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לניתוחייחודיתמסגרתמצי;והנוכחיהמאמר

בקרבלקצובההמוטיבציהמקורותשלנוומק

מבדקילביצונומתייצביםאשרמוצמדים

המוכרתמהשאלהבשובה .)קיימבד(קצובה

מסגרת "קצין?להיותרוצההמוצמדכמהנוד"

מקוראחרמתחקההמוצגתהחשיבה

הבבהומאפשרתלקצובהליציאההמניניים

קציןלהיותהפרטשלרצונושליותרמנומיקה

 .ארגונייםותהליכיםמבניםשלגםכמול,"בצה

תיאורטיבסיסשלהצגהכוללהמאמר

בכללבארגוניםהמוטיבציהמרכיבלחשיבות

שלהצגה ,בפרטלייבצההקצובהובמוסד

מו.עמדיםתיקינולבוצנואשרתוכןניתוח

המוטיבציהמקורותאפיוןלמטרתקייבמבד

מצבינויםאשרראשונייםוממצאיםלקצובה,

החשיבהבמסגרתרביישומיפוטנציאלנול

שימושיםמוצגיםהמאמרבסיכום .והניתוח

ויתרונותיהזוחשיבהבמסגרתאפשריים

וההקשרהפרטשלהתנהגותובהבנת

 .באממנוהספציפיהארגוני

צלויגדרלירון(מיל')ולסמלבארגונים,למוטיבציהבנוגצהספרותסקירתבביצוצהסיוצצל yשווראדם )'(מילטיילרבהרבהתודתנו *
 .המחקרבביצוצהסיוצ
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בעיסוקוהקריטיותהבסיסיותההנחותמןאחת

בפרט,המיוןובתחוםבכללארגוניםשלבפסיכולוגיה

לביןהפרטשלעבודתואיכותביןישירקשרישנוכיהינה

לפי .) Landy & Conte , 2001 (הארגוןשלהצלחתו

העבודהבמקוםלתפקודבנוגעקמפבלשלהתיאוריה

) 1990 , Campbell (, המשפיעיםגורמיםשלושהישנם

רלוונטימקצועי"ידע"הפרט:שלביצועואיכותעל

(הגורםומוטיבציההביצועדרךלגבי"ידע"לתפקי.ד

ההתנהגותניהולההתמדה,מידתעלהיתרביןהאחראי

בהמשך).שיוצגכפיהפרט,שלהעבודהואינטנסיביות

עלבדגשהמוטיבציה,בגורםעוסקהנוכחיהמאמר

לקצונה,המועמדיםבקרבקצין"להיות"המוטיבציה

בתחום.העוסקתמקצועיתספרותתוצגובראשיתו

תאורטירקבו

המוטיבציהבתחוםתיאוריות

במאהעסקואשרהמקצועיותהתיאוריותאתלאפ"ןניתן

ובמקומותבכללהמוטיבציהבסוג"תהאחרונותהשנים

 .התפתחותירצףפניעלבפרטעבודה

התיאוריותבראשןהמוקדמות,המוטיבציהתיאוריותפיעל

-האדםיבנוהביהביוריזם,הדחפיםתיאוריותהפסיכואנליטיות,

סביבת"ם.גירוייםידיעלמושפעיםצרכים,ידיעלמונעים

(חיוב"םלחיזוקיםוזקוקיםלאירועים"אוטומטי"באופןמגיבים

כתיאוריותלכנותניתןהאלוהתיאוריותאתשליליים).או

 [> .) Landy & Conte , 2001 (כמכונה""האדם
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ראואשרמוטיבציהוריותיאתפותחו .הבאבשלב

למכונות.בהשוואהלכך.בהתאם .כאלוה""האדםאת

"אוטומטי".ואינוכוונות,בעל .רציונליייצורהינוהאדם

הניחוהמוטיבציהשלקוגניטיביותתיאוריותבהמשך.

"האדםאושכלם.צופיעלפועליםבני-האדםכי

באופןמידעומנתחיםאוגריםאדם-הבני :"כמדען

לשלוטמנתעלולהבנהלידעושואפיםיבי.קטא

בסביבתם.

 ,) 2011בממד"ה,(בהצגתוכהנמןדניאל 'פרופפיעל

בני-האדםכיהינהזהמסוגתיאוריותעםהעיקריתהבעיה

האמור.לאור .ההיגיוןצופיעלורקאךלפעולשלאנוטים

והיא .המוטיבציהסוגייתלניתוחנוספתפרדיגמהמוצגת

הםכמהעדןילהבמעונייניםבני-האדם :כשופט""האדם

כמו .וחיובייםשלילייםאירועיםעלכאחראייםנתפסים

מכריעאףולעתיםחשובגורםהינההסביבהתגובתכן.

התיאוריהזו.לפרדיגמהבהתאםהפרט.שלבהחלטותיו

בני-האדםאתמציגהאמנםלמוטיבציהבנוגעהמודרנית

תמידלאאנחנואולםושכליים.אקטיבייםמידעכצוברי

הסביבהמיחסימושפעיםאלאהראש","לפיפועלים

אחרים.שלומכוונותיהם

רואותאשרהבולטותהתיאוריותאחת

 SDTה-וריתיאתהינה "כשופטהאדם"את
2000 , Deci & Ryan כSelfDetermination Theory (. 

והתרבותייםהסביבתייםהגורמיםאתמנתחתזותיאוריה

נוספיםמאפייניםלניתוחבמקבילהפועל.האדםשל

פנימייםבציהימוטמקורותכגוןהמוטיבציה.בתחוםומוכרים

) intrinsic ( וחיצוניים) extrinsic (. מנתחתאףזותיאוריה

 ) autonomy (האוטונומיהמידתילגבהפרטתחושתאת
השייכותומידת ) competence (הכשירותמידתשלו.

