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  אנו ,המחקר של הראשונה המטרה במסגרת

 הקול רכיבי לגבי ספציפיות השערות משערות

   .(רגשי מטען ,סיכון ,שינוי) השונים

  כך ,יותר חזק יהיה בנאום הרגשי שהמטען ככל1)

 .יותר חזקות יהיו להנהיג והמוכנות המוטיבציה

  כך ,יותר רבה תהיה בדיבור שהזהירות ככל2)

 להנהיג ומוטיבציה מנהיגותית זהות תגובש

 .יותר חלשות

  שינוי על דיבור של אפקט שיהיה משערות אנו3)

 .להנהיג ומוטיבציה מנהיגותית זהות גיבוש על

 זהות בגיבוש ילווה שינוי על שדיבור כך

 .יותר חזקות להנהיג ומוטיבציה מנהיגותית

 משערות אנו ,המחקר של השנייה המטרה במסגרת

 ,האקספרסיביות מידת ,בדיבור הפירוט מידת כי

 המשודר העצמי הביטחון מידת ,הרהיטות מידת

 התפעול בין הקשר את ימתנו הרגשי המטען ומידת

   .להנהיג והמוטיבציה המנהיגותית הזהות גיבוש לבין

 ,הצעות ,רעיונות של גלויה תקשורת הוא קול

 לעבודה הקשורים נושאים על דעות או חששות

  .קבוצה או ארגון של תפקוד לשפר כוונה מתוך

 של מימד - סמויים ממדים שני עוד בתוכו נושא קול

 הסטטוס את מאתגר שינוי על דיבור כל שכן ,סיכון

  להניח סביר שכן ,רגשית זיקה של ומימד ,קוו

 מהשינוי למציע שאכפת מכך נובעת שינוי שהצעת
 .ה/מציע היא או שהוא

 השתייכות על מידע ללא ,"עיוורת" בצורה נערך הסרטונים ניתוח   

  לכל להתייחס ,היה ניתן זה באופן .השונים לתנאים המשתתפים

   .אובייקטיבי באופןvoice -ה מרכיבי

   :הבאים הנתונים פי על קודד סרטון כל

 0/1 – שינוי על דיבור יש האם   

 5-1 – הקיים המצב על חיובית או שלילית ביקורת יש כמה עד   

 0/1 – אלטרנטיבה של הצעה יש האם   

 המוצעות אלטרנטיבות מספר   

        אותם להוסיף ,מהם להימנע שיש לדברים התייחסויות מספר   

 .באוניברסיטה אותם להשאיר או       

 0/1 – באוניברסיטה הזמן למיעוט התייחסות יש האם   

 5-1 – העצמי הביטחון מידת   

 5-1 – הדיבור רהיטות   

 5-1 – האקספרסיביות מידת   

 5-1 – בדיבור הזהירות מידת   

 אישיות דוגמאות מספר   

 הטיעונים מספר   

  קשרים לבדיקת סטטיסטיים ניתוחיםב נבחנו הסרטונים קידודי   

 של האפקט על המשתנים של ההשפעה ולבחינת משתנים בין

 .הניסוי קבוצת

 

Voice - קול 

 תוצאות

 מטרות המחקר

 מהלך המחקר

 מחשבות לעתיד

 :מרכזיות מטרות שתי זה למחקר
 

 שינוי ,רגשית זיקה - בקול) המשתנים על בקרה .1

 את שבדק קודם במחקר שנצפו והקשרים (וסיכון
 והמוכנות להנהיג המוטיבציה לבין  voice בין הקשר

 באמצעות כמתווך קול המשמיע האדם של להנהיג

 צפייה באמצעות נעשית זו בקרה .מנהיגותית זהות

 כדי תוך הקול נושאי של הנאומים סרטוני של וקידוד

  .אלו נתונים ועיבוד לרכיביו הנאום הפרדת
 

 הקשרים על המשפיעים הגורמים את להבין .2

 ההתבטאויות ניתוח תוך הקודם במחקר שנמצאו

 במטרה ,הקול נושאי של וההתנהגותיות הורבאליות

   .הקול השאת של התוצאות על השפעתן את לבחון

 הרקע למחקר

 אשדוד', מקיף ג, רעות רוזנברג: חניכה

                     זימרמןשולי ' גב, אילןבר אוניברסיטת , רונית קרק' פרופ: עמיתות-מנחות

 מושקעים שבו תחום הוא בארגונים מנהיגות ופיתוח התפתחות

 הרבה ידוע שלא אף על וזאת ,האחרונות בשנים רבים משאבים

  ,כך בעקבות .מנהיגותית וזהות מנהיגות מתפתחות שבו האופן על

 ,המנהיגותית הזהות התפתחות נושא את לחקור החלטנו

 והוא נחקר שטרם חדש מכיוון להנהיג והמוכנות המוטיבציה

 המוטיבציה כך ובעקבות ,הזהות התפתחות על voice-ה השפעת

   .להנהיג והמוכנות

 

