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 ברק שחר ודגני אביב

 מוטיבציה לפרויקט .1
תופעה  .בארגון טכנולוגיתה חטיבההעובדי בקרב  הבחנו מספר לא מבוטל של עוזבים מרצוןבשנים האחרונות 

מוטיבציה , ס עובדים חדשים והדרכתםגיו: זו גרמה לחברה להגדלת ההוצאות בגין תחלופת עובדים כגון
על מנת להבין מדוע נוצרה  .נמוכה של אותם עובדים אשר גרמה לכישלון מקצועי ופגעה בתפוקות החטיבה

 .מחויבות ארגונית ולחץ בעבודה לבין כוונות העזיבה של העובדיםבין תופעה זו אנחנו נבחן האם קיים קשר 
 

 סקירת ספרות .2
על פי .ידי לעזיבה של הארגון ולכן יש ליחס חשיבות רבה לכוונות עזיבה בעוד מועדכוונות עזיבה הן הסמן המ

אצל  Streers & Mowday 1891) הספרות המחקרית ישנו קשר קרוב בין כוונות עזיבה לעזיבה בפועל 
Poza& Henneberger 2002.) 

דאגה זה מושתת על העובדה כי  מקור. עזיבת עובדים וכוונות עזיבת עובדים נשארו מקור דאגה לארגונים רבים
עזיבת עובדים גורמת לבריחת ידע , כמו כן. ארגון מפסיד כספים רבים עקב השקעה בגיוס עובדים והכשרתם

גורמים אלו הם עיקר הסיבה והחשיבות מבחינת הארגון לדעת לנבא את כוונות . ארגוני חיוני וחשוב מהארגון
 (.Love 2002, . )העזיבה בעוד מועד

 

 לוגיהמתודו .3
ו מחקר כמותי אשר התבסס על הגישה המדעית ואפשר לבחון מספר משתנים נביצע, בעזרת חלוקת שאלונים

בבחירת שיטת המחקר נבעו מרצון לקבל עמדה אובייקטיבית יותר השיקול . קטן יחסית במדגם גדול יחסית
 .שיטה זו זולה ומהירה, כמו כן. ולהימנע כמה שיותר ממעורבות אישית

 מתאמי אשר מתאים לבדיקת קשר בין שני משתנים האחד -תיאורישבוצע היה חקר מהמערך 
ובעזרתו היה ניתן להגדיר את שכיחותה של תופעה כלשהי ועוצמת הקשר בין , תלוי והשני בלתי תלוי

 .המשתנים
 

 ממצאים .2
ממוצע . וששהא –המציינת כי קיים קשר חיובי בין לחץ בעבודה לבין כוונות עזיבה  השערת המחקר הראשונה

ואילו ממוצע הציון שהתקבל במשתנה , 5בסולם  3..6הציון שהתקבל במשתנה לחץ בעבודה במחקר הינו 
 = r(120)]: תוצאת מבחן פירסון שנערכה בין המשתנים הראתה. 5בסולם  6.33כוונות עזיבה במחקר הינו 

0.840 p < 0.001] –צאו קשרים חיוביים מובהקים בין נמ. קשר חיובי מובהק בעל עוצמה חזקה בין המשתנים
 .השערת המחקר אוששה –כלל המשתנים 

אוששה  –המציינת כי קיים קשר שלילי בין מחויבות ארגונית לבין כוונות עזיבה  השערת המחקר השניה
ואילו ממוצע הציון , 5בסולם  9.32ממוצע הציון שהתקבל במשתנה מחויבות ארגונית במחקר הינו . בחלקה

תוצאת מבחן פירסון שנערכה בין המשתנים . 5בסולם  6.33נה כוונות עזיבה במחקר הינו שהתקבל במשת
, כמו כן. נמצא קשר שלילי מובהק בעל עוצמה חזקה בין המשתנים – [r(120) = -.748 p < 0.001]: הראתה

 .השערת המחקר אוששה בחלקה –נמצאו קשרים שליליים מובהקים בין מימדי המשתנים 
אוששה  –המציינת כי קיים קשר שלילי בין לחץ בעבודה לבין מחויבות ארגונית  השלישיתהשערת המחקר 

ואילו ממוצע הציון , 5בסולם  3..6ממוצע הציון שהתקבל במשתנה לחץ בעבודה במחקר הינו . בחלקה
 .5בסולם 9.32שהתקבל במשתנה מחויבות ארגונית במחקר הינו 

נמצא קשר שלילי מובהק  – [r(120) = -.752 p < 0.001]: הראתהתוצאת מבחן פירסון שנערכה בין המשתנים 
 –נמצאו קשרים שליליים מובהקים בין שאר מימדי המשתנים , כמו כן. בעל עוצמה חזקה בין המשתנים

 .השערת המחקר אוששה בחלקה
 

 מסקנות .1
 :ניתן להמליץ למנהלי הארגון כדלקמן, לאחר קבלת תוצאות המחקר

על , מומלץ לצמצם בצורה משמעותית את רמת הלחץ המופעלת על העובדים, בעבודההלחץ בכל הנוגע לרמת 
בכל  .מנת להעצים את רמת המחויבות הארגונית שלהם ולצמצם בצורה ניכרת את רמת כוונות העזיבה שלהם

מומלץ להעצים בצורה משמעותית את רמת המחויבות , של העובדים המחויבות הארגוניתהנוגע לרמת 
 .על מנת להשיג רמת כוונות עזיבה נמוכה ככל הניתן, הארגונית
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