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תקציר
מבוא: ביחידות רבות בצבא הגנה לישראל נדרשים חיילים לשמור על סודות הנושאים ערך גבוה 
למדינת ישראל. מטרתו של המחקר להלן היא לבחון את הקשר שבין קווי אישיות שונים לבין 

מצוקה נפשית, לנוכח הצורך בשמירת סוד צבאי במהלך התפקיד.
שיטה: אוכלוסיית המחקר כללה 27 חיילים ממין זכר, המשרתים ביחידה מסווגת של חיל האוויר 
נבדקו  במחקר  מדינה.  סוד  על  לשמור  תפקידם  מתוקף  הנדרשים  פעיל,  בשירות  ונמצאים 
מדדי קווי אישיות באמצעות שאלון )NEO PI-R(. כמו-כן נבדקה רמת המצוקה הנפשית על-פי 
)PHI(, אשר  וסומטיזציה   )MHI( )BDI(, רווחה נפשית  )STAI(, דיכאון  המשתנים הבאים: חרדה 
נמדדו כולם באמצעות שאלונים למילוי עצמי. בנוסף לכך, במיוחד לצורך המחקר הנוכחי חובר 

שאלון המיועד לבדוק מצוקה ואי-נוחות כתוצאה משמירת סוד בתפקידים צבאיים. 
ממצאים: במהלך המחקר, כמחצית מן הנבדקים היו בעלי ותק שירות של שנה עד שנתיים, רובם 
בתפקידי לחימה )n=20(. נמצא כי ככל שרמות המצפוניות והנעימות ירדו, דיווחו הנבדקים על 
מצב רוח ירוד יותר מאז שנחשפו לדרישת הסודיות. בדומה לכך נמצא, כי ככל שרמות המצפוניות 
והנעימות ירדו, הנבדקים דיווחו כי הם יותר טרודים מן האפשרות שהם יגלו דברים הקשורים 
לסוד. עוד נמצא כי ככל שהחייל היה בעל קווי אישיות מופנמים יותר, כך הוא גילה קושי גדול יותר 
לשמור על סודיות בעת מפגש עם חברים שאינם חשופים לסוד. כמו-כן נמצא כי ככל שהאישיות 
נוירוטיות יותר כך החשש שלה מביצוע בדיקות פוליגרף גבוה יותר, וככל שרמת הנירוטיות עולה, 
כך עולה הקושי לשמור על סוד. לבסוף נמצא, כי בעקבות הצורך בשמירת סודיות, ככל שרמת 

הפתיחות יורדת – רמת הבדידות עולה.
מסקנות: במחקר זה נמצא קשר בין מאפיינים אישיותיים לבין הקושי לשמור על סוד בתפקיד 

צבאי . בנוסף לכך, נמצא קשר בין שמירה על סוד לבין סימפטומים של מצוקה, חרדה ודיכאון. 
מגבלות: למחקר מספר מגבלות. הראשונה שבהן היא הקושי לגבש הסקה סיבתית מובהקת 
עקב מגבלות מתודולוגיות, כמו שאלון לא מתוקף וגודלו הקטן של המדגם המחקרי )27 חיילים(. 
מגבלה שנייה נוגעת לסקירת הספרות העולמית שנמצאה דלה ביותר בפרסומים אודות נושא זה, 

הן בנוגע לשאלה מהו סוד ככלל, הן בהקשר הצבאי בפרט. 
יחד עם זאת, מדובר במחקר הראשון מסוגו שנערך בצה"ל. במחקר המשך, יש להעמיק ולהרחיב 
ואי- את חקירת הנושא; כמו-כן יש לתקף את השאלון הייחודי שנבנה במטרה לבחון מצוקה 

נוחות לנוכח שמירת סוד בתפקידים צבאיים.   

מילות מפתח: שמירה על סוד צבאי, דיכאון, חרדה, אישיות.
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הקדמה
סודיות.  בשמירת  הצורך  עם  להתמודד  נאלצים  רבות  פעמים  מסווגים  בתפקידים  חיילים 
מאחר ולא מצאנו מחקרים העוסקים ספציפית בשמירת סוד בהקשר הצבאי, נעזר במחקרים 
כמו  שונים,  סוד בהקשרים  הכללית של שמירת  המציינים את השפעתה  ואחרים  תיאורטיים 
עלולה  סוד  כי שמירת  מציינים  אלה  ]2,1[. מחקרים  ועוד  מינית  אלימות במשפחה, התעללות 
להוביל למצוקה נפשית ולפגיעה ברווחה הנפשית ]4,3[. מחקר זה בודק את הקשר שבין קווי 
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נפשית בעת שמירה על סוד במהלך  אישיות שונים למצוקה 
התפקיד הצבאי.

למצוא  ניתן  המקצועית-מחקרית  בספרות  ספרות:  סקירת 
המצב  לבין  סודות  על  שמירה  שבין  לקשר  אזכורים  מספר 
היתרונות  את  מציינים  חלקם   ,]5,4[ והרפואי  הנפשי 
 .]10-6[ סודות  לחשיפת  הקשורים  החיוביים  הבריאותיים 
בהדחקת  לעסוק  הסוד  שומר  את  מאלצת  סוד  שמירת 
על- שונים,  וגורמים  אנשים  מול  הסודי  המידע  על  מחשבות 
מנת להימנע מלבטא רמזים אשר עלולים לחשוף את הסוד 
]5[. באחד המחקרים נמצא כי שמירת סוד קשורה במחשבות 
]5[. במחקר אחר נמצא כי שמירת סוד קשורה  אובססיביות 

בתחושת בדידות ]11[.

