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 מאפייני לחץ ושחיקה ודרכי התמודדות בחברת  פוליקום 371

 יוליה קצ'נובסקי  ויקטור מסטרמן  גרגורי בונק  

על העבודה ולא על  כיום, בקצב הגובר של החיים והעבודה, ישנה נטייה להיסתכל  -מוטיבציה לפרויקט . 3
נתם בקבלת ההחלטות לגבי ניהולם. שפר את הבהעובד. המחקר מעלה את העובדים למודעות ההנהלה ומ

ם שידעו לזהות עובדים שחוקים נוטים לגרום נזק רב לחברה הן במישור העסקי והן במישור החברתי. מנהלי
 עובד בשלבי שחיקה ראשוניים, יתמודדו עם התופעה בצורה טובה יותר על סמך ממצאי המחקר. 

הנובעים מן האופי התחרותי בין העובדים, יש צורך על מנת להתמודד עם בעיית הלחצים  -. סקירת ספרות 2
. מערכת של 2. ניהול משאבי אנוש בארגון בצורה מקצועית וחדשנית. 1להשתמש באסטרטגיות הנעתיות כגון: 

. 5 שרה בלתי פוסקות.כ. פיתוח מערכות לימוד וה4 .. שירותי רווחה וחינוך לעובד ולבני משפחתו3תגמול ושכר. 
. יצירת אתגרים תוססים לעובד, הענקת 6יצירת תרבות אירגונית של הזדהות העובד עם החברה והמוצר. 

)קנדלשיין ש. כיוונית ע"י "דלת פתוחה" וצמצום דרגי היררכיה.  -. פיתוח תקשורת דו7אוטונומיה מקצועית. 
רו "איך לשמור ולטפח עובדים הירשזון במאמ "הנעת עובדים בסביבה לא וודאית", מגזין מנהלים.( 1993,

מדובר בפרמטרים של  כ".-"ארבעהת המדבר על מודל אותו הוא מכנה  2222בחברות טכנולוגיות?" משנת 
. ע"פ הירשזון הכסף אינו בהכרח המניע המרכזי להישארותו של אדם במקום עבודתו כייף, כסף, כבוד וכוח

מודל זה. ה"כייף" מתבטא בחוויה של הנאה וסיפוק ודווקא מניע "הכייף"הוא המרכיב החשוב ביותר ע"פ ה
ממקום העבודתו )לקום בבוקר לעבודה עם חיוך(. שני מרכיבים נוספים ה"כבוד" וה"כוח" מבטאים את הערכה 

 אותה חש העובד ויכולתו להוביל שינויים ולהשפיע על מקום עבודתו בהתאמה. 
טרתו לבחון קשרים בין משתנים. המחקר הינו סטטיסטי שמ-המחקר הינו מחקר מתאמי - מתודולוגיה. 3

תיאורי ועל כן מתבצעת מדידה ישירה של המשתנים כפי שהם מתקיימים במציאות. על מנת לבצע את המחקר 
הועבר סקר לנבדקים ולא התקיימה מניפולציה מחקרית. סקר זה בוחן תופעות מסוימות בסביבתן הטבעית 

 ת.והוא מאפשר לאסוף מידע בזמן קצר יחסי
-, נתוני השאלון שנתקבלו מGoogleDocsאפליקציית בפועל הועבר שאלון הסקר לעובדי החברה באמצאעות 

סוגי  3לצורך עיבוד נתונים וניתוחים סטטיסטיים.  בוצעו   SPSS-ו  Excelנבדקים, הועברו לתוכנות ה  77
 ניתוחים: דמוגרפים, משתני המחקר, השערות המחקר.

ככל שרמת השחיקה של הפרט יותר גבוהה כך " .1שנבדקו אוששו השערות הבאות:מהשערות  – . ממצאים4
-=r" )השערה אוששה באמצעות מבחן פירסון כאשר תוצאותיו היו רמת שביעות רצונו נמוכה יותר

0.640,p<0.001))";2 ." שמספר הילדים אצל העובד גבוהה יותר כך הוא נוטה להישאר במקום העבודה ככל
קשר שלילי, כלומר, נבדק באמצעות מבחן ספירמן ונמצא  r=-0.253,p<0.05)" רות השחיקהזמן רב יותר למ

ככל שמידת שביעות רצונו . "3(;ככל שלעובד יש יותר ילדים, כך רמת הוותק שלו במקום העבודה נמוכה יותר
למרות יתים לעבודה גבוהה יותר כך נוא נוטה להישאר זמן רב יותר בעבודה משל העובד מיחסיו עם הע

