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 תקציר

עבודה זו ? מדוע קיימים הבדלים משמעותיים ביכולת של בני אדם להיות מחויבים לארגון

 ,Attachment Theory(התקשרות מציעה שאחד המפתחות להבנת הבדלים אלו הוא תיאורית ה

Bowlby, 1969( .לקרבתם של דמויות ראשוני ומולדבני האדם צורך תיאורית ההתקשרות טוענת של 

. תיים עם מצוקות ואיומים סביבבמטרה להתמודד, )Attachment Figure(אחרות מגנות ותומכות 

 -  )Caregiver(מות מטפלת לד,  לחייו של התינוק ומופנהה מהשנה השניימתעצם, תהליך ההתקשרות

 מערכת את, בשעת מצוקה  מפעילתמיכה והגנה, הצורך של התינוק לחפש קרבה .ב האםו רעל פי

שמוביל את התינוק לפנות לדמות המגנה במטרה להקל על ) Primary (ההתקשרות הראשונית

רשת של  ו)Secure Base(של דמות זו יוצרים בסיס בטוח תמיכה והגנה , תגובה. מצוקותיו ופחדיו

 הכוללות גם  לחקור את העולם ולפתח יכולות אישיותתינוקמאפשר ל היאינסטרומנטאלובטחון רגשי 

הצלחה כרונית בהשגת בסיס  .)Mikulincer & Shaver, 2003(פיתוח קשרים עם אנשים אחרים 

ת כשלון מערככלומר , בטוחהבסיס האי השגת . בטוח מובילה להתפתחות סגנון התקשרות בטוח

 וכתוצאה מפריע ומעכב את המעבר של התינוק ממצבי מצוקה למצבי רגיעה ,ההתקשרות הראשונית

 זומערכת . )Secondary - attachment, Main, 1990(  מערכת ההתקשרות המשניתמופעלת, מכך

על מנת להתמודד עם המצוקות והאיומים . תינוק בהתמודדות עם כשלון השגת התמיכהלמסייעת 

  דפוס חרד– חיפוש יתר של קרבה:  באחת משתי אסטרטגיות המשנההוא משתמשהסביבתיים 

)Hyperactivation, Cassidy & Kobak, 1988(דפוס נמנע – הקרבה  הפסקת חיפוש:הימנעות ו 

)Deactivation, Cassidy & Kobak, 1988; Mikulincer & Shaver, 2003; Shaver & 

Mikulincer, 2002( .  

קשרים רומנטיים מכלול התנהגויות כגון ים גם בבגרות ונמצאו כמשפיעים על דפוסים אלה נשמר

)Mikulincer & Shaver, 2003( והתנהגות במקום העבודה )Hazan & Shaver, 1990(למשל   .  

ודיווחו כי דעתם , הם התקשו להשלים משימות, ביצועיהם של החרדים היו פחות טובים

הם דיווחו על חוסר . וס התקשרות נמנע מעדיפים לעבוד לבדבעוד עובדים בעלי דפ. מוסחת בקלות

נראה כי לסגנון , לפיכך. )Hazan & Shaver, 1990(שביעות רצון מעבודה משותפת עם עמיתים 

אחת התופעות . ההיקשרות יש פוטנציאל להסביר תופעות נוספות ומרכזיות בתחום העבודה
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, בהתאם לכך. רות היא מחויבות ארגוניתהארגוניות שנראית קשורה תיאורטית לסגנון ההתקש

של העובד ) Organizational Commitment(השלכות דפוסי ההתקשרות על המחויבות הארגונית 

  . מהווים את ליבת מחקר

במודל הרב ממדי השתמשתי בחינת המחויבות הארגונית של העובד למקום עבודתו ל

 Three Components Model of Organizational(מודל שלושת הממדים , המקובל ביותר

Commitment, Meyer & Allen, 1991( .מחויבות אפקטיבית : שלושת הממדים הינם)Affective 

(Commitment מחויבות ;להתקשרות ולמעורבות של האדם בארגון,  להזדהות הרגשיתמתייחסת 

ומחויבות  ; לעלויות הקשורות בעזיבת הארגוןתמתייחס) Continuance Commitment( עסקאית

  , לחובה להישאר בארגון מתייחסת )Normative Commitment. Allen & Meyer, 1990(נורמטיבית 

)Allen & Meyer, 1996, p. 253(.   

 & ,Meyer, Stanley, Herscovitch(לכל אחד מהממדים השלכות שונות על תוצרים ארגונים 

Topolnytsky, 2002( .אשר העובד בעל מחויבות ארגונית ההשלכות החיוביות ביותר נוצרות כ

סקאית או יבניגוד לעובדים עם מחויבות ע( עובדים בעלי מחויבות אפקטיבית גבוהה ,לכן. אפקטיבית

 ולכן )Cohen & Kirchmeyer, 1995(צריכים להיות מבוקשים על ידי הארגונים ) נורמטיבית גבוהה

    . אתמקד במחקר זה במחויבות אפקטיבית

  :ההתקשרות למחויבות ארגונית אפקטיביתסגנון מחקר נבחן הקשר בין בשלב ראשון של ה  

H1 :כך המחויבות הארגונית האפקטיבית , ככל שדפוס ההתקשרות של האדם בטוח יותר

  ). אפקט עיקרי(שלו גבוהה יותר 

עוצמת הקשרים באפקט בסיסי זה עשויה להשתנות כתוצאה ממערכת היחסים עם הדמות 

כיצד הוא , האם הוא מגיב למצוקות לחרדות ולבעיות העובד(ותי בארגון עם האחר המשמע, המגנה

   . המנהל,ה להיות גם הממונהיכולודמות זו ) 'מגיב וכו

, הדיאדית בין המנהל והעובדיחסים הבדומה לקשרים ולמערכות יחסים אחרות גם מערכת 

על המחויבות יכולה להיות הרסנית או מועילה ולהשפיע  ,המתרחשת בעיקר במקום העבודה

נבחן האופן כיצד סגנון ההתקשרות , לפיכך.  בפרטשל העובדבכלל ועל המחויבות הרגשית הארגונית 

  .של המנהל מתערב בקשר בין סגנון ההתקשרות של העובד למחויבות הארגונית שלו
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  :להלן השערות המחקר ביחס לקשרים הדיאדים

2H:  

)a (של עובדיוהארגונית האפקטיביתיבות  המחו,שר המנהל בעל סגנון התקשרות בטוחכא  ,

  .תהיה גבוהה, כל דפוסי ההתקשרותמ

)b (המחויבות הארגונית האפקטיבית של עובדיו ,  חרדכאשר המנהל בעל סגנון התקשרות

  .תהיה גבוהה רק בקרב עובדיו בעלי דפוס התקשרות חרד ונמנע

)c (אפקטיבית של עובדיו המחויבות הארגונית ה,  נמנע המנהל בעל סגנון התקשרותכאשר

  . תהיה נמוכה, מכל דפוסי ההתקשרות, לארגון

נבדקה אפשרות שהקשרים ,  כמו כן.סקאית ונורמטיביתיבנוסף נבחנו גם הקשרים ביחס למחויבות ע

  ).ציבורי/ פרטי(בין סגנונות ההתקשרות למחויבות יהיו תלויים בסוג הארגון 

ומחקר ארגונים ) N=178(חקר מקדים מ: השערת המחקר הראשונה נבדקה בשני מחקרים  

)613=N .(השערת המחקר השנייה נבדקה במחקר הארגונים.  

רצפי (דפוסי ההתקשרות הוגדרו הן באמצעות מדדים של רצפי ההתקשרות , 1Hלבדיקת   

גבוהים בחרדה , נמנע, חרד, בטוח(והן באמצעות חלוקה קטגוריאלית ) החרדה וההימנעות

  .בשל מגבלות סטטיסטיות,  נערכה רק באמצעות רצפי ההתקשרות2Hאולם בדיקת ). ובהימנעות

מבחן , למשל במחקר הארגונים.  אוששה בשני המחקרים1H, בהתאם לממצאי המחקר

קונטרסט מתוכנן מצא הבדל מובהק במחויבות האפקטיבית בין העובדים הבטוחים לעובדים בעלי 

המחויבות האפקטיבית של עובדים . [t (609) =3.014 p=.002]סגנונות התקשרות שאינם בטוחים 

  . בטוחים גבוהה יותר מזו של עובדים בעלי דפוסי התקשרות שאינם בטוחים

-=r(ורצף החרדה ) r=-.11, p<0.01(נמצאו מתאמים שלילים מובהקים בין רצף ההימנעות , כמו כן

.08, p<0.05 (כך , נעותאו ההימ/ ככל שהמשתתף גבוה ברצף החרדה ו. למחויבות אפקטיבית

  . המחויבות הארגונית האפקטיבית שלו נמוכה יותר

2Hנבחנה באמצעות  Hierarchic Linear Modeling )HLM (של שברצף ההימנעות, נמצא 

מחויבות בקשר לוגם  (למחויבות אפקטיביתהעובדים אין שונות מובהקת בין צוותי העובדים בקשר 

גבוה ברצף ההימנעות כך המחויבות הרגשית שלו ככל שהעובד יותר  ,כלומר. )עסקאית ונורמטיבית
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ממצא זה עומד בסתירה . ללא כל תלות בסגנון ההתקשרות של המנהל שלו, לארגון נמוכה יותר

  .2Hלהשערות 

הן ביחס ,  של העובדים נמצאו הבדלים מובהקים בקשר למחויבות אפקטיביתברצף החרדה

 והן EST 0.02, SE 0.02, p<0.05) – (Variance of level 2 interceptלשונות החותך בין הצוותים 

   .)Variance of level 2 slopes – EST 0.04, SE 0.03, p<0.05(ביחס לשונות השיפוע 

  .תוצאות מובהקות דומות נמצאו גם ביחס למחויבות עסקאית ונורמטיבית

  . עם סגנון ההתקשרות של המנהלהממצאים אלה מראים אפשרות של קיום אינטראקצי

a2H  -לא ניתנה לבדיקה בשל מגבלות סטטיסטיות .  

b2H  -בין רצף החרדה של המנהל לרצף החרדה של העובד על המחויבות ה לא נמצאה אינטראקצי 

שהעובד גבוה יותר  וככל שהמנהל גבוה יותר בחרדהככל ש נמצא ,ואולם .האפקטיבית של העובד

  . יותרוההגבשל העובד  והנורמטיבית העיסקאית כך המחויבות בחרדה

c2H – שהמנהל גבוה יותר בהימנעות נמצאה אינטקרציה חלקית התומכת בהשערה ומראה שככל 

 יותר ואילו המחויבות נמוכה של העובד האפקטיבית כך המחויבות ,שהעובד גבוה יותר בחרדהוככל 

  ).מחויבות נורמטיבית לגבי הלא נמצאה אינטראקצי(  באופן משמעותיעולההעסקאית שלו 

ל המתייחסות למחויבות אפקטיבית אינן מושפעות מסוג הארגון "תוצאות הנכל ה

  ).ציבורי/פרטי(

אישוש האפקט העיקרי של מחקר זה .  תמיכה חלקית להשערות המחקרנמצאה, לסיכום

 גם על החיבור הרגשי של העובד למקום 1מראה שסגנון ההתקשרות של האדם משמעותי ומשפיע

בעוד שסגנון התקשרות , ת בטוח מאפשר יצירת קשר רגשי לארגוןנמצא שסגנון התקשרו; עבודתו

עובד יכולת ההתקשרות האפקטיבית של ה, יתרה מכך; נמנע בעל השפעה שלילית על קשר רגשי זה

לממד ההימנעות , כמו כן;  אינה מושפעת מגורמים חיצונים כולל סגנון ההתקשרות של המנהלהנמנע

על החיבור הרגשי ,  המחויבות האפקטיבית של העובד החרדשל המנהל השפעה שלילית והרסנית על

  . שלו לארגון

                                                   
  .חרף העובדה שהמחקר הינו מתאמי, נעשה שימוש בשפה סיבתית,  למען נוחיות הקריאה והבנת רעיונות המחקר1
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פרשנות הממצאים , יחד עם זאת. לממצאי מחקר זה תרומה חשובה וייחודית לעולם העבודה

בדיון מובאות הן הצעות לשיפור מערך , לכן. נכתבה בהנחה שניתן לסמוך על הממצאים ללא סייג

  .תוצאות המחקרוהן הסברים אלטרנטיביים ל, המחקר
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 מבוא. 1

רובינו חווינו סיטואציה בה המנהל הישיר שלנו גרם לנו לאהוב את העבודה ולהשקיע בה את  

המנהל הישיר שלנו גרם לנו לסבל ולרצון עז לעזוב את מקום , או מנגד. מרצנו ואף יותר מכך, זמננו

סיטואציות . בותנו למקום העבודהמערכת היחסים שלנו עם המנהל השפיעה על מחוי, כלומר. עבודתנו

מה ? האם המחויבות של כל העובדים מושפעת מהתנהגות המנהל: אלה מעלות את השאלות הבאות

שגורם לעובד לחוש או לא לחוש תחושת חיבור רגשי , של המנהל והעובד, מאפיין את מערכת היחסים

  ? לארגון

 תיאורית ההתקשרות: יקריותמחקר זה יתייחס לשאלות אלה תוך שימוש בשתי תיאוריות ע

)Bowlby, 1969. Attachment Theory(שתשמש לאפיון סגנון ההתקשרות של העובד והמנהל  ,

 Meyer & Allen, 1991. The Three Components Modal of( מודל מחויבות ארגוניתו

Organizational Commitment(עבודה זו תחקור. שישמש להבנת היבטים שונים של מחויבות  

העבודה הנוכחית , יתרה מזאת. ראשית את הקשר בין סגנון ההיקשרות של העובד ומחויבותו לארגון

 עובד תוך התייחסות לדפוסי ההתקשרות של שני שותפי –תציע התבוננות חדשנית בדיאדות מנהל 

תיאורית ההתקשרות : מובאות להלן סקירות של הנושאים הבאים, כדי לפתח את ההשערות. הדיאדה

  .  עובד–תוך התייחסות לדיאדת מנהל , לאחר מכן אדון בדיאדות ארגוניות. ויבות ארגוניתומח

  

   תיאורית ההתקשרות1.1

   תיאורטי רקע1.1.1

 ,The Attachment Theory, Bowlby, 1973(תיאורית ההתקשרות ביסודה של 

ת אחרות מגנות  לקרבתם של דמויוראשוני ומולד צורך ישבני האדם ניצבת הטענה של )1982/1969

צורך זה בפרט . תיים עם מצוקות ואיומים סביבבמטרה להתמודד, )Attachment Figure(ותומכות 

בו ומופנה לדמות מטפלת ,  לחייו של התינוקה מהשנה השניימתעצםותהליך ההתקשרות בכלל 

)Caregiver(ב זו האםו רעל פי  אשר.   
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  ממחקרים שנעשו בקרב בעלי חייםההושפעההתמקדות בקשר בין התינוק לאם והשלכותיו 

לאם כבר בימים הראשונים  קשר חזק מחקרים אלו הראו. 2ובחנו את הקשר בין האם לצאצאיה

שעת מצוקה העדיפו הצאצאים את חמימותם של אימם על פני ב, כמו כן . של הצאצאיםלחייהם

תצפיות על  Bowlby (1969; 1973) ערך, בהשראה זו .(Bowlby, 1969)סיפוק צרכים פיזיולוגים 

מכאן מסקנתו . ומצא דמיון בין התנהגותם של התינוקות לגורי היונקים, תינוקות שהופרדו מאמם

  .סביבתיים, צורך קיומי בהתמודדות עם איומים חיצוניים, בתהליך ההתקשרות, שיש בהתנהגות זו

עת בש. תמיכה והגנה, איומים סביבתיים מפעילים את הצורך של התינוק לחפש קרבה

תפקידה של מערכת זו היא לעזור לתינוק ). Primary (מופעלת מערכת ההתקשרות הראשונית, מצוקה

פונה התינוק לדמות , על מנת להשיג מטרות אלו. הגנה, להתגבר על המצוקות והפחדים ולהשיג הקלה

בילים מו של התינוק ו)Secure Base(של דמות זו מהווים בסיס בטוח תמיכה והגנה , תגובה. המגנה

 לחקור את העולם ולפתח יכולות תינוקמאפשר ל היאינסטרומנטאלוליצירת רשת של בטחון רגשי 

 אי השגת .)Mikulincer & Shaver, 2003( הכוללות גם פיתוח קשרים עם אנשים אחרים אישיות

מפריע ומעכב את המעבר של התינוק  ,כשלון מערכת ההתקשרות הראשוניתכלומר , בטוחהבסיס ה

 - Secondary(  מערכת ההתקשרות המשניתמופעלת, כתוצאה מכך.  מצוקה למצבי רגיעהממצבי

attachment, Main, 1990(  

תינוק בהתמודדות עם כשלון השגת ל מסייעת (Main, 1990)מערכת ההתקשרות המשנית 

 באחת הוא משתמשעל מנת להתמודד עם המצוקות והאיומים הסביבתיים . הבסיס הבטוח ,התמיכה

 )Hyperactivation, Cassidy & Kobak, 1988(חיפוש יתר של קרבה :  אסטרטגיות המשנהמשתי

 & Deactivation, Cassidy & Kobak, 1988; Mikulincer( הפסקת חיפוש הקרבה, הימנעותו

Shaver, 2003; Shaver & Mikulincer, 2002(. 

נובעת , )Protest( מחאה )Bowlby )1982/1969שכונתה על ידי , אסטרטגית חיפוש יתר של קרבה

 של ואין ביכולותי, לפיכך. אמביוולנטית של האם בעת מצוקה שחש התינוק, מהתנהגות בלתי עקבית

כתוצאה מכך יחפש .  וחרדהתינוק לדעת האם דמות האם תגן עליו בפעם הבאה שיחוש מצוקהה

                                                   
2 Lurentz  )1935 (ו עופותקשר בקרב בחן את ה – Harlow) 1958 (בדק את הקשר בקרב קופים.   
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 מדמות האם גם דיפרעל התינוק להבעתיד קשה י, יתרהחיפוש נמצא ש. קרבה ללא הרףהתינוק את ה

  .(Shaver & Mikulincer, 2002)לאחר חלוף המצוקה 

 כהסתמכות )Bowlby )1982/1969שכונתה על ידי , הימנעות מחיפוש קרבהאסטרטגית 

 האם למצוקות  ומחוסר תגובה שלנובעת מהתעלמות, )Compulsive Self-Reliance(עצמית כפייתית 

הוא אף נמנע מכל פעילות הקשורה למערכת תמיכה והגנה ו חדל התינוק לחפש, כתוצאה מכך. התינוק

 & Cassidy & Kobak, 1988; Main, 1990; Mikulincer & Shaver, 2003; Shaver(ההתקשרות 

Mikulincer, 2002(  

יוצרות אצל התינוק תבניות מנטאליות ) ראשונית ומשנית(מערכות התקשרות אלה 

)Working Models (והן על  וחוקר אותון בו מתייחס התינוק אל העולםהמשפיעות הן על האופ 

). האם יהיו זמינים ומגיבים(אחרים בעתיד מהאופן בו הוא יוצר את מערכת הציפיות שלו לתגובות 

המתייחסות לאופן בו הוא מעריך ) Self(שלו ' העצמי'בונה התינוק תבניות מנטאליות לגבי , במקביל

תבניות מנטאליות אלה מהוות חלק . (Shaver & Mikulincer, 2002)את עצמו בתחומים שונים 

  .התקשרותה התיאורטי של תיאורית הבסיסמ

 ' הזרתסיטואציי'הבסיס התיאורטי של התיאוריה זכה לראשונה לתמיכה אמפירית במחקר 

(Strange Situation, Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). הניסוי נערך בשני שלבים: 

במשך שנה במטרה , בביתם)  תינוקות מגיל לידה ועד גיל שנה76(ו תצפיות אחר תינוקות נערכתחילה 

הניסוי . נקראו האמהות והתינוקות לניסוי, בשלב השני. לבחון את אופן התגובה של האם לתינוק

שלאחר מכן יצאה , החדר הוצג לאם ולתינוקה על ידי אישה זרה. נערך בחדר עם מגוון רב של צעצועים

לאחר מכן חזרה האישה הזרה . ללא כל התערבות מצידה של אימו, התינוק חקר את החדר. רמהחד

תהליך זה . בתום מספר דקות חזרה האם לחדר. התקרבה לתינוק ובמקביל יצאה האם מהחדר, לחדר

 האופן בו חוקר התינוק את סביבתו םנבחנו מספר פרמטרים וביניה. התבצע מספר פעמים ברציפות

המחקר העניק תמיכה . שמעניקה לו אימו, באם קיים, וא משתמש בבסיס הבטוחוהאופן בו ה

וסווג את התינוקות לשלושה  ,(Bowlby, 1969, 1982/1969)אמפירית לתיאורית ההתקשרות 

אפיין תינוקות ,  מכלל התינוקות60%שהיווה , סגנון ראשון של תינוקות. סגנונות התקשרות שונים

 בדקו לגבי נוכחותה של האם ואף הפגינו מצוקה סבירה להעדרה של לעתים, שבחנו את הצעצועים
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החוקרת ועמיתיה . הורגש כי נוכחות האם הקלה עליהם ואפשרה להם מידה רבה של בטחון. האם

שצרכיי מערכת ההתקשרות הראשונית שלו  טענו כי דפוס זה מקביל לדפוס בעל הבסיס הבטוח

העניקו חום , היו זמינות רגשית, בעת הצורך, אמהותבתצפיות שנערכו בביתם נמצא כי ה. סופקו

 סגנון התקשרות בטוחתינוקות אלה סווגו כבעלי . ואהבה ועודדו את יכולות החקירה של התינוק

)Secure Attachment .(  

אפיין תינוקות שחששו ,  מכלל התינוקות20%והיווה , הדפוס השני שאובחן בקרב התינוקות

, יחסם לאימם, כמו כן. צמדו לאימם והפגינו מצוקה נוכח יציאתה מהחדרנ, לבחון את הצעצועים לבד

הראו סימנים שתבעו מהאם , בכו ומחו על עזיבתה(כששבה לחדר אופיין בעיקר באמביוולנטיות 

התקשו , כמו כן. אך כשהוא ניסתה לעשות כך הם סירבו והתרחקו ממנה, להרימם על הידיים

היו עקביות  לא, ו בביתם נמצא כי אמהות לתינוקות אלהבתצפיות שנערכ). התינוקות להירגע

סגנון התקשרות תינוקות אלה סווגו כבעלי . בתגובתן הן מבחינת יעילות התגובה והן מבחינת הזמינות

הם הפעילו את אסטרטגית חיפוש יתר של קרבה , )Anxiously/ Ambivalent Attached (חרד

  . במערכת ההתקשרות המשנית

אפיין תינוקות שבחנו את ,  הנותרים מכלל התינוקות20%היווה את , של התינוקותהדפוס השלישי 

בתצפיות שנערכו בביתם . מבלי לחפש אחר האם ונשארו אדישים בעת חזרתה לחדר, הצעצועים לבדם

תינוקות אלה . דחו את התינוקות הן מבחינה רגשית והן מבחינה פיזית, נמצא שאמהות בעת הצורך

הם הפעילו את אסטרטגית ) Avoidant Attachment Style (ס התקשרות נמנעדפוסווגו כבעלי 

 ,Ainsworth et al., 1978; Mikulincer & Shaver( ההימנעות במערכת ההתקשרות המשנית שלהם

2003(.  

 ,Disorganized, Main( "הבלתי מאורגן"דפוס רביעי מספר שנים לאחר מכן התווסף 

Kaplan, & Cassidy, 1985( מגושמת ומשתנה במהלך פרידה ואיחוד, ייחס להתנהגות מבישהוהת .

 & Mikulincer(פייני התנהגות הדפוס החרד והדפוס הנמנע  בין מאי באופן רנדומאלשנעההתנהגות 

Shaver, 2003( .במחקרים, יחסית, דפוס זה נחשב לנדיר יחסית ונעשה בו שימוש מועט.  

Bowlby )1979(יה ושל תהליך ההתקשרות טמונים גם בכך  האמין שחשיבותה של התיאור

שלושת האסטרטגיות שקיימות בינקות ובילדות , כלומר. שהם מלווים את האדם מהעריסה ועד הקבר
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במקביל , כמו כן. נמצא כי חקירה בילדות מקבילה לעבודה בבגרות. עקביות וקיימות גם בבגרות

 על קשרים קרובים עם האחר וכתוצאה סגנון ההתקשרות בבגרות מסייע לאדם לעצב ולשמור, לילדות

עוד נמצא כי סגנון ההתקשרות משפיע על האופן בו מבצע הבוגר חלוקה . מכך להימנע ממצבי חרדה

 ,Hazan & Shaver, 1987; Hazan & Shaver, 1990; Vasquez(בין חיי האהבה שלו לבין העבודה 

Durik, & Hyde, 2002( .ת במהלך חיי האדם עשויה להשתנות חשוב לציין שעקביות סגנון ההתקשרו

וכתוצאה מכך , טיפול כלשהו או קשרים רומנטיים: ובינהם, באמצעות תהליכים שונים בבגרות

  .(Bowlby, 1988)להשפיע ולשנות את סגנון ההתקשרות של האדם 

הרחבת חקירת תיאורית ההתקשרות מהינקות והילדות לבגרות יצרה שינויים מבניים הן 

השינויים המבניים בתיאוריה מתייחסים בעיקר למודל . ית והן מבחינת כלי המדידהמבחינה תיאורט

. נוסף המרחיב את מודל שלושת הקטגוריות למודל הכולל ארבע קטגוריות של סגנונות התקשרות

  .  ואחריםBowlbyמודל זה מהווה אלטרנטיבה מחקרית למבנה התיאורטי שהוצע על ידי 

להלן האלטרנטיבות . ריה בבגרות הוביל גם לריבוי שיטות וכלי מדידההמעבר לחקירת התיאו, כמו כן

  . המחקריות והצגת כלי המחקר השונים

  אלטרנטיבות מחקר ומדידה בתיאורית ההתקשרות1.1.2

מודל ארבעת הקטגוריות : סגנונות ההתקשרות בבגרות ניתנים לאבחון באמצעות שני מודלים

(The Four-Category Model, Bartholomew & Horowitz, 1991) , ומודל שלוש הקטגוריות

(Hazan & Shaver, 1987) הילדותמ ת ההתקשרותתיאוריהמהווה המשיך ישיר ל )Ainsworth et 

al., 1978; Bowlby, 1969, 1973(.מודל זה הינו הדומיננטי יותר בספרות המחקרית ולכן ,  כמו כן

  .אשתמש בו במחקר זה

ניתן לקבוע את סגנון ההתקשרות של האדם על פי שני , יותבהתאם למודל ארבעת הקטגור

האם האדם : ממד העצמי מתייחס לאופן בו האדם תופס את עצמו .ממד העצמי וממד האחר: ממדים

או שהוא מוצא עצמו כבלתי ראוי לאהבה ולכך , חושב שהוא ראוי שיסמכו עליו ושיאהבו אותו

האם האדם חושב שהאחר ראוי : ם תופס את האחרממד האחר מתייחס לאופן בו האד. שיסמכו עליו

חלוקה דיכוטומית זו יוצרת . או שהוא חושב שהאחר אינו ראוי לכך, לכך שיסמכו עליו ויאהבו אותו

 "מפוחד – נמנע", )Preoccupied (" מוטרד–חרד ", )Secure (בטוח: את ארבעת ממדי ההתקשרות
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)Fearful-Avoidant" (מבטל – נמנעו") (Dismissing-Avoidant. Bartholomew & Horowitz, 

1991)( .  

מתאפיין  ו(Hazan & Shaver, 1987)דפוס הבטוח מקביל לדפוס הבטוח בתיאורית שלושת הממדים 

  . הן באמצעות תפיסה חיובית של העצמי ושל האחר והן ועל ידי רמות נמוכות של חרדה והימנעות

 & Hazan(רד מתיאורית שלושת הממדים מקביל לדפוס התקשרות הח"  מוטרד–החרד "דפוס 

Shaver, 1987(מאופיין על ,  באמצעות תפיסה שלילית של העצמי ותפיסה חיובית של האחר ומוגדר

 -נמנע"(החלוקה לשני הדפוסים הנותרים . ידי רמות גבוהות של חרדה ורמות נמוכות של הימנעות

מציגה חלוקה פנימית שונה לדפוס  מהווה את החידוש של התיאוריה ו)" מבטל– נמנע" ו"מפוחד

  .)Hazan & Shaver, 1987(של תיאורית שלושת הממדים , הנמנע

דפוס זה מאופיין . מוגדר באמצעות תפיסה שלילית של העצמי ושל האחר"  מפוחד–הנמנע "דפוס 

 מאופיין על ידי תפיסה חיובית של "מבטל –הנמנע "דפוס , לבסוף. ברמות גבוהות של חרדה והימנעות

דפוס זה מאופיין באמצעות רמות נמוכות של חרדה ורמות גבוהות . העצמי ותפיסה שלילית של האחר

 & Hazanנראה כי דפוס זה אינו זוכה למקבילה בתיאורית שלושת הקטגוריות של . של הימנעות

Shaver )1987(  אלא נובע מגישתו שלMain ועמיתיו )1985(.  