העיסוק בהדחקתו ובהסתרתו של מידע תובע מאמץ קוגניטיבי 
מוגבר  לעיסוק  פרדוקסאלי  באופן  להוביל  עלול  אשר  רב, 
במחשבות הלא-רצויות. העיסוק המוגבר עשוי לגרום לעלייה 
הופעתן  לסוד.  בנוגע  והלא-רצויות  הטורדניות  במחשבות 
החוזרת ונשנית של מחשבות אלו יוצרת מעגל קסמים, הכולל 
מחשבות לא רצויות אודות הסוד, מאמצים מוגברים להדחקה, 
עלייה ברמת החרדה שמא הסוד יתגלה וחוזר חלילה. מחשבות 
אלה, בהיותן חוזרות וחודרניות, מכונות "רומנציות", והן עלולות 
לגרום למצוקה ובכך להשפיע על רווחתו של הפרט ]12[. נמצא 
קשר שלילי בין הערכה עצמית לבין התפתחות רומנציות לגבי 
שמירת סוד, כאשר דימוי עצמי נמוך מוביל לעלייה ברומנציות 
להתפתחות  תורמים  נמצאו  אשר  נוספים  מאפיינים   .]13[
מחשבות רומנטיביות סביב שמירת סוד, הם, בין היתר, תכונות 
 .]14[ נוירוטיים  מאפיינים  בעלות  תכונות  בעיקר  אישיותיות, 
חרדה  פחד,  הם  המרכזיים  המאפיינים  נוירוטית  באישיות 

ודיכאון ]14,13[.

שיטה
אוכלוסיית המחקר כללה 34 חיילים, כאשר 7 חיילים לא ענו 
המחקר  קבוצת  שהשאירה  עובדה  ההכללה,  קריטריון  על 
הינם  כל החיילים שהשתתפו במחקר  נבדקים.    27 המכילה 
חיל האוויר  ביחידה מסווגת של  זכר, המשרתים  ממין  חיילים 
 18 בין  נע  המשתתפים  גילאי  טווח  פעיל.  בשירות  ונמצאים 
קווים  המאפיינים  שאלונים  מילאו  המשתתפים  כל  ל-24. 
גיוסם  טרם  )לשכ"ג(,  הגיוס  בלשכת   )NEO PI-R( אישיותיים 
לצה"ל, כמועמדים לשירות ביטחון )מלש"בים( וכחלק ממערך 
קריטריון  היה  אישיות  מאפייני  שאלון  מילוי  צה"ל.  של  המיון 
הכללה מרכזי, על כן, כאמור, הוצאו מהמחקר הנוכחי שבעה 

חיילים אשר לגביהם היה מידע חסר.  

מתוקף  נדרשים  אשר  חיילים  במחקר:  להכללה  קריטריונים 
ההכשרה  שלבי  כלל  סיום  לאחר  סוד,  על  לשמירה  תפקידם 
לתפקיד. הזמן שעבר מרגע חשיפתם לסוד עמד על שלושה 
חודשים לפחות, על-מנת לוודא כי המשתתפים נחשפו לסוד 

באופן מלא. 

קריטריונים לאי-הכללה במחקר: חיילים אשר לגביהם לא היו 
.)NEO PI-R( נתונים אודות שאלון מדדי-אישיות

הליך

איסוף הנתונים החל לאחר שנתקבלו כל האישורים הדרושים 
ראשי  רפואה  קצין  ממפקדת  הצבאית,  הלסינקי  מוועדת 
וממחלקת בריאות הנפש והוא התבצע בפועל במהלך -2018

2017, בכפוף להנחיות ועדת הלסינקי.

ניתוחים סטטיסטים

סטטיסטיקה תיאורית – שכיחויות, אחוזים, ממוצעים, סטיות 
תקן. בחינת הקשר בין המשתנים התלויים למשתנים הבלתי 

.Pearson Correlation, ANOVA – תלויים

כלי המחקר

כלל השאלונים במחקר הנוכחי היו שאלוני דיווח עצמי. למעט 
הגיוס  בזמן  כאמור,  מולא,  אשר   )NEO PI-R( אישיות  שאלון 
לצבא, כלל השאלונים מולאו בנקודת זמן אחת, עם תחילתו 

של המחקר.

שאלון פרטים אישיים –  שאלון המכיל שאלות אודות מין, גיל, 
תפקיד צבאי, ותק מקצוע.

 – )Secrecy Discomfort Index – SDI( שאלון שמירה על סוד
שאלון ה-SDI הוא שאלון דיווח עצמי שנבנה לצורכי המחקר 
הנוכחי. השאלות בשאלון נועדו לבדוק מצוקה סביב חשיפה 
הנבדק  של  הרצון  ושביעות  התפקוד  רמת  את  וכן  לסוד 
מהשירות הצבאי, כאשר המרכיב הבולט בשאלון הינו תפקיד 
נע על סולם  והוא  של שמירת סוד. השאלון מכיל 13 פריטים 
ליקרט בן 5 דרגות, החל מ"כלל לא" )1( ועד "במידה רבה מאוד" 
במחשבות  טרוד  אתה  כמה  "עד  כמו:  שאלות  בשאלון   .)5(
במהלך היומיום מכך שלא תצליח לשמור על הסוד, או שהוא 
"באיזו מידה אתה  ייחשף כתוצאה מפעולות שאתה מבצע"; 
חושב ששירות ביחידה סודית מקשה עליך כאשר אתה נפגש 

עם אנשים מחוץ ליחידה )חברים, משפחה(".

שאלון אישיות )NEO PI-R( – שאלון דיווח עצמי, המתבסס 
נוירוטיות  אישיות:  קווי  של  סוגים  חמישה  של  מודל  על 
לחוויות  פתיחות   ,)Extroversion( מוחצנות   ,)Neuroticism(
 )Agreeableness( נעימות   ,)Openness to Experience(
ומצפוניות )Conscientiousness(. השאלון כולל 240 פריטים, 
כאשר כל אחד מחמשת הסוגים נמדד בעזרת 48 פריטים. כל 
נמדד  תת-גורם  כל  כאשר  תתי-גורמים,  לשישה  מחולק  סוג 
על-ידי 8 פריטים. הפריטים הינם הצהרות שונות אשר הנבחן 
דרגות.  בן חמש  ליקרט  סולם  פני  על  עליהן, המופיעות  מגיב 
הסולם נע מ"כלל לא מתאר אותי" )1( ועד "מתאר אותי במידה 
רבה" )5(. לדוגמה, עבור מדד המצפוניות, מופיעה ההצהרה: 
עליי בצורה  כל המשימות שמטילים  "אני משתדל לבצע את 

קפדנית".