 שתי .מצלמה מול נאום לשאת סטודנטים התבקשו ,קודם במחקר

 הקשור נושא על לדבר התבקשו - וביקורת ניסוי - הקבוצות

 על לנאום התבקשה הניסוי קבוצת כאשר ,באוניברסיטה ללימודים

 הביקורת קבוצת ואילו ,בעיניהם משמעותי שינוי שדורש נושא

  על שמירה תוך פועלים דברים שבו האופן את לתאר התבקשה

  מול סגל - הקבוצות לשתי שונה היה היעד קהל גם .ניטרליות

 .סיכון לתפעל כדי - סטודנטים

 

 הרקע במשתנה כששלטנו :הבאות התוצאות עלו המקדים במחקר

 על ניסוי תנאי של מובהק אפקט ראינו ,מקדים מנהיגותי ניסיון של

 גם מובהק אפקט נמצא .מנהיגותית זהות על וכן להנהיג מוטיבציה

 המנהיגותית הזהות .קהל מול בדיבור בניסיון שלטנו כאשר
 .הניסוי קבוצת בקרב יותר רבות היו להנהיג והמוטיבציה

  

 

 

 

Voice 

 

 

 

 

 

 

 

 מטען רגשי

 סיכון

 דיבור על שינוי

 מוטיבציה להנהיג

זהות 

 מנהיגותית

מוכנות 

 להנהיג

 אקספרסיביות

 רהיטות 

שביעות רצון עם 

 המצב הקיים

ביטחון 

עצמי 

 משודר

 פירוט

ביקורת 

זהירות  שלילית

 של הרצון שביעות ובמידת האקספרסיביות במידת כששלטנו :voice של אפקטים בדיבור

  המשתתפים של להנהיג שהמוטיבציה ראינו ,באוניברסיטה הקיים מהמצב הנואמים
 .הביקורת בתנאי המשתתפים של מזאת במובהק גבוהה הייתה הניסוי בתנאי

 של להנהיג מוטיבציהה וכן המנהיגותית הזהות ,הנואמים של הדיבור ברהיטות כששלטנו

   .הביקורת קבוצת של מאלו יותר גבוהות היו הניסוי בקבוצת המשתתפים
 

 הרהיטות מידת - הבאים מהמשתנים אחד בכל שליטה :שינוי על דיבור של אפקטים

  ,הפירוט מידת ,רגשי מטען ,האקספרסיביות מידת ,בדיבור זהירות ,עצמי ביטחון ,בדיבור

 שדיברו אלו בין מובהק הבדל הראתה - הרצון שביעות ומידת השלילית הביקורת מידת

  כך ,גילו שהם להנהיג המוטיבציה ברמת שינוי על דיברו שלא אלו לעומת שינוי על

  .שינוי על דיברו שלא אלו מאשר יותר גבוהה מוטיבציה גילתה שינוי על הדיבור שקבוצת

 עצמי ביטחון ,דיבור רהיטות מלבד ,לעיל המוזכרים מהמשתנים אחד בכל שליטה כן כמו

 על דיברו שלא אלו לבין שינוי על שדיברו אלו בין מובהק הבדל הניבו ,הפירוט ומידת

 מנהיגותית זהות גילתה שינוי על הדיבור שקבוצת כך ,המנהיגותית הזהות ברמת שינוי

  .יותר גבוהה
 

 הזהות את בונה קול שהשאת - הקודם במחקר שהוצע שהמודל מלמדות התוצאות

  .מדויק אינו - להנהיג ולמוכנות להנהיג למוטיבציה מוביל והלה ,המנהיגותית

 להנהיג מוטיבציה על נפרדת השפעה יש קול להשאת כי מלמדות מחקרינו תוצאות

 קול השאת בין מתווכת אינה מנהיגותית וזהות) מנהיגותית זהות על מהשפעתה

  על לא אך להנהיג מוטיבציה על מובהקת השפעה קיבלנו שלעיתים מכיוון זאת ,(למוטיבציה

  להנהיג ומוטיבציה מנהיגותית זהות בין הקשרים את לחקור להמשיך יש .מנהיגותית זהות

 כיצד לדעת לנו תאפשר אלו יסודות הבנת שכן ,בפועל להנהיג מוכנות לבין בינם והקשר
  .מנהיגות בתפקידי המעוניינים בקרב אותם לתגבר

 