י רחב היקף בתחום תיאוריות ההתקשרות בקרב מודלים אלה מהווים בסיס לעולם מחקר

הם גם מייצגים את השינויים שעברה התיאוריה מראשיתה גם בהתייחס לכלי , בד בבד. מבוגרים

בביקורת ובמגבלות התיאוריה ובניסיון , להלן השינויים בכלי המחקר של התיאוריה. המחקר

  .להתמודד עימם

/ ר מתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותיתגם מעב גררה, תהליכי התקשרות בבגרותבחינת 

מעבר , )Hazan & Shaver, 1987( לתחום הפסיכולוגיה החברתית )Ainsworth et al., 1978(קלינית 

  . בכלי המחקר של התיאוריהשכלל גם שינוי 

 )Ainsworth et al., 1978(בעיקר תצפיות אבחון תהליכי התקשרות בינקות ובילדות כלל 

 ,Shaver & Mikulincer(  לאבחן את סגנון ההתקשרות של ההורהבמטרה, ראיונותגם ולאחר מכן 

התווסף סוג נוסף של ראיונות לאבחון סגנון ההתקשרות של האדם  בבחינת התיאוריה בבגרות .)2002

)Adults Attachment Interview, George, Kaplan, & Main, 1985( .נוצר שאלון לדיווח , כמו כן
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לבחור באחד נתבקשו הנבדקים  ,בהתאם לשאלון הראשון. (Hazan & Shaver, 1987)עצמי 

  .  על מנת לקבוע את סגנון התקשרותם3משלושת התיאורים המתאימים להם ביותר

כיום השאלון . מאוחר יותר חל שינוי גם במבנה השאלונים ובמספר הפריטים בשאלון

רצף חרדה ורצף : וצרים שני רצפיםהבנויים מסולמות ליקרט וי,  פריטים36הדומיננטי בספרות כולל 

  .)Brennan et al., 1998; Fraley & Shaver, 2000; Mikulincer & Florian, 2000( 4תהימנעו

, רצף ההימנעות. מתייחס לדאגה מדחייה ומנטישה, במקביל לדפוס ההתקשרות החרד, רצף החרדה

בקרבה ובתלות עם , מיותמתייחס לחוסר רצון להיות באינטי, במקביל לדפוס ההתקשרות הנמנע

  .(Brennan et al., 1998; Fraley & Shaver, 2000)אחרים 

אנשים חרדים ממוקמים . אנשים בעלי דפוס בטוח נמצאים בתחום הנמוך של שני הרצפים

גבוה ברצף החרדה ונמוך ברצף ההימנעות ואנשים נמנעים ממוקמים גבוה ברצף ההימנעות ונמוך 

,  חרדים–הגבוהים בשני הרצפים הם הנמנעים . (Mikulincer & Shaver, 2003)ברצף החרדה 

  .(Bartholomew & Horowitz, 1991)בהתאם למודל ארבעת הקטגוריות 

אבחון דפוס ההתקשרות של האדם באמצעות שני הרצפים נוצר בעקבות ביקורת ומגבלות על 

 Bartholomew(הקטגוריות  4שתי הביקורות הבולטות כללו ראשית את תיאורית . התיאוריה בבגרות

& Horowitz, 1991( שגרסה כי החלוקה הקיימת לדפוס הנמנע אינה מדויקת וכי ניתן לסווג את 

קבוצה ראשונה כוללת את אלו המאמצים את הדפוס במטרה . דפוס ההתקשרות הנמנע לשתי קבוצות

ם שאימצו את למנוע את פגיעתם באמצעות פגיעה או דחייה של אנשים אחרים וקבוצה של אנשי

 הביקורת שניי. (Fraley & Shaver, 2000)ליצור אי תלות ועצמאות , הדפוס כדי לסמוך על עצמם

ביקורת זו . (Levy & Davis, 1988)חרד ונמנע , התייחסה לתוקף של שלושת הקטגוריות בטוח

  . (Fraley & Shaver, 2000)העלתה את הויכוח המחקרי בנושא תבניות מול רצפים 

                                                   
  :כלל את שלושת הפריטים הבאים) Hazan & Shaver) 1987 השאלון הראשון של החוקרים  3
  קשה לי לבטוח בהם באופן מלא וקשה לי ;  אי נוחות מסוימת להתקרב לאנשים אחריםחש אני. א

 הקרובים לי קרובותלעתים .  מתקרב אלי יתר על המידהכשמישהו מתוח אני נעשה.  לעצמי להיות תלוי בהםלהרשות
  . שנוח לי אתומזה יותר ,רוצים בקשר אינטימי

  .  ביתלוייםיהיו ושהם אני מרגיש נוח להיות תלוי בהם . באופן יחסי,  שקל לי להתקרב לאנשים אחריםמרגיש אני. ב
  .ל המידה יתר עיי לא דואג שאנטש או שמישהו יתקרב אלאני    

     אני מפחד קרובות לעתים.  כמו זה שהייתי רוצה בו, ליצור עמי קשר קרובםמעונייני שאנשים אחרים לא מרגיש אני. ג
     ושאיפה זו ,  עם אדם אחרלחלוטין להתמזגרוצה אני .  שלא ירצו להישאר איתיאושאנשים לא אוהבים אותי באמת     
  .ם ממנילעתים מפחידה אנשים ומרחיקה אות    
  
  .2נספח ראה  )Brennan, Clark, & Shaver, 1998(,  פריטים36,  לשאלון ההתקשרות 4



    

 

13 

עדיין ישנם שני זרמים עיקריים בראיית )  פריטים36שאלון (לאחר יצירת כלי מחקר חדש , כיום

, הזרם הראשון של החוקרים מתמקד בהבדלים בין תפיסת העצמי לתפיסת האחר. התיאוריה בבגרות

הזרם השני מתמקד בהסברים של . (Bartholomew & Horowitz, 1991)מודל ארבעת הקטגוריות 

  .)Shaver, Hazan, & Bradshaw, 1988( נהגותרגשות והתויסות 

מחקרים אלו . מחקרים רבים בתיאורית ההתקשרות נערכו בקרב מבוגרים, חרף הביקורת

 אישיים ולהשלכות של קשרים אלו ובינהם התנהגות - התמקדו בעיקר בתחומים הנוגעים לקשרים בין

 & ,Florian, Mikulincer(אישיים ויחסים רומנטיים -כדוגמת יחסים בין, המחפשת קרבה

Buchuktz, 1995; Mikulincer & Shaver, 2003( .  

   אישיים -קשרים בין,  השלכות תיאורית ההתקשרות בבגרות1.1.3 

 –בחן את השפעת סגנון ההתקשרות על חיי האהבה  )Hazan & Shaver )1987ם של מחקר

. בהתאם לדפוס ההתקשרות,  של הבוגרים ומצא הבדלים באפיון חיי האהבה של המבוגרים5עבודה

הם הדגישו את יכולתם . ידידותיים ובוטחים, כשמחים"מבוגרים בעלי סגנון התקשרות בטוח הוגדרו 

 מבוגרים בעלי סגנון .(Hazan & Shaver, 1987, p. 515)" חרף טעויותיהם, לקבל ולתמוך בבני זוגם

, לדוגמא, נמצא. ר של קרבההתנהגותם עלתה בקנה אחד עם אסטרטגית חיפוש ית, התקשרות חרד

המאהבים החרדים אובחנו במעורבות . שמבוגרים אלה חיפשו יחסים קרובים בצורה קיצונית

  . קיוו ליחסי גומלין ולאיחוד עם בני זוגם, אובססיבית

הגדירו את יחסיהם , בהתאם לאסטרטגית ההימנעות, מבוגרים בעלי דפוס התקשורת נמנע

 ;Hazan & Shaver, 1987(' היות בעלי מעורבות רגשית נמוכה וכונטו ל, הרומנטיים כלא חמימים

Mikulincer & Shaver, 2003(. 

מבוגרים בעלי סגנון התקשרות . המאהבים הנמנעים התאפיינו ברמות גבוהות של פחד מאינטימיות

נאה וכמו כן אופיינו בק, )שיאים ונפילות(אופיינו בתחושות רגשיות קיצוניות ומשתנות שאינו בטוח 

(Hazan & Shaver, 1987, p. 515).  

                                                   
 השלכות תיאורית 1.1.4ראה סעיף ,  משפחה-ועל חלוקת בית, פירוט על השלכת סגנון ההתקשרות על חיי העבודה  5

  .ההתקשרות בעולם העבודה
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. היווה פריצת דרך למחקרי התקשרות נוספים בבגרות) Hazan & Shaver) 1987מחקרם של 

העשויים להעיד על התנהלותו של האדם , להלן מספר דוגמאות למחקרי התקשרות בקרב מבוגרים

, חשיפה: ומים הבאיםממצאי המחקרים שיפורטו בהמשך יתייחסו אל התח. ובמיוחד כלפי זולתו

, תכונות אישיותיות, הענקת תמיכה רגשית ומחויבות לבני הזוג, התנהלות במצבים מעוררי חרדה

-  או אין השפעות הביטחו ובחינת חברתיותתיכולת הפירוש והתגובה של מבוגרים לאינטראקציו

  .ביחסים שלהם והשלכות תחושות אלההביטחון שחשים אנשים 

 ה נמצא שמבוגרים בטוחים נטו יותר להיחשף ולגלות גמישות ונטייבבחינת היכולת להיחשף

הם נטו . )Mikulincer & Nachshon, 1991(יחסית לשני הדפוסים האחרים , להדדיות מול שותפיהם

ולעתים הסבירו את , (Collins, 1996)  לראות בשותפים שלהם כבעלי כוונות טובות וכבעלי לב טוב

יחסית למבוגרים בעלי סגנון התקשרות שאינו בטוח ,  פחות שלילייםהתנהלות בני זוגם במינוחים

מבוגרים בטוחים כמו כן נמצא ש. Collins, 1996). מבוגרים בעלי דפוס חרדה או הימנעות, כלומר(

הם גם נמשכו יותר לבני זוג בעלי יכולת חשיפה .  טובה יותר עם שותפיהםהחשו אינטראקצי, וחרדים

ללא כל , מבוגרים חרדים דיווחו על נטייה מתגברת לחשיפה עצמית. ם נמנעיםבניגוד למבוגרי, גבוהה

  .)Mikulincer & Nachshon, 1991(השפעה של יכולות החשיפה של בני זוגם 

. מבוגרים בטוחים נטו להיות יותר תומכים מאשר מבוגרים נמנעים, במצבים מעוררי חרדה

 ,Simpson, Rholes (מגע פיזי והערות תומכותהם עשו יותר מאמצים לספק תמיכה רגשית באמצעות 

& Nelligan, 1992(.  

בהענקת תמיכה רגשית וקשרים אינטימיים נמצא כי אנשים בעלי דפוס התקשרות בטוח 

 & ,Kerns, Klepac( יחסית לאנשים שאינם בטוחים, חווים יותר קשרים אינטימיים עם חבריהם

Cole, 1996( .מאחרים ת יותר של תמיכה רגשית ואינסטרומנטאליהם דיווחו על הבחנה וחיפוש רב 

יחסית לאנשים שאינם בטוחים , )ב"חברים רומנטיים וכיו, חברים, כדוגמת הורים (םמשמעותיי

(Florian et al., 1995) .הם : שלבני זוג בטוחים היו יחסים עצמאיים יותר עם בני זוגם, כמו כן נמצא

 ,.Simpson et al(יחסית לבני זוג חרדים או נמנעים ,  רצוןמחויבות ושביעות, חשו כלפיהם יותר אמון

יחסית לבני זוגם אנשים בטוחים גילו יותר מחויבות ש מחקרים נוספים שבחנו מחויבות מצאו .)1992

 בחן מחויבות, ממצא נוסף שהתייחס למחויבות .)Simpson, 1990(לאנשים בעלי דפוס חרד או נמנע 
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 בקרב מועמדים לשירות ביחידות ).Hardiness Scale (חוסןשאלון כממד אחד מתוך שלושה ממדים ב

יחד עם זאת .  קורלציה חיובית בין סגנון התקשרות בטוח להעזה ולמחויבותהנמצא, עלית קרביות

 - Neria, Guttmann(מצאו החוקרים קשר שלילי בין סגנון התקשרות חרד ונמנע ומחויבות 

Steinmetz, Levinovsky, Zakin, & Dekel, 2001(.  

 לבין דפוסי ההתקשרות נמצא שאנשים Big Five(6(התייחסות לקשר בין תכונות אישיותיות 

 ,Shaver & Brennan(גבוהה ) Extraversion(בעלי דפוס התקשרות בטוח נטו הן לאקסטרוברטיות 

 ,McCare & Costa( חברתיות ופעילות מלאת חיים תהעדיפו יותר אינטראקציו, כלומר .)1992

 ההם היו בעלי נטיי, כלומר, )Shaver & Brennan, 1992(נמוך ) Neuroticism( והן לנוירוטיזם )1990

  .)McCare & Costa, 1990(פחותה לחוות רגשות מדאיגים בלתי נעימים 

ונמוכים בחלק , ןבמיוחד בדיכאו, אנשים בעלי דפוס התקשרות חרד נמצאו גבוהים בנוירוטיזם

נמצא ,  כלומר.(Openness to Experience, McCare & Costa, 1990)מממדי פתיחות לחוויות 

אנשים בעלי דפוס התקשרות . )Shaver & Brennan, 1992(שהיו פחות ליברלים בכל הקשור לערכים 

פחות בטחו , כלומר. )Agreeableness , McCare & Costa, 1990(נמנע נמצאו כפחות ברי הסכמה 

  . )Shaver & Brennan, 1992(באחרים ופחות דאגו 

 חברתיות נמצא שמבוגרים חרדים הגיבו תיכולת הפירוש והתגובה של מבוגרים לאינטראקציוחינת בב

"  מבטל-נמנע "דפוס יחסית למבוגרים בעלי דפוסי בטוח או , יותר באהדה לאחר קונפליקטים

)Pietromonaco & Feldman, 1997(  

השלכות תחושות ם אנשים ביחסים שלהם ולהביטחון שחשי-  או אין השפעות הביטחובבחינת

עשויים לראות את האחרים כאוהבים וכמגיבים ,  שאנשים שחשים ביטחון בקשר שלהםנטען ,אלה

,  יחסית לאנשים שחשים חוסר ביטחון בקשר שלהם, ירגישו יותר מוערכים על ידםכמו כן .יותר

יצפו , כתוצאה מכך. תו כאילו הם נתפסים כחסרי תועלשיראו את האחרים כקרים וירגיש

  .)Bowlby, 1973( הם עשויים לסבול מהערכה עצמית נמוכה, כמו כן.  שליליותתלאינטראקציו

ריבוי ממצאים זה יכול להעשיר גם תחומים אחרים בבגרות הכוללים פחוות ממצאים 

  . אחד מתחומים אלה הוא תחום העבודה.  לתיאורית ההתקשרותביחסאמפיריים 

                                                   
  ).McCrae, & Costa) 1990 ראה את מאמרם של Big 5 להרחבה בנושא  6
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  .רית ההתקשרות בעולם העבודהלהלן השלכות תיאו

   השלכות תיאורית ההתקשרות בעולם העבודה1.1.4

נמצא שעובדים . הבדלים בין דפוסי ההתקשרות מובילים גם להתנהגות שונה במקום העבודה  

 ,Hazan & Shaver(בעלי סגנון התקשרות בטוח דיווחו על אוריינטציה בטוחה למקום עבודתם 

ה ושביעות רצון ורמות נמוכות של פחד ודאגה הן ביחס לביצועיהם רמות גבוהות של הצלח: )1990

הם לא חשו בלתי מוערכים ודיווחו כי הם משיגים הנאה מרובה יותר . והן ביחס להערכות עמיתים

זאת בניגוד לעובדים בעלי סגנון התקשרות חרד שחשו פחד . ממערכות יחסים מאשר מהעבודה

ודיווחו כי דעתם , הם התקשו להשלים משימות, ות טוביםביצועיהם של החרדים היו פח. מדחייה

פחות בשנה ביחס לשני $ 15,000 –יתרה מכך אף נמצא כי עובדים חרדים הרוויחו כ . מוסחת בקלות

 מפריעיםו אישיים אינם נבדלים מעבודתם- העובדים החרדים דיווחו שקשרים בין. הדפוסים האחרים

הם דיווחו על חוסר . התקשרות נמנע מעדיפים לעבוד לבדנמצא שעובדים בעלי דפוס , לבסוף. להם

בד בבד הם דיווחו על רמות גבוהות של שביעות רצון . שביעות רצון מעבודה משותפת עם עמיתים

החוקרים העריכו כי עובדים נמנעים משתמשים . בדומה לדיווח של עובדים בטוחים, מהעבודה

 ,Hazan & Shaver( מעדיפים לא לקחת חופשות בעבודה כתירוץ להימנע מפעילויות חברתיות והם

1990(.  

במיוחד בקרב אלו , נמצא שהחלוקה בין בית לעבודה מתבצעת היטב בקרב מבוגרים, כמו כן

דיווחו על בעיות רבות "  מפוחד–נמנע "אנשים בעלי דפוס התקשרות . בעלי דפוס התקשרות בטוח

  .)Vasquez et al., 2002(בתחומי המשפחה ובכמה תחומי עבודה 

מספר . בארגון, ישנה גם התייחסות למאפייני המנהל בעבודה, בנוסף למאפייני העובד

  .מחקרים מועט בדק את השפעות סגנונות ההתקשרות על מנהיגים ומנהלים

מחקר שבחן את סגנונות ההתקשרות של מנהיגים מצא שמנהיגים בטוחים מתאפיינים 

 והתחשבות אישית ) Intellectual Stimulation(י דרבון אינטלקטואל, ) Charisma(בכריזמה 

)Individual Consideration( , שנמצאו בעלי "  מפוחד-נמנע"בניגוד למנהיגים בעלי דפוס התקשרות

נמצא קשר שלילי רק עם ממד "  מבטל–נמנע "בקרב מנהיגים בעלי דפוס . 7קשר שלילי לממדים אלו

                                                   
  .)1985( Bassבמאמרו של ) Transformational leadership(להרחבת הממדים ראה מנהיגות מתמירה   7
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 נמצא קשר שלילי לכריזמה ודרבון םביוולנטייאמ/ בקרב מנהיגים חרדים . התחשבות אישית

  .)Popper, Mayaseless, & Costelnovo, 2000(אינטלקטואלי 

מחקר אחר שבדק את סגנונות ההתקשרות של מנהלים מצא שמנהלים בטוחים יוצרים מבנה 

ד מעוד, מבנה ארגוני זה.  הכפיפים להםהמועילה ביותר עם יחסיםארגוני מבוזר ויוצרים את מערכת 

. מנהלים בטוחים רואים בעובדיהם כאלה שניתן לסמוך עליהם. את העובדים למוטיבציה ולאחריות

  .יחסית למנהלים חרדים או נמנעים, הם דיווחו על רמות נמוכות של תחלופה, כמו כן

הם רוצים להיות . מנהלים חרדים יוצרים מבנה ארגוני בלתי מאורגן במונחים של קבלת החלטות

בד בבד הם דיווחו על רמות גבוהות של . אך הם מתקשים לבטוח בהם, ים להםקרובים לכפופ

מנהלים , לבסוף. חיובית עם עובדיהם הומאידך גיסא על אינטראקצי,  שלילית מחדהאינטראקצי

יוצרים מבנה ארגוני מרוכז ומתארים את מערכת היחסים שלהם עם הכפיפים , נמנעים

בדומה לעובדים , מנהלים אלה. אלה שלא ניתן לסמוך עליהםהם רואים בעובדים כ. כקונפליקטואלית

חופשה , דיווחו כי אינם חשים בנוח לעזוב את העבודה במקרים של מחלה, בעלי דפוס התקשרות נמנע

  .)Johnston, 2000(ב "וכיו

ממצאים אלה מוכיחים כי לסגנון ההתקשרות חשיבות רבה גם בעולם העבודה תוך   

ישנן השלכות , מעבר להשלכות שפורטו לעיל. ן כעובד והן כמנהלהתייחסות לתפקוד האדם ה

. משמעותיות אחרות העשויות להיות בעלות השפעה מכרעת על תפקודו של העובד במקום העבודה

התחברות זו יכולה . להתחבר לארגון, אחת מהשלכות אלה מתמקדת ביכולתו של האדם להתקשר

 .של העובד למקום עבודתולבוא לידי ביטוי בממד המחויבות הארגונית 

   ממדים והשלכות– מחויבות ארגונית 1.2

זכה לעניין רב ובא לידי ביטוי ) Organizational Commitment(תחום המחויבות הארגונית 

ושאלונים   מספר רב של הגדרותריבוי המחקרים יצר. במחקר אמפירי ותיאורטי כבר משנות השבעים

בית ההגדרות היו בעלות מוטיב מרכזי זהה ולפיו מחויבות מר, חרף הריבוי האמור. ככלי מדידה

 באופן ןההגדרות השונות נבדלו ביניה, יחד עם זאת. ארגונית מתייחסת לקשר של האדם עם הארגון

  . )Mathieu & Zajac, 1990(ובאופי הקשר של האדם עם הארגון 
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 ארגונית כאל שתי קבוצות עיקריות של הגדרות כללו את ההגדרות שהתייחסו למחויבות

 ואת )Attitudinal Organizational Commitment, Mowday, Steers, & Porter, 1979(עמדה 

 להתנהגות מחושבת ,ההגדרות שהתייחסו למחויבות ארגונית כאל מחויבות הקשורה להתנהגות

)Calculated Commitment, Becker, 1960; Mathieu & Zajac, 1990(.  

ניתן . התייחסה להזדהות של האדם עם הארגון ולמעורבות שלו בומחויבות הקשורה לעמדה 

גורם ראשון התייחס לאמונה בארגון ולקבלת ערכיו . לאפיין הגדרה זו באמצעות שלושה גורמים

הגורם האחרון התייחס . גורם שני התייחס לשאיפה לבצע מאמצים נוספים עבור הארגון. ומטרותיו

סולם המחקר הדומיננטי להגדרות . )Mowday, Porter, & Steers, 1982(לתשוקה להישאר בארגון 

  .)1979(ועמיתיו  Mowdayמחויבות כגישה פותח על ידי 

עקב עסקאות ויחסי , התייחסה לאדם שנקשר לארגון, מחויבות הקשורה להתנהגות מחושבת

ועזיבה של ) סיהכגון פנ(האדם זוכה לרווח נוסף מהישארותו בארגון . חליפין הקיימים בינו לבין ארגון

 ;Becker, 1960; Hall, Schneider, & Nygren, 1970(מקום עבודתו תאלץ אותו לוותר על עסקאות 

Mathieu & Zajac, 1990; Mowday et al., 1979; Sheldon, 1971( . סולם המחקר הדומיננטי

   .)Hrebiniak & Alutto )1972להגדרות מחויבות כהתנהגות מחושבת פותח על ידי 

וצה הגדרות נוספת כללה את ההגדרות שהתייחסו למחויבות ארגונית כאל מחויבות קב

 Organizational(  כאל הזדהות ארגונית,)Normative Commitment, Wiener, 1982( נורמטיבית

Identification, Hall et al., 1970(.  מחויבות זו התייחסה לשני תהליכי הזדהות שמתבצעים

ותהליך שני מבוצע על ) כדוגמת תהליכי סוציאליזציה( מבוצע על ידי הארגון תהליך ראשון. במקביל

 של  חשוב לציין שהגדרות אלו,יחד עם זאת). כדוגמת התאמת ערכים בין העובד לארגון(ידי העובד 

 & Mathieu( בהגדרות של אחת משתי הקבוצות הקודמות נכללו, על פי רוב, מחויבות נורמטיבית

Zajac, 1990(.  

ריבוי ההגדרות עמד . חד ממדימושג  רואות את המחויבות הארגונית כלעילדרות שהובאו ההג

בבסיסה של הביקורת על התחום ובהתאם לכך פותחו מספר מודלים רב ממדיים למחויבות ארגונית 

)Meyer et al., 2002(.  
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 Three Components Model( הממדיםהמודל הרב ממדי המקובל ביותר הוא מודל שלושת 

of Organizational Commitment, Meyer & Allen, 1991( .מודל זה עבר שינויים  גם

 וכלל מחויבות אפקטיבית )Meyer & Allen, 1984(תחילה היה המודל דו ממדי . והתפתחויות

)(Affective Commitmentומחויבות עסקאית  )Continuance Commitment( . ממד המחויבות

מחויבות . "להתקשרות ולמעורבות של האדם בארגון, ת הרגשיתהאפקטיבית התייחס להזדהו

עובדים עם , לכן. מעורבות עם והתקשרות רגשית עם הארגון, אפקטיבית מתייחסת להזדהות עם

 ,Allen & Meyer, 1996(" מחויבות אפקטיבית חזקה נשארים בארגון בגלל שהם רוצים לעשות כך

p. 253( .מחויבות עסקאית . "עלויות הקשורות בעזיבת הארגוןממד המחויבות העסקאית התייחס ל

עובדים . מתייחסת למחויבות המבוססת על הכרת העלויות של העובד הכרוכות בעזיבתו את הארגון

 ,Allen & Meyer, 1996("  בארגון בגלל שהם נאלצים לעשות כךועם מחויבות עסקאית חזקה יישאר

p. 253(.  

ממד זה היה ממד . סף שהשלים את מודל שלושת הממדיםמספר שנים לאחר מכן התווסף ממד נו

 ששיקף את החובה להישאר בארגון מתוך תחושת )Allen & Meyer, 1990(המחויבות הנורמטיבית 

. נורמטיבית מתייחסת למחויבות המבוססת על מידת ההתחייבות לארגוןמחויבות . " ...התחייבות

" גון בגלל שהם חשים שהם צריכים לעשות כך בארועובדים עם מחויבות נורמטיבית חזקה יישאר

)Allen & Meyer, 1996, p. 253(.  

בהתייחס לגורמים  .לכל אחד מהממדים במודל גורמים מטרימים והשלכות שונות

מחויבות אפקטיבית נוצרת כאשר ישנה התאמה בין ניסיון העובד לבין ציפיותיו וכאשר , המטרימים

קאית נוצרת כאשר העובד מזהה הצטברות של הפסדים במידה מחויבות עס. הללו תואמים את צרכיו

ויעזוב את הארגון ומחויבות נורמטיבית נוצרת כתוצאה כאשר תהליכי החיברות של האדם מדגישים 

  .את ההכרה במחויבות העסקתו בארגון

הצביעו על  )Meyer et al., 2002( אנליזה -השלכות הממדים כפי שבאו לידי ביטוי במטה

, )Turnover(עזיבה :  לעובד ולארגון ובינהםם ממדי המחויבות לבין משתנים רלוונטייקשרים בין

, )Stress and Work- Family Conflict( בית –לחץ וקונפליקט עבודה , )Absenteeism (תהיעדרויו

  ).Organizational Citizenship Behavior(התנהגות אזרחית בארגון , )Job Performance(ביצועים 
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.  בית– ולחץ וקונפליקט עבודה תהיעדרויו,  כי למחויבות אפקטיבית קשרים שליליים עם עזיבהנמצא

קשרים חיובים חזקים נמצאו בין מחויבות אפקטיבית וביצועים ובין המחויבות והתנהגות אזרחית 

  .בארגון

מעט מחקרים בחנו את הקשר בין לחץ . מחויבות נורמטיבית נמצאה בקשר שלילי עם עזיבה

קשרים חיובים חלשים נמצאו .  בית נמצא קרוב לאפס–אך הקשר לקונפליקט עבודה , חויבות זולמ

  .בין מחויבות נורמטיבית וביצועים ובין המחויבות והתנהגות אזרחית בארגון

נמצא קשר הקרוב לאפס בין . מחויבות עסקאית נמצאה בקשרים שליליים עם עזיבה וביצועים

קשר חיובי נמצא בין . רחית בארגון ובין המחויבות והיעדרויותמחויבות עסקאית והתנהגות אז

  .)Meyer et al., 2002(  בית–המחויבת ולחץ וקונפליקט עבודה 

 למחויבות אפקטיבית ולמחויבות נורמטיבית נמצאו העובדה שהקשרים בין משתנים רבים

סיס הביקורת כלפי עומדת גם בב) אם כי על פי רוב הקשר למחויבות אפקטיבית חזק יותר(דומים 

נטען כי החלוקה לתבניות של שני הממדים אינה ברורה ,  בהתאם לביקורת.)Cohen, 2003(המודל 

ישנה חפיפה . מחד התבניות נפרדות ומאידך גיסא הן בכל זאת אינן מובחנות לחלוטין: ומוחלטת

  . מושגית ואמפירית בין התבניות

ת ולפיה מחויבות זו אינה חד ממדית ביקורת נוספת מתייחסת לממד המחויבות העסקאי

 .)Meyer et al., 2002, תפיסת ההקרבה והעדר אלטרנטיבות(ממד אלא כוללת בתוכה מספר תתי 

אומנם ממצאי השאלון שוחזרו במדינות . ביקורת שלישית מתייחסת להבדלים בין תרבותיים, לבסוף

הבחנה בין שלושת הממדים אינה הבשפתן  הטענה היא שישנן תרבויות ש אך,אמריקה  בצפוןנוספות

לא הצליחו , קוריאה לאחר תרגום פריטי השאלוןב, לדוגמא .)Allen & Meyer, 1996( הברורה די

על מנת ,  לכן.(Lee, Allen, Meyer, & Rhee, 2001)  לשחזר את מבנה שלושת הממדיםהחוקרים

  . להתמודד עם ביקורת זו יש לבצע לשאלון תרגום בהקשר תרבותי

 הינו הדומיננטי בתחום )Meyer & Allen, 1991( מודל שלושת הממדים ,הביקורתחרף   

מחויבות ל ברור שלעילבהתאם להשלכות שפורטו , כמו כן.  ולכן אשתמש בו במחקר זההמחויבות

ארגונים המעוניינים לשמור ולטפח את ,  לכן.הארגונית השלכות חשובות גם לעובד וגם לארגון

 צריכים לבחון את סגנון המחויבות שהם מחדירים לעובדיהם, ות ארגוניתעובדיהם באמצעות מחויב

)Meyer, Allen, & Smith, 1993(.בשל השלכות ממדי המחויבות על תוצרים ארגונים ,  כמו כן
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בניגוד לעובדים עם מחויבות עסקאית או נורמטיבית (ת אפקטיבית גבוהה ועובדים בעלי מחויב

   .)Cohen & Kirchmeyer, 1995( על ידי הארגונים מבוקשיםצריכים להיות ) גבוהה

בכך שהיא גורמת לעובד להיות , כאמור, חשיבותה של המחויבות האפקטיבית לארגון טמונה

העובד המחויב לארגון באופן .  מעורב רגשית בארגון ולהיות בעל רמת הזדהות גבוהה עם הארגון

אך מפגין , מפגין רמות נמוכות של לחץ מחד, אפקטיבי אינו מרבה לעזוב או להיעדר ממקום עבודתו

הוא מרבה לעזור הן לחבריו בארגון והן לארגון עצמו בהשגת מטרות . ביצועים טובים מאידך גיסא

  . )Allen & Meyer, 1996; Meyer et al., 2002(עובד זה נשאר בארגון משום שהוא רוצה , הארגון