אלטרואיזם,  מוסריות,  אמון,  של:  מסכימה  מורכבת  נעימות 
 ;)bts-a-1-6( ואמפתיה  צניעות  מעימותים,  הימנעות 
רגשי  סדר,  ביכולת,  אמונה  של:  מסכימה  מורכבת  מצפוניות 
 ;)bts-c-1-6( וזהירות  עצמית  משמעת  הישגיות,  חובה, 
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מינגלינג,  ידידויות,  של:  מסכימה  מורכבת  אקסטרוברטיות 
חיים  שמחת  ריגושים,  חיפוש  אקטיביות,  אסרטיביות, 
כעס,  חרדה,  של:  מסכימה  מורכבת  נוירוטיות   ;)bts-e-1-6(
ופגיעות  בדחפים  אי-שליטה  חברתית,  מבוכה  דיכאוניות, 
אומנות  דמיון,  של:  מסכימה  מורכבת  פתיחות   ;)bts-n-1-6(
אינטלקטואלית  והתנסות, העמקה  בגיוון  צורך  רגשות,  וטבע, 
וליברליות )bts-o-1-6(. השאלון מציג מבנה פקטוריאלי של 30 
ממדים אשר בהם 5 גורמים עיקריים, כאשר לכל גורם שייכים 
6 ממדים ]15[. מקדם אלפא של חמשת הגורמים נע בין 0.86 
 0.58 בין  נעים  השונים  הממדים   30 של  המקדמים  ל-0.92. 

ל-0.82, כאשר רובם בסביבות ה-0.70.

 Beck Depression Inventory( דיכאון  לתחושת  שאלון 
עוצמת  את  לבדוק  הנועד  עצמי  דיווח  שאלון   –  )– BDI
למרכיבי  הקשורים  משתנים  באמצעות  הדיכאון  תחושת 
הן  הדיכאון  חומרת  למדידת  משמש  השאלון  הדיכאון. 
מאובחנות  אוכלוסיות  בקרב  והן  רגילות  אוכלוסיות  בקרב 
מחקרים  על-סמך  ומבוגרים.  מתבגרים  של  פסיכיאטרית, 
לנפוץ  השאלון  הפך  אלו,  אוכלוסיות  בקרב  שנערכו  רבים 
ולא  קליניות  באוכלוסיות  דיכאון  להערכת  ביותר  ולמועדף 
היבטים  המבטאים  פריטים,   21 מכיל  השאלון  קליניות. 
אפקטיביים, קוגניטיביים, סומטיים והתנהגותיים של תחושת 
הדיכאון. כל קטגוריית סימפטומים מתארת חומרות שונות 
של דיכאון, הנעות על סקלה של 3-0. דירוג 0 מייצג חומרת 
בעוצמה  דיכאון  חומרת  מייצג  ו-3  נמוכה  בעוצמה  דיכאון 
גבוהה. בשאלון פריטים כגון: "בתקופה האחרונה: 0. אני לא 
מרגיש עצוב, 1. אני עצוב, 2. אני עצוב כל הזמן ואינני יכול 
לצאת מזה, 3. אני כה עצוב או אומלל עד כי אינני יכול לשאת 
את זה". טווח הציונים בשאלון הוא 63-0. ציונים בטווח 8-0, 
מעידים על מצב רוח רגיל ללא סימפטומים דיכאוניים, ציונים 
בטווח 21-9 מעידים על סימפטומים של דיכאון קל, ציונים 
וציונים  דיכאוניים  סימפטומים  על  מעידים   29-22 בטווח 
בטווח שבין 63-30 מעידים על דיכאון חמור. במחקר נמצאה 
במבחן   α=.89 קרונבך(  )אלפא  פנימית  עקיבות  מהימנות 
בדק  אשר  נוסף,  במחקר   .]16[ שני  במבחן   α=.91-ו ראשון, 
בנות(,   105 בנים,   105(  18-12 בני  פסיכיאטריים  מטופלים 
 α=.92 קרונבך(   )אלפא  פנימית  עקיבות  מהימנות  נמצאה 
קרונבך(  )אלפא  פנימית  עקיבות  מהימנות  לשאלון   .]16[
הנעה בין α=.73 ל-α=.95 ]17[. במחקר זה נמצאה עקיבות 

.α=.95 פנימית של

 – )State-Trait Anxiety Inventory – STAI( שאלון חרדה
 .  ]18[ שאלון המשמש לבדיקת רמת חרדה מצבית ותכונתית 
בשאלון פריטים כגון: אני מרגיש בטוח, אני מרגיש מוטרד, אני 
חושש עכשיו מאסונות שעלולים לקרות, אני מרגיש שביעות 
ליקרט  לסולם  פריטים, בהתאם   40 מכיל  ועוד. השאלון  רצון 
בן ארבע דרגות, הנע מ"כלל לא מתאר אותי" )1( ל"מתאר אותי 

במידה רבה" )4(. 

להפוך  יש   ,STAI-S המצבי  בשאלון  החיובים  הפרטים  את 
20,19,16,15,11,10,8,5,2,1(, כך שהציון הגבוה  חיובים:  )פריטים 
התכונתי  בשאלון  יותר.  גבוהה  מצבית  חרדה  על  יצביע  יותר 

)STAI-T( יש להפוך את הפריטים החיוביים )פריטים חיובים: 
על  יצביע  יותר  גבוה  שציון  כך   ,)39,36,34,33,30,27,26,23,21

חרדה תכונתית.

הציון הסופי מושג על-ידי סכימה של דירוגי הפריטים, כאשר 
ציון גבוה יותר מעיד על רמת חרדה גבוהה יותר. ניתן להפיק מן 
השאלון מספר ציונים: הציון עבור חרדה מצבית הינו סכום של 
נובע מפריטים -20 20-1. ציון עבור חרדה פתולוגית  שאלות 
 .)Anxiety>40( 40-1, כאשר הציון לחיתוך הוא שווה וגדול מ
לבסוף, ציון עבור חרדה תכונתית מופק מסכום הפריטים -40

21, כאשר ציון גבוה יותר מעיד על רמת חרדה גבוהה יותר.