 .) relatedness (חששהוא
מרכיבים:חמישה SDTה·לתיאורית

Cognitive Evaluation Theory - CET -אשרמרכיב

אשר .הפרטשלהפנימייםהמוטיבציהבמקורותעוסק

וערךסקרנותעניין.כגוןהעצמי"לטובת"מוטיבציותהינם

ההקשרביןהגומליןיחסיבהשפעתעוסקתגם CET .עצמי

המוטיבציה;מידתעלהפנימיתוהמוטיבציההסביבתי

העוסקמרכיב- Organismic lntegration Theory-זוס

כגוןלמטרהשמוביליםהחיצוניים.המוטיבציהבמקורות

אחרים;שלמדעותיהםחששציונים. .תגמולמערכת

Casuality Orientations Theory- COT -מרכיב

אתומווסתיםסביבהבוחריםבני-אדםבהבדרךהעוסק

בהתאם;התנהגותם

Basic Psychological Needs Theory -

כשירות, .אוטונומיהביןבאיזוןהעוסקמרכיב

מאלו;אחדהיעדרשלוהתוצרשייכות

Goal Contents Theory - GCT -אתהמציגמרכיב

כלשלההשפעהואתצונייםיוחפנימייםמקורותביןההבדל

 .הפרטשלהמוטיבציהמידתעלמהםאחד

המציגאשרשלעיל.לסקירהבניגודואולי 'ףאעל

 .השניםלאורךהמוטיבציהאוריותיתהתפתחותאת

נוהריהוניטיןלורנספולהפרופסוריםשלספרםמעניין

) 2002 . Lawrence & Nohria (. אתמנתחיםאשר

בחייםשלהםהבחירותאתלבצעאנשיםשלהדחפים

 .אבולוציוני-חברתיבניתוחבפרטובעבודהבכלל

העובדיםהתנהגותאתלהביןכדיכיגורסיםהמחברים

להביןישת)יארגונהתנהגות(כלומר.ארגוניותבסביבות

למידהחבירה. .רכישה- ) D·ו ivesכדחפיםארבעהלעומק

ביןהלימהלהבטיחיעשוהמאוזןסיפוקםאשר-והגנה

מפתחלספקכךידיועל ,בתאגידתפקידיהםלביןאנשים

 .ארגוניותבסביבותאנשיםשלההנעהלהבנתחשוב

הבחירה""חופשאשלייתאףעלכיסבוריםהמחברים

רבהבמידהמונעיםאנשים ,מאיתנולרביםהמשותפת

בדיוקישבארגוןפרטלכל .להוודתמוכניםשהיומכפייותר

-לפקידוהןלמנכ"להן-מניעיםקונסטלצייתאותהאת
הואשעמוהמחשבתי Setה·אתמתוויםאלהומניעים

 .כפיפיםבעמיתים.מטפלהואושבאמצעותולעבודהבא

אינטראקציהכללמעשה .ולקוחותספקיםגםכמוממונים

ארבעתתמהילביןשכזהמפגשבעצםהיאאנושית

הדחפיםארבעתתמהיללביןאחדפרטאצלהדחפים

ביןהאיזוןמלאכתהופכתבארגון.ברם. .אחרפרטאצל

וההנהלה.התאגידשללאחריותהדחפים

לפעולמנתעלכימזכירים(שם)ונוהריהלורנס

כלבובמצבלתפקדהפרטיםעלבארגון.באפקטיביות

המעיבבודדדחףשוםואיןמאוזנים.הדחפיםארבעת

הנהלתעלוהתפקוד.הפעילותאתומטההאחריםעל

הרצוי.הדחפיםבאיזוןפועליםשהעובדיםלוודאוןגהאר

וסוגמידתשלהשפניות
המוטיבציה

המילהמרכזית?כההמוטיבציהסוגייתמדוע

לזוז""מהשורשבלטינית.מקורה"מוטיבציה"

) Motivation - "To Move "(. ופינטריץליננבריקלפי

) 2002 . Linnenbrink & Pintrich ( נפוצההגדרה

 ,) 2006 (שוחטורליאר"דשלסקירתומתוךנלקחהבאהחלק 1
 .להלמנלההמכל .יפהחרסיטתבאוני .מומחהארגוניוגסיכולפ
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בפעילותאובנושארב"ענייןהינהבציה"י"rכוטלrכונח

וביצועיעלהיעrכשפהיטיבצוהrכ ."טרהפשלתיrכrכסו

ובפעילויות,בפעולותלrכחויבותוrכובילההפרטשל

בrכשיrכות.ולהתrכדהליצירתיות

בתחוםשונותבדיסציפלינותנבחנואלוהשפעות

דרך ,)םש(חינוכיתrכפסיכולוגיההחלהפסיכולוגיה,

החברתיתהיהפסיכולוגבמסגרתrכהגריםשלפסיכולוגיה

הפסיכולוגיהלתחוםועד ) Vaהa, Pichler & Toh n , 2011כ

 Pfammatter, Brenner, Junghan &(האבנורמלית
2011 , Tschacher (. 

* • ;;;;..;.:~ 

ו 111ווו 1וו 111ו 111ו 11ו 1ו 1ו 1111ו 1ו 1ו 11ו 111ו 111111ו 1ו 1ו 1ו 111111111111111111111111111111111111111111111111111ו 11111ו 111ו 111

המוטיבציה,מקורותאוסוגמבחינתככו,ו

כגוןפנימייםמוטיבציהמקורותכיטוענתהתיאוריה

בהשוואהיותרחיוביבאופןתורמיםאישית,צמיחה

ולהצלחהלבריאותהחיצוניותומוטיבציות
 1111111111111111111111111111111ו 1ו 1111111111ו 1111ו 111ו 11111111ו 1111111111111111111111111111111111111111ו 11111111ו 111ו 1ו

ריה 1התיא ,הrכוטיבציהrכקורותאוסוגrכבחינתככלל,

 ,אישיתחהיצמכגוןפנימייםrכוטיבציהrכקורותכיטוענת

החיצוניותלמוטיבציותבהשוואהיותרחיוביבאופןתורrכים

לגביספקעולהלאהשניםלאורךולהצלחה.לבריאות

בעבודהתפקוודלביןהפרטשלהמוטיבציהביןהקשר

) 2001 , Landy & Conte (. 
ניתןואשרביותרהרלוונטייםהעבודהrכמשתניאחד

rכידתנויהלקצונה,הrכוטיבציהלביןבינוקשרלשער

 .) engagement (פרטהשלתיגונראהותרובrכחה
תחושתעלrכשפיעההפרטשלהrכחוברותrכידת

 Schaufeli, Salanova ,(בארגוןוקליטתוחיוניותו
-Gonzalez , 2ס 02 oma & Bakker (, כהווהrכעשהוrל

