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זר תודות.
פרק נוסף הגיע לסיום .אחרי שנים של כתיבה ,קריאה ,כתיבה,
תהייה ,חיפוש ,פגישות ,שאלונים ,סטטיסטיקה ,כתיבה ,קריאה ,כתיבה,
קריאה ,ועוד ועוד .אך לצד כל מאמציי ,עבודה זו לא הייתה רואה אור
לולא תמיכתם ועזרתם של כמה וכמה אנשים נפלאים ,שאת חלקם
אני גאה להזכיר כאן.

 ראשית ,תודות למנחה הסבלנית שלי ,ד"ר סנונית שהם ,שכיוונה,
יעצה ,העירה והאירה ,כל דבר בעיתו ,כל הערה במקום.
 תודה גם לסטטיסטיקאי ,מר דב הר-אבן ,שבניסיונו כי רב ,עזר
להוביל מחקר זה מרעיון לביצוע ומנתונים למידע.
 חובה נעימה לי לציין ולהודות לד"ר מיכל אפללו ולמר צבי בן-
נוח מהאגף למחקר בארגון בו התנהל מחקר זה ,אשר עשו מעל
ומעבר בכדי לסייע בביצוע מחקר זה!!
 אהבה וחיבוק שלוחים גם לבני משפחתי היקרים -לבעלי דניאל
אשר עודד אותי לצאת למשימה המאתגרת הזאת ,תמך ואמר
מילה חמה כאשר היה צריך; ולילדיי :אייל ,עופר ,כפיר ,שיראל
ואביב ,אשר גדלו ,צמחו והתפתחו במקביל למחקרי ,עמדו בלחצי
בסבלנות ,ולעיתים תהו מה אמא עושה כל הזמן במחשב ולמה
להם אסור להיות כל כך הרבה זמן במחשב .......
 צרור תודות לשכנותיי וחברותיי היקרות ,אשר גיבו אותי בתקופות
הלחץ

וההיעדרות,

ולקחו

חסות

על

ילדי

)ובמיוחד

לאחותי

דניאלה(,
 ואחרונה אחרונה יקרה  -שלמי תודה לאמא ,שתמיד שם כשצריך,
ואשר ממלאת גם את מקומו של אבא ,ז"ל ,כמרכז ועמוד תווך
לכולנו.
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תקציר

עבודה זו מתבססת על ההבנה כי הצלחתם והישרדותם של הארגונים המודרניים ,הלא
הם הארגונים הלומדים ,תלויות כיום ,לא מעט ,ביכולתם של ארגונים אלו לנהל את הידע
) (knowledgeוהמידע ) (Informationשבידיהם בצורה יעילה ונכונה .ניהול ידע
) (Management knowledgeמתייחס לשלבים השונים שבו זורם הידע בארגון הלומד
החל מקבלת המידע ועד שיתוף בידע ,הטמעתו ) (Assimilationבארגון והפיכתו להון
האינטלקטואלי ) (intellectual capitalשל הארגון .כל שלב מעלה אתגרים אחרים בפני
הארגון.

מחקר זה התמקד בשלב הלמידה והטמעת הידע בקרב העובדים  -שלב הכרחי ליצירת
ההון האינטלקטואלי של הארגון וזיכרון ארגוני קולקטיבי .על אף הנטייה של השנים
האחרונות להשקיע משאבים כספיים וארגוניים רבים דווקא בטכנולוגיות הנוגעות
לניהול הידע ,המחקר המוצג בזאת התייחס במיוחד לזווית האנושית במשוואה של
הטמעת הידע .בהתאם לכך ,השערות המחקר התייחסו לקשרים הצפויים בין משתנים
אישיותיים שונים ,אשר עלו במחקרים קודמים בתחום כבעלי פוטנציאל השפעה על
הצלחת הטמעת הידע.

במחקר זה נבחנו שמונה משתנים ,מתוכם חמישה בלתי תלויים ושלשה תלויים.
המשתנה הבלתי תלוי הראשון  -המחויבות של העובד כלפי הארגון ) Commitment to
 - (the organizationאינו קשור למידע המועבר .השני  -תפיסת העובד את תרבות
הארגון ) (Organizational cultureבהקשר למידע המוטמע  -קשור הן לארגון והן
למידע .שלושת המשתנים הבלתי תלויים הנותרים  -תפיסת העובד את היתרון הגלום
במידע ,או במילים אחרות -הציפייה לתגמול ) ,(Expectancyתפיסת המסוגלות ) Self
 (efficacyשל העובד ומוטיבציית העובד להטמיע את המידע הנדון ) – (Motivationיש
בהם התייחסות ישירה לתחום הספציפי שעמד במוקד הידע של המחקר בארגון זה.

ב
שלושת המשתנים התלויים אשר נבחנו במחקר זה  -הערכת ידע עצמית של העובד,
בדיקה אובייקטיבית של רמת הידע של העובד ,וכן דיווח עצמי על יישום הידע -
מתייחסים ללמידה והטמעת הידע עצמה.

הנחות המחקר היו כי למשתנים הבלתי תלויים תהיה השפעה על מידת הטמעת הידע.
הנחה נוספת הייתה ,כי המוטיבציה תשמש כמתווכת בין ארבעת המשתנים הבלתי
תלויים האחרים לבין הטמעת הידע.

המחקר התנהל בצורה של חקר מקרה בו התמקדנו בארגון אחד בעל אופי חברתי ,אשר
לו סניפים רבים בפריסה ארצית ,והתייחס לאותו נושא ידע שהעובדים אמורים היו
להטמיע )נוהלי ביטחון ובטיחות של קייטנות הקיץ המנוהלות על ידי ארגון זה( .המחקר
הקיף  319נבדקים ,אשר רובם היו צעירים שעבדו בארגון כמדריכים או כמנהלי קייטנות.
במסגרת המחקר נתבקשו הנבדקים לענות על שאלון אשר התייחס לכל אחד ממשתני
המחקר.

מתוצאות המחקר עולה כי השערות המחקר ביחס לקשר בין חמשת המשתנים הבלתי
תלויים לבין הטמעת הידע אוששו כמעט במלואן .נמצא כי המשתנים המשמעותיים
ביותר להטמעת הידע ,כפי שעלה הן ממבחני פירסון לבחינת המתאם בין המשתנים והן
ממבחני הרגרסיה להסבר השונות של המשתנים התלויים ,היו הן אלה הקשורים ישירות
למידע המועבר )תפיסת המסוגלות שלו ,תפיסת היתרון הגלום במידע( והן המשתנה
המעורב ,המתייחס לתפיסת התרבות הארגונית ביחס למידע .המשתנה החיצוני למידע -
המחויבות הארגונית  -היה בעל התרומה החלשה ביותר מבין כל חמשת המשתנים הבלתי
תלויים .כפי שראינו במבחני הרגרסיה ,משתני המחקר הסבירו חלק נכבד )(27%-37%
מהשונות שהתקבלה ביחס לכל אחד משלושת המשתנים התלויים.

השערתנו לגבי מקומה המשמעותי של המוטיבציה כמתווכת בין המשתנים הללו לבין
הטמעת הידע אוששה רק באופן חלקי .על אף שראינו כי למוטיבציה קשר עם המשתנים

ג
התלויים וגם עם המשתנים הבלתי תלויים ,נראה כי אין היא מהווה את המשתנה
המתווך הישיר בין כל המשתנים הבלתי תלויים ובין ההטמעה .ניתוח נתיב ההתאמה
המוצע במודל המחקר שלנו מצביע על כך ,כי המוטיבציה משמשת כמתווכת עבור שניים
מהמשתנים )תרבות ומחויבות ארגונית( עם שלשה משתנים אחרים של המחקר )תפיסת
מסוגלות ,תפיסת היתרון וההטמעה( ,אך אינה מתווכת ישירות בין המשתנים להטמעת
הידע .דווקא תפיסת המסוגלות ותפיסת היתרון הגלום במידע נמצאו כמתווכים בין שאר
המשתנים לבין הטמעת הידע .לפיכך ,מסתבר ,מיקומה של המוטיבציה בתהליך הטמעת
הידע בארגון הינו יותר מורכב ממה ששיערנו לכתחילה.

תוצאות המחקר המלאות ,לרבות מודל המציג את נתיב ההתאמה של משתני המחקר,
מוצגות בגוף העבודה.
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פרק  :1הצגת המחקר
 1.1רקע למחקר
במרוץ הכלכלי בו נתונות חברות כיום ,הן ניצבות לנוכח גלובליזציה עולמית המביאה
לתחרות מול שוק עולמי .מצב זה מחייב את החברות להבדיל את עצמן מארגונים אחרים
המתחרים בהן על בסיס מה שהן יודעות .החברות מוציאות את העבודה עצמה למקומות
בהם כוח העבודה זול יחסית והנכס העיקרי שנשאר לחברה הוא הפעולות המבוססות על
הידע ) .(Davenport & Prusak, 1998חברות וארגונים יעילים הם אלו שבהם מידע
תחרותי זורם במהירות ,כך שמידע רלוונטי זמין לכל ) .(1996 ,Grantיתר על כן ,טוען
גראנט ,החברות מאופיינות כיום על בסיס הידע שלהן ופחות בהתייחס למוצר אותו הן
מייצרות .1לפיכך ,ההון האינטלקטואלי ) (Intellectual Capitalשל הארגון זכה בשנים
האחרונות להכרה בחשיבותו הרבה וקיבל משמעות מחודשת ביחס להשפעתו על יכולת
ההישרדות של הארגון .יחד עם זאת ,עדיין ,הרבה מהידע החיוני להמשך קיומו של הארגון
נצבר בראשי העובדים בדרגות השונות של הארגון ואינו נשמר ,מועבר ונצרך לשימוש חוזר,
בצורה שיטתית בתוך המערכת.