 Patient Health Questionnaire –( סומטיזציה  שאלון 
רמת  ואת  גופניים  סימפטומים  לבחון  נועד  השאלון   –  )PHQ
לכאבים  המתייחסים  פריטים,   15 מכיל  השאלון  חומרתם. 
גופניים, בעל סולם בן 3 דרגות, הנעות בין "לא הייתי מוטרד" )1( 
לבין "הייתי מוטרד מאוד" )6(. בשאלון על הנבדקים לענות על 
השאלה "באיזו מידה היית מוטרד מכל אחת מהבעיות הבאות 
המוצגות בכל פריט במהלך 4 השבועות האחרונים". ציון ניתן 
על-פי סכום הפריטים, כך שככל שהציון גבוה יותר כך חומרת 

הסימפטומים גבוהה יותר ]19[.

 Mental Health Inventory –( נפשית  רווחה  שאלון 
MHI( – שאלון שנועד לבדוק את חוויית הבריאות הנפשית. 
פרטי   .]20[ פריטים   38 כולל  העברית  במתכונתו  השאלון 
ורווחה   )Distress( מצוקה  גורמי-על:  לשני  נחלקים  השאלון 
בן שש דרגות  ליקרט  )Well-being(, בהתאם לסולם  נפשית 
מחושבים  נבדק  לכל   .)1( לא"  פעם  ל"אף   )6( מ"תמיד"  הנע 
שני מדדים: מצוקה נפשית ורווחה נפשית. הבריאות הנפשית 
מחושבת על-ידי סכום מדד מצוקה נפשית או רווחה נפשית 
בעוד  יותר,  נמוכה  המצוקה  יותר,  גבוה  שהציון  ככל  בנפרד. 
הרווחה הנפשית גבוהה יותר. מקדמי מהימנות עקיבות פנימית 
נעים  המקורי,  בשאלון  השונים  הגורמים  של  קרונבך(  )אלפא 
בין α=.92 ל-α=.91. במחקר הנוכחי אלפא קרונבך מתוקנן של 

.α=.78 ושל רווחה α=.74  מצוקה הוא

ממצאים
 n=15;( כמחציתם  סדירים.  חיילים   27 חלק   לקחו  במחקר 
55.6%( היו בעלי ותק של שנה עד שנתיים בשירות, מיעוטם 
 ,)n=3; 11.1%( צעירים, בין שלושה חודשים לחצי שנה בשירות
בין שנתיים לשלוש שנות  ותק צבאי של  והיתר חיילים בעלי 
היו   ,)n=17;70.4%( המשתתפים  רוב   .)n=9; 33.3%( שירות 
בגילאי 24-20, שבעה מהם )25.9%( בגילאי 20-18, ורק חייל 
אחד )3.7%( היה מעל לגיל 40.7% .25 )n=11( מן המשתתפים 
היו בדרגת רב"ט, אחוז כמעט זהה בדרגת רס"ל ומעלה והשאר 
סגן  בדרגת  אחד  משתתף  למעט   ,)n=4;14.8%( סמל  בדרגת 
משנה )3.7%(. עשרים מתוך כלל החיילים )74.1%( היו לוחמים, 

היתר חיילים טכניים.

מוצגים  תקן  וסטיות  ממוצעים  שנבחנו,  המחקר  משתני  כלל 
בטבלה 1.
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טבלה 1: ממוצעים וסטיות תקן של כלל משתני המחקר (27 נבדקים)

סטיית תקןממוצעמשתני המחקר

42.934.52נעימותקווי אישיות

44.084.65מצפוניות

43.706.32אקסטרוברטיות

23.304.82נוירוטיות

37.136.72פתיחות

4.160.61רווחהרווחה נפשית

2.330.35מצוקה

4.965.61דיכאוןדיכאון

31.777.14חרדה מצביתחרדה

31.777.13חרדה תכונתית

1.150.44סומטיזציהסומטיזציה

טבלה 2: בחינת הקשר בין קווי אישיות ומדדי מצוקה

רווחה נפשיתסומטיזציהדיכאוןחרדהמדדי אישיות

מצוקהרווחהחרדה תכונתיתחרדה מצבית

0.272-*1960.416.*449.-306.-314.-נעימות

2340.344-0.229.*390.-*430.-*394.-מצפוניות

274.2140.297-0.251.-268.-151.-אקסטרוברטיות

200.146-0.0670.356.*367.466.נוירוטיות

0.327-*2230.436.*432.-*426.-149.-פתיחות

הערה: אף לא אחד מן החיילים סבל מהפרעת דיכאון או חרדה לפי נקודת חתך )דיכאון גדול ושווה ל-9; חרדה גדולה ושווה ל-40(. על כן במקומות 
שבהם מצוינים "דיכאון" ו"חרדה", אין מדובר בהפרעה אלא בסימפטומים בלבד.

Note: Pearson Correlation; Sig. )2-tailed(;*p<0.05

.)p=.016

 r=-.462;( במדד הפתיחות נמצא קשר שלילי בין חרדה תכונתית
ודיכאון   )r=-.474; p=.014( p=.030(, חרדה תכונתית פתולוגית 
רווחה  לבין  פתיחות  בין  נמצא  חיובי  קשר   .)r=-.432; p=.024(

.)r=.436;p=.026(

האקסטרוברטית  האישיות  מדד  בין  מובהק  קשר  נמצא  לא 
לבין מדדי המצוקה.