  .פקטיביתעבודה זו תתמקד במחויבות ארגונית א, בהתאם לכך

אחד מגורמים אלה . לכל אחד מממדי המחויבות גורמים מטרימים ותוצרים שונים, אם כן

שונים , צורכי השייכות למקום העבודה. בשייכות, מהצורך של האדם בהתקשרות, מן הסתם, נובע

הבדלים בין מ.  ההתקשרותבסגנוןהבאים לידי ביטוי גם , מאדם לאדם וטמונים בהבדלים אישיותיים

להלן התייחסות להשערת המחקר המתייחסת לאפקט .  מחקר זהנגזרות השערותשיים אלו אי

  . העיקרי של מחקר זה

   השערות המחקר 1.2.1

עשויים להיות בעלי ) החרד והנמנע, הבטוח(אנו למדים כי סגנונות ההתקשרות השונים 

המחויבות על , השלכות שונות גם על יכולת ההתקשרות הרגשית של האדם למקום עבודתו

  .האפקטיבית של העובד למקום עבודתו

מושפע מהבסיס הבטוח שקיבל בינקותו וסייע לו לחקור את , בטוחאדם בעל דפוס התקשרות 

מקבילה לעולם , אם כן, חקירת העולם בינקות. העולם ובשעת מצוקה לחזור אל הדמויות המגנות

אדם בעל סגנון התקשרות , לפיכך. העבודה בבגרות וליכולת לתמרן בין עבודה ויחסים רומנטיים

מפיק הנאה מרובה יותר ממערכות יחסים מאשר , בטוח בעל אוריינטציה בטוחה למקום עבודתו

 הובעל נטיי, להדדיות,  להיחשףהבמערכות יחסים ובקשרים עם אנשים אחרים הוא בעל נטיי. בעבודה

, לארגון רות הרגשית שלונצפה שיכולת ההתקש, בהתאם לכך. לראות אנשים אחרים באור חיובי

נצפה שהמחויבות האפקטיבית של . תהיה גבוהה, באופן יחסי לשני סגנונות ההתקשרות האחרים

  .אדם בטוח לארגון תהיה גבוהה
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מושפע מבסיס לא עקבי ומשתנה שחווה בינקותו ואילץ אותו , חרדאדם בעל דפוס התקשרות   

יכולת חקירת , כתוצאה מכך. יתר של קרבהבאסטרטגית חיפוש , להשתמש באסטרטגיה המשנית שלו

/ בעלי דפוס התקשרות חרד, ילדים אלה. כמו גם האמון שלו בבני אדם, העולם של ילד חרד נפגעה

יתנהגו באמביוולנטיות כלפי האחר , אמביוולנטי יהפכו למבוגרים המחפשים קרבה באופן קיצוני

. יפחדו מדחייה ועוד, טייה מוגברת לחשיפהיהיו בעלי נ, )ירצו להתקרב ולא ידעו כיצד לעשות זאת(

לתמרן , ההשלכות במקום העבודה כוללות גם את הקושי לקבל ביקורת ולהשלים פרויקטים, כמו כן

לפגיעה גם ביכולת , מורכבות יכולות ההתקשרות שלהם יובילו. בין חיי עבודה למערכות יחסים ועוד

, ירידה ברמת המחויבות האפקטיבית לארגוןבהתאם לכך נצפה ל. ההתקשרות הרגשית שלהם לארגון

  .ביחס לאנשים בעלי סגנון התקשרות בטוח

מושפע מבסיס לא מגיב שחווה הילד בינקותו ואילץ אותו , נמנעאדם בעל דפוס התקשרות 

נפגע האמון של הילד בבני האדם , כתוצאה מכך. הימנעות, להשתמש באסטרטגית המשנית השנייה

יהפכו למבוגרים , בעלי דפוס נמנע, ילדים אלו. ולם לבד ללא כל עזרהוהוא מעדיף לחקור את הע

בעלי נטייה , בעלי מעורבות רגשית נמוכה, מעדיפים לא להיחשף, החווים פחד מקרבה ומאינטימיות

, לא מגיבים(בעלי נטייה לראות את האחר באור שלילי ) במצבי חרדה לדוגמא(לתמוך באחר לא 

 לדפוס זה גם .לבני זוגם, יחסית,  מחויבות נמוכהחשיםהם , מו כןכ). חסרי תועלת ועוד, קרים

יכולות הביצועים שלהם גבוהות , עובדים אלה מרוצים ממקום עבודתם. השלכות על מקום העבודה

  . מעדיפים לא לקחת חופשותגם הם . ודומות לאלה בעלי דפוס בטוח אך הם מעדיפים לעבוד לבד

  .ת הרגשיות של העובד הנמנע למקום העבודה תהיה נמוכהנצפה שיכולת ההתקשרו, בהתאם לכך

הקשר בין סגנון ההתקשרות והמחויבות האפקטיבית הוא השערה בדבר אפקט עיקרי 

עוצמת הקשרים המשוערים באפקט בסיסי זה עשויים להשתנות כתוצאה , ואולם. במחקר זה

וא מגיב למצוקות לחרדות האם ה(עם האחר המשמעותי בארגון , ממערכת היחסים עם הדמות המגנה

   . המנהל,ה להיות גם הממונהיכולודמות זו ) 'כיצד הוא מגיב וכו, ולבעיות העובד

המתרחשת , בין המנהל והעובדיחסים הבדומה לקשרים ולמערכות יחסים אחרות גם מערכת 

 ועל בכלליכולה להיות הרסנית או מועילה ולהשפיע על המחויבות הארגונית  ,בעיקר במקום העבודה

  . זוגיים בארגון, אישים-בקשרים ביןאדון כעת , לפיכך.  בפרטשל העובדהמחויבות הרגשית 

 .ןהשלכותיה עובדים בארגון ול–של מנהלים ת להלן התייחסות לדיאדו
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   עובד בארגון– דיאדת מנהל 1.3

כאשר  ממחקרים שבחנו דיאדות ארגוניות ראו בארגונים כמערכות המנהלות משאים ומתנים

 & Bernard, 1938, in: Graen & Scandura, 1987; Grean( וף פעולה מהווה את ליבת המערכתשית

Scandura, 1987( .דיאדות ארגוניות המשפיעות באופן הדדי על , בתהליכי המשא ומתן נוצרים זוגות

  .להרס, לבניה או לשלילה, שותפיה לחיוב

 להתייחסות במספר רב של  עובד שזכתה– ארגונית הינה דיאדת מנהל דוגמא לדיאדה

 עובד בפרט עולים שני זרמי מחקר –ממחקרי הדיאדות בכלל וממחקרי דיאדות מנהל . מחקרים

לדמיון בין חברי הדיאדה וזרם מחקרי שני מתייחס , זרם מחקרי ראשון מתייחס להתאמה. עיקריים

  .שנוצרת בין חברי הדיאדה, להשלמה, לאי הדמיון

- בהתייחס למקום העבודה ובינהן תיאוריות המתייחסות לאדםישנן תיאוריות התאמה רבות

 ,Person - Job Fit, Edwards( תפקיד –אדם ל ;)Person - Organization Fit, Kristof, 1996( ארגון

  .)Person - Person Fit, Van-Vianen, 2000( אדם – ולאדם )1991

, כלומר, יים של בני האדםמתייחסת למאפיינים הומוגנ" אדם - ת ההתאמה בין אדםתיאורי

לדמיון בין חברי הדיאדה קשר , בהתאם לתיאוריה. )Van-Vianen, 2000, p. 5(" לדמיון בין אישי

, אישית בקרב החברים בקבוצת העבודה- משיכה בין: חיובי עם תוצרים ארגונים רצויים ובינהם

יות כדוגמת שביעות רצון התאמת ערכי העבודה בין העובד המנהל ובין חברי הקבוצה והשלכות ארגונ

  . )Meglino, Ravlin, & Adkins, 1989; Ostroff, Yuhung, & Kinicki, 2005(ומחויבות ארגונית 

ערכיהם , נמצא שאנשים הדומים באישיותם, בבחינת הדמיון בין אנשים במקום העבודה

 The Attraction -Selection -Attrition(וגישתם תהיה משיכה אחד לשני והם ירצו להישאר בארגון 

Model. Schneider, Goldstein, & Smith, 1995(  

להשלמה שנוצרת , המראים כי לדמיון השלכות שליליות ודווקא לשוני מחקרים ישנם, מנגד

 אישית –מחקרים שהשתמשו בתיאורית האינטראקציה הבין . בין חברי הדיאדה השפעות חיובית

)Interpersonal Interaction Theory (בין חברי הדיאדה השפעה חיובית על , ו שלהבדליםמצא

אחת מהשלכות התיאוריה היא ששוני בין האנשים הוא בעצם . )e.g, Kiesler, 1983(תוצרים אישיים 

תגובה משלימה המתייחסת לתכונות , בהתאם לכך. )Glomb & Welsh, 2005(התגובה המשלימה 
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כאשר תכונות , יתרה מכך. ת על העובדהשליטה בדיאדת עובד ומנהל תהיה בעלת השפעה חיובי

ההשפעה החיובית על העובד תהיה גבוהה יותר , השליטה של העובד נמוכות יותר מאלו של המנהל

  .)Glomb & Welsh, 2005(ממצב בו תכונות השליטה של העובד יהיו גבוהות יותר מאלו של המנהל 

לפי (שים יימשכו זה לזה מחקר המשלב את שני הזרמים בדיאדות ארגוניות הראה מי מהאנ

המחקר הצביע על האופן בו דיאדות אלה יכולות להיות הרסניות והתייחס ). הדמיון או ההשלמה

דיאדה הרסנית , פיול. )Kets de Vries, 1999(לארגון כאל תיאטרון ולאנשים בארגון כאל שחקנים 

ההזדהות ההדדית של שחקני של קשר שלילי הכולל גם את , )Collusive(של קנוניה הינה תוצר ישיר 

 ארבעה םישנ. )Kets de Vries, 1999, p. 749( והוא עשוי לפגוע בצמיחה העתידית ובפיתוח, המשחק

 The Narcissistic (טהנרקיסיס:  אישיות שהחוקרים דיווחו עליהם- קנוניות בין, סוגי קשרים

Collusion( , השולט)The Controlling Collusion( , הפרנואיד)The Paranoid Collusion (והסאדו-

  .)The Sadomasochistic Collusion(מזוכיסט 

 בעל צורך חזק להיות טהאדם הנרקיסיס.  מהווה את הדגם המצוי ביותרטקנונית הנרקיסיס  

מנהל בעל דפוס . הוא מרוכז בעצמו ומעדיף להיות בעמדות דומיננטיות. נערץ ולקבל תשומת לב

. ו הרס וגורם לעובדיו לסבול מתחושות נחיתות והערכה עצמית נמוכהי קיצוני יוצר סביבטנרקיסיס

 .)Kets de Vries, 1999(אנשים היכולים לעבוד עם מנהל בעל דפוס זה מתוארים כתלותיים 

בהתאם לפירוט דפוסי , יאור דפוס הנרקיסיסט במונחים של תיאוריות ההתקשרותהתייחסות לת

ובר כאן בקשר בין מנהל בעל סגנון התקשרות נמנע מציעה שמד, ההתקשרות גם במקום העבודה

  .ועובד בעל סגנון התקשרות חרד

אנשים אלה מאופיינים על ידי . קנונית השולט מתייחסת לאנשים בעלי צורך חזק בשליטה  

, כחברי ארגון הם נוטים להתעסק בקונפורמיזם. קשיחות וחסכנות, קפדנות, דייקנות, פרפקציוניזם

  .אנשים היכולים לעבוד עימם הם הדומים להם או התלותיים.  והיררכיהססטאטו

הם חיים . קנונית הפרנואידים מתייחסת לאנשים המאמינים שהעולם הוא מקום מסוכן  

אנשים . במצב כרוני של דאגה מהפתעות שליליות וכתוצאה מכך הם יוצרים סביבם מצב של בידוד

  .היכולים לעבוד עימם הם הדומים להם או התלותיים
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.  מתייחסת לאנשים שעברו התעללות והתעללו באחריםמזוכיסט- הסאדולבסוף קנונית   

. ונגל והם מאמינים שלשחק באופן אגרסיבי ולהרחיק אחרים הכרחי להישרדותם'העולם נראים כג

  .)Kets de Vries, 1999(אנשים היכולים לעבוד עימם הם הסדיסטים 

למרות שניתן לשער . ד מדפוסי ההתקשרותכל אחת מהקנוניות כוללת מאפיין כלשהו של אח

 שהינה םהנרקיסיז, כדוגמת. הקשרים הללו מורכבים, קשר בין סוגי הקנוניות וממדי ההתקשרות

מחקר קליני שפורט לעיל , אולם. )e.g, Otway & Vignoles, 2006(תופעה מורכבת ורב ממדית 

 של דמיון או השלמה בין מצביע על האפשרות שחלק מהמחויבות הרגשית לארגון תהיה תוצר

  . הדיאדות

רק בשתיים , מחויבות אפקטיבית גבוההלאטען ,  בהתאם לתיאורית ההתאמה,במחקר זה

  .  חרד–חרד ו בטוח –בטוח  עובד –מנהל ת ובקרב דיאד. דמיוןמאפשרות מבין שלוש דיאדות ה

,  אדם-  אדםאטען במחקר זה למחויבות אפקטיבית נמוכה בהתאמת, בניגוד לתיאורית ההתאמה

. ניתן לראות במספר תיאוריות ומחקרים שהובאוהסבר לכך .  נמנע- נמנע עובד –מנהל בקרב דיאדת 

בסעיפים שהתייחסו  ההסבר הראשון טמון במזג של המנהל והעובד הנמנעים בהתאם לפירוט שהובא

מחקר עולה מ, ההסבר השני). 1.1.4, 1.1.3סעיפים מספר (תיאורית ההתקשרות בקרב מבוגרים 

בהתאם לתיאוריות שהתייחסו להשלמה והראו את , הסבר אחרון. )Kets de Vries, 1999(הקנוניות 

צורך השליטה של המנהל . כדי ליצור השפעה חיובית על העובד, חשיבות ההשלמה בתכונת השליטה

ד בעל בדיאדה עם עוב) כפי שניתן לראות גם באמצעות המבנה הארגוני המרוכז אותו הוא יוצר(הנמנע 

העדר השוני יוביל , העדר ההשלמה. ייצור השלכות שליליות על העובד)  נמנע-דיאדת נמנע(דפוס זהה 

 .יוביל למחויבות אפקטיבית נמוכה, לתוצאות שליליות עבור העובד

דמיון או (איזו דיאדה , עולה שאלה חשובה, בהתאם לכך ובהתייחס לתיאורית ההתקשרות

 ובעיקרם םאו בלתי רצויה למשתנים ארגונים רלוונטיי, יהתהיה בעלת השפעה רצו) השלמה

חשוב לבחון את נושא הדיאדות כפי שבא , על מנת לחקור תופעה זו. למחויבות ארגונית אפקטיבית

בהמשך אדון בדיאדות בהתאם לתיאורית ההתקשרות . לידי ביטוי במחקרי תיאורית ההתקשרות

  .ובהשלכותיהם
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  עובד בארגון–כות אפשריות על דיאדת מנהל  תיאורית ההתקשרות והשל1.3.1

תחום תיאורית ההתקשרות סובל ממיעוט ממצאים המתייחסים למקום העבודה בכלל 

יש להתייחס , כדי לנסות ולהסיק על עולם העבודה, לכן. וליחסים בתוך מקום העבודה בפרט

חומים הת. לממצאים אמפיריים מתחומים אחרים בחיים המתייחסים לתיאורית ההתקשרות

ומחקרים ,  למחקר זה כוללים מחקרים הבוחנים דיאדות בראיית תיאורית ההתקשרותםהרלוונטיי

יכולת  (8כלפי החברה, המתייחסים לסגנונות ההתקשרות ולממדים אישיותיים המופנים כלפי האחר

  ).התנהגות במצבים מעוררים חרדה וקונפליקט ועוד, פתיחות, יצירת קשרים אינטימיים

 תנונות ההתקשרות ביצירת דיאדות אפשריות נחקרה לראשונה בקרב אוכלוסייבחינת סג

 The Dyadic(נבנה כלי מחקר , על מנת לבחון את התנהלותן של הדיאדות בילדות. ילדים

Relationships Q-Set (שליטה, הרמוניה, אוריינטציה חברתית חיובית: שכלל שמונה ממדי קשרים ,

  .)Park & Waters, 1989(ת במשחק וקצב המשחק תיאום פעולו, פתיחות, היענות

 ,Kerns(משפיעה על איכות ההתקשרות של הילד לחבריו , נמצא שאיכות ההתקשרות של הילד לאימו

1994; Youngblade & Belsky, 1992(.כששני הילדים היו בעל דפוס התקשרות בטוח ,  בהרחבה

על ידידות גיבו יותר לחבריהם ודיווחו ה, היו שמחים יותר, במהלך משחק הם חוו יותר הרמוניה

 חלק שהיוויחסית לילדים , ילדים אלה שלטו פחות במשחק והיו פחות ביקורתיים. גבוהה יותר

 ,Kerns et al., 1996; Park & Waters( לא בטוח – לא בטוח או מדיאדת לא בטוח –מדיאדת בטוח 

, פתיחותל התייחסות לא בטוח ב–ח בטוח ודיאדת בטו- לא נמצאו הבדלים בין דיאדת בטוח.)1989

  .)Park & Waters, 1989( במשחק וקצב המשחק תיאום פעולות

  

 והעובד בטוח תהיה מנהל בטוחניתן לשער שבדיאדה בה הממצאים בהתאם ל, לסיכום

השפעה חיובית על העובדים תהיה בכל הדיאדות בהן , בנוסף. התנהלות הרמונית והשפעה חיובית

, ידידותי ותומך לעובדיו הבטוחים, הרמוני,  הבטוח יהווה אחר משמעותי מגיבהמנהל. המנהל בטוח

מתייחסים , מהווים דוגמא, כמנהלים וכמנהיגים אנשים מדפוס בטוח, כמו כן. החרדים והנמנעים

ראייתם . מאצילים סמכויות ובעלי תקשורת טובה עם עובדיהם, לאחרים כאל אינדווידואלים

                                                   
  .1.1.1ראה פירוט בסעיף   8



    

 

27 

.  הניהול שלהם יאירו באור חיובי גם את המחויבות הרגשית של עובדיהםהחיובית של האחר ויכולות

מערכת היחסים החיובית שלהם עם העובדים והסביבה ההרמונית שייצרו תוביל , בהתאם לכך

  . למחויבות אפקטיבית גבוהה בקרב כל עובדיהם

יה  עם עובדיו ניתן לשער שדיאדה עם עובד בטוח תהמנהל חרדבהתייחסות לדיאדות של 

המנהל . בעלת תוצאות שליליות לעובד הבטוח ובהתאם תהיה בעלת תוצאות שליליות גם עבור הארגון

כתוצאה . היציב והעקבי שהעובד הבטוח רגיל אליו, החרד לא יספק לעובד הבטוח את הבסיס המגיב

  .רמת המחויבות האפקטיבית לארגון של העובד הבטוח תפגע, מכך

לא ניתן לקבוע את השלכות הדיאדה , חרד עם העובדים הלא בטוחיםבהתייחס לדיאדות של המנהל ה

הם , כלומר. התנהגותם האמביוולנטית של החרדים תבלוט, כמנהלים וכמנהיגים .באופן ברור

מרגישים שאינם בוטחים ,  להתקרב לעובדיהם אך אינם יודעים כיצד לעשות זאתםמעונייני

 יחד עם זאת צרכיי העובד הנמנע יכולים להתממש .בעובדיהם ומתארים תחלופה גבוהה של עובדים

בהתייחס לעובד ). אשר אינה גבוהה לכשעצמה(וכתוצאה מכך לא תהיה פגיעה במחויבות הרגשית שלו 

לא ייפגע במחויבות הרגשית , גם בזכות הדמיון שלו למנהל, ניתן לשער כי הצורך התלותי שלו, החרד

  .שלו למקום העבודה

בעלי  ,כל עובדיו עם המנהל הנמנעלדיאדות של , הממצאים שהובאובקנה אחד עם , לבסוף

ואף הרסניות מבחינת ההתקשרות הרגשית , תוצאות שליליות, חרד ואף נמנע, דפוס התקשרות בטוח

נובע מכך שכמנהלים וכמנהיגים הנמנעים בעלי נטייה לריכוזיות הן של הסמכויות והן של . לארגון

אינם יכולים לסמוך על עובדיהם ומתארים את מערכת היחסים הם מרגישים ש. המבנה הארגוני

יפגעו בהתקשרות הרגשית של כלל עובדיהם , מאפייני דפוס זה. שלהם עם הכפיפים כקונפליקטואלית

  .למקום העבודה

  .להלן השערות המחקר, בהתאם לאמור

   סיכום השערות ותכנית המחקר1.4

   סיכום השערות המחקר1.4.1

  :ת המחקרלהלן פירוט השערו

H1 :ככל שהאדם בעל סגנון . יימצא קשר בין סגנון ההתקשרות לבין מחויבות אפקטיבית

  .כך המחויבות האפקטיבית שלו לארגון תהיה גבוהה יותר, התקשרות בטוח יותר
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מחויבות אפקטיבית משקפת את הרצון לבצע את התפקיד בעבודה בשמחה תוך מעורבות 

ניתן לצפות להשפעה משמעותית של סגנון . גנון התקשרות בטוחמאפיינים השייכים גם לס, רגשית

מאפייני קשרי הדיאדות ישפיעו על המחויבות , כמו כן. ההתקשרות על המחויבות האפקטיבית

מנהלים מדפוס התקשרות , כלומר). H1של (האפקטיבית של העובד מעל ומעבר לאפקט העיקרי 

שית ולכן תהיה להם את מערכת היחסים הטובה ייצרו סביבת עבודה תומכת גם מבחינה רג, בטוח

 :והמועילה ביותר עם עובדיהם ובהתאם לכך

H2a :לארגון של עובדיוהאפקטיביתהמחויבות , כאשר המנהל בעל סגנון התקשרות בטוח  ,

  .תהיה גבוהה, כל דפוסי ההתקשרותמ

  

,  החרדעל תפקודו של המנהל, אסטרטגיית חיפוש יתר של קרבה והשלכות אסטרטגיה זו  

ובדיו הבטוחים  לפגוע בהרגשתם של עיםעלול )Johnston, 2000(כדוגמת הקושי לסמוך על העובדים 

יכולים , בעוד שעובדים בעלי דפוס התקשרות נמנע. וכתוצאה מכך לפגוע במחויבות הרגשית לארגון

  :בהתאם לכך).  של הנמנעימימוש הצורך הנרקיסיסט( מכך תליהנו

 H2b :המחויבות האפקטיבית של עובדיו לארגון ,  חרד סגנון התקשרותכאשר המנהל בעל

  .תהיה גבוהה רק בקרב עובדיו בעלי דפוס התקשרות חרד ונמנע

  

מונעות מהמנהל הנמנע לבצע , הימנעות והשלכות אסטרטגיה זו על תפקוד המנהלאסטרטגית 

ישנה , כלומר.  העבודה של עובדיו במהלךםכל פעילות חברתית ולהתייחס לשיקולים אינדיווידואליי

  :לכן אטען. הימנעות מפעולות העשויות לחזק את החיבור של העובד למקום עבודתו

H2c :מכל דפוסי , המחויבות האפקטיבית של עובדיו לארגון,  נמנעכאשר המנהל בעל סגנון התקשרות

  .תהיה נמוכה, ההתקשרות
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  :להלן תרשים המחקר המסכם את השערותיו

   

 ערות המחקרהש  :1 תרשים

                                                H1                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                              

                                                            H2 a,b,c 

                            

  

 

   תכנית המחקר1.4.2

התמקד , להלן מחקר מקדים, מחקר ראשון. מערך המחקר של עבודה זו כולל שני מחקרים

ובדק את הקשר בין סגנון ההתקשרות לבין מחויבות ארגונית , בהשערת המחקר הראשונה בלבד

  .העובדים בארגונים שוניםאפקטיבית ונערך בקרב סטודנטים 

לבחינת כל השערות המחקר חייב חיבור בין , ודההמהווה את ליבת העב, המחקר השני

, לכן. על מנת שאוכל לבדוק את השלכות סגנון ההתקשרות של המנהל על עובדיו, המנהל לעובדיו

: ובינהם, המחקר כלל העברת שאלונים למנהל ולעובדיו ונערך במספר רב של צוותים וארגונים

  .ארגונים ציבוריים וארגונים פרטיים ממגזרים שונים

  

  מחקר מקדים. 2

  רקע2.1

ת לבין מחויבות  היתה לבחון את הקשר בין סגנונות ההתקשרוהמקדים המחקר תמטר

בהתאם להשערת המחקר הראשונה הגורסת שככל שהאדם בעל סגנון התקשרות  ,ארגונית אפקטיבית

  .כך המחויבות האפקטיבית שלו לארגון תהיה גבוהה יותר, בטוח יותר

  סגנון ההתקשרות 
  

 של העובד

  סגנון ההתקשרות 
  

  של המנהל
 

  מחויבות ארגונית 
  

 אפקטיבית
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נובעת , בהתאם לסקירה הספרותית שהובאה,  אפקטיביתגונית ארהתמקדות במחויבות

עובד בעל מחויבות ארגונית אפקטיבית מעורב רגשית בארגון ובעל . מאפייני המימד ומהשלכותיומ

בעל מחויבות ארגונית  שעובד  הממד מלמדות על כךהשלכות. רמת הזדהות גבוהה עם הארגון

 מפגיןאך ,  מפגין רמות נמוכות של לחץ מחד,תודו עבאינו מרבה לעזוב או להיעדר ממקוםאפקטיבית 

מטרות לארגון עצמו בהשגת הן לחבריו בארגון והן הוא מרבה לעזור .  טובים מאידך גיסאםביצועי

. )Allen & Meyer, 1996; Meyer et al., 2002(עובד זה נשאר בארגון משום שהוא רוצה , הארגון

 & Cohen( פקטיבית מבוקשים יותר על ידי הארגוןעובדים בעלי מחויבות ארגונית א, אם כן

Kirchmeyer, 1995( , ולכן חשוב תחילה לבחון האם ישנו קשר בין מחויבות ארגונית זו לממד

אישיותי בסיסי כתיאורית ההתקשרות על מנת לבחון האם ישנם עובדים שלא מסוגלים לפתח 

  .חים מחויבות זו ביתר קלותמחויבות אפקטיבית לארגון או מנגד האם ישנם עובדים המפת

על מנת שבהמשך אוכל , אישוש השערת המחקר יוביל לביסוס האפקט העיקרי של מחקר זה

במקום העבודה על המחויבות הארגונית )  עובד–מנהל (לבחון את השלכות דיאדת ההתקשרות 

  . האפקטיבית של העובד

ם מאוניברסיטת דרבי בקרב סטודנטיהמחקר נערך , לבחינת ראשונית של האפקט העיקרי

. המחקר כלל סטודנטים מתואר ראשון ושני העובדים בארגונים שונים. שלוחת רמת אפעל, בישראל

  . מבלי לקבל כל תמורה כספית,  נתבקשו לענות על שאלוניםהמשתתפים

   שיטה2.2

   משתתפים2.2.1

. זר הפרטיעובדים במג) 72.9% (129, נשים) 53.9% (96ומתוכם ,  משתתפים178המחקר כלל 

, בהתייחס לוותק עם המנהל). M=5שנים ( שנים בארגון 4בעלי ותק של ) 47.8%(כמחצית מהמדגם 

  ).M=3שנים (דיווח על ותק של עד שנתיים עם המנהל ) 45.5%(כמחצית מהמדגם 

   כלים 2.2.2

שאלון לזיהוי סגנון התקשרותם ושאלון לזיהוי : המשתתפים נתבקשו לענות על שאלון שכלל

 .ד המחויבות הארגונית שלהםממ

  



    

 

31 

  סגנון ההתקשרות

 Experience in('  ביחסים קרוביםןניסיו'סגנון ההתקשרות נמדד באמצעות סקלה למדידת 

Close Relationships Scale, Brennan et al., 1998; Mikulincer & Florian, 2000( .הסקלה 

 –ל ) לא מסכים בכלל (1מטווח של , דות נקו7 של אמצעות סולם ליקרטשנמדדים ב,  פריטים36וללת כ

  ). מאוד מסכים (7

 במחקר( רצף הימנעותכו) α =. 88במחקר זה  (רצף חרדההשאלון יוצר שני רצפים שהוגדרו כ

סגנון ).  נמוכים החרדה והימנעותפירצ(סגנון בטוח נוצר כאשר האדם נמוך בשני הרצפים ). α= .83 זה

סגנון נמנע נוצר כאשר האדם גבוה . ברצף ההימנעות ונמוך דהברצף החרחרד נוצר כאשר האדם גבוה 

הסגנון הלא בטוח נוצר כאשר האדם גבוה בשני הרצפים , לבסוף. ברצף החרדה ונמוך ברצף הימנעות

  ).םגבוהי חרדה והימנעותרצפי (

נתון שעולה בקנה אחד עם מחקרים אחרים  ).p, 28=.r>.01(בין הרצפים נמצאה קורלציה מובהקת 

 (r=.15 - .30., p<.01)קורלציה שנמצא הינוטווח ה. ם כן דיווחו על קורלציה מובהקת בין הרצפיםגש

)Noftle & Shaver, 2006; Taubman - Ben-Aria & Mikulincer, 2007; Wei, Russel, 

Mallinckrodt, & Vogel, 2007(.  

