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המכון
נוסד הוא וחברה. ארם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל, וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר ביו לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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1א197), הטכניון סנט ידי על ואושרה הוגשה זו מחקר עבודח
בפקולטה (M. Sc . ) למדעים מגיסטר התואר לקבלת הדרישות במסגרת

אדם כח ניהול הניהול, למרעי במגמה וניהול; תעשיה להנדסת

עבודה. ויחסי

של למחקר שנאספו בנתונים שימוש באמצעות בוצע זה מחקר

על תודתי הטכניון. מקרנות חלקי במימון מנהיים ב. פרופ'
עידודה. ועל אלה בנתונים שימוש לי שאיפשרה

תודה: חב אני ברוקדייל מכון ידי על מומן לא זה שמחקר למרות

בשימוש החל לאור; זו עבודה להוציא שאיפשר למכון 
זו. עבודה ופירסום הדפסה במחשב,

ובתכנות. בסטטיסטיקה והסיוע הייעוץ על נורדהיים, למשה 

בעריכה. שעזרה גלעד לאילנה 

פרחי. ודורית עדן ורה המסורות ולכתבניות 

זה. מחקר להשלמת ודירבן זמן ידע, שתרם אדלר ישראל לד"ר

בעזרתו אשר קירשנבאום א. ד"ר למדריכי מיוחדת תודה ולבסוף

זו. עבודה גובשה המסורה ובהנחייתו

י.ו.
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תקציר

(פיטורין), מרצונו שלא או העובד של מרצונו נובעת שהיא בין עובדים, ניידות

עוד כל לארגון, חיובי תהליר מהווה העובדים ניידות ארגון. בכל טבעי תהליך הינה
יעילים בלתי עובדים פליטת תור פנימיים, זעזועים ללא לתפקד, הארגון ממשיך

יעילים. עובדים וקליטת

התמקדות תוך שכירים, עובדים בקרב לניידות בנטיה עוסקת זו מחקר עבודת

ממקום העובד את הדוחים סוציולוגיים, ופסיכו מקצועיים סוציודמוגרפיים, בגורמים

להחליפו. אותו ומניעים עבודתו

לנין לניידות העובד של נטייתו בין קשר קיים כי הראו שונים מחקרים

.  ביצועה.

התיאורטי ההבט א.

תפיסתו, לפי יתקיים, עוד כל בארגון לתפקד ימשיך העובד כי טוען Bernard

ממנו. תפוקותיו לבין לארגון תשומותיו בין איזון
לפי: עבודתו מקום את יחליף עובד כי גורסים March fj Simon

גורמים של רב ממספר המורכבת עבודתו, מקום את לשנות העונד של השאיפה מידת (1

פניםארגוני. לקידום וסיכוייו בעבודה העונד של סיפוקו רמת הם בהם שהעיקריים

בה העיקרי שהגורם עבודתו, מקום את לשנות העובר ידי על הנתפסת הקלות מידת (2

העובד. בפני הפתוחות התעסוקתיות האלטרנטיבות הן

מגורמים המורכבת כמערכת לניידות הנטיה לבדיקת תיאורטי מודל מציג זר, מחקר

עבודה למקום העונד את ה"מושכים" וגורמים (push) עבודתו ממקום העובד את ה"דוחים"
_  .(pull) תחליפי

הבריקה טיטת נ.

ה"דוחים" הגורמים והוא, המודל, של אחד תחום ננדק הנתונים עיבוד במהלך

לניידות. נטייתו על והשפעתם ענורתו ממקום העונד את

r
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הנתונים עיבור שלבי )

ופסיכוסוציולוגיים. מקצועיים סוציודמוגרפיים, רקע משתני לפי לניידות הנטיה א)

את הבוחן  אי) (מודל  רגרסיה באמצעות רבמשתני ניתוח לפי לניידות הנטיה ב)

העובד של הכללי סיפוקו המקצועיים, הסוציורמוגרפיים, הרקע גורמי השפעת

לניידות. הנטיה על פניםארגוני, לקידום סיכוייו את ותפיסתו בעבודתו

הסיפוק בתחום הדיון את העמקנו יותר, רגישה בצורה המחקר מודל את לבדוק כדי ג)

סיפוק פריטי 13 עיבדנו גורמים" "ניתוח בשיטת בי). (מודל בעבורה העובד של

בעבודה העובד של סיפוקו של שונים תחומים בדקו אשר פקטורים) = ) מרכיבים ל4

והס:

מהעבודה. והנאה עניו כגון:  (intrinsic) "תוכניים" גורמים (1

ושכר. קידום :11<d  (Extrinsic) "חיצוניים" גורמים (2

העובד של החברתי nnyn : 11:0  (Social Rewards) חברתיים" "תגמולים (3

י לו. ומחוצה העבודה במקום

העכורה. תנאי כגון:  (Hygienic) "הגייניים" גורמים (4

משתנים אותם שכלל רגרסיה, באמצעות רבמשתני בניתוח שולבו המרכיבים ארבעת

שני ביו הממצאים השוואת תוך א', במודל שהוצגו ומקצועיים סוציודמוגרפיים
, .. י ■... המודלים.

(odds ratio) הסיכוי את מצאנו ,LogLinearn בשיטת רבמשתני סטטיסטי בניתוח ד)

יהיה שלא הסיכוי לעומת נייר יהיה מסוים ("פרופיל") תכונות שילוב בעל שעובד

לניידותו. ההסתברות ומהי נייד,

הם: המחקר של העיקריים הממצאים ג.

בכוון לניידות הנטיה על השפעתו בעוצמת הדומיננטי המשתנה הינו העובד גיל א)

ולהיפך. לניידות נטייתו קטנה כן עולה העובד של שגילו ככל הבא:

בכוון לניידות הנטיה על רבה השפעה עוצמת בעל הוא גם בעבורה העובד של סיפוקו ב)

ולהיפך. לניידות, נטייתו קטנה כן בעבודתו יותר רב סיפוק בעל שהעובד ככל הבא:
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הבטיח על משפיעים ה"הגילני" והמרכיב ה"תוכני" המרכיב הסיפוק מרכיבי מבין

אינם ה"רויצוני" והמרכיב החברתיים" "התגמולים מרכיבי ואילו לניידות,

משפיעים.

הבא: נכוון רבה השפעה נעל כו גם הנוכחי העבודה במקום העובד של עבודתו משך ג)

לניידות, נטייתו קטנה כן הנוכחי עבודתו במקום זמן יותר מועסק טהעובד ככל

ולהיפר.
משפיע כלכלי, סוציו סטאטוס של מדרג לפי והוכחו שהורכב העיסוק, קבוצת משתנה ד)

קטנה כן יותר, "נמוכה" עיסוק נקנוצח במדרג משובץ שהעובד ככל הבא: בכוון

ולהיפר. לניידות, נטייתו

שהעובד ככל הנא: בכוון משפיעים העובד כעיני הפניםארגוני הקידום סיכויי ה)

לניירות,ולהיפר. נטייתו קטנה כן יותר גדולים לקידום סיכוייו כי תופס

ממצאים קבלנו במקצת טונה נצורה הוגדרו המשתנים כאשר Log 1,ine;1rn בשיטת ו)

כי: מצאנו לכר ונוסף לעיל, שצוינו לאלו דומים

יותר נוטה אירופהאמריקה ממוצא עונד הבא: בכוון משפיע העובד של מוצאו .1

אסיהאפריקה. ממוצא עובד מאטר לניידות
גנוהה השכלה רמת נעל עונד הנא: נכוון משפיעה העונד של הטכלתו רמת .2

ולהיפר. נמוכה, השכלה רמת נעל עונד מאטר לניידות יותר נוטה

סיכום ד.

ענודתו, נמקום שנתיים עד שנה של ותק נעל צעיר, עונד של תכונות טילונ

קידום סיכויי לו אין כי וסבור ו"הגיינית", "תוכנית" מנחינה נענודה סיפוק חסר

נייד. להיות ניותר הרנ הסיכוי לו יש פניםארגוני,

לניידות הבטיח ניכוי המאפשר ניהולי ככלי הוא זה מחקר של היישומיות

נניידות, "לשלוט" למעסיק יאפטר זה ניהול כלי עונדים. טל שונים "פרופילים" נקרב

להפחית המעסיק יוכל כר הקידום. וסיכויי בעבודה הסיפוק הפחתת או הגברת ידי על

לארצויים. עובדים ניידות לעודד ו/או חיוניים, עונדים של ניידות
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.  . מבוא 1.0

. עוברים ניידות בעיית 1.1

הנובעים ואיזון, שפל גאות, מצבי עס להתמודד חייבים והמפעלים הלאומי המשק

המשק על ומחצבים. משאבים על ומשליטה ושירותים מוצרים של והיצע בביקוש ממגמות

pvnn . (Samuel son, 1961) ואחרות טכנולוגיות כלכליות, להתפתחויות עצמו להתאים

כידי המופעלים יצרניים, מפעלים באמצעות יצור ענפי של במסגרת מאורגן הלאומי

אותה העבודה עבודה. יחסי מערכות מתפתחות עצמו המפעל בתוך והנהלות. עובדים

לרצונו הסיבות אחת וזו חומריים, לתגמולים מקור היא עבודתו במקום הפרט משקיע

עובדים ישנס . (Mas low, 1954) צרכיו כל להתמלא יוכלו בו ובטוח מסודר עבודה במקום

חברתיות, כלכליות,  שונות מסיבות (motivated) מונעים עבודתם שנות במרוצת אשר

העובדים. ניידות וזו למשנהו, אחד עבודה ממקום לנוע  ועוד אישיות

ועובדה טבעי תהליך הינה עובדים ניידות של מסוימת מידה כי לזכור עלינו
פרישה, עובדים, פטירת בשל nKT .(Rice, 1950, 1952) המשקית בפעילות נמנעת בלתי

ניתן ועוד. מצמצומו או היצור מהרחבת כהוצאה העובדים במספר הפחתה או גידול

המצטברת שהשפעתה זו לביו חיובית, המפעל על המצטברת שהשפעתה ניידות בין להבדיל

המשר מאפשר במפעל העובדים של הניידות שיעור כאשר חיובית היא ניידות שלילית.

היא ניידות העובדים. תחלופת על ושליטה בקרה תוך המפעלית, המערכת של יעיל תיפקוד
של היעיל התיפקוד המשך את מסכנת אף או פוגעת והיא מדי גבוה שיעורר, כאשר שלילית

כגון: כלכליות, בעלויות מתבסאת זו אייציבות לאייציבות. וגורמת המפעלית המערכת

Pigors § ) חדשים עובדים ובהכשרת בקליטת בגיוס, הכרוכות הוצאות בתפוקה, ירידה

העבודה, בקבוצות החברתיות, בנורמות פגיעה כגון: חברתיות, ובעלויות (Myers, 1969

. (Kirshenbaum S, Manheim, 1977) העובדים ובמוראל העבודה יחסי במערכת

הלאומית: היצור במערכת המעורבים הגורמים שלושת על רבה השפעה העובדים לניידות

וכוי. כלכלית צמיחה אבטלה, העבודה, פריון הלאומי, התוצר  הלאומי המשק על א)

יצרנית. כלכלית כיחידה ולהתקיים להמשיך יכולתו  הבודד המפעל על ב)

וכוי). קידום חיים, (רמת משפחתו ושל שלו והחברתית הכלכלית הרווחה  העובד על p



_c _

בצורה במערכת המעורבים משלושת ארור כל על לפעול יכולה עובדים ניירות

ולמשק, לו חיובית להיות עשויה (יעיל) עובר ניידות למשל, הפוכה. אף או שונה

למפעל. שלילית אך

Voder, הארגון את עוברים עזיבת של שונות נצורות מתבטאת עובדים ניידות

בין מבחינים ( I97.M I'igurs I, Myers 1 (1971 ) Siiinuel , ( 1970)Wi Id . ( 1958)

Van l><r Mcrwe . (involuntary) רצונית לא ניידות |לבין vtilunt.iryj רצונית ניידות
אותה למנוע שניתן ניירות ביו אבחנה מוסיף הוא אך הזאת החלוקה אח מקבל 11971 )

. ( inavuidahle) אותה למנוע אפשר שאי ניידות )לבין ;!voidable)

)1971 ) Samuel 1 (1970) Wild של גישותיהם את משלב ( 1972) August in

ניידות: סוגי ארבעה בין ומבחין

העונד עלידי יזומה רצונית ניידות א)
.*

המעביד, עלידי יזומה  לארצונית ניידות ב)

לעובד. התגמולים שיפור עלידי למונעה יכול שהמעביד ניידות ג)

וכוי. פרישה מוות, עקב למונעה שאיאפשר ניידות ר)

במערכת המעורבים לשלושת ביותר חשובים רצונית והלא הרצונית הניידות שיעורי

הינו הרצונית הניידות שיעור כי מציין ( 19.S7) iierzberg נימוקיו. מהם אחד ולכל

משום וזאת בארגונו האדם כח את המתכנן למעסיק במיוחד חשובה זו עובדה כ0*60.

העבודה. מקום את יעזוב העובד מתי לצפות יכול הוא שאין

I'igors $ ) והארגונים העיסוקים לכלל עזיבה גורמי בדבר להכללה להגיע קשה

רב גיאוגרפי מרחק צעיר, גיל כגון: אישיים רקע גורמי קיימים אך ,(Myers, 1969

השפעתם אשר , (lleishman f, Berniger, 1960) וכוי העבודה למקום המגורים מקום ביו
ספציפיים. מפעליים גורמים להשפעת מעבר הינה לניירות הנטיה על

על בעבודה סיפוק הינו עובדים ניידות על המשפיעים החשובים הגורמים אחד

שביעות האחת, פאזות, שתי בין ערנות של מתמיד במצב נתון עובר השונים. מרכיביו
העבודה במקום הסובבים העבודה ומתנאי (intrinsic) מבצע שהוא העבודה מעצם רצונו

והסוביקטיביות האוביקטיביות התעסוקתיות האלטרנטיבות היצע השניה, .(extrinsic)
עבודתו. מקום את יעזוב כאשר לפנות יוכל אליהן
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,(Argyle, 1972J העבודה מקום את לעזוב פחות נוטים בעבודתם סיפוק בעלי עובדים

הכלכליים האילוצים במסגרת ישאף, מהעובד, מירבית בתפוקה המעונייו מעסיק ולכו,
היעיל. העובד של חומריים והבלתי החומריים צרכיו את לספק עליו, המוטלים והאחרים

הצרכים סיפוק ידי על הוא יעילים עובדים ניידות להפחתת או למניעת חיובי פתרון

עבודתו. מקום אח לעזוב פיתוי לעובד ישמשו לא תעסוקתיות שאלטרנטיבות כזו, ברמה

והבלתי החומריים המשתנים את השונים העיסוקים בסוגי לאתר המעסיק על כר, לשם

משתנים איחור לאחר אם טונים. עובדים אצל ה"מחסור" את והמהווים היוצרים חומריים

לעובדים, ה"מחסור" סיפוק של מבוקרת מערכת ולפתח עליהם "לשלוט" המעסיק יצליח אלה,

מיותרת. כלכלית עלות תימנע כר ידי ועל להצטמצם, במפעל העובדים ניידות עשויה
ושליטה בקורת רצונית, עובדים ניידות על המשפיעים הגורמים איתור בהתאם,

מפעל/ חיובית. ניידות דפוסי ולהתוות מיותרת עובדים ניידות למנוע עשויים עליהם,

שירותם שבהמשר היעילים העובדים על "לשלוט" מסוגל הינו אם כזה, הוא יעיל ארגון
רוצה. אינו הוא שירוחם שבהמשר יעילים הבלתי ובעובדים רוצה, הוא

תופעה נר. הי לארצונית, או רצונית עובדים ניידות כי לומר ניתן לסיכום,

שלילית או חיובית להיות יכולה עובדים ניידות ובארגונים. במפעלים ורגילה טבעית

של קיומו המשר את לסכן עלולה מיותרת עובדים ניידות במערכת. המעורבים לשלשת

המעסיק על ולכן רצונית, עובדים לניירות שונות סיבות ישנן הארגון. או המפעל

היא, המתבקשת המסקנה עליהם. ו"לשלוט" זו תופעה על המשפיעים הגורמים את לאתר

שהעובד האפשרות את  מסוימים משתנים בסיס על  ולחזות להקדים יכול מעסיק שאם

לניידות. המניעים לסיפוק לגרום ינסה הוא שונות בשיטות אזי העבודה, מקום את יעזוב
נאות תיפקוד המשר ולאפשר יעילים עובדים של רצויה בלתי ניידות למנוע יוכל בכר

המפעלית/הארגונית. המערכת של
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המחקר מטרת 1.2

ממקום לניידות הנטיה את שונים מהיבטים לבחון היא המחקר של הכללית המטרה

המתגוררים שכירים, יהודים גברים של מייצג ארצי מדגם בקרכ זאת למשנהו. אווד עבודה

בישראל. הגדולות בערים

כלומר , (post r.irtinn) מעשה לאחר בעיקר כה עד נחקרה עובדים ניידות תופעת

מראיון הוסקו הניידות על משפיעים שנמצאו הממצאים הניידות. את ביצע שהעובד לאחר

ו מצבים,שהתהו של רציונאליזציוח פותחו המרואיין שבנימוקי ויתכן ביצעוה שכבר עובדים

ששררה האמיתית המציאות את משקפים בהכרח אינם ואשר העבודה, מקום את עזיבתו עם

הניידות. לביצוע וגרמה

של נטייתו דהיינו, העובד, ידי על ביצועה לפני הניידות את בוחן זר, מחקר

זה. רצון על המשפיעים השונים והמאפיינים עבודתו מקום את לשנות ורצונו העובד

לגיבוש העובד את שמביאים והתנאים התהליך על ללמוד נוכל לניירות הנטיה את בבורקנו

עבודתו. מקום את לעזוב החלטה

יחסי סוציולוגיים, כלכליים, שונים: מהיבטים לבחינה ניתנת לניידות נטיה
פסיכו מהיבט לניידות הנטיה את בוחן זר. מחקר ואילו ועוד, פסיכולוגיים עבודה,

לניידות הנטיה על הסיפוק והשפעת בעבודה סיפוקו את העובד תפיסת דהיינו, סוציולוגי,

שונה ברמה מאופיינות שונות עיסוק קבוצות שונים. חברתיים דמוגרפיים איפיונים תוך

תופסים שונה, הסוציודמוגרפי רקעם אשר אלה, בקבוצת והפרטים לניירות, נטיה טל

היחסית. חשיבותם ואת בעבודה הסיפוק מרכיבי את שונה בצורר.

סוציו מאפיינים על והצבעה לניירות, הנטיה על המשפיעים הגורמים איתור

שונות עיסוק בקבוצות לעובדים הגורמים ופסיכוסוציולוגיים, מקצועיים דמוגרפיים,

הצלחה חוסר המחקר. במטרת כלולים עבודתם, מקום את לעזוב, לא או לעזוב, לרצות

לשתי לגרום עלולים עליהם, שליטה והעדר זו תופעה על המשפיעים המשתנים באיתור

יחסי במערכת איזון חוסר והשניה, יעיל, עבודה כח עזיבת האחת,  חמורות תופעות

במפעל. העבודה
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האחת הגישה ראיה: זוויות משתי לניירות הבטיח כבעיית לטפל מנסר. זה מחקר

הנטיה תופעת אח  בהשפעתם מובהקים  שובים משתנים באמצעות (explanation) המסבירה

המאופיין עובד של לניידות הנטיה את (prediction) לחזות מנסה האחרת והגישה לניירות;
שונות. סוציודמוגרפיוח בתכונות

עונדים, לניידות נטיה על המשפיעים המשתנים על לעמוד זו בעבודה נצליח אם

והטיפול המחקר לקידום אפשרית תרומה משום בכך יהיה ולחזותה, התופעה את להסביר

ניהולי ככלי אלה בממצאים להסתייע יהיה ניתן א) בחינות: משתי עובדים ניידות בבעיות

להקטנת הממצאים יסייעו כן אדם. כח ולתכנון עובדים ניידות בבעיות לטיפול יעיל
ידי על רצויים בלתי עובדים ניידות וליזום לארגון, רצויים עובדים ניירות סיכויי
בצורה כמשפיעים נמצאו אשר משתנים על ושליטה פיקוח תור זאת כל צפיותיהם. מניעת

הנטיה בעל שהינו העובד של פרופיל על להצביע שנוכל יתכן ב) התופעה. על מובהקת

זה פרופיל לניידות. ביותר הנמוכה הנטיה בעל עובד ושל לניידות, ביותר הגבוהה
את ומתפיסתו בעבודתו, העובד של הסיפוק מידת סוציודמוגרפיים, רקע ממשתני יורכב

הפניםארגוני. קידומו סיכויי

בעיסוקים המועסקים גברים, של ארצי מדגם על נערר שהוא בכר זה מחקר של יתרונו
המפעלים מערכת כלל את כמודל לשמש יכולות מסקנותיו כר, משום שונים. עבודה ובמקומות

ארגון או מפעל בדקנו לו במקום. המועסק האדם כח להרכב ספציפית התאמה תור בארץ,

ועוד, כושל ניהול לקויים, עבודה יחסי ממערכת מושפעים להיות הממצאים יכלו ספציפי

המפעלים/הארגונים. כלל על להסיק יכולים היינו ולא זה, למקום הספציפיים
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. תיאורטי רקע 2.0

0פרווו 0קירוו 2.1

עבודתו. מקום  בארגון הפרט של מהתנהגויותיו אחת היא לניירות הנטיה

אישיים, כלכליים, ארגוניים, מקצועיים, גורמים של רחב ממכלול מושפעת זו התנהגות

השונות להתנהגויות הסיבות את לאבחן ניסו רבים חוקרים וסוציולוגיים. פסיכולוגיים
גישות הציגו החוקרים רומים. במצבים שונים פרטים בין שונות ולהתנהגויות הפרט של

הרחבה שני ומצד דמיון, של מעטה לא מידה אחד מצד ביניהן היתה אשר תיאורטיות
שונים. היבטים של והדגשה

בחרנו ולכן מחקרנו, מוקד הוא בארגון הפרט של השתתפותו איהמשר או המשך

אותן. הממחישים מודלים שילוב תוך זו לבעיה תיאורטיות תפיסות להציג זו בסקירה

באיזון צורר יש בארגון, העובד טל השארוחו להמשך כי ja>/7 (.1938) Bernard

מהארגון. מקבל הוא אותם (תפוקות) התגמולים לבין לארגון העובד תשומות בין

היחסי" "הצדק של התפיסה את מפתחים (1958) Zaleznik et al.,(l9S6) iioarans

בארגון העובד של והתנהגותו עמדותיו בגיבוש חטוב כגורם (distributive justice}

לבין בעבודתו העובד השקעות בין המאזן הינו היחסי" "הצדק עקרון לו. ומחוצה

על משפיע התגמולים לבין ההשקעות בין הפער העבודה. ממקום מקבל שהוא התגמולים

על עולות שהשקעותיו תופס העובד אם לעזבו. או בארגון להשאר אם העובד של שיקוליו
תופס העובד אם הארגון. את לנטוש או מאמציו את להפחית יטה הוא מהארגון, תגמוליו

לארגון. נאמנותו את או מאמציו את יגביר הוא השקעותיו, על עולים תגמוליו כי

יטה העובד כי וסוברים, זו גישה מרחיבים (1976) Aranya, Jacobson $ Shye

למקום יחסית ניכרת במידה פוחתת בו השארותו של התועלת אם עבודתו, מקום את לעזוב

אלטרנטיבי. תעסוקה

לארגון השקעותיו שמכלול תופס העובד כי מדגיטים (1958) Zaleznik et al.