 Schaufeli, Bakker &כקהילשחהארגוניהניגודאת
אלוrכדדיםשניביןקשרבהנחת .) Salanova , 2ס 06

עםבקשרתיrכצאהמוטיבציה ,וrכחוברות)(rכוטיבציה

תחושתכגוןrכשrכעותייםארגונייםוrכשתניםפרטrכשתני

"rכקדיש"הואבהוהמידההעובד,שלעצrכיתלותייע

 .) dedication (לעבודהועצrכ

לקצונההמוטיבציהחשיבות

ותפקודלפיתוחקריטיובסיסהיסודינrכאבאחת

הrכוטיבציהנהיהבצה"ל,הקצונהשדירתשלrכלייאופט

לקצונההrכוטיבציהקצינים.להיותהrכועrכדיםשל

 :בחינותrכשתיrכשrכעותית

בתפקידrכהותיrכרכיבהינההמוטיבציהן:יהקצתפקיד

הודרשתרבהאחריותבעלמפקדrכהיותוכנגזרתהןהקצין.

מהווהשהקציןכךrכעצםוהןלתפקיוד,תימרבמחויבות

לחייליו.אישיתוודגמהלחיקוידמות

ל"צהשלביכולתומשrכעותימרכיב :לקצונהיצויהמ

הינו ,לקצונהוrכתאיrכהאיכותיתאוכלוסייהלמצות

 .קציניםלהיותהמועמדיםשליהצהמוטיב

רבים,בחילותקייםלקצונההrכוטיבציהשיח

וrכשפיעההחילותידיעלrכנוטרתלקצונהכשהrכוטיבציה

הראוייםהrכועrכדיםבחירתבעתההחלטותקבלתעל

ההתאrכהבחינתכייתהלולהתחלתלקק"ץליציאה

רביםחילות .ק)"rכבד-קצונהrכבדקי(ביצועלrכסלול

ובשיrכורבפיתוחבאיתור,rכרכזייםrכשאביםrכשקיעים

שיחותכנסים,כקיוםהחייליםבקרבלקצונההrכוטיבציה

 .וכודrכה)קצונהותרנותלrכנועסיונותינ ,סא"ל

rכתקייםובזרועותבחילותלקצונהבrכוטיבציההעיסוק

 :) 2ס 11וקאירי,גולדנברג ,נעם(ראורrכותבשלוש

הקצונה,שדרתאתהrכועrכדשלתפיסתו-הפרטברמת

בעיניוהרלוונטייםבתחוrכיםכולתוילגביתפיסתו

 ;ולתרוםלהתפתחהחיילשלרצונופיקוד),כלדוגrכה

החברתיתהסביבהבההrכידה-החברתיתברמה

rכעבירה ,וrכפקדיםחברים-החיילrכתפקדבתוכה

ובעיקרלקצונה,התאrכתוrכידתלגבייםרrכס

 ;לקצונהציאהיהאתמעודדיםrכפקדיובההrכידה

>נלאופיהקשוריםםיrכאפיינ-הארגוניתוrכבניתברמה
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תפיסת(ובעיקרהספציפיבחילהקצונהתפקידי

הקצונהתפקידישלנתפסתו"אטרקטיביות"התפקידים

המיצויתהליכיביןההלימהמידתהחיילים),בעיני

עלבוהצבאיבשירותהשלבמולאללקצונההחיליים

הבשלות(ומידתלקצונההיציאהעללהחליטהמועמד

המוטיבציהזה),התפתחותיבשלבהמתאפשרת

ומאפייניהספציפיהחילאתהמאפיינתלשירותהכללית

לחיקוי.כמקורבחילהקצונהשלהפיקוד

ביטוילידיבאהלאלקצונהשהמוטיבציהפיעלאף

לקצונה,המטכ"ליתהמיוןבמערכתכמדדרשמיבאופן

אשרמועמדלקצונהלמצותרבקושיקייםכיברור

נכונותומבחינתהן-קציןלהיותנכונותחוסרמביע

מבחינתוהןוהמיצוי,המיוןלתהליכילהתייצבהמעשית

 .אלומערכותעםשלוהפעולהשיתוף

כיהעלתה 2010בשנתבוצעהאשרבחינהלדוגמה,

יציאתםאתודוחיםוטומטיליםבמבד"קהפסיכולוגים

חוסרמביעיםאשרהמתמייניםמןכמחציתשללקצונה

(ניתןהמבד"קביוםלקצונהליציאהמוחלטתמוטיבציה

במבד"קלמיוןנשלחיםאלומועמדיםמודעלתהותכמובן

לתפקודקשורההווטוהטלתכילציין.ישמלכתחילה).

חוסר(לדוגמה,המוטיבציהחוסרלאורבמבד"קהמועמד

מהווהאינוהמוטיבציהחוסראולםכנות),אופעולהשיתוף

למבד"ק.לקצונהמועמדיציאתלדחייתמספקתעילה

המוטיבציהסוגייתמרכזיותאתהמדגישנוסףממצא

כארבעהרקכיהינולקצונההמיצויבתהליךלקצונה

מוטיבציהחוסרמביעיםאשרהמועמדיםמןאחוזים

 .לקק"ץתהליךשלבסופוממוציםבמבד"קלקצונה

לקצובההמוטיבציה
הכמותשלאיכותה

בצה"ל,לקצונהבמוטיבציההרבהעיסוקאףעל

אצלהמוטיבציהופיתוחהמוטיבציהסביבהשיח

הצירסביבהמקריםבמרביתנעלקצונההמועמד

הפרט?שללקצונההמוטיבציהמידתמה :הכמותי
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המוטיבציהציוןהינהזהלעיסוקבולטתדוגמה