מטבלה 2 עולה כי נמצא קשר שלילי מובהק בין נעימות לבין 
)r=-.449; p=.019(. קשר  הדיכאון  הסימפטומים של משתנה 
 pearson coefficient=.416;( חיובי נמצא בין נעימות לבין רווחה

.)p=.035
קשר שלילי נמצא בין מצפוניות לבין הסימפטומים של שני סוגי 
וחרדה תכונתית   )r=-.394; p=.042( החרדה: חרדה מצבית  

.)r=-.390; p=.044( לבין דיכאון )r=-.430; p=.028(
 r=.466;( תכונתית  חרדה  עם  חיובי  בקשר  נמצאה  נוירוטיות 

הקשר בין מדדי האישיות לבין מדדי המצוקה
טבלה 2 מציגה את המתאמים בין מדדי האישיות לבין מדדי המצוקה: חרדה, דיכאון, סומטיזציה ורווחה נפשית.
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טבלה 3: שמירת סוד – התפלגות מתן התשובות באחוזים, ממוצע עבור כל שאלה וסטיית התקן

ממוצע
סטיית 

תקן

מחשבות

12.151.027   באיזו מידה אתה חושב ששמירה על סוד מקשה עליך בתפקיד*  

2    באיזו מידה אתה חושב ששירות ביחידה סודית מקשה עליך כאשר אתה נפגש עם אנשים מחוץ 
ליחידה )חברים, משפחה(

3.040.854

9    עד כמה אתה טרוד במחשבות במהלך היום-יום כי לא תצליח לשמור על הסוד, או שהוא ייחשף 
כתוצאה מהפעולות שאתה מבצע?

1.520.753

 תחושות

ורגשות

3    באיזו מידה אתה חושש מבדיקת פוליגרף שתבחן את נושא שמירת הסוד במהלך התפקיד 
שלך?

2.331.074

41.740.712   באיזו מידה אתה מרגיש קושי לשמור על הסוד של תפקידך?

52.371.245   באיזו מידה אתה חושש ביום-יום כי תאמר בטעות דברים/נושאים הקשורים לסוד?

121.780.892   באיזו מידה אתה חש בודד מאז שנחשפת לסוד?

134.440.847   באיזו מידה אתה מרגיש שהחשיפה לסוד מגבירה את תחושת השייכות שלך ליחידה?

71.850.818   מאז חשיפתך לדרישות הסודיות בתפקידך הנוכחי, באיזו מידה אתה חש לחוץ?

81.740.944   מאז חשיפתך לדרישות הסודיות בתפקידך הנוכחי, באיזו מידה מצב הרוח שלך ירד?

התנהגות

61.590.694   מאז חשיפתך לדרישות הסודיות בתפקידך הנוכחי, באיזו מידה אתה הולך לבדיקות רופא?

102.851.134   עד כמה אתה עושה פעולות על-מנת לוודא כי הסוד של היחידה שלך לא יתגלה?

11    בהנחה שכל שאר תנאי השירות שלך משתנים, באיזו מידה היית רוצה לבצע תפקיד ללא 
שמירה של סוד?

2.691.225

Note: Cronbach's Alpha for the questioner - 0.754 ללא  שירות  הביתה,  יציאות  כמו  בתפקיד,  השירות  תנאי  כולל  *  לא 
פלאפון, שעות עבודה וכדומה.

הקשר בין מדדי האישיות לבין שמירת סוד
טבלה 3 מציגה את כל ההיגדים אשר נבנו לצורכי המחקר הנוכחי בנוגע לשמירת סוד. התפלגות מתן התשובות באחוזים, ממוצע 

עבור כל שאלה וסטיית התקן – מוצגים בטבלה 3.

לבין  האישיות  מדדי  בין  ליניארי  מתאם  של  קיומו  לבחינת 
פירסון  במתאם  שימוש  נעשה  סוד,  שמירת  על  השאלות 
)Pearson correlation(. המתאמים הבאים נמצאו מובהקים: 
"מאז   :8 פריט  לבין  נעימות  בין  נמצא  מובהק  שלילי  קשר 
מידה  באיזו  הנוכחי,  בתפקידך  הסודיות  לדרישות  חשיפתך 
מצב הרוח שלך ירד" )r=-.512; p=0.006(. קשר שלילי מובהק 
 8 פריט  הרוח,  במצב  הירידה  ובין  מצפוניות  בין  גם  נמצא 
שככל  כך  על  מצביע  השלילי  המתאם   .)r=-.393; p=0.042(
על  מדווחים  הנבדקים  עולות,  והנעימות  המצפוניות  שרמות 
מצב רוח ירוד יותר מאז שנחשפו לדרישות הסודיות. בדומה 
 )r=-.435; p=0.023( לכך, מתאם שלילי נמצא בין מדד נעימות
ומדד מצפוניות )r=-.576; p=0.002( לבין פריט 9 המציג את 
השאלה: "כמה אתה טרוד במחשבות במהלך היום-יום כי לא 
תצליח לשמור על הסוד, או שהוא ייחשף כתוצאה מהפעולות 
שאתה מבצע". ממצאים אלה מצביעים על כך שככל שרמות 
המצפוניות והנעימות עולות, הנבדקים מדווחים על כך שהם 

טרודים יותר מהאפשרות שיחשפו דברים הקשורים בסוד.

הדיווח  לבין  אקסטרוברטיות  בין  נמצא  מובהק  שלילי  קשר 
מפגש  של  בסיטואציות  מקשה  סודית  ביחידה  השירות  כי 
עם חברים )פריט 2(. חיילים בעלי קווי אישיות מופנמים יותר 
דיווחו כי הם מתקשים יותר בשמירת סוד כאשר הם נפגשים 
עם אנשים מחוץ ליחידה, שאינם חשופים לסוד. ככל שהחייל 
פחות אקסטרוברטי ויותר מופנם, כך הוא יגלה קושי גדול יותר 
לסוד  חשופים  שאינם  חברים  עם  מפגש  בעת  סוד  בשמירת 

.)r=-.386; p=0.047(

קווי אישיות נוירוטיים נמצאו בקשר מובהק עם החשש מפני 
בדיקת פוליגרף )פריט 3(. כך, ככל שהאישיות יותר נוירוטית, כך 
 .)r=0.385; p=0.047( עולה חששה מביצוע בדיקות פוליגרף 
"קושי  לבין  נוירוטיות  בין  מובהק  חיובי  קשר  נמצא  כמו-כן, 
הנירוטיות  שרמת  ככל   .)4 )פריט  בתפקיד"  הסוד  על  לשמור 
.)r=.525; p=0.005( עולה, כך עולה גם הקושי לשמור על סוד

 r=-.403;( לחוויות  פתיחות  בין  שלילי  קשר  נמצא  לבסוף, 
p=0.037( לבין דיווח על תחושת בדידות מרגע ההיחשפות לסוד 
)פריט 12(. ככל שרמת הפתיחות יורדת, כך עולה רמת הבדידות.
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מצוקה  לבין  סוד  שמירת  שבין  הקשר  נבדק  האחרון  בשלב 
קווי  שבין  הקשר  את  לבחון  הייתה  הבדיקה  מטרת  נפשית. 
הבולט  המאפיין  כאשר  נפשית,  למצוקה  שונים  אישיות 

מטבלה 4 עולה כי בנוגע למחשבות, ישנו קשר חיובי בין מצוקה 
 r=0.402,( לבין המחשבה ששמירה על סוד מקשה בתפקיד 
p=0.042(. בנוסף לכך נמצא קשר חיובי גם למחשבה ששירות 
ביחידה סודית מקשה כאשר נפגשים עם אנשים מחוץ ליחידה 
)r= 0.424, p=0.031(. ההרגשה כי ישנו קושי לשמור על סוד 

בתפקיד נמצא במובהקות למצוקה וכן לקשר למצב הרוח 

)r=0.466, p=0.016(. זאת ועוד, נמצא קשר חיובי בין תחושת 
 .)r=0.493, p=0.011( למצוקה  לסוד  החשיפה  מאז  בדידות 
ביצוע  על  הדיווח  בין  מובהקות  נמצאה  להתנהגות,  בנוגע 
לבין  יתגלה  לא  היחידה  כי הסוד של  לוודא  על-מנת  פעולות 
מצוקה )r=0.465, p=0.017(. תחושת השייכות ליחידה נמצאה 
בקשר שלילי מובהק למצוקה – ככל שתחושת השייכות עולה 

.)r=-0.407, p=0.039( המצוקה יורדת

דיון
חיילים ביחידות רבות בצה"ל, נדרשים לשמור על סודות בעלי 
הקשר  את  לבדוק  בא  זה  מחקר  ישראל.  למדינת  גבוה  ערך 
המתעוררת  הנפשית  המצוקה  לבין  שונים  אישיות  קווי  שבין 
לנו,  הידוע  ככל  התפקיד.  במהלך  סוד  בפני  היחשפות  לאחר 
במסגרת  זו  בשאלה  העוסקים  מחקרים  פורסמו  לא  כה  עד 

במקצוע הצבאי הוא שמירת סוד במהלך התפקיד. בשלב הזה 
ביקשנו לבחון באופן ישיר את הקשר בין שמירה על סוד לבין 

מצוקה נפשית. הממצאים מוצגים בטבלה 4.

צה"ל או במסגרת צבאות אחרים בעולם. יתרה מזאת, עד כה 
סוד  שמירת  לנושא  המתייחס  מחקרי  דיווח  שאלון  גובש  לא 
ועל-כן לצורך המחקר הנוכחי חיברנו אנחנו שאלון המתייחס 
ישירות לשמירת סוד מדינה, בפרט במהלך השירות הצבאי. מן 

העובדה הזו נובעים הן חוזקו והן חולשתו של המחקר.

המשרתים  זכר,  ממין  חיילים   27 כללה  המחקר  אוכלוסיית 
פעיל,  בשירות  ונמצאים  האוויר  חיל  של  מסווגת  ביחידה 
במסגרתו הם נדרשים לשמור על סודות צבאיים. 74.1% מכלל 
גבוהה  מצוקה  על  דווחו  והם   )n=20( לוחמים  היו  החיילים 
יותר ביחס לטכנאים בקבוצת המחקר. נראה כי הבדל זה נובע 
ממקצוע הלחימה ומן הלחצים הנלווים לו ולא מן הצורך לשמור 

סוד, אשר לא נמצא כמשתנה מבחין בין שתי האוכלוסיות.

,)NEO PI-R( במחקר נבדקו מאפייני אישיות באמצעות שאלון 
אותם מלאו הנבדקים טרם הגיוס, כחלק מתהליך המיון ליחידתם. 
.]15[  Five factor model-ה מודל  על  מתבסס  זה   שאלון 
שנתיים  עד  שנה  של  ותק  בעלי  היו  החיילים  של  מחציתם 
מרגע  חודשים  )ובתום שלושה  לסוד  לאחר חשיפה  בשירות, 
נתבקשו  והם  מלאה(,  חשיפה  להבטיח  על-מנת  החשיפה, 
למלא שאלונים הבודקים מצוקה )שאלונים מתוקפים לבדיקת 
דיכאון, חרדה, סומטיזציה ומצוקה נפשית(. כאמור, לראשונה 

טבלה 4: הקשר בין שמירת סוד לבין מצוקה נפשית

מצוקה

מחשבות

*10.402   באיזו מידה אתה חושב ששמירה על סוד מקשה עליך בתפקיד*  

2    באיזו מידה אתה חושב ששירות ביחידה סודית מקשה עליך כאשר אתה נפגש עם אנשים מחוץ 
ליחידה

0.424*

9    עד כמה אתה טרוד במחשבות במהלך היום-יום כי לא תצליח לשמור על הסוד, או שהוא ייחשף 
כתוצאה מהפעולות שאתה מבצע?

0.362

 תחושות

ורגשות

30.115   באיזו מידה אתה חושש מבדיקת פוליגרף שתבחן את נושא שמירת הסוד במהלך התפקיד שלך?

*40.466   באיזו מידה אתה מרגיש קושי לשמור על הסוד של תפקידך?

50.300   באיזו מידה אתה חושש ביום-יום כי תאמר בטעות דברים/נושאים הקשורים לסוד?

*120.493   באיזו מידה אתה חש בודד מאז שנחשפת לסוד?

*13-0.407   באיזו מידה אתה מרגיש שהחשיפה לסוד מגבירה את תחושת השייכות שלך ליחידה?

70.347   מאז חשיפתך לדרישות הסודיות בתפקידך הנוכחי, באיזו מידה אתה חש לחוץ?

80.466   מאז חשיפתך לדרישות הסודיות בתפקידך הנוכחי, באיזו מידה מצב הרוח שלך ירד?

התנהגות

60.271   מאז חשיפתך לדרישות הסודיות בתפקידך הנוכחי, באיזו מידה אתה הולך לבדיקות רופא?