כדי לטפל בצורה מושכלת במשאבי הידע ,כך שהידע הקיים בארגון ינוצל בצורתו
המיטבית ויאפשר לארגון להיות המתקדם בתחומו ,על הארגון לעסוק בשלושת הרבדים
המרכיבים את הארגון הלומד :רובד התרבות ) ,(Cultureרובד התהליכים )(Processes
ורובד הכלים והתשתיות התומכות )) (Toolsחמיש ,(2004 ,ובארבעת המרכיבים השונים
של ניהול הידע  -למידה ,איסוף הידע וארגונו ,הפצתו בארגון והשימוש החוזר בו.
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הגדרה רחבה למונחים ידע ומידע ראה בפרק  2.1.1בעמוד  ,9העוסק בהגדרת מונחים אלו.
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הרבדים והמרכיבים השונים במהלך ניהול הידע ,מצביעים על מורכבותה הרבה של
דיסציפלינת ניהול הידע ועל האתגרים המשמעותיים ביותר העומדים כיום בפני הארגון
ומנהלי הידע בארגון  -על הארגון ליצור ולהניע מצבים של למידה ,הבאה לידי ביטוי
בשיתוף בידע ובשימוש החוזר )הטמעה (Assimilation ,אשר יעשה בידע אשר נרכש
ושותף .רק שילוב ומימוש של שני שלבים אלו יביאו למטרה אשר לשמה מנסה הארגון
לפעול באמצעות ניהול הידע  -הלא היא התייעלות בקבלת החלטות וביצוע משימות .לא
עוד "המצאת הגלגל" כל פעם מחדש ,כי אם התבססות על זיכרון ארגוני וניצול תשתית
הידע שכבר נרכש ,לצורך קידומו דרגה נוספת מעלה .הזיכרון הארגוני חשוב מאוד באופן
אסטרטגי ,מסייע להימנע מטעויות ו/או להמציא את הגלגל מחדש בתהליך קבלת
ההחלטות בארגון והוא בעצם התוצאה של ניהול ידע.

מכאן ניתן להבין כי ניהול הידע אינו המטרה אלא האמצעי .המטרה של הארגונים בכל
הפעולות של ניהול הידע בכלל ,ובפעולות המטפלות בשיתוף בידע בפרט ,היא להגיע למצב
של הטמעת ידע ברמת הארגון וברמת הפרט ,קרי  -קבלת ההחלטות ופעולות יעילות בתוך
הארגון תוך ניצול של הידע שקיים בארגון .הכוונה היא לתהליך של שימור ידע ,העלתו
בדרגה והפיכתו להון אינטלקטואלי .במחקרים שונים בתחום משתמשים במונחים שונים
כדי להתייחס לנקודה שונה בתהליך הכולל של הלמידה הארגונית  -העברת ידע
) ,(Knowledge Transferשיתוף בידע ) ,(Knowledge Sharingלמידה )(Learning
ואף הטמעה .לא ניכנס כאן לדיון בהבדלים ובהגדרה של כל מונח וכל שלב ושלב ,אך נציין
כי במחקר זה בחרנו להשתמש במונח  -הטמעת הידע  -כמונח המוביל ,המכיל בתוכו בעצם
התייחסות הן לרמה הבסיסית של הלמידה התיאורטית והן לרמה הגבוהה יותר -יישום,
וזאת ולמרות ההבדלים הקיימים בין למידה תיאורטית ויישום ,וזאת מתוך כוונה
להסתכל על תהליך הלמידה בארגון כתהליך רב שלבי אשר מטרתו הכוללת הינה יישום
הידע .יחד עם זאת ,המדידה של ההטמעה מתבצעת בכלים שונים בהתאם לשלב בו אנו
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מודדים את הטמעת הידע -למידה ,כוונת יישום או ישום בפועל ,כפי שיפורט בפרק השיטה
והכלים בהמשך.

יחד עם זאת ,מכיוון שהפעולות האנושיות מתבססות על התפיסה שלנו את המציאות ,ולא
בהכרח על המציאות עצמה ) ,(Weiner, 1984הסכמות הקיימות בראשינו ישפיעו על
האופן בו נפרש כל אינפורמציה חדשה ועל החלטתנו מה נעשה איתה ,והמוטיבציה שלנו
לביצוע כל פעולה שהיא מושתתת על אותן סכמות הקיימות בראשינו.

ישנם מחקרים רבים הבוחנים את טיבה של המוטיבציה ) (Motivationבתחום החינוך
והלמידה .במקביל ניתן למצוא מחקרים רבים הדנים במוטיבציה בעבודה ומוטיבציה של
עובדים .אבל ,מחקרים הבוחנים את המוטיבציה של העובד ביחס לסיטואציה של למידה
והטמעת מידע במסגרת העבודה שלו ובהקשר הארגוני שלו יש מעטים .זאת ,על אף שישנן
הוכחות לכך כי הרציונאל לפעולותיו של האדם משתנה עם הגיל ובסיטואציות שונות
) .(Nicholls, 1984הנחה זו היא המאפשרת את התייחסות המחקר שלנו לשאלת מהות
המוטיבציה ללמידה של העובד ,באופן ממוקד.

לאור חשיבות המידע לארגון המודרני ותפקידה המשמעותי של המוטיבציה של העובד
ללמידה ,יתמקד מחקר זה בשלב הטמעת הידע הפורמאלי של הארגון ,כאשר במרכז
המחקר יעמוד העובד עצמו והגורמים המשפיעים על מוטיבציית הלמידה שלו כלומר,
אותם פרמטרים המשפיעים על ההנעה שלו ללמידה של ידע ארגוני .נתמקד בניסיון לפענח
את המשתנים הנובעים מתוך העובד עצמו וקשורים לתפיסתו של העובד את סביבתו ,ולאו
דווקא בנתונים אובייקטים של סביבת העובד .רשימת המשתנים להם פוטנציאל השפעה
על מוטיבציית הלמידה של העובד במסגרת הארגון ,ואשר בהם יתמקד מחקר זה ,אותרה
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מתוך מחקרים בתחום ניהול והטמעת ידע ,וכן מתוך תיאוריות ומחקרים העוסקים
בשאלת המוטיבציה ,כפי המוצג בסקירת הספרות שלהלן.

 1.2בעיית המחקר
ההתפתחות הטכנולוגית המואצת וההצטברות ההולכת וגוברת של מידע יוצרות סביבה
מורכבת ותחרותית ,המשתנה ללא הרף בכל תחומי החיים .מציאות זו כופה על ארגונים
שונים את הצורך בפיתוח יכולת תגובה מהירה ,ואת היכולת ללמוד במטרה להסתגל
למצבים עמומים ולשינויים עתידיים בסביבתם .לאור זאת ,היכולת של הארגון ללמוד היא
קריטית והלמידה חיונית ומרכזית להתפתחות ולשרידות של כל ארגון ).(Garrat ,1990
בין אם זה ארגון עסקי או מסחרי ,ובין אם זה ארגון ציבורי ,כמו בית ספר או בית חולים,
כולם מוצאים עצמם מתחרים על משאבים מוגבלים ומתמודדים בשינויים מהירים
ומורכבים תוך שהם מנסים לשפר את איכות השרות שלהם .תהליכי למידה אפקטיביים
מספקים את הבסיס לשיפור בביצועי משימות הארגון ) .(Pedler, 1996ללא למידה כל
ניסיון לשיפור לא יצליח ) .(Argyris, 1992; Senge, 1990מכאן שיכולת הארגון
להתמודד בשינויים בסביבה תלויה ביכולת הלמידה שלו.

חשיבות הלמידה להצלחתם ,להתפתחותם ולהישרדותם של ארגונים ,ההכרה בערכו הרב
של ההון האינטלקטואלי וההכרה בכך שההון האנושי מהווה את המקור העיקרי והראשוני
לחידושיו והתקדמותו של הארגון ) ,(Agor, 1997הניבו בשני העשורים האחרונים ספרות
מקצועית ענפה בנושא הלמידה הארגונית והארגון הלומד .במקביל ,מחקרים פסיכולוגיים
ופדגוגים רבים בחנו את הלמידה כתהליך אישי – דהיינו  -היכולת של האדם להשתמש
בידע האישי שרכש בסיטואציה אחת לצורך ביצוע משימה )הטמעה של ידע( .אך כאשר
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מדובר בתהליך למידה של העובדים בארגון ,תהליך זה נעשה מורכב יותר מתהליך למידה
אישי .הארגון מורכב מפרטים רבים ,אשר בכל אחד מהם אצור ידע אשר נחוץ לקידומו של
הארגון כארגון .לפיכך ,כחלק מתהליך של ניהול הידע הארגוני ,על הארגון להניע את
שיתוף הידע האישי ואת תהליכי הלמידה האישיים בארגון ,אשר יחד יהוו את הבסיס
ללמידה וצמיחה של הארגון כולו.

לאור צמיחתו של הארגון הלומד ,התפתחה דיסציפלינת ניהול הידע והביאה להתפתחות
טכנולוגיות ,תהליכים ומנגנונים רבים אשר אמורים לסייע במשימת ניהול הידע ובתהליכי
הלמידה בארגון .הארגונים העסקיים המודרניים מוצפים ברעיונות ,שיטות ומנגנונים
המסייעים לניהול והפצת הידע הארגוני .תהליכי הלמידה הפורמאליים שהארגון יוזם עבור
עובדיו מגובים בטכנולוגיות חדישות ובהשקעת משאבים רבים מצד הארגון ,אבל עדיין,
מחקרים מראים כי העובדים משתמשים רק בכ 20%-מנכסי ההון האינטלקטואלי
שהארגון הצליח לפתח ) (Stewart, 1994ורק כעשרה אחוז מהידע המועבר בלמידה אכן
מוטמע בתהליכי העבודה של העובדים אשר עברו הכשרה כלשהי ) Lim & Morris,
 .(2006הסיבות לכך נעוצות ככל הנראה בשילוב של מספר גורמים הקשורים לשלושת
"השחקנים" המעורבים בתהליך הלמידה :הארגון ,המידע ,העובד.

פרמטרים הקשורים לארגון ולמידע )הכוללים התייחסות לטכנולוגיות ופלטפורמות של
העברת המידע( ,ומשפיעים על אפקטיביות ניהול הידע ,נידונו במחקרים לא מעטים )למשל
  , (Purvis, Sambamurthy, & Zmud, 2001; Klein, Noe, & Wang, 2006אךההתייחסות לעובד ולתהליכים המתרחשים אצלו בשלב המקדים ללמידה עצמה ומשפיעים
על המוטיבציה ללמידה ,קיבלו התייחסות מועטה מאוד .זאת למרות שמחקרים בתחום
המוטיבציה מצביעים על תפקידה המשמעותי של המוטיבציה בכל תחומי החיים כמניעה
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של תהליכים וכמכוונת את פעולות האדם .ניתן להניח כי גם בסיטואציה של למידה
במסגרת ארגונית ישנה חשיבות עליונה למוטיבציה של העובד .ללא מוטיבציה ,כל
המשתנים האחרים והנוספים המשפיעים על הלמידה לא יפיקו את מירב התועלת
האפשרית ,ולא יצליחו להביא להטמעה אופטימאלית של ידע בארגון  -לא מערכות
טכנולוגיות מתקדמות ולא גורמים הקשורים לארגון ולמידע ,כפי שהוצג לעייל.