", השערה זו נבדקה באמצעות מבחן ספירמן שמצא קשר שלילי בין שבעות רצון של העובד מיחסים השחיקה
(. עם זאת, לא נמצא קשר בין שביעות רצון זו לרמת הוותק r=-0.497, p<0.01עם עמיתיו לבין רמת שחיקתו" )

חות המקצועית שלו בחברה כך ינטה ככל שהנבדק מרוצה יותר מהתפת". 4(. r=0.032, p= 0.738שלו בחברה. )
,  נבדק באמצעות מבחן ספירמן ונמצא קשר חיובי בין שביעות רצון העובד להישאר בה יותר יישחק פחות"

(. בהמשך לכך, נמצא קשר שלילי בין r=0.232, p<0.05מהתפתחותו המקצועית לבין רמת הותק שלו בחברה )
השערות שחלקן אוששו וחלקן לא.  17(. בסה"כ נבדקו r=-0.280, p<0.05שביעות רצון זו לבין רמת השחיקה. )

כמו כן, נבדקו ארבעת מדדי שביעות רצון שהוזכרו במחקרו של  .כל השערות יוצגו באופן מפורט בדוח ממצאים
קות את המדדים הנ"ל וכולן הירשזון )כייף, כסף, כוח, כבוד( בוצעו מבחני ספירמן לבדיקת השערות הבוד

 ו.וששא
, ר הספרות ומחקרים דומים , כמו כןבמהלך המחקר , השתמשנו בהשערות המבוססות על סק -סיכום . 5

 17מתוך  11הרכבנו מספר השערות על סמך ההנחות ההגיוניות של תחום הלחץ והשחיקה עליו למדנו. 
המצב בחברה ההשערות שהרכבנו אוששו והתוצאות שהתקבלו , מרמזות ברובן על כך שישנה קורלציה בין 

הנחקרת  לבין ההנחות.   הפרוייקט תורם למנהלים בכך שמשפר את ההבנה בתחום ניהול משאבי האנוש בכלל  
, מיקסום הרווח זוהי המטרה וכדי להגיע אליה בכל חברה כלכלית ובתחום שחיקת העובדים ומניעתה בפרט. 

 העובדים. –יש להישתמש בחוכמה במשאב היקר ביותר 



 מאפייני לחץ ושחיקה ודרכי התמודדות בחברת פוליקום

 
 שחיקה הינה תגובה לעומס העבודה והיא גורמת לתחושות תשישות פיזית ונפשית. 
  התייעלות"עובדים המפחדים לאבד את משרתם עקב מדיניות פיטורין לשם" , 

 .נשחקים במהירות שלא היתה כדוגמתה בעבר     
  זהו נתון גבוה מהממוצע בחברות , שנים 6בפוליקום ותק ממוצע של העובדים הינו  

 . דומות בתחום     
 

 הבעיה
 
  בחברות עתירות טכנולוגיה קיים מירוץ תמידי אחר פיתוח מוצרים חדשים 

 .בסביבה לחוצה ושוחקת     
   עובדים מתוסכלים ושחוקים גורמים לנזקים רבים הן לארגון בו הם מועסקים והן 
 .לחייהם הפרטיים    
 והיא    , שחיקה שאינה מטופלת ומנוטרלת עוברת מהר מאוד מהיחיד לכל הצוות 

 .עלולה למוטט את כל הארגון     
   עזיבת העובדים כתוצאה מבעיית השחיקה גורמת לנזקים כלכליים רבים לארגון 

 .    עקב צורך בהשקעת משאבים רבים בגיוס והכשרת עובדים חדשים     
 

 מסקנות
בנוסף דיווחו רוב הנבדקים על שביעות רצון מההתפתחות        , במסגרת ניתוח השאלונים ובדיקת ההשערות שערכנו עולה כי אחד הדברים המהותיים הקיימים בארגון הינו ההוי החברתי 
 .כל אלה גורמים לשיפור שביעות רצונם של העובדים ותורמים להישארותם בחברה למשך שנים רבות. המקצועית ועל התגמול הנאות ביחס למקובל בענף     
 השפעתה של שלהעבודה על חיי המשפחה ועומס יתר בתפקיד : ניתן לראות שהגורמים המשפיעים ביותר על השחיקה הם. 

 ממצאים

 

 

 

 מוטיבציה
 לספק למנהלים אינפורמציה לגבי מאפייני שחיקת עובדים. 
 לתת את הכלים הנדרשים למניעת עזיבה פוטנציאלית של עובדים. 
 לשמור על אחוז עזיבת עובדים נמוך ואף לצמצמו ובכך לחסוך לחברה כסף רב. 
  מביא תפוקה טובה יותר ורצון להיתקדם ולתרום, עובד אשר נשחק פחות . 

אובחנו  , לאחר קבלת הממצאים
מספר מגמות שחלקן יש לשמר  

 :ובחלקן יש לטפל

  מתודולוגיה
 :   מהלך המחקר      
 לימוד מחקרים דומים שנעשו בתחום בעבר. 
            בניית שאלון על סמך מידע שנתקבל ממחקרי העבר והנחות נוספות מתחום 

 .משאבי אנוש     
    מטרת השאלון היא לאבחן את הגורמים המשפיעים על שביעות רצונם  ומאידך 

 .על  שחיקתם של עובדי פוליקום     
  נושאים הבאים 3שאלות אשר מתחלקות לפי  36השאלון מכיל : 

 ניתוח דמוגרפי –תיאור אוכלוסיית המחקר . 1       
 בדיקת שביעות רצון במקום העבודה . 2       
 בדיקת רמת לחץ ושחיקה. 3       
הנע בסולם תדורג תשובה כל כאשר ,סגורת משאלות בעיקר מורכב השאלון  

  .5-ל 1  בין     
  חלוקת שאלון לעובדי החברה ואיסוף ממצאים באמצעות אפליקצייתGoogle 

Docs  
  הפקת קובץExcel    עם הנתונים וניתוחם באמצעות תוכנתSPSS 
 הסקת מסקנות ורישום ההמלצות 

 
 
 
 
 

      לאחר קבלת תוצאות השאלון וניתוח ההשערות התקבלו הממצאים הבאים:

  ככל שלעובד יש יותר ילדים כך תחושת הבטחון והיציבות שלו בעבודה היא נמוכה
 יותר

 לא נמצא הבדל בין אוכלוסיית הגברים והנשים ברמת השחיקה ושביעות הרצון 

       עובדים שבעי רצון מהתפתחותם המקצועית בחברה נשחקים פחות ונוטים להישאר בה 
 לטווח ארוך יותר   

   עובדים שנמצאו שחוקים דיווחו על הרגשת ריקנות פיזית ונפשית וגם על  הרגשת חוסר 
 ביטחון ויציבות    

 נבדקו ארבעה מדדים הבאים לשביעות רצון של העובד: 

 תחושת סיפוק והנעה וכן תחושת ביתיות במקום העבודה –" כיף" •

 תגמול כספי ומתן הטבות שונות במקום העבודה –" כסף" •

 תחושת הערכה מצד ההנהלה ועמיתים –" כבוד" •

 יכולת השפעה על תהליכים בארגון הנוגעים ישירות לעובד –" כוח" •

 להלן ציוני המדדים לפי שאלון המחקר     
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 כוח כבוד כסף כיף
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 ממוצע ארבעת המדדים לשביעות רצון

 לשיפור לשימור
,  גמישות בשעות העבודה -השקעה והתחשבות רבה יותר בעובדים עם מספר רב של ילדים  קורסים השתלמויות מקצועיות  -השקעה בפיתוח המקצועי של העובדים המשך   

 שלו" בריבוע"מעורבות העובד בתהליך השלם ולא רק   -" יצירת משמעות"  (סבסוד למופעים וכו, קייטנות, חוגים, גנים)השקעה בילדי העובדים , אפשרות לעבודה מהבית

 פנאי העובדים, ימי גיבוש -על תחושת הביתיות שרוב הנשאלים דיווחו עליה לשמור  
יצירת הפרדה ברורה בין העבודה לבין חיי המשפחה כך שהעובד ירגיש שלמרת ההשקעה  

 עדיין נותר לו זמן איכות עם משפחתו, הרבה בעבודה

 השקעה בפעילות גופנית וספורט –שיפור הכושר הגופני ושמירה על בריאות העובד  מניות ואופציות, בונוסים למצטיינים -על רמת שכר והטבות גבוהים ביחס לענף לשמור  

 ולטפח יחסי עבודה תקינים בקרב העובדים והמנהליםלשמר  
מתן שירותי  , שיפור הקשבה לצורכי העובד בקרב המנהלים -השקעה בתחום הבריאות הנפשית 

 פסיכולוג
 ניתוח עיסוקים לזיהוי מקורות העומס ולטיפול בהם ביצוע   מתן אוטונומיה לעובדים  

 המלצות

ר שלמה קנדלשיין"ד: מנחה אקדמי  נובסקי'יוליה קצ| גרגורי בונק | ויקטור מסטרמן      :מציגים   
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