שונות של סגנונות יצרתי ארבע קבוצות  ,על ידי חלוקה חציונית של כל אחד משני הרצפים

מאחר ומחקרים שעשו . )n=55(ולא בטוח ) n=31(נמנע , )n=37(חרד , )n=55(בטוח : התקשרות

לא ניתן להשוות את חלוקת , שימוש בשאלון זה דיווחו על רצפים בלבד ולא על סגנונות ההתקשרות

  . התפלגות הסגנונות להתפלגויות אחרות

ספרות ההתקשרות , ציונים במקום ברצפיםלמרות המגבלה הפסיכומטרית של שימוש בח

  ולכן אהיה עקבית עם המקובל בספרות זו ואדווח גם על , מצליחה לאושש את השערותיה בדרך זו

  .וגם על מתאמים במטרה להגדיל עוצמה סטטיסטית) לפי החציונים(ממוצעים 
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  מחויבות ארגונית 

 'מודל שלושת הממדים'לון  של שא9מחויבות ארגונית נמדדה באמצעות הגרסה העברית

)Three Component Model. Meyer & Allen, 1997(. פריטים לכל 8,  פריטים24 השאלון כולל 

 1כל פריט נמדד באמצעות סולם ליקרט בטווח של ). עסקאית ונורמטיבית, אפקטיבית(מחויבות  ממד

 מחויבות אפקטיבית שלושת ממדי המחויבות הוגדרו כ). מסכים מאוד (5ועד ) לא מסכים בכלל(

)α =.85( , מחויבות עסקאית)α = .71 ( ומחויבות נורמטיבית)α = .70.(  

סקאית  ומחויבות ע מחויבות אפקטיביתןבי: בין שלושת הממדים נמצאו הקורלציות הבאות

)r = .12, ns( ,בות אפקטיבית ומחויבות נורמטיבית בין מחוי) r=.45, p<.01( לבסוף בין מחויבות

  ). r=.20, p<0.1(ת ומחויבות עסקאית נורמטיבי

 ,.Meyer et al( למטה אנליזה בהתאם. התייחסות לקורלציות אלה מופיעה גם בספרות המחקרית

בין מחויבות אפקטיבית ומחויבות  :ממדי המחויבותשלושת בין  ρ(10( מצאו הקשרים הבאיםנ, )2002

ובין מחויבות נורמטיבית ) ρ.=63(בית בין מחויבות אפקטיבית ומחויבות נורמטי, )ρ= .05(עסקאית 

  ).ρ.=18(ומחויבות עסקאית 

תוצאות לגבי ממדי (אתייחס רק לתוצאות ממד המחויבות האפקטיבית , כאמור, במחקר זה

  ).1המחויבות האחרים מובאות בנספח 

   הליך המחקר2.2.3

  .למלא את השאלון בנוכחות החוקר, בתחילת השיעור, נתבקשו המשתתפים

  . כל התנגדות למילוי השאלוןלא נצפתה

  תוצאות2.3

, לבחינת הקשר בין סגנונות ההתקשרות למחויבת ארגונית אפקטיבית, השערת המחקר

דרך הניתוח הראשונה מתייחסת . נבחנה באמצעות שתי דרכים לניתוח נתוני תיאורית ההתקשרות

חסת לשני הרצפים לניתוח מתיי לחלוקת סגנונות ההתקשרות באופן קטגוריאלי והדרך השנייה

  .שנוצרים בשאלון ההתקשרות

                                                   
  אוניברסיטת חיפה, כהן אהרון' תרגום השאלון לעברית בוצע על ידי פרופ  9

10  – ρ Weighted average corrected correlation (Meyer et al., 2002). 
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לבחינת הקשר בין  )planned contrast( בדרך הניתוח הראשונה נערך מבחן קונטרסט מתוכנן 

 נסמכת על רגרסיה ובוחנת הדרך הניתוח השניי. סגנונות ההתקשרות למחויבות ארגונית אפקטיבית

  . ר בין הרצפים לניבוי השערת המחקהאת תרומת האינטראקצי

ארגונית האפקטיבית בין  את המחויבות החילק את המדגם לשניים והשווהקונטרסט מתוכנן 

ות בטוח לקבוצת המשתתפים בעלי סגנון ההתקשרות שאינו בעלי סגנון התקשר קבוצת המשתתפים

  ).גבוהים בחרדה ובהימנעות(בטוח 

  בוצות חשף הבדל מובהק בין שתי הק הקונטרסט המתוכנן, בהתאם להשערת המחקר

[t (174) =1.69 p<.05, one –tailed].  המחויבות הארגונית האפקטיבית של אנשים בטוחים גבוהה

  . יותר מזו של אנשים בעלי דפוס התקשרות שאינו בטוח

  .1בגרף  מוצגים, ממוצעי ציון המחויבות הארגונית האפקטיבית

 

  ונות ההתקשרותלפי לסגנ, ממוצעי ציוני המחויבות הארגונית האפקטיבית :1גרף 

3.34

3.25 3.23

3.06

3

3.1

3.2

3.3

3.4

בטוח  חרד  נמנע  לא בטוח 
  

על מנת לבחון את השפעת כל רצף בנפרד על המחויבות הארגונית האפקטיבית נבחנו 

  .המתאמים

אך יחד עם זאת המתאמים אינם .  לכל אחד מהרצפים מתאם שלילי עם המחויבות1בהתאם לטבלה 

  .מובהקים
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  חרדה וההימנעות עם מחויבות אפקטיביתמתאמים לבחינת הקשרים בין רצפי ה: 1טבלה 

  

  

  

  

רצפים לניבוי השערת המחקר בוצעה בשני  בין שני ההלבחינת תרומת האינטראקצי רגרסיה

בשלב ראשון חושבה הרגרסיה לניבוי מחויבות אפקטיבית מתוך רצפי החרדה וההימנעות . שלבים

  . בינהם לניבויהובשלב שני הוספה האינטראקצי

לשני הרצפים קשר שלילי עם . הרגרסיה מצביעה על כיוון ההשערה, 2כפי שניתן לראות בטבלה 

התוצאה , עם זאת. אך תרומת האינטראקציה לניבוי ההשערה אינה מובהקת. יתמחויבות אפקטיב

, ההסימון השלילי של מקדם איבר האינטראקצי. כמו בניתוח הקטגוריות, מצביעה על אותו כיוון

כלומר קבוצת (מנבא שהמחויבות הרגשית הנמוכה ביותר תהיה בקרב עובדים הגבוהים בשני הרצפים 

  ).הלא בטוחים

  

  רגרסיה לניבוי מחויבות אפקטיבית מתוך רצפי חרדה והימנעות: 2טבלה 

p.  t  Beta  Model  

  

.38 

.27  

  

-.87  

-1.09  

 

-.07 

-.08  

1.  

Anxious (A) 

Avoidant (B)  

 

.35 

.33 

.30  

 

-.93 

-.97 

-1.03  

 

-.07 

-.08 

-.08  

2.  

A 

B 

A*B  

 R²=0.006, NSלתרומת הצעד השני    

Avoidant Anxious    

-.10 

.08  

-.09  

 .11 
  

Affective Commitment         r 

                                              p(1-tailed) 
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   דיון2.4

ים עולות בדרך כלל בקנה אחד עם השערת המחקר הראשונה ולפיה תוצאות המחקר המקד

ככל שסגנון ההתקשרות של האדם בטוח יותר כך רמת המחויבות הארגונית האפקטיבית שלו תהיה 

לממצאים אלו ניתן להתייחס בנפרד הן עבור קטגוריות של סגנונות ההתקשרות והן עבור . גבוהה יותר

  .רצפי ההתקשרות

ועקביים אמפירית עם , תומכים בהשערת המחקר הראשונה, םריאלייהממצאים הקטגו  

נמצא ). בעיקר מחויבות לבני הזוג(מחקרים שבדקו קשר בין סגנונות ההתקשרות ומחויבות בבגרות 

יחסית לאנשים בעלי סגנון התקשרות שאינו בטוח , שאנשים בטוחים חשו יותר אמון כלפי בני זוגם

)Simpson et al., 1992(.  

התייחסו למחויבות בקרב מועמדים , אי מחקר נוסף העקביים עם ממצאי מחקר זהממצ

והראו קשרים שליליים בין , )מחויבות כממד אחד מתוך העזה(לשירות ביחידות עלית קרביות 

  . )Neria et al., 2001(סגנונות ההתקשרות חרד ונמנע ומחויבות 

לרצף . צפי ההתקשרות למחויבות אפקטיבית שליליים בלתי מובהקים בין רבמחקר זה נמצאו קשרים

התייחסות לסגנונות , כמו כן. החרדה ולרצף ההימנעות תרומה שלילית לניבוי מחויבות אפקטיבית

ההתקשרות באופן קטגוריאלי נמצא שככל שסגנון ההתקשרות של האדם בטוח יותר כך המחויבות 

  . האפקטיבית שלו גבוהה יותר

מחזקת את התוצאות הקטגוריאליות , וצאות אינן מובהקותעל אף שהת, התייחסות לרצפים

בעוד . ומראה כי עובד הנמוך בשני הרצפים יהיה בעל המחויבות הארגונית האפקטיבית הגבוהה ביותר

  .שעובד הגבוה בשני הרצפים יהיה בעל המחויבות הארגונית האפקטיבית הנמוכה ביותר

. רד תרומה למחויבות האפקטיביתמראה כי לכל רצף בנפ, התייחסות לכל רצף בנפרד

לעובדים הגבוהים רק באחד מהרצפים רמת מחויבות גבוהה יותר מאשר לאלו הגבוהים בשני 

  . נפגעת המחויבות האפקטיבית שלהם באופן משמעותי, כאשר עובדים גבוהים בשני הרצפים. הרצפים

ות שיכולות לגרום אחת הסיב.  האפקטים שנמצאו קטניםיחשוב להתייחס לכך שגודל, כמו כן  

הטרוגניות הקשורה להשתייכות הנבדקים . לכך סטטיסטית היא הטרוגניות רמות המחויבות

יש צורך להגדיל את , לכן. השוני בין הארגונים יוצר הבדל גם בתכונות הארגון. לארגונים שונים

  . המדגם הן בהתייחס למספר הנבדקים בכל ארגון והן בהתייחס לריבוי מספר הארגונים
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יוצרים קרקע פורייה להמשך חקירת סגנונות ההתקשרות ביחס , מסקנות וממצאים אלו  

לאישוש נוסף של האפקט העיקרי ולשחזור ממצאי המחקר המקדים , בהמשך. למחויבות אפקטיבית

, לאחר מכן). H1(אבחן שוב את הקשר בין סגנונות ההתקשרות לבין מחויבות ארגונית אפקטיבית 

  ). H2(אדת ההתקשרות של עובד ומנהל על המחויבות האפקטיבית של העובד אבחן את השפעת די

 

  מחקר דיאדות בארגונים. 3

   רקע3.1

לבדוק את , היו לשחזר את ממצאי המחקר המקדים וכמו כן בארגונים  דיאדות מחקרותמטר

  ).HLM(כל השערות המחקר במסגרת חקירה אחת 

   שיטה3.2

   משתתפים3.2.1

השייכים ,  מחלקות ומנהלים ישירים102הכוללים , ים ומנהליהם הישירים עובד684המחקר כלל 

חברת , ארגון מענף הביטוח:  בין הארגונים השונים. ממגזרים שונים בישראל ארגונים שוניםלתשעה

שתי מחלקות בשני בתי חולים ,  טק-שני ארגוני היי, שני ארגונים ממשלתיים ציבוריים, השכרת רכב

   .תנועות הנוער בארץשונים וראשי אחת מ

טווח גילאי המשתתפים נע בין . עובדים במגזר הפרטי) 76% (486, נשים) 71.1% (480מתוכם 

, )SD=7.99 M=8.2,( שנה 0-40ותק בארגון נע בטווח שבין , )M=36.15, SD=10.45( שנים 19-65

  ).M=3.24, SD=3.00( שנים 0-28טווח הוותק עם המנהל נע בין 

   כלים3.2.2

שאלון למנהל ושאלון : בהתאם לתפקידם, תפים נתבקשו לענות על שאלונים שוניםהמשת

 .בזהה לשאלון שהועבר במחקר המקדים, שני השאלונים כללו שאלון לזיהוי דפוס התקשרות .לעובד

בין הרצפים נמצאה קורלציה ). α= .81( הימנעותרצף כו) α =. 88 (רצף חרדהשני רצפים הוגדרו כ

  ).r=.26, p<.01(מובהקת 
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) על ידי חלוקה חציונית(נמצאה ההתפלגות הבאה , בבחינת החלוקה לדפוסי ההתקשרות

בעלי דפוס , ) מנהלים49כולל  (n= 188בעלי דפוס התקשרות בטוח : בקרב המנהלים והעובדים

, ) מנהלים17כולל  (n=151בעלי דפוס התקשרות נמנע , ) מנהלים13כולל  (n=153התקשרות חרד 

 ). מנהלים21כולל  (n=191ס התקשרות שאינו בטוח ובעלי דפו

 

  שאלון למנהל

המתייחסות למשתנים , גם שאלות דמוגרפיות יםמנהלמילאו ה, בנוסף לשאלון ההתקשרות

ותק , ותק בארגון, סוג הארגון, השכלה, 18מספר הילדים עד גיל , מצב משפחתי, גיל, מין: הבאים

 .בתפקיד וותק בתפקידי ניהול

  

  ובדשאלון לע

עובדים גם שאלון לזיהוי ממד המחויבות ושאלות מילאו ה, בנוסף לשאלון התקשרות  

 הפריטים שהועברו במחקר המקדים ופריט 24:  פריטים25שאלון מחויבות הארגונית כלל . דמוגרפיות

 .)Meyer & Allen)1997 בהתאם לגרסה המתוקנת של, נוסף לממד המחויבות הארגונית העיסקאית

במחקר זה פריטי המחויבות , בו כל הפריטים של כל ממד רוכזו במקבץ אחד,קר המקדיםלמחבניגוד 

ישנה ירידה , באופן יחסי למחקר המקדים, לכן. של שלושת הממדים פוזרו לאורך כל השאלון

בידוד הפריטים יצר גם פער בהבנת הפריט שלא תורגם . משמעותית ברמות המהימנות של כל ממד

, כתוצאה מכך.  בפרק המבוא של עבודה זו1.2 כפי שפורט בסעיף )Lee et al., 2001(בהקשר החברתי 

בממד המחויבות האפקטיבית . בכל ממד הורדו מספר פריטים על מנת להעלות את רמת המהימנות

מחויבות אפקטיבית נמצא שבלאחר הורדת הפריטים ). 1,4,10פריטים מספר (הורדתי שלושה פריטים 

α = .81.נמצאה ) 5,8,20פריטים מספר (ת העסקאית ירדו שלושה פריטים  בממד המחויבוα = .52 .

   .α =.55 נמצאה, )3,6,9,12 פריטים מספר ירדו(עבור שלושה פריטים , נורמטיביתמחויבות ב

הפריטים האחרים יצרה בלבול בקרב עם קשר הההוצאתם מש, נראה לגבי כל הפריטים שהושמטו

הייתי שמח מאוד לסיים את הקריירה שלי בארגון " 1ריט מספר פ, לדוגמא .המשיבים לגבי משמעותם
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פרשנות זו אינה . דתם באופן מיידיוהובן על ידי הנבדקים כאילו היו שמחים לסיים את עב" זה

  .את המחויבות האפקטיבית ולכן הושמט פריט זה, כאמור, מאפיינת

ד המחויבות הנורמטיבית הירידה במספר הפריטים והפגיעה ברמות המהימנות נגרמה בעיקר לממ

  .במחויבות ארגונית אפקטיבית בעל רמת מהימנות סבירה, כאמור, אך מחקר זה מתמקד. והעסקאית

מספר הילדים עד , מצב משפחתי, גיל, מין: מתייחסות למשתנים הבאים, השאלות דמוגרפיות

  .ותק עם המנהל, ותק בארגון, סוג הארגון, השכלה, 18גיל 

   הליך3.2.3

נתוניו והרצון למנוע מהעובדים לחוש מאוימים כתוצאה ממילוי , נושא המחקררגישות 

השאלונים הובילה לכך שתהליך העברת השאלונים בוצע על ידי החוקרים בלבד וללא נוכחות מנהלים 

כפי , נתוני השאלונים. לכל דרג הועברו השאלונים בנפרד, כמו כן. מכל דרג בעת מילוי השאלון

 . א הועברו למנהלים בארגון בכל דרגל, שהובטח לעובדים

הועברו השאלונים , באיסוף ראשון.  השאלונים התבצע בשני סוגי איסוף עיקרייםאיסוף

. הועברו תחילה למנהלים, לרוב. לים ומנהלי משאבי אנוש"בהתאם לאישור מנכ, בארגונים השונים

 הועברו השאלונים לאחר מכן. שאלוני המנהלים הוכנסו למעטפות שנשאו את שמות המחלקות

, לאחר מילוי השאלון. ללא נוכחות מנהלים, כל מחלקה בנפרד או כל המחלקות יחדיו, לעובדים

דרך איסוף נוספת היתה במהלך . הכניס כל עובד את השאלון המלא למעטפה שנשאה את שם מחלקתו

 העובדים מילאו, במספר ארגונים אחרים. אך ללא נוכחות מנהל, שלא במסגרת מיוחדת, העבודה

ורק לאחר מכן מילאו המנהלים את השאלון וצירפו אותו , ללא נוכחות המנהל, תחילה את השאלונים

שני עובדים התנגדו . כל השאלונים מולאו ללא כל תגמול כספי. למעטפת הנושאת את שם מחלקתם

  .ולא פירטו מדוע, למלא את השאלון

סטודנטים לתואר שני מקורס שיטות , הליך האיסוף השני נעשה על ידי שבעה עוזרי מחקר

 שבחרו להשתתף במחקר כחלק ממטלת קורס, מחקר בהתנהגות ארגונית באוניברסיטה העברית

, יארגון שאינו וולונטר: ובינהם, כל סטודנט בחר ארגון שעמד בקריטריונים מסוימים. בשיטות מחקר

הלים בנפרד ולאחר מכן לעובדים הסטודנט העביר את השאלונים למנ. ב"ללא עובדי קבלן חיצוני וכיו

מבלי , דווח על מנהל אחד ועל שלושה עובדים שסירבו למלא את השאלונים. ללא נוכחות המנהלים

  .להסביר מדוע
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נמצאו נתונים חסרים בשאלונים רבים ובעיקר , חרף מיעוט ההתנגדויות למילוי השאלונים

. בבחינת שאלת המחקר השניה, יקרבע, נתונים חסרים אלו פגעו. בשאלון שבחן סגנון התקשרות

כפי שיפורט בפרק (כלומר מספר המשתתפים , םמספר השאלונים האפקטיביי, כתוצאה מכך

 גודל הצוותים( צוותים 69 כולל ,)55%החזר מתוקן של  (n= 378ירד באופן משמעותי ל ) התוצאות

M=5.34, Std Dev = 5.33.(  

   ניתוח נתונים3.2.4

 לבחינת הקשר בין סגנונות ההתקשרות למחויבת ארגונית ,השערת המחקר הראשונה  

דרך ניתוח ראשונה . נבחנה באמצעות שתי דרכים לניתוח נתוני תיאורית ההתקשרות, אפקטיבית

באמצעות חלוקה , כאמור, מתייחסת לחלוקת סגנונות ההתקשרות באופן קטגוריאלי שבוצעה

  . שנוצרים בשאלון ההתקשרותלניתוח מתייחסת לשני הרצפים הדרך השנייה. חציונית

 הדרך הניתוח השניי. בדרך הניתוח הראשונה נערכו שני מבחני קונטרסט מתוכנן וקורלציה

 ,כמו כן.  בין הרצפים לניבוי השערת המחקרהנסמכת על רגרסיה ובוחנת את תרומת האינטראקצי

  .נהנבדקו השפעות אפשריות של משתנים דמוגרפים על הקשר של השערת המחקר הראשו

 )Hierarchical Linear Modeling) HLMהשערת המחקר השנייה נבחנה באמצעות שיטת   

רמת הניתוח הראשונה מתייחסת לקשר בין סגנון . באמצעות התייחסות לשתי רמות ניתוח

רמת הניתוח השנייה מתייחסת להשפעה המתערבת . ההתקשרות של העובד למחויבות הארגונית שלו

  .  המנהל על הקשר בין סגנון ההתקשרות של העובד למחויבות הארגונית שלושל סגנון ההתקשרות של

  :רמת הניתוח הראשונה כללה את שני המשתנים הבלתי תלויים הבאים

  .משתנים אלה מורכזו סביב הממוצע. רצף החרדה של העובדים ורצף ההימנעות של העובדים

  :יםרמת הניתוח הראשונה כללה את שלושת המשתנים התלויים הבא

  .עסקאית ונורמטיבית של העובדים, מחויבויות אפקטיבית

הבחירה להציג בכל זאת , למרות שמחויבויות עסקאית ונורמטיבית אינן חלק מהשערות המחקר

נובעת מהרצון להעשיר את הידע וההבנה והסקת המסקנות לגבי , נתונים אלה כחלק מהמודל

 .המתרחש בדיאדת העובד מנהל במקום העבודה

  :ניתוח השניה כללה את שני המשתנים המתערבים הבאיםרמת ה

  .רצפי החרדה וההימנעות של המנהל
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בקשר ) M(מתערב ) רמה שנייה של ניתוח(על מנת להוכיח שסגנון ההתקשרות של המנהל 

, )Y(לבין המחויבות האפקטיבית שלו ) X(בין סגנון ההתקשרות של העובד ) ברמת הניתוח הראשונה(

  :ואלו מטרותיהם, כיםבוצעו שני התהלי

מטרת התהליך הראשון היתה להוכיח שיש שונות באפקט של סגנון ההתקשרות של העובד על . 1

  :לשם כך נעשה שימוש בנוסחאות הבאות. המחויבות הארגונית שלו בין קבוצות העובדים השונות

Yij=β0j+ β1jXij+εij   

 ,כאשר

β0j~N(β0, σ2 β0j)  ; β1j~N(β1, σ2 β1j)   

 
σ2 β1j  מצביע על שונות מובהקת בשיפועים שלX על Y ,בין צוותי העבודה של המנהלים השונים .  

מטרת התהליך השני היתה לבדוק האם רמת הניתוח השנייה מצביעה על כך שסגנון ההתקשרות . 2

  . Y -  ל Xבקשר בין , בקשר של האפקט העיקרי) M(של המנהל מתערב 

  : הינובהתאם לכך מודל ההתערבות הרב שכבתי

Yij=β0j+ β1jXij+εij   

 ,כאשר

β0j=γ00+ γ01Mij+u0j 

β1j=γ10+ γ11Mij+u1j  

 :פן שבאו

Yij= γ00+ u0j + γ01Mij+ γ10 Xij + γ11Mij* Xij +u1j Xij+εij    

וסוג , וותק בארגון, מין, הוכנסו משתני הבקרה הבאים השכלה, בכל אחד מניתוחי הרמה השניה

  ).רצף ההימנעות היה משתנה בקרה, רצף החרדהבבדיקת , למשל(ההיקשרות האחר 

   תוצאות3.3

  )1H( השערת המחקר הראשונה 3.3.1

כך רמת , גרסה שככל שסגנון התקשרות של העובד בטוח יותר, השערת המחקר הראשונה

  .המחויבות האפקטיבית שלו לארגון גבוהה יותר
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   גונית האפקטיביתארבהתאם למבחן הקונטרסט המתוכנן הראשון שהשווה את המחויבות ה

ות בטוח לקבוצות המשתתפים בעלי סגנונות ההתקשרות בעלי סגנון התקשר בין קבוצת המשתתפים

נמצא הבדל מובהק בין שתי , )הנמנעים והבלתי בטוחים, וכולל את קבוצות החרדים(שאינם בטוחים 

וחים גבוהה המחויבות הארגונית האפקטיבית של אנשים בט .[t (609) =3.01 p=.002]הקבוצות 

ממצאים אלה משחזרים את ממצאי . יותר מזו של אנשים בעלי דפוסי התקשרות שאינם בטוחים

, כמו כן. שמצא הבדל מובהק בין סגנון ההתקשרות הבטוח לסגנון שאינו בטוח, המחקר המקדים

ממצאי מחקר זה מעשירים את הממצאים הקודמים בכך שהם גם מבדילים בין הסגנון הבטוח 

  .סגנונות ההתקשרות הלא בטוחיםלשלושת 

  .2בגרף  מעבר לסגנונות ההתקשרות מוצגים, ממוצעי ציון המחויבות הארגונית האפקטיבית

  

 לפי לסגנונות ההתקשרות, ממוצעי ציון המחויבות הארגונית האפקטיבית: 2גרף 

3.67

3.45
3.39

3.44

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

בטוח  חרד  נמנע  לא בטוח 
  

  
  

ות הארגונית האפקטיבית נבחנו על מנת לבחון את השפעת כל רצף בנפרד על המחויב

 לכל אחד מהרצפים מתאם שלילי מובהק בין 3בהתאם לטבלה מספר . נבדקו הקורלציות, המתאמים

ומתאם שלילי בין דפוס המחויבות ) r=-.11, p< .01(דפוס המחויבות האפקטיבית לרצף ההימנעות 

כך המחויבות , או ההימנעות/ ככל שהמשתתף גבוה ברצף החרדה ו ). r=-.08, p< .05(לרצף החרדה 

ממצא זה תומך בהשערת המחקר הראשונה ולפיה ככל . הארגונית האפקטיבית שלו נמוכה יותר
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כך המחויבות הארגונית האפקטיבית , )נמוך בשני הרצפים(שהאדם בעל דפוס התקשרות בטוח יותר 

וון קשר אך לא שהראו את אותו כי, ממצא זה מחזק את ממצאי המחקר המקדים. שלו גבוהה יותר

  .נמצאו מובהקים

בקרב , הקורלציות לבחינת הקשר בין מחויבות ארגונית אפקטיבית לבין רצפי החרדה וההימנעות

  .3יוצגו בטבלה , )N=613(העובדים בלבד 

  
  ) n=613( בקרב העובדים קורלציות בין מחויבות ארגונית אפקטיבית ורצפי הימנעות וחרדה: 3טבלה 

  
Affective Commitment  Avoidance   

    -.08*     .26**    Anxiety        r  

 -.11**    Avoidance    r 

.00                              p (1-tailed)  

*p<0.05, **p<0.01  

 

בשלב ראשון חושבה הרגרסיה לניבוי מחויבות אפקטיבית . בוצעה בשני שלבים הרגרסיה  

, 4 שניתן לראות בטבלה כפי . בינהםהחושבה האינטראקצימתוך רצפי החרדה וההימנעות ובשלב שני 

אך תרומת . לשני הרצפים קשר שלילי עם מחויבות אפקטיבית. הרגרסיה מצביעה על כיוון ההשערה

אך , אינה משחזרת את ממצאי המחקר המקדים שכן סימנה חיובי, האינטראקציה לניבוי ההשערה

  .יחד עם זאת היא אינה מובהקת
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 סיה לניבוי מחויבות אפקטיבית מתוך רצפי חרדה והימנעותרגר: 4טבלה 

  

 

 

 

 

 

 

  21R²=0.0השונות המוסברת של כל המודל היא : הערה

  
 בין סגנון תלא נמצאו אינטראקציו,  המחקר ביחס למשתנים דמוגרפיםבבחינת השערת

, ותק עם המנהל, השכלה, סוג הארגון, מין: והמשתנים הדמוגרפים הבאים) הקטגוריאלי(ההתקשרות 

  .גיל ומספר ילדים

  )2H( השערת המחקר השנייה 3.3.2

יבות הארגונית השערת המחקר השנייה הינה שסגנון ההתקשרות של המנהל משפיע על המחו

  :בהתאם לדפוס התקשרותו, האפקטיבית של העובד

כל דפוסי מ,  של עובדיוהארגונית האפקטיביתהמחויבות , כאשר המנהל בעל סגנון התקשרות בטוח

  .תהיה גבוהה, ההתקשרות

המחויבות הארגונית האפקטיבית של עובדיו תהיה גבוהה ,  חרדכאשר המנהל בעל סגנון התקשרות

  .דיו בעלי דפוס התקשרות חרד ונמנערק בקרב עוב

מכל , המחויבות הארגונית האפקטיבית של עובדיו לארגון,  נמנעכאשר המנהל בעל סגנון התקשרות

  .תהיה נמוכה, דפוסי ההתקשרות

מטריצת הקורלציות בין משתני המחקר הרלוונטיים והמודל הרב : להלן התוצאות הכלליות

  .שכבתי

  

 

          

p.  T  Beta  Model   

.16 

.02  

-1.41 

-2.35  

-.06 

-.09  

Anxious (A) 

Avoidant (B)  

1. 

.13 

.01 

.14  

-1.52 

-2.59 

1.47  

-.06 

-.11 

.06  

A 

B 

A*B  

2. 



