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בתחרות גוברת שבין השוק האזרחי והצבא על העסקתם של עובדים מיומנים בעלי  - מוטיבציה לפרויקט
התנסות ל מהוות חממה לצעירים והשירות בהן מאפשר "יחידות רבות בצה. כנולוגי והנדסי מתקדםטידע 

ל תומך ביציאתם של רבים ממשרתי הקבע ללימודים גבוהים מתוך ציפייה שיתחייבו לשירות "צה, כמו כן
השוק , על דלתות השחרור האזרחי מתדפק. ארוך טווח בו יוכלו כישוריהם הטובים לבוא לידי ביטוי ומיצוי

מאבק . מצעירים אלה לשורותיומערך תגמולים מגוון ואטרקטיבי המושך רבים שכולל אזרחי הטכנולוגי ה
זה הופך לעיתים אגרסיבי וכולל שימוש בטכניקות בלתי מקובלות לגיוס עובדים תוך הפרת התחייבויות 

ערכי קשר  דרושהאם נחקור , בעבודה זו .(1222, בן ציון) קודמות של אותם משרתי קבע למערכת הצבאית
פונקציה של שביעות רצון מהעבודה אותה הם למחויבות הארגונית של העובדים בפרויקטים לאומיים כ

 .ומהארגון בו הם עובדים מבצעים
 

ארגונים רבים עושים מאמצים , בחברה בה המשאב האנושי הפך להיות לנכס בעל ערך - סקר ספרות

למרות , Lashley & Rowson (2000) על פי. כבירים לגייס את האנשים הכי טובים בשוק לשורותיהם
במחקר שערכו  .לא תמיד הם מצליחים לשמרם, זמן וכסף בגיוס אותם האנשים שארגונים משקיעים

(Batman & Organ, 1983) ששביעות רצון מהעבודה קשורה לתרבות הארגונית וכשהעובדים , נמצא
שהם תופסים את המנהיגים כתומכים וכשהם מחויבים לארגון יש , מרגישים שמתנהגים אליהם בהגינות

לתרבות הארגונית יש נגיעה ישירה לכל העשייה . למען הארגון םלנדרש בתפקידיה סיכוי שהם יעשו מעבר
דרך תכנונו ובנייתו של הכוח הצבאי על מרכיביו , החל בהגדרת היעדים והדרכים למימושם –הבטחונית 

האמונות , מגדיר תרבות ארגונית כמכלול הערכים, (2992)סמואל (. 2997, כהן)השונים וכלה בשימוש כוח 
מאמץ והשקעה במקום העבודה מצביעים על  .המוסכמות החברתיות המשותפים לכלל חברי הארגוןו

אם הארגון חשוב לעובד סביר להניח שמאמציו , לארגון –התייחסותו של העובד למקום עבודתו 
המחויבות הארגונית עשויה להשפיע ישירות . והשקעותיו יעלו ותרומותיו ותחושותיו כלפי הארגון יגברו

שביעות רצון ומעורבות בעבודה לבין נטייה , ל הארגון ולהוות גורם מתווך בין משתנים כדוגמת מוטיבציהע
מחקר זה מבקש לתת זרקור על פרמטרים פנים ארגוניים אשר (. 1227, יד'עבדאלמג)לעזוב את הארגון 

זאת , דה הנחקרתמשפיעים על איכות ההון האנושי והתוצר אשר נמצא תחת קורת הגג הארגונית של היחי
המצבה האנושית היא היא מהות החדשנות . בשל היותה נדרשת לחדשנות ויצירתיות כחלק מהווייתה

  .הגנה ושמירה על בטחון מדינת ישראל –בזכות המוחות החושבים למען מטרת העל 
 
 

חיל  –מרכז חושן ביחידת לוטם באזרחים המשרתים /חיילים הכלל אוכלוסיית המחקר - מתודולוגיה
אוכלוסיית . החיילים משרתים במחלקות טכניות ועובדים עם מערכות טכנולוגיות מתקדמות, התקשוב

– 2שאלון : שאלונים מתוקפים שרלוונטיים למחקר זה 1נמצאו ; N=88; חיילים מכלל היחידה 88 המדגם

. הדמוגרפייםהנתונים מרכז את והכללית  שביעות הרצון, מתייחס למשתנה הבלתי תלוי MSQ,מינסוטה 
; הארגונית תוך כדי חלוקה למימדים משתנה המחויבות, מתייחס למשתנה התלוי ,אלן ומאייר – 1שאלון 

ניתוח הנתונים בוצע בשימוש שתי  - שיטת ניתוח הנתונים .וניתוח של הממצאים בוצע ריכוז שאלונים
נוספו שני , ינסוטה כמו כןנדגמו נתונים דמוגרפים מתוך שאלון מ. התיאורית וההסקית: הסטטיסטיקות

וגרפים של שביעות רצון ומחויבות נבנו טבלאות מתוך פילוח זה . וקבע דרגה: למחקר םנתונים רלוונטיי
סטורגמות למימדי המשתנים בכדי להראות יבוצעו ה .כפונקציות של המשתנים הדמוגרפים ארגונית

   .הפרכת השערת המחקר/מתאם פירסון לאישוש פי-לתנים עשנבדק קשר בין המ, התפלגות נורמלית
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