וןיצ .במבד"קםיהפסיכולוגידיעלהניתןלקצונה

שכלולביצועלאחרהפסיכולוגיםידיעלניתןזה

תשובת :מידעמקורותמספרשלאינטואיטיבי-קליני

שלוהמוטיבציהמידתלגביבשאלהלקצונההמועמד

("מדועפתוחהלשאלהתשובתו ,) 4-1של(בסקאלה

במהלךהנושאסביבושיחקצין?")להיותרוצהאתה

המוטיבציהציוןדברשלבסופואולםאישי.ריאיוןביצוע

מוטיבציה)חסר(מועמד 1שביןבסקאלהנעבמבד"ק

ייצוג-לקצונה)גבוההמוטיבציהבעל(מועמד 4ל"

 .המוטיבציהבבחינתהכמותיהצירשל

החשיבותאתלחדדברצוננוהכמותי.לצירכהשלמה

בשיחהאיכותיבצירגםומתמידרציףארגונישבעיסוק

מהםקצין?להיותהמועמדרוצהמודעהמוטיבציה:

אלומקורותומההמועמ.דשלהמוטיבציהמקורות

משתייך?הואאליוהארגוןועלהפרטעלמלמדים

סקרים .חדשעיסוקאינוהמוטיבציהבמקורותהעיסוק

אתוממשיגיםבוחניםבממד"ההמחקרבענףהמבוצעים

השניםלאורךמלש"ביםבקרבלגיוסהמוטיבציהסוגיית

גםכמו ) 2007פומרנץ-זורין. ; 1997אנגלנדר,(לדוגמה,

ופומרנץ·לוי(לדוגמה,לקצונההמוטיבציהמקורותאת

סקריםמממצאיחלקיוצגוהמאמרבהמשך .) 2008זורין.

עלבוצעאשרהנוכחי.המחקרלממצאיבהשוואהאלו,

 1ו 1ו 1וו 1ו 1ו 1ו 1ו 11ו 111ו 111ו 11ו 1ו 1ו 1וו 111ו 1ו 111111ו 111111111111111111111111111111ו 11111ו 11ו 11111111111111111111111111וווו

רציףארגונישבעיסוקהחשיבותאתלחדדברצוננו

להיותהמועמדרוצהמדועהאיכותי:בצירגס

אלומקורותומההמוטיבציה?מקורותמהסקצין?

משתייך?הואאליוהארגוןועלהפרטעלמלמדים
 1ו 1וווו 1ווווו 1ווו 1ו 11ווו 1ווו 11ו 111וווווו 1ו 1ו 1ו 1וווו 1וווווווו 1ו 1ו 1ו 11ווו 1ו 1ווווווווו 1ווווו 1ו 1ו 11ו 1ו 11111111ו 1ו 1ו 1וווו 1וו

 .במבד"קלקצונהמועמדים

בכלהצבאיבארגוןהיום-יומישהעיסוקנראההאמור,עם

הכמותי.הצירסביבבעיקרנעלקצונהלמוטיבציההנוגע

האיכותי.הצירסביבהמקרים.ברובמספקת,שאינהובצורה

נדונהבהםלקצונה,המיצויבנושאבחילותבכיריםבדיוני

מתוךכלרובנתוניםמוצגיםהמוטיבציה,סוגייתגםהיתרבין

מהחיל,המועמדיםשלהמוטיבציהלמידתבנוגעמבד"ק)

מקורותשאלתאולםחילית.ורבשנתיתרבבהשוואה

 .השיחמןנעדרתהמוטיבציה

מבסיסיכאחדלקצונההמוטיבציהבמקורותעיסוק

ולפיתוחלעידודלדרכיםבנוגעהארגוניתהחשיבה

תמונתינויולשלשיקוףגםכמולקצונה,היבציהמוט

עלרבותוללמדלסייעיכולהקיימת,הארגוניתהמצב

להתמקדצריךבהםהדגשיםועלהספציפיהארגון

והמיצויהמיוןבתהליךהמטרהלהשגתלהביאבמטרה

לקצונה.ביותרהמתאימיםשלהוצאתם-לקצונה

והמשךלקצונההמוטיבציהמקור
כקציןהדרן

מרכזינדבךהינהלקצונההמוטיבציהלעיל.כאמור

ודמותומנהיגמפקדהיותומעצםהקצין.שלבתפקיוד

לקצונההמוטיבציהביןקשרקייםכיסבירכן.עללחיקוי.

ויכולתוהקציןתפקודלביןלקצונההמוטיבציהומקורות

פקודיו.אתלהובילוהצלחתו

לאחרונהפורסםלהנהיגהמוטיבציהבנושאמענייןמאמר

 .) 2011 .דייקוון(קרקמנהיגות"של"מראותהעתבכתב

שלהעצמיהוויסותמוקדשביןהקשרנדוןזהבמאמר .

המנהיגותסגנוןלהנהיג,שלוהמוטיבציהמקורהמנהיג,

בעלימנהיגיםכינטעןהמונהג.הפרטעלוההשפעהשלו

 ) promotion (קידוםשלבמטרותהממוקדויסותמוקד
סגנוןויפגינולהנהיגרגשיתמוטיבציהבעלילהיותייטו

בעלימנהיגיםזאת,לעומת .כריזמטיתאומעצבתמנהיגות

 ) preventionכמניעהשלבמטרותהממוקדויסותמוקד
מוטיבציהמתוךלהנהיגייטושימור,שלבערכיםוהמחזיקים

מתגמלת.מנהיגותבסגנוןויתאפיינונורמטיבית-חברתית

השונות,גותיהמנהצורותכי(שם)נטעןלאמור,בהמשך

שונותלתוצאותיובילושונים,מוטיבציהבמקורותהמלוות

הרגשיתוהמוטיבציההקידוםמוקד .המונהגהפרטאצל

 .רגשיתולמחויבותלהתלהבותליצירתיות,יובילו

הנורמטיבית·והמוטיבציההמניעהמוקדזאת,לעומת

ארגוניתולתרבותלדייקלנטייהליציבות,יובילוחברתית

ויעילות.איכותהמעריכה

מסגרתמציגהנוכחיהמאמרלעיל,למוצגבהמשך

מועמדיםבקרבהמוטיבציהתומקורולניתוחלחשיבה

בוצעאשרתוכןמחקרממצאיהצגתבאמצעותלקצונה,

ואשרבממד"ה,המיוןמערכותפיתוחבענףהאחרונהבשנה

המוטיבציהמקורותאוודתויציביםמגווניםממצאיםהניב

המבד"ק.ביצועבשלבלקצונהמועמדיםבקרב

מקורותיוגדרוהמחקר.שיטתתוצגהמאמרבהמשך

השוואתייםממצאיםויוצגואופיינואשרהמוטיבציה

 .זהממחקרעיקריים

>נחשיבהמסגרתהצגת-המאמרשלעיקרוכאמור,
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ממצאים .לקצונהיהצהמוטיבמקורותייתגלסווניתוח