מחקרים שכן ניסו לפענח את הגורמים המשפיעים על העובד עצמו בתהליך הטמעת הידע
בארגון ,התייחסו לעיתים קרובות למוטיבציית הלמידה של העובד כנתון בעל השפעה על
מידת הלמידה של העובד ,אבל חסרה בחינה מעמיקה של גורם זה :מה משקל מוטיבציה זו
והשפעתה על הלמידה של העובד בפועל? האם המוטיבציה של העובד הינה משתנה המתווך
בין הטמעת הידע של עובדים לבין משתנים אחרים המשפיעים על המוטיבציה ,או שמא
אין היא מתווכת אלא להפך  -משתנים אחרים מתווכים בינה לבין הטמעת הידע? ועוד
שאלות והעמקות הנדרשות להבנת מכלול הגורמים המשפיעים על העובד בתהליך הלמידה
המתרחש בתוך הארגון .המחקר המוצג בזאת ינסה לענות על שאלות אלו ,ובסיכומו של
דבר ננסה להציע מודל אשר מציג את המשתנים המשפיעים על הטמעת הידע בארגון
ומסבירים חלק מהשונות הקיימת במידת הטמעת הידע בין העובדים השונים ,כאשר נבחן
את מקומה של המוטיבציה ביחס לכלל המשתנים.

 1.3מטרת המחקר
המוקד לעבודה זאת הוא ,כאמור ,העובד :גורמים אישיותיים והסכמות שעל פיהם הוא
פועל ואשר משפיעים על תהליך הקליטה ,העיבוד וההטמעה של הידע הארגוני הפורמאלי.
במחקר זה נסביר את "מוטיבציית עובדים ללמידה" תוך התייחסות והתמקדות בגורמים
המשפיעים על מוטיבציה זו וקשורים לתפיסותיו של העובד ביחס לאלמנטים הקשורים
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למידע החדש ולסביבת העבודה שלו .נבחן כיצד גורמים אלו ומוטיבציה זו משפיעים על
הטמעת הידע .לא נטפל בגורמים הסביבתיים באופן אובייקטיבי אלא נתמקד באופן בו
העובד תופס את סביבתו .המחקר מתמקד במספר משתנים העולים מתוך תיאוריות
מהתחום הקוגניטיבי והנוגעים לשלוש הדיסציפלינות הרלוונטיות להסברת הגורמים
המשפיעים על "מוטיבציית הלמידה של העובד"" :מוטיבציה בלמידה"" ,מוטיבציה
בעבודה" ו"ניהול הידע".

מטרת המחקר הינה להציג מודל אשר מביא לידי ביטוי את הקשרים הקיימים בין
המשתנים המשפיעים על מוטיבציית עובדים ללמידה ובין הלמידה של העובדים במקום
עבודתם ,וזאת בכדי לסייע לארגונים המתכננים העברת ידע במסגרת העבודה לנהל הליך
זה בצורה האפקטיבית ביותר האפשרית ,תוך תשומת לב לפרטים להם תיתכן השפעה על
יעילות הלמידה.

 1.4חשיבות המחקר
ניהול הידע הארגוני הינו דיסציפלינה חדשה ומורכבת יחסית ,המשלבת תהליכים
הקשורים לתרבות והתנהגות ארגונית לצד תחומים פדגוגיים ופסיכולוגיים ,ומשתמשת
בכלים טכנולוגיים לצד מנגנונים ספונטאניים.

כפי שמוצג בסקירת הספרות בהמשך העבודה ,להון האינטלקטואלי של הארגון משמעות
קריטית כיום בהצלחתו הכלכלית של הארגון וביכולת התחרותיות שלו ,ולפיכך גלום
פוטנציאל ארגוני רב במסוגלותו של הארגון להניע את העובדים בהקשר של תהליכי
הלמידה המתרחשים במסגרת הארגונית .הבנה של הגורמים אשר משפיעים על
המוטיבציה של העובד להטמיע את הידע הארגוני ,ועל מידת הלמידה וההטמעה של הידע
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על ידי העובדים בפועל ,תתרום ליכולתו של הארגון להיערך לקראת תהליך של הטמעת
מידע חדש ,תאפשר התמקדות של הארגון באספקטים בהם יכולה להיות להם השפעה על
האופן בו העובד מתייחס למידע חדש בארגון ,ותשפיע על האופן בו הארגון יבחר לנהל את
התהליך של ההטמעה וכיצד הוא יפעל מול העובד .כתוצאה מכל אלו הארגון ימקסם את
התוצאות המתקבלות מתהליך ניהול הידע והלמידה הארגונית ,וניתן יהיה לצפות
לתוצאות טובות יותר עבור הארגון ביחס למימוש פוטנציאל ההון האינטלקטואלי שלו -
המהווה ,כאמור ,את אחד הבסיסים החשובים יותר של הארגון הלומד בימנו.

בשלב ראשון נציג את הרקע התיאורטי ,אשר בהתבסס עליו נבנו משתני המחקר בהקשר
של הלמידה והטמעת הידע של עובדים בארגון ,בהמשך יוצג התהליך אשר בו התבצע
המחקר ,כולל תיאור של המתודולוגיה המחקרית ,השערות המחקר וכלי המחקר ,ולבסוף
יוצגו תוצאות המחקר וניתוח התוצאות.
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פרק  :2סקירת ספרות

בסקירת הספרות נציג קודם כל את נושא ניהול הידע בארגונים ,חשיבותו ומטרתו .פרק זה
בסקירת הספרות ילמדנו מה רבה חשיבותו של ההון האינטלקטואלי בארגונים
המודרניים ,ואת מקומן של הלמידה בארגון והטמעת הידע ,כחלק מתהליך ניהול הידע.
מכאן נלמד גם ,כי למוטיבציית העובדים ללמידה תפקיד חשוב בתהליכים אלו.

מכיוון שאנו רואים חסר בהסברת המוטיבציה של העובד ללמידה )לעומת מוטיבציה
ללמידה באופן כללי ולעומת מוטיבציה של עובדים באופן כללי( ,ננתח את הגורמים
המתאימים להיכלל בהסברת הגורמים המשפיעים על "מוטיבציית עובדים ללמידה" ,וזאת
על פי שילובן של תיאוריות מהתחום הקוגניטיבי בחינוך ובפסיכולוגיה .הסביבות אשר נצא
ללמוד מהם על מה שיכול להשפיע על "מוטיבציית העובד ללמידה" הן תיאוריות
קוגניטיביות הדנות במוטיבציה בחינוך ותיאוריות הדנות במוטיבציה בעבודה .שני
תחומים אלו ,בשילוב עם הידע הנצבר בתחום של ניהול הידע ,מהווים את המקור להסברת
הגורמים המשפיעים על "מוטיבציית עובדים ללמידה" על פי מחקר זה.

 .2.1ידע והזיכרון הארגוני
 2.1.1נתון ,מידע וידע
לכל נתון יש פוטנציאל להפוך למידע ולכל מידע יש פוטנציאל להפוך לידע ,ולהפך .בעיקר
תלוי הדבר בזוית עליה מסתכלים ונקודת הזמן בה "תופסים" את הנתון המועבר .נתונים
הם עובדות ,כגון מספרים ,מילים או תמונות .מידע הוא ארגון של הנתונים באופן המעניק
להם משמעות .ידע הוא ארגון של המידע באופן המאפשר לקשור בין פריטי מידע שונים,
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לענות על שאלות ולנבא התנהגות עתידית .שלושת המושגים מציינים רמות שונות של
הפשטה .לא תמיד אפשר להגדיר במדויק את הגבולות ביניהם ,אבל ככל שעולה רמת
הארגון ,ההכללה וההפשטה של הנתונים כך נעבור מהנתונים אל המידע וממנו אל הידע.
מכאן נובע לעיתים קרובות השימוש החופף והמתחלף מונחים אלו .יחד עם זאת נבחין כי
מידע ) (Informationבא לידע את האדם המקבל אותו ולהשפיע באופן כלשהו על דרך
ראייתו את הדברים )מהמילה .(”inform" :מוסר המידע חושב שיש במידע שהוא מוסר
ערך כלשהו למקבלו ,אבל רק מקבל המידע הוא זה שמחליט אם באמת יש למידע ערך
עבורו ) .(Davenport & Prusak, 1998מעבר לכך שלמידע יש משמעות עבור מקבלו,
המידע צריך להיות מאורגן בהתאם למטרה אשר לשמה הוא מועבר והוא צריך לכלול ערך
נוסף מעבר לנתונים הגולמיים )אשר מהווים את השלב הראשוני של המידע( .דוונפורט
ופרוזאק ) (Davanport & Prusak, 1988התייחסו להוספת הערך למידע בדרכים
שונות  -יצירת הקשר ,קטגוריזציה שלו ,הסרת טעויות ותמצות .למידע ישנם מדדים שונים
רלוונטיים  -מדדים כמותיים מתייחסים לכמות המידע שמועבר ,מדדים איכותיים
מתייחסים ליעילות שלו  -האם הוא תרם למקבל נקודת מבט חדשה ועזר לו לקבל
החלטות.

הידע ) ,(knowledgeלעומת מידע ,הינו מושג רחב יותר .והוא בעצם השלב המתקדם יותר
של המידע .דוונפורט ופרוזאק )  (Davanport & Prusak, 1988הגדירו את הידע
בהקשר הארגוני באופן הבא:
Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual
information, and expert insight that provides a framework for
evaluating and incorporating new experiences and information. It
originates and is applied in the mind of knower. In organizations,
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it often becomes embedded not only in documents or repositories
but also in organization routines, processes, practices, and
)norms. (p. 5

על אף שמידע מקבל את ערכו המלא בארגון ברגע שהוא הופך לידע ארגוני ,חשוב לזכור כי
הידע האישי של העובדים הוא זה המשפיע ותורם לידע הארגוני ולתהליכים ומיומנויות של
הארגון.

השלב בו הידע האישי הנצבר בראשי העובדים הופך למידע הינו השלב בו הידע האישי
הופך להון האינטלקטואלי של הארגון.