*100.465   עד כמה אתה עושה פעולות על מנת-לוודא כי הסוד של היחידה שלך לא יתגלה?

11    בהנחה שכל שאר תנאי שירות שלך משתנים, באיזו מידה היית רוצה לבצע תפקיד ללא שמירה של 
סוד?

0.155
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לצורכי  נבנה  אשר  בשאלון  שימוש  נעשה  הנוכחי  במחקר 
המחקר )secrecy discomfort index – SDI(, הבודק באופן 

ישיר מצוקה סביב שמירת סוד במסגרת הצבאית )טבלה 4(.

מדדי  לבין  האישיות  מדדי  שבין  הקשר  נמדד  ראשון  בשלב 
מדדי  שבין  הקשר  נבדק  שני  בשלב   ;)2 )טבלה  המצוקה 
רגשות  )מחשבות,  השאלון  מפריטי  אחד  כל  לבין  האישיות 
פריטי  שבין  הקשרים  נבדקו  השלישי  ובשלב  והתנהגות(; 
יציג  הדיון   .)4 )טבלה  הנפשית  המצוקה  מדד  לבין  השאלון 

קשרים אלו בהתאם לשלבים השונים.

הקשר שבין מדדי האישיות לבין מדדי המצוקה

נעימות,  של  האישיות  שמאפייני  ככל  כי  נמצא  במחקר 
מצפוניות ופתיחות נמצאו גבוהים יותר, כך המדדים השונים 
שבחנו מצוקה נמצאו נמוכים יותר. קשר זה מוכר ממחקר קודם 
שבו נמצא כי נבדקים עם ציון גבוה במדד פתיחות דיווחו על 
רמות דיכאון וחרדה נמוכות ]11[. באופן לא מפתיע, נוירוטיות 
יותר.  גבוהים  מצוקה  במדדי  קשורה  הנוכחי  במחקר  נמצאה 

קשר זה מוכר ממחקרים קודמים ]15,5[.  

הקשר שבין מדדי האישיות לבין שמירת סוד

ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שלחיילים בעלי קווי 
חיילים  סוד.  יותר בשמירת  גדול  קושי  יש  מופנמים  אישיות 
אלו דיווחו שהם טרודים יותר וכן שהם מנסים יותר מאחרים 
הסוד,  את  לחשוף  עלולים  אשר  רמזים  מלבטא  להימנע 
בעיקר בסביבת אנשים מחוץ ליחידה שאינם חשופים לסוד. 
כי אנשים בעלי  ידוע   .]5[ זה נמצא גם במחקר קודם  קשר 
קווי אישיות מופנמת פחות נוטים לשתף אחרים ברגשותיהם 
כתוצאה  בינאישיים.  ביחסים  להיות  צורך  מרגישים  ופחות 
מכך הם גם חווים תחושת בדידות גבוהה יותר ]15[. מקובל 
כי בעלי אישות מופנמת מתאימים מאוד לתפקידים  להניח 
מסווגים. ההנחה היא כי אנשים אלה יצליחו לשמור על סוד 
המועט  הצורך  ובשל  נמוכה  פתיחות  רמת  בשל  יותר  טוב 
להיות בקשר עם אחרים. אלא שעל-פי הממצאים במחקר 
יותר בשמירת  הנוכחי, החיילים המופנמים דווקא מתקשים 
כאשר  יותר  רבה  מצוקה  מבטאים  נמצאו  הם  כן,  כמו  סוד. 
ייתכן  סוד.  שמירת  של  שונים  היבטים  על  ישירות  נשאלו 
שלהם,  המצוקה  תחושת  את  מחריפה  הסוד  שמירת  כי 
בהשוואה לחיילים בעלי מאפייני אישיות מוחצנת יותר ובעלי 
פתיחות גבוהה יותר, מאחר והם אינם נוטים לשתף אחרים 
לסוד  החשופים  ליחידה  חברים  כולל  עליהם,  שעובר  במה 
בנוסף  דיווחו,  שהם  לכך  הסיבה  וזו  ייתכן  מכאן  כמוהם. 
למצוקה, על תחושת בדידות גבוהה יותר בהשוואה לחיילים 

שאינם מאופיינים בקווי אישיות מופנמים.

בקרב האקסטרוברטים )בניגוד למופנמים(, במחקר הנוכחי לא 
נמצאו קשרים מובהקים לאף אחד ממדדי המצוקה )טבלה 2(.

על  דיווחו  נמצא שככל שהחיילים  נוסף,  על-פי ממצא מעניין 
רמות נעימות ומצפוניות נמוכות יותר, כך הם דיווחו על ירידה 
מאז  רוחם  מצב  על  נשאלו  כאשר  הרוח,  במצב  יותר  גדולה 

נמצא  כמו-כן  סוד.  ביחידה הדורשת שמירת  תחילת שירותם 
כי הם טרודים יותר מכך שהם יחשפו דברים הקשורים לסוד. 
עוד נמצא, כמצופה, כי ככל שרמת הפתיחות יורדת כך עולה 

בהתאם רמת הבדידות כתוצאה משמירת סוד.

נעימות  רמות  בעלי  חיילים  דווקא  מדוע  השאלה  נשאלת 
ומצפוניות נמוכות יותר דיווחו על קושי גדול יותר בשמירת סוד. 
שמירת  של  שהמטרה  בכך  טמון  אלו  לממצאים  והסבר  ייתכן 
אישית,  לטובה  בהכרח  ולא  הכלל  לטובת  מטרה  הינה  סוד 
כלומר מטרה שאיננה נמצאת בראש סדר הערכים של חיילים 
בעלי נטייה אגוצנטרית יותר, כלומר חיילים בעלי רמת מצפוניות 
ממוקדים  אלה  חיילים  מכך  וכתוצאה  ייתכן  נמוכות.  ונעימות 
במטרה  משמעות  מוצאים  ולא  בלבד  שלהם  האישי  בקושי 
יותר ולכן, בשורה תחתונה, מדווחים על רמת מצוקה  הרחבה 
ומצפוניות  נעימות  רמות  בעלי  חיילים  לעומתם,  יותר.  גדולה 
חברתית  ממערכת  כחלק  עצמם  את  רואים  יותר,  גבוהות 
ומאופיינים בנטייה אגוצנטרית חלשה יותר. לכן עבורם העובדה 
ומשמעות,  ערך  נושאת  חברתית  מטרה  היא  סוד  ששמירת 
מסייעת להם להתמודד בצורה טובה יותר עם מצוקה נפשית 

המתעוררת סביב העול הכרוך בשמירתו של הסוד.