והמחשהראשונייםממצאיםהינםשיוצגוספציפיים

 .האמורהסוגמןבניתוחהקייםלפוטנציאלראשונית

מקורותמחקר

בצה"להמוטיבציה

המחקרשיטת

שמטרתואיכותניתוכןמחקרהינוהנוכחיהמחקר

בקרבלקצונההמוטיבציהמקורותשלואפיוןהמשגה

מועמדיםתיקי 401עלבוצעהמחקר .ק"במבדמועמדים

פעימת-נפרדותמחקריותפעימותבשלושבמבד"ק

ראשוניותמשמעויותובחינתאפיוןלשםא'מחקר

) 98 = n (, האפיוןלתיקוףב'מחקרפעימת) 128 = n ( 

קותיבדביצועלשםבאפיון)קלשינוי(לאחרג'ופעימה

 .) n = 176בהמשך;(מוצגנוספותהשוואתיות

באמצעותבוצעוואפיונםהמוטיבציהמקורותהמשגת

שלגולמיותמילוליותתשובותשלומיפויקריאה

רוצהאתה"מדועהשאלהעלבמבד"קהמועמדים

רלוונטייםתכניםאחרוחיפושקריאהגםכמו "קצין?להיות

במבד"ק.הפסיכולוגיםשלהסופיתהדעתבחוות

ממצאים

ואפיונם'כקצונההמוטיבציהמקורותהמשגת

על-ותירוקטגמספרעלמצביעמבד"קתיקיניתוח

 :קציןלהיותהפרטשלהמוטיבציהאתלבחוןתןינפיהן

לתרוםהרצון :""ציוניתמוטיבציה-לתרוםהרצון

הקצונהשבתפקידיהבנהמתוך ,לעםאולמדינהלצה"ל,

 .יותרגדולההתרומהמידת

בפתיחתוהןהצבאבתוךהן-אישיתלהתפתחותהרצון

באזרחות.ותיהזדמנו

אוהאחרעלהשפעה-השפעהבעלבתפקידלשרתהרצון

לקצונה.המועמדמשרתבוהספציפיאוהצבאיהארגוןעל

 ·תתתשעהעלמצביעהמחקרלקטגוריות-העל,מעבר

אחדכלמוצג 1בטבלה .לקצונהלמוטיבציהמקורות

מתוךלדוגמהוציטוטהסברכוללהמוטיבציה,ממקורות

מסייעיםלודגמההציטוטים .במבד"קמועמדיםתיקי

המקורות.מהותבהבנת

כולל ,ק"במבדהמוטיבציהמקורותטבלת . 1טבלה

מבד"קמתיקלדוגמהציטוט

לדוגמהציטוטהמקורהמברהמוטיבציהמקוד
ו

ליבצהכחיילרותילשמצברלתרוםהרצוןותרומהחשיבות
רנההשפעהישקציןנתורלתפקוד"."

 "החברהותיראהשנראיתאיךעללמדינה

ברמהלהתפתחלקצונההמוצמדשלרצונוהתפתחותקידום,
יארסכוחלניהולכליםהרבהארכוש"".

בוהטמוןהפוטנציאלאתולמצותהאישיתעצמיומיצוי

 "האזרחייםבחייםרבןוניסילישייתןדבר"".תובאזרחויתרוןניסיוןכמקנההקצונהבאזרחותיתרון

והשפעהכוח
ולצצבצציריםאנשיםשלחייםצללהשפיציאחריםצללהשפיצהרצון

יטוביםיותרלוחמיםואנשיםלהיותאותםהצבאיתהמצרכתוצל

מאזהיווההצבאיהשירותמבחינתי"

אישיתמיתולוגיה
ויצררגילהבלתישאיפהומתמיד "חלוםלהגשים"הפרטשלרצונו
הרציון .אליולהגיצירציתשמאודליבצהקציןולהיותישן

 "בצינייקסםבקבצולשרתלהישארשל

המערכתתיקון
 .המצרכתובקידוםנוייבשלסייצהרצון

יליבצהלינראיםשלאדבריםלשנותרוצהאני"
 "השבוראתלתקן"רצוןכללבדרן

קציןלישהיהמפניקציןלהיותרוצהאני"מההווהאומהצברדמותלחקותרצוןלחיקוימודל
 "כמוהןלהיותשואףאני ".מדהיםשהיהבמסלול

קציןלהיותלרצוןכדוחפתחיצוניתהשפצהםנינתיטריגר
כולם-המשפחה ,שליהחבריםכל"

 "חונכתיככה .םיקצינלקורסיצאו

גרנדיוזיות
מייהיהלא ,אהיהלאאניאם" ,קציניםחייביםלייצה;המדינהיכתחושה

 "המדינהצלשישמורמיושיצשהלכןתרוביהמתאיםיאניייו
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כולליםלעיל,םישמוצגכפילקצונההמוטיבציהמקורות

ואקסטרינסייםאינטרינסיים-שיקוליםשלרחבטווח

) 2001 , Landy & Conte ( להיות"מודעלשאלהבנוגע

השיקוליםבהבנתהעמקהמאפשריםספקללאאולםקצין?"

