק מ"אישיות" העובד, והיא יכולה להשתנות בהתאם לגורמים רבים בחייו של

העובד או כתלות ביחסים שהעובד מקיים בצוות או עם המנהל. בהנחה והמנהל מצליח להימנע ממצב שבו עובדיו בעלי ייחוס עצמי גבוה,

והם אינם מאופיינים בתחושה של זכאות יתר, סביר שסגנון המנהיגות הענווה יובל ליחסי עובד-מעסיק טובים יותר, ואף יפחית מהסיכוי

שעובדים יהיו בעלי התנהגות ארגונית חריגה.

 