 2.1.2ההון האינטלקטואלי של הארגון
במחצית השנייה של המאה ה  20 -הבסיס להצלחת ארגונים עבר מהסתמכות על נכסים
פיזיים ופיננסיים ,לניהולם של נכסים בלתי מוחשיים ,כמו לקוחות ,אנשים ,פטנטים,
תהליכים והון אינטלקטואלי ) .(Abell & Oxbrow, 2001; Stewart, 2001הידע נתפס
על ידי כלכלנים וחוקרים בתחום כמשאב הבלתי מוגבל היחיד אשר גדל ככל שמשתמשים
בו ) ; .(Ives, Torrey & Gordon, 2000; Davenport & Prusak, 1998גדול חוקרי
הארגונים ותורת המינהל ,פיטר דרוקר ,זיהה עוד בתחילת שנות ה;Drucker, 1988) 90-
דרוקר (1992 ,את הידע כבסיס החדש לתחרות בחברה הפוסט-קפיטליסטית והמשיך
להתייחס לחשיבות שישנה לידע בארגון המודרני בשאר כתביו במשך השנים )דרוקר ,1992
 .(2000כך גם סנג'י )סנג'י (1955 ,הקדים את כל החוקרים בהתייחסו כבר בשנות החמישים
לידע כדיציספלינה החשובה של הארגון החדש .ואכן ,ישנה הסכמה רחבה כיום בין
חוקרים בתחום ,מנהלי ארגונים ומנהיגים עסקיים לגבי משמעות הידע בארגון המודרני.
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יותר ויותר מנהיגים עסקיים מדברים על הידע כמשאב העיקרי של הארגונים וכמפתח
ליתרון התחרותי מול ארגונים אחרים ) .(Argote, 1999הפרשנות המקובלת כיום לגבי
הארגונים העסקיים היא ,שהם בעצם אוסף של אנשים המאורגנים בכדי לייצר משהו
)מוצרים ,שירותים ,או שילוב כלשהו של השניים( .היכולת שלהם לייצר תלויה במה שהם
יודעים כרגע ובידע אשר הוטמע בתהליכים ובמכונות הייצור שלהם .הערך של המשאבים
הגשמיים של הארגון מוגבל ללא הידע של האנשים .לפיכך "לדעת איך לעשות דברים"
מגדיר מהו בעצם הארגון ,ומכאן שהידע הוא הארגון במשמעות החשובה שלו ) Prusak,
 (Davenport & 1988והוא נחשב להון חיוני של הארגון ,או בשמו האחר  -ה"הון
האינטלקטואלי" ) (Intellectual Capitalשל הארגון .ההון האינטלקטואלי ) (ICשל
הארגון הוא הסכום הכולל של כשורי הארגון ,הידע והניסיון שלו )דרוקר.(2000 ,

אגור ) (Agor, 1997הגדיר את ההון האינטלקטואלי כך -
)“Intangible assets of skill, knowledge, and information.” (P. 3

באסי ו -ואן בורן ) (Bassi & Van Buren, 2000הגדירו את ההון האינטלקטואלי של
הארגון כ-
“The brains of its employees, their know-how, the process and
)customer knowledge that they create”. (p. 356

בדומה לואן בורן ובאסי ,סימאן ושותפיו ) (Seemann, et al, 2000מציעים כי להון
האינטלקטואלי של הארגון שלושה מרכיבים:
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הון אנושי  -הידע )הסמוי והגלוי( ,הכישורים והניסיון שיש לאנשים המועסקים בארגון.
הון מבני  -כל מה שנשאר בארגון אחרי שהעובד הולך הביתה .זה כולל את הכללים
המובנים של הידע המוטבע בתהליכי העבודה של הארגון ,או במדיניות כתובה של הארגון,
מסמכי הדרכה ומאגרי נתונים המהווים בסיס למנגנון הנקרא "מיומנות עדיפה" למשל
)אחד ממנגנוני "שיתוף הידע" אותם נוהגים להפעיל בתהליך של ניהול ידע בארגונים(.
מרכיב זה כולל גם את הפטנטים ,זכויות היוצרים וכד'.
הון חברתי  -היכולת של האנשים לשתף פעולה ולעבוד יחד .יכולת זו הינה פונקציה של
אמון בין העובדים.

מרכיב ההון החברתי מהווה את אחד המכשולים של ניהול הידע ,ואחד מהחיוניים
להצלחתו .אווירה של אמון מאפשרת העברה מהירה יותר של הידע ואף מעלה את איכות
הידע המועבר ).(Prusak, & Cohen, 2001

בכדי להעלות את ערך ההון

האינטלקטואלי של הארגון יש לבסס למידה ארגונית מתמדת ,במסגרת כל הפעילויות
הנכללות במערך ניהול הידע של הארגון :הן ביחס להון החברתי ,הן ביחס להון האנושי והן
ביחס להון המבני של הארגון ,כפי שמוצג בתרשים הבא:
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Future

Organizational

Intellectual Capital

Learning

KM
Human

Social
Capital

Capital
Structural
Capital

KM
Social

Human

Capital
Capital
Structural
Capital

Today’s
Intellectual Capital

תרשים מספר  : 1העצמת ההון האינטלקטואלי
)מקור(Seemann, et al, 2000, p. 88 :

אך לצד ההכרה בערכו של ההון האינטלקטואלי של הארגון התעוררו קשיים ביחס ליכולת
להעריך ולמדוד משאב זה של הארגון ) (Sveiby, 2000ואכן ,עם התפתחות ההכרה בערך
של הידע וההון האינטלקטואלי ,ובמקביל לצורך למדוד הון זה ,התפתחה גם הדיסציפלינה
של ניהול הידע.
ניתן לסכם ולומר כי ההון האינטלקטואלי של הארגון מבוסס על הזיכרון הארגוני,
המבוסס על הידע הארגוני המצטבר ,אשר מבוסס על הידע האישי .ומכאן ברור שניהול
הידע בארגון אמור לטפל גם ברובד האישי ברמת המיקרו  -העובד עצמו  -ולא להסתכל אך
ורק על תמונת המאקרו  -הארגון כגוף שלם.

 2.1.3ניהול הידע בארגון
הגדרות רבות קיימות בספרות ובמחקרים השונים בתחום למושג "ניהול ידע" ,אך
ההתייחסות להגדרה של מושג זה דומה עד מאוד בקרב כל החוקרים .הכוונה היא
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לאסטרטגיות ומבנים אשר יעצימו את ההחזר על ההון האינטלקטואלי ומשאבי המידע
) .(Barth, 2002באסי ו-ואן בורן ) (Bassi & Van Buren, 2000במאמרם על מדידת
ההון האינטלקטואלי וניהולו הגדירו את ניהול הידע כך:
“Explicit and systematic management of intellectual capital
and associated processes of creating, gathering,
organizing, disseminating, leveraging and using intellectual
)capital.” (p. 360
התייחסות לאספקט האנושי ניתן למצוא בדבריו של מנהל בחברה גלובלית גדולה
מאוד ,אשר ניסח זאת כך:
“Knowledge management is about trying to make an organization
& of 46,000 people feel like an organization of eight.” (Abell
)Oxbrow, 2001, p. 35
אבל ואוקסבורו ) (Abell & Oxbrow, 2001מדגישים כי "ניהול ידע" אינו מונח בעל
משמעות אחידה ואינו ניתן ליישום אחיד בכל הארגונים ,אלא מדובר יותר בפילוסופיה
ארגונית .זהו תהליך הדורש התאמה ספציפית לאופיו וצרכיו של כל ארגון וארגון .לא ניתן
לנהל את הידע עצמו אלא את הסביבה שלו .לדבריהם ,פילוסופיה של ניהול ידע מעודדת
רעיונות ,מתגמלת על הצלחה ומאפשרת לאנשים להיכשל וללמוד מהכישלונות ,או במילים
אחרות  -ניהול הידע הינו מה שאנו עושים בכדי לשנות את הסביבה על מנת להשיג את
המטרות שלנו במהירות רבה יותר וביעילות רבה יותר ,וזאת על ידי הפקה והעברה של
הידע הנכון לאנשים הנכונים ,בזמן הנכון ,בהקשר הנכון ובמחיר הנמוך ביותר )מבחינת
זמן מושקע ,תשומת לב ,משאבים חברתיים ,כסף וכו'( .מרגרט וויטלי ) (Wheatley,
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 ,2000במאמרה על ניהול הידע ,מדגישה כי ניהול ידע אינו מתמקד דווקא בטכנולוגיה.
הפתרונות הטכנולוגים אינם פותרים שום דבר אם שאר האספקטים הנוגעים לתרבות
הארגון ולפן האנושי אינם מיושמים כראוי .דגש מסוג זה ניתן גם על ידי גורדון פטרש
) ( Petrash ,2000אשר הציע לקרוא בשם אחר לדיסציפלינת ניהול הידע :במקום
"ניהול ידע" ,המעוררת קונוטציה טכנית .הוא הציע להשתמש במונח "הנהגת ידע",
המכוונת ליצירת מצב המאפשר קיום ידע .כמו האבחנה המקובלת והמוכרת במחקרים
בתחום העסקי בין "מנהל" ל"מנהיג" בארגון.

נראה כי ,על אף ההתפתחויות והבקיאות בתחום ניהול הידע אשר חלו במהלך השנים
האחרונות ולמרות שרבים רואים בתחום זה את מקור הכוח של הארגון ,קביעתו של
גראנט ) (Grant,1996במאמרו הסוקר את תחום ניהול הידע ,כי לא ניתן עדיין לראות את
התחום האקדמי של ניהול הידע ככזה המחזיק בתיאוריה ברורה וחד משמעית מכיוון
שתחום זה משיק לתחומים רבים ושונים )כמו מבנה ארגוני ,גבולות הארגון ,תיאוריות של
חידושים ,קבלת החלטות וכדומה  -בעינה עומדת ,ובהחלט יש מקום למחקרים נוספים
בתחום שיעזרו לבסס תיאוריה זו.