יותר.ה"חיצוניים"והשיקוליםה"פנימיים"

עדלבחוןמאודמענייןלקצונה,המוטיבציותלאפיוןמעבר

בקרבשכיחלקצונההמוטיבציהממקורותאחדכלכמה

הןהיתר,ביןלשקף.יכולהזובדיקה .לקצונההמועמדים

ווו 1וו 11111111111111111111111ו 111111111111ו 11111111111111111111ו 1111111111111111111111ווווו 1ו 1ו 1ווו 1ו 11ו 11111וו 1ו 1וו 1ו 1

מאפייניעלהןמצביעיםאלוממצאים

לקצונהוהמועמדיםבכללבצה"להמשרתים

ממניעיםרבותפועליםביייתכןאשרבפרט,

הקצונהמוסדתפיסתעלוהן"אישיים",
 111ו 11וו 11ו 1ו 111ו 11ו 1ו 1ו 1ו 1ו 11ו 111וו 1ו 1ווווו 1ווו 1וו 1ו 1ו 1ו 1וו 1ו 11וו 111ו 11ו 1וו 1ווו 1ו 1ו 111ו 111ווו 1ו 1ו 1ו 1111111ו 11ו 11111111

הנוכחיבעידןומהותההקצונהותפיסתהרוחהלכיאת

 , Yה·(דורהנוכחיהמשרתיםודרמאפייניאתוהןבצה"ל,
 .) 2010וכהן·ינון.גלזרלדוגמהראו

בקרבלקצונההמוטיבציותשכיחותמוצגת 2בטבלה

מדגםעלמבוססיםאלוממצאים .במבד"קהמועמדים

 .) n = 176 (בלבדהמחקרשלג'פעימה

מועמדיבקרבלקצונההמוטיבציותשכיחות . 2טבלה

מבד"ק

המוטיבציהמקור "

התפתחותקידום,
51% 

עצמיומיצוי

 44%והשפעהכוח

 26%למדינהותרומהחשיבות

 24%גרנדיוזיות

 21%אישיתמיתולוגיה

 11%המערכתתיקון

 11%םביבתיטריגר

 7%לחיקוימודל

 3%באזרחותיתרון

ביותרהשכיחהמוטיבציהמקורכילראותניתן

והתפתחותלקיודם"הרצוןהינומבד"קמועמדיבקרב

מוטיבציהמקורמביעיםמהמועמדיםאחוז 51 (עצמית"

"אישי/אינטרינסי".הואפניועלאשרמקורשהינוזה),

והשפעה",כוח"המוטיבציהמקורשכיחמכןלאחר

"אישי".לשינויברצוןנוגעהואאףבבסיסואשר

ותרומה"חשיבותהמוטיבציהמקורשכיח .מכןלאחר

 .מובהק"חיצוני"מקורשהינולמדינה",

המשרתיםמאפייניעלהןמצביעיםאלוממצאים

כיייתכןאשרבפרט,לקצונהוהמועמדיםבכללבצה"ל

מוסדתפיסתעלוהן"אישיים",ממניעיםרבותפועלים

כוח"כ"מקורמבעבריותרנתפסכישייתכן-הקצונה

לאומי.רקולאאישי

 :בחינותמכמההאמוראתלסייגיש

תפיסתעלאוהמשרתיםעלביקורתבאמוראין

ניתן .בלבדמצבתמונתלשיקוףניסיוןאלאהקצונה,

מועדףאונכוןמוטיבציה"מקורמהובשאלהלודן

הדיוןבפרק(נדוןכזהישנובכללאםלקצונה",

 .הנוכחי)במאמר

יכוליםוההשפעהוהכוחההתפתחותמקורות

בראייתכיייתכןשכן"חיצוניים",כמקורותגםלהתפרש

לבצעמשאיפהנובעולהשפעהלכוחהרצוןהמועמדים

עליו.אוכלשהובדברשינוי

במבד"קמועמדים 176עבורמוצגיםהממצאים

יוודאהמועמדים,כלשלמקיפהשבחינהייתכןבלבד.

בהמשך),שיוצג(כפיאוכלוסיותביןהשוואתיתבחינה

 .יותרמגווניםאושוניםמעטממצאיםתניב

מקורותלאפיוןתוכניתיקוףלבצעמנתעל

לסקריממצאיםהשוואתבוצעהבמבד"ק,המוטיבציה

עסקאשרולמחקר ) 2007(פורמנץ-זורין.מלש"ב

ן.יופומרנץ·זור(לוילקצונהביציאהמפקדיםבמעורבות

המחקר:בענףשניהםבוצעואשר ,) 2008

נשאלו 2006בשנתבוצעאשרמלש"ביםבסקר

מהעובדהגאווהחש/האת/ה"מדועלשירותהמועמדים

המועמדיםתשובותבצה"ל?"לשרתעומדותשאת/ה

כאפיקהצבאיהשירותקטגוריות:לשלושסווגולשירות

והשירותקולקטיבשלכביטויהשירותלמדינה,תרומה

ניתןבאתגרים).עמידההתבגרות,(כגוןכחוויההצבאי

מוטיבציהמקורותלביןבגיוסהגאווהביןברצףלהבחין

עצמית.והתפתחותלמדינהתרומהכגוןלקצונה

רוציםהםמדועעמדיםוהמנשאלוזה,לסקרבהמשך

 [>רצוןכללוהתשובותלוחם/קרבי.בתפקידלשרת
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השירותשלואופיועצמילמיצויציפייהלמדינה,לתרום

אלהמשכיותלראותניתןאלובממצאיםגםהקרבי.

 .לקצונההמוטיבציהמקורותמול

בוצעלקק"ץביציאהמפקדיםמעורבותמחקר

לקצונהליציאהמניעיםבירורכללאשרסקר.באמצעות

נתוניבעלי(חייליםשתייםמתאםבעליחייליםבקרב

בניההזמחקרנה).לקצולמיצויגבוהעדוףיבתונהצק

למדינהתרומה :לקצונהמניעיםאומקורותחמישה

אחוז 23 (השפעהיכולתמהחיילים);אחוז 42 (ל"ולצה

השפעהכמאפשרתנתפסתקצונה-מהחיילים)

וגםהצבאיתבמערכתגםדבריםלשנותוכהזדמנות

אחוז 17 (מקצועיים-תעסוקתייםשיקולים ;לה)מחוצה

מהחיילים);אחוז 14 (באזרחותלחייםמועילמהחיילים);

 .)םימהחיילאחוז(תשעהעצמימושימ

 .הנוכחיתהבחינהלממצאיםיחופפכמעטאלומניעים

מקצועייםשיקולים(לדוגמה,עיםיהמנבאפיוןהןהבדלים

המניעיםמןאחדכלבשכיחותוהןבמבד"ק)עלושלא

בקרבשכיחאשרהאזרחייםבחייםיתרון(לדוגמה,

 14לעומתבמבד"קמהמועמדיםבלבדאחוזשלושה

להסבירניתןמפקדים),מעורבותמחקרבקרבאחוז

במבד"ק(מועמדיםהמדגמיםמאפייניבאמצעותהן

והןבלבד),גבוהיםקצונהנתוניבעליחייליםלעומת

וניימ(הקשרםיהמחקרבוצעובוההקשרבאמצעות

לאסקרלעומתהחברתיתהרצייהוהשפעתבמבד"ק

מחייב).