    

 

44 

 

  תוצאות כלליות 

  .5קורלציות בין המשתנים הרלוונטיים למחקר מוצגת בטבלה מטריצת ה

  
 )n=378 (יםימטריצת קורלציות בין משתני המחקר הרלוונט: 5טבלה 

 
Variable M SD 1 2 3 4 5 6 

(1) Anxiety 3.28 1.06       

(2) Avoidance 3.40 0.84 0.30***      

(3) Manager Anxiety 3.34 1.07 0.14** 0.09†     

(4) Manager Avoidance 3.39 0.71 0.05 0.22*** 0.43***    

(5) Affective Commitment 3.43 0.89 -0.08 -0.11 0.09† -0.02   

(6) Continuance Commitment 2.90 0.63 0.03 0.09† -0.03 0.04 -0.22***  

(7) Normative Commitment 3.03 0.88 0.05 -0.08 0.04 -0.07 0.52*** -0.19** 

†p <0.10; *p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 

 
  . 6יוצגו בטבלה , תוצאות המודל התיווך הרב שכבתי
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 עסקאית ונורמטיבית,  מחויבות אפקטיביתעבור תוצאות המודל הרב שכבתי: 6טבלה 
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לאחר מכן אתייחס לרמת . להלן פירוט הממצאים המתייחסים לרמת הניתוח הראשונה

 ניתוח אתייחס תחילה לרצף בכל רמת. כפי שמופיע במודל הרב שכבתי, הניתוח השנייה של המחקר

פרטי (בהתייחס לסוג הארגון , אפרט את ממצאי המחקר, לסיום. ההימנעות ולאחר מכן לרצף החרדה

  ).ציבורי/ 

  

  רמת הניתוח הראשונה

   רצף ההימנעות

מחויבות הקשר של הימנעות עם בשיפועי , מעבר לצוותי העובדים,  מובהקתלא נמצאה שונות

 ,Estimate. .013, SE .010, ns) (מחויבות עסקאית עם ,)Estimate. .007, SE .026, ns (אפקטיבית

   ).Estimate .074, SE .052,ns( מחויבות נורמטיבית ועם

, אינה תלויה בדבר, העסקאית והנורמטיבית של העובד הנמנע, המחויבות הארגונית האפקטיבית

ר לגבי האינטראקציה בין סגנון אין מקום לבדוק את השערות המחק, לכן. אלא בסגנון התקשרותו

  .ההתקשרות של המנהל לרמת ההימנעות של העובד

 

  רצף החרדה

 7לאחר הורדת . נמצאו הבדלים כמעט מובהקים בשיפועים אפקטיבית למחויבותבהתייחס 

נמצאו הבדלים מובהקים בין הצוותים הן ביחס לשונות החותך בין הצוותים , תצפיות קיצוניות

Estimate .020, SE .023, p<.05) . והן ביחס לשונות השיפוע של ) 2, 1עמודות , 11 שורה 6ראה טבלה

, 12 שורה 6ראה טבלה . Estimate .041, SE .025, p<.05(רצף החרדה על המחויבות בין הצוותים 

  ..)2, 1עמודות 

 נמצאו הבדלים  תצפיות קיצוניות ולאחר מכן4הורדו , למחויבות עסקאיתבהתייחס 

. (Estimate .064, SE .023, p<.01בין הצוותים הן ביחס לשונות החותך בין הקבוצות מובהקים 

מחויבות בין הוהן ביחס לשונות השיפוע של רצף החרדה על  ,)8, 7 עמודות 11 שורה 6ראה טבלה 

  ).8, 7עמודות , 12 שורה 6ראה טבלה . Estimate .018, SE .010, p<.05(הצוותים 

 מכן נמצאו הבדלים ולאחר תצפיות קיצוניות 7הורדו , רמטיביתלמחויבות נובהתייחס  

.  (Estimate .055, SE .033, p<.05בין הצוותים הן ביחס לשונות החותך בין הקבוצותמובהקים 
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מחויבות בין הוהן ביחס לשונות השיפוע של רצף החרדה על  )14, 13עמודות , 11 שורה 6ראה טבלה 

  ).14, 13 עמודות 12שורה , 6ראה טבלה . Estimate .080, SE .035, p<.05(הצוותים 

ניתן היה להמשיך ולבדוק את רמת הניתוח השנייה עבור רצף , בהתאם לממצאים אלה  

  .החרדה של העובדים

  

   רצף החרדה-רמת הניתוח השנייה 

מטרת רמת ניתוח זו היתה לבחון האם רצף ההתקשרות של המנהל מסביר מעל ומעבר לסגנון 

רמת ניתוח זו תתייחס .  של העובד את ההבדלים בין הצוותים לממדי המחויבות השוניםההתקשרות

להשלכות רצפי החרדה של העובד ורצפי ההימנעות של המנהל ולאחר מכן לרצפי החרדה של העובד 

  .1 – 5שורות , 6משתני הבקרה של רמת ניתוח זו מוצגים בטבלה  .והמנהל

  

  -ף ההימנעות דיאדת עובד מרצף החרדה ומנהל מרצ

 השפעה כמעט מנהל הגבוה בהימנעותנמצא של, למחויבות ארגונית אפקטיביתבהתייחס 

 ,Estimate -.151 (מובהקת על הקשר בין סגנון ההתקשרות של העובד למחויבות האפקטיבית שלו 

SE .075, p<.10 . 4, 3עמודות , 10 שורה 6ראה טבלה .(  

  .ות האפקטיבית מתגלה כשהמנהל פחות נמנעהקשר בין רצף החרדה של העובד והמחויב

 נמוכהכך המחויבות האפקטיבית של העובד , שהעובד גבוה בחרדה וככל שהמנהל גבוה בהימנעותככל 

  .יותר

 גבוההכך המחויבות האפקטיבית של העובד , שהעובד גבוה בחרדה וככל  בהימנעותנמוךשהמנהל ככל 

  .יותר

ל המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין מחויבות  שההימנעות רצףהשפעת  מציג את 3גרף 

מוצגים , HLM בניתוח תוכן בכל הגרפים הבאים המבארים אינטרקציו,  בגרף זה.אפקטיבית שלו

, הממוצעים של המשתנה התלוי כאשר ערכי המנבאים עומדים על סטיית תקן אחת מעל הממוצע

  .בממוצע וסטיית תקן אחת פחות מהממוצע
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מחויבות ה של המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין ההימנעות רצףהשפעת : 3גרף 

  אפקטיבית שלו

 Low
 Moderate
 High

Supervisor
Avoidance

Dot/Lines show Means

Low Moderate High

Subordinate Anxie ty

3.40
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 ולמנהל - המתייחס לעובד החרד c)2(Hממצא זה עולה בקנה אחד עם חלק מהשערת המחקר 

בדיאדה זו עבור מנהל הגבוה בהימנעות מוצאים את רמת מחויבות האפקטיבית . הגבוה בהימנעות

  . ביותר אצל  עובדיו הגבוהים בחרדההנמוכה

 השפעה מנהל הגבוה בהימנעות של העובד נמצא שללמחויבות הארגונית העסקאיתבהתייחס 

 ,Estimate .099.(מובהקת על הקשר בין סגנון ההתקשרות של העובד לבין המחויבות העיסקאית שלו 

SE .049, p<.10 רצף החרדה של העובד והמחויבות הקשר בין ). 10, 9עמודות , 10 שורה 6 ראה טבלה

  .העסקאית מתגלה ככל שהמנהל נמנע יותר

 של המחויבות העסקאיתכך , שהעובד גבוה יותר בחרדה וככל שהמנהל גבוה יותר בהימנעותככל 

  . באופן משמעותיעולההעובד 

ל  שהמחויבות העסקאית רמת יורדת כך ועובד גבוה יותר בחרדה שהמנהל נמוך יותר בהימנעותככל 

  . העובד
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 של המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין ההימנעותהשפעת רצף  מציג את 4גרף 

 .מחויבות העסקאית שלוה

  

מחויבות ה של המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין ההימנעות רצףהשפעת : 4גרף 

   העסקאית שלו

 Low
 Moderate
 High

Supervisor
Avoidance

Dot/Lines show Means

Low Moderate High

Subordinate Anxie ty
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 אין מנהל הגבוה בהימנעותצא שלנמ, של העובדלמחויבות הארגונית הנורמטיבית בהתייחס   

  השפעה מובהקת על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין המחויבות הנורמטיבית שלו

)Estimate .029, SE .077, ns . שרצף נתון המלמד על כך ).15,16עמודות , 10 שורה 6ראה טבלה 

  . נורמטיבית שלוהמחויבות הורצף החרדה של העובד בין  ינו מתערב בקשרההימנעות של המנהל א

 

  דיאדת עובד מרצף החרדה ומנהל מרצף החרדה

חרדה אין השפעה מובהקת מנהל הגבוה בנמצא של, ארגונית אפקטיבית למחויבותבהתייחס 

 ,Estimate .004(על הקשר בין סגנון ההתקשרות רצף החרדה של העובד למחויבות האפקטיבית שלו 
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SE .049, ns . ממצא זה מלמד על כך שסגנון ההתקשרות החרד ). 6, 5עמודות , 9 שורה 6ראה טבלה

  . של המנהל אינו מתערב בקשר בין סגנון ההתקשרות החרד של העובד למחויבות האפקטיבית שלו

לפיה רמת המחויבות האפקטיבית של , )H2b(ממצא זה אינו עולה בקנה אחד עם השערת המחקר 

  .העובד תהיה גבוהה בדיאדה זו

 השפעה מובהקת על מנהל הגבוה בחרדהנמצא של, רגונית עסקאיתא למחויבותבהתייחס 

 ,Estimate .063(  למחויבות העיסקאית שלוהעובד הגבוה בחרדההקשר בין סגנון ההתקשרות של 

SE .029, p<.05 . 12, 11עמודות , 9 שורה 6ראה טבלה.(  

  -חרד יותר הקשר בין רצף החרדה של העובד והמחויבות העסקאית שלו מתגלה ככל שהמנהל 

 של העובד המחויבות העיסקאית כך שהעובד גבוה יותר בחרדה וככל שהמנהל גבוה יותר בחרדהככל 

  .  יותרגבוהה

 המחויבות כך ,והעובד בעל ערכים גבוהים יותר בחרדה בחרדה בעל ערכים נמוכיםנהל המכאשר 

  .  יותרנמוכה שלו העיסקאית

על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין מחויבות השפעת רצף החרדה של המנהל  מציג את 5גרף 

 .העסקאית שלו
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מחויבות ה של המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין רצף החרדההשפעת  :5גרף 

  העסקאית שלו

 Low
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Dot/Lines show Means
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ביחס למחויבות , העובדה כי לא נמצאה אינטראקציה בין המנהל החרד והעובד החרד

אך האינטראקציה ). b2H(את השערת המחקר , מורכא, האפקטיבית של העובד אינה מחזקת

עשויה ללמד כי דווקא המנהל החרד יגביר , המובהקת שנמצאה בדיאדה זו ביחס למחויבות העסקאית

  . את המחויבות הלא רגשית של העובד החרד לארגון

של העובד נמצא שלמנהל הגבוה בחרדה השפעה  למחויבות הארגונית הנורמטיביתבהתייחס   

   בחרדה למחויבות הנורמטיבית שלו על הקשר בין סגנון ההתקשרות של העובד הגבוהמובהקת 

) .Estimate .094, SE .044, p<.05 18, 17עמודות , 9 שורה 6ראה טבלה.(  

  -הקשר בין רצף החרדה של העובד והמחויבות הנורמטיבית מתגלה ככל שהמנהל חרד יותר 

 כך המחויבות הנורמטיבית של גבוה יותר בחרדהשהעובד  וככל שהמנהל גבוה יותר בחרדהככל 

  .  יותרגבוהההעובד 

כך המחויבות , והעובד בעל ערכים גבוהים בחרדה המנהל בעל ערכים נמוכים בחרדהכאשר 

  .  יותרנמוכההנורמטיבית של העובד 
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 מציג את השפעת רצף החרדה של המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין מחויבות 6גרף 

  .ורמטיבית שלוהנ

  
  

מחויבות ה של המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין רצף החרדההשפעת  :6גרף 

  הנורמטיבית שלו

 Low
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ממצאי רמת הניתוח הראשונה והשנייה של המחקר הראו שהקשר בין רצף ההימנעות , אם כן

. ההתקשרות של המנהלכולל סגנון , והמחויבות האפקטיבית של העובד אינו מושפע מגורמים חיצונים

מכאן שגם מנהל בעל דפוס התקשרות בטוח אינו יכול להעלות את רמת המחויבות האפקטיבית של 

. המתייחסת לעובד הנמנע לא אוששה) H2a(השערת המחקר השניה , לכן. העובדים מרצף ההימנעות

ולה בקנה אחד נתון זה ע. אך ניתן להשתמש בנתון זה להבהרת יכולות ההתקשרות של העובד הנמנע

השימוש באסטרטגית ההימנעות . עם הממצאים לגבי יכולות ההתקשרות הבסיסיות של האדם הנמנע

  . העובד הנמנע יתקשה להתחבר ולהיות מושפע מאחרים בארגון. פועלת גם בארגון

 של ההימנעותמושפע מרצף שלו הקשר בין רצף החרדה של העובד והמחויבות האפקטיבית 

 האפקטיבית של העובדים הגבוהים בחרדה תרד בדיאדה עם מנהל הגבוה  המחויבות.המנהל
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נראה כי מנהל נמנע . המתייחס לעובד החרד, )H2c(ממצא התומך בחלק מהשערת המחקר . בהימנעות

  .מוריד את רמת המחויבות האפקטיבית של העובד החרד

צף החרדה של הקשר בין רצף החרדה של העובד למחויבות האפקטיבית שלו אינו מושפע מר

לפיה המחויבות האפקטיבית של העובד , )H2b(אינו תומך בהשערת המחקר , שכאמור, ממצא. המנהל

הקשרים בין רצף החרדה של העובד למחויבויות , ואולם. החרד תעלה בדיאדה עם מנהל חרד

ד בה מנהל חר, דיאדה דמיון זו. העסקאית והנורמטיבית שלו כן מושפעים מרצף החרדה של המנהל

  . מחזקת את המחויבות העסקאית והנורמטיבית של העובד, ועובד חרד

מדוע דיאדה אחת מחזקת את המחויבות העסקאית בעוד דיאדה דומה לה עשויה , אם כן

האם ישנם גורמים נוספים המשפיעים ? לחזק דווקא את המחויבות הנורמטיבית של העובד

  ? זוהומתערבים באינטראקצי

פוש אחר משתנה נוסף שעשוי להשפיע על קשר דיאדי זה ולהאירו שאלות אלו הובילו לחי

ביחס ) ציבורי/ פרטי (נבחנו הממצאים המובהקים ביחס לסוג הארגון , לשם כך. באור נוסף

  .עסקאית ונורמטיבית, למחויבויות אפקטיבית

  

  ) ציבורי/ פרטי (סוג הארגון 

 נעשו ההראשונה והשנייסוג הארגון והשפעתו על רמת הקשרים ברמת הניתוח חקירת 

  מגזרים, םבמטרה לבחון האם השתנות המודל מוסברת על ידי הבדלים סקטוריאליי

, לאחר מכן). n=437ארגון פרטי = 0, ארגון ציבורי=1(תחילה נבחנו השיפועים של כל מגזר נבחר 

 מעבר ,הוספה רמת הצוות כמתווכת במטרה לראות האם תיווך זה יכול להסביר את שונות השיפועים

, בשלב האחרון הוסף המשתנה רצף ההתקשרות של המנהל. לשונות המוסברת על ידי סוג הארגון

  .כמתערב את הקשר

  :לשם כך נעשה שימוש בנוסחאות הבאות

Yij=β0j+ β1jXij +rij 
 
** Xij is subordinates anxiety. 
 
  ,כאשר

β0j=γ00+ γ01 Mj+ γ02 Secj+ γ03 Mj*Secj+u0j 
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β1j=γ10+ γ11 Mj+ γ12 Secj+ γ13 Mj*Secj+u1j 

  

  ,ולכן

Yij= (γ00+ u0j) + γ01 Mj+ γ02 Secj+ γ03 Mj*Secj+ (γ10+ γ11 Mj+ γ12 Secj+ γ13 Mj*Secj+u1j)Xij +rij 
 
Yij= (γ00+ u0j) + γ01 Mj+ γ02 Secj+ γ03 Mj*Secj+ (γ10 Xij + u1j Xij) + γ11 Mj*Xij + γ12 Secj*Xij +  
γ13 Mj*Secj*Xij +rij 
 

  

   -רמת ניתוח ראשונה . א

נמצא שבשני סוגי הארגון אין הבדלים בין הצוותים הן ,  ועסקאיתלמחויבות אפקטיביתבהתייחס 

הן ביחס לשונות השיפוע של רצף החרדה על מחויבות ו ביחס לשונות החותך בין הקבוצות

 על המחויבות  מסביר את ההשפעה של רצף ההתקשרותאינוסוג הארגון . האפקטיבית בין הצוותים

  . הארגונית

   -רמת ניתוח שנייה . ב

נמצא שרצף , בבחינת ההשפעה של רצף ההימנעות של המנהל, למחויבות אפקטיביתבהתייחס 

 .ההימנעות של המנהל מסביר את השיפוע של העובד החרד על המחויבות מעל ומעבר לסוג הארגון

מעבר לסוג , האפקטיבית של העובד החרדרצף ההימנעות של המנהל דומיננטי ומשפיע על המחויבות 

  . הארגון בו מתרחשת הדיאדה

נמצא שרצף זה מסביר את , רצף החרדה של המנהלבבחינת השפעת , למחויבות עסקאיתבהתייחס 

  . השיפוע של העובד החרד על המחויבות מעל ומעבר לסוג הארגון

 רצף ההימנעות של המנהל נמצאו קשרים מובהקים עם, רצף ההימנעות של המנהלבבחינת השפעת 

נתון זה מצביע על כך שרצף ההימנעות של .  עם סוג הארגון אינה מובהקתהבעוד שהאינטראקצי

המנהל מסביר את שונות האפקט של העובד החרדים על המחויבות העסקאית מעל ומעבר לסוג 

 ביחס לשונות ו הבדלים כמעט מובהקים בין הצוותיםנמצא ,למחויבות נורמטיביתבהתייחס . הארגון

    - הקבוצותהחותך בין 

) Private Sector – Estimate .058, SE .043, p<.10.Public Sector - Estimate. 048, SE .063 .(

לשונות השיפוע של רצף החרדה על מחויבות נמצאו הבדלים מובהקים בין הצוותים ביחס , כמו כן

   - נורמטיבית 
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)Public Sector – Estimate .048, SE .063, Private Sector – Estimate .058, SE .043, p< .05(. 

מאחר ובמחויבות נורמטיבית נמצאו הבדלים מובהקים בין הצוותים השונים נבחנה 

נמצא באופן מובהק שרצף החרדה של המנהל משפיע באופן שונה על הקשר .  משולשתהאינטראקצי

  ,י ובארגון הציבוריבין רצף החרדה של העובד למחויבות שלו בארגון הפרט

)p<.05 Public Sector*Manager Anxiety*Subordinate Anxiety; Estimate -.217 SE .078.(  

  .בכל אחד מהמגזרים למנהל החרד השפעה שונה על המחויבות הנורמטיבית של העובד החרד

בד  נמצא שרמת החרדה של המנהל משפיעה על הקשר בין רמת החרדה של העובשני סוגי הארגון

 כך שהעובד גבוה יותר בחרדה וככל שהמנהל גבוה יותר בחרדהככל . והמחויבות הנורמטיבית שלו

אך ישנם הבדלים בין המגזרים ביחס לעוצמת .  יותרגבוהההעובד המחויבות הנורמטיבית של 

  .ההשפעה של רמת החרדה של המנהל על הקשר

ית יותר יחסית לארגון  העלייה ברמת המחויבות הנורמטיבית משמעותבארגון הפרטי

כך , המנהל ממוצע בחרדה וככל שהעובד גבוה יותר בחרדהכאשר  בארגון הפרטי, כמו כן. הציבורי

 רמת עולה,  בדיאדה זושבארגון הציבוריבעוד .  של העובד רמת המחויבות הנורמטיביתיורדת

  .המחויבות הנורמטיבית של העובד

כך , והעובד בעל ערכים גבוהים בחרדה ם בחרדההמנהל בעל ערכים נמוכיכאשר  הפרטי בארגון

מנהל שאינו  שבארגון הציבוריבעוד .  באופן משמעותי יותרנמוכההמחויבות הנורמטיבית של העובד 

  . את המחויבות הארגונית הנורמטיבית של העובד החרדמעלה באופן משמעותי , חרד

חרדה של המנהל על הקשר להשפעת רצף ה מתייחס 7גרף . כפי שניתן לראות בגרפים הבאים

השפעת  מתייחס 8גרף . בין רצף החרדה של העובד לבין המחויבות הנורמטיבית שלו בארגון הציבורי

רצף החרדה של המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין המחויבות הנורמטיבית שלו בארגון 

  .הפרטי
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חרדה של העובד לבין המחויבות השפעת רצף החרדה של המנהל על הקשר בין רצף ה: 7 גרף

  בארגון הציבוריהנורמטיבית שלו 
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מחויבות ה של המנהל על הקשר בין רצף החרדה של העובד לבין רצף החרדההשפעת  :8 גרף

  בארגון הפרטיהנורמטיבית שלו 

 Low
 Moderate
 High

Supervisor
Anxie ty

Dot/Lines show Means

Low Moderate High

Subordinate Anxie ty - Private  Section

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

N
or

m
at

iv
e 

C
om

m
itm

en
t



















  

מצביעים על כך שהשלכות הדיאדה על , ממצאי דיאדת הדמיון של מנהל חרד ועובד חרד

  . טיבית ועסקאית הן מעל ומעבר לסוג הארגוןמחויבויות אפק

רק בארגון הציבורי רמת . במחויבות נורמטיבית לסוג הארגון השפעה על תוצאות הקשר הדיאדי

בעוד . המחויבות הנורמטיבית של העובד החרד תעלה ללא קשר לעוצמת סגנון החרדה של המנהל

רמת המחויבות הנורמטיבית של העובד דיאדת דמיון זו תוביל לעליה משמעותית ב, שבארגון הפרטי

  .החרד

  
  דיון. 4

מדוע ישנם הבדלים , ממצאי המחקרים מספקים מענה לשאלה העומדת בבסיס מחקר זה

, כאמור, חלק מהתשובה טמון.  בין יכולות האנשים להתקשר לארגון ולהיות מחויבים לוםמשמעותיי

לאופן בו הוא תופס ומתייחס  יכולות ההתקשרות של האדם המתייחסות. בסגנון ההתקשרות

אדם אשר יתקשה להתחבר . משפיעות כנראה גם על יכולתו לתפוס ולהתייחס לארגון, לאחרים

הוא לא יהיה בעל תחושת שייכות . לאנשים אחרים באופן רגשי יתקשה להתחבר באופן זה גם לארגון
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יכולות , שיבמיוחד באופן רג, בעוד שאדם שאינו מתקשה להתחבר לאחרים. חזקה לארגון

  . הארגון יהיה בעל משמעות רבה עבורו, ההתקשרות שלו לארגון יהיו טובות יותר

ישוש האפקט העיקרי בפרק זה אדון תחילה בממצאי המחקר תוך התייחסות לא, בהתאם

לאחר מכן אתייחס לדיאדות . בדבר הקשר בין סגנון ההתקשרות של העובד והמחויבות הארגונית שלו

עתו של דפוס ההתקשרות של המנהל על הקשר בין סגנון ההתקשרות של העובד ולהשפ, ארגוניות

בדיאדת ההשלמה אתייחס . תוך דגש על תיאוריות הדמיון וההשלמה, למחויבות הארגונית שלו

  . למנהל הנמנע ולעובד החרד ובדיאדת הדמיון אתייחס למנהל והעובד החרדים

יהיו למחקר זה גם השלכות , שךאם תוצאות מחקר זה יאוששו ויורחבו במחקרי המ

חשוב להדגיש . בכל שלב אתייחס גם להשלכות היישומיות האפשריות של הממצאים, לכן. תיישומיו

לאחר הדיון אסיים , לכן. כי פרשנות הממצאים נכתבת בהנחה שניתן לסמוך על הממצאים ללא סייג

  .במגבלות סטטיסטיות של המחקר ובהמלצה למחקרי המשך

  

  תקשרות ומחויבות רגשית תיאורית הה

הנתונים הראו שככל שדפוס ההתקשרות של האדם בטוח יותר כך , בהתאם להשערת המחקר  

בעוד שככל שדפוס ההתקשרות של האדם . המחויבות האפקטיבית שלו לארגון תהיה גבוהה יותר

חנו את מעטים המחקרים שב. כך המחויבות האפקטיבית שלו למקום העבודה נמוכה יותר, נמנע יותר

העקביות התיאורטית של ממצאי מחקר זה , לכן. הקשר בין דפוסי ההתקשרות ומחויבות לעבודה

  . אישים- מתחום היחסים הבין , לדוגמא, תיסקר גם לאור מחקרים מתחומים מקבילים

מאחר ומחויבות אפקטיבית מהווה ממד מחויבות רגשי אשר יוצר חיבור רגשי חזק בין האדם 

בהתאם לדפוסי , וותו לממצאים אחרים שבחנו התנהגויות רגשיות של האדםניתן להש, לארגון

למשל יש קווי דמיון והתאמה בין ממצאי מחקר זה וממצאי מחקרים אחרים שבחנו את . התקשרותו

בעלי . תיאוריות ההתקשרות הן ביחס ליצירת קשרים עם בני אדם אחרים והן ביחס לאופי הקשרים

שביעות , חשים כלפיהם יותר אמון, ותר קשרים אינטימיים עם חבריהםתקשרות בטוח חווים ידפוס ה

 ; ,.Kerns et al(לבני זוגם יחסית לבני זוג חרדים או נמנעים  יותר מחויבות הם מגלים, כמו כן. רצון

Simpson, 1990; Simpson et al., 1992( .דומה , האמון שחש האדם הבטוח כלפי חבריו, בהתאמה

הפתיחות אותה הוא מגלה לקרוביו מקבילה לפתיחות שהוא . חוש כלפי הארגוןלאמון שהוא עשוי ל

 .יחסית לעובד הנמנע והחרד, חש כלפי הארגון
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התוצאות המתאמיות במחקר זה משחזרות תוצאות ממחקר עדכני אחר בו נמצא , יתרה מזו

  . )Schmidt & Bell, 2005( חרד למחויבות ארגוניתסגנון התקשרות שלילי בין קשר 

תמיכה נוספת לקשרים שליליים אלו נמצאה במחקרים שבחנו את תיאוריות ההתקשרות הן 

 שחרדים מתקשים ביצירת נמצא. ביחס ליצירת קשרים עם בני אדם אחרים והן ביחס לאופי הקשרים

 דיווחו על יותר תגובות שליליות לסביבה הם, )Kenny, Kashy, & Bolger, 1998(יחסים קרובים 

)Hazan & Shaver, 1990; Sumer & Knight, 2001( .מבוגרים בעלי דפוס התקשורת נמנע , כמו כן

 ,Hazan & Shaver, 1987; Mikulincer & Shaver(' נטו להיות בעלי מעורבות רגשית נמוכה וכו

2003(.  

טמונים ני אדם כלפי בני זוגם או חבריהם ב שחשים ב"האמון וכיו, בותאם כן רמת המחוי

 אותה הם חשים מחויבותעל הקוהרנטי סגנון התקשרותם משפיע באופן . ות שלהםבסגנון ההתקשר

בלתי נמנע שעובדים בעלי דפוס התקשרות בטוח יהיו בעלי יכולות , לכן . בו הם עובדיםכלפי הארגון

בעוד שעובדים מדפוסי התקשרות אחרים יתקשו להתחבר לארגון , להיות מחויבים אפקטיבית לארגון

  . באופן אפקטיבי

מנסים להטמיע בקרב חשוב שארגונים יבחנו את ממד המחויבות אותו הם , כתוצאה מכך

ארגונים ש החוקרים טענו. )Meyer et.al )1993ענה שעולה בקנה אחד עם טענתם של ט, עובדיהם

צריכים לבחון את סגנון , המעוניינים לשמור ולטפח את עובדיהם באמצעות מחויבות ארגונית

  .דירים לעובדיהםהמחויבות שהם מח

על מנת שארגונים יוכלו לקדם את יעדיהם חשוב שתהיה הלימה , בהתייחס להיבט היישומי

ב מהווים חלק "מעורבות רגשית וכיו, ארגונים שהזדהות: לדוגמא, בין צרכי הארגון ליכולות העובדים

ארגונים , ו כןכמ. חשוב שיקפידו בתהליכי המיון לבחור אנשים בעלי דפוס התקשרות בטוח, מליבתם

 בטוח יצליחו יותר בהטמעת מחויבות ארגונית  התקשרותעובדים בעלי סגנוןרוב של המעסיקים 

יתקשו , בעלי סגנון התקשרות נמנערוב של עובדים  בעוד שארגונים המעסיקים עובדים .אפקטיבית

 מעוניינים ארגונים המעוניינים בעובדים מקצועיים שאינם,  בנוסף.בהטמעת מחויבות ארגונית זו

ובמקביל הזדהות ארגונית וחיבור רגשי לארגון אינם מסייעים לקידום , ביצירת רשת חברתית בעבודה

  . יעד הארגון ישכילו אם יבחרו בעובדים בעלי דפוס התקשרות נמנע
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 ליכולת סבלתי נמנע להתייח, מאחר ובארגונים יש מגוון עובדים עם מגוון דפוסי ההתקשרות

האם ניתן להשפיע על מידת המחויבות לארגון אותה חש . חויבות של העובדההשפעה על ממד המ

  ?האם ניתן להשפיע באותו אופן על כל דפוסי ההתקשרות? העובד

לפי . היכולת להשפיע על עובדים לשנות את מחויבותם הארגונית מושפעת מדפוס התקשרותם

של העובד הנמנע באמצעות ממצאי מחקר זה נראה כי לא ניתן לשנות את המחויבות הארגונית 

בעוד שאת המחויבות הארגונית של העובד החרד ניתן לשנות באמצעות גורמים . גורמים חיצונים

  . כדוגמת מנהל ,חיצונים

מנהל ה לפיהן) H2a,b(הממצא המתייחס לעובד הנמנע עומד בסתירה להשערות המחקר 

 מאחר וגורמים .בד הנמנעהבטוח והמנהל החרד יעלו את רמת המחויבות האפקטיבית של העו

גם המנהל הבטוח והחרד לא יוכלו להעלות את , חיצונים אינם משפיעים על ממד המחויבות של העובד

  .רמת המחויבות האפקטיבית של העובד

היכולת להשפיע על העובד הנמנע לגלות גמישות ולשנות את מידת המחויבות אותה הוא חש 

ה אחד עם ממצאים מתחומים אחרים שהראו כי אנשים ממצא זה עולה בקנ. כלפי הארגון אפסית

יחסית לאנשים בעלי ,  להדדיות מול שותפיהםהבעלי דפוס נמנע נוטים לגלות פחות גמישות ונטיי

 של הנמנעים כמנהלים םהעובדה שאחד ממאפייניה. )Mikulincer & Nachshon, 1991(דפוס בטוח 

כשם שהמנהל .  תומכת גם בממצאי מחקר זה)Johnston, 2000(היא הנטייה לגלות ריכוזיות ושליטה 

כך גם היכולת שלו כעובד לגלות גמישות ולשנות את , נוקשה ואינו מגלה גמישות, הנמנע ריכוזי

הצורך של , כמו כן. נמוכה) כדוגמת הדדיות(המחויבות הארגונית שלו מתוך השפעה חיצונית כלשהי 

ט על עמדתו כלפי הארגון ולא להיות מושפע המנהל בשליטה מקביל גם לצורך של העובד לשלו

באסטרטגית ההימנעות כחלק ממערכת ההתקשרות , אם כן, דפוס התנהגות זה מקורו. מהסביבה

 & Bartholomew(בעל תפיסה שלילית של האחר , הנמנע. )Cassidy & Kobak, 1988(המשנית 

Horowitz, 1991; Hazan & Shaver, 1987(וי במישהו אחר  אינו מעוניין להיות תל)Brennan et 

al., 1998( , בעל נטייה לאמץ מטרות הקשורות למרחק בין אישי ולכך שיהיה עליו לסמוך רק על עצמו

)Collins & Read, 1994( .גם עמדתו כלפי הארגון מושפעת רק מגורמים וצרכים , בהתאם לכך

  .פנימיים שלו
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 חלק מליבתם טוב יעשו אם ישקיעו ארגונים אשר הזדהות מהווה, בהתייחס להיבט היישומי

שיהווה בסיס , באמצעות קשר מסוג זה. את מאמציהם בחיזוק הקשר עם העובד הנמנע לטווח ארוך

שינוי פנימי שיוביל להעלאת . יהיה ניתן ליצור את שינוי פנימי בקרב עובדים אלה, בטוח לאורך זמן

נות התקשרות חיוביים שחווה האדם תהליך זה זהה לניסיו.  של העובדתרמת המחויבות האפקטיבי

שעשוי לשנות את דפוס ההתקשרות של האדם , כדוגמת תראפיה או יחסים רומנטיים, במהלך בגרותו

)Bowlby, 1988( .יהיה זה , שיעניק לעובד הנמנע בסיס בטוח, האחר המשמעותי במקום העבודה

את בסיס הבטוח . ויבותו לארגוןשיעניק לעובד ניסיון התקשרות חיובי ובכך הוא עשוי לשנות את מח

אך הם , )כאלו הכלולים במחויבות העסקאית(שהעובד מקבל יהיה קשה לכמת למינוחים כלכליים 

  .יהוו צוהר לבסיס רגשי גם לארגון

במטרה . על מנת לאפשר התרחשות תהליך זה חשוב לזהות את דפוס ההתקשרות של המנהל

על מנת לחזק את מחויבותו ,  הבטוח לטווח ארוךשיוכל המנהל להעניק לעובד הנמנע את הבסיס

  .הרגשית לארגון

על הארגון , על מנת לא להציב את העובד הנמנע במקום לא נוח לו ובכך לפגוע בו, יחד עם זאת

יש אפשרות לאפשר . להתייחס לפעילות הקשורה במחויבות ארגונית אפקטיבית במידה של זהירות

  על ראשי הארגון לזכור. או לשלבם גם בתכנים מקצועיים, הלעובד לא להיות נוכח בפעילויות אל

  .עבור עובדים מסוימים הוא בגדר יום עינוי, שיום כיף לכל המחלקה הוא לא בהכרח מהנה לכולם

שאינן קשורות למחויבות רגשית , על הארגון להתמקד באיכויות הקיימות בעובד הנמנע, בד בבד

  .במטרה ליצור סינרגיה בין משאבי הארגון ואיכות עובדיוולטפח תחומים אלה , )כדוגמת ביצועים(

אך יחד עם . יחסית לעובד הבטוח, העובד החרד גם כן בעל מחויבות אפקטיבית נמוכה לארגון

עשויים להשפיע על המחויבות שחש , כדוגמת המנהל, זאת ובניגוד לעובד הנמנע גורמים חיצונים

  . העובד כלפי הארגון

תקשרות של מנהל ישפיע באופן הטוב ביותר על הקשר בין סגנון איזה סגנון ה, בהתאם

  ? ההתקשרות של העובד החרד למחויבות האפקטיבית שלו

ומנהל חרד ועובד , תייחס לממצאי דיאדות מנהל נמנע ועובד חרדאעל מנת לבחון שאלה זו 

  .חרד
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  דיאדת מנהל מרצף ההימנעות ועובד מרצף החרדה 

שבדיאדה זו ששילוב של סגנון ההתקשרות נמנע של המנהל בהתאם להשערת המחקר נמצא 

מן , המנהל הנמנע. עם סגנון היקשרות חרד של העובד קשור למחויבות אפקטיבית נמוכה של העובד

בעוד שמנהל שאינו נמנע מגביר את . מחליש את הקשר הרגשי של העובד למקום עבודתו, הסתם

ממצאים אלו ניתן להסביר באמצעות אסטרטגיות . המחויבות האפקטיבית של העובד החרד לארגון

אסטרטגית ההימנעות של המנהל הנמנע : ההתקשרות המשניות של כל אחד מדפוסי ההתקשרות

  .ואסטרטגית חיפוש יתר של קרבה של העובד החרד

, אסטרטגית ההימנעות של המנהל מובילה אותו להיות בעל נטייה למעורבות רגשית נמוכה

 ,Collins(במצבים מעוררי חרדה לגלות פחות תמיכה רגשית , חשיפה מועטהל, לפחד מאינטימיות

1996; Mikulincer & Nachshon, 1991; Mikulincer & Shaver, 2003; Simpson et al., 1992( .

צרכי חיפוש יתר של קרבה הקיימים . מאפייני התנהגות אלה עומדים בסתירה לצרכיי העובד החרד

 & Hazan( אותו לחשיפה ולחיפוש יחסים קרובים בצורה קיצונית אצל העובד החרד מובילים

Shaver, 1990; Mikulincer & Nachshon, 1991; Mikulincer & Shaver, 2003( . ניכרת אי

מעבר לקשר , אי הלימה זו מאפיינת את משתתפי הדיאדה כאנשים. הלימה בין צרכיי שני הדפוסים

  . עובד- שלהם כמנהל 

פת ואי מימוש הצרכים עולים גם מהתייחסות שונה של משתתפי הדיאדה סתירה נוס, בנוסף

שכעובד התאפיין בהעדפתו לעבוד לבד ודיווח על חוסר שביעות רצון , המנהל הנמנע. לעבודה עצמה

 & Hazan(מעבודה משותפת עם עמיתים אך דיווח על רמות גבוהות של שביעות רצון מהעבודה 

Shaver, 1987( . מתקשה לסמוך על עובדיו ומתאר את , היוצר מבנה ארגוני מרוכזמתאפיין כמנהל

רואה בעובדיו כאלה שלא ניתן לסמוך עליהם . מערכת היחסים שלו עם כפיפיו כקונפליקטואלית

בעוד שהעובד החרד . ב"חופשה וכיו, ודיווח שאינו חש בנוח לעזוב את העבודה במקרים של מחלה

אישיים אינם נבדלים - קשרים בין, כמו כן. פחות טוביםבעל ביצועים , המתקשה להשלים משימות

כלומר . )Hazan & Shaver, 1987; Johnston, 2000( לו מפריעיםוהם  מעבודתו של העובד החרד

, )Popper et al., 2000(חוסר תשומת לב לאנדווידואל , בגלל שהמנהל הנמנע מתאפיין במקצועיות

הוא יתקשה לספק לאלו , ים הרגשיים של עובדיהםהעדפת מיקוד משימתי על פני מעורבות בצרכ
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המתפקדים תחתיו בטחון ויתרה מכך אף נמצא שבטווח הארוך הם פגעו בבריאותם הנפשית 

)Davidovitz, Mikulincer, Shaver, Izsak, & Popper, 2007( .  

 סתירה שתוביל לפגיעה. מאפייני המנהל הנמנע עומדים בסתירה לצרכיי העובד החרד, אם כן

המחויבות הארגונית הרגשית שחש . עמדתו כלפי הארגון, בתחושות העובד החרד כלפי מקום עבודתו

  .העובד למקום עבודתו תפגע

 םלמנהל ולעובד מאפיינים הטרוגניי. עובד חרד הינה דיאדת השלמה-דיאדה מנהל נמנע  

הפגיעה . גדלאי מימוש צרכי שני הצדדים מנ, כאמור, המשלימים זה את זה מחד אך מובילים

במחויבות האפקטיבית של העובד החרד עולה בקנה אחד עם הממצאים שהצביעו על כך שדווקא 

התאמת : קשר חיובי עם תוצרים ארגונים רצויים ובינהם, בניגוד לדיאדת ההשלמה, לדיאדת דמיון

ערכי העבודה בין העובד המנהל ובין חברי הקבוצה והשלכות ארגוניות כדוגמת שביעות רצון 

  . )Meglino et al., 1989; Ostroff et al., 2005(ומחויבות ארגונית 

לאנשים : ממצא זה זוכה לחיזוק גם ממחקרים שבדקו דמיון בין אנשים במקום העבודה

 The(ערכיהם וגישתם תהיה משיכה אחד לשני והם ירצו להישאר בארגון , הדומים באישיותם

Attraction -Selection -Attrition Model, Schneider et al., 1995( .אי הדמיון והעדר , כלומר

יגרמו לחוסר רצון להישאר בארגון ולירידה , התאמת ערכי העבודה בין המנהל הנמנע והעובד החרד

  . במחויבות הארגונית

נמצא שככל שאיכות . שהתייחס לאיכות הקשר בין העובד ומנהלו חיזוק נוסף נמצא במחקר

ה יותר כך התפיסה הכללית של העובד חיובית יותר ודומה יותר הקשר של העובד והמנהל טוב

מכאן גם שאיכות הקשר הנמוכה של המנהל . )Kozlowski & Doherty, 1989(לתפיסתו של המנהל 

תפגע במחויבות הרגשית שלו למקום , הנמנע והעובד החרד תוביל לירידה בתפיסה הכללית של העובד

  .עבודתו

  נמצא . יאדי זה מתייחס למחויבות העסקאית של העובדממצא נוסף המאפיין קשר ד  

שסגנון ההתקשרות הנמנע של המנהל מוביל לקשר חיובי בין סגנון ההתקשרות החרד של העובד 

המחויבות . כתוצאה מקשר דיאדי זה המחויבות העסקאית של העובד עולה .למחויבות העסקאית שלו

לכן נוכח אי . שיקולי תועלת שאינם רגשיים, "קרים"בשיקולי תועלת , כאמור, עסקאית מאופיינת

נוכח ירידת המחויבות הרגשית של העובד , מימוש צרכיי ההתקשרות הבסיסים של השותפים לדיאדה
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העובד החרד לא מצא מענה . אין זה מפתיע שדווקא המחויבות העסקאית תעלה, למקום עבודתו

  .כדאיות בלבדלצרכיו וכתוצאה מכך החיבור שלו לארגון יהיה על בסיס 

ארגונים שחיבור רגשי של העובדים והזדהות מהווים חלק , בהתייחס להיבט היישומי  

בהתייחס לתהליכי ניוד . יטיבו עמם אם ימנעו מדיאדה זו עוד בתהליכי הקליטה והמיון, מליבתם

חשוב לאבחן את סגנון ההתקשרות של הגורמים הרלוונטיים על מנת לא להפוך עובד בעל , עובדים

על הארגון להבין כי דיאדות מסוג זה יוצרות , מנגד. מחויבות אפקטיבית לבעל מחויבות עסקאית

הדיאדה עשויה להיות בעלת השלכות נפשיות שליליות , מעבר למחויבות העסקאית. מחויבות עסקאית

 אם חרף זאת ישנם. )Kets de Vries, 1999(כגון תחושות נחיתות והערכה עצמית נמוכה , על העובד

יצירת דיאדות מסוג זה בשלב קליטת , ארגונים המעוניינים שעובדיהם יהיו בעלי מחויבות עסקאית

או בתהליכי הניוד השונים הן של העובד והן של המנהלים יוצרות מחויבות , העובד או המנהל

  .עסקאית

  

  מרצף החרדה  דיאדות מנהל מרצף החרדה ועובד

ה של מנהל מרצף החרדה ועובד מרצף החרדה לפי השערת המחקר המתייחסת בחלקה לדיאד  

)H2b (במחקר . המחויבות האפקטיבית של העובד החרד תהיה גבוהה כאשר המנהל שלו גם כן חרד

זה לא נמצאו ממצאים מובהקים המתייחסים להשפעת דיאדה זו על המחויבות האפקטיבית של 

  .ובכך השערת המחקר לא אוששה, העובד

דיאדה זו עבור מחויבות עסקאית ונורמטיבית ניתן ללמוד על מאפייני מממצאי לגבי , יחד עם זאת

  .הקשר והכמיהה של העובד החרד לחוות גם התקשרות ארגונית

דיאדת הדמיון בה העובד והמנהל חרדים גורמת לעליה משמעותית הן במחויבות העסקאית   

 מוביל )Bowlby, 1969( חיפוש יתר של קרבההצורך של . של העובד והן במחויבות הנורמטיבית שלו

לנהוג באמביוולנטיות איש כלפי , יחסים קרובים בצורה קיצוניתאת שני השותפים לדיאדה לחפש 

 & Mikulincer(להיות בעלי נטייה מתגברת לחשיפה עצמית , )Hazan & Shaver, 1987(רעהו 

Nachshon, 1991( ,לבטחון תמיכה ובתשוקה שלהם , לאמץ מטרות הקשורות לצרכיהם באהבה

שניהם . גם צרכיהם כעובדים בארגון זהים, במקום העבודה. )Collins & Read, 1994(ולקבלה 

 ובעלי איכות ביצועים )Hazan & Shaver, 1990(מתקשים להשלים פרויקטים , חוששים מדחיה
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גם המבנה הארגוני הבלתי מאורגן במונחים של קבלת , כמו כן. )Davidovitz et al., 2007(נמוכה 

מתקבל על יד , )Johnston, 2000(החלטות שיוצר המנהל החרד והאמביוולנטיות שלו כלפי עובדיו 

, לכן. ירגיש מענה לצרכיו והבנה ליכולותיו, העובד יחוש נוח במקום עבודתו, כתוצאה מכך. העובד

יהיה הרצון להישאר בארגון יהיה כל כך חזק שהעובד החרד , יתרה מכך. ירצה העובד להישאר בארגון

, בנוסף למחויבות הנורמטיבית גם במחויבות עסקאית, אולי באופן שאינו מודע, מוכן להישאר בארגון

 , אולי, התקשרות העובד החרד באמצעות מחויבות עסקאית זו מצביעה. גם במחויבות שאינה רגשית

קנה אחד עם ב אינו עולה, כפי שפורט לעיל, הצורך הרגשי שלו. על יחס אמביוולנטי שלו כלפי הארגון

המנוסה ביחסים , ניתוח ספקולטיבי זה מעלה השערה כי העובד החרד. מאפייני המחויבות העסקאית

  .מפתח כלפי הארגון תחושות ועמדות אמביוולנטיות, אמיבוולנטים

 ,Van-Vianen( אדם - ת ההתאמה בין אדםתיאוריממצאים אלה עולים בקנה אחד עם 

 ;Meglino et al., 1989(הדיאדה קשר חיובי עם מחויבות ארגונית לדמיון בין חברי , לפיה . )2000

Ostroff et al., 2005( . הדמיון בין חברי הדיאדה יגרום לשני הצדדים לרצות ולהישאר בארגון)The 

Attraction -Selection -Attrition Model, Schneider et al., 1995( .  

 ;ות עבור שני ממדי מחויבות כל כך שוניםהרצון להישאר בארגון מסביר את התוצאות הדומ

העובד החרד מקבל מענה לצרכיי ההתקשרות שלו מעוניין להישאר . מחויבות עסקאית ונורמטיבית

- אולי באופן בלתי(ההתקשרות  העובד החרד אינו בוחל באופן, לטובת ההישארות בארגון. בארגון

מחויבות עסקאית וגם , שיקולי תועלתוגם כתוצאה מ: הוא מוכן להישאר בארגון בכל אופן, )מודע

  .מחויבות נורמטיבית, כתוצאה מתהליכי חיברות

  . חיזוק נוסף לממצא זה ניתן לשאוב גם מכיוון דיאדת ההשלמה של העובד החרד

לדיאדת השלמה בה המנהל אינו חרד והעובד חרד השלכות שליליות הן עבור המחויבות 

העדר ההתאמה בין סגנון ההתקשרות של . יבית שלוהעסקאית של העובד והן המחויבות הנורמט

. העובד ושל המנהל מובילים לירידה במחויבות הארגונית העסקאית והנורמטיבית של העובד

  .את הצורך של העובד החרד במנהל בעל מאפייני התקשרות זהים, כאמור, ממצאים אלה מדגישים

למימוש צרכיי העובד ובד בבד יצירת דיאדת דמיון זו מסייעת , בהתייחס להיבט היישומי

יצירת דיאדות מסוג זה מומלצות הן יוצרות את הקשר . תורמת להעלאת המחויבות של העובד לארגון

  .המתאים לעובד הן למנהל והן לארגון ובד בבד מעלה את המחויבות של העובד לארגון
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את ההתאמה בממצאים המתייחסים למחויבות עסקאית ולמחויבות נורמטיבית מעלים   

האם בכל זאת ישנו הבדל . השאלה לגבי הימצאותם של הבדלים בתנאים המטרימים של כל דיאדה

תשובה לכך טמונה בממצאי המחקר ? בין הדיאדות ביחס למחויבות עסקאית ונורמטיבית

  .המתייחסים לחלוקה למגזרים

  

   התייחסות למגזרים–מרצף החרדה  דיאדות מנהל מרצף החרדה ועובד

 מצביעים על כך שלסוג הארגון ישנה השפעה על הממצאים המתייחסים ממצאי המחקר  

חשוב לסייג את הממצאים , יחד עם זאת. לדיאדת מנהל חרד ועובד חרד רק עבור מחויבות נורמטיבית

  ).פחות מרבע מהמדגם(בשל מספר משתתפים נמוך יחסית , המתייחסים למגזר הציבורי

נמצא כי בדיאדת הדמיון בה . מות לכלל המדגםנמצאו תוצאות דו, למגזר הפרטיבהתייחס 

בה , בעוד שבדיאדת ההשלמה. המחויבות הנורמטיבית של העובד עולה, המנהל חרד והמנהל חרד

  . המחויבות הנורמטיבית תרד, המנהל אינו חרד והעובד חרד

המחויבות הנורמטיבית של , הדמיון וההשלמה,  נמצא שבשתי הדיאדותבמגזר הציבורי

יהיו בעלי תרומה , דמיון והשלמה, הארגון במגזר הציבורי גורם לכך ששני התהליכים. לההעובד תע

העלייה המשמעותית יותר במחויבות תהיה דווקא בדיאדת , כמו כן. למחויבות הנורמטיבית

התאמה בין צרכיי שני שותפי , בה שותפים המנהל החרד והעובד החרד, בדיאדת הדמיון. ההשלמה

אך הנתון המפתיע הוא דווקא לגבי עבור . ייה במחויבות הארגונית של העובדהדיאדה גורמת לעל

האם יתכן ששוני בין חברי . תוצאות דיאדת ההשלמה בה המנהל נמוך בחרדה ועובד גבוה בחרדה

  ? הדיאדה יגביר את המחויבות

 אישית- הביןהתשובה לכך ניתן לשאוב ממחקרים שבחנו את תיאורית האינטראקצי

)Interpersonal Interaction Theory ( ומצאו כי דווקא להבדלים בין חברי הדיאדה השפעה חיובית

אחת מהשלכות התיאוריה היא ששוני בין האנשים הוא . )e.g, Kiesler, 1983(על תוצרים אישיים 

. )Glomb & Welsh, 2005(בעצם התגובה המשלימה את ההתנהגות של כל אחד מחברי הדיאדה 

יה השפעה חיובית על העובד כאשר תכונות השליטה שלו נמוכות יותר מאלו של תה לתגובה משלימה

  . )Glomb & Welsh, 2005(המנהל 
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 מתאפיין באותם המאפיינים של המנהל אינו, כאמור, בארגון הציבורימנהל הנמוך בחרדה 

ול  בהתנהלות אמביוולנטית מ,החרד הכוללים יצירת מבנה בלתי מאורגן בהתייחס בקבלת החלטות

המאפיינת את ,  משתמש באסטרטגית חיפוש יתר של קרבההוא אינו. )Johnston, 2000(עובדיו 

 בדיאדה בה המנהל נמוך ,לכן. מול העובד החרדושליטה הבדלים אלו מעניקים לו יותר כוח . החרד

בהתאם לתיאורית . המנהל מחזיק ביותר תכונות שליטה מהעובד, בחרדה והעובד גבוה בחרדה

  .לדיאדה זו תהיה השפעה חיובית על העובד, אישית- ציה הביןהאינטרק

ההבדל בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי הוא שבמגזר הציבורי מנהל שאינו חרד מעלה את 

, מכאן ניתן להסיק כי דווקא במבנה של ארגון ציבורי. המחויבות הנורמטיבית של העובד החרד

בניגוד למבנה הפרטי בו . השפעה חיובית על העובדלהבדלים בין תכונות הכוח והשליטה של המנהל 

מדוע דווקא מבנה של ארגון ציבורי יוצר תגובה אחרת . להבדלים אלו השפעות שליליות על העובד

כיצד ניתן ליישב את הסתירה הנוצרת בעקבות אי מילוי הצרכים האישיים  ?בד בדיאדה זוואצל הע

האם דווקא מבנה ארגוני ציבורי תורם ? חרדההנמוך בחרדה והגבוה ב: של שני שותפי הדיאדה

  ?לדעיכה של צרכיי שני הצדדים

ההסבר הראשון מתייחס לכך שלסגנון . מענה לסוגיה זו ניתן לקבל באמצעות שני הסברים

 Substitutes(המנהיגות של המנהל אין השפעה על העובדים ועל תוצרי הארגון בארגונים ציבוריים 

for Leadership, Kerr & Jermire, 1978( .ולפיהם למנהל , ממצאי מחקר זה מחזקים את האמור

עסקאית (אין השפעה על המחויבות הארגונית ) הנובע מסגנון ההתקשרות שלו(ולסגנון המנהיגות שלו 

  .של העובד החרד) ונורמטיבית

מצביע על כך שמערכת , הסבר נוסף לממצאים המתייחס גם כן למבנה הארגוני הציבורי

אינה קשורה לביצועי , בניגוד לארגונים מהמגזר הפרטי, של ארגונים מהמגזר הציבוריהתגמול 

נמצא , כמו כן. )Pay For Performance ()Sirota, Mischkid, & Meltzer, 2005, p. 88(העובדים 

, אם כן. )Choi & Chen, 2007(שכאשר מערכת התגמול אינה נתפסת כהוגנת היא פוגעת בביצועים 

פגיעה ארגונית . משפיע על הביצועים) שאינו קשור לביצועים(מבנה מערכת התגמול , יבוריבארגון הצ

תוצאה של תהליך זה . משפיעה גם על הדרישות לביצועים מעובדיו, בביצועים החשובים למנהל הנמנע

  .עם דרישות המנהל הנמנע, אולי, לחוש בנוח, שביצועיו פחות טובים, גורמת לעובד החרד
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יחד עם ירידה , כחלק מדיאדת ההשלמה, מדת כוח חזקה יותר של המנהל הנמנעשילוב של ע

גורם לעליה של המחויבות הארגונית הנורמטיבית של , כתוצר של המבנה הציבורי, בחשיבות התגמול

  .העובד החרד בדיאדה עם המנהל הנמנע

ת עסקאית ארגונים פרטיים המעוניינים בעובדים בעלי מחויבו,  להיבט היישומיבהתייחס  

,  ועובד חרד–דיאדת מנהל חרד , כמו כן. ישכילו אם ייצרו דיאדות של מנהל שאינו חרד ועובד חרד

בעוד שבארגונים ציבוריים שתי הדיאדות של מנהל . מומלצת ליצירת מחויבות ארגונית נורמטיבית

מטיבית ומנהל נמנע ועובד חרד יכולות להתקיים ולא לפגוע במחויבות הנור, חרד ועובד חרד

  . והעסקאית של העובד לארגון

מחקר זה הבוחן את האינטרקציה בין סגנונות ההתקשרות של המנהל והעובד , לסיכום  

הדגשים החשובים בממצאים . והשפעתם על עמדת העובד כלפי הארגון מהווה מחקר חלוצי בתחום

המחויבות . מתייחסים לכך שעמדתו של העובד כלפי הארגון נובעת מיכולות ההתקשרות שלו

ככל שהעובד בעל דפוס התקשרות . הארגונית של העובד הינה גם תוצר של סגנון ההתקשרות שלו

עמדת העובד כלפי מקום , יתרה מכך. כך המחויבות האפקטיבית שלו לארגון גבוהה יותר, בטוח יותר

 כך שעל .ההשפעה היא תוצר דפוס ההתקשרות של העובד. ניתנת לשינוי ולהשפעה, בחלקה, העבודה

ואילו על עובדים מדפוס התקשרות חרד ניתן , עובדים מדפוס התקשרות נמנע לא ניתן להשפיע

בהתאם לדפוס . ההשפעה על העובדים החרדים היא בהתאם לדיאדה בה הם שותפים. להשפיע

  .ההתקשרות של המנהל שלהם

לארגונים מומלץ , מאחר ועמדת העובד כלפי מקום בעלת תוצרים חשובים למקום העבודה  

בהתאם לחלוקת הדפוסים . לאבחן את מכלול דפוסי ההתקשרות של העובדים והמנהלים בארגון

ליצור תהליכי משאבי אנוש נכונים מתוך מטרה ליצור סינרגיה בין כלל חברי הארגון , הקיימת בארגון

  .ומתוך מטרה להתאים את ההון האנושי בארגון לליבת הארגון וליעדיו

  

  צעות לשיפורמגבלות המחקר וה

  בחלק זה. למחקר זה מספר מגבלות הן בהתייחס לנתונים והן בהתייחס לניתוח התוצאות

  .אתייחס למגבלות העיקריות ואציע דרכים לפתרונן במחקרי המשך

לאור חשיבות המגזר בהתייחס למחויבות , איסוף הנתונים התבצע בעיקר בארגונים פרטיים  

אומנם משתתפי המחקר .  ישתתפו יותר ארגונים ציבורייםנורמטיבית חשוב שבמחקריים עתידיים
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מחקרים עתידיים , לכן. עדיין חסרים ארגונים רבים, משתייכים למגוון ארגונים מהמגזר הפרטי

צריכים להרחיב את היריעה ולאבחן קשרים דיאדים אלה גם בארגונים ובתחומים אחרים כגון 

  .לדוגמא,  ומוסדות צבאייםםארגונים וולונטריי

שינוי העמדה  חסר מידע לגבי תהליך. איסוף הנתונים התבצע בכל ארגון בנקודת זמן אחת

מחקר אורך עשוי . כגון באיזה שלב של מערכת היחסים מתבצע השינוי, שעובר העובד כלפיי הארגון

היכולת של העובד לשנות את עמדתו כלפי מקום עבודתו . להגביר את ההבנה לגבי המתרחש בדיאדה

 אישיים והן לתחום התנהגות –מדיאדה עשויה להיות תרומה הן לתחום היחסים הבין כתוצאה 

  .ארגונית

מאחר ועמדתו של העובד כלפי . המידע לגבי דפוס ההתקשרות נאסף בשאלוני דיווח עצמי  

מחקר עתידי , לכן. חשוב לבחון כיצד הוא תופס את דפוס ההתקשרות של המנהל, הארגון נמדדה

זר את ממצאי מחקר זה במספר דרכים ובינהם איסוף מידע לגבי סגנון ההתקשרות צריך לנסות ולשח

  . העובד ימלא שאלון התקשרות עבור המנהל, לכן. כפי שנתפס על ידי עובדיו, של המנהל

, תחלופה: על מנת לאסוף מידע מעבר לדיווח עצמי ניתן להוסיף משתנים למחקר כגון, כמו כן

  ).OCB(התנהגות אזרחית בארגון 

סביר להניח כי גם המנהל , לדוגמא. מממצאי מחקר זה ניתן גם ללמוד על נתונים חסרים  

למרות שלא היתה לדפוס הבטוח , הבטוח לא יצליח להשפיע על המחויבות הארגונית של העובד הנמנע

לכן על מחקר עתידי להשתמש בשאלוני קטגוריות ולא בשאלון הרצפים . התייחסות בניתוח התוצאות

  .ה ולראות את השלכות הדיאדות גם עבור הסגנון הבטוחבמטר

ניתן להבחין בפער בין מהימנויות סולמות המחויבות בהשוואה , למרות מובהקות התוצאות  

בניגוד (ניתן לשער כי ערבוב הפריטים בממדי המחויבות במחקר הארגונים . בין שני המחקרים

 פגע במהימנויות סולמות המחויבויות )לשמונה פריטים רצופים לכל ממד כמו במחקר המקדים

מחקרים שונים על מבני שאלונים הראו כי מיקום של פריט בסולם משפיע על , ואכן. השונים

ההסבר הוא שהמשיב מבין . מהימנותו כך שככל שפריט מופיע מאוחר יותר בסולם הוא מהימן יותר

ערבוב . וגמות את אותו המושגיותר טוב את כוונת החוקר ככל שהוא הוא עונה על יותר שאלות הד

 ,Knowles(פריטים יוצר אי בהירות מושגית אצל המשיב בדבר המושג אותו מבקש החוקר לדגום  

1988; Steinberg, 1994(. 
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שהיו (פגיעה במהימנויות יכולה להסביר את גדלי האפקטים הקטנים יחסית במחקר הארגונים 

על מחקר עתידי שינסה לשחזר ממצאי , לכן. )בזכות המדגם הגדול יחסית, מן הסתם, מובהקים

  .ליצור מהימנויות גבוהות על ידי הצגת פריטי המחויבות ברצף על פי סוג המחויבות, מחקר זה

למרות . של מחקר זה הם גדלי האפקט החלשים שנמצאו עבור הדיאדות, המגבלה העיקרית  

לפחות , לים גם להיות אקראייםממצאים אלה עלו, שניתן לייחס תוצאות אלה למהימנויות הנמוכות

יש להתייחס לכל תוצאות החלק הדיאדי של מחקר זה רק כאל תוצאות מחקר חלוץ , לכן. בחלקן

בלתי נמנע ואף מומלץ לחקור דיאדות אלה גם . שמראות את הכדאיות של המשך מחקר בכיוון זה

מתוך כל , בדידאהמסגרת מחקר אשר תרחיב את ההבנה לגבי ההתנהלות . במסגרת מחקר איכותני

  .אותם פרטים הנשמטים מעיננו במסגרת מילוי שאלונים וניתוחים סטטיסטים

תוך התייחסות לדיאדות , ככל שנרחיב לחקור את תיאורית ההתקשרות בארגונים, לסיום  

עמדותיו , כך נוכל להעמיק ולהבין טוב יותר את מידת השפעתם של הדיאדות על תפיסותיו, ארגוניות

מחקרים אלה יהיו בעלי השלכות תיאורטיות חשובות ובד בבד יהיו בעלי . של העובדוהתנהגותו 

  .תרומה חשובה להתנהגות ארגונית



    

 

71 

 ביבליוגרפיה . 5

  
Ainsworth, M. D., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: 

A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, 

continuance and normative commitment to the organization. Journal of 
Occupational Psychology, 63(1), 1-18. 

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment 
to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational 
Behavior, 49(3), 252-276. 

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A 
test of four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 
226-244. 

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: The 
Free Press. 

Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of 
Sociology, 66, 32-42. 

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss. Vol 3 Loss Sadness and Depression. New York: 
Basic Books. 

Bowlby, J. (1973) .Attachment and loss: Vol 2 Separation: Anxiety and anger. New 
York: Basic Books. 

Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London: Tavistock. 
Bowlby, J. (1982/1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment New York: Basic 

Books. 
Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London: 

Routledge. 
Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult 

attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson, &   & W. S. Rholes 
(Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: 
Guilford Press. 

Cassidy, J., & Kobak, R. R. (1988). Avoidance and its relationship with other defensive 
processes. In J. Belsky & T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of 
attachment (pp. 300-323). Hillsdale NJ Erlbaum. 

Choi, J., & Chen, C. C. (2007). The relationships of distributive justice and compensation 
system fairness to employee attitudes in international joint ventures. Journal of 
Organizational Behavior, 28(6), 687-703. 

Cohen, A. (2003). Multiple Commitments in the Workplace. NJ: Erlbaum. 
Cohen, A., & Kirchmeyer, C. (1995). A Multidimensional approach to the relation 

between organizational commitment and nonwork participation. Journal of 
Vocational Behavior, 46(2), 189-202. 

Collins, N. L. (1996). Working models of attachment: Implications for explanation, 
emotion and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 71(4), 810-
832. 

Collins, N. L., & Read, S. J. (1994). Cognitive representation of attachment: The 
structure and function of working models. London: Jessica Kingsley. 



    

 

72 

Davidovitz, R., Mikulincer, M., Shaver, P. R., Izsak, R., & Popper, M. (2007). Leaders as 
attachment figures: Leaders' attachment orientations predict leadership - related 
mental representation and followers' performance and mental health. Journal of 
social and Personal Psychology, 93(4), 632-650. 

Edwards, J. R. (1991). Person - job fit: A conceptual integration, literature review, and 
methodological critique. International Review of Industrial and Organizational 
Psychology, 6, 283-357. 

Florian, V., Mikulincer, M., & Buchuktz, I. (1995). Effects of adult attachment style on 
the perception and search for social support. The Journal of Psychology, 129(6), 
665-676. 

Fraley, R. C., & Shaver, P. R. ) .2000(  Adult romantic attachment: Theoretical 
developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of 
General Psychology, 4(2), 132-154. 

George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1985). The adult attachment interview unpublished 
manuscript, Department of Psychology, University of California, Berkeley. 

Glomb, T. M., & Welsh, E. T. (2005). Can opposite attract? Personality heterogeneity in 
supervisor - subordinate dyads as a predictor of subordinate outcomes. Journal of 
Applied Psychology, 90(4), 749 -757. 

Graen, G. B., & Scandura, T. A. (1987). Toward a psychology dyadic organizing. 
Research in Organizational Behavior, 9, 178-208. 

Hall, D. T., Schneider, B., & Nygren, H. T. (1970). Personal factors in organizational 
identification. Administrative Science Quarterly, 15(2), 176-189. 

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment 
process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524. 

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1990). Love and work: An attachment-theoretical 
perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 59(2), 270-280. 

Hrebiniak, L. G., & Alutto, J. A. (1972). Personal and role related factors in the 
development of organizational commitment. Administrative Science Quarterly, 
17(4), 555-573. 

Johnston, M. A. (2000). Delegation and organizational structure in small businesses: 
Influences of manager’s attachment patterns. Group & Organization 
Management, 25(1), 4-22. 

Kenny, D. A., Kashy, D. A., & Bolger, N. (1998). Data analysis in social psychology. In 
D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology 
(Vol. 1, pp. 233-265). New York, NY: McGraw-Hill. 

Kerns, K. A. (1994). A longitudinal examination of links between mother- - child 
attachment and children's friendships in early childhood. Journal of Social and 
Personal Relationships, 11(3), 379-381. 

Kerns, K. A., Klepac, L., & Cole, A. (1996). Peer relationships and preadolescents’ 
perceptions of security in child-mother relationship. Developmental -Psychology, 
32(3), 457-466. 

Kerr, S., & Jermire, J. M. (1978). Substitutes for leadership: Their meaning and 
measurement. Organizational Behavior and Human Performance, 22(23), 375 - 
403. 

Kets de Vries, M. F. R. (1999). What’s playing in the organizational theater? Collusive 
relationships in management. Human Relations, 52(6), 745-773. 



    

 

73 

Kiesler, D. J. (1983). The 1982 interpersonal circle: A taxonomy for complementarity in 
human transactions. Psychological Review, 90(3), 185-214. 

Knowles, E. S. (1988). Item context effect on personality scales: Measuring changes the 
measure. Journal of personality and Social Psychology 55(2), 312-320. 

Kozlowski, S. W. J., & Doherty, M .L. (1989). Integration of climate and leadership: 
Examination of a neglected issue. Journal of Applied Psychology, 74(4), 546 - 
553. 

Kristof, A. L. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its 
conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology, 49(1), 
1-49. 

Lee, K., Allen, N. J., Meyer, J. P., & Rhee, K.-Y. (2001). The three-component model of 
organizational commitment: An application to South Korea. Applied Psychology: 
An International Review, 50, 596-614. 

Levy, M. B., & Davis, K. E. (1988). Lovestyles and attachment styles compared: Their 
relations to each other and to various relationship characteristics. Journal of 
Social and Personal Relationships, 5(4), 439-471. 

Main, M. (1990) .Cross-cultural studies of attachment organization: Recent studies, 
changing methodologies, and the concept of conditional strategies. Human 
Development, 33(1), 48-61 

Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood and 
adulthood: A move to the level of representation. Monographs of the Society for 
Research in Child Development, 50 (1&2), 66-104. 

Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A Review and meta-analysis of the antecedents, 
correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological 
Bulletin, 108(2), 171-194. 

McCare, R. R., & Costa, P. T., Jr. (1990). Personality in adulthood. New York: Guilford. 
Meglino, B. M., Ravlin, E. C., & Adkins, C. L. (1989). A work value approach to 

corporate culture: A field of the value congruence process and its relationships to 
individual outcomes. Journal of Applied Psychology 74(3), 424-434. 

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the "side-bet theory" of organizational 
commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied 
Psychology, 69(3), 372-378. 

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of 
organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89. 

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research and 
application: Thousand Oaks, Sage. 

Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and 
occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal 
of Applied Psychology, 78(4), 538-551. 

Meyer, J .P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, 
continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of 
antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 
20-52. 

Mikulincer ,M., & Florian, V. (2000). Exploring individual differences in reactions to 
mortality salience: Does attachment style regulate terror management 
mechanisms? Journal of Personality and Social Psychology, 79(2), 260-273. 



    

 

74 

Mikulincer, M., & Nachshon, O. (1991). Attachment styles and patterns of self-
disclosure. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 321-331. 

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: 
activation, psychodynamics, and interpersonal processes. Advances in 
Experimental Social Psychology, 35, 53-152. 

Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). Employee-organizational 
linkages. New York: Academic Press. 

Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of 
organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247. 

Neria, Y., Guttmann - Steinmetz, S., Levinovsky, L., Zakin, G., & Dekel, R. (2001). Do 
attachment and hardiness relate to each other and to mental health in real-life 
stress? Journal of Social and Personal Relationships, 18(6), 844-858. 

Noftle, E. E., & Shaver, P. R. (2006). Attachment dimensions and the big five personality 
traits: Associations and comparative ability to predict relationship quality. Journal 
of Research in Personality, 40(2), 179 –208. 

Ostroff, C., Yuhung, S., & Kinicki, A. J. (2005). Multiple perspective of congruence: 
Relationships between value congruence and employee attitudes. Journal of 
Organizational Behavior, 26(6), 591-623. 

Otway, L. J., & Vignoles, V. L. (2006). Narcissism and childhood recollections: A 
quantitative test of psychoanalytic predictions Personality and Social Psychology 
Bulletin, 32(1), 104-116. 

Park, K. A., & Waters, E. (1989). Security of attachment and preschool friendships. Child 
Development, 60(5), 1076-1081. 

Pietromonaco, P. R., & Feldman, B. L. (1997). Working models of attachment and daily 
social interactions. Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), 1409-
1423. 

Popper, M., Mayaseless, O., & Costelnovo, O. (2000). Transformational leadership and 
attachment. Leadership Quarterly, 11(2), 267-289. 

Schmidt, G. B., & Bell, B. S. (2005). Attachment style as a predictor of individual-
organization attachment. Paper presented at the Society for Industrial and 
Organization Psychology Inc. 

Schneider, B., Goldstein, H. W., & Smith, D. B. (1995). The ASA framework: An 
update. Personnel Psychology, 48(4), 747-773. 

Shaver, P. R., & Brennan, K. A. (1992). Attachment styles and the “big five” personality 
traits: Their connections with each other and with romantic relationship outcomes. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 18(5), 536-545. 

Shaver, P. R., Hazan, C., & Bradshaw, D. (1988). Love as attachment: The integration of 
three behavioral systems. In Sternberg R.J. & M. Barnes (Eds.), The psychology 
of love (pp.68 -99). New Haven, CT: Yale University Press. 

Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2002). Attachment – related psychodynamics. 
Attachment and Human Development, 4(2), 243-257. 

Sheldon, M. E. (1971). Investment and involvement as mechanisms producing 
commitment to the organization. Administrative Science Quarterly, 16, 143-150. 

Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment style on romantic relationships. Journal of 
Personality and Social Psychology, 59(5), 971-980. 



    

 

75 

Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Nelligan, S .J. (1992). Support seeking and support 
giving within couples in anxiety-provoking situations: The role of attachment 
styles. Journal of Personality and Social Psychology, 62(3), 434-446. 

Sirota, D., Mischkid, L. A., & Meltzer, M. I. (2005). The enthusiastic employee. New - 
Jersey: Wharton school publishing. 

Steinberg, L. (1994). Context and serial- order effect in personality measurement: Limits 
on the generality of measure changes. Journal of personality and social 
psychology, 66(2), 341-349. 

Sumer, H. C., & Knight, P. A. (2001). How do people with different attachment styles 
balance work and family? A personality perspective on work- family linkage. 
Journal of Applied Psychology, 86(4), 653-663. 

Taubman - Ben-Aria, O., & Mikulincer, M. (2007). The effects of dispositional 
attachment orientations and contextual priming of attachment security on reckless 
driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior 10(2), 
123-138. 

Van-Vianen, A. E. M. (2000). Person-organization fit: The match between newcomers' 
and recruiters' preferences for organizational cultures. Personnel-Psychology, 
53(1), 113-149. 

Vasquez, K., Durik, A. M., & Hyde, J. S. (2002). Family and work: Implications of adult 
attachment styles. Society for Personality and Social Psychology, 28(7), 874-886. 

Wei, M., Russel, D. W., Mallinckrodt, B., & Vogel, D. K. (2007). The experience in 
close relationship scale (ECR) - short form: Reliability, validity and factor 
structure. Journal of Personality Assessment, 88(2), 187-202. 

Wiener ,Y. (1982). Commitment in organizations: A normative view. Academy of 
Management 7, 418-428. 

Youngblade, L. M., & Belsky, J. (1992). Parent - child antecedents of five- year olds 
close relationships: A longitudinal analysis. Developmental -Psychology, 28(4), 
700 -713. 

 
 



    

 

76 

 קשר בין סגנון ההתקשרות של -מחקר מקדים ומחקר דיאדות בארגונים: 1נספח 

  העובד למחויבות הארגונית העסקאית והנורמטיבית שלו

להלן תוצאות עבור המחקר המקדים ומחקר דיאדות בארגונים המתייחסות לקשר בין סגנון 

, ממדי מחויבות שלא נכללו. הנורמטיבית שלוההתקשרות של העובד לבין המחויבות העיסקאית ו

  .בהשערות המחקר, כאמור

נבחנו , בחינת הקשרים בין סגנונות ההתקשרות למחויבויות ארגונית עיסקאית ונורמטיבית

דרך ניתוח ראשונה מתייחסת לחלוקת . באמצעות שתי דרכים לניתוח נתוני תיאורית ההתקשרות

לניתוח מתייחסת לשני הרצפים שנוצרים  הדרך השנייהסגנונות ההתקשרות באופן קטגוריאלי ו

  .בשאלון ההתקשרות

משתני -שונות רבנערך ניתוח , בהתייחס לחלוקה הקטגוריאלית לסגנונות התקשרות

)MANOVA (לאחר מכן . הבדלים בקשר שבין התקשרות לסוגי המחויבות השוניםשבדק האם יש 

ההתקשרות במסגרת  ישנם הבדלים בין דפוסי האם שבדק )ANOVA  (משתני-חדשונות ניתוח בוצע 

ק ובדלבמטרה  Scheffe מסוג )Post Hoc (הוק- פוסט בוצע ניתוח ,לבסוף.  המחויבותמממדי כל אחד

  . בין דפוסי ההתקשרות השונים בכל אחד ממדי המחויבותמקור ההבדלים את

הרצפים לניבוי  בין ה נסמכת על רגרסיה ובוחנת את תרומת האינטראקציהדרך הניתוח השניי

  . הקשרים

  .להלן הממצאים בהתייחס תחילה למחקר המקדים ולאחר מכן למחקר הארגונים  

  -מחקר מקדים . א

נמנע ולא , רדח, בטוח( סגנונות ההתקשרות כלל את) MANOVA(משתני -ניתוח השונות הרב

ית עסקא, מחויבות אפקטיבית(תלויים ואת שלושת ממדי המחויבות -כמשתנים בלתי) בטוח

 , מובהקלא  המודל הכללי נמצא ’Wilksבהתאם למבחן . כמשתנים תלויים) ונורמטיבית

957, F (2, 606) = 3.026, ns .=λ .  

ממצאי ניתוחי השונות החד כיוונים עבור כל אחד מסוגי המחויבויות וניתוח הפוסט הוק לא נמצאו 

  .מגודל המדגם ,חוסר מובהקות זה בתוצאות נובע. הבדלים מובהקים בין הקבוצות
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, ממוצעי ציון המחויבות אפקטיבית עסקאית ונורמטיבית כפונקציה של סגנון התקשרות

המחויבות האפקטיבית הגבוהה ביותר הינה של קבוצת הבטוחים ,  כפי שניתן לראות.9מוצגים בגרף 

 ממצע זה הינו בהתאם להשערת. בעוד שהמחויבות הנמוכה ביותר הינה של קבוצות הלא בטוחים

  ).1H(המחקר 

  

  )n=178 (כפונקציה של סגנון התקשרותעסקאית ונורמטיבית  של מחויבות ממוצעי ציון: 9גרף 

3.36

3.23 3.23

3.07

2.66

2.95

2.66

2.83

2.95

3.15

3.02
3.07

2.63

2.73

2.83

2.93

3.03

3.13

3.23

3.33

Secure Anxious Avoidnat Anx.+ Avo

Affective
Continuance
Normative

  

  

 העסקאית והנורמטיביתעל מנת לבחון את השפעת כל רצף בנפרד על המחויבות הארגונית 

  .נבחנו המתאמים

, ותר מרצף ההימנעותעבור שני סוגי המחויבויות נמצא שרצף החרדה מנבא טוב י, 7בהתאם לטבלה 

עם שנמצא במיוחד בהתייחס לרצף החרדה כמנבא מחויבות עסקאית . שכמעט אינו תורם לניבוי

 המחויבות העסקאית שלו ככל שהעובד יותר גבוה בחרדה כך. מתאם חיובי מובהק עם לרצף החרדה

  .גבוה יותר
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  בות עסקאית ונורמטיביתמתאמים לבחינת הקשרים בין רצפי החרדה וההימנעות עם מחוי: 7טבלה 

  

  

  

  

 

 
 
 
*p<0.05, **p<0.01(one – tailed)  

  
 בין שני הרצפים לניבוי הקשר בין מחויבות עסקאית הלבחינת תרומת האינטראקצי רגרסיה

בשלב ראשון הוספה הרגרסיה לניבוי . ונורמטיבית לבין רצפי ההתקשרות בוצעה בשני שלבים

 היבית מתוך רצפי החרדה וההימנעות ובשלב שני חושבה האינטראקצימחויבות עסקאית ונורמט

  .בינהם

אך בהתאם לממצאי . בשני הרצפים התוצאות אינן מובהקות, 8כפי שניתן לראות בטבלה 

) מתאמים לבחינת הקשרים בין רצפי החרדה וההימנעות עם מחויבות עסקאית ונורמטיבית( 7טבלה 

  .טוב יותר מרצף ההימנעותניתן לראות שוב שרצף החרדה מנבא 

  

Avoidant Anxious    

.07 

.15  

.21** 

.00     

Continuance Commitment    r 

                                 p (1-tailed)  

                                               

.00 

.46  

.12 

.05  

Normative  Commitment      r 

                                              p (1-tailed)   
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 רגרסיה לניבוי מחויבות אפקטיבית מתוך רצפי חרדה והימנעות: 8טבלה 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
, NS01. R²=במחויבות עסקאית לתרומת הצעד השני  

, NS00. R²=נורמטיביתבמחויבות  לתרומת הצעד השני  

ממצאי המחקר הקטגוריאלי מצביעים על אף שאינם מובהקם , ויבות עסקאיתבהתייחס למח

הם מצביעים על כך שרמת המחויבות העסקאית גבוהה ביותר בקרב . מצביעים על כיוון הקשר

ממצאי אלה עולים גם כן בקנה אחד עם ממצאי מחקר הרצפים לפיהם לרצף . העובדים החרדים

כך , ככל שהעובד גבוהה יותר ברצף החרד, כלומר. עסקאיתהחרדה מתאם חיובי מובהק עם מחויבות 

לכאורה היה ניתן לצפות , נתונים אלה מעניינים שכן. רמת המחויבות העסקאית שלו גבוהה יותר

את המחויבות הלא רגשית , שרצף ההימנעות ינבא באופן הטוב ביותר את המחויבות העסקאית

מעבר לממד , כך שרמת המחויבות של העובד החרדנתונים אלה מצביעים על , יחד עם זאת. לארגון

גם במחויבות שאינה , ואילו העובד הנמנע מתקשה להתקשר לארגון. היא גבוהה יותר, המחויבות

  .רגשית

p.  T  Beta  Model   
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הקטגוריאלי על אף שאינם ממצאי המחקר , בהתייחס למחויבות ארגונית נורמטיבית

יבות זו גבוהה יותר בקרב העובדים שמחול כך הם מצביעים ע. על כיוון הקשר מצביעים ,מובהקים

לפיהם רצף החרדה תורם טוב , ממצאים אלה עולים גם כן בקנה אחד עם ממצאי הרצפים. החרדים

ככל שהעובד גבוה יותר ברצף החרדה כך יכולת ההתקשרות הנורמטיבית שלו . יותר לניבוי השערות

  .לארגון גבוהה יותר

, כתוצאה מתהליכי החיברות שעובר האדם, כאמור, מאחר ומחויבות נורמטיבית נובעת

ואילו הצורך של  )Meyer et al., 2002(גון תהליכים המדגישים את ההכרה במחויבות העסקתו באר

הפחד , הרצון לרצות את האחר, העובד להיות מושפע מתהליכים בהם מעורבים אחרים משמעותיים

ניתן לראות בכך שמחויבות . )Hazan & Shaver, 1990(מלחוש דחייה הם ממאפייני העובד החרד 

  .נורמטיבית גבוהה יותר בקרב העובד החרד כהלימה לתיאוריה

  

   –מחקר דיאדות בארגונים . ב

נמנע ולא , רדח, בטוח( סגנונות ההתקשרות כלל את) MANOVA(משתני -ניתוח השונות הרב

 עסקאית ,מחויבות אפקטיבית(תלויים ואת שלושת ממדי המחויבות -כמשתנים בלתי) בטוח

 ,  המודל הכללי נמצא מובהק’Wilksבהתאם למבחן . כמשתנים תלויים) ונורמטיבית

987, F (2, 171) = 3.026, p<.001 .=λ . ממצא המצביע על תבנית קשרים שונה עבור סגנונות

   ).8גרף ראה (ההתקשרות עם כל אחד מסוגי המחויבויות 

 הניתוח שבוצע עבור. ל אחת מסוגי המחויבויותכיווני עבור כ-בשלב הבא בוצעו ניתוחי שונות חד

  .קיומם של הבדלים מובהקים בין סוגי ההתקשרותשלושת סוגי המחויבויות הצביע על 

   F (3, 609) = 3.30, p<.05, η2 = .016 -עבור מחויבות אפקטיבית 

  .η =014. ועבור מחויבות נורמטיבית η2. =020. - עבור מחויבות עסקאית 

 =M (בין קבוצת הבטוחים )p< .05( הצביע על פער מובהק מחויבות אפקטיבית עבור הוק- ניתוח פוסט

לפיה ככל שסגנון ההתקשרות של , )1H(ממצא זה תומך בהשערת המחקר ). M=3.39(לנמנעים ) 3.67

המחויבות עבור . האדם בטוח יותר כך המחויבות האפקטיבית שלו לארגון תהיה גבוהה יותר

 =M(לקבוצת הלא בטוחים ) M= 3.16(בין קבוצת הבטוחים ) p< .05(הק  פער מובנמצא העסקאית
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 ).M= 3.03(ללא בטוחים ) M= 2.83(בין קבוצת החרדים ) p< .05(נמצא פער מובהק , כמו כן). 3.03

) M=3.16( בין קבוצת הבטוחים ) p=.061( נמצא פער כמעט מובהק מחויבות נורמטיביתעבור 

  ).M= 2.89(לנמנעים 

  
,  ציון המחויבות אפקטיבית עסקאית ונורמטיבית כפונקציה של סגנון התקשרותממוצעי

  . 10מוצגים בגרף 

  

  ממוצעי ציון המחויבות אפקטיבית עסקאית ונורמטיבית כפונקציה של סגנון התקשרות: 10גרף 

3.67

3.45
3.39

3.44

2.82 2.83 2.83

3.03

3.16
3.12

2.89

3.09

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Secure Anxious Avoidnat Anx.+ Avo

Affective
Continuance
Normative

  

על מנת לבחון את השפעת כל רצף בנפרד על המחויבות הארגונית העסקאית והנורמטיבית 

כפי שניתן לראות נמצא שרצף  ,17בהתאם לטבלה מספר . נבדקו הקורלציות, אמיםנבחנו המת

 גבוה  שהמשתתףלככ). r=-.08 p<.01 (החרדה מנבא מחויבות עסקאית טוב יותר מרצף ההימנעות

חקר מצאי המלמ זההממצא זה .  יותרגבוההכך המחויבות הארגונית העסקאית שלו , ברצף החרדה

  .המקדים

ככל שמשתתף . ות נורמטיבית נמצא קשר שלילי מובהק עם רצף הימנעותבהתייחס למחויב

במחקר  ).r=-.07 p< .05(כך המחויבות הנורמטיבית שלו נמוכה יותר , גבוה יותר ברצף ההימנעות
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הקורלציות לבחינת הקשר בין . המקדים לא נמצאו קשרים מובהקים בי המשתנה לשני הרצפים

בקרב העובדים בלבד , בית לבין רצפי החרדה וההימנעותמחויבות ארגונית עסקאית ונורמטי

)N=613( , 9יוצגו בטבלה.  

  

 קורלציות בין מחויבות ארגונית עסקאית ונורמטיבית ורצפי הימנעות וחרדה בקרב העובדים : 9 טבלה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*p<0.05, (one-tailed) 
  

 בין הרצפים ה נסמכת על רגרסיה ובוחנת את תרומת האינטראקציהדרך הניתוח השניי

בשלב ראשון חושבה הרגרסיה לניבוי מחויבות . בוצעה בשני שלבים הרגרסיה .לניבוי השערת המחקר

   . בינהםה מתוך רצפי החרדה וההימנעות ובשלב שני חושבה האינטראקציהעסקאית והנורמטיבית

והן  המחויבות הן העסקאית בוייהרגרסיות מדגימות כי האינטראקציה לא הוסיפה לנ, 10בהתאם 

לרצף החרדה תפקיד חשוב יותר בניבוי , כפי שעלה מניתוח המתאמים, עם זאת. הנורמטיבית

בעוד שלרצף ההימנעות תפקיד חשוב יותר בניבוי המחויבות הנורמטיבית . המחויבות העסקאית

  ). פן שליליבאו(

 

Avoidant Anxious    

.06    

.07    

.08*  

    .02   

Continuance Commitment    r 

                                              p (1-tailed) 

                                               

-.07*  

.04    

.00   

.46   

Normative  Commitment      r 

                                              p (1-tailed) 
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  מתוך רצפי חרדה והימנעותונורמטיבית רגרסיה לניבוי מחויבות עסקאית : 10טבלה 

      R²=.00, NSלמחויבות עסקאית ונורמטיביתלתרומת הצעד השני   

 

כיוון האינטראקציה , בהשוואה לממצאי המחקר המקדים ובהתייחס למחויבות עסקאית

יחד עם .  שנמצא שליליהבמחקר זה הכיוון הוא חיובי ובמחקר המקדים כיוון האינטראקצי. שונה

  .שני הממצאים אינם מובהקים, זאת

יחד עם .  בשני המחקריםהנמצא כיוון שלילי לאינטראקצי, נורמטיביתבהתייחס לממצאי מחויבות 

  .זאת בשניהם הממצאים אינם מובהקים

. נמצא שמחויבות זו גבוהה יותר אצל עובדים שאינם בטוחים בהתייחס למחויבות עסקאית

תרומתו של רצף החרדה לניבוי . בבחינת הרצפים נמצא קשר מובהק בין המחויבות לרצף החרדה

ממצא זה משחזר את ממצאי המחקר . עסקאית גבוהה יותר מזו של רצף ההימנעותבות מחוי

  .המקדים

בכל סוג של , מחזקים את הסברה לפיה מתקשה העובד הנמנע להתקשר לארגון, כאמור, נתונים אלה

  .גם היא אינה שאינה רגשית, מחויבות

 המקדים מצביעים על כך ממצאי המחקר הקטגוריאלי, בהתייחס למחויבות ארגונית נורמטיבית

ממצאים אלה עולים גם כן בקנה אחד עם ממצאי . שמחויבות זו גבוהה יותר בקרב העובדים החרדים

      Coefficients  Unstandardized        

p.  T  Beta  Std. Error  B  Model    

.08 

.32  

1.75 

.99  

.07 

.04  

.03 

.03  

.04 

.03  

Anxious (A) 

Avoidant (B)  

1. 

.08 

.33 

.98  

1.74 

.97 

.02  

.07 

.04 

.00  

.03 

.03 

.02  

.04 

.03 

.00  

A 

B 

A*B  

2. 

Continuance  

Commitment 

.58 

.07  

.55 

-1.79  

.02 

-.07  

.04 

.03  

.02 

-.06  

Anxious (A) 

Avoidant (B)  

1. 

.55 

.10 

.53  

.53 

-1.64 

-.63  

.02 

-.07 

-.03  

.04 

.04 

.03  

.02 

-.06 

-.02  

A 

B 

A*B  

2. 

Normative 

Commitment 
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ככל שהעובד גבוה יותר ברצף . לפיהם רצף ההימנעות תורם טוב יותר לניבוי השערות, הרצפים

אינם , כאמור,  אלהממצאים. ההימנעות כך יכולת ההתקשרות הנורמטיבית שלו לארגון נמוכה יותר

מאחר . ממצאים אלה גם כן עולים בקנה אחד עם התיאוריה. זהים לממצאי המחקר המקדים

בלתי נמנע , משקפת גם כן אופן מסוים של התחברות רגשית לארגון, ומחויבות נורמטיבית נובעת

נתון . וןשהעובד הגבוה ברצף ההימנעות יתקשה במיוחד להיות בעל מחויבות נורמטיבית גבוהה לארג

  .זה מחזק את הסברה לפיה מתקשה העובד הנמנע להתקשר לארגון
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  מחקר ארגונים–שאלון למנהל : 2נספח 

, שלפניך מתייחסים לאיך אתה מרגיש במערכות יחסים קרובות עם אנשים אחרים המשפטים

 אנו .מתייחס לאנשים הנמצאים ביחסים קרובים אתך" אחרים אנשים"במשפטים הבאים המונח 

י דירוג עד כמה "התייחס לכל משפט ע. מתעניינים בדרך שבה אתה חווה בדרך כלל מערכות יחסים

  :על ידי שימוש בסולם שלהלן, אתה מסכים או אינך מסכים אתו

  

   מאוד מסכים– 7,  מאוד לא מסכים– 1

אני מעדיף לא להראות לאנשים אחרים כיצד אני מרגיש בפנים. 1  7 6 5 4 3 2 1 
י מודאג מכך שאנטשאנ. 2  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש בנוח להיות קרוב לאנשים אחרים. 3  7 6 5 4 3 2 1 
אני דואג לגבי מערכות היחסים שלי. 4  7 6 5 4 3 2 1 
אני מתרחק כאשר אנשים אחרים מתחילים להתקרב אלי. 5  7 6 5 4 3 2 1 
תה מידה שבה לי איכפת מהםאני מודאג שמא לאנשים אחרים לא יהיה איכפת ממני באו. 6  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש לא בנוח כאשר אנשים אחרים רוצים להיות קרובים אלי. 7  7 6 5 4 3 2 1 
אני מודאג מכך שאאבד את האנשים הקרובים לי. 8  7 6 5 4 3 2 1 
אני לא מרגיש בנוח להיפתח לאנשים אחרים. 9  7 6 5 4 3 2 1 

של אנשים אחרים כלפי יהיו חזקים כמו רגשותיי כלפיהםהייתי רוצה שרגשותיהם . 10  7 6 5 4 3 2 1 
אני רוצה להתקרב לאנשים אחרים אבל אני ממשיך לסגת מהם. 11  7 6 5 4 3 2 1 
וזה לפעמים מרחיק אותם ממני, לעיתים קרובות אני רוצה להתמזג באופן מוחלט עם אנשים אחרים. 12  7 6 5 4 3 2 1 
ח כאשר אנשים אחרים מתקרבים אלי יותר מידיאני נעשה מתו. 13  7 6 5 4 3 2 1 
אני חושש מלהיות לבד. 14  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש נוח לחלוק את המחשבות והרגשות הפרטיים שלי עם אנשים אחרים. 15  7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים מרחיק ממני אנשים, הרצון שלי להיות מאד קרוב. 16  7 6 5 4 3 2 1 
 1 2 3 4 5 6 7  מנסה להימנע מלהתקרב יותר מידי לאנשים אחריםאני. 17
אני נזקק להרבה אישורים לכך שאני אהוב על ידי אנשים הקרובים לי. 18  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש שזה קל לי יחסית להתקרב לאנשים אחרים. 19  7 6 5 4 3 2 1 
ותר רגשות ויותר מחויבותלפעמים אני מרגיש שאני מכריח אנשים אחרים להראות י. 20  7 6 5 4 3 2 1 
קשה לי להיות תלוי באנשים אחרים. 21  7 6 5 4 3 2 1 
אינני מודאג לעיתים קרובות מדי מכך שינטשו אותי. 22  7 6 5 4 3 2 1 
אני מעדיף שלא להיות קרוב מדי לאנשים אחרים. 23  7 6 5 4 3 2 1 
אני נעשה כועס או מתוסכל, אות בי ענייןאם אינני מצליח לגרום לאנשים אחרים להר. 24  7 6 5 4 3 2 1 
אני מספר לאנשים הקרובים לי הכל. 25  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש שאנשים אחרים אינם רוצים להתקרב כפי שאני הייתי רוצה. 26  7 6 5 4 3 2 1 
בדרך כלל אני דן בבעיות ובדאגות שלי עם אנשים הקרובים לי. 27  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש חרדה וחוסר ביטחון מסוים, כאשר אני לא מעורב במערכת יחסים. 28  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש בנוח להיות תלוי באנשים אחרים. 29  7 6 5 4 3 2 1 
אני נעשה מתוסכל כאשר אנשים אחרים לא נמצאים איתי במידה בה הייתי רוצה שיהיו. 30  7 6 5 4 3 2 1 
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עצה או עזרה, ות לאנשים אחרים על מנת לבקש נחמהלא איכפת לי לפנ. 31  7 6 5 4 3 2 1 
אני נעשה מתוסכל אם אנשים אחרים אינם זמינים כאשר אני זקוק להם. 32  7 6 5 4 3 2 1 
זה עוזר לי לפנות לאנשים אחרים ברגעים שאני זקוק להם. 33  7 6 5 4 3 2 1 
י מרגיש ממש רע לגבי עצמיאנ, כאשר אנשים אחרים אינם נותנים לי אישור. 34  7 6 5 4 3 2 1 
אני פונה לאנשים אחרים בקשר להרבה דברים כולל נחמה ואישור. 35  7 6 5 4 3 2 1 
זה מעורר בי התנגדות כאשר אנשים קרובים לי מבלים זמן רב הרחק ממני. 36  7 6 5 4 3 2 1 

 
  

  
  
  
  

  .את תשובתךאנא הקף בעיגול . נבקשך למלא מספר פרטים אישיים, לסיום
  
     ):שנים וחודשים(ותק בארגון . 7                        : מין. 1

                      _______________________         נקבה. ב  זכר . א

  

  ):שנים וחודשים(ותק בתפקיד . 8                    _________________: גיל. 2

              _______________________    _ 
  :מצב משפחתי. 3

  ):שנים וחודשים(ותק בתפקידי ניהול . 9   אלמן. ד    גרוש. ג  נשוי.    ב  רווק. א

              ________________________       

       ___________: 18מספר ילדים עד גיל . 4

                 

            :סוג הארגון בו הנך עובד. 5

            פרטי. ציבורי      ב. א

  

      :השכלה.  6

  _________________פרט סוג תואר , אקדמית. ג  תיכונית. ב  עממית. א

                

                     

         תודה על שיתוף הפעולה                                                  
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   מחקר ארגונים–שאלון לעובד : 3נספח 

  
, לאיך אתה מרגיש במערכות יחסים קרובות עם אנשים אחריםשלפניך מתייחסים  המשפטים

אנו . מתייחס לאנשים הנמצאים ביחסים קרובים אתך" אחרים אנשים"במשפטים הבאים המונח 

י דירוג עד כמה "התייחס לכל משפט ע. מתעניינים בדרך שבה אתה חווה בדרך כלל מערכות יחסים

  : בסולם שלהלןעל ידי שימוש, אתה מסכים או אינך מסכים אתו

  
   מאוד מסכים– 7,  מאוד לא מסכים– 1

אני מעדיף לא להראות לאנשים אחרים כיצד אני מרגיש בפנים. 1  7 6 5 4 3 2 1 
אני מודאג מכך שאנטש. 2  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש בנוח להיות קרוב לאנשים אחרים. 3  7 6 5 4 3 2 1 
אני דואג לגבי מערכות היחסים שלי. 4  7 6 5 4 3 2 1 
אני מתרחק כאשר אנשים אחרים מתחילים להתקרב אלי. 5  7 6 5 4 3 2 1 
אני מודאג שמא לאנשים אחרים לא יהיה איכפת ממני באותה מידה שבה לי איכפת מהם. 6  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש לא בנוח כאשר אנשים אחרים רוצים להיות קרובים אלי. 7  7 6 5 4 3 2 1 
כך שאאבד את האנשים הקרובים ליאני מודאג מ. 8  7 6 5 4 3 2 1 
אני לא מרגיש בנוח להיפתח לאנשים אחרים. 9  7 6 5 4 3 2 1 

הייתי רוצה שרגשותיהם של אנשים אחרים כלפי יהיו חזקים כמו רגשותיי כלפיהם. 10  7 6 5 4 3 2 1 
אני רוצה להתקרב לאנשים אחרים אבל אני ממשיך לסגת מהם. 11  7 6 5 4 3 2 1 
וזה לפעמים מרחיק , לעיתים קרובות אני רוצה להתמזג באופן מוחלט עם אנשים אחרים. 12

 אותם ממני
7 6 5 4 3 2 1 

אני נעשה מתוח כאשר אנשים אחרים מתקרבים אלי יותר מידי. 13  7 6 5 4 3 2 1 
אני חושש מלהיות לבד. 14  7 6 5 4 3 2 1 
והרגשות הפרטיים שלי עם אנשים אחריםאני מרגיש נוח לחלוק את המחשבות . 15  7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים מרחיק ממני אנשים, הרצון שלי להיות מאד קרוב. 16  7 6 5 4 3 2 1 
אני מנסה להימנע מלהתקרב יותר מידי לאנשים אחרים. 17  7 6 5 4 3 2 1 
אני נזקק להרבה אישורים לכך שאני אהוב על ידי אנשים הקרובים לי. 18  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש שזה קל לי יחסית להתקרב לאנשים אחרים. 19  7 6 5 4 3 2 1 
לפעמים אני מרגיש שאני מכריח אנשים אחרים להראות יותר רגשות ויותר מחויבות. 20  7 6 5 4 3 2 1 
קשה לי להיות תלוי באנשים אחרים. 21  7 6 5 4 3 2 1 
טשו אותיאינני מודאג לעיתים קרובות מדי מכך שינ. 22  7 6 5 4 3 2 1 
אני מעדיף שלא להיות קרוב מדי לאנשים אחרים. 23  7 6 5 4 3 2 1 
אני נעשה כועס או מתוסכל, אם אינני מצליח לגרום לאנשים אחרים להראות בי עניין. 24  7 6 5 4 3 2 1 
אני מספר לאנשים הקרובים לי הכל. 25  7 6 5 4 3 2 1 
אינם רוצים להתקרב כפי שאני הייתי רוצהאני מרגיש שאנשים אחרים . 26  7 6 5 4 3 2 1 
בדרך כלל אני דן בבעיות ובדאגות שלי עם אנשים הקרובים לי. 27  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש חרדה וחוסר ביטחון מסוים, כאשר אני לא מעורב במערכת יחסים. 28  7 6 5 4 3 2 1 
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אני מרגיש בנוח להיות תלוי באנשים אחרים. 29  7 6 5 4 3 2 1 
אני נעשה מתוסכל כאשר אנשים אחרים לא נמצאים איתי במידה בה הייתי רוצה שיהיו. 30  7 6 5 4 3 2 1 
עצה או עזרה, לא איכפת לי לפנות לאנשים אחרים על מנת לבקש נחמה. 31  7 6 5 4 3 2 1 
אני נעשה מתוסכל אם אנשים אחרים אינם זמינים כאשר אני זקוק להם. 32  7 6 5 4 3 2 1 
זה עוזר לי לפנות לאנשים אחרים ברגעים שאני זקוק להם. 33  7 6 5 4 3 2 1 
אני מרגיש ממש רע לגבי עצמי, כאשר אנשים אחרים אינם נותנים לי אישור. 34  7 6 5 4 3 2 1 
אני פונה לאנשים אחרים בקשר להרבה דברים כולל נחמה ואישור. 35  7 6 5 4 3 2 1 
 1 2 3 4 5 6 7  התנגדות כאשר אנשים קרובים לי מבלים זמן רב הרחק ממניזה מעורר בי. 36
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ציין באיזו מידה הנך מסכים או לא . לפניך מספר משפטים העוסקים בעמדות כלפי מקום עבודתך

 : הבאתבתשובותיך השתמש בסולם התשובו. מסכים עם כל אחד ממשפטים אלה
  

  בהחלט מסכים– 5,  בהחלט לא מסכים– 1
בהחלט לא   

  מסכים

  מסכים   לא מסכים

  ולא מסכים

  באותה המידה

בהחלט   מסכים

  מסכים

  5  4  3  2  1  .הייתי שמח מאוד לסיים את הקריירה שלי בארגון זה. 1

אינני חושש ממה שעשוי לקרות לי באם אתפטר ממקום . 2

  .מבלי שיהיה לי מקום עבודה אחר במקומו, עבודה זה

1  2  3  4  5  

ימינו עוברים לעתים קרובות מדי מארגון לדעתי אנשים ב. 3

  .לארגון

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .אני אוהב לשוחח על הארגון שלי עם אנשים מחוצה לו. 4

יהיה לי מאד קשה לעזוב ארגון זה עכשיו גם אם הייתי רוצה .  5

  .בכך

1  2  3  4  5  

אני לא סבור שאדם צריך להיות נאמן למקום עבודתו בכל . 6

  . מצב

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .אני באמת מרגיש שבעיות הארגון הזה הן כמו הבעיות שלי. 7

יותר מדי דברים היו נפגעים בחיי לו הייתי מחליט לעזוב את . 8

  .הארגון שלי עכשיו

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .אינני רואה כל בעיה אתית במעברים תכופים מארגון לארגון. 9

עם ארגון זה הייתי יכול אני סבור שכשם שאני מזדהה . 10

  .בקלות להזדהות עם ארגון אחר

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .זה לא יעלה לי יותר מדי לעזוב את הארגון שלי עכשיו.  11

היא , אחת הסיבות העיקריות שאני ממשיך לעבוד בארגון זה. 12

שאני מאמין שנאמנות היא דבר חשוב ולכן אני מרגיש חובה 

  .מוסרית להישאר

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .בארגון זה" חלק מהמשפחה"אני לא מרגיש כ. 13

בעיתוי הנוכחי להישאר בארגון שלי זה עניין של הכרח לא . 14

  .פחות מאשר רצון

1  2  3  4  5  

לא , גם אם היתה לי הצעת עבודה טובה יותר במקום אחר. 15

  .הייתי מרגיש שזה נכון לעזוב ארגון זה

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .לארגון זה" מחובר רגשית"מרגיש שאני אני לא .  16

אני חש שהאלטרנטיבות שיש לי הן מועטות מדי מכדי . 17

  .שאוכל לשקול עזיבת ארגון זה

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .חונכתי להאמין בחשיבותו של ערך הנאמנות לארגון אחד. 18

  5  4  3  2  1  .לארגון זה יש משמעות אישית רבה עבורי. 19
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 אחת מההשלכות השליליות של עזיבת ארגון זה היא .20

  .המחסור באלטרנטיבות זמינות

1  2  3  4  5  

הדברים היו טובים יותר בזמנים בהם אנשים נשארו בארגון . 21

  .אחד מרבית חייהם המקצועיים

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .אני לא מרגיש תחושת שייכות חזקה לארגון זה. 22

ות לכך שאני ממשיך לעבוד בארגון אחת מהסיבות העיקרי. 23

זה היא שעזיבתי תדרוש ויתורים אישיים משמעותיים של 

  .שלא בטוח שארגון אחר יוכל לספק לי כמותן, הטבות

1  2  3  4  5  

כאיש של "אני לא חושב שיש עוד הגיון בלהיות מזוהה .  24

  ".ארגון

1  2  3  4  5  

 הייתי שוקל ,אם לא הייתי משקיע מעצמי  כל כך  בארגון זה. 25

  .לעבוד במקום אחר

1  2  3  4  5  

 
  
  
  
  

  .אנא הקף בעיגול את תשובתך. נבקשך למלא מספר פרטים אישיים, לסיום
  

  :השכלה. 5        : מין. 1

  ____פרט סוג תואר , אקדמית. ג  תיכונית. ב  עממית. א     נקבה. ב  זכר . א

    

      :סוג הארגון בו הנך עובד. 6    __________: גיל. 2

 פרטי. ציבורי      ב.א        
  

  ):שנים וחודשים(ותק בארגון . 7    :מצב משפחתי. 3

  __________________________    נשוי       .    ב  רווק. א

  אלמן. ד  גרוש.  ג

  

  ?)שנים וחודשים(ותק עם המנהל הישיר  . 8  :18מספר ילדים עד גיל . 4

_____________    __________________________  
  

  

  

     התודה על שיתוף הפעול          
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   מחקר מקדים–שאלון : 4נספח 

  
  

 כיצד לחשובנסה .  הבאות מתייחסות לדעותיך ולתחושותיך ביחס לארגון בו אתה עובדההצהרות

 בעיגול את התשובה הנראית לך כמתארת באופן המדויק הקף .בדרך כלל, ארגוןה כלפי אתה מרגיש

  . כל אחת מהטענותבילגביותר את מידת הסכמתך 

  

לא בהחלט  

  מסכים
   מסכים מסכים לא

ולא מסכים 

 באותה מידה

 בהחלט מסכים

 מסכים

הייתי שמח מאוד לעבוד בארגון זה עד פרישתי . 1
 .מהעבודה

1 2 3 4 5 

אני נהנה לשוחח על הארגון שלי עם אנשים מחוץ . 2
 .לארגון

1 2 3 4 5 

ו של ארגון אני באמת ובתמים מאמין כי בעיותי. 3
 .שליזה הן בעיותיי 

1 2 3 4 5 

אני חושב כי בקלות אוכל להיות קשור לארגון . 4
 . זהלארגוןאחר כפי שאני קשור 

1 2 3 4 5 

 בו אני בארגון"  מהמשפחהכחלק"אני לא מרגיש . 5
 .עובד

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 . זהלארגון"  רגשיתקשור"אינני מרגיש . 6

 .עות אישית רבה עבורילארגון זה יש משמ. 7
 

1 2 3 4 5 

 .אין לי תחושת שייכות חזקה לארגון זה. 8
 

1 2 3 4 5 

אינני חושש ממה שיקרה לי אם אעזוב את . 9
 . עבודה אחרתליגם אם לא תחכה , עבודתי

1 2 3 4 5 

, יהיה לי קשה מאוד לעזוב את הארגון עכשיו. 10
 .אפילו אם ארצה בכך

1 2 3 4 5 

לו הייתי , י דברים היו נפגעים בחיייותר מד. 11
 . שליהארגוןמחליט לעזוב את 

1 2 3 4 5 

 אעזוב את הארגון אם"  לי ביוקריעלה"זה לא . 12
 .עכשיושלי 

1 2 3 4 5 

השארותי בארגון הינה ענין של צורך , כרגע. 13
 . כמו ענין של רצוןמידהחיוני עבורי באותה 

1 2 3 4 5 

כאשר אני , ויות מועטותאני חש שיש לי אפשר. 14
 .זהשוקל עזיבת ארגון 

1 2 3 4 5 

אחת הסיבות הרציניות של אי עזיבתי ארגון זה . 15
  . אחרותאלטרנטיבותהיא חוסר 

1 2 3 4 5 

אחת הסיבות העיקריות שאני ממשיך לעבוד . 16
ארגון ( קורבן גדול תדרושבארגון זה היא שעזיבתי 

  ) לא יעניק לי את אותן הטבותראח

1  2 3 4 5 

נו עוברים לעתים קרובות ילדעתי אנשים בימ. 17
  .מדי מארגון לארגון

1  2 3 4 5 
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  לאבהחלט  

  מסכים
   מסכים מסכיםלא 

ולא מסכים 

באותה 

 במידה

 בהחלט מסכים

 מסכים

אינני חושב שעובד צריך להיות תמיד נאמן . 18
 .לארגון שלו

1 2 3 4 5 

אמן לארגון זה אני חש חובה מוסרית להיות נ. 19
 .ולהשאר בו

1 2 3 4 5 

אחת הסיבות העיקריות שאני ממשיך לעבוד עבור . 20
 שאני מאמין שנאמנות היא משוםארגון זה היא 

 .חשובה ולפיכך אני מרגיש מחויבות להשאר בארגון

1 
 

2 3 4 5 

גם לו הייתי מקבל הצעת עבודה טובה יותר לא . 21
 .ה ארגון זלעזובהייתי חש שזה בסדר 

1 
 

2 3 4 5 

 1 .חונכתי להיות נאמן למקום העבודה שלי. 22
 

2 3 4 5 

היה טוב יותר באותם ימים בהם עובדים נשארו . 23
 . ארגוןבאותולעבוד רוב החיים 

1 
 

2 3 4 5 

לדעתי אין עוד חשיבות בלהיות מסור ומזוהה . 24
 .אחרכעובד ארגון זה או 

1 
 

2 3 4 5 



    

 

93 

. ם לאיך אתה מרגיש במערכות יחסים קרובות עם אנשים אחריםהמשפטים שלפניך מתייחסי

אנו . מתייחס לאנשים הנמצאים ביחסים קרובים איתך" אנשים אחרים"במשפטים אלה המונח 

התייחס לכל משפט על ידי דירוג עד כמה . מתעניינים בדרך שבה את חווה בדרך כלל מערכות יחסים

  :ל"שימוש בסולם הנעל ידי ה, אתה מסכים או אינך מסכים איתו

  ם מאוד מסכי– 7, ם מאוד לא מסכי– 1
  
  

  7  6  5  4  3  2  1   לא להראות לאנשים אחרים כיצד אני מרגיש בפניםאני מעדיף 1

  7  6  5  4  3  2  1  אני מודאג מכך שאנטש  2

  7  6  5  4  3  2  1  אני מרגיש בנוח להיות קרוב לאנשים אחרים  3

  7  6  5  4  3  2  1  אני דואג לגבי מערכות היחסים שלי  4

  7  6  5  4  3  2  1  אני מתרחק כאשר אנשים אחרים מתחילים להתקרב אלי  5

אני מודאג שמא לאנשים אחרים לא יהיה אכפת ממני באותה   6

  מידה שבה אכפת לי מהם

1  2  3  4  5  6  7  

אני מרגיש לא בנוח כאשר אנשים אחרים רוצים להיות קרובים   7

  אלי

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  אבד את האנשים הקרובים ליאני מודאג מכך שא  8

  7  6  5  4  3  2  1  אני לא מרגיש בנוח להפתח לאנשים אחרים  9

הייתי רוצה שרגשותיהם של אנשים אחרים כלפיי יהיו חזקים   10

  כמו רגשותיי כלפיהם

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  אני רוצה להתקרב לאנשים אחרים אבל ממשיך לסגת מהם  11

ים קרובות אני רוצה להתמזג באופן מוחלט עם אנשים לעת  12

  אחרים וזה לפעמים מרחיק אותם ממני

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  אני נעשה מתוח כאשר אנשים אחרים מתקרבים אלי יותר מדי  13

  7  6  5  4  3  2  1  אני חושש מלהיות לבד  14

 אני מרגיש נוח לחלוק את המחשבות והרגשות הפרטיים שלי  15

  עם אנשים אחרים

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  לעתים מרחיק ממני אנשים, הרצון שלי להיות מאוד קרוב  16

  7  6  5  4  3  2  1  אני מנסה להמנע מלהתקרב יותר מדי לאנשים אחרים  17

אני נזקק להרבה אישורים לכך שאני אהוב על ידי אנשים   18

  הקרובים לי

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  ה קל לי יחסית להתקרב לאנשים אחריםאני מרגיש שז  19

לפעמים אני מרגיש שאני מכריח אנשים אחרים להראות יותר   20

  רגשות ויותר מחויבות

1  2  3  4  5  6  7  
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  7  6  5  4  3  2  1  קשה לי להיות תלוי באנשים אחרים  21

  7  6  5  4  3  2  1  אינני מודאג לעתים קרובות מדי מכך שינטשו אותי  22

  7  6  5  4  3  2  1  י מעדיף שלא להיות קרוב מדי לאנשים אחריםאנ  23

אני , אם אינני מצליח לגרום לאנשים אחרים להראות בי עניין  24

  ונעשה כועס או מתוסכל

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  אני מספר לאנשים הקרובים לי הכל  25

אני מרגיש שאנשים אחרים אינם רוצים להתקרב כפי שאני   26

   רוצההייתי

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  בדרך כלל אני דן בבעיות ובדאגות שלי עם אנשים הקרובים אלי  27

אני מרגיש חרדה וחוסר , כאשר אני לא מעורב במערכת יחסים  28

  בטחון מסוים

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  אני מרגיש בנוח להיות תלוי באנשים אחרים  29

שר אנשים אחרים לא נמצאים איתי אני נעשה מתוסכל כא  30

  במידה בה הייתי רוצה שיהיו
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Abstract 

Why are there differences in individuals’ capacities to be committed to the 

organization? This study proposes that one of the keys to understanding such differences 

is Attachment Theory, first proposed by British psychoanalyst John Bowlby (1969), at 

the foundation of which lies that humans have a primal need to be in the proximity of 

supportive and protective figures (attachment figures) to cope with stress and 

environmental threats. 

This need in particular, and the attachment process in general, intensifies with the 

second year of a child’s life, and is directed toward the caregiver, usually its mother. The 

attachment process constitutes an existential need in coping with external, environmental 

threats. Environmental threats activate the infant’s need to seek closeness, support, and 

protection. In times of distress, the primary attachment strategy is activated, leading the 

infant to turn to the protecting caregiver to alleviate its distress and fears. The caregiver’s 

response, support, and protection form the secure base and network of emotional and 

instrumental security that enables the infant to explore its world and develop the ability to 

connect to others (Mikulincer & Shaver, 2003). 

Ongoing success in gaining the secure base leads to the development of secure 

attachment style; whereas failure to achieve secure base, i.e., failure of the primary 

attachment strategy, disrupts and delays the infant’s transition process from distress to 

calm, resulting in the activation of secondary attachment strategy (Main, 1990), which 

aids the infant in coping with the initial failure to receive support. To cope with 

environmental distress and threats, the infant uses one of two secondary strategies: 

hyperactivation - intensified proximity-seeking; anxious style (Cassidy & Kobak, 1988); 
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or deactivation - refraining from seeking proximity; avoidant style (Cassidy & Kobak, 

1998; Mikulincer & Shaver, 2003; and Shaver & Mikulincer, 2002). These strategies 

carry into adulthood, influencing romantic and other relationships (Bowlby, 1979). 

Differences in attachment types also lead to variances in behavior in the 

workplace. It has been found that employees with secure attachment style report a secure 

orientation to their workplaces, in contrast to employees with anxious attachment style, 

who have a fear of rejection. The performance of anxious employees is inferior; they 

experience difficulty completing tasks and report that they are easily distracted. 

It has been found that employees with avoidant attachment style prefer to work 

alone. They report dissatisfaction with teamwork and co-workers. At the same time, they 

report high levels of job satisfaction, similar to that of employees with secure attachment 

style. Researchers hypothesized that employees with avoidant attachment style use work 

as an excuse to abstain from socializing activities, as well as choosing not to take 

vacation time (Hazan & Shaver, 1990). 

It therefore appears that attachment style has the potential to explain other key 

phenomena in the workplace. One organizational phenomenon that appears to be 

correlated theoretically to attachment style is organizational commitment. Accordingly, 

implications of attachment styles for a subordinate’s level of organizational commitment 

constitute the core of this study. 

To measure the commitment of the subordinate to the workplace, I used the most 

accepted multi-dimensional model, the Three-Component Model of Organizational 

Commitment (Meyer & Allen 1991). The three components are: affective commitment, 

which relates to the emotional identification, attachment, and involvement of the 
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individual to the organization; continuance commitment, which relates to the cost(s) of 

leaving the organization; and normative commitment (Allen & Meyer, 1990), which 

relates to the obligation to remain in the organization (Allen & Meyer, 1996, p. 253). 

Each of these dimensions has various implications for the organization’s products 

(Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002). The most positive implications are 

formed when the subordinate has an affective commitment. Therefore, subordinates with 

affective commitment (in contrast to those with continuance or normative commitments) 

should be in demand by organizations (Cohen & Kirchmeyer, 1995). Accordingly, I shall 

focus in this study on affective commitment. 

In the first phase of the study, the correlation between attachment style and affective 

commitment was studied: 

H1: The more secure an individual’s attachment style, the higher his or her affective 

organizational commitment (main effect). 

The intensity of the correlation in this main effect should change as a result of the 

relationship with the protective figure, or the significant other in the organization (i.e., 

does the latter respond to the subordinate’s distress, anxieties, and problems? How?). The 

significant other might be the superior or the manager. 

Similarly to other relationships, the dyadic relationship between superior and subordinate, 

which takes place mainly in the workplace, can be either constructive or destructive, 

thereby affecting organizational commitment in general and the subordinate’s emotional 

commitment in particular. Therefore, how the superior’s attachment style moderates the 

relationship between the subordinate’s attachment style and its organizational 

commitment was studied. Following are the hypotheses regarding dyadic relationships: 



    

 

4 

H2: 

(a) When the superior is securely- attached, the subordinate’s affective organizational 

commitment ―regardless of their attachment type - will be high. 

(b) When the superior is anxiously attached, the subordinate’s affective organizational 

commitment will be high only among subordinates with anxious or avoidant attachment 

styles. 

(c) When the superior has avoidant attachment style, the subordinates’ affective 

organizational commitment - regardless of their attachment styles - will be low. 

Furthermore, the possibility that the correlations between attachment styles and 

commitment levels depend on the type of organization (private / public) was tested. 

H1 was tested in two studies: A preliminary study (N = 178), and an organizational study 

(N = 613). H2 was tested in the organizational study. 

To test H1, attachment styles were defined using both scales of attachment dimensions 

(anxious and avoidant) and categorical division (secure; anxious; avoidant; anxious and 

avoidant). H2 was tested using only the attachment dimensions due to statistical 

limitations. 

The findings of both studies support H1. For example, in the organizational study, 

a planned contrast test found a significant difference in affective commitment between 

the secure subordinates and the non-secure subordinates [t (609) = 3.014; p = 0.002]. The 

affective commitment of secure subordinates was higher than those of subordinates with 

non-secure attachment styles. In addition, significant negative correlations were found 

between the avoidant (r = -0.11; p < 0.01) and the anxious (r = -0.08; p < 0.05) scales and 
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affective commitment. The higher the subordinate fell on the anxiety or avoidance scales, 

the lower his or her affective commitment. 

H2 was tested using Hierarchical Linear Models (HLM). It was found that on the 

subordinates’ avoidance scale, there were no significant variances between teams 

regarding their affective commitment (nor regarding continuance and normative 

commitment). The higher the subordinate fell on the avoidant scale, the lower his or her 

emotional commitment to the organization, regardless of his or her superior’s attachment 

style. This finding contradicts H2. 

On the subordinates’ anxiety scale, significant differences were found in affective 

commitment, regarding both Level 2 intercepts (EST 0.02; SE 0.02; p < 0.05) and 

variance of Level 2 slopes (EST 0.04; SE 0.03; p < 0.05). Similar significant results were 

found regarding continuance and normative commitments. These findings raise the 

possibility of the existence of interaction with superiors’ attachment styles. 

H2a: was not testable due to statistical limitations. 

H2b: No interaction was found between the superior’s anxiety scale and the subordinate’s 

affective commitment. In addition, it was found that the higher the superior’s anxiety and 

the higher the subordinate’s anxiety, the higher the subordinate’s continuance and 

normative commitments. 

H2c: Interaction was found testing that the higher the superior’s avoidance and the higher 

the subordinate’s anxiety on the one hand, the lower subordinate’s affective commitment, 

and on the other hand, his or her continuance commitment increased significantly (no 

interaction regarding normative commitment was found). This partially supports H2c. 
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None of the aforementioned results relating to affective commitment are affected 

by the type of organization. In conclusion, partial support for the study’s hypothesis was 

found. Validation of the main effect of this study shows that a given individual’s 

attachment style is significant and correlated with his / her emotional connection to his or 

her workplace; it was found that secure attachment enables forming an emotional 

attachment to the organization, while avoidant attachment style affects the emotional 

connection negatively; moreover, the avoidant subordinate’s affective attachment 

capacity is not affected by external factors, including the superior’s attachment style; in 

addition, the superior’s avoidance dimension negatively and destructively affects the 

anxious subordinate’s affective commitment and his or her emotional connection to the 

organization. 

These findings make an important and unique contribution to the labor and human 

resources field. At the same time, the findings’ interpretation is underlain by the 

assumption that these findings can be trusted unequivocally. Therefore, in the discussion, 

suggestions for improving the research process and alternative explanations for the 

results are raised. 
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