לסיכום ,ניהול ידע בארגון דורש יצירת תהליכים טכנולוגיים ,ארגוניים ,תרבותיים
ואנושיים ,המתייחסים לשלבים השונים של ניהול הידע – יצירה ואיסוף הידע ,אחסון
וארגון הידע ,שיתופו והעברתו בארגון ,ולבסוף השימוש החוזר בו )הטמעה( ,או במילים
אחרות  -הבניית הזיכרון הארגוני ועידוד חדשנות ויצירתיות באמצעות אימוץ סביבת ידע .
תהליכים אלו הינם בעצם שרשרת אירועים התלויים אחד בשני ,המובילים משלב אחד
לשני ויוצרים חפיפה בין השלבים .התהליך של השימוש החוזר הינו בעצם השיקוף של

17

הלמידה שהתרחשה .ללא המשך התהליך לא מתרחש תהליך של למידה ארגונית .ניתן
לייצג תהליך זה בצורה הבאה:

חוזר

למידה

שימוש

ארגונית

)(Re-Use

שיתוף
והעברת ידע

תרשים מספר  :2זרימת תהליך ניהול הידע בארגון

נתייחס להלן לכל אחד מרכיבי ניהול הידע שהוצגו לעייל.

 2.1.4למידה ארגונית
למידה בארגון מתבצעת ברמת הפרט וברמה הארגונית.
על פי מירב הפסיכולוגים ,הלמידה האישית ,הינה תהליך של שינוי עקבי בהתנהגות ,אשר
מופיע כתוצאה מניסיון קודם ) .(Stat, 1994מוצ'ינסקי ) ,(Muchinsky, 2003בדומה
לאחרים ,הגדיר את הלמידה האישית כתהליך בו שינוי בידע או בכישורים נרכש באמצעות
השכלה או ניסיון )" .(p. 178העברת ידע" מתייחסת לתהליך בו הפרט מבצע העברה של
ידע שרכש באופן תיאורטי ומיישם אותו בסיטואציה חדשה  -דומה או הפוכה .כלומר ,אנו
מתייחסים ללמידה כהגדלת היכולת לפעול באופן אפקטיבי

) .(Kim, 1993אסקוו

וקארנל ) (Askew & Carnell, 1998מרחיבים ומציינים ,שלמידה משמעותית
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אפקטיבית מתרחשת כאשר היא מובילה לשינוי ברמת הפרט ,הקבוצה והארגון ובסופו של
דבר החברה .כמו כן הם מוסיפים ,ששינוי התנהגותי מתרחש עקב שינוי "במשמעות של
ההתנסות" ,משמעות שאנו נותנים להתנסויות שלנו ,ושבלמידה משמעותית ועמוקה
ומ ְבנים את הידע של עצמם לעצמם באופן פעיל ,וזאת בניגוד לשחזור ידע של
אנשים בונים ַ
אחרים.

ללמידה הארגונית ניתן למצוא הגדרות רבות ושונות במחקרים השונים .יש המדגישים את
הלמידה הארגונית כתהליך טכני ואחרים כתהליך חברתי ) & Smith, Burgoyne
 .(Araujo, 1999נקודת המבט הטכנית מניחה ,שלמידה ארגונית הינה פרשנות או תגובה
לתהליכים המתרחשים בתוך משתנים ארגוניים .ואילו נקודת המבט החברתית של
הלמידה הארגונית מתמקדת בדרך שבה אנשים נותנים משמעות לניסיון שלהם בעבודה.
הפרשנות למונח "למידה ארגונית" משתנה גם בהתאם לרובד ולתהליך אליו מתייחסים -
הגדרות צרות מתייחסות לתהליך עצמו  -אם כתהליך של חשיפה ותיקון טעויות פנימי
בלבד )  ,(Argyris, 1992ואם באופן נרחב יותר המתייחס גם לתהליך של פיתוח וצבירת
ידע ביחס לסביבה ) .(Duncan & Weiss, 1979הגדרה רחבה עוד יותר נוגעת גם
ליעילות הארגון ומתייחסת ללמידה הארגונית כהרחבת היכולת של הארגון לבצע פעולות
אפקטיביות ) (Kim, 1993ואילו ההגדרה של רובי וסאיילס ) Robbey & Sales,
 ,(1994בניגוד להגדרות הקודמות ,קושרת את הלמידה עם תהליך האחסון והשימוש
בזיכרון הארגוני .דוונפורט ופרוסאק

) (Davenport & Prusak, 1988התייחסו

למשמעות המילולית של המונח וקראו ללמידה הארגונית "למידה קולקטיבית".

בניגוד להגדרות למונח "למידה ארגונית" המתמקדת בהבנת האופי והתהליכים ,ההגדרות
למונח "ארגון לומד" מתייחסות להיבט המעשי והמתמשך של היכולות ושל דרכי הפעולה
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היישומיות שמסייעות לארגון ללמוד ,כמו :התנסויות ולמידה מההתנסויות ,יכולת לפתור
בעיות ,הסתכלות עצמית ,הסקת מסקנות ,הפקת לקחים ויישומם ,יצירה ורכישה והעברת
ידע .יש הטוענים כי באופן מטאפורי ניתן להתייחס לארגון הלומד כ " -מוח קולקטיבי"
) .(Sahin & Simsek, 1996) (collective mindלעומתם יש השמים במרכז את הקשר
בין הלמידה הארגונית והפרט הלומד בארגון ,ואת הקשר שבין תהליך הלמידה ברמת
הפרט לרמת הארגון .גראנט ) (Grant, 1996מדגיש כי על אף הגישה הרואה את היצירה
והרכישה של הידע כבסיס הארגוני ) ,(Nonaka, 1995היצירה של הידע הנה תהליך של
הפרט ,ואילו התפקיד של הארגון באספקט של הלמידה הינו לספק את ההקשר הארגוני
ללמידה ,את התמריצים ואת האינטראקציה בין האנשים ,בכדי שתתבצע למידה יעילה
בארגון ,וליצור את האפליקציה של הידע לייצור של מוצרים ושירותים של הארגון .המהות
של הארגון הינה השילוב של הידע של העובדים השונים של הארגון לכדי יצירה אחת.
בנוסף ,יש לזכור כי ללמידה ארגונית ישנו מימד של החדרת שינויים ,כפי שנלמד
מהמחקרים הרבים בתחום של דיסציפלינה חברתית זו )כמו למשל מחקריו השונים של
רוג'רס ) ,Rogers, 1962; (Rogers & Shoemmaker, 1971קבציו השונים של פוקס
)למשל  (1998ומחקרים רבים אחרים בתחום ,למשל  -אשכנזי.(1999 ,

בהתאם לעולה מכל אלו ,אנחנו מניחים כי למידה אפקטיבית בארגון תבוא לידי ביטוי בכך
שתוצריה יוטמעו וישמשו בתהליכי קבלת החלטות ובביצועים של העובד בארגון ,ושלמידה
ארגונית הינה תהליך מכוון ועקבי שמיועד לשפר את אפקטיביות הארגון .כפי שראטן
) (Ratten, 2008מציינת ,על הארגונים לבסס את הלמידה הארגונית על חזון משותף
ומחויבות של הארגון ללמידה ,ובזכות שיתוף בידע הארגוני הארגונים יבססו גם את
הבריתות שייווצרו בין עובדי הארגון ,אשר תורמים לחוזק והצלחת הארגון.

20

למידה היא התהליך שבו נוצר הידע באמצעות טרנספורמציה של התנסויות ודרכה :מה
שאנשים לומדים ואיך שהם מבינים ומיישמים למידה זו .ארגיריס ),(Argyris, 1992
בספרה על הלמידה הארגונית ,מציינת כי הלמידה הארגונית מתבצעת לא כאשר הארגון
עצמו מבצע את הפעולות המובילות ללמידה ,אלא רק כאשר הפרטים שבארגון ביצעו
למידה .כלומר – הלמידה בארגון אמורה להתבטא בהטמעה של הנלמד לתוך תהליכי
העבודה של הפרטים אשר השתתפו באירועי הלמידה שיזם הארגון .קרוסן ,ליין ו -וויאט
) (Crossan, Lane & White, 1999טוענים כי הלמידה הארגונית מתרחשת ברמות
שונות של הארגון :פרט ,קבוצה וארגון .שלוש הרמות הללו קשורות זו בזו על ידי תהליכים
חברתיים ופסיכולוגיים :אינטואיציה ,פרשנות ,מיזוג ומיסוד אשר מתרחשים בכל אחת
מהרמות ומהווים את הדבק שקושר את המבנה יחד .כבר בשנת  ,1955תאר פטר סנג'י
)סנג'י ,1955 ,ו (Senge, 1990-את התפתחות המודעות לנושא הארגון הלומד כסדרה של
גלים .הגל הראשון התמקד בעובדי החזית של הארגון ,הגל השני הקיף כבר גם את עובדי
ההנהלה עצמה ,והגל השלישי ,תאר סאנג ,יקיף כבר גם את כל עובדי הארגון ,והלמידה
תהיה חלק אינטגראלי ודרך חיים של מנהלים ועובדים מהשורה כאחת .ואכן אנו רואים
כיום את שינוי התפיסה שחל בארגונים ,המכוונים את עצמם להפוך לארגון לומד בכל
הדרגים ואף מגדירים את הלמידה לכל רוחב הארגון ,כחלק מחזון הארגון )למשל ראה
בחזון עיריית תל אביב ,סעיף  4.3ו(.4.4-

אפשר לסכם ולומר כי בתהליך הלמידה הארגונית בעצם מעורבים תהליכי "למידה
קולקטיביים" ,כפי שכונו על ידי דוונפורט ופרוזאק ),(Davanport & Prusak, 1988
אבל הם מתבססים על תהליכים של למידה אישיים אשר מתרחשים אצל העובדים .מדובר
בתהליך מורכב ,המבוסס על תהליכים וסיטואציות פורמאליות ולא פורמאליות כאחת.
בחלקו מתקיים תהליך זה באמצעות תהליכי למידה פורמאליים שונים אשר יוזם הארגון,
בין היתר באמצעות סדנאות ,ימי עיון והדרכות לעובדים ,אם כדי להעביר ידע חדש ולקדם
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עובד ותיק ואם כתהליך סוציאליזציה של עובד חדש ) .(Feldman, 1989אבל ,למרות
המשקל הרב שיש לידע בארגון ולמרות ההשקעה הרבה של הארגונים בכינון תהליכי
למידה בארגון ,ההערכה היא כי רק כעשרה אחוז מהידע המועבר בלמידה אכן מוטמע
בתהליכי העבודה של העובדים אשר עברו הכשרה כלשהי ) .(Lim & Morris, 2006נתון
זה מעורר שאלות רבות לגבי אפקטיביות תהליכי הלמידה הארגוניים ,ובעיקר מחדד את
הצורך בהבנה של הגורמים המשפיעים על ההטמעה של הלמידה בפרוצדורות העבודה של
המשתתפים בתהליכי הלמידה היזומים על ידי הארגון.

 2.1.5אפקטיביות הלמידה בארגון
בשנים האחרונות ,לאור המודעות ההולכת וגוברת של ארגונים מודרניים לפיתוח ההון
האינטלקטואלי של הארגון וההתעניינות ההולכת וגוברת ,הן במחקרים והן בפועל ,בהון
האנושי ובפיתוחו ,משאבים רבים מושקעים על-ידי ארגונים בפעילויות הדרכה בהן נוטלים
חלק מנהלים ועובדים .כמעט ואין עובד שלא מקבל הדרכה פורמאלית במסגרת עבודתו.
ההדרכות מיועדות לשפר את כישורי העובד ,ובמקרים רבים הינן חיוניות לביצוע תפקידיו
בארגון .אנשי ההדרכה בארגון מתבקשים להציג הישגים והצלחות ביחס להדרכות וביחס
לידע הארגוני .אבל במקרים רבים ,להבדיל מכל השקעה אחרת המבוצעת על-ידי הארגון,
דווקא ההשקעה בהדרכה אינה נבחנת על-פי קריטריונים מקובלים של בחינת כדאיות
ההשקעה .גם אם מושגת הצלחה בשלב הראשון של הטמעת הידע  -קרי  -למידה ,רוב
תהליכי הלמידה בארגון מתקיימים מתוך הציפייה שהעובדים יישמו בעבודתם את מה
שלמדו ) ,(Spector, 2003כלומר יגיעו לרמה של העברת ידע ,ואנו עדים לכך כי על אף
שבפועל תוכניות רבות של למידה בארגון מועברות לשביעות רצון המשתתפים ,הדעות
חלוקות לגבי מידת האפקטיביות שלהן בהיבט של שינוי ושיפור התפקוד הניהולי של
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המשתתף לאחר התכנית ,ומידת התרומה העסקית לארגון למול ההוצאות הישירות
והעקיפות הרבות המושקעות בתכניות אלו.

בהתייחס לשאלת אפקטיביות ההדרכות ,עולות שתי שאלות מרכזיות :מהם הגורמים
היכולים להשפיע על אפקטיביות ההדרכות? וכיצד נמדוד אפקטיביות זו?.

העברת הידע מושפעת ממספר גורמים הקשורים לסביבת העבודה ,תהליך ההוראה עצמו,
ואף הבדלי אישיות והבדלים ביכולות של הלומדים ,ולפיכך בחינה של הגורמים המשפיעים
על האפקטיביות של הלמידה בארגון יכולה להתמקד באספקטים שונים של התהליך.
מחקרים רבים התייחסו לגורמים ארגוניים וכאלו אשר בשליטתו של הארגון ,כגון הסביבה
הארגונית ,טכנולוגיית העברת הידע ,פורמט הידע ועוד משתנים חיצוניים כגון אלו
ואחרים .כיוון אחר של מחקרים מתמקד בעובד עצמו .חלקם מתבוננים באספקטים
טכניים ,אישיותיים ודמוגראפיים הקשורים לעובד ,וחלקם מתמקדים באספקטים
פסיכולוגיים הקשורים לעובד .עניינם של מחקרים אלו הוא לבחון את הגורמים הקשורים
לאישיותו של העובד או לסכמות הקיימות אצל העובד ביחס לגורמים שונים .ממחקרים
אלו עולה כי המוטיבציה של העובד מהווה אלמנט מרכזי באשר לתהליך הלמידה שלו;
אנשים שלא מעוניינים ללמוד כנראה שלא יקבלו את מירב היתרונות שמעבירה תוכנית
הלמידה ) (Spector, 2003ואם הארגון לא יעבד את היכולת להניע את עובדיו ללמידה,
הידע שבארגון לא ינוצל באופן מקסימאלי .מחקרנו אנו ,בדומה לחלק מהמחקרים
המקבילים האחרים בתחום ,מתמקד בניסיון לאתר את שורש המוטיבציה של העובד
המשתתף בתהליכי הלמידה הארגוניים ,מתוך שאיפה לזהות אלו מקורות מוטיבציה
תורמים יותר להמשך תהליך הלמידה ויביאו לידי כך שהעובד ימשיך את התהליך בשלב
ההטמעה והיישום בעבודה ,ואלו משתנים באופן כללי משפיעים על הטמעת הידע של
העובד בארגון.
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מבחינת מדידת האפקטיביות  -לכל הדעות מדובר בהליך מורכב שאינו פשוט כלל ועיקר.
יש לזכור כי לעיתים ,על אף שעובד עובר הדרכה יעילה ואפקטיבית ,הוא חוזר למסגרת
עבודתו ואינו מיישם את הדברים ) (Dessler, 1980לעיתים רבות מסיבות שאינן תלויות
בו ,כגון במצבים בו מנהל המחלקה לא מאפשר ליישם את הנלמד אצלו ) Spector,
 ,(2003ולכן בהתייחס לאפקטיביות הדרכות הארגון יש להבחין בין אפקטיביות לטווח
קצר ומידי באמצעות למידה ,לבין אפקטיביות לטווח ארוך באמצעות הטמעת הידע
ויישומו .במודל של קריקפאטריק ) ,(Krikpatrick, 1996אשר משמש רבות כבסיס
להערכת הדרכות בתחומים שונים ,באות לידי ביטוי גם האפקטיביות המידית וגם
אפקטיביות ההדרכות לטווח ארוך .על פי מודל זה ,הערכת ההדרכה מתבססת על הערכת
תהליך הלמידה בארבע רמות ,המתייחסות לשלבי תהליך הלמידה השונים:
 .1רמה ראשונה  -מדידת שביעות רצון המשתתפים .הערכה זו מבוססת על שאלון משוב
למדידת שביעות רצון המודרכים מההדרכה עצמה.
 .2רמה שנייה  -מדידת הלמידה במונחי מיומנויות .הערכה זו מתבצעת במהלך ההדרכה
או בסיומה ,ובאה לבחון ביצועים או ידע שנוספו בפועל למשתתפים במהלך ההדרכה.
לצורך הערכה זו משתמשים בשיטות צינון שונות כגון ציון גולמי ,או ציון יחסי.
 .3רמה שלישית  -מדידת השינויים בהתנהגויות החדשות או הפעולות במהלך העבודה
)יישום( .הערכה זו מתבצעת על ידי הערכת השינוי ההתנהגותי שחל לאחר שהלומדים חזרו
לשטח ואופן ביצוע התפקיד בפועל .להערכה זו מספר אופני ביצוע :א .חזרה על מבחני
סיום קורס ,ב .משוב בשטח ,ג .תצפית בשטח ,ד .קריטריונים חיצוניים להערכת ביצוע ,ו-
ה .שימוש באירועים קריטיים להערכה.
 .4רמה רביעית  -מדידת השינויים במשתנים של השפעה עסקית .שלב זה מתייחס
ליעילות ההדרכה מבחינת הוספת איכות ,ותרומה כלכלית לארגון וכו'.
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מחקר זה יתמקד אך ורק באפקטיביות מהסוג הראשון  -לטווח קצר ,וישתמש בשני
פרמטרים לצורך הערכה על פי המודל של  - Krikpatrickמדידת ידע )רמה שנייה( ומדידת
התנהגות )רמה שלישית( .כמו כן נבחן מה מידת השפעתה של מוטיבציית העובד על
אפקטיביות הלמידה שלו בארגון .נבחן להלן את משמעותה של המוטיבציה בכלל וכפי
שעולה ממחקרים בתחום.

 2.2מוטיבציה
 2.2.1הסבר והגדרה
עיון מעמיק במחקרים בתחום ניהול הידע העלה כי מעבר לגורמים האובייקטיביים
המשפיעים על הטמעת הידע בפועל ,למשתנה האנושי השפעה רבה והינו בעל חשיבות
עליונה .הארגונים ,המשקיעים רבות בתהליכי העברת הידע ,מקבלים לא אחת תוצאות
שונות ולא מספקות בקרב העובדים השונים .נראה כי למוטיבציית הלמידה של העובד
ישנה השפעה חשובה על אפקטיביות תהליך העברת הידע בארגון ,ואכן ניתן לראות כיום
יותר מחקרים המתייחסים למוטיבציה כאחד המשתנים הנבדקים.

מהי אם כן המוטיבציה ,לה מייחסים מחקרים בתחומים שונים חשיבות רבה כל כך?
מקור המילה מוטיבציה נמצא בשפה הלטינית ) (movereומשמעו  -תנועה ,וכך גם המילה
העברית למוטיבציה היא "הנעה" .מכאן שמהות המוטיבציה הינה התנועה שהיא מייצרת
באדם; גורם המסייע לנו בביצוע משימה ) .(Pintrich & Dale, 1996בימים של פריחת
הפסיכולוגיה ההתנהגותית ,ההתייחסות למוטיבציה כבעלת השפעה הייתה כמונח מיותר
וחסר השפעה במדע .התפיסה הייתה שהמוטיבציה נמצאת בשליטתו של האדם וברצונו.
עם הזמן התפיסה של הרצון כדבר חופשי ובר שליטה לחלוטין התערערה.
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הגדרות שונות ניתנו למונח זה .אטקינסון ) (Atkinson, 1964הסביר כי למוטיבציה ישנה
השפעה על הכיוון ,העוצמה וההתמדה של פעולות אותן עושה היחיד .סטאט ) Statt,
 (1994נזהר בהגדרת המוטיבציה והסתפק באמירה כי מדובר במונח כללי המשמש לכל
חלק בתהליך ההיפותטי המערב צרכים ,דחפים והתנהגות אשר מובילה למטרה אשר
מספקת אותם ) .(p. 274הגדרה כללית זו מאפשרת את ההתייחסות למגוון התיאוריות
הקיימות בתחום .וורום ) (Vroom, 1964שם דגש רב יותר לכוחה של המוטיבציה וטוען
כי מוטיבציה הינה תהליך המנהל את הבחירות אותן עושה היחיד .בין אם מדובר בגורם
המשפיע ,מכוון או מנהל ,ברור כי למוטיבציה ישנו תפקיד מרכזי ומשמעותי ,המשפיע על
בחירות האדם ,התנהגות האדם והתוצאות להן יגיע במשימה מסוימת .למרות מגוון
התיאוריות וההסברים הרבים והשונים הניתנים לגורמי המוטיבציה ,מוסכמה אחת חד
משמעית יש בתחום ,והיא שכל ביצוע שלנו הוא מכפלה של המוטיבציה שלנו ביכולתנו,
ומכאן חשיבותה הרבה של המוטיבציה וההשפעה הרבה שיכולה להיות לה על כל מהלך
חיינו.

לאור זאת יתמקד המחקר שלנו בניסיון לבסס את הגורמים המרכזיים המשפיעים על
המוטיבציה בהקשר של העובד וביחס לפעולות למידה הנדרשות ממנו במסגרת העבודה,
תוך התבססות בעיקר על הגישה הקוגניטיבית המתייחסת לתהליכים שעוברים על האדם
בתוך ראשו כגורמים המשפיעים על פעולותיו .לצד זאת יבחן המחקר גם את הקשר של
המוטיבציה של העובד עם תוצאות הלמידה שלו ,במטרה לחזק את מקומה של המוטיבציה
גם בהקשר של האדם העובד והלומד .נבסס קודם לכן את הקשר שיש למוטיבציה עם
למידה ,מתוך התבוננות במחקרים ותיאוריות בתחום.
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 2.2.2מוטיבציה בלמידה
התייחסות נרחבת לשאלת המוטיבציה ניתן למצוא במחקרים העוסקים בנושא הלמידה
של ילדים .במחקרים אלו שמים דגש על השפעתה של המוטיבציה על השונות בתוצאות
הלמידה בין התלמידים השונים .דיון מרכזי בהקשר של המוטיבציה בלמידה במחקרים
אלו עוסק בשאלת מקורות המוטיבציה והאבחנה בין שני סוגי מוטיבציה  -מוטיבציה
פנימית ומוטיבציה חיצונית ) .(Intrinsic motivation / Extrinsic motivationעל פי
הגישות השונות המוטיבציה יכולה לנבוע מתוך גורמים פנימיים או מתוך גורמים
חיצוניים.

אליבא דתיאוריות הקוגניטיביות ,המוטיבציה נתפסת כתפיסה מנטאלית ולא כתוצאה
בלבדית של אינסטינקטים וצרכים ) .(Csikszentmihalyi, & Nakamura, 1989על פי
גישה זו ,אינפורמציה מקודדת ונהפכת מיד לאמונות )סכמות( המהוות את המקור
לפעולתנו .התיאוריות הקוגניטיביות מדגישות את המבנים המנטאליים ומצביעות על כך
שמוטיבציה הינה תהליך פנימי .על פי תיאוריות אלו אנו מתייחסים לאופן בו המחשבות
שלנו משפיעות על ההנעה של האדם לביצוע משימה כלשהי.

חוקרים הבאים מגישת הצרכים ,והנובעים במקורם מתיאורית חמשת הצרכים של
מסלואו ,קישרו את המוטיבציה הפנימית בלמידה לצרכים שונים של הלומד .מקללנד
ואטקינסון ראו את המוטיבציה הפנימית של הלומד כמושפעת מהדחף להישגיות
)& McClelland, 1995, Atkinson, 1983; McClelland, Atkinson, Clark,
 ,(Lowell, 1975קובינגטון

) (Covington, 1984התייחס לדחף להערכה עצמית

והימנעות מכישלונות כמניע המרכזי של התלמיד .במחקרים אחרים זוהו צרכים כמו
הסקרנות ) ,(Deci, 1971הצורך בשליטה על תהליך הלמידה ) Lepper & Hodell,
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 ,( 1989ועוד צרכים פנימיים שונים ,המניעים תהליכי למידה אצל הפרט .הסברים
חיצוניים למוטיבציית הלמידה של ילדים במסגרות בית ספריות כוללים בין היתר
התייחסות לחיקוי מודלים מתוגמלים ,הצורך בהערכה חברתית ,קבלת תגמולים או
ביקורת ) ,(Cox 1997; Haywood & Burke, 1977סביבת הלמידה )פוטרמן(1999 ,
וכדומה.

המחקרים הרבים שעסקו בשאלת המוטיבציה של תלמידים במסגרת החינוך התעמתו גם
עם השאלה המתבקשת ביחס להשפעה שיש למוטיבציה הפנימית על החיצונית ,ולהפך.
נמצא כי חיזוק המוטיבציה הפנימית מפחית את התלות בתגמול חיצוני ללמידה ,ולהפך:
כאשר מתגמלים חיצונית תלמיד על ביצוע משימה שבוצעה על בסיס מוטיבציה פנימית
שלו ,עלולה להתערער המוטיבציה הפנימית המקורית שלו )Decharms & Muir, 1978
; .(Deci, 1975כאשר מאפשרים לתלמיד לארגן את רעיונותיו ,לשלוט בהם ולפתח מערך
של למידה עצמאית ,התלמיד ימשיך תהליכים אלו בעצמו מתוך הנעה פנימית ) Haywood
 .(& Burke,.1977; Deci, 1975הילד ,נטען על ידי לאפר והודל ) Lepper & Hodell,
 ,(1989נולד עם מוטיבציית למידה פנימית טבעית )הוא לומד שפה ועובר תהליך חיברות
באופן טבעי!( ועם השנים הוא מאבד יכולת זו ,וכשהוא מגיע לבית הספר הוא לומד בדרך
כלל ללא מוטיבציה פנימית .מצב זה מתרחש מכיוון שהמערכת מקלקלת את המוטיבציה
הפנימית על ידי כך שהיא משתלטת על השליטה של התלמיד; היא קובעת לו מתי ללמוד,
מה ללמוד ואיך ללמוד .זאת ועוד :בלמידה במסגרת בית הספר נאבד הקשר היישומי
והלמידה נעשית פסיבית ,אומרים לאפר והודל ) .(Lepper & Hodell, 1989במחקרים
המודרניים מתייחסים למוטיבציה של התלמיד כדבר מורכב ולא חד-גוני .ווינר ) Weiner,
 (1984לדוגמא ,טען כי בבחינת המוטיבציה בכיתה ,אין להתבסס רק על רעיון אחד ,אלא
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להתייחס לתמונה המורכבת .יש לקחת בחשבון גם את הפן של הרגשות כגורם המשפיע על
המוטיבציה במסגרות החינוך ,וגורמים לא רציונאליים המשפיעים על התלמיד.

התעניינות בהשפעת המוטיבציה ללמידה על תוצאות הלמידה ניתן לראות גם בהתייחסות
לסקטור של סטודנטים בוגרים באופן ספציפי .כך למשל במאמר של בול )(Ball, 1984
ובמחקר של קליין ,נוו ו -וואנג ) (Klein, Noe, & Wang, 2006אשר נערך על סטודנטים
למנהל באוניברסיטה .הם בחנו את ההשפעה של אמצעי ההוראה )מתוקשב או "פנים מול
פנים"( ,מטרות הלמידה הנתפסות ומחסומים נתפסים ,על המוטיבציה ללמידה ,והשפעת
מוטיבציה זו על תוצאות הלמידה של הסטודנטים .הם מצאו קשר בין מידת המוטיבציה
של הסטודנטים לבין תוצאות הלמידה בשלושת הפרמטרים אשר בדקו :שביעות הרצון,
ציונים ומטא-קוגניציה.

בשונה ממחקרים המתמקדים בעיקר בהקשר של הלמידה של הילד ושל סטודנטים
בוגרים ,המוטיבציה במקום העבודה מעוררת שאלות מגוונות המתייחסות לאספקטים
שונים של אינטראקציות העבודה .כמו כן ,אנו עוסקים בהתייחסות לאדם בוגר עם סביבה
משפיעה שונה בתכלית מסביבת ההשפעה הן של הילד והן של הסטודנט .כל זאת דורש
התאמה של התיאוריות המקובלות במוטיבציה לדיון הספציפי ביחס לעובד.
בפרק הבא נדון ונתייחס לנושא המוטיבציה של העובד.

 2.2.3מוטיבציה בעבודה
מנהל צריך ליצור מוטיבציה אצל עובדיו בכדי שיעזרו לו לקדם את ביצוע המשימה
המוגדרת של הארגון וליישם את החלטות הארגון ,אך המנהל ,המעסיק של העובד,
מתחרה תמיד עם כוחות אחרים על זמנו ומרצו של העובד ) .(Landy & Cont, 2004ה -
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") "Workaholicמכור לעבודה( נתפס כמי שיש לו מוטיבציה גבוהה מידי לעבודה ,המוכן
להשקיע בעבודתו מעל ומעבר ,גם אם זה גורם להשקעה מועטה מידי באספקטים אחרים
של חייו )משפחה ,קהילה וכדומה( .עבור חלק מהמעסיקים ,העסקת  Workaholicהינה
סוג של ניצחון עבורם אך מי שאינו "מכור" לעבודתו מרגיש את המתח שבין הכוחות
המתחרים על זמנו ומרצו ולפיכך ,אומרים לנדי וקונט ) ,(Landy & Cont, 2004בחינה
של מוטיבציית העבודה בתוך ואקום הינה חסרת משמעות .המוטיבציה בעבודה מתייחסת
לתהליכים מוטיבציוניים המכוונים לתחום העבודה ) (Muchinsky, 2003ומשפיעים,
בדומה להגדרה הכללית של מוטיבציה ,על הכיוון ,העוצמה וההתמדה של התנהגותנו
הקשורה לעבודה .למוטיבציה ישנה ,כאמור ,השפעה קריטית על הביצועים בכל תחום; כך
גם בתחומי העבודה נהוג להבחין בין יכולות העובד )כישוריו ,ידיעותיו וכד'( לבין
המוטיבציה שלו ומחויבותו לארגון .רק שני חלקים אלו יחד יוצרים את בסיס הביצועים
של העובד ) .(Nordhaug, 1994בארבעים השנים האחרונות התפתחו תיאוריות שונות
המציעות הסברים שונים לאותו אספקט בהתנהגות האדם :מוטיבציה בעבודה ,ומבוססות
על גישות שונות  -סביבתיות ,חברתיות וקוגניטיביות .כל אחת מהגישות השונות ביחס
למוטיבציה בעבודה שמה את הדגש על אחת משלוש הקטגוריות הבאות ) & Steers
:(Porter, 1991. p. 20

 .1מאפיינים אישיים של העובד :אינטרסים ,גישה כלפי עצמו וכלפי התפקיד ומרכיבים
בעבודתו ,וצרכים  -ביטחון ,חברה והשגיות.
 .2מאפייני התפקיד :סוגי התגמולים הפנימיים ,מידת האוטונומיה ,מידת המשוב הישיר
ומידת הגיוון בתפקיד.
 .3מאפייני סביבת העבודה :סביבת העבודה המיידית )עמיתים ומנהל( ,וצעדים ארגוניים
)נהלי תגמולים אישיים ומערכתיים(.
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בין הגישות הראשונות שטיפלו במוטיבציה בעבודה נמצאת "גישת הניהול המדעי" אשר
בחנה את יעילות הביצוע של העובדים בסיטואציות שונות ובנתה "תוכנית עבודה" ,אשר
לצד אימון ותמריץ כספי ,אמורה לייעל את ביצוע התפקיד .גישה פטרנליסטית זו הוחלפה
בשנות השלושים עם "גישת יחסי האנוש" של מאיו שטענה שעצם ההתייחסות לאדם
העובד כבר תשפיע על ביצועיו ועל המוטיבציה שלו באופן חיובי .בתחילת שנות החמישים,
התפתחו "תיאוריות התוכן" אשר מטרתן הייתה לזהות גורמים המשפיעים על המוטיבציה
של העובד .תיאוריות הדוניסטיות קישרו בין עובד מרוצה ושמח לבין המוטיבציה שלו
בעבודה .על פי אחת מהגישות האלו ,המוראל נתפס כמרכיב מרכזי המשפיע על
המוטיבציה בעבודה .סיפרו של ויטלס ) (Viteles, 1953אף נקרא " “Motivation and
 ,Morale In Industryוקישר בין המוראל של העובד לפרודוקטיביות שלו .על פי
התיאוריה של הרצברג

) ,(Hertzberg, 1985המהווה התפתחות לפירמידת חמשת

הצרכים של מסלואו ,ישנם שני סוגים של צרכים המניעים את העובד " -צרכים היגייניים"
הכוללים את נושא השכר ,סביבת העבודה ,ביטחון תעסוקתי ,יחסים חברתיים וכדומה,
ו"צרכים מוטיבציוניים פנימיים" כגון עצמאות ,הערכה ,אחריות ,אתגר וכדומה .אם
הצרכים ההיגייניים לא מושגים העובד לא יהיה מרוצה בעבודתו .אבל בכדי להגיע
לשביעות רצון בעבודה על העובד למלא גם את הצרכים המוטיבציוניים הפנימיים .על פי
הרצברג ) (1985מערכת של תגמולים בארגון מתייחסת ליתרונות פנימיים וחיצוניים אשר
העובדים זוכים להם בעבודתם.

האבחנה של הרצברג בין שני סוגי הצרכים מזכירה לנו את האבחנה בין מוטיבציה פנימית
ומוטיבציה חיצונית ,אשר התפתחה בתחום המחקר על המוטיבציה ,כפי שתואר ביחס
למוטיבציה בלמידה .הכסף )מוטיבציה חיצונית( מספק שביעות רצון שאינה מתבססת על
הפעולה עצמה ,אך הארגונים מנסים בעזרתו לקשור את המוטיבציה של העובד למטרות
הארגון .נמצא כי מערכת התמריצים האידיאלית היא זו המבוססת על הקשר לעבודה
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עצמה ,אשר צריכה להיות משביעת רצון עבור העובד )לקשור בין המוטיבציה הפנימית
לחיצונית( .ואכן תיאוריות ביהביוריסטיות מודרניות על ארגונים מדגישות את המוטיבציה
הפנימית )הנחוצה במיוחד בביצוע משימות יצירתיות( המבוססת על הזדהות עם הארגון
ומטרותיו ,מטרות משותפות והגשמת הנורמות האישיות ).(Osterloh & Frey, 2000
תיאוריות אלו נקראות גם "תיאוריות הצבת מטרות" ומתבססות על כך שיש להציב לעובד
מטרות מאתגרות.

מהתיאוריה של הרצברג צמחה גם הגישה המדגישה את חשיבותו של "התפקיד המועשר"
הכוללת התייחסות לשלושה מרכיבים בתפקיד העובד :אוטונומיה ,שלמות ומשוב .כאשר
שלושת מרכיבים אלו קיימים בתפקיד ,טענו הקמן ואולדהיים ) Hackman & Oldham,
 ,(1976נבנית מוטיבציה אצל העובד מכיוון שמתממש הצורך בשליטה ונוצרת תחושת
משמעות.

התיאוריות הקוגניטיביות אשר החלו להופיע בשנות השישים המוקדמות ,התייחסו
לתהליך פנימי שעובר העובד ,וראו את האדם כישות אקטיבית האוספת מידע בכדי להגיע
להנעה חיצונית או פנימית .בשלב הראשוני התייחסו עדיין למוטיבציה בעבודה כגורם די
אחיד ללא אבחנה בין האיכויות השונות של האנשים השונים .מאוחר יותר הובן כי האדם
אינו ייצור רציונאלי לחלוטין וכי המוטיבציה של עובדים מושפעת מאישיותם ואיכותם
השונה בתחומים שונים ,ואף מגילם והסביבה בה הם נמצאים .להשפעה השונה של
הסביבה על המוטיבציה של העובד ישנן השלכות משמעותיות כיום כאשר סביבת העבודה
מערבת לעיתים קרובות עובדים מארצות ותרבויות שונות ).(Landy & Cont, 2004
בהמשך למחקרים אלו צמחו גם מחקרים הבוחנים את המוטיבציה של העובד מזוויות
שונות ובהקשרים שונים ביחס לעבודתו ,למשל  -נבחנה המוטיבציה של העובד ורמת
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השירות שהוא ייתן ללקוחות הארגון ואיכותו ) ,(Hays & Hill, 2001מידת היעדרותו
מהעבודה ,מידת ההשקעה הכללית בביצוע העבודה ,קריירה של נשים ) & Lerner, Brush
 ,(Histrich, 1997ואפילו ליחסו של העובד לאיכות הסביבה ) Govindarajulu & Daily
.(2004

פרופ' ויקטור ורום ,אחד החוקרים הבולטים ביותר בתחום חקר המוטיבציה בעבודה,
מציע תיאוריה שהפכה לאחת התיאוריות היותר נפוצות ונחקרות בתחום המוטיבציה
בעבודה ,וידועה בשמה "תיאורית הציפייה" ) .(Expectancy theoryתיאוריה זו מהווה
את המקור לחלק מהמשתנים שבודדנו במחקר זה והערכנו שתהיה להם השפעה על
המוטיבציה של העובד גם בהקשר הספציפי של למידה בארגון .נציג תיאורה זו בתת הפרק
הבא.

 2.2.3.1תיאורית הציפייה של ורום
ב  ,1964בספר שנקרא ” "Work and Motivationונחשב לאבן דרך בתחום ,הציע ורום
תיאוריה חדשה בתחום המוטיבציה בעבודה .התיאוריה שלו ,הנקראת גם
 ,(Valence, Instrumentality, Expectancy) The VIE Theoryלקחה בחשבון את
הבחירה של העובד באפשרות אחת מתוך שלל האפשרויות הקיימות עבורו בכל מצב .על פי
תיאוריה זו המוטיבציה של האדם מושפעת מהציפייה ומההערכה שלו את התוצאה של
פעולה מסוימת.

הנוסחה הידועה של תיאוריה זו נראית כך -
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Motivation Forces = Expectancy (∑ instrumentality X valence).
כאשר  expectancy -היא האמונה שהמאמץ של היחיד יביא להשגת המטרה הביצועית
הנדרשת,

 Instrumentalityמתייחס לתגמול/תוצאה שיהיו פועל יוצא של הפעולה

הנדרשת ,ו  Valence -הינו הערך שיש לאותו תגמול  /תוצאה בעיני היחיד.

על פי תיאוריה זו העובד שואל את עצמו שלוש שאלות ,הקשורות למונחים על פיהם
נקראת תיאוריה זו -
•

) Valenceמשיכה של האדם לתוצאה מסוימת(  -עד כמה אני מעריך את
התוצאות הצפויות מפעולה מסוימת )למשל קידום בתפקיד(?

•

) Instrumentalityההשלכות החיוביות והשליליות הצפויות מהתוצאה של
פעולתי(  -האם התוצאה לה אני מצפה צפויה להוביל לתוצאות אחרות )למשל אם
אני מצפה לקידום ,אני יכול לצפות לכך שכתוצאה מהקידום אצטרך לעבוד שעות
ארוכות יותר ,למתח מוגבר עם עמיתים וכדומה(?

•

) Expectancyציפייה(  -האם יש סיכוי שהפעולה אותה אני שוקל )למשל לעבוד
קשה( אכן תוביל לתוצאה המצופה )קידום(?

התשובות לשאלות אלו הן המשפיעות על המוטיבציה של העובד .תיאוריה זו נקראת גם
"תיאורית הציפייה" מכיוון שעל פיה לעובד ישנה ציפייה שהפעולה אותה הוא שוקל אכן
תביא לתוצאות אותן הוא מעריך כבעלת ערך עבורו .תיאוריה זו מתמקדת בעיקר
באספקטים של מוטיבציה חיצונית .משמעות יישום תיאוריה הציפייה בארגונים היא שעל
המנהל  :א .לקשר את המשימה לתוצאה לה יש משיכה חיובית בעיני העובד; ב .להבהיר
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לעובד את ההשלכות המלאות של הפעולה; ו  -ג .לבצע תיאום ציפיות עם העובד ,ולהבהיר
מה התוצאות הנלוות הצפויות של פעולתו.

תוצאה חיובית ,כהגדרת התיאוריה של  ,Vroomאו תגמול ,כמוגדר בהרבה מחקרים ,יכול
להתבטא כפרס פיננסי באופן ישיר או באופן עקיף  -למשל על ידי חלוקת רווחים ,העלאה
במשכורת ועוד ) ,(Govindarajulu & Daily, 2004אך על אף שתגמולים כספיים יכולים
להיות הגורם המוטיבציוני החזק ביותר עבור עובדים ישנם מחקרים המראים כי הכסף
אינו גורם יעיל למוטיבציה לאורך זמן ,ואילו הטבות חלופיות כמו חניה נוחה ,חופשה
) ,(Bragg, 2000; Geller, 1991או הערכה ,שבח והכרה בתרומתו של העובד לארגון,
אף הם נחשבים כתגמול בעל ערך בעיני חלק גדