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 מבוא
  הינו בארגונים מנהיגות ופיתוח התפתחות

 בשנים רבים משאבים מושקעים בו תחום
  מנהיגות מתפתחת כיצד - האחרונות

 שאלה הינה ,מנהיגותית זהות ובמיוחד
 מחקרית לב תשומת שקיבלה משמעותית

 מבקש הנוכחי המחקר .כה עד ביותר מוגבלת
  הזהות התפתחות שבין הקשר את לבחון

 - קול השמעת לבין בארגונים המנהיגותית
Voice.  

 

  Voice –השמעת קול 
  קול השמעת היא voice-ל בספרות המקובלות ההגדרות אחת

  קיימת כי ידיעה מתוך ,מסוימת פעולה או עמדה הבעת באמצעות
  או עמיתים) העבודה סביבת עם וכתקשורת בדבר סיכון מידת

  על ,נעשית זו .העבודה במקום להתנהלות הנוגעים בנושאים (ממונים
 .העבודה במקום ההתנהלות את לשפר מטרה מתוך ,המחקר פי

 -ה להגדרת כי לטעון מבקשים אנחנו ,האלו למאפיינים בנוסף
voiceננקטת בו הנושא אל רגשית הזיקה מידת - נוסף היבט קיים 

  המחקר פי שעל כך על מבוסס זו טענה מאחורי הרציונל .העמדה
  מול כדאיות של רציונלי שיקול עריכת הוא voice -ל הגורמים אחד

  המציאות את לשנות בתשוקה הוא-voice ה של מקורו וכן אכפתיות
  הסיכוי גדל ,יותר חזק זה שרגש שככל נותנת הדעת .מסוים בתחום

  טיעון ,כן כמו .בעמדה ינקוט והאדם הסיכון תחושת על יגבר הוא כי
   .בחברה פוליטית כתופעה Voice  של התקיימות על מבוסס זה

 זהות מנהיגותית
  או אמונות ,אישיות תכונות מקבץ היא ,כללי באופן ,זהות

  .שסביבו מהחברה אותו שמבדילות מאמין שהאדם עולם תפיסות
 ,האחד - נפרדים הליכים משני למעשה מורכב זהותי גיבוש הליך
 של מכלול אותו כל בהגדרת האדם עובר אותו ההליך הוא ,פנימי

 מעגלי באמצעות הגדרה - חברתי ,השני .אמונות או תפיסות
 ,החברתית בסביבה שלו התפקידים ,האדם של ההשתייכות

  היא מנהיגותית זהות - כן על .החברה בידי נתפס הוא בו והאופן
  .ה/כמנהיג ,החברה בידי שלו גם אך ,עצמו את האדם של התפיסה

  ,האדם מנהיגות תחום את גם המנהיגותית הזהות נושאת ,כן כמו
 שלו המנהיגות סגנון ,השונים בתחומים ה/שלו המעורבות
   .ה/כמנהיג שלו חשובים ומאפיינים

 משפיעה היא - בחברה האדם בעיצוב וחשוב מכריע תפקיד לזהות
 והמרץ הרצון ובעיקר היעדים הצבת ,חשיבתו ,פעולתו דרך על

 מגובשת מנהיגותית זהות שלאדם ככל ,מכאן .אלו מטרות להשיג
  כיעד והמנהיגות ,ולהנהיג להשפיע הרצון בקרבו יגבר כך ,יותר

  לזהות .שלו העדיפויות בסדר יותר גבוה במקום תעמוד
 שזהותו ככל - כולה המנהיגות בהבנת רבה משמעות המנהיגותית
  הדרושות המיומנויות לו ויש ,יותר חזקה אדם של המנהיגותית

 מתגבשת בהם ההליכים מתחזקים ,דינאמית בסביבה למנהיג
  חשיבות יש ,לפיכך .המונהגת הקבוצה עם בדינמיקה מנהיגותו

    .המנהיגותית הזהות להתגבשות הגורמים בהבנת גם רבה

 השערת המחקר
 של להתפתחות ומובילה קשורה קול שמעתה כי שיערנו ,המחקר במסגרת

 להנהיג האדם ברצון עלייה מנבאת מנהיגותית זהות וכי ,מנהיגותית זהות
(MTL) מתרחש זה הליך כי סבורים אנחנו ,כן כמו .להנהיג שלו ובמוכנות 

 קיימים ,זאת עם .רב סיכון כרוך הקול בהשמעת כאשר במיוחד בולט באופן
 עד) האדם של מנהיגותי רקע כמו ,ההליך את למתן העשויים גורמים מספר

 מופנם האדם האם) מסוימים אישיות מאפייני ,(בעבר במנהיגות התנסה כמה
 נטייה או לקידום נטייה לו יש האם) מניעה-קידום ,(מטבעו מוחצן או

 השערת .מטבעו חברתית חרדה בעל הוא האדם האם ,וכמובן (למניעה
 .המחקר במודל מוצגת המחקר

 

 תוצאות צפויות
  יחוו - אלו דברים שבאמירת לסכנה מודעים שהם תוך ,הקיים המצב ולשיפור לשינוי הצעות הכולל ,עבורם רגשית זיקה בעל בנושא נאום שיישאו אנשים כי צופים אנו

  רגשית זיקה נטולי בנאומים .פחותה במידה אך ,התחזקות תימדד ,הסיכון גורם יפחת כאשר .להוביל והמוכנות הרצון גם יגברו ,מכך כתוצאה .המנהיגותית זהותם התחזקות
  לקבוע כדי תוצאות מספיק יושגו השנה תום עד .סופיות תוצאות אין ולכן מתבצע עדיין הניסוי להיום נכון .קטן יהיה הוא ,כן ואם ,שינוי יימדד לא ,לשינוי הצעות או\ו

   .ההשערות את יפריכו או שיאששו מסקנות

   שיטת המחקר
 שונות צורות  של תפעול קיים בהם ניסוי תנאי שלושה של כמערך תוכנן המחקר

  אל נאום לשאת התבקשו המשתתפים המניפולציה במסגרת  ."קול"ב שימוש של
 בתחום המציאות לגבי ותיאורי ניטרלי (א הוא הנאום כאשר וידיאו מצלמת מול

  לשינוי קורא (ג ;באוניברסיטה מציאות לשינוי קורא (ב  ;באוניברסיטה מסוים
  ברמה כרוך היעד קהל אל שהדיבור תוך ,באוניברסיטה מסוים בתחום מציאות
  שבודקים שאלונים למלא התבקשו הנבדקים הניסוי לאחר .סיכון של מסוימת

 גם כמו) בקמפוס ולהוביל להשפיע ומוכנות להנהיג מוטיבציה ,מנהיגותית זהות
  הוקלטו הנאומים .(הנאום נשיאת לפני מילאו אותם ,ואישיות רקע שאלוני
 .בהמשך ויקודדו בווידאו

 מודל המחקר
 להנהיגמוכנות 

מוטיבציה  
 להובלה

זהות  
 מנהיגותית  

Voice 

 השמעת קול

 :  משתנים ממתנים

 אישיות  תכונות 
 רקע מנהיגותי 
 חרדה חברתית

 מניעה-קידום
 

 