המוטיבציהמקורשכיחותכילמדיבולטזאת,עם

 ,מבד"קמועמדיבקרביותרנמוכהלמדינה""תרומה

היציאהבשיקוליאמיתייםשינוייםלאורכיייתכן

לחלופיןאו ,) 2011לעומת 2008 (השניםביןלקצונה

 .מדידהטעותעקב

שלמחקרםהינולהשוואהנוסףרלוונטימחקר

ההכשרהתסריטיאודות ) 2010 (ובן-אריוינשלפזן.

 .יבשה)(קק"ץלוחמיםקציניםבקרבבשטחוהתפקיד

 30עםראיונותהתקיימוזהאיכותניאורךבמחקר

עדכשנהלאחרגםמהםעשרהועםבקק"ץצוערים

שבוהאופןאתלבחוןבמטרהבתפקי.דוחצישנה

 .כמפקדיםהזוטריםהקציניםםיומתעצבמתפתחים

מוצגים 1בבה"דלקצונהבהכשרהכיעלהבמחקר

תסריט-מרכזייםתסריטיםישנהצועריםבפני

ידעתרגולות, ,ברורההי(היררכתפקידיי-מקצוע

מחולקכשהאחרוןחברתי-ערכי,ותסריטמקצועי)

ולמסרשליחות) ,לאומיות(הקרבה,ציוני-חלוצילמסר

החיילואבא",אמא"כהקציןלפרט,(הדאגהאישיבין

בולטהשטחבתפקידי ,זאתלעומת .כאינדיבידואל)

פיתוחעלדגשהשםהטירונים",מ"מ"תסריטבעיקר

 .הכפיפיםוטיפוח

לקצונה,במוטיבציהעסקלאהמחקרמוקדאמנם

דומיםהשוניםהתסריטיםכילראותניתןאולם

 :לעילםוצגיהמהנוצלקטיבציההמוותרולמקייםפאוב

מצביעזהממצא .וההשפעהוהכוחלמדינההתרומה

מקורות-הנוכחיתהניתוחמסגרתרלוונטיותעל

בחיייותרמתקדמיםלשלביםגם-לקצונההמוטיבציה

 .בשטחוהקציןהצוער

'כקצונההמוטיבציהמקורות"מורכבות"

מקורביןהבחנהלבצעלמדיקלהמקרים,במרבית

רלוונטיחומרקריאתבתהליךלמשנהו.אחדבציהימוט

לכדיהמללקידודמלאכתבמבד"ק.מועמדיםימתיק

בחלקכיאםמורכבת,אינהמאופייןמוטיבציהמקור

המוטיבציה,מקורותביןחפיפהקיימתהמקריםמן

מותיכמתאלהתפרשיכולותהמועמדשלואמירותיו

 .זמנית-בומקורותלשני

הפרטשלהמוטיבציהמקורותאפיוןבתהליךכן.כמו

מביעיםבמבד"קהמועמדיםמןגבוהאחוזכיעולה

יותרעלשמבוססתכזוכלומר"מורכבת",מוטיבציה

התפלגותמוצגת 3בטבלה .אחדמוטיבציהממקור

המוטיבציהמקורותכמותאוהמקורות, ""מורכבות

פעימת(בקרבבמבד"קהמועמדיםבקרבלקצונה

 .)'גמחקר

מספר-המוטיבציהמקורותמורכבות . 3טבלה

מבד"קמועמדיבקרבמוטיבציהמקורות

מקורותכמות

אחוזאצלהמוטיבציה

לקצונההמועמד

 34%ו

2 42% 

3 18% 

5-4 6% 
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ו 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מביעיםאחוז) 66 (במבד"קהמועמדיםמרבית

עלמצביעזהממצאאחד.מוטיבציהממקוריותר

כחד-נתפסתאינהורובוקצונהשהיציאהכך

תחומיםומספרקשורהאוכמשפיעהאלאממדית
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

אחוז) 66 (במבד"קהמועמדיםמרביתכילראותניתן

מןכשלישרק .אחדמוטיבציהממקוריותרמביעים

ממצאבלבד.אחדמוטיבציהמקורמביעיםהמועמדים

נתפסתאינהלרובלקצונהשהיציאהכךעלמצביעזה

תחומיםלמספרקשורהאוכמשפיעהאלאכחד-ממדית

 .מדינה)אחר,(עצמי,

ביןקשרקייםלאכיהעלתהסטטיסטיתבדיקה

העברית,מדדיציונילביןהמוטיבציהמקורותמורכבות

אםניתןלקצונה.המועמדיםשלהקב"אאוהדפ"ר

אשרמובחן.מדדמשקףהמורכבותמדדכילומרכן

ביטויואינולקצונהליציאהמגווניםמניעיםעלמצביע

 .שכליתכולתישלנוסף

 "נמוכה"ו ""גבוההמוטיבציהבעלי-מקורותהבדלי

מועמדיבקרבלקצונהיההמוטיבצמקורותאפיוןלאחר

המוטיבציהמקורותוכיצדהאםלבחוןהוחלטמבד"ק.

(הצירלקצונההמוטיבציהלמידתקשוריםהאיכותי)(הציר

מקורותמורכבותמידתנמדדההבדיקהלצורךהכמותי).

ידיעלהניתןהמוטיבציהציוןמולאללקצונההמוטיבציה

מוטיבציה :קטגוריותלשתי(מקובץבמבד"קהפסיכולוגים

 ~זה.קשרמוצג 4בטבלה .נמוכה)ומוטיבציהגבוהה
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בהשוואה-המוטיבציהמקורותמורכבות . 4טבלה

במבד"קוגבוההנמוכהמוטיבציהבעליבין

•• 
מקורותכמות

אצלהמוטיבציה

לקצונההמועמד

 26% 52%ו

2 33% 46% 

3 14% 20% 

5-4 1% 8% 

 100% 100%םה"כ

הנמוכההמוטיבציהמבעליכמחציתכילראותניתן

לעומת .לקצונהבלבדאחדמוטיבציהמקורהביעו

כרבערקהגבוהה,המוטיבציהבעליבקרבזאת,

בעליבקרבמאידך.בלבד.אחדמקורהביעומהם

הביעומשמעותיתגבוהאחוזגבוהה,מוטיבציה

מקורותשלחמישה)עד(שלושהגבוההכמות

 .לקצונהמוטיבציה

סטטיסטיתומשמעותימובהקנמצאזהממצא

) 001 .< t= - 74.9, n=176 , p (. 

לקצונהשהמועמדשככלכךעלעימצבזהממצא

 ,יותרומגוונותרבותמסיבותלקצונההליציאמונע

(אויותרגבוההלקצונהשלוהמוטיבציהמידתכך

כגבוהההאחרידיעלהמוטיבציהתפיסתלפחות

מבנהתוקףעלמצביעהממצאכן.וכמ .ותר)י

מקורותככלל.כישנמצאכיווןהמוטיבציה.מקורות

מוסיפיםאלאזהאתזהמייתריםאינםהמוטיבציה

המוטיבציה.מידתעםלקשראחדכל

מידתלביןספציפייםמקורותביןהקשרבבחינת

מקורותשניעבורכיעלהלקצונה,המוטיבציה

ו"תרומהעצמית"והתפתחות"קידום-מוטיבציה

ביןמובהקחיוביסטטיסטיקשרקיים-ינה"דלמ

לקצונההמוטיבציהמידתןילבהמוטיבציהשלקיומה

) 001 .< r=.28, n=176, p<.001; r=.21, n=176, p 

מוטיבציותהמביעיםמועמדיםכלומר,בהתאמה).

למדינהולתרומהעצמיתלהתפתחותברצוןשמקורן

לאלובהשוואהיותרגבוהמוטיבציהציוןמקבלים

אלה.למקורותמוטיבציותמביעיםשאינם

שלהנמוכהשכיחותואףעל .מאידך

שליליקשרנמצאזה,מוטיבציהמקור

) 001 .< r= - .27, n=176, p ( המוטיבציהמקורבין

 .לקצונההמוטיבציהמידתלביןבאזרחות""יתרון

שמקורהמוטיבציההביעואשרםימועמדכלומר.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

הבדליםעלמצביעיםהמוצגיםהממצאים

האוכלוסיותביןהקצונהובמניעיהקצונהבתפיסת

היתרונותאודותבחשיבהלסייעויכוליםהשונות,

קצונהפיתוחמסלולשבכלוהחסרונות
 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ו 11111111ו 1ו 1ו 111111111

מוטיבציהציוניקיבלובאזרחות,יתרוןלהשיגברצון

 .יותרנמוכים

אוכלוסיותהשוואת-המוטיבציהמקורותהבדלי

מבנים.עלללמדיכולהואשרביותר,מעניינתבחינה

בצה"ל,הקצונהלקראתהתפתחותותהליכיתפיסות

בהשוואההיהמוטיבצממקורותאחדכלשכיחותהינה

להעידיכוליםאוכלוסיותביןהבדליםאוכלוסיות.בין
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שונותתפיסותעלגםכמוהתפתחותתהליכיעל

 :לודגמה .אלואוכלוסיותבקרבלקצונהבנוגע

המינים.ביןהבדלים

הקצונה.פיתוחמסלוליביןהבדלים

רבוהבדליםשונים,מחילותמועמדיםביןהבדלים

ספציפי.חילבתוךשנתיים

מפאת .ראשונייםהשוואתייםממצאיםמוצגיםלהלן

פיתוחמסלוליביןהשוואותמוצגותהמקוםקוצר

בלבד.וחילותהקצונה

הקצונהפיתוחמסלוליביןהבדלים

אוכלוסיותביןהשוואתייםממצאיםמספרלהלן

והעתודההקבעהחובה,אוכלוסייתבמבד"ק:שונות

חיילי 101הכולבסךהמחקר.שלג'פעימהבמדגם

קבע:אנשי-20ועתודאים 34חובה.

רבמספרשלשילובכלומריותר,גבוההמורכבות

הקבע.אנשיבקרבמוטיבציהמקורותשליותר

עצמית"והתפתחות"קידוםהמוטיבציהמקור

הקבע,ואנשימהעתודאיםאחוז 80-70ידיעלהובע

 .בלבדהחובהמחייליאחוז 34לעומת

 25ידיעלהובעהמערכת""תיקוןהמוטיבציהמקור

החובהמחייליאחוז 13לעומתהקבע,מאנשיאחוז

 .מהעתודאיםאחוזיםושלושה

בתפיסתהבדליםעלמצביעיםהמוצגיםהממצאים

השונות.האוכלוסיותביןהקצונהובמניעיהקצונה

והחסרונותהיתרונותאודותבחשיבהלסייעויכולים

עלבחשיבהגםכמוקצונה,פיתוחמסלולשבכל

 .המסלוליםמןאחדכלשלשונהעיצוב

חילותביןהבדלים

שונים.חילותביןהשוואתייםממצאיםמספרלהלן

החילותהמחקר.שלו·ג'א'פעימותמדגםפיעל

שלקטנהיחסיתבכמותכיאםבבחינה,שנכללו

(חש"ן.האג"םחילותחל"ג,חש"ל,הינם:מועמדים,

וחי"ר.ח"א . Cחה"ןחת"ם,

באפיוןהבדליםעלמצביעיםהראשונייםהממצאים

החילות:ביןהמוטיבציהמקורות

רבמספרשלשילובכלומריותר,גבוההמורכבות

 .חי"רמועמדיבקרבמוטיבציהמקורותשליותר

"כוחלקבלתהמוטיבציהמקורעליותררבדגש

ולחילותלחל"גבהשוואהובח"אבחי"רוהשפעה"

האג"ם.
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