חיילים שקיבלו ציון נמוך יותר במדד הפתיחות לחוויות, דיווחו 
על תחושת בדידות גבוהה יותר בעקבות ההיחשפות לסוד.

עוד נמצא, כמצופה, כי חיילים בעלי רמת נוירוטיות גבוהה – מדד 
ומבוכה  פגיעות  כעס,  דיכאון,  חרדה,  של  מרכיבים  מכיל  אשר 
חברתית – דיווחו בהתאם על לחץ וקושי גבוהים יותר כתוצאה 
מן הצורך לעבור את בדיקות הפוליגרף הנהוגות במהלך התפקיד.

הקשר בין פריטי השאלון שמירה על סוד ובין 
מדדי המצוקה הנפשית  

נבדקים  בקרב  עלתה  הדיכאון  רמת  כי  נמצא  הנוכחי  במחקר 
הם  כאשר  עליהם  מקשה  סודית  ביחידה  שירות  כי  שדיווחו 
נפגשים עם אנשים מחוץ ליחידה. רמת הדיכאון עלתה גם בקרב 
חיילים שדיווחו על רמת גבוהות יותר של מוטרדות, לחץ וחשש 
נמצא  לכך  בהתאם  לסוד.  הקשורים  נושאים  בטעות  לפלוט 
שככל שרמת הדיכאון עלתה אצל החיילים, כך גם דווח על ירידה 
במצב הרוח ועל תחושת בדידות גבוהה יותר מזמן ההיחשפות 
לסוד. לבסוף, נמצא קשר בין רמת הדיכאון לבין כמות הפעולות 

שנעשות במטרה לוודא שסוד היחידה לא יתגלה.  

שעלה  ככל  הנוכחי  במחקר  עלתה  המצבית  החרדה  רמת 
רמת  כמו-כן,  במסגרת התפקיד.  סוד  בשמירת  הכרוך  הקושי 
מאז  כי  דיווחו  אשר  אלה  בקרב  עלתה  המצבית  החרדה 
במצב  הירידה  לחץ.  חשים  הם  הסודיות  לדרישות  חשיפתם 
הרוח נמצאה קשורה לעלייה ברמת החרדה, הן התכונתית והן 
המצבית. לבסוף, נמצא קשר מובהק בין השכיחות שבה החייל 

הולך לבדיקת רופא לבין חרדה מצבית.

מגבלות המחקר

מספר  היא  ראשונה  מגבלה  מגבלות.  מספר  זה  למחקר 
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הנבדקים הקטן )N=27(. המגבלה השנייה, כפי שנכתב לעיל, 
במיוחד  שנבנה  בשאלון  שימוש  שנעשה  העובדה  מן  נובעת 
לצורך מחקר זה, אשר בודק מצוקה באופן ישיר סביב נושא 
הסוד בצה"ל )secrecy discomfort index – SDI(. לאור זאת, 
למחקר מגבלות תוקף. מגבלה שלישית נוגעת לכך שלמחקר 
נוגעת  רביעית  מגבלה  להשוואה.  ביקורת  קבוצת  אין  הנוכחי 
בפרסומים  ביותר  דלה  שהיא  העולמית  הספרות  לסקירת 
והן  ככלל  סוד  מהו  לשאלה  בנוגע  הן   – זה  נושא  אודות 
בנוגע להקשר הצבאי בפרט. כמו-כן לא נמצאה במחקר כל 
סוד.  שמירת  של  שונות  רמות  ישנן  האם  לשאלה  התייחסות 
המגבלה הרביעית של מחקר זה נוגעת לכך שהמחקר בבסיסו 
נשען על נתוני הערכת אישיות שנלקחו בגיל 17 מלשכת הגיוס. 
לטווח  נחשבים תקפים  בצה"ל  אישיות  זאת, מבחני  עם  יחד 
הדומיננטיים  האישיות  מרכיבי  כי  הנחה  מתוך  יחסית,  ארוך 

יציבים לאורך זמן, בוודאי לאורך תקופת שירות החובה.

שיש  הרבה  החשיבות  ולנוכח  זה  מחקר  של  מגבלותיו  לאור 
בהבנת מצבם הנפשי של נושאי סוד בצבא, יש להרחיב את 
על-מנת  שומרי-סוד,  של  יותר  גדולות  לאוכלוסיות  המחקר 

להשיג תוקף גבוה יותר לקשרים שבין מאפייני האישיות לבין 
העול הנפשי הכרוך בשמירת הסוד.

סיכום

כי  הנוכחי  נמצא במחקר  מגבלות המחקר,  זהיר, בשל  באופן 
המתאימים ביותר לתפקידים שבהם נדרשת שמירת סוד, הם 
ורמת  גבוהות  ופתיחות  נעימות  אנשים בעלי רמות מצפוניות, 
נוירוטיות נמוכה. כמו כן, נמצא כי לאנשים בעלי קווי אישיות 
מופנמים קושי רב יותר בשמירת סוד. על כן יש לחזק, לתמוך 
ולבצע התערבויות בקרב החיילים הללו, בעיקר בעזרת מתן 
של  יזומות  התערבויות  לצד  אחרים,  תמיכה  וכלי  לגיטימציה 
שיתוף רגשי בקרב החברים ליחידה – על-מנת להפחית את 
עולה,  ככל שרמת הלחץ  כי  נמצא במחקר  עוד  הלחץ.  גורמי 
כן עולות רמות הדיכאון והחרדה. לכן יש להכיר את השאלות 
הנכונות שעשויות לסייע באיתור חיילים המצויים תחת תחושת 
לחץ גבוהה וכמובן להתערב בעת הצורך על-מנת להפחית את 

תחושות הלחץ, הדיכאון והחרדה.


