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 ואלעד חזן  סליי ביינסין

בשנים האחרונות התפתחה זירת לחימה חדשה הן בעולם העסקי והן בעולם הצבאי  יקט:מוטיבציה לפרו. 1
והיא זירת הסייבר. תחום זה סובל ממחסור בכח אדם עקב רמת התחכום והמקצועיות הנדרשת על מנת לעסוק 

בתחום זה, מה שיצר תחרות קשה בין השוק האזרחי לשוק הצבאי וגרם לכך שהצבא בכלל וחיל המודיעין 
פרט נתקל בקשיים לשמר את אוכלוסיה זו בצה"ל. מחקר זה בחן מהן הסיבות שבגינן אוכלוסיה זו בחרה ב

 לעבור לשוק האזרחי במטרה לנתב את המאמצים והמשאבים של החיל למקומות הנכונים ולמנוע את המעבר.
 
ל ביותר שבוצע בצה"ל, המחקר הגדועסקו במוטיבציה והנעת עובדים  מחקרים בודדים: . סקירת ספרות2

אנשי קבע. מחקר זה בחן את הקשר בין תדמית ארגונית ובין נטיות  222בצה"ל נעשה בחיל הים והוא כלל כ 
עזיבה בקרב אנשי צבא השוקלים לוותר על תעסוקה בצה"ל ולחפש עבודה בתחום טכנולוגיות העילית )היי 

 ן והתדמית הנתפסת של עבודה בהיי טקטק(. המחקר התמקד בשני סוגים עיקריים של תדמית: תדמית הארגו
.  מחקר נוסף נערך בקרב ראשי מדורים בחיל המודיעין אשר בין היתר הצביעו על היעדר (2001ציון, -ויגודה ובן)

מסלול פיתוח, גיוון, עומס ושחיקה כגורמים המשפיעים על ההחלטה לעזוב את צה"ל. נתון מעניין נוסף שעלה 
נת אותם ראשי מדורים האופציה לחזור לצה"ל כמוה כהודאה בכשלון )גלבוע, במחקר זה הוא העובדה שמבחי

(. ישנם לא מעט תיאוריות העוסקות בנושא המוטיבציה בעבודה והנעת עובדים, תיאוריה התומכת 2010
לפיה אדם רציונאלי הינו בהשערות המחקר שלנו ואף ברוב הממצאים שהתקבלו הינה תיאוריית ההוגנות, 

ת מעשיו על פי מדידה אנוכית של יחסי שוק ולעולם ישווה את עצמו לאדם אחר אשר בראייתו אדם השופט א
 (.J. Stacey Adams, 1965נמצא במעמד זהה ויוודא שהוא אינו מופלה )

 
מטרת המחקר היא לבדוק מהם הגורמים המשפיעים על כח האדם בלוחמת הסייבר בהחלטה   -מתודולוגיה. 3 

הצבאית או להישאר בה.  לצורך כך, הכנו שאלון הכולל שאלות פתוחות וסגורות, האם לעזוב את המסגרת 
כאשר השאלון חולקו לשבע קטגוריות: שכר ותנאים סוציאליים, תדמית ומוניטין, פיקוד ומנהיגות, אוטונומיה 

וגרי ושיתוף בקבלת החלטות, מיצוי אישי ומקצועי ותפיסת שוק העבודה וסיבות לעזיבה.  השאלון חולק לב
לבדיקת  spss -סייבר שהשתחררו בחמש השנים האחרונות. לאחר קבלת הממצאים השתמשנו בתוכנת ה

שכיחויות, חיתוך הממצאים על פי חתכים שונים ) מין, השכלה, יחידות, נגדים וקצינים(, מובהקות השאלון 
 וקורלציות בין השאלות השונות במחקר.  

 
 –גברים ו  83.17%, מתוכם כ 23-22נגדים בגילאים  42 -ינים וקצ 11 –במחקר השתתפו כ  - ממצאים. 2

המחקר בחן קבוצות של שאלות כאשר כל קבוצה מכסה תחום שעלול להשפיע על ההחלטה  .נשים 21.32%
. בחלק הראשון של הבדיקות ערכנו בדיקת שכיחויות לכל אחת מהקבוצות וקיבלנו כי:  הגורם הראשון לעזוב

(, הגורם השני לעזיבה הינו תפיסת שוק העבודה ) 8.22כר והתנאים הסוציאליים ) ממוצע לעזיבת צה"ל הינו הש
(, גורם הפיקוד והמנהיגות דורג רביעי ) 1.74(,  אחריו נושא המיצוי האישי והמקצועי ) ממוצע 1.28ממוצע 

הכי פחות על  ( ותדמית הארגון דורג כגורם שהשפיע2.28(, אוטונומיה בעבודה דורג חמישי ) ממוצע 2.87
(. בחלק השני של הבדיקות ביצענו חיתוכים בין האוכלוסיות השונות במחקר על 2.48העזיבה מצה"ל ) ממוצע 

פי: מין, השכלה, יחידה וסוג הקבע )קצינים/נגדים( וזאת על מנת לבחון האם קיימים פערים בין סוגי 
ם בין סוגי האוכלוסיות אשר ברובן נסבו סביב האוכלוסיות ואכן מצאנו פערים בעיקר בין היחידות ובנוסף פערי

סוגיית האוטונומיה והמיצוי העצמי. בחלק השלישי חיפשנו קורלציות בין מספר שאלות כלליות לבין הקבוצות 
( כמו למשל הקשר בין נכונות p-value< 0.001בשאלון ומצאנו מספר קשרים ברמת מובהקות גבוהה מאוד )

 (.R=0.224 ,P-VALUE =0.000אזרחות תהיה לי עבודה טובה יותר )ההחלטה לעזוב לבין התחושה שב
 
יצאנו למחקר עם ארבע השערות: הגורם המשפיע ביותר יהיה השכר והתנאים הסוציאליים, הגורם  – סיכום. 4

הבא אחריו יהיה החלופות בשוק העבודה, משקל רב ינתן גם לנושא הפיקוד והמנהיגות והשערה אחרונה היתה 
ינתן גם לתדמית הארגון. תוצאות המחקר הראו שאכן כפי שצפינו בהתבסס על הספרות שמשקל רב 

המקצועית ההשערות הראשונה והשניה אכן התממשו, השערת המחקר השלישית התממשה באופן חלקי 
והשערת המחקר הרביעית לא התממשה כלל. ההסבר שהצענו לפער בין השערת המחקר הרביעית לתוצאות 

רה זו בוססה על מחקר דומה שנעשה בחיל הים והפער מבטא את פער התדמיות בקרב אנשי המחקר הוא שהשע
 הקבע בחיל הים לאנשי הקבע בחיל המודיעין.

 