הקשורים אלה הם התגמולים ואילו ועוד. ותק חינוך, מין, אתני, מוצא גיל, גם כולל
ולשכר. לסטאטוס בעיקר
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לחפיפה בסיסי מודל מהווה (1958) March $ Si mon ידי על שנכתב המודל

הרחיבו, , (1971 ) Farris1 ( 1973) 1'ettman  ארורים וחוקרים לעיל שהוצגה התיאורטית

הבסיסי. המורל טל מסוימים פיתחו,תחומים טהם במודלים

הגישה בסיס על פותחה ,2.3 בפרק נציג אותר, זה, למחקר המושגית המסגרת

יותר טובה בצורה להבין כדי בהם הדיון את נעמיק ולכן אלה, ומודלים התיאורטית

העובדים. ניירות בבעיית המעורבים והגורמים המבנה את

March tj Simon טל הניידות מורל

לניידות מודל לעיל, שהוצג התיאורטי הבסיס על פיתחו, ( I 95a ) Mnrcli (i Simon

לבין לארגון תשומותיו בין שהאיזון תופס שהעובר ככל כי העקרון על המבוסס עוברים,
את לעזוב כדי תעסוקתית אלטרנטיבה לעצמו לחפש יטה הוא ומתמעט, מופר התגמולים

בוזמנית: הפועלים מרכיבים שני של שילוב הוא הארגון את לעזוב ההחלטה עצם . jijim
.(The perceived desirability of movement ) הארגון את לעזוב העובד של השאיפה א)

אלטרנטיבה לעצמו ולמצוא הארגון את לעזוב האפשרות את העובד תופס בה הקלות ב)

.(The perceived ease of movement) תעסוקתית

: י "י ו!מרכלבים 8ני פירוט

Factors affecting ) הארגון את לעזוב העובד שאיפת על המשפיעים הגורמים א.

.(2.1.1 תרשים (ראה (perceived desirability of movement

מידת הם: הארגון את לעזוב שאיפתו על המשפיעים הדומיננטים הגורמים שני

פניםארגוני. לקידום והזדמנויותיו עבודתו, וממקום מעיסוקו העובד של רצונו שביעות

אלטרנטיבה למצוא או הארגון את לעזוב יטה הוא בעבודתו, סיפוק חסר העובד כאשר

פניםארגונית. תעסוקתית

March § Simon ורבים. שונים מהיבטים מורכבת העובד של רצונו שביעות מדידת

והם: העובד של רצונו שביעות על המשפיעים גורמים מספר הציעו (1958)

תחושת את יוצרים הפרט של העצמי הדימוי לבין העיסוק מאפייני בין ההתאמה מידת (1

הינם: זאת הבוחנים המשתנים .(Conformity of job to self image) האיזון



י  1נ 

לעזוב העונד שאיפת על המשפיעים הגורמים :2.1.1 מס' תרשים
(19!<8 ) March and Simon הארגון, את

I'igure No. 2.1.1: Factorsaffect i ng perceived desirahi I i ty
of Movement, March and Simon 11958)

A ■to of change of
status and/or income . f

' ; II'redictabi J ity
o f job

re 1at i<>nsh i ps

l!tluca t j on and t ra i ft i ng /

i /

Individual 's jiart ic i pat ion /
in job assi trnment / c

1 . : _| / Con"ruence of work
/ t i me patterns with
/ those of other roles

Wages /

\~ ; / work groupSupervisory  I / |

practices /J I II T~ / ^_JL_____
Conformity oi Job / Compatibility of job

; to selfimage / and other roles

Satisfaction with Size of
| the J0D organization

Intraorganizational
r  * , | transfer
Perceived desirability *

of movement
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' r

Rate of change of status and/ or) הכנסה ו/או סטאטוס של השינוי שיעור (א)

. .(income

. (Education and training) התפקיד למילוי מקצועית והכשרה השכלה (ב)

individual's participation in ) ההחלטות קבלת בתהליכי העובד השתתפות (ג)

. (job assignment

.(Wages) להשקעתו חומריים תגמולים (ד)

. (Supervisory practices) כממונה העובד של נסיונו (ה) ;:

עלול ולכן מהעיסוק ציפיותיו רמת את מגדירה העובד טל ההשכלה רמת כי לציין ראוי

את להפר עלול זר, מצב העצמי. הדימוי לבין לעיסוק ההתאמה בין קונפליקט להווצר

בארגון. העובד של פעילותו להמשך הדרוש האיזון

Predictability of job ) בעיסוק המשימתייםאינסטרומנטליים היוומים חיזוי (2

. (relationships

ככל ובהתאם עבודתו, במהלר ממנו המצופה ההתנהגות את ווווזה מנין שהעובד ככל

כארגון. ישאר והוא תגדל מהעבודה רצונו שביעות אלה, ציפיות אחר למלא יצליח שהוא

שביעות הציפיות, אחר למלא מסוגל אינו אך ממנו המצופה את תופס אמנם אשר עובד
הארגון. את לעזוב יטה והוא תקטן מהעבודה רצונו

ממלא שהעובד אחרים מתפקידים הדרישות לבין העיסוק דרישות בין ההתאמה (3

.(Compatibility of job and other roles)

ממלא שהעובד אחרים, תפקידים של והדרישות העיסוק דרישות בין התאמה איו אם

לנטות לעובד וגורם הרצון שביעות את המפחית קונפליקט של מצב יווצר בחייו,
הארגון. את לעזוב

ממנו הנדרש הזמן לבין העבודה זמן בין מהתנגשויות בעיקר מושפעת זו התאמה

Congruence of work time patterns with those of ) האחרים תפקידיו לביצוע
הראשונית העבודה קבוצת מגודל זו התאמה מושפעת כן כמו .(other roles

העובד. חבר בה (size of work group)
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J

נמונ.ה. בעבודה רצונו וטניעוח מחמלאות אינן הפרט של שציפיותיו מצב נוצר באשר

: 1 nt r.1nrt;an 1 zat i 011:1 I 1 r.nis 1 !■! 1 אויגוניוח פנים תעסוקתיות אלטרנטיבות יבדוק הוא

s 1 7,e 01 ו יותר רב אלטרוטיבה למציאת הסיכוי יותר, גדול שהארגון שככל וברור

אח לעזוב יטה הוא ארגונית פנים אלטרנטיבה ימצא לא העובד אם . (origin i zat ion

ארגוניות. ר,חוי\ החעסוקתיוח האלטרנטיבות שקילת חור וזאת הארגון,

הארגון אח לעזוב האפשרוח את העובד תופס בה הקלות על המשפיעים הגורמים ב.

.\1.\.1 תרטים וראה 1 l\K'ti>rsaI'fret\ ng percei veil east. oK movement )

האלטרנטיבות מספר הוא הארגון לעזיבת הנתפסת הקלות על המשפיע המרכזי הגורם
Numher of ext raoryan i zat i ona I a I ternat i ves ) לארגון מחוץ התעסוקתיות

ביניהם טהישירים גורמים ממספר מושפע התעסוקתיות האלטרנטיבות מספר .(perceived

הם:

היצע את המגבירה (Level ot busi ness acti v i ty במטקן התעסוקתית הפעילות רמת (1

התעסוקתיות. האלטרנטיבות

חברתי סטאטוס , מין גיל, : 11;o (Personalcharacteristics )D'1b1k מאפיינים (2

בצורה האלטרנטיבות טל הריאליות את לתפוס לעובד הגורמים בעבודה, הטיות ומטך

שונה.

. (Technology J טכנולוגיות תמורות (3

והתעטיה. הטכנולוגיה ופיתוח מהתקדמות כתוצאה חדטים ומקצועות תחומים התפתחות

אטר חדשים, ועיסוקים מקצועיות אלטרנטיבות העובד לפני פותחות אלה התפתחויות

התעסוקתיות. האלטרנטיבות את בתפיסתו העובד על להקל עשויים

. (Specialization) התמחות (4

השרות ומשך הכשרתו השכלתו, גורמים: ממספר מושפעת העובד טל המקצועית ההתמחות

סיכוייו יותר, ספציפית העובד של שההתמחות ככל העבודה. במקום העובד של

הארגון. את לעזוב פחות יטה הוא ולכן יותר, מועטות תעסוקתיות לאלטרנטיבות

שניתן נוספות השפעות ישנן התעסוקתיות האלטרנטיבות מספר על הישירות להשפעות מעבר

.2.1.2 בתרשים לראותו
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האפשרות אח העובד תופס בה הקלות על המשפיעים הגורמים :2.1.2 תרשים
[1958) March and Simon הארגון, את לעזוב

Figure 2.1.2: Factors affecting perceived ease of movement,
March and Simon (1958)

/ ,'rZT^T י \^*£S!\ ["a^tuationL (

] organization I I ™\^ ^^y Age

/ Heterogeneity! ^^
/ of persona] / ^*

1 * / contacts /I . |Visibility of / 1 \\ Uniqueness Length of
organization / / of !service r

' _ 1 / / | indiyidual| /

I i / f / Sex
Number of organizations W Visibility /

visible I^ """ of /
 | individual /I Social I

/ status

Technology /7 \ ~ I!Specialization

Level of I \ /
business \ /
activity \ / ז II |\ \ / Personal characterist\ \ / ics of participants

'\\ / ■

Number of extraorganizational
alternatives perceived

Perceived ease
of movement
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וו"וווו'וו במספו l I'iSKi M.inh 1; si mo,, של המודל אח הרהיב )l!>73) Pettman

"ולו.ח במודל הבסיסיים המרכיבים שני את יותר נר, ו יו בצורה מסבירים לרעתו אשר

;.'> ■ ו ענוותו מקוע אח לעזוב העובד של שאיפתו על המשפיעים הגורמים בקבוצת

י.עו\ו1ר, וסיפוקו העיסוק מאפייני של המשתנים n* Manh /; Simon הדגישו (2.1.1 יו1רשים

גורמים מספר בעבודה הסיפוק לתחום ומוסיף .J.2)מרחיב /! תרשים (ראה Pettman

עבודה תנאי וכוללים: העבודה, לסביבת אלא עצמו, לעיסוק אינטגרלים שאינם חיצוניים
industrial relations ו בארגון עבודה יחסי ,(!Miysical working conditions) פיזיים
. (!■:mplnyieimmageineMt relations) והעובדים ההנהלה בין והיחסים (within the firm

1'ottinan מוסיף (2.1.2 תרשים (ראה העזיבה קלות תפיסת על המשפיעים לגורמים

על המשפיעים גורמים ,( 1 958 ) March S Simon של במודל שצוינו הגורמים על (1973)

העבודה מקום של הגיאוגרפי המיקום והם: 4.ג.2), תרשים (ראה לעזוב הנתפסת הקלות

בעבר העונד של ניידות , (industry j המשק של והכלכלי התעשיתי המבנה ,(locality)
,(tntelligence and aptitude) המקצועית והיכולת האינטליגנציה ,(personal history)

. (interests) בעבודה לו שיש והעניו
הניידות, בעיית עצם להבנת בחידוש אינה Pettman של העיקרית תרומתו למעשה,

נחינ.ה כוללת זו סקירה עובדים. ניידות של בתחום שנערכו ובמחקרים המפרות בסקירת אלא

...; . .'יי שנערכו הרלוונטיים המחקרים ציון תוך ,March 6 Simon של המודל ממרכיבי אחד כל של

אותן. דוחים וחלקם המודל השערות את מאמתים המחקרים של חלקם זה. בשטח

לניבוי ליישמו במטרה הפרט של התנהגותו את המסביר מודל פיתח (1971) Farris

את מדגיש והוא March S Simon של הבסיסי המודל על מבוסס זה מודל גם ניידות.

הנוכחי. מעיסוקו העובד את הדוחים הגורמים

הם: ,(2.1.5 תרשים (ראה הניידות את (1971) Farris מציג בעזרתם התחומים

|\ הפרט של השאיפה ורמת (Perceived ease of turnover) הניידות של הקלות תפיסת א)

' ' .(Turnover helps career) שלו הקריירה בקידום כמסייעת לבצעה,

.(involvement) בעבודתו העובד של המעורבות רמת ב)

.(Performance) בעבודה תפקידיו את העובד של הביצוע רמת ג.)
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העובד קאיפת על המשפיעים גורמים :2.1.3 מסי תרסים
(1973) Pettman הארגון, את לעזוב

. Figure No. 2.1.3: Factors affecting perceived desirability
!■ of movement, Pettman (1973)

Rate of change of
status and/or income I

| Education § training I

Individual's participation
£ in job assignment 1 1

T Predictability
of job

\ , , ., . .. ... relationships
|* Industrual relations within the firm | j  c 1

I I /
* EmployeeManagement /

relations /1
ך / Congruence of work

. / time patterns with
,. / those of other

* Physical working / roles
conditions | / r 1

I Wages 1 . /
, j . / Size of
Supervisory / ' work group
practices I ' ■ 1 I

/ Compatibility of
1 ,j _, , j 1 / job and other^=j I /^^

Satisfaction
with the job ".Size of

| ' organization__^ ' r
.■ p* Intraorganizational

Perceived transfer I

desirability
of movement

.March S Simon טל למודל תוספות (*
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.. י ■ / יי ■

הנתפסת הקלוח על המשפיעים גורמים :2.1.4 מס' תרשים
CJ973J Pettman הארגון, את לעזוב

I'igure No. 2.1.4: Factors affecting perceived ease ofiiiovemeiit , I'cttman (1973)

Propensity | jjlabituation W
to search J 9 ~^^

' \ "^Age. J

I'resti ge of I Length
organ izat ion r I of service

ן Heterogene / ~
lty of ■^ Uniqueness /
Personal ^~ of / Sex

I contacts_J [individual / _...7 \

Visibil ity of I / Social I

organization\ / I| status I

f / / 1 I

1  J I. J J* | Interests
Number of organizations /* Visibility /

_ visible J "" of L

individuallf Intelligence
/[and aptitude

| Technology I I

Level of Specialization
business )
activity /

*[Locality I / , , ( , 1 1

/ I Personal characteristics
' [ Industry] / ^^^of participants

Number of extraorganizational * Personal
! alternatives perceived ". history

1 . .

Perceived ease
or movement

.March 6 Siron של למודל תוספות (*

""
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C1971) Farris תחלואה, ניבוי מודל :2.1.5 מס' תרשים
F inure No. 2.1.5: I'redictive model of turnover,

Harris (1971) ,

Working Fnvironment ■.. ■ ;4 r:', ■■■ t ' 1■■.' ■

7.0 Job factors
7.1 Influence  ' . 

7.2 Diversity 
7.3 Contacts inside "
7.4 Contacts outside .

7.5 Working hours
 _       1.2Turnove ■

8.0 Group cohesiveness p
8.1 Meetings  ' career
8.2 Coordination
8.3 Size r 1

8.4 Competition between 2.0 Involvement 2
8.5 Secrecy within ,

3. 0 Performanci:

Individual Characteristics .

5. 0 "Outside" orientation ', " " p ;;.
5. 1 Professional orientatio!
5.2 Institutional orient 14.0 Rewards Iation . 4
5.3 Independence \'\ ^n^me  Turnover
5.4 Ref. group outside 4.2 Selfactual

. ization

6.0 Other characteristics . z Provision
6.1 Age 4.3 Status.
6.2 Technical maturity 1 provision
6.3 Education 44 Soclal.
6.4 Time perspective provision

1.1 Perceived
ease of 1.I

| turnover

. s_ 1

6
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חומריים מתגמולים מורכבים תשומותיו, עבור הפרט מקבל tiniK (rewards) התגמולים ד)

אפשרויות לעבודה, חברים בעיני ווברחי בסטאטוס חומריים שאינם ותגמולים כהכנסה

עצמית. הגשמה של לרמה עד התפקיד בביצוע לאוטונומיה
דמוגרפיים למאפיינים מתחלקים (Individual characteristics) העובד של המאפיינים ה)

אוריינטציות הכוללים חיצונית, אוריינטציה ומאפייני ועוד, השכלה גיל, כגון:
ועוד. מוסדיות מקצועיות, חוץארגוניות,

, (.loh factors ) העיסוק גורמי (1 כוללת: (Workingenvironment j העבודה טניבת ו)

בעבודתו, מבצע שהוא הפעילויות גוון ההחלטות, קבלת על להשפיע העובד יכולת כגון

רמת (2 עבודה. ושעות חוץארגוניים מגעים אחרים, עובדים עם פניםארגוניים מגעים
הקבוצתיות, הפגישות של מהשכיחות מושפעת (nroup cohesiveness) הקבוצתית הלכידות

הארגון, בתור קבוצות כיו התחרות מידת הקבוצה, גודל הקבוצה, בתור התאום מרמת

הקבוצה. של והסודיות החשאיות ורמת

ארגונים בשני ומהנדסים מדענים אוכלוסיית בקרב זה מודל בדק אשר (1973) Farris

נסיוגו בעצם היא העיקרית תרומתו הניידות. ניבוי דהיינו, מטרתו, את לבצע הצליח לא

בארגון. בעודנו העובד של וההתיחסויות העמדות הבנת תור עובדים, ניידות לנבא
"הצדק עקרון הארגוני", ה"האיזון תפיסת את כולל זה בפרק טהובא התיאורטי הרקע

,(.Lee, 1966J הגיאוגרפית הניידות מתחום שיישמנו ומודל עובדים ניידות של מודלים היחסי",
.(2.3 נפרק זו מחקר עבודת של התיאורטית והתפיסה המושגית המסגרת לפיתוח בסיס ששימש
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הניידות ביצוע  התנהגות לבין לניידות, נטיה  עמדות ביו הקשר 2.2 .

בפסיכולוגיה, רווב לתחום שייר בפועל ביצועה לנין לניידות הבנויה בין הקשר

מצאו מסוימים מהקרים .(Liska, 1975) התנהגות לביו עמדות שבין בקשר העוסק

לא אחרים מהקרים כי אם התנהגות, לביו עמדות כיו שונים מסוגים וקשרים מתאמים

קשר. כל מצאו

מדידה וכלי טכניקות מציאת על היא השנים ביו קשר שמצאו חוקרים טל ההדגשה

יכולה עמדות "מדירת כי , (1975) Tittle 5 11111 שמציגים כפי ומדויקים מתאימים

הפרט". של בהתנהגותו עצמם על החוזרים במקרים התנהגות לניבוי לשמש

גיבוש פרי אלא רגעית החלטה אינה לניידות העובד של נטייתו כי ספק איו
שהוא ויתכו עצמה על חוזרת היא עמדתו ומשגובשה שונות, התלבטויות לאחר מחשבה

הפועל. אל יוציאה .
הניידות, ביצוע  התנהגות לביו לניידות, נטיה  עמדות ביו לקשר אימות

עזבו לניידות, נטיה בעלי שנמצאו עובדים לפיו ,(1971) Farris של במחקרו נמצא

המחקר. שנערר מעת שנים חמש תוך  הניידות אח ביצעו  העבודה מקומות את

לביו גיאוגרפית לניידות נטיה ביו קשר מצאו (1967) Lansing 5 Muller

נוסף שלב הביצוע לביו עמדות שביו בטווח והכניסו בדיקתם את שכללו הם ביצועה.

הניידות. ביצוע דהיינו, עמדתם, את לבצע הכוונה רצינות של

טקסטיל פועלי בקרב לניידות נטיה שחקרו (1977) Kirshenbaum 5 Manheim

ביצועה. לביו לניידות נטייתם ביו קשר קיים כי במחקרם מצאו בישראל,

4 
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מושגית מסגרת 2.3

כמערכת עבודתו במקום המשתתף העובד את הצגנו (2.1 (פרק הספרות בסקירה

לתגמולים מצפה הוא במערכת, העובד משקיע אותה לתשומה בתפוקה תשומהתפוקה. טל

הינו עוד כל ספציפית עבודה במערכת לתפקד ימשיך העובד רוומריים. ובלתי חומריים
האיזון, מופר כאשר ממנה. תפוקתו לבין למערכת תשומתו בין איזון קיים כי תופס

בין איזון קיים כאשר ממנה; תגמוליו על מרובות למערכת תשומותיו כי תופס והעובד
אחרת עבודה במערכת תגמוליו את לשפר ביכולתו כי תופס העובד אך לתפוקה, התשומה

עבודתו. מקום את לשנות ישאף הוא אלה במקרים יותר, רבוח או זהות תשומות באמצעות

מחקרנו. בודק אותה לניידות הבטיח היפה העבודה מקום את לשנות השאיפה

שני יוצגו העובד. אצל לניידות נטיר. לגיבוש תיאורטית גישה נציג זה במחקר

. (Lee, 1966.) הגיאוגרפית הניידות מתחום מודל יישום תוך זו, נטיה לגיבוש היבטים

לניירות נטיה גיבוש תהליך

גורמים סוגי ארבעה בין באינטראקציה העובד אצל מתגבשת לניידות הנטיה
והם: דחיהמשיכה במערכת הפועלים

ל המתחלקים העובד, של הנוכחי העבודה למקום הקשורים גורמים א.

חיוביים. גורמים הינם לגביו ואשר עבודתו, למקום אותו הקושרים גורמים (1

שלילית, או חיובית השפעה, כל להם ואין לגביהם אדיש שהינו גורמים (2

השונים. בשיקוליו

שליליים. גורמים הינם ושלגביו עבודתו, ממקום אותו הדוחים גורמים (3

כזה עבודה במקום מתעניין העובד כאשר תחליפי. עבודה למקום הקשורים גורמים ב.
אדיש שהוא ואלה שליליים, (חיוביים, גורמים סוגי שלושה אותם עליו פועלים
עבודתו במקום אלה גורמים עם להכרותו יחסית מועטה במידה מכירם שהוא להם),

הנוכחי.

הראשון בשלב בחן שהעובד לאחר  עבודה מקום לשינוי בהחלטה והקשיים המכשולים ג.
המכשולים את שני בשלב טוקל הוא הדחיההמשיכה, של המשולבת המערכת את

ו

J

י
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אלי' קשיים העבודה. מקום שינוי בביצוע (intervening obstacles) המתערבים

משום העובי, עליד וסובייקטיבית, אובייקטיבית משולבת, בצורר, נתפסים

אישיות מבנה בעל' אנ"ים עליי' שונה בצורה נתפסים והדוחים המושכים שהגורמים

שונה.

סיבית  עבורה מקום להחליף בהחלטה הקשורות (personal factors) אישיות סיבות ד.

הן ובעיקרו העבודה, ולמקום לעיסוק חיצוניות לסיבות במהותן קשורות אלה

אישיות. סיבות

תור הדחיההמשיכה תהליך את הסובייקטיבי במאזנו ומשקלל מסכם העובד כאשר

לניידות. נטייתו מידת מתפתחת האישיות, והסיבות המתערבים המכשולים שקילת

לניירות נטית גיבוש תהליך להווצרות היבטים טני

(2.3.1 תרשים (ראה המשיכה לתהליך קורם הדחיפה תהליך  א' היבט

כוחות עליי פועלים העונד, לרעת מופר התשומההתפוקה במערכת האיזון כאשר

(11"ק). תעסוקתיות אלטרנטיבות לחיפוש הנוכחי עבודתו ממקום אותו (push) הדוחפים

(שהוצג לניידות" נטיר, לגיבוש ה"תהליד דפוס לפי אלטרנטיביים מקומות יבדוק העובד

החדש. עבודתו מקום את האלטרנטיבות מביו יבחר ובהתאם לעיל)

העובד. של רצונית בניידות הנפוץ התהליך זהו

(2.3.2 תרשים נראה הדחיה לתהליך קודם המשיכה תהליך  בי ר,,ב0

אלטרנטיבה מגלה העובד הופר, לא התשומההתפוקה במערכת שהאיזון למרות

הנוכחית. מהמערכת בתגמוליה יותר ככדאית לו נראית אשר עבורו, ריאלית תעסוקתית .

הביקוש. על רב המשרות היצע שנהם בעיסוקים יותר יתרחש זה שתהליך לשער ניתן ,

האחת, שונות: תגובות שתי לפתח העובד עשוי לדחיה הקודמת המשיכה בעקבות

התשומההתפוקה במערכת איזון חוסר של תפיסה ויפתח המציאות את בתפיסתו ישנה הוא

עבודתו במקום איזון קיים כי יתפוס אכן העובי השניה, הנוכחי. עבודתו במקום

מעבר תגמוליו את לשפר עשויה עבורו הריאלית האלטרנטיבית ההזדמנות אך הנוכחי,

הנוכחית. מהמערכת מקבל הוא אותם לתגמולים
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, קודם הדהיר כשתהליך דחיהמשיכה גורמי :2.3.1 מ0' תרשים
אי היבט  המשיכה לתהליך

h'jgure No. 2.3.1: Push Pull factors when push process
precedes the pull process  Aspect d

עבודה מקום עבודה מקומות
נוכחי , אלטרנטיביים

וקשיים] [מכשולים /^~~1~^~~
| מעכבים 1 / \

1 אישיות סיבות 1 1 I I  +  + /

. ,/0+ 0 \
I0+ + +i
\+ + y

מקרא:

לעובד (מושכים) חיוביים גורמים +

לעובד (דוחים) שליליים גורמים
להם אדיט שהעובר גורמים 0



: י. .   24  יי

קודם המשיכה כשתהליר דחיהמטיכה גורמי :2.3.2 מסי תרטים
בי היבט  הרוויה לתהליך

Figure No. 2.3.2: PushPull factors when pull process
precedes the push process  Aspect B

עבודה מקום . . אלטרנטיבי עבודה מקום
נוכחי לעובד ממטי

^^__^ וקטיים מכשולים ., ^
/^* י *\ 1 סיבות 1 | מעכבים ^  + /ץ 0 +  0 + \ איטיות! 1 /____[_י  0  + )

1 +  +  0 L." ן 0 +  0 + )

■ ■ . מקרא:

לעובד (מוטבים) חיוביים גורמים +

לעובד (דוחים) טליליים גורמים

להם אדיט שהעובד גורמים 0

. ■ וי
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 הארגון את לעזוב העובד עלידי הנתפסת השאיפה  ה"דוויה" מרכיב מתוך

העובד. של לויידות הנטיה גיבוש על הנוכחי העבודה במקום המשפיעים גורמים בדקנו

פסיכו משתנים הם לניידות הנטיה על השפעתם את שבדקנו המרכזיים המשתנים

השונים, מרכיביו על בעבודתו העובד של סיפוקו אח הכוללים סוציולוגיים,
סוציו משתנים של השפעתם את בדקנו בהתאם הפניםארגוני. לקידומו וההזדמנויות

העיסוק קבוצת של השפעתם ואה והשכלה, משפחתי מצב גיל, מוצא, הכוללים: דמוגרפיים
הנוכחי. העבודה במקום העובד של עבודתו ומשר העובד משובץ בה

משתנים של והבוזמנית המשולבת ההשפעה את שונות סטטיסטיות כשיטות נבדוק

פרופילים מאשר יותר לניידות נטיה בעל עובד של פרופיל לפיהם ליצור וננסה אלה

אחרים.

ו

י י ■
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המחקר טיטה 3.0

המחקר אוכלוסיית 3.1

הגדולות הערים מארבע ,2165 גילאי ישראלים, גברים כוללת המחקר אוכלוסיית
הוגדר העבודה" בכח כ"משתתף .1971 בשנת העבודה בכח השתתפו אשר גברים אלה בארץ.

הראיון. לביצוע שקדם בשבוע עבודה ימי שלושה לפחות שהועסק עובד כל

סווג לפי העיסוק קבוצות למגוון משתייכים ועצמאיים] (שכירים הנדגמים 780

.(1972 (הלמ"ס, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של עלסוקים
שהורכב מובנה שאלון באמצעות ,(1972) Manheim של למחקרה נעשה הנתונים איסוף

סגורות. משאלות

נטייתם את דהיינו, לחלוטין, שונה תחום חקרנו שנאספו, הגולמיים מהנתונים

לניידות. עובדים של

המדגם 3.2

האוכלוסיר, מתור נלקח לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה עלידי שהוצא המקורי המדגם

ישראלים. גברים של הכללית
משתי המקורי מהמדגם קטן זה, במחקר הנתונים לעיבוד בסיס שימש אשר המדגם

בהירות יש לגביהם אשר השכירים העובדים באוכלוסיית להתמקד העדפנו ראשית, סיבות:

בשתי התמקדנו ,4.1.1 בפרק שיובהר כפי שנית, לניידות". "נטיה המושג למשמעות

הביניים מצבי כל את והשמטנו לניידות הנטיה וחסרי לניידות הנטיה בעלי קבוצות:

במשמעותם. המעורפלים

הנתונים בעיבוד והשיטות השלבים 3.3

הנתונים, ולטיב לנושא בהתאם פרמטריות סטטיסטיות בשיטות שנערך הנתונים עיבוד
,(Nie, 1970) SPSS תכניות בקובץ בירושלים העברית באוניברסיטה :C.D.C.6400 במחשבים בוצע

.log linearn בשיטת לניתוח תלאביב, ובאוניברסיטת
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. .   י ; והשיטות הטלבים

במורל שולבו אשר המשתנים של (operationaldef ini t ion) תצפית'ו! הגררה .1

, אי). נספח ו

והפסיכו המקצועיים דמוגרפיים, הסוציו תלויים; הבלתי המשתנים התפלגות תאור .2

ממדיות דו שכיחות טבלאות באמצעות לניידות לנטיה והקשרם סוציולוגיים,
.(4.1 (פרק (c rosstabnl ;it ions )

(,,,,11 tiple regression analysis)  א' מודל  רגרסיה באמצעות רבמשתני ניתוח .3

ועוצמתם השפעתם כיוון לניידות, הנטיה על המשפיעים המשתנים את לאתר במטרה

.(4.2 (פרק

טל תוכני ואיפיון בעבודה סיפוק תחומי של (factor analysis) גורמים ניתוח .4

(factor score) הציונים של חישוב ערכנו כן כמו שהתקבלו. (factors) המרכיבים

.(4.3 (פרק מהמרכיבים אחד לכל עובד כל של

הסיפוק מרכיבי ארבעת את המשלב  בי מודל  רגרסיה באמצעות רבמשתני ניתוח .5

.(4.4 (פרק בי מודל לבין אי מודל בין הממצאים והשוואת שהתקבלו

לניידות. הנטיה לחיזוי כלי לפתח במטרה ,log הע68ח11 בשיטת רבמשתני ניתוח .6
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ממצאים 4.0

ופסיכוסוציולוגיים מקצועילם, סוציודמוגרפיים, רקע משתני לפי לניירות הנטיה 4.1

הגורמים השפעת את הרגישו העובדים, ניידות בבעיית שעסקו שונים מחקרים

במפעל, העבודה יחסי מערכת נמצא, העובד בה העבודה קבוצח כגון: הסוציולוגיים,
במחקרים ועוד. ההשגיות, העובד, אישיות כגון: הפסיכולוגיים, הגורמים את או ועוד;

לבין השונים המשתנים בין הקשרים נבדקו , (1973) I'ettman מציין אותם אלה,

ניידות.

מוצא, גיל, (כגון: הסוציודמוגרפיים הגורמים את בדקו אשר המחקרים מעטים

הניידות. על המשפיעים ועוד),כמשחנים עיסוק קבוצת

למגוון קטורה עובדים שניירות טוענת המודרנית הגישה כי מציין (1961 1 Knox

ולאקלים החברתי למבנה משמעותי קשר להם ושיש ואישיים, חברתיים מאפיינים של

במפעל. החברתי

גיל, הכוללים סוציודמוגרפיים, גורמים של קבוצות שלש על נתמקד זה במחקר

ומשר העובד של עיסוקו את הכוללים מקצועיים, גורמים משפחתי; ומצב השכלה מוצא,
סיפוקו את הכוללים פסיכוסוציולוגיים, וגורמים הנוכחי; העבודה במקום עבודתו

פניםארגוני. לקידום סיכוייו את ותפיסתו בעבודה, העובד של

הניידות על זה במחקר להתמקד בדעתנו מחקרנו, של התיאורטי בפרק שציינו כפי

לניידות. העובד של הנטיה על דהיינו, ביצועה, לפני
קבוצות: שתי לפי המשתנים של התפלגותם את ראשון, בשלב נבדוק, אלה בפרקים

שציינו המשתנים בין הקשר על נעמוד לניידות. נטיה וחסרי לניידות, נטיה בעלי ' .

את שונות, סטטיסטיות בשיטות נבדוק, שני בשלב . x2 מבחן לפי לניידות הנטיה לבין
לניידות. הנטיה על אלה משתנים של הבוזמנית ההשפעה
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התלוי המטחנה  לניידות נטלה 4.1.1

בקרב לניידות הנטיה היקף על לעמוד הראשון, בשלב היתה, זה בפרק מטרתנו

הקבוצות: שתי בין ולהשוות להתמקד מתכוונים אנו שני בשלב השכירים. אוכלוסיית
לניידות. הנטיה וחסרי לניידות הנטיה בעלי

(ראה לניידות העובד נטיית של האופרטיבית ההגדרה לפי המשיבים התפלגות

כדלהלן: היתר. (1:55 שאלה א', נספרו

לניידות הנטיה התפלגות :4.1.1 מסי לוח
Table No.4.1. j : Distribution of PTM

/V \ י הקבוצה
145 25 לניידות נטיה בעלי
214 36 לניידות נטיה חסרי

לניידות, נטיה חסרי
97 16 תוך לפרוש המתכוונים

שנים 10

133 23 יודע" "איני המשיבים

589 100 סה"כ

התיחסות הביעו המדגם מאוכלוסיית IN=3S9) bi\ כי למדים אנו זו מהתפלגות

יש מהאוכלוםיה (N=145) לרבע לניידות. האישית נטייתם לעצם "שלילית" או "חיובית"

נוטים (.רובם שנים עשר לבין אחת שנה שבין נל1וווו לבצעה חושב שהעובד לניידות, נטיה
23' לניידות. נטיה אין (N=2U, lb\) לכשליש שנתיים). עד שנה שבין בטווח לבצעה

את ישנו לא כי השיבו, (N=97) 16*0 עבודתם. מקום את ישנו אם יודעים אינם (N=133)

שנים. 10 תוך מעבודתם יפרשו אך עבודתם, מקום

לניידות" נטיה "בעלי של הקבוצה בין להשוות היה זו בעבודה אותנו המנחה

אירצונם את שנימקו המשיבים את השמטנו לניירות". נטיה "חסרי של הקבוצה לבין
עמדתם בגלל יודעים שאינם שהשיבו אלה ואת מעבודה, לפרוש שבכוונתם בכך בניידות

מתפלגים שהזכרנו מהקבוצות המרואיינים ש359 כר ודאית. והבלתי ברורה הבלתי

לניידות. נטיה חסרי (N=214) ול"60 לניידות, נטיה בעלי CN=145) 40%b ביניהם

אוכלוסיית כלל את מייצגות אינן והן המדגם מכלל כ2/3 מהוות אלה קבוצות שתי

אלה. קבוצות לשתי מתייחס להלן החומר ניתוח ובהתאם השכירים
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והפסיכוסוציולוגים המקצועיים הסוציודמוגרפיים, במשתנים דיון מובא להלן

מטרתנו כי להדגיש חשוב לניידות. הנטיר. על והשפעתם הקשרם המחקר, במודל שנכללו

לניידות. נטיה וחסרי לניידות נטיה בעלי קבוצות: שתי לפי המשתנים את לבחון

עיסוק לפי לניירות נטיה 4.1.2

והגדרתו עיסוק קבוצות של המשתנה בניית
במשק העיסוקים במגוון מועסקים בקרב לניידות נטיות הבודק זה, במחקר

המשיבים העיסוק. קבוצות של ומדוייקת שיטתית לבניה רבה חשיבות יוחסה הישראלי,

של הנחיה לפי ,(1:46 שאלה א', נספח (ראה המקצועי עיסוקם את לציין נתבקשו

.(1971 (הלמ"ס, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלידי שדורגו כפי עיסוק, קבוצות שמונה

המאופיינות עיסוק, קבוצות לארבע העיסוק קבוצות שמונה קובצו הנתונים עיבוד במהלך

שלהן. החברתימקצועי בסטאטוס הישראלית בחברה (1972 (הלמ"ס, סוציולוגית
SES  Social Economic ) ספרות)" 2) ציונים דרגות ב"סולם נעזרנו זה לצורך

זה דרגות" "סולם .(1975) Tyree עלידי נבנה אשר (Status  two digit score

עיסוק. כל של הסוציוכלכלי הסטאטוס את וקובע השונים העיסוקים את מסווג
מהותן לפי קובצו הן העיסוק, מקבוצות אחת כל של הממוצע הציון חישוב לאחר

ציונים להן ונקבעו (1:46 שאלה א', נספח (ראה עיסוק קבוצות לארבע ואופיין,
כדלהלן: ממוצעים

*(69.15) ומדעיים חופשיים מקצועות בעלי (1

(72.2) ופקידים מנהלים (2

(41.25) שרותים ועובדי סוחרים (3

.(29.45) ותחבורה בניה תעשיה, מלאכה, כחול":** "צווארון עובדי (4

חופשיים. ומקצועות הפרופסיונלים קבוצת  ב/2 נספח ראה (*

פירוק  כחול" "צווארון העיסוק קבוצת בניית טכניקת  ב/3 נספח ראה (**
מחדש. ושילוב
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לניירות ונ0יה עיסוק קבוצות
לניידות, הנטיה לנין העיסוק קבוצת רמת בין היוני קשר טקיים שערנו

ולהיפך. לניידות, הנטיה גדלר. העיסוק קבוצת רמת טעולה ככל דהיינו,

עיסוק לפי לניירות הנטיה :4.1.2 מסי לוח
Table No. 4.1.2: 1'TM by occupation

המשיבים סה"כ 1 נטיה ווסרי | נטיר, בעלי I ~~
מוחלט במספר לניידות לניידות העיסוק קבוצת

£VJ £V Sd
95 48 52 חופשיים מקצועות

120 56 44 ופקידים מנהלים

30 60 40 שרותים ועובדי סוחרים

114 73 27 כחול צווארון עובדי

359 60 40 סה"כ

העיסוק קבוצות רמת בין חיובי קשר שקיים ההשערה כי מסתבר 4.1.2 לוח מממצאי

כי במיוחד בולט כן 003..כמו של מובהקות* ברמת מתאמתת לניידות, הנטיה לביו
כרבע לעומת לניידות, נטיה בעלי הינם החוזיים המקצועות מעובדי (52"6) כמחצית

הכחול". "הצווארון עובדי מקרב (27*0) בלבד

רמת את ונציין y} מבחן לפי והלאה, זה מפרק יבדקו, משתנים שני בין הקשרים (*
המשתנים. נין הקשר של המובהקות



 32 

גיל לפי לניירות נסיה 4.1.3

דהיינו, לניידות, נטייתו לביו העובד גיל נין שלילי קשר קיים כי שערנו

יותר צעיר שהעובד ככל ולהיפך, קטנה, לניידות נטייתו יותר מבוגר שהעובד ככל

גדלה. לניידות נטייתו

את תופס הוא יותר מבוגר שהעובד שככל ההשערה את אמתו March $ Simon

להבין ניתן צעיר. מעובד נייד פחות הינו ולכו יותר, כמסובכת לניידות אפשרותו

אלטרנטיבות יחסית, לו יש גילו עקב כי תופס מבוגר שעובד משום גם זו גישה

זכויות עבודתו שנות במרוצת צבר המבוגר העובד כן, על יתר מצומצמות. תעסוקתיות
הכרוך הרב הקושי העבודה. במקום וחברתי תעסוקתי וסטאטוס שונות הטבות סוציאליות,
גורם מהווה אחר עבורה למקום אלה חומריים ובלתי חומריים ותגמולים זכויות בהעברת

יורד. הניידות שיעור ולכן מרתיע

היותו משום ביותר לחשוב זה מקום הופך עבודה מקום בשינוי הכרוך הקושי

העבודה. ממעגל יפרוש בו למועד עד כלכלי בטחון מקור

זו. השערה אמתו (1973) Pettman מציין אותם רבים מחקרים

לניידות ונטיה גיל קבוצות

א', נספח (ראה קבוצות לשלש שקובצו קטגוריות, תשע עלפי הוגדר הגיל משתנה

:(1:6 שאלה

מספר המועסקים כאלה או העבודה לכוח הצטרפו עתה זה אשר (2034) הצעירים א.

עבודה. שנות של יחסית מועט

ב"שוק שנים של מועט לא מספר המועדים (3549) העמידה" ב"גיל אנשים ב.
העבודה".

הלארחוק בעתיד וצופים שנים של יחסית רב מספר המועסקים (50+) מבוגרים ג.
העבודה. ממעגל פרישתם את
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גיל לפי לניירות הנטיר. :4.1.3 ממי לוח
Table No. 4.1.3: PTM by Age

המשיבים סה"כ נטיח חסרי | נטיה בעלי 1

מוחלט במספר לניידות לניידות הגיל _קבוצת . ._W) (V {I)

121 27 73 צעירימ
129 74 26 עמידה גיל

109 ?9 21 מבוגרים

3S9 60 40 סה"כ

לנין העובד גיל בין שלילי קשר שקיים ההשערה כי מסתבר הטבלה מממצאי

כי במיוחד לציין ראוי כן כמו ..01)1 של מובהקות ברמת מתאמתת לניידות נטייתו
כרבע לעומת לניידות. נטיה בעלי הינם הצעירים העובדים מקבוצת רבעים כטלושה

והמבוגרים. העמידה" ב"גיל העובדים מקבוצות בלבד

השכלה לפי לניירות נטיה 4.1.4
לניידות, נטייתו לבין העובד של ההשכלה רמת ביו חיובי קשר קיים כי שערנו

יותר, גדולה לניידות נטייתו יותר, גבוהה העונד של ההשכלה שרמת ככל דהיינו,
יותר. נמוכה לניידות נטייתו יותר, נמוכה העובד של ההשכלה שרמת וככל

גדול כן יותר, גבוהה ההשכלה שרמת ככל כי סבורים (1958) March S Simon

הניידות. שיעור עולה ולכן העובר, של העצמי הדימוי לביו העיסוק ביו העימות

אלטרנטיבות לפניו פתוחות כן יותר, גבוהה העובד של השכלתו שרמת ככל כן כמו

נייד. להיות יותר יטה הוא ולכן יותר רבות תעסוקתיות

לעיל. ההשערה את אמתו אשר מחקרים מספר מציין (1973) Pettman
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לניירות ונסיה השכלה

אחרכך שקובצו השכלה, של קטגוריות שמונה עלפי הוגדר ההשכלה משחנו!

ואקדמאית עלתיכונית ותיכונית, עליסודית יטודית, השכלה: רמת של קבוצות לשלש

.(1:13 שאלה אי, נספח (ראה

השכלה לפי לניידות נטיה :4.1.4 ממי לוח
Table No. 4.1.4: PTM by Education

משיבים סה"כ 1 נטיח חסרי 1 נטיה בעלי
מוחלט במספר לניידות לניידות הקבוצה

W) (V (*)

76 70 30 יסודית

163 65 35 תיכונית עלי0ודית,
117 41 59 אקדמאית עלתיכונית,

356 60 40 מה"כ

ההשכלה רמת בין חיובי קשר שקיים לעיל, השערתנו כי מסתבר 4.1.4 לוח מממצאי

במיוחד לציין כדאי ..001 של מובהקות ברמת מתאמתת לניידות נטייתו לבין העובד של

כשליש לעומת לניידות נטיה בעלי היבם $60 גבוהה, השכלה בעל עוכדינו בקרב כי

ועליסודיתתיכונית. נמוכה השכלה בעלי עוברים בקרב בלבד (3tn)

מוצא לפי לניידות נטיה 4.1.5

לביו מוצא קבוצות של חברתי סטאטוס ביו חיובי קשר קייס כי מקובל בספרות

לפניו רואה נמוך חברתי בסטאטוס הנמצא אדם כי היא זה לקשר הסיבה ניידות.
מאשר יותר, כקשה נתפסת לניידות האפשרות ולכן מצומצמות, תעסוקתיות אלטרנטיבות

גבוה. חברתי סטאטוס בעל אדם אצל
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המקבילה "אשכנזים" לנין "ספרדים" ביו האתנית האבחנה מקובלת ביטראל

אירופהאמריקה. ארצות יוצאי לעומת אסיהאפריקה ארצות ליוצאי יותר או פרוות

ובמיוחד המדינה קום לפני שהתפתח (1967 (אייזנשטדט, ישראל של אתני החברתי במבנה

דהיינו, חברתי, לסטאטוס אתנית השתייכות ביו מאד בולט קשר ישנו מכן, לאחר

האם נבדוק בהתאם, הספרדים. מאשר יותר גבוה חברתי סטאטוס בעלי הם האשכנזים

אסיה יוצאי בקרב מאשר אירופהאמריקה יוצאי בקרב יותר גבוהה לניידות הנטיה

אפריקה.

לניידות ונטיה מוצא

א', נספח (ראה קבוצות לשלש שקובצו קטגוריות תשע עלפי הוגדר המוצא משתנה

אסיהאפריקה. וילידי אירופהאמריקר. ילידי הארץ, ילידי ;(1:4 שאלה

מוצא ארץ לפי לניירות הנטיה :4.1.5.1 מס' לוח
Table No. 4.1.5.1: PTM by Place of Birth

המשיבים מה"כ ה נטי י הסר [ נטיה בעלי I

מוחלט במספר לניידות לניידות המוצא קבוצת שם
(nj jjy rv
90 43 57 ישראל

171 64 , 36 אירופהאמריקה
98 67 33 אסיהאפריקה

359 60 40 םה"כ

בין .001 של מובהקות ברמת חיובי קשר קיים כי מסתבר 4.1.5.1 לוח מממצאי

אסיה ילידי בקרב כי במיוחד לציין ראוי לניידות. הנטיה לביו העובד של המוצא ארץ

קרוב לעומת לניידות נטיה בעלי הם כשליש כאחד, ואמריקה אירופה וילידי , ואפריקה

ישראל שילידי מהעובדה נובע זה מצב כי לשער ניתן ישראל. ילידי בקרב שלישים לשני

.(4.1.3 (פרק גבוה הינו הצעירים בקרב לניידות הנטיה שיעור כי ומצאנו צעירים הינם

~^
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בחברה המקובלת שהיא ו"ספרדיט" "אשכנזים" נין הדיכוטומיה החלוקה

קבוצת חלוקת עלידי מוצא, לפי יותר מדויק למיון להגיע אותנו הניעה הישראלית,

האב. מוצא לפי ישראל ילידי

הם (N=S5) 6n כי קבלנו האתני, מוצאם לפי ישראל ילידי של בהתפלגות

אסיהאפריקה, ילידי לאבות בנים הם (N=18) 20^ אירופהאמריקה; ילידי לאבות בנים

.(1:8 שאלה א', נספח (ראה בישראל שנולדו לאבות בנים הם (N=19) ו^19

אתני מוצא לפי לניידות חנטיה :4.1.5.2 מס' לוח
Table No. 4.1.5.2: PTM by Hthnic Origin

המטיבים סה"כ 1 נטיה חסרי | נטיה בעלי I

מוחלט במספר לניידות לניידות אתני מוצא
(N) (12 W
18 56 44 ישראל

 "אשכנזים"
'*" /כ י1^ אירופהאמריקה

118 64 36  אסיהאפריקה"ספייים"

359 60 40 סה"כ

אירופה או ישראל יליד שאביהם עובדים בקרב כי מסתבר, 4.1.5.2 לוח מממצאי

אסיה יליד שאביהם עובדים שבקרב בעוד לניידות, נטיה בעלי הם כ"45 אמריקה,

האב מוצא של מובהקת השפעה נמצאה לא זה, עם כזו. נטיה בעלי הינם כ6"36 אפריקה,

הנטיה לבין האב) (מוצא האתני המוצא בין איר,תלות לכאורה, לניידות. הנטיה על

מוצא. ארץ לבין לניידות נטיה ביו התלות לעומת מפתיעה, היא לניידות

יותר נמוך חברתי טטאטוס בעל הינו שהספרדי ההשערה כי איפוא, נראה,

הלידה שיבשת בעוד מדוייקת, אינה יותר, גבוה חברתי סטאטוס בעל הינו והאשכנזי

לניידות. הנטיה על ומשפיעה לסטאטוס, קשורה כן כנראה
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להורים בנים שהם ביו ישראל, ילידי שצעירים היא, הסינר, כי לנו נראה

לניידות נטיה בעלת שהיא האשכנזית, לקבוצה בתפיסתם דומים אשכנזים, או ספרדים

הספרדית. מאשר יותר גבוהה

מטפחתי מצב לפי לניידות נטיה 4. J .6

לניידות, נטייתו לביו העובד של המשפחתי מצבו בין קשר קיים כי שערנו

ולהיפר. לניידות, נטייתו קטנה כן תלויים, משפחה בני יותר יש שלעובד ככל דהיינו,

לניירות ונטיה משפחתי מצב

נשוי בודד, קבוצות: לשלש שקובצו קטגוריות חמש עלפי הוגדר המשפחתי המצב

.(1:10 שאלה א', נספח (ראה עובדת אינה שאשתו ונשוי עובדת, שאשתו

משפחתי מצב לפי לניידות נטלה :4.1.0 י מס ח ו ל
Table No. 4.1.6: PTM by Marital Status

המשיבים סה"כ נטיה חסרי נטיה בעלי I

מוחלט במספר לניידות לניידות הקבוצה
W (V i\)
50 38 62 בודד

118 58 42 עובדת שאשתו נשוי

191 t>b 34 עונדת אינה שאשתו נשוי

359 60 40 סה"כ

המצב לבין לניידות הנטיה בין קשר קיים כי מסתבר, 4.1.6 לוח מממצאי

העובד של המשפחתי שמצבו ככל דהיינו, .001 של מובהקות ברמת העובד של המשפחתי

ולהיפר. קטנה, לניידות נטייתו יותר, "מורכב"

(62^ הבודדים בקרב יותר גבוהה לניידות הנטיה כי במיוחד לציין ראוי

אינן שנשותיהם הנשואים וקבוצת (42") עובדות שנשותיהם הנשואים קבוצת לעומת
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נעל לעומת בניידוחו יותר גמיש בודד שעובד הוא, לכר ההסבר . (3410 עובדות
גיאוגרפית בניידות גם כרוכה להיות עלולה אחר עבורה למקום הניידוו) שלגביו משפחה,

מקום על לוותר להאלץ עלולה היא עובדת העובד אשת אם כן, כמו יותר. מורכבת

לניידות. הנטיה גיבוש את המקטינה המשפחתית בהכנסה פגיעה גם וזוהי עבודתה,

בודדים. עובדים של מאשר יותר נמוכה תהיה משפחה בעלי של לניידות נטייתם לכו,

נוכחי עבודה במקום עיסוק משו לפי לניידות נטיה 4.1.7

של הנוכחי העבודה במקום העבודה שנות משר בין שלילי קשר קיים כי שערנו

העבודה במקום העבודה תקופת שמתמשכת ככל דהיינו, לניירות, נטייתו לבין העובד,

ולהיפר. קטנה, לניידות הנטיה הנוכחי,

העובר, של עבודתו תקופת משר שעולה ככל כי )משערים J^>5H) March t Simon

והאלטרנטיבות התמחותו גדלה שני, ומצד שונות זכויות לעצמו צובר אחד, מצר הוא,

הניידות. שיעור קטן ובהתאם מצטמצמות, מומחיות דרגת באותה התעסוקתיות

זו. השערה מאמתים (1973) Pettman מציין אותם שונים מחקרים

לניירות ובנויה העבודה משך

שקובצו קטגוריות תשע עלפי הוגדר הנוכחי העבודה במקום העבודה שנוח משתנה

.(1:47 שאלה אי, נספח נראה עיסוק משו של קבוצות לארבע

עבודה שנות לפי לניידות נטיה :4.1.7 מם' לוח
הנוכחי העבודה במקום

Table No. 4.1.7: PTM by Length of Hmployment

המשיבים סה"כ 7 נטיה חסרי | נטיה בעלי I
מוחלט במספר לניידות לניידות עבודתו שנות

(N) W W הנוכחי בעי0וק

81 32 68 12
62 53 47 35
45 45 55 68
168 80 20 +9

.1

356 60 40 סה"כ
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העובד של עבודתו שנות משך ביו קשר קיים כי מסתבר, 4.1.7 לוח מממצאי

דהיינו, ,.(0)1 של מובהקות ברמת לנ"דוה, נטייתו לנין הנוכחי, עבודתו במקום

ולהיפך. לניידות, נטייתו קטנה כר העבודה, במקום שנים יותר מועסק שהעובד ככל

המועסקים ה"חדשים" העובדים מבין (""8י<) שלישים כשני כי לציין במיוחד ראוי

מהעובדים בלבד U1)\) חמישית לעומת לניידות, נטיה בעלי הינם שנתיים, עד שנר,

ם". י יק ת ו ר."

בעבודה סיפוק לפי לניידות הנטיה 4.1.8

סיפוק הם: בדרןכלל נחקרו אשר הסיפוק תחומי כי מציין 1 1972) Argyle

העבודה, מתנאי הכלכליים, מהתגמולים העובדים, מצוות מהפיקוח, ומההנהלה, מהמפעל

ועוד. וסטאנווס, קידום ומהזדמנויות העיסוק, מתוכו
כי שערנו ובהתאם לניידות, נטיה לביו סיפוק בין הקשר אה לחקור בחרנו אנו
ככל דהיינו, לניידות, נטייתו לביו בעבודתו העובר של סיפוקו ביו שלילי קשר קיים

ולהיפר. קטנה, לניידות נטייתו בעבודתו, העובד של סיפוקו שגדל

גורמים: קבוצות שתי בין מבחינים UlJ.r,91 HerzhurK, M.,u,,,e,■ (, Snydermin

ולביצועה העבודה לתחום יטירות מטבעם הקשורים  (motivators) "מניעים" גורמים א)

מביא אינו היעדרם אר בעבודה, לסיפוק מניא אלה גורמים של tmi'p .(intrinsic)
לתנאי מטבעם הקשורים  (hygienic) "הגיינייח" גורמים ב) לאימיפוק. העובד את

כעבודה, לסיפוק מביא אינו אלה גורמים של קיומם .(extrinsic) והסביבה העבודה

גורמי ביו האבחנה . (Atdunson 4 Ufferts, 1972) לאיסיפוק גורם היעדרם אך

,(extrinsic) "חיצוניים" וגורמים (intrinsic) "תוכניים" לגורמים בעבודה, סיפוק

.(1966) Wernimont על גם מקובלת

היחסי הקיפוח רגשות על המבוססת ה"הוגנות" תאור"ת את פיתח (1961) liomans

.(2.1 פרק (ראה להשקעותיו כתמורה זכאי, נו הי להם התגמולים לגבי העובד של

בעבודה סיפוק ביו הקשר את אמתו (1973) Pettman מציין אותם שונים מחקרים

ניידות. לבין
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ו

הרצונית הניירות שיעור בעבודה, רב סיפוק יש שכאשר טוען, (1972) Argyle

פוחת.

לניידות ונטיה בעבודה סיפוק

בעלוח קבוצות ל3 שקובצו קטגוריות, ארבע עלפי הוגדר בעבודה הכללי הסיפוק
מסוים סיפוק בעלי בעבודתם, רב סיפוק בעלי עוברים כדלהלן: שונה, סיפוק רמת

.(1:53 שאלה א', נספה (ראה בעבודתם איסיפוק ובעלי סיפוק חסרי בעבודתם,

בעבודה הסיפוק לפי לניידות נטיה :4.1.8 מס' לווו

Table No. 4.1.8: PTM by Satisfaction at Work

. 1 המשיבים סה"כ 1 נטיה חסרי I נטיה בעלי I

מוחלט במספר לניידות לניידות יי צ י ב ? ה
(N) W (V .

163 64 36 רב סיפוק
156 60 40 מסוים סיפוק

40 44 56 ואיסיפוק חוסר

359 60 40 סה"כ

לניידות הנטיה בין שלילי קשר קיים כי מסתבר, (4.1.8 (מסי הלוח מממצאי

בעל שהעובר ככל דהיינו, .03 של מובהקות ברמה בעבודתו העובד של הסיפוק רמת לבין
סיפוק רמת בעל שהעובד וככל לניידות, נטייתו קטנה כן יותר, גבוהה סיפוק רמת

גדלה. לניידות נטייתו יותר, נמוכה

וסיפוק (363,) רב סיפוק שלהם מהעובדים משליש למעלה כי לציין במיוחד ראוי

הסיפוק חסרי מנין 56* לעומת לניידות, נטיה בעלי הינם בעבודתם, (40*) מסוים
בעבודתם.
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פניםארגוני קידום מיבולי לפי לניידות נטיה 4.1.9

. (Soffer, 1971) רבה חשיבות בעלי נם הי עבודתו במקום לעובד הקידום סיכויי
האחריות שבו לתפקיד עובד כהעברת המוגדר בעבודה, קידומו באמצעות כי מצפה העובד

גבוה חברתי סטאטוס להשיג יוכל , (j'igors f, Myers, 19(>9j יותר גבוהים והסטאטוס

שיפור בעבודתו, השפעה עוצמה, סמכות, בעבודה, ויעילותו למאמציו הוקרה בחברה, יותר
ועוד. הכלכלי, מצבו

בעבודתם מרוצים נלחי יהיו זאת, מקבלים ואינם לקידום המצפים עונדים
.('1.1.8 בפרק עמדנו לניירות, לנסיה בעבורה קיפוק אי ביו הקשר (על (Argyle, J972)

לניידות, נטייתו לבין לקידום סיכוייו vk העובד חפיסה ביו שלילי קשר קיים כי שערנו

תקטן כן יותר, רבים ארגוני פנים קידום סיכויי לפניו כי תופס שהעובר ככל דהיינו,
לניירות. נטייתו תעלה תפיסתו, לפי מתמעטים, שסיכוייו וככל לניידות, נטייתו

העובד תופס כר יותר, גדול שהארגון ככל כי משערים, ( 19SH) March 1; Simon

לניידות. נטייתו קטנה וליו יותר, כרבים הפניםארגוני הקידום סיכויי את

זו. השערה ,אמתו ( 1 1J 7.1 ) ivuwaii מציין אותם שנערכו, שונים מחקרים

rnלנייד ונטיה קידום סיכויי
ארבע עלפי הוגדר העבודה במקום ארגווי הפנים הקידום סיכויי תפיסת משתנה

של מועטה ומידה מסוימת, מידה רבה, מידה כדלהלן: קבוצות, לשלש שקובצו קטגוריות,
.\S\Si שאלה י, ■ נספח (ראה לקידום טובות אפשרויות

פניםארגוני קידום סיכויי תפיסת לפי לניידות הנטיה :4.1.9 מסי לוח
Table No. 4.1.9: PTM by the perrei ved intraors'ani zational

opportunities i'l'_ilrt""ot'on

המשיבים סה"כ 1 נטיה חסרי | נטיה בעלי I ~~ ' ~
מוחלט במספר לניירות לניידות הקבוצה

1.N) Co) \\)
65 62 38 רב קידום תפיסת בעלי
132 59 11 מסוים קידום תפיסת בעלי
162 59 41 מועטאיקידום קידום תפיסת בעלי

359 60 40 סה"כ
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סיכויי נעלי הינם כי התופסים העובדים מביו כי בולט, זה לוח מממצאי

ומביו לניידות, נטיה נעלי הינם $41 איקידום, או מועט קידום מסוים, קידום
זה, עם לניידות. נטיה בעלי הינם %38 רב, קידום סיכויי נעלי הינם כי התופסים
על ששערנו משום לניידות. הנטיה על הקידום סיכויי של מובהקת השפעה נמצאה לא

והסתבר ,(4.2 (פרק רגרסיה באמצעות רבמשתני ניתוח בשיטת שוב בדקנו הקשר קיום

לניידות. הנטיה על הפניםארגוני הקידום סיכויי תפיסת של השפעה קיימת אכן כי



43 

א' מודל  רבמשתנית רגרסיה באמצעות לניידות הנטיה ניתוח 4.2

הבלתי המשתנים מניו אילו נבדוק רבמשתנית רגרסיה באמצעות סטטיסטי נניתווו
במודל שולבו אשר  והפסיכוסוציולוגיים המקצועיים המוציודמוגרפיים,  תלויים

משתנה. כל של ההשפעה וכווו עוצמת ומהי לניידות הנטיה על מובהקת השפעה בעלי נם הי
חזקה נטיה על מצביע אשר העובד של (הפרופיל) התכונות שילוב מהו נבדוק כמוכו

האחרים. הפרופילים מן יותר לניידות

המשתנים הגדרת

דיכוטומי: משתנה הוא במודל התלוי המשתנה א)

.(0) לניידות נטיה העדר ;(1) לניידות נטיה

".immy variables) קטגורליים כמשתנים הוגדרו במודל תלויים הבלתי המשתנים ב)

(dichotomous variables) דיכוטומית בצורה והוגדר לקבוצות פורק משתנה כל כלומר,

אי). נספרו (ראה

הינם: כמודל ששולבו תלויים הבלתי המשתנים

והשכלה. משפחתי מצב גיל, מוצא, 0וציורמוגרפיים: רקע משתני נ.

הנוכחי. העבודה במקום העבודה ומשך העיסוק קבוצת מקצועיים: משתנים .2

ותפיסת בעבודתו העובד של הסיפוק מידת פסיכוסוציולוגיים: משתנים .3

פניםארגוני. לקידום סיכוייו

(4.2.1 מס' (לוח הממצאים ניתוח
על בהשפעתם מובהקים אינם השכלתו ורמת המשפחתי מצבו העובד, מוצא המשתנים: א.

לניידות. הנטיה

במקום עבודתו משר העיסוק, קבוצת העובד, גיל הם: מובהקים שנמצאו המשתנים ב.

לקידום סיכוייו את ותפיסתו בעבודתו, העובד של הסיפוק רמת הנוכחי, העבודה

עבודתו. במקום פניםארגוני

המשתנים: השפעות והסבר פירוט ג.
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המובהקות ורמת הלאמתוקננים הרגרסיה מקדמי ;4.2.1 מם' לוח
Table No. 4.2.1: Unstandardized Regression Coefficient

and Significant Level

המקדמים מם'
b הלאמתוקננים מובהקות המשתנה הקבוצה* טם המטתנה טם

1.17 .002 קבוע

.01 .855 v 206  אשכנזי מוצא
.075 .258 v 207  ספרדי

.356 .00 v 214  עמידה גיל
.441 .00 V 215  מבוגרים

מטפחתי מצב
.07 .365 V 218  עובדת שאשתו נשוי
.085 .245 V 219  עובדת לא שאשתו נשוי

.056 .462 V 221  יסודית הטבלה
.099 .11 v 222  תיכונית
_.q61 .42 NV 32  35 עיסוק משך
'033 .689 NV 33  69 נוכחי
.17 .017 NV 34  9+ (בשנים)

.073 .262 NV 52  ומנהלים פקידים קבוצת
.05 .587 NV 53 שרותים ועובדי סוחרים עיסוק
1146 .046 nv 54  כחול" "צווארון
.235 .002 RN 11 רב סיפוק סיפוק
.19 .007 rn 12  מסוים סיפוק

.128 .048 RN 21  רבה במידה הזדמנויות
.097 .06 rn 22  מסוימת במידה לקידום

. r2 = .34 הינו (multiple correlation coefficient) המרובה המתאם מקדם

דיכוטומית בצורה הוגדר משתנה כל אי. בנספח הקבוצות והגדרת המטתנים ראה C*
כקבוצת שומטה לניידות, הנטיה בעלת שהיא ששיערנו הקבוצה קבוצות. למספר

הרגרסיה. במודל שולבו הקבוצות שיתר בעוד בסיס,
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העובד: גיל (1

ההשפעה כי מסתבר, (4.2.1 לוח (.ראה הגיל קבוצות בשלושת bn מקדמי מתור

לניידות נטייתו מבוגר שהעובד ככל דהיינו, שלילית, הינה העובד גיל טל

כמוכן יותר. גבוהה לניידות נטייתו יותר צעיר טהעובד וככל יותר, קטנה

קנוצח בין ביותר משמעותי הינו הרגרסיה מקדמי בציוני שההפרש העובדה בולטת

הצעירים. העובדים קבוצת לביו והמבוגרים העמידה בגיל העובדים

משובץ: העובד בה העיסוק תחום קבוצת (2

כי מסתבר, (4.2.1 לווו (ראה העיסוק קבוצות ארבעת של bn מקדמי מתור

קבוצת רמת שעולה ככל דהיינו, חיובית, הינה העיסוק* קבוצת רמת של ההשפעה

"נמוכה" העיסוק קבוצת טרמת וככל לניידות, העובד של נטייתו גדלה העיסוק

בציוני שההפרש העובדה בולטת כמוכן יותר. קטנה לניידות נטייתו יותר,
בעל' עובדים  "גבוהה" עיסוק רמת קבוצת ביו משמעותי הינו הרגרסיה מקדמי

כחול". "צווארון עובדי  "נמוכה" עיסוק רמת קבוצת לביו חופשיים, מקצועות

הנוכחי: עבודתו במקום העובר של עיסוקו מטר (3

עבודתו במקום העובד של העיסוק מטר טל הקבוצות ארבעת של bn מקדמי מתור

העובד של הנטיה להקטנת הינה ההשפעה כי מסתבר, (4.2.1 לוח (.ראה הנוכחי
עולה, הנוכחי עבודתו במקום העובר של עיסוקו שמשר ככל דהיינו, לניידות.
עבודתו במקום זמן פחות מועסק שהעובר ככל ולהיפר, קטנה. לניידות נטייתו

הרגרסיה מקדמי בציוני שההפרש העובדה בולטת כמוכו לניידות. נטייתו גדלה
הנוכחי העבודה במקום יחסית קצר זמן המועסקים קבוצת בין משמעותי הינו

שנים). לתשע (מעבר יחסית רב זמן המועסקים קבוצת לבין שנתיים) עד (טנה

מעבודתו: העובד סיפוק (4

לוח (ראה בעבודתו העובד של הסיפוק רמות קבוצות שלוש טל bn מקדמי מתור

שלילית, הינה בעבודתו העובד של הסיפוק רמת של ההשפעה כי מסתבר, (4.2.1

שיורדת ככל ולהיפר, לניידות. הנטיה קטנה הסיפוק רמת שעולה ככל דהיינו
מקדמי בציוני שההפרש העובדה בולטת כמוכן לניירות. הנטיה גדלה הסיפוק רמת

.4.1.2 פרק ראה  העיסוק קבוצות רמות (*
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לבין בעבודתם הסיפוק חסרי העוברים קבוצת נין משמעותי הלנו הרגרסיה

בעבודתם. רב וסיפוק מסוים סיפוק בעלי העובדים קבוצת

עבודתו: במקום קידומו סיכויי את העובר תפיסת (5

של הפניםארגוני הקידום סיכויי רמות קבוצות שלוט של bn מקדמי מתוך

הינה העובד של קידומו סיכויי של ההשפעה כי מסתבר, (4.2.1 לוח (ראה העובד

עולים, הפניםארגוני קידומו סיכויי כי תופס שהעובר ככל דהיינו, שלילית.

במקום לקידום סיכוייו כי תופס שהעובד ככל ולהיפך, קטנה. לניידות נטייתו
בציוני שההפרש העובדה בולטת כמוכו לניידות. נטייתו גדלה כן נמוכים עבודתו

להם איו כי התופסים העובדים קבוצת בין משמעותי הינו הרגרסיה מקדמי

להם יש כי התופסים העובדים קבוצת לבין פניםארגוני לקידום הזדמנויות

רבות. או מסוימות הזדמנויות

המשתנים של ההשפעה עוצמות ד.

משתנה לכל .b הרגרסיה במקדם השתמשנו המשתנים של ההשפעה עוצמות את לדרג כדי

הקטגוריה לבין מסוימת קטגוריה בין ההבדל את המבטא ביותר הגבוה bn את בוורנו

ועל יותר גדולה הקטגוריות ביו הדיפרנציאציה יותר, גדול זה שמקדם ככל המושמטת.

המשתנה. של הניבוי כוח גדול כן

המשתנים של ההשפעה עוצמת דרוג :4.2.2 מס' לוח
Table No. 4.2.2: Ranking of the Power of

Variables

*b המשתנה/הקטגוריה

.441 העובד של (5065) מבוגר גיל

.235 בעבודתו העובד של רב סיפוק
.170 עבודתו במקום שנים 9+ של עיסוק משר
.146 כחול צווארון עובדי של עיסוק קבוצת
.128 עבודתו במקום לקידום רב סיכוי תפיסת

b הרגרסיה במקדם להשתמש ניתן ההשפעה עוצמת לדרוג (*
המוחלט. בערכו
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מבוגר גיל כי במיוחד לציין ראוי (4.2.2 בלוח (עיין דלעיל הנתונים מתור

גדול שלו b1 הארורים, המשתנים מהשפעת יותר גדולה השפעה בעל הוא העובד של

השפעתו. בעוצמת השני שהוא בעבודה, רב סיפוק מהשפעת בככפליים

לניירות נטייתם לגבי עובדימ טל פרופילים בין השואות ה.

של הפרופיל את יציג שבהם הראשון עונדים, ;;ל פרופילים שני להלן נציג
הארורים. הפרופילים מבין ביותר הנייד העובד של הפרופיל את והשני נייד הפרוות העובד

הביניים פרופילי כל את למצוא נוכל להלן המוצגת והשיטה 4.2.1 בלוח הנתונים באמצעות

האחר. מהפרופיל יותר נייד הינו עובד של פרופיל איזה ולקבוע

, י0 = .17) עבודתו במקום ותיק , (b = .441) מבוגר עובד של הוא נייד הפחות הפרופיל

ותופס יו), = .23) בעבודתו רב סיפוק בעל ,(1<  .146) הכחול" "הצווארון מעובדי

. י0 = .128) טובים לקידום סיכוייו כי
n

)1)y= a + £ b.x.
i=l 1 1

)2) y = 1.17 + (.441) x 1 + (.146) x 1 + (.23) x 1 + (.128) x 1 =

.055

במקום שנתיים עד שנה המועסק , (b = 0) צעיר עובד של הוא ביותר הנייד הפרופיל

ותופס (b = 0) בעבודתו סיפוק חסר , (b = 0) חופשי יד משלח ,בעל (b = 0) עבודתו

. (b = (י) בעבודתו קידום סיכויי לו אין כי
(3)* y = 1.17

של מוצאו כי לציין, ניתן אי) (מודל הרגרסיה באמצעות משתני הרב הניתוח לסיכום
לניידות. העובד של נטייתו על כמשפיעים נמצאו לא השכלתו ורמת המשפחתי מצבו העובד,

העבודה במקום עבודתו משך משובץ, הינו בה העיסוק קבוצת העובד, של גילו זאת, לעומת

פנים לקידום סיכוייו את ותפיסתו בעבודתו העובד של הכללי הסיפוק רמת הנוכחי,
לניידות. העובר של נטייתו על כמשפיעים נמצאו ארגוני,

הדיכוטומי המשתנה של לטווח מעבר שהינה תוצאה קבלנו זו רגרסיה במשוואת (*
התלוי המשתנה כאשר זו שיטה של הניבוי ביכולת פוגמת זו מגרעת .(1 או 0)

הבעיה. של התיאורי בניתוח פוגמת היא אין אך דיכוטומי הינו

^ .
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הגדולה ההשפעה עוצמת בעל המשתנים, שאר לעומת הינו. העובד גיל טל המשתנה

לניידות. נטייתו קטנה כן עולה העובד של שגילו וככל לניידות, הנטיה על ביותר

בעל הינו שהעובד וככל בעבודה, סיפוק של המשתנה הוא השפעתו בעוצמת השני

לניידות. נטייתו קטנה כן בעבודתו יותר רב סיפוק

צעיר, עובד הינו: האחרים הפרופילים מכל יותר הנייד העובד של הפרופיל

נמוכה רמה בעל פרופסיונלי, בעיסוק המשובץ עבודתו, במקום יחסית קצר זמן המועסק

מועטים. הינס פניםארגוני לקידום סיכוייו כי התופס עבודתו, במקום כללי סיפוק של

ותיק מבוגר, עובד הינו: האחרים הפרופילים מכל נייד הפחות העובר של הפרופיל
במקום יחסית רב כללי סיפוק בעל כחול", "צווארון כעובר המועסק עבודתו, במקום

טונים. הינם פניםארגוני לקידום סיכוייו כי התופס עבודתו,

באמצעות יותר, רגישה בצורה ונבדוק הדיון את נעמיק הבאים הפרקים בשני

את ונשלב בעבודתו העובד של הסיפוק תחום את ,(factor analysis) גורמים ניתוח
ב1. רגרסיה במודל (factors) המרכיבים
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בעבורה סיפוק משתני של גורמים" "ניתווו 4.3

,(4.2) הקודם בפרק השתמשנו בה רגרסיה באמצעות הרבמשתני הניתוח בשיטת

"כללית, להשיב נתבקש העובר כוללת. בצורה בעבודה הסיפוק למשתנה להתייחס נאלצנו

מולטיקולינאריות של בעיות בגלל בעבודתך?". וסיפוק הנאה לר יש מידה באיזו
אילכך, המודל. של החופש דרגות מצטמצמות משתנים, וריבוי (multicol linearity)

המולטי בעיית על להתגבר לנו שתאפשר בשיטה להשתמט בחרנו זו, לבעיה כפתרון

סיפוק של השונים המבטים לגבי בשאלון שנאסף המידע מלוא את ולהפיק קולינאריות
בה , (factor analysis.) גורמים" "ניתוח הינה זו בעיה על העונה השיטה בעבודה.

Rummel, ) ראשיים (פקטורים) מרכיבים מספר בעבודה הסיפוק משתני מכלל לקבץ ניתן
.(1967

התרומה את לבחון יכולים אנו אין משתנים, ממספר בנוי מרכיב שכל משום

כל עצמו. בפני מרכיב כל של תרומתו לגבי להסיק רק אלא משתנה, כל של העצמאית

רק הינו למשנהו אחד עובד בין וההבדל העובד של לניידות הנטיה לבחינת תורם מרכיב

המרכיב). (של איהשפעתו או השפעתו בעצם לא אר המרכיב, של בערכו

(4.4 פרק (ראה שני ובשלב גורמים", ה"ניתוח שיטת את נציג הראשון בשלב

.4.2 בפרק שהוצג לזה הדומה רגרסיה במודל שיתקבלו המרכיבים את נשלב

העבודה, בתחום שונים תחומים המאפיינים פריטים של שורה הוצגה המרואינים לפני
לציין התבקש העובד בעבודה. וסיפוק הנאה להביא עשויים אשר וכוי, העבודה מקום

שני ומצר אחד, מצד בעבורה לסיפוקו חשוב מהגורמ'ג! אחד כל לו נראה מידה באיזו
.(3:183:43 שאלות א', נספח (ראה בעבודתו אלה גורמים קיימים מידה באיזו

המשותפים המרכיבים מספר את אמדנו א' בשלב שלבים. בשני בוצע הגורמים ניתוח

שני, כשלב התכנית. משמעותם את ואתרנו להשיב העובד נתבקש עליהם המשתנים ל13

מהמרכיבים אחד כל על ציון עובד לכל ניתן תכנית, מבחינה המרכיבים זיהוי לאחר

המקוריים. המשתנים מתוך שחושבו

Herzberg על nocnnnn (1972) Manheim של במחקרה המוצגת תיאורטית גישה לפי

בניתוח ארבעה. על והועמד המרכיבים מספר מראש נקבע בו גורמים ניתוח בוצע (1966)

הפריטים 13 בין המתאמים את מובהקת בצורה מסבירים המרכיבים ארבעת כי הסתבר זה
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הכוללת. מהטונות 59.4"* מסבירים ביחד והם

המרכיבים ארבעת לבין הפריטים 13 בין המתאמים את נציג 4.3.1 מס' בלוח

אורתוגונלית). רוטציה (לאחר המשותפים

למרכיבים המשתנים בין המתאמים מטריצת :4.3.1 י מס וו ו ל

Table No. 4.3.1 : Correlation Matrix Between
Variables and Components

|מרכיב ומרכיב |מרכיב (מרכיב המשתנה 0^ ! '^"
4 מסי 3 מס' 2 מסי 1 מסי י' נ " a מ י' מטחנה
.64* .15 .05 .01 בעבודה גבוהים שכר תנאי או הכנסה 150

.51* .15 .14 .15 לקידום טובות אפשרויות 151

.09 .14 .54* .09 נוחים תעסוקה תנאי 152

ביחס למקצוע או לעבודה חבריר הערכת 153
■18 .51* ■n 26 ליכולתו

הנעשות ועבודות בפעולות ענין מציאת 154
.10 .41 .17 .57* ,דך על

להשיג לך מאפשרת זו שעבודה ההרגשה 155
09 24 15 66 מעצמך המקסימום את

עושה שאתה והמעשים מהדברים הנאה 156
17 38 14 64* עבודתך במקום

אנשים עם טובים חברתיים קשרים 157
.06 59* .10 21 עובד אתה אתם

בחברה מעמדך על עבודתך של לטובה השפעה 158
.18 .43* .21 ■J6 העבודה למקום שמחוץ

לגבי הממונים של קבועה חיובית r\yyyr\ 159
27 49* 7ג 28 עבודתך וביצוע יכולתך

.09 .15 .70* .12 העבודה במקום נוחים עבודה תנאי 160

.20 .24 .31 .28 לאחרים לעזור האפשרות 161

באופן ולהחליט עצמאי להיות האפשרות 162
31 03 29 23 תלוי בלתי

למרכיב. (loading) התורמים המשתנים C*
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התורמים המשתנים אותם עלידי התוכני זיהויו לצורך יאופיין מרכיב כל

המעריך , (1971) l;dw;1<Js של בקריטריון שימוש עלידי ביותר, גבוהה ( loruling) תרומה

.99 לבין .4 בין הנע מתאם גבוהה כתרומה

העובד. של סיפוקו את המגדירים אינדקסים ארבעה למעשה הם שקבלנו המרכיבים

המרכיב עם שלהם שהמתאם משתנים של קטן מספר יש מרכיב שלכל מראה המתאמים מטריצת

הס: שהתקבלו המרכיבים ארבעת המרכיב. של אופיו את שקובעים והם האחרים, מן גבוה

1 מם' מרכיב

59.4"4 מסך 33.9"4 מסבירים ואשר זה למרכיב גניחה תרומה תורמים אשר המשתנים

הם: מהשונות

;*(.e>t<) מעצמך" המקסימום להשיג לך מאפשרת זו שעבודה "ההרגשה

;(.54) עבודתך" במקום עושה שאתה והמעשים מהדברים "הנאה

; (.57) ירך" על הנעשות ובעבודות בפעולות עניו "מציאת

.(3:36,37,34 שאלות א', נספרו (ראה

המתייחסים "תוכניים" תגמולים עלירי מאופיין זה מרכיב לראות, שניתן כפי

. (motivators) "מניעים" כגורמים הגדירם (19b6) llerzberg אשר (intrinsic) לעיסוק

2 מס' מרכיב

59^ מסך 9.7^ מסבירים ואשר זה למרכיב גבוהה תרומה תורמים אשר המשתנים

הם: מהשונות

;(.70) שקט)" (נקיון, העבודה במקום העבודה "תנאי

;(.54) חופשות)" נוחות, (שעות נוווים תעסוקה "תנאי
.(3:33,41 שאלות א', נספח (ראה

של הפיזיים התנאים של תגמולים עלידי מאופיין זה מרכיב לראות שניתן כפי

. (hygienic rewards) הגיינה" כ"תנאי הגדירם llerzberg אשר העבודה מקום

בסוגריים. למרכיב משתנה של (loading) תרומה כל תופיע להלן (*
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3 מסי מרכיב

59.4*15 מסך $8.7 מסבירים ואשר זה למרכיב גבוהה תרומה תורמים אטר המשתנים

הם: מהשונות

;(.59) עובד" שאתה אנשים עם טובים חברתיים "קשרים

;(.51) ליכולתו" ביחס למקצוע או לעבודה חבריך של "הערכתם

;(.49) עבודתך" וביצוע יכולתך לגבי הממונים של קבועה חיובית "הערכה

;(.43) העבודה" למקום שמחוץ בחברה מעמדך על עבודתך של לטובה "השפעה

.(3:38,34,40,39 א',שאלות נספח (ראה

(social rewards) חברתיים תגמולים עלידי מאופיין זה מרכיב לראות, שניתן כפי

העבודה. למקום מחוץ העובד של החברתי הסטאטוס ועלידי העבודה מקום במסגרת

4 מס' מרכיב

$59.4 מסך 7.\\ מסבירים ואשר זה למרכיב גבוהה תרומה תורמים אשר המשתנים

הם: מהשונות

;(.64) בעבודה" גבוהים שכר תנאי או "הכנסה

;(.51) לקידום" טובות "אפשרויות

.(3:31,32 שאלות א', נספח (ראה

(extrinsic) חיצוניים תגמולים עלידי מאופיין זה מרכיב לראות, שניתן כפי

לעיסוק.

היתה תרומתם אשר משתנים 2 הגורמים", ל"ניתוח הוכנסו אשר המשתנים 13 מתוך

שובצו: לא מ4. קטנה

לאחרים"; לעזור "האפשרות

תלוי"; בלתי באופו ולהחליט עצמאי להיות "האפשרות

.(3:42,43 שאלות א', נספח (ראה

תיאורטית. גישה סמך על המרכיבים ארבעת את יצרנו זה, בפרק שציינו כפי

ניתוח ביצענו המרכיבים. מספר את מראש קבענו לא בה שונה, בשיטה נקטנו במקביל



 *3 

המתאמים את מובהקת בצורה מסבירים הינם כי שהסתבר מרכיבים שלושה וקבלנו גורמים
הכוללת. מהשונות 52.3*0 מסבירים יחד והם הפריטים 13 בין

למרכיבים המשתנים בין המתאמים מטריצת :4.3.2 מסי לוח
Table No. 4.3.2: Correlation Matrix Between

Variables and Components

מרכיב 1 מרכיב [ מרכיב 1 ~ ה נ ת ש מ רי ם *' מטחנה
3 מסי | 2 מסי' | 1 מסי | L משתנה

י .66* .06 .10 בעבודה גבוהים שכר תנאי או הכנסה | 150

50* 1 .15 .20 לקידוט טובות אפשרויות 151

10 55* .15 נוחים תעסוקה תנאי 152

ביחס למקצוע או לעבודה חבריך הערכת 153
.22 .14 53* ליכולתו

הנעשות ועבודות בפעולות עניו מציאת 154
.09 .18 .70* ידר על

להשיג לך מאפשרת זו שעבודה ההרגשה 155
.07 .■17 63* מעצמך המקסימום את

עושה טאתה והמעשים מהדברים הנאה 156
.15 .16 72* עבודתך במקום

אנשים עם טובים חברתיים קשרים 157
.13 .12 52* עובד אתר, אתם

בחברה מעמדך על עבודתך של לטובה השפעה 158
.22 .22 3^ העבודה למקום שמחוץ

לגבי הממונים של קבועה חיובית הערכה 159
30 18 53* עבודתך וביצוע יכולתך

09 .71* .17 העבודה במקום נוחים עבודה תנאי 160

19 32 .37 לאחרים לעזור האפשרות 161

באופו ולהחליט עצמאי להיות האפשרות 162
.27 .29 .19 תלוי בלתי
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הם: שהתקבלו המרכיבים שלושת

1 מסי מרכיב

מסר .SZ%0 מסבירים ואשר זר. למרכיב גבוהה תרומה תורמים אשר המשתנים

הינם: השונות $52.3

;(.72) עבודתר" במקום עושה שאתה ומהמעשים מהדברים "הנאה

;(.70) ידר" על הנעשות ובעבודות בפעולות עניין "מציאת

;(.53) עבודתך" וביצוע יכולתך לגבי הממונים של קבועה חיובית "הערכה 

;(.53) ליכולתו" ביחס למקצוע או לעבודה חבריך של "הערכתם

;(.52) עובד" שאתר. אנשים עם טובים חברתיים "קשרים

(ראה ו"חברתיים" "תוכניים" תגמולים עלידי מאופיין זה מרכיב לראות שניתן כפי

.(3:34,35,37,38,40 שאלות א', נספח

(.7) יותר גבוהה חינה זה נ. למרבי התוכניים המשתנים של תרומתם כי בולט

.(.53) החברתיים המשתנים של תרומתם לעומת

. י 2 מסי מרכיב

ממך 9.73* מסבירים ואשר זה למרכיב גבוהה תרומה תורמים אשר המשתנים

 הינם: השונות $52.3

;(.71) ושקט)" (נקיון העבודה במקום העבודה "תנאי

;(.55) חופשות)" נוחות, (שעות נוחים תעסוקה "תנאי
מקום של הפיזיים התנאים של תגמולים עלידי המאופיין זה מרכיב לראות שניתן כפי

לעיל. דנו עליהם המרכיבים ארבעת ב"סדרת" 2 מם' למרכיב חופף העבודה

/  י ■ י ■ . 

' 3 מס' מרכיב

מסך .s%7 מסבירים ואשר זה למרכיב גבוהה תרומה תורמים אשר המשתנים

 הינם: השונות 52.3>6

 ;(.66) בעבודה" גבוהים שכר תנאי או "הכנסה
יי ." ;(.55) לקידום" טובות "אפשרויות

.(extrinsic) חיצוניים תגמולים עלידי מאופיין זה מרכיב לראות שניתן כפי
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הגורמים". ב"ניתווו שנקטנו השיטות בשתי שהתקבלו הממצאים את השווינו

קבלנו המרכיבים, מספר את תיאורטית גישה עלסמר מראש קבענו בה הראשונה, בשיטה

מרכיבים. שלושה וקבלנו מראש קבענו לא בה השניה, השיטה לעומת ארבעה.

העובדה לאור ובמיוחד כדומים, השיטות שתי ממצאי את לאפיין ניתן כללית,
ומרכיב ה"חברתיים" התגמולים מרכיב את המאחד מרכיב קבלנו השניה שבשיטה

הראשונה. בשיטה בנפרד המופיעים ה"תוכניים" התגמולים
המוווים ארבעת של הגורמים" ב"ניתוח להשתמש העדפנו תיאורטיים משיקולים

.52.3? שהסבירו המרכיבים שלושת של .59ולא >n שהסבירו

המרכיבים. מארבעת אחד כל על factor score חושב מהמשיבים אחד לכל

בי) ומודל רגרס> במודל נשלב שקבלנו בעבודה הסיפוק מרכיבי ארבעת את לסיכום,

א', במודל ששולבו והמקצועיים הטוציודמוגרפיים המשתנים עם יחד
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ב' מודל  רבמשתנית רגרסיה באמצעות לניירות הנמלה ניתוח 4.4

המשתנים את שילבנו  בי מורל  רבמשתנית רגרסיה באמצעות סטטיסטי בניתוח
אך, והמקצועיים. הסוציודמוגרפיים הרקע משתני אותם את הכוללים תלויים* הבלתי

ותפיסתו בעבודתו העובד של הכללי סיפוקו הפסיכוסוציולוגיים: המשתנים שני במקום

(ראה הפקטורים) =) המרכיבים ארבעת למודל פניםארגוני,הוכנסו לקידום סיכוייו את

של סיפוקו על המשפיעים גורמים של יותר רהב מגוון לייצג אמורים אשר (4.3 פרק

בעבודתו. העובד

חינם: שולבו אשר המשתנים

ההשכלה ורמת משפחתי, מצב גיל, מוצא, הכוללים הסוציודמוגרפיים הרקע משתני א)

העובד. של

הנוכחי. העבודה במקום עבודתו ומשר העיסוק קבוצת את הכוללים המקצועיים המשתנים ב)

הגייני ,(intrinsic) "תוכני" מרכיב הכוללים בעבודה סיפוק של המרכיבים ארבעת ג)

.(extrinsic) ו"חיצוני" ,(social) "חברתי" ,(hygienic)

)4.4.1 מס' (לוח הממצאים ניתוח
(ראה ההשפעה ובעוצמות בכוונים א' במודל לממצאים דומים בי במודל הממצאים א.

ו4.4.1). 4.2.1 ממי לוחות
מובהקים אינם השכלתו, ורמת המשפחתי מצבו העובד, מוצא המשתנים: אי במודל כמו ב.

לניידות. הנטיה על בהשפעתם

האופי נעלי המשתנים את המבטאים המרכיבים שני כי נמצא הסיפוק מרכיבי מביו ג.
נמצאו לא (extrinsic) ה"חיצוניים" והמשתנים (social rewards) ה"חברתי"

לניידות. הנטיה על כמשפיעים

העיסוק, קבוצת העובד, גיל הם: לניידות הנטיה על בהשפעתם המובהקים המשתנים ד.

(intrinsic) "תוכניים" גורמים של סיפוק מרכיב הנוכחי, העבודה במקום עבודתו משר

. . אי. בנספח המשתנים הגדרות ראה (*
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המובהקות ורמת הלאמתוקננים הרגרסיה מקדמי :4.4.1 מסי לוח
Table No. 4.4.1: Unstandardized Regression Coefficient

and Significant Level

הלא ו;ו";דמים
b קננים נוחו מובהקות המשתנה* מסי הקבוצה טם המטחנה שם

.6 .00 קבוע

.11 1 ■. .8 v 206 אשכנזי מוצא
.us .4 v 207 ספרדי

2י.. י. .00 v 214 עמידה גיל
.38" .00 v 215 מבוגרים

.08 .26 V 218 עובדת שאשתו נשוי מטפחתי מצב
.1 .14 v 219 עובדת לא שאשתו נשוי

י:00. .9 v 221 יסודית השכלה
.05 .34 v 222 תיכונית

נוכחי עיסוק מטך
.093 .21 nv 32 35 (בשנים)
.006 .9 NV 33 69
.202 .004 NV 34 9+

.05 .4 NV 52 ומנהלים פקידים עיסוק קבוצת
.09 .29 NV 53 שרותים ועוברי סוחרים
.193 .006 NV 54 כחול" "צווארון

.1 .003 F 5 "תוכני" סיפוק מרכיב

.091 .005 f 6 "הגייני" סיפוק מרכיב

.014 .7 f 7 "חברתי" סיפוק מרכיב

.02 .5 f 8 "חיצוני" סיפוק מרכיב

.R2 = .34 הינו (multiple correlation coefficient) המרובה המתאם מקדם

אי. בנספח הקבוצות והגדרת המשתנים ראה (*
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.(hygienic) "הגייניים" גורמים של סיפוק ומרכיב

ומודל א' מודל של (multiple correlation coefficient) המרובה המתאם מקדם ה.

אי במודל שהוצג סיפוק של הכללי שהמשתנה מכאן ;R2 = .34 דהיינו זהים. ב1

הסיפוק פריטי ב13 שהוצג כפי העובד, של הסיפוק רגשות סר את מבטא אכן

;. ב', במורל

מצאנו ב' במורל ואילו לניידות הנטיה על משפיע קידום כי מצאנו א' במודל ו.
ניתן משפיע. אינו הקידום משתנה כלול בהם ה"חיצוניים" המשתנים של שהמרכיב

השפעת את ומבטלת גדולה זה במרכיב השכר השפעת שעוצמת בהשערה זאת להסביר

, הקירוס.

■.■ ■ . י■■ . המשתנים של ההשפעה עוצמות ז.

המשתנים של ההשפעה עוצמת דרוג :4.4.2 מס' טבלה
Table No. 4.4.2: Ranking of the Power of

Variables

t<* ו המשתנה/הקטגוריה

.389 (5065) מבוגר גיל
or1_ עבודתו במקום שנים 9+ של עיסוק משר
202 הנוכחי

.193 כחול צווארון עוברי של עיסוק קבוצת

.141 "תוכניים" משתנים של סיפוק מרכיב

.131 "הגייניים" משתנים של סיפוק מרכיב

י ,: ו ■■.■.: ,י יי

בערכו b הרגרסיה במקדם להשתמש ניתן ההשפעה עוצמות לדרוג (* ■/

עוצמות את מציגים דיכוטומי אינו התלוי המשתנה כאשר המוחלט.
standardized regression ) המתוקנן הרגרסיה במקדם ההשפעה

.3 (coefficient
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ביותר. הגבוהה שהינה העובד גיל טל ההשפעה עוצמת שוב נגלית לעיל מהטבלה

י, וכרו נ ה העבודה במקום העובד של עבודתו משך של ההשפעה מן ככפליים הינה זו השפעה

לניידות. הנטיה על בהשפעתו השני המשתנה שהינו

בי שבמודל הוא המודלים שני בין המשתנים של ההשפעה עוצמות בדרוג הבולט ההבדל

של בדרוג השני מיקומו לעומת בדרוג, יותר נמוך למקום נדחקו הסיפוק מרכיבי שני
. אי כמודל הכללי הסיפוק

לניירות נטייתם לגבי עוברים של פרופילים ביו השוואות

הינו האחרים הפרופילים של מזו יותר נמוכה לניידות נטיה שלו עובד של הפרופיל (1

כעובד המועסק ,(b= .205) עבודתו במקום ותיק ,(h = .362) מבוגר עובר של

הקשורים ו"הגייניים" "תוכניים" מגורמים סיפוק בעל ,(b= .182) כחול" "צווארון
עבודתו. במקום הפיזיים והתנאים העבודה לתנאי

הינו האחרים הפרופילים של מזו יותר רנה לניידות נטיה שלו עובד של הפרופיל (2

במקצוע העובד הנוכחי, העבודה במקום לשנתיים שנה ביו המועסק צעיר, עובד של

ו"הגייניים". "תוכניים" מגורמים יחסית נמוך סיפוק בעל (פרופסיונלי), חופשי

מודל כי לציין, ניתן בי), (מודל רגרסיה באמצעות הרבמשתני הניתוח לסיכום

הסיפוק משתנה את בדיקתו של היחסית ברגישות אלא א', ממודל במהותו שונה אינו זה
בעבורה.

מרכיבי ושני השכלתו רמת המשפחתי, מצבו העובד, של מוצאו הבאים: המשתנים

של נטייתו על כמשפיעים נמצאו לא ה"חיצוני", והמרכיב ה"חברתי" המרכיב סיפוק,
לניידות. העובד

במקום עבודתו משך משובץ, הינו בה העיסוק קבוצת העובד, גיל הבאים: המשתנים

נמצאו ה"הגייני", והמרכיב ה"תוכני" המרכיב הסיפוק, ומרכיבי הנוכחי העבודה

לניידות. הנטיה על בהשפעתם מובהקים

הפרופיל המשתנים. שאר לעומת ביותר הגדולה ההשפעה עוצמת בעל הינו העובד גיל

צעיר, עובד של הינו האחרים, הפרופילים של מזו יותר רבה לניידות נטיה שלו עובד של
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סיפוק בעל פרופסיונלי, בעיסוק והמשובץ עבודתו, במקום יחסית קצר זמן המועסק

ו"הגייניים". "תוכניים" מגורמים יחסית נמוך
האחרים, הפרופילים של מזו יותר נמוכה לניידות נטיח שלו עובד של הפרופיל

בעל כווול", "צווארון כעובד המועסק עבודתו, במקום ותיק מבוגר, עובד של הינו
ו"הגייניים". "תוכניים" מגורמים יחסית רב סיפוק

  .
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גי מודל  L0R1,inearn בשיטת רבמשתני ניתוח באמצעות לניידות נטלה 4.5

בין הקשר אח רנמשתנית רגרסיה בעזרה ניתחנו ו4.4) 4.2) הקודמים בפרקים

לניידות. הנטיה לבין והפסיכוסוציולוגיים המקצועיים הסוציודמוגרפיים, המשתנים

השימוש את המלוות השונות וההנחות המגבלות עקב מסוימת, הסתייגות תור זאת עשינו

דיכוטומי הינו התלוי המשתנה כאשר רנמשתנית, רגרסיה של סטטיסטי בניתוח
עלי ,הוצעה logI i near n שונה, משתני רב סטטיסטי ניחוח שיטת . (Morgan, 1974)

את לבחון לנו מאפשרת זו שיטה פשוטות. הנחות על ומתבססת , (,1972) Goodman ידי

התלוי. המשתנה על תלויים בלתי משתנים של והמשולבות הישירות ההשפעות

על תלויים הבלחי מהמשתנים אחד כל של ) ma i n effect) היטירה העיקרית ההטפעה א.

על הישירה ההשפעה עוצמת מה דהיינו, ההשפעה, עוצמת (1 מבחינת; התלוי המשתנה

הסיכוי לעומת לניידות נטיה בעל יהיה שהעובד *(odds ratio) הסיכויים יחס

של הישירה ההשפעה האם דהיינו, ההשפעה, כוון (2 כזו. נטיה בעל יהיה שלא

הסיכויים. יחס להפחתת או להגדלת גורמת תלוי הבלתי המשתנה

המשתנה על תלויים הבלחי המשתנים של (interaction effects) המשולבות ההשפעות ב.

האפשריים. השילובים בכל וכוונה ההשפעה עוצמת לפי התלוי

במורל המשתנים

המובהקות ממצאי לפי נקבעו זר, במודל שולבו אשר תלויים הבלתי המשתנים

עיסוק, קבוצת גיל, והם רגרסיה, באמצעות הרבמשתני בניתוח שמצאנו ההשפעה ועוצמות
העובד, ומוצא ההשכלה רמת משתנים, שני ו4.4). 4.2 פרקים (ראה בעבודה וסיפוק

פרקים (ראה לניידות הנטיה על בהשפעתם מובהקים נמצאו שלא למרות במודל שולבו

בנספח מובאות המשתנים הגדרות לניירות. הנטיה הינו י ו התל המשתנה ו4.4). 4.2

ג/1.

.o.R. להלן יסומן ,odds ratio  הסיכויים יחס (*
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נרשמו להן השכיחויות אשר לשילונים אפשרויות 64 יוצרים המשתנים ששת

 *.329 היה זה ניתוח בשיטת טובצו אשר המשיבים מספר ג/2. בנספוו

המחקר מודל
והם: הבטים, שני להציג בכוונתנו זה במודל

 (explanation.) המסביר ההבט א.
על בעבודה והסיפוק הרקע משתני של והמשולבות הישירות ההשפעות ר,צגח (1

לניידות. הנט'ר.

סיכוייו יחס אשר עובד של פרופיל  הנייד העובד תכונות) (שילוב פרופיל (2

עובד כל של (O.R.) הסיכויים מיחס גבוה לניידות נטיה בעל להיוח (ON.)

פרופיל בעל שעונד (probability) ההסתברות מהי כן, כמו שונה. פרופיל בעל

לניידות. נטיה בעל יהיה זה

מגוון בקרב לניידות הנטיה של הניבוי יכולת  (prediction) החוזה ההבט ב.

עובדים. של פרופילים

הממצאים ניתוח

לניידות הנטיה  התלוי המשתנה על תלויים* הבלתי המשתנים של הישירה ההשפעה א.

בכיוון הינה  קבועים במודל המשתנים שאר כאשר  הישירה השפעתם אשר המשתנים (1

הבאים: הסוציודמוגרפיים הרקע משתני הם לניידות, הנטיה הגברת

2.241 היא ה.0.11 על צעיר גיל השפעת  העובד גיל א)

ה.0.11 על לבן צווארון עובדי לקבוצת שייכות השפעת  העיסוק סוג ב)

1.401 היא

1.213 היא O.R.n על אשכנזי מוצא השפעת  מוצא ג)

.1.106 היא O.R.n על גבוהה השכלה השפעת  ההשכלה רמת ד)

אינפורמציה. חוסר בטל שולבו לא במדגם הנותרים (*

;AN  מוצא ;EN  השכלה לניידות: הנטיה על בהשפעתם המשתנים סימון להלן (**
.N  לניירות נטיה ;MN  סיפוק ;0N  עיסוק ;SN  גיל
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הינה  קבועים במודל המשתנים שאר כאשר  הישירה השפעתו אשר המבחנה (2

בעבודתו. העובד של הסיפוק רמת הוא לניידות, הנטיף. הפחתת בכיוון

..86 היא ה.#.0 על בעבודה רב סיפוק השפעת

המשתנים פרוט

גיל א)

הישירה להשפעה ומעבר מעל בול0ח בצורה הינה העובר גיל של הישירה ההשפעה

הנטיה את מגבירה צעיר העובד היות עובדת לניידות. הנטיר, על האחרים המשתנים של

כל כאשר לניידות. הנטיה אח מקטינה מבוגר העובד היות שעובדת בעוד לניידות,
פי הינו לניידות נטיה בעל יהיה צעיר שעובד הסיכוי והים, במודל המשתנים שאר

מבוגר. עובר .2מאשר I'M

משתני של השפעתם לעומת לניידות, נטייתו על העובר גיל של הבולטת ההשפעה

המועסק עובד העובד. של התבגרותו עם הנוצר הטבעי בתהליך מוסברת ארורים, רקע

הטבות לשכר, המתחלקים חומריים תגמולים לעצמו צובר עבודתו במקום שנים מספר

כלכלי בטחון תעסוקתי, לסטאטוס המתחלקים חומריים בלתי ותגמולים וכוי, סוציאליות
לרכשם יוכל אם ספק אשר אלה, תגמולים על המבוגר העובד יוותר בקלות לא ועוד.

החדש. עבודתו במקום

לאלו יחסית מצומצמות המבוגר העובר לפני הפתוחות התעסוקתיות האלטרנטיבות

ישרתו אשר עובד לקלוט יעדיף מעסיק כלל שבדרך משום זאת צעיר. עובד לפני הפתוחות

צעיר. עובד קרי: ארוך, שנים לטווח

והוא מצומצם, עבורו התעסוקוןיות האלטרנטיבות היצע כי תופס המבוגר העובד

היתר, בין מתבטא, זר. קושי בכך. הכרוך הקושי משוס עבודה מקום לשינויי פתוח פחות

סוציאליות זכויות ובאובדן מגורים, מקום בשינוי פסיכולוגי, בשינוי סטאטוס, באובדן
לגמלאות. מעבודתו יפרוש עת כלכלי בטחון לעובד המקנות

על העובד גיל של הרבה ההשפעה לעוצמת הסיבה את להבין ניתן לעיל מהאמור

לניידות. הנטיה
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עיסוק קבוצת ב)

לניידות. הנטיה על ההשפעה בעוצמת המשתנים מביו השני הינו המקצועי העיסוק

לניידות, הנטיה את מגבירה לבן צווארון עובדי לקבוצת העובד של השתייכותו עובדת

לניידות. נטייתו את מקטינה כווול צווארון עובדי לקבוצת השתייכותו שעובדת בעוד

לניידות נטיה כעל יהיה לבן צווארון שעובד הסיכוי זהים, במודל המשתנים כל כאשר

עיסוק לקבוצת העובד של השתייכותו השפעת כחול. צווארון עובד מאשר 1.4 פי הינו
עובד מאשר יותר גבוהה עיסוק ברמת כלל בדרך נמצא לבן צווארון שעובד בכר מוסברת

לגבי לבן צווארון עובד של האופטימיות לכר, אי .(4.1.2 פרק (ראה כווול צווארון
נטייתו ולכן כווול, צווארון עובד של מאשר יותר רבה הינה תעסוקתית אלטרנטיבה מציאת

תעסוקתיות אלטרנטיבות לפניו פתוחות אם גם כווול, צווארון עובד יותר. גדולה לניידות
יותר. נמוכה לניידות נטייתו ולכן הנוכחי מצבו אח לשפר במעט אר יכולות הן

כעובד המועסק גבוהה השכלה בעל עובד של המשולבת ההשפעה את לציין ראוי
לניידות נטיה בעל יהיה כזה שעובד ה.^0 על המשולבת ההשפעה תרומת לבן. צווארון

להשפעה בנוסף וזאת נמוכה, השכלה בעל כחול צווארון עובד של מאשר 1.3S פי הינה
ותעסוקה. השכלה של הישירה

הינה: ותעסוקה השכלה של הכוללת ההשפעה

B:4.5.1 O.R. =ENxON x EON

O.R. = 1.106 x 1.401 x 2.35  3.64

שסיכוייו מצאנו המשולבת, ומהשפעתם ותעסוקה השכלה של הישירות מההשפעות

3.64 פי גדולים לניידות, נטיה בעל להיות גבוהה השכלה בעל לבן צווארון עובד של

נמוכה. השכלה בעל כחול צווארון עובר של מאשר

אתני מוצא ג)

ממוצא העובד היות עובדת לניידות. נטייתו על משפיע העובד של האתני מוצאו

מקטינה ספרדי ממוצא העובד היות שעובדת בעוד לניידות, הנסיה את מגבירה אשכנזי

הסיכוי זהים, במודל המשתנים שאר כל שכאשר בכר מתבטאת ההשפעה לניידות. הנטיה את

ספרדי. ממוצא עובד מאשר 1.2 פי הינו לניידות נטיה בעל יהיה אשכנזי ממוצא שעובד
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מההזדמנויות נובעים לניידות הנטיה על האתני המוצא בהשפעת ההבדלים כי יתכן
עיסוק ברמת להשתבץ ובהתאם השכלה לרכוש ספרדי ממוצא עובד של יחסית הפחותות

בצווארון המוגדרת עיסוק קבוצת השפעת כי שמצאנו כשם לבן. צווארון  יותר גבוהה
מוצא השפעת כי לומר ניחן כך הקטנה, של בכיוון הינה לניידות הנטיה על כחול

דומה. לכיוון הינה לניידות הנטיה על ספרדי

ממוצא לבן צווארון עובד של המשולבת בהשפעה למצוא ניתן זה בכיוון רמז

הינה לניידות נסיה בעל יהיה כזה שעובד o.R.n על המשולבת ההשפעה תרומת אשכנזי.

של הישירה להשפעה בנוסף וזאת ספרדי ממוצא כחול צווארון עובר של מאשר 1.75 פי

הינה: ותעסוקה מוצא של הכוללת ההשפעה ומוצא. תעסוקה

B : 4 . 5 . 2 O.R. = AN x ON x AON

O.R. = 1.213 * 1.401 x 1.75 = א2.9

של שסיכוייו מצאנו המשולבת ומהשפעתם ותעסוקה מוצא של הישירות מההשפעות

מאשר 2.98 פי גדולים לניידות, נטיה בעל להיות אשכנזי ממוצא לבן צווארון עובד
ספרדי. ממוצא כחול צווארון עובד של

הטבלה ד)

האחרים, המשתנים של להשפעות יחסית מועטה, בעוצמה משפיעה עובד של השכלתו

הנטיה את מגבירה גבוהה השכלה בעל העובד היות עובדת לניידות. העובד של נטייתו על

כל כאשר לניידות. הנטיה את מקטינה נמוכה השכלה בעל היותו שעובדת בעוד לניירות,
לניירות נטיה בעל יהיה גבוהה השכלה בעל שעובד הסיכוי זהים, במודל המשתנים שאר

נמוכה. השכלה בעל עובד מאשר 1.1 פי הינו
גבוהה השגית באורינטציה מאופיינים גבוהה השכלה רמת בעלי עונדים כי מקובל

גבוהה השכלה רמת בעלי לעובדים כן כמו נמוכה. השכלה רמת בעלי עובדים מאשר יותר

נמוכה. השכלה רמת בעלי לעוברים מאשר תעסוקתיות לאלטרנטיבות יותר רבים סיכויים
יחסית. מועטה זה במודל ההשכלה רמת השפעת כי מצאנו זאת, כל למרות
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1 *

בעבורה סיפוק ה.

הקטנת על יחסית גדולה השפעה עוצמת בעל הינו בעבודה עובד של סיפוקו

את מקטינה בעבודתו, סיפוק בעל העובד של היותו עוברת העובר. של לניירות הנטיה

הנטיה את מגבירה בעבודתו, סיפוק חסר העובד של שהיותו בעוד לניידות, הפנויה

י ._ לניידות.

* בעבודה רב סיפוק בעל שעובד הסיכוי זהים, במודל המשתנים שאר כל כאשר

בעבודתו. סיפוק חסר עובד מאשר .833 פי הינו לניידות נטיה בעל יהיה

■ עלידי (הנסקרת בעבודה סיפוק של בתחום הענפה בספרות מובע אלה להשפעות הסבר

עבודתו במקום ישאר בעבודה מרוצה שעובד הינו, בה השולט המוטיב . (1'ettman, 1973

בעבודה. מרוצה אינו אשר עובד מאשר פרווה לעזוב ויטה

ג/3) נספח (ראה התלוי המשתפה by (interaction effects)*המשולבות ההשפעות ב.

וכיוון עוצמת מבחינת מעניינות לנו נראו אשר מההשפעות חלק נציג זה בפרק

השפעתו.

לניידות הפטיה על גבוהה והשכלה צעיר גיל של המשולבת ההשפעה (1

; בעל יהיה גבוהה השכלה בעל צעיר שעובד ה~.//.0 על המשולבת ההשפעה תרומה

בנוסף וזאת נמוכה, השכלה בעל מבוגר עובד של מאשר .915 פי הינה לניידות נטיה

והשכלה. גיל של הישירה להשפעה

של בכיוון הינו לפיידות הפטיה על והשכלה גיל של הישירות ההשפעות

ההשפעה אר הנטיה, הקטנת של בכיוון הינה המשולבת ההשפעה וכאמור הנטיה, הגברת

הינה: והשכלה גיל השילוב של הכוללת

B:4.5.3 O.R.=ENxSN x KSN

O.R. = 1.106 x 2.241 x .915  2.27

של שסיכוייו מצאנו, המשולבת ומהשפעתו וגיל השכלה של הישירות n1:1'D1'<r\nn

של מאשר 2.27 פי גדולים לניידות, נטיה בעל להיות גבוהה השכלה בעל צעיר עובד

נמוכה. השכלה בעל מבוגר עובד

המשולבת; ומההשפעה הישירות מההשפעות מורכבת משתנים שילובי של הכוללת ההשפעה (*
הכוללת. ההשפעה את לבחון עלינו משתנים שילוב ובכל
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לניירות הנטיה על אשכנזי ומוצא צעיר גיל של המשולבת ההשפעה (2

בעל יהיה אשכנזי ממוצא צעיר שעובד ה.</.0 על המשולבת ההשפעה תרומת

בנוסף וזאת ספרדי, ממוצא מבוגר עובד של מאשר .861 פי הינה לניידות נטיה

ומוצא. גיל של הישירה להשפעה

של בכיוון רינן לניידות הנטיה על ומוצא גיל של הישירות ההשפעות

לניידות, הנטיה הקטנת של ככיוון הינה המשולבת ההשפעה וכאמור הנטיה, הגברת

הינה: ומוצא גיל השילוב של הכוללת ההשפעה אך

B:4.5.4 O.K. =ANxSN x ASN

O.K. = 1.213 x 2.241 x .861 =2. IK

של שסיכוייו מצאנו, המשולבת ומהשפעתו וגיל מוצא של הישירות מההשפעות

עובד של מאשר 2.48 פי גדולים לניידות נטיה בעל להיות אשכנזי ממוצא צעיר עובד

ספרדי. ממוצא מבוגר

לניירות הנטיה על לבו צווארון ועיסוק אשכנזי מוצא של המשולבת ההשפעה (3

יהיר. אשכנזי ממוצא לבן צווארון שעובד ה.//.0 על המשולבת ההשפעה תרומת

וזאת ספרדי, ממוצא כחול צווארון עובד של מאשר .8.^5 פי הינה לניידות נטיה בעל

ותעסוקה. מוצא של הישירה להשפעה בנוסף

בכיוון הינן לניידות הנטיה על ותעסוקה מוצא של הישירות ההשפעות

אך הנטיה, הקטנת של בכיוון הינה המשולבת ההשפעה וכאמור הנטיה, הגברת של

הינה: ותעסוקה מוצא השילוב של הכוללת ההשפעה

B:4.5.5 O.R. =ONxAN x OAN

O.R. = 1.403 x 1.213 x .855 = 1.45

של שסיכוייו מצאנו, המשולבת ומהשפעתו ותעסוקה מוצא של הישירות מההשפעות I

מאשר 1.45 פי גדולים לניידות, נטיה בעל להיות אשכנזי ממוצא לבן צווארון עובד

ספרדי. ממוצא כרוול צווארון עובד של
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לניידות הנ0יה על בעבודה רב וסיפוק גבוהה השכלה של המשולבת ההופעה C4

רב וסיפוק גבוהה השכלה בעל .R.0שעובד n על המשולבת ההשפעה תרומת

נמוכה, השכלה בעל עונד של מאשר 1.23 פי הינה לניידות נטיה בעל יהיה בעבודה

בעבודה. וסיפוק הטכלה של הישירה להשפעה בנוסף וזאת בעבודתו סיפוק חסר

סיפוק של הישירה ההשפעה דהיינו, הפוכה, אלה משתנים שני של הישירה ההשפעה

הינה גבוהה השכלה של ואילו לניידות הנטיה הקטנת של בכיוון הינה בעבודה רב

גבוהה השכלה של המשולבת ההשפעה כאמור, לניידות. הנטיה הגברת של בכיוון
על השפעתה עוצמת ומבחינת הנטיה, הגברת של בכיוון הינה בעבודה רב וסיפוק

כי לציין ראוי כן כמו המשתנים.* שני של הישירות להשפעות מעבר הינה 0 . R . n

העונד. של הגבוהה ההשכלה רמת בהשפעת נבלעת בעבודה רב סיפוק השפעת

/ הינה: וסיפוק השכלה של הכוללת ההשפעה

B:4.5. 6 O.R. =ENxMN x jBW

O.R. = 1.106 * .864 * 1.23 = 1.17

שסיכוייו מצאנו, המשולבת ומהשפעתו בעבודה וסיפוק השכלה של הישירות מההשפעות

גדולים לניידות, נטיה נעל להיות בעבודה רב וסיפוק גבוהה השכלה רמת נעל עובד של

בעבודה. סיפוק חסר נמוכה, השכלה בעל עובד של מאשר 1.17 פי

לניירות הנטיה על בעבורה רב וסיפוק אשכנזי מוצא של המשולנת ההשפעה (5

בעבודה רב סיפוק בעל אשכנזי ממוצא שעובד ה.*0.1 על המשולבת ההשפעה תרומת

סיפוק חסר ספרדי ממוצא עובד של מאשר .763 פי הינה לניידות, נטיה בעל יהיה
בעבודה. וסיפוק מוצא של הישירה להשפעה בנוסף וזאת בעבודה,

סיפוק של הישירה ההשפעה דהיינו, הפוכה, אלה משתנים שני של הישירה ההשפעה

הינה אשכנזי מוצא של ואילו לניידות, הנטיה הקטנת של בכיוון הינה בעבורה רב

אשכנזי מוצא של המשולבת ההשפעה כאמור, לניידות. הנטיה הגברת של בכיוון
השפעתה עוצמת ומבחינת , לניידות הנטיה הקטנת של בכיוון הינה בעבודה רב וסיפוק
כי לציין ראוי כן, כמו המשתנים. שני של הישירות להשפעות מעבר הינה ר,.//.0 על

העובד. של הרב הסיפוק בהשפעת נבלעת האשכנזי המוצא השפעת

מעבר הכוללת ההשפעה להגברת גורמת המשולבת שההשפעה רואים הננו זה במקרה (*
בלבד. הישירה להשפעה

. 
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הינה: וסיפוק מוצא של הכוללת ההשפעה

B:4.5.7 O.R. =ANxMN x AMN

O.R. = I .213 x .864 x .763 = .8

שסיכוייו מצאנו, המשולבת ומהשפעתו בעבודה וסיפוק מוצא של הישירות tny^nnn

פי הינם לניידות נטיה בעל להיות בעבודה, רב סיפוק בעל אשכנזי, ממוצא עובד של

בעבודה. סיפוק חסר ספרדי, ממוצא עובד של מאשר .8

החישוב שיטת  העובד פרופיל
בעל העובד של הפרופיל את להלן נציג log linearn שיטת לפי הממצאים בניתוח

כזו. נטיה בעל יהיה כזר, תכונות שילוב בעל שעובד O.R.n מהו ונבדוק לניידות הנטיה

כדי משפיע. אינו המשתנה .95 לביו 1.05 ביו נע המשתנה מקדם אם השיטה, הנחות לפי

הישירות ההשפעות כל מוכפלות לניידות, נטיה בעל יהיר, שעובד O.R.n את לחשב

התלוי. המשתנה על משפיעים נמצאו אשר תלויים הבלתי המשתנים של והמשולבות

ביותר הגבוהה לניירות הנטיה בעל עובד של פרופיל
לפדופילים מאשר יותר הגבוהה לניידות נטיה לו אשר העובד של התכונות שילוב

סיפוק וחסר לבו" "צווארון בעיסוק העובד צעיר, אשכנזי, עובד של הינו האחרים,

בעבודתו.
B:4.5.8 +Si =NxhnxawxSNxON x  x

MN

.521 x 1.I 06 x 1.213 x 2.241 x 1.403 x _L x
. 864

ESN " 1:MN x ASN x AON x SON x OMN x

.915 x 1 .232 x .861 > .855 x 1.374 x .89 x

EAONX™XES0NX^SMN>< T0MN *AOMN* AS0MN *

I .W *I . I 1 .5 * 1.248 x .858 < 1.224 x .859 x 1.114 = 4.126

מאשר 4.126 פי גדול הינו לניידות נטיה בעל יהיר, כזה פרופיל בעל שעובד O.R.n

כזו. נטיה בעל יהיה שלא
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תכונות שילוב בעלי עובדים בקרב  ההסתברות  לניידות הנטיה וויזוי את

ק = _2 כדלהלן: שהוא, פרופיל כל לגבי ליושב ניתן מסויים

מאטד יותר גבוהה לניידות נטיה לו אשר עובד של לניידות הנטיה של ההסתברות חישוב

? = /'/// = 0.8 הנייד. הפרופיל  האחרים .סלפדופילים 126

נטיה בעל יהיה הנייד) העובד (פרופיל אלו תכונות שילוב בעל שעובד שההסתברות מכאן

.80!£ חינה לניידות,

ביותר הנמוכה לניידות הנטיה בעל עובד של פרופיל

הפרופילים לכל מאשר ביותר נמוכה לניירות נטיה לו אשר העובד של התכונות שילוב
המוגדר בעיסוק המועסק מבוגר, ספרדי, נמוכה, השכלה בעל עובד של הינו האחרים,

בעבודתו. סיפוק ובעל כחול בצווארון

8:4.5.9 " = N X~EN*ANXSNXONXlW *

\' 1.921 x .904 x .824 x .446 x .713 x 1.157 x

ESN EMN ASN AON SON OMN

1.093 x .811 x 1.161 x 1.169 x .728 x 1.124 x

J_x J_x _i_x J_x _i_x J__x 1 *
EAON EAMN ESON ESMN EOMN AOMN ASOMN

.87 x 1.114 x .801 x .858 x 1.224 x .859 x .898 = .242

שלא מאשר .242 פי קטן הינו לניידות נטיה בעל יהיה כזר, פרופיל בעל שעובד O.R.n

כזו. נטיה בעל יהיה

יותר נמוכה לניידות נטיה לו אשר עובד של לניידות הנטיה של ההסתברות חישוב

P  ^ 242  0.2 האחרים: לפדופילים מאשר

.203< הינה לניידות, נטיה בעל יהיה אלו, תכונות שילוב בעל שעובד שההסתברות מכאן
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סיכום 5.0

לעובד, רבה משמעות והשליליות החיוביות מגמותיה על עובדים לניידות
הכלכלית במערכת הארגון ליעול לגרום עשויה חיובית ניידות הלאומי. ולמשק לארגון
הארגונית, במערכת איזון לחוסר לגרום עלולה שלילית שניירות בעוד שלו, והחברתית

העובד, של לארצונית לניידות מתחלקת עובדים ניידות וכלכליות. חברתיות ולעלויות
ידו. על הנקבעת העובד, של רצונית ולניידות המעסיק, עלידי הנקבעת

בין באיזון תלויה בארגון העונד של השתתפותו שהמשך התפיסה מקובלת בספרות

יטה הוא העובד, לרעת מופר האיזון כאשר ממנו. תפוקותיו לביו לארגון תשומותיו

גורמים על אחד מצד המתבסס תיאורטי למודל זו תפיסה פיתחנו הארגון. את לעזוב
הזדמנויות והעדר בעבודה סיפוק העדר הם בהם שהעיקריים עבודתו, ממקום עובד הדוחים

תחליפ"ם. תעסוקה למקומות העובד את המושכים גורמים שני, ומצד פניםארגוני. לקידום

העובד על העוכר התהליר על מצביע לניידות, העובד של בנטיר, העוסק זה, מחקר

חקרו. רבים שמחקרים כפי לאחריה, ולא הניידות ביצוע לפני

קבוצות בשתי אלא האוכלוסיה כלל של מדגם על להתמקד שלא זה כמחקר בחרנו

זה במחקר טוענים אנו איו לניידות. נטיה וחסרי לניידות נסיה בעלי של מייצגות
כלבד. הקבוצות שתי את אלא האוכלוסיה, כלל את מייצגים ממצאיו כי

מצב גיל, מוצא, הכוללים: סוציודמוגרפיים, משתנים של השפעתם את חקרנו

ומשך העובד משובץ שבה העיסוק קבוצת הכוללים: מקצועיים, משתנים והשכלה; משפחתי

של סיפוקו את הכוללים פסיכוםוציולוגיים, משתנים הנוכחי; העבודה במקום עבודתו

פניםארגוני. לקידום סיכוייו את העובד ותפיסת השונים מרכיביו על בעבודה העובד

אלא פרק, סוף בכל שסוכמו הממצאים כלל את להציג זה בסיכום בכוונתנו אין
הנטיה על העובד גיל של הרבה ההשפעה עוצמת הראשון: שבהם: העיקריים שני את

הנטיה על בעבודתו העובד של הסיפוק השפעת השני: ביניהם. השלילי והקשר לניידות
ה"הגייני" והמרכיב (intrinsic) ה"תוכני'' המרכיב של השפעתם ובעיקר לניידות

.(extrinsic)
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משתנה את שבדקנו בכר העובד, טל לניידות בכסיה העוסק זה, מחקר של יתרונו

לנו המסייעת עובדה דומים, הממצאים כי ומצאנו שונות סטטיסטיות בשיטות המחקר

יכולים שונים, בארגונים יישום נרי הינם אשר אלה, ממצאים מקריות. בהם איו כי לומר

עובד. של רצונית ניידות לחזות נסיין תור אדם, כוח בתכנון ניהולי ככלי לסייע

את להשלים עליו ולכן המעסיק בשליטת אינם הסוציודמוגרפיים הרקע משתני מרבית

סיפוקו כגון: מסויימת, שליטה לו יש עליהם בתחומים הרצויים, העובדים אצל ה"מחסור"

הפניםארגוני. קידומו סיכויי או בעבודה, העובד של

והם: ממנה, הנובעים תחומים שני על להמליץ מבלי זאת, מחקר עבודת לסיים אין

ו בהם, השתמשנו אשר הסטטיסטיים הכלים זאת, מחקר שיטת באמצעות יש להערכתנו, א.

ולניכוי להסבר הסתברותיים מודלים לפיתוח רחב בסיס זה, במחקר שהצטבר ובנסיון

סיכוי עבודה, בתאונות להפגע עובד של סיכוי כגון: החברה, במדעי אחרים בתחומים

המתכונת וכוי. אחרת למדינה להגר אדם של נטיה דרכים, בתאונת לרפגע רכב נוהג של

בכר במתקרנו. בה שהשתמשנו לזו דומה המחקר, ושיטות כאלה מודלים פיתוח המנחה

שלא כתחום שנערר מחקרנו לממצאי בנוסף המחקר לשדה זה מחקר של המתודית תרומתו

עבודתו. מקום את לשנות העובד של הנטיה  ויסודית מספקת בצורה עדין נבדק

שהינם נוספים היבטים שפיתחנו. התיאורטי המודל של אחד היבט זה במחקר בדקנו ב.

ומקיפה. יסודית לחקירה מצפים והינם נבחנו לא זו מחקר עבודת להיקף מעבר

ו ,
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CV4 = 78'9^ C50+} מניגיים 3 . 40^44 ^^ /.י
I ' . 4549 .6 ' 1

; ',> ■J. 5054 .7 ■*j■; .■ . 5559 .8 : **
. .,,: י ■L ■ 60 .9 ' 1

)V216J משפהתי מצב ! משפחתי: מצב V 8 1:10

)\8  1,4,5) בודד .1 ייוק עובדת\ שאשתו נשוי .2
(V8 = 2) עובדת שאשתו נשוי 2 עובדת אינה שאשתו נשוי .3

(V8 = 3) עובדת <'ינה שאשתו נטוי 3 ^ן '5
i . 1 .■

■ ■ ■ I ..



. ¥ י

(המשך)  אי נספח

מחודשת הגדרה קטגוריות, קיבוץ j . מסי j מסי
ר1משתנה ןמספר התשובה וקטגוריות השאלה [ משתנה \ שאלה

1 . מקורי י מקורי
(V220) הטבלה חדר, לכלול עיש בניתספרי בס"ר. למדת שנים כמה V 10 115

להכשרה קורסים לא אך 'גרב, בי"ס אוניברסיטה, יטיבה, I

)V10 = 1,2,3) יסייית ■*: TpU? מוזיקה שפות, שעורי מקצועית, |

(V10 = 4) תיכונית .2 בבי"ס כלל למדתי לא .1 !

שנים 4 למדתי נ. i

עלתיכוניתאקדמית .3 שנים 58 למדתי _^^~ .3 1

(V10 = 5,6,7,8) שנים 912 למדתי .4 ; j

אוניברסיטאי תאר ללא שנים 13+ למדתי .5.._ ' ■. B.Sc, B.A. לתואר גבוהים למודים למדתי .g | . 

■ ■ ■ ■ .. '... M.Sc, M.A. לתואר גבוהים למודים למדתי .7!
 י M.D., לתואר,S.ס.ס גבוהים למודים למדתי '8

■ < Ph.D. י י

., (V23SJ תעסוקתי. סטאטוס כיום: אתה האם , V 41 148

" ' (V41 = J'JJ טכיי י י טכיר 1 ' , J
)V41 = 2,43 עצמאי .2 .. wxv .2 , ! T

■ י קואופרטיב חבר .3 1

אחר .4 ן י

(NV5) עיסוק לוביצת י שלר? הנוכחית העבודה מרי V 39 1:46
)V39 = 1) חופשיים מקצועות .1 יי ודומיהם טכניים מדע"ם, חופש"ם, מקצועות בעל' .1 ■

ופקידים (אדמיניסטרטיביים) מנהלים .2 י

CV39 . .) ופקידים מנהלים .2 | וזבנים סוכנים סוחרים, .3 :

ם7,., . .. ! ודומיהם דייגים חקלאים, 4
CV39 = .,8) שייתים ועובדי סוחרים .3 i קשר ומקצועות בתחבורה עובדים /י. 1

י ובמכרות במחצבים בבניה עובדים 6 !
(V39 = 5,6,7) כחול" "צווארון .4 בחרושת אחרים ועובדים מלאכה בעל' . /

ובידור ספורט טרותים, עובדי .8 ן

עובד. אינו .9 ;

1 , ו ן



(.המטר)  אי נספח

" 1 ~ " * מסי מסי
מחודטת הגדרה קטגוריות, קינוץ התשובה וקטגוריות השאלה משתנה שאלה

המשתנה ומספר י | מקורי [ מקורי

נוכחי עבודה במקום ענרדה משך טלר? הנוכחית בעבודה עובד אתה זמן כמה ו * 40 1:47
)NV3) (בשנים) המתאים) המספר סביב בעגול השנים מספר את (ציין ן

(V40 = 1,2) 12 .1 I

)V40  3,4,5) 35 .2  9+8 7 6 5 4 3 21
(V40 = 6,7,8) 68 .3

)V40  9) 9+ .4 ■ . ■ ; .

(RN1) בעבודה סיפוק עבודתך: לך גורמת מידה באיזו כללית, V 45 1:53
 (V45 = 1) רב סיפוק .1 י וסיפוק הנאה של רבה מידה .1

(V45  2) מסויים סיפוק .2 ■ וסיפוק הנאה של מסויימת מידה .2

' ■■.  (V45  3,4) ואיסיפוק חוסר .3 : סיפוק כלל גורמת אינה .3 I

איסיפוק .4 1 ^
1 * ■ ■■  : | t

 (RN2) פניםארגוני לקידום הזדמנויות אפטרויות הנוכחית בעבודתך קיימות מידה באיזו ■ V 151 3:32 .,
לקידום? טובות !

(V151 = 1) רבות הזדמנויות .1
רבה במידה קיימות .1

(V1S1  2) מסויימות הזדמנויות .2
 מסויימת במידה קיימות והעדר2. מועטות הזדמנויות .3 . ן

0/151 = 3.4 ) הזדמנויות י מועטה במידה קיימות .3 | ן

כלל. קיימות אינן .4

■ ■ ^י> י י' . . . ■ ■ ■■



(המשך)  אי נספח

אחד כל לך נראה מידה באיזו בבקשה צייו בעבודה. וסיפוק הנאה להביא העשויים גורמים שורת לפניו ' t.

הבא: בסימון השתמש מעבודתך. מרוצה שתהיה כדי כחשוב מהגורמים

מאד חשוב .1 , י , ■ ■

למדי חשוב .2
. מעטה במידה נ ו חש .3

כלל חשוב איננו ,4 j
^ . ו

בעבודה. גבוהים שכר תנאי או הכנסה א. 'י 15"" 3:18
לקדום. טובות אפשרויות נ. \'' 138 3:19

חופשות). נוחות, (.שעות נוחים תעסוקה תנאי ג. V 139 3:20
ליכולתו. ביחס למקצוע או לעבודה חבריך של הערכתם ד. V 140 3:21

ידך. על הנעשות ועבודות בפעולות עניו מציאת ה. V 141 3:22  ו

מעצמך. המקסימום את להשיג לך מאפשרת זו שעבודה ההרגשה ו. ו 142 3:23 .£|,
העבודה. במקום עושה שאתר. והמעשים מהדברים הנאה .7 V 145 3:24 י

עובד. אתה שאתם אנשים עם טונים חברתיים קטרים ח. V 144 3:25
העבודה. למקום שמחוץ בחברה מעמדך על עבודתך השפעת ט. V 145 3:26

עבודתך. וביצוע יכולתו לגבי לקוחות או הממונים של קבועה חיובית הערכה י. V 146 3:27
שקט). (נקיון, העבודה ם נמקו העבודה תנאי יא. ו ל14 3:28

לאחרים. לעזור האפשרות ינ. V 148 3:29 ■

. ■  ■ תלוי. בלתי באופן ולהחליט עצמאי להיות האפשרות ,ג. V 149 3:30

י . ■ ■ י .



נתמשך)  אי נספח

הבא: בסימון השתמט הנוכחית. בעבודתך קיים מהם אחד כל מידה באיזו ציין גורמים אותם לגבי ;

7 ■ . רבה במידה קיים .1

י. י י\י יי ו םסויימת במידה קיים .2
. . י ■ . מועטה במידה קיים .3 .

י כלל קיים אינו .4 ' 

בעבודה. גבוהים שכר תנאי או הכנסה א. * 150 3:31
יי לקידום. טובות אפשרויות ב. * 151 3:32

; חופשות). נוחות, (שעות נוחים תעסוקה תנאי ג. v 152 3:33
ליכולתו. ביחס למקצוע או לעבודה חבריך של הערכתם ד. v 153 3:34 ו

ידך. על הנעשות ועבודות בפעולות עניו מציאת ה. v 154 3:35 . 09

י מעצמך. המקסימום את להשיג לך מאפשרת זו שעבודה ההרגשה י V 155 3:36
^ עבודתך. במקום עושה שאתה והמעשים מהדברים הנאה ז. V 156 3:37

עובד. אתה שאתם אנשים עם טובים חברתיים קשרים ח. V 157 3:38
העבודה. למקום קםחוץ בחברה מעמדך על עבודתך של לטובה השפעה ט. v 158 3:39
עבודתך. וביצוע יכולתך לגבי הממונים של קבועה חיובית הערכה י v 159 3:40

העבודה. במקום נוחים העבודה תנאי יא. v 160 3:41 ._*

לאחרים. לעזור האפשרות יב. V 161 3:42
תלוי. בלמי באופן ולהחליט עצמאי להיות האפשרות יג. v 162 3:43

. י י י י . .י י י י י
י י . ■  , " .r. .

* ■  * * , . י
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סולם לפי (1972 (הלמ"ס, העיסוק rnmp כי נספח
(Tyree. 1975) סוציוכלכלי סטאטוס

(שתי עיסוליט של סוציוכלכלי סטאטוס ציוני נ/1: מסי לוח
1972  בישראל האוכלוסיה לכלל ספרות) ~

liikllJ^_J/1 : Occupational SocioHconomic Status
Scores for TwoDigit Occupations,
Israel, 1972: Total Population

ממוצע ציוו ses ציוו | מספר [ ~ 
לקבוצה ספרות 2 מקצוע הקבוצה שם

7S 00

78 01 בעלי
86 02
87 03 מקצועות

78.6 75 04
מדעיים

83 05

75 06 . ואקדמיים יי י
60 07

86 08

י 81 09

71 10 בעלי  ..
74 11

. ; 5Q ^ מקצועות ■ ,

57 13 חופשיים
59.7 52 14 אחרים

51 15 טכניים
60 16

56 17 ובעלי
66 18 ד י  ח ל ש מ

■V 60 19
| דומה
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. . (המטף) ב/1 מסי לוח ;

ממוצע ציון * SES ציון 1 מספר 1 הקבוצה ש~ם
לקבוצה ספרות 2 מקצוע

59 20

68 21 י . *  י '.י
72.2 82 22 ם יי ל ה נ מ

76 23

76 24

60 30 .  

44 31 עובדי
37 32
38 33 . ■ פקידות   ',.

4133 37 34 ובעלי
48 35

30 36 ד י  ח ל ש מ

38 37

40 38 ^ " " י י

56 40 עובדי
39 41

41.17מכירות 50 42
52 43 סוכנים
70 44" וזבנים
21 45

37 50

25 51

28 52 עובדי
26.1 32 53

19 54 י שירותים
24 55

21 56

31 57

31 58

13 59



י  81 

(המטף) ב/1 מסי לוח

ממוצע |ציוו sns ציון 1 מספר לקנןצי.1 0פרןת 2 0קצןע הקבוצה ם ש

■ 30 60

 45 61  ■ . ■

21 62 עובדים
27.3 34 63

28 64 בחקלאות.
. 21 65

12 66

35 70
34 71 עובדים

י ■ 35 72 מקצועיים
33 73

38 74 במעשיה,
32.9 36 75

~ י 36 76 מחצבים,
. ; 28 77

בניה
י 28 78

26 79 ותחבורה
" י י 24 80 ופועלים

23 81

37 82 מקצועיים
40 83

34 37 84 אחרים
33 85 ."י

 י 39 86

42 87 

35 88

30 89
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(המשך) ב/1 מסי לוח

ממיצע |צייו SES צייו 1 מספר 1 הקבוצה 0~Vלקבוצה ספרות 2 מקצוע

21 90 ם י י ב י ע

36 91 אחרים

28 92 ■ ה, י ש ע ת ב
24 93

ה, ר ו ב וו 25.2ת 34 94

22 95 בניה

25 96 ופועלים
27 97

16 98 י " ל ב
19 99 מקצועיים
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 ב/2 נספח

י עיסוק קבוצות לארבעת העיסוקים קיבוץ ב/2: מסי לוח
Table No. B/2: Recode of the Occupations to

Four Occupational Groups

.'1 .: r ■ .. .

ציונים ~ | מספר | I

ציון ממוצעים רלנוצר הקבוצה קבוצה קבוצה*
ממוצע של ' במיון במחקר בשאלון
כללי הקבוצות הלמ"ס

69.15 78.6 ומקצועות פרופס'ונלים 1,0 1 1
:. ;~ 59.7 חופשיים

56.76 72.2 ופקידים מנהלים 3,2 2 2
41.33

33.63 41.17 ושירותים סוחרים 5,4 3 3,8
26.1

30.5 כחול** צווארון 9,8,7 4 5,6,7
31.19 30.4

32.67

ביותר מועט מספר עקב הושמטו (1:46 שאלה א', נספח (ראה ו9 4 קבוצות (*
( סכיחויות. של

ב/3. נספח ראה (**
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ב/3 נספח

 כחול" "צווארון העיסוק: קבוצת בניית טכניקת ב/3: מסי לוח
מחדט וטילוב פירוק

Table No. B/3: Technique of Constructing the "BlueCollar"
Occupational Group  Breakdown $ Reconstruction

~/ 1 הקבוצה הרכב | |מופרד | | מס'
ציוו סכום ך5ר ומשולב מסי ציון קבוצה

ממוצע הציונים הציונים ר,מקצוע/ות בקבוצות בשאלון מקורי מקורי
מת1קו לקנוצה למקצוע/ות 'מסוק

329 7079 7,8,9 6 329 י
30.5 677 124 8083

30 89

194 9199

^ ^ 109 8486 8,9 5 34 8

43 9798

77 8788 8.9 7 25.2 9
32.67 98

21 90
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Log Linearn טיסת  גי נספח

Lor Linearn בטיטת לניתוח המטתנים הגדרות ג/1: לוח

(1:13 שאלה א', נספח (ראה השכלה א.

לימוד שנות ל12 מעבר  () גבוהה השכלה (1

לימוד שנות 12 עד  (+) נמוכה השכלה (2

(1:8 שאלה א', נספח (ראה מוצא ב.

אירופהאמריקה ילידי להורים בן  ( + ) אשכנזי מוצא (1

אסיהאפריקר. ילידי להודים בו  () ספרדי מוצא (2

(1:6 שאלה א', נספח (ראה גיל ג.
פנסיה) לזכויות מועטה חשיבות יחוס (משום 39 גיל עד  ( + ) צעיר גיל (1

פנסיה) לזכויות חטיבות (יחוס 40 מגיל  () מבוגר גיל (2

(1:46 טאלה אי, נספח (ראה עיסוק ד.

סוחרים, פקידים, מנהלים, פרופסיונלים,  (+) לבן צווארון עובדי (1
וכוי שרותים עובדי

וכו' תחבורה בניה, חרוטת, מלאכה, עובדי  () כחול צווארון עובדי (2

(1:53 שאלה א', נספח (ראה סיפוק ה.

(+) רב סיפוק בעל עובד (1

אי לו גורם שעיסוקו או סיפוק, העדר או מסוים, סיפוק בעל עובד (2
() סיפוק

(1:55 שאלה א', נספח (ראה לניידות הנטיה ו.
עיסוקו או עבודתו מקום את יטנה כי ציין אשר  (+) לניידות נטיה בעל (1

עיסוקו. או עבודתו מקום את ישנה לא כי ציין אשר  () לניידות נטיר, חסר (2
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גי נספח
והשביחויות (64) השילובים ג/2: מסי לוח
Table No. C/2: The Interactions (64)

and the Frequencies

* לניירות סיפוק עיסוק גיל מוצא השכלה

4  + + + +

4

9  * ♦ + +

2  + + +  +

^5  + +  +

4  + +

17

3

6  +  +

0
13

6  +

1

0

2

1

22

12

8
0

2

13   _ + _ _ *

1

,



If  '

(המטר) ג/2 לוח  ג' נספח

* ^ייךןת סיפוק עיסוק גיל מוצא !__השכלה  _ _ _ . . __
13  . י   +

15  _

1  ♦ ♦

ג

י) 1 * 1 _ +

1*1.
י. 1 * )  + +

() + + ! +

4 + + * + +

6 + ♦ * +

16 + 4 ♦ + + +

ל + + + + +

2 + +  + +

3++ +

0+ * + + +

0 ♦ +  + _ +

2 +

0+ +

0 + +  + +

0++_ _ +

11 +++ +

8++ +

■. 20 +  + + + +

2++ + _ +

7 +  + +

3 +  +

5 +  + + +

0++   +
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■£ ,. (המשך) ג/2 לוח  גי נספח

* ?טיה סיפוק עיסוק גיל מוצא ידותהשכלה לני

7+ + +

5 +   +  

0 <  .■ * +

0 t  +  +

5 . +

I +      .

t ►_, _ + + ,'■

0 *   .. + +



י . ■  89 

גי נספח

המשולבות ההשפעות ג/3: מסי לוח
Table No. C/3: The Interaction Hffects

)TAUJ2 המקדם השילוב . 

.521 ניידות

1.106 ניידות  השכלה

1.213 ניידות  מוצא

2.241 ניירות  גיל

1.403 ניידות  עיסוק

.864 ניידות  סיפוק

* .984 ניידות  מוצא  השכלה

.915 ניידות  גיל  השכלה

.95 . ניידות  עיסוק  השכלה

, 1.231 ניידות  סיפוק  השכלה

.861  ניידות  גיל  מוצא

.855 ניידות  עיסוק  מוצא

.763 ניידות  סיפוק  מוצא

1.374 . ניידות  עיסוק  גיל

1.068 ניידות  סיפוק  גיל

.89 ניידות  סיפוק  עיסוק

.937 ניידות  גיל  מוצא  השכלה

יי 1.144 ■ ניידות  עיסוק  מוצא  השכלה

.898 ניידות  סיפוק  מוצא  השכלה

.... בהשפעתו. מובהק אינו (*
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י  (המשך) ג/3 לוח  גי נספח

(tau)2 המקדם . לשילוב
1.248 . ניידות  עיסוק  גיל  הטבלה

1.165 ניידות  סיפוק  גיל  השכלה ;:

.817 ניידות  סיפוק  עיסוק  השכלה

.943 ניידות  עיסוק  גיל  מוצא

.913 ניידות  סיפוק  גיל  מוצא

1.164 ניידוו!  סיפוק  עיסוק  מוצא

.935 ניידות  סיפוק  עיסוק  גיל
*1.0 ניידות  עיסוק  גיל  מוצא  השכלה
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abstract . ■,

1■a11""'■ mobil 'ty, whether voluntary or Following dismissal (firing>

layoff), is a "ormal process in any organization. Mol)i 1i ty of workers is
regarded as favourable if it contributes towards and does not disturb the

functioning of the organization. It is regarded as positive when it

involves the if/.vmj.v.taj of unessential workers and the absorption Of

ef Kic i ent employees . , ,. : .

TI1 is research concerns labour mobility among employees. It invest

'Kates the soc iodemographic , professional and psychosociological factors
causing a worker to leave his current place of em|)loyment to seek an

alternative job elsewhere. Various studies have pointed to a relationship
between "propensity to move" (1'TM) and subsequent change of place of
employment. ך _

A. Theoretical Aspects

Bernard maintains that a worker continues to function within an

organization so long as, according to his subjective judgement, the balance

between his input to the organization and the output from it is preserved.

March and Simon consider that the worker's decision to change his

place of employment depends on the following factors:
1) His desire to change, as based on numerous factors, the most important

being the degree of satisfaction in his current job and the prospects

of promotion within the organization.

2) His perception of the ease of his movement from his current place Of

work to alternative employment, the main consideration being the available
occupational alternative.

L
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ו
This study presents a theoretical model of the worker's PTM, based

on the factors "pushing" workers away from their current jobs and "pulling"

them towards alternative places of employment.

B. Method of Investigation
The data analysis focussed on only one area of the model, viz>

factors "pushing" the worker from his current place of work and their
influence on his PTM.

The stages of data analysis were:

a) PTM by soc iodearographic , professional and psychosociological variables

b) On the basis of a multivariate regression analysis (Model A), PTM was

predicted from sociodemographic and professional background factors,
the worker's job satisfaction and his subjective opinion of his intra

organizational promotion prospects.
■ c) In order to test the model in a more sensitive manner, the study of job

/ satisfaction was deepened with the help of a principal factor analysis

) (Model B). Four factors were created from the 13 items related to various

aspects of job satisfaction, as follows:

I. Intrinsic factors  interest and enjoyment from the job.

II. Extrinsic factors  promotion and pay.

III. Social rewards, such as the worker's social status at work and

ן , outside.

IV. Hygiene factors  such as physical conditions.
These four factors were fed into a multivariate regression analysis which

also included the socio demographic and professional variables presented

in Model A. Subsequently, the results from the study of both models were

compared.

t

i
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d) The oilds rat io and the probabj J ity of a worker hav i ng PTM as character

ised by a given combinat ion of tra its (profile), was estimated using

log I inear arul tivariatearia lysis.

)■■ Main I'indJrigs of the Study

I I Age i s the most sij'nif icant variable influencing PTM. I ts effect is

negati ve in that PTM dec I ines with age.

21 Sat i shift ion i 11 hi s current job a I so ha s a strong negati ve effect on PVA.

Int rinsic and hygiene factors in sat isfaction affect PTM , while social
rewards and ext rinsic factors do not have significant effects.

</ length of employment in his current place of work plays a highly significant

negative role in determining PTM.

'1 ) Occupational category, graded according to socioeconomic status, has a

strong positive effect on PTM. Moving up the occupational ladder

significantly increases the probability of PTM.

5) Uood |)rospects ofintraorganizati ona 1 promotion have a negative effect
on I'l'M. ■; ■' . ■■;i . .; .■;■ ■■.. ■ ■ _ , . ■;■'

6) Simi lar results to the above were obtained from analysis using the log

1inear method, where variables were defined somewhat differently.
Additional findings were:

a. The worker's origin has a significant effect on his PTM, in that

workers from Europe or America tend to change jobs more often than

those from Asia or Africa.

b. Educational level has a positive effect on PTM.
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I). Summary

The profile of a worker most likely to show I'™ "s tl1at of a <'ounS

person, working in his present place for 12 years, dissatisfied with the

intrinsic and hygiene aspects of his job, and seeing no prospects for

promotion.

The results of this study could be applied as an administrative tOGl

for predicting PTM among different profiles of workers, This toc)1 would

enable managers to control mobility by reducing or increasing the worker's

satisfaction at work and tlie opportunities for promotion.

Thus managers would be able to reduce the mobility of essential workers

and/or encourage the mobility of unwanted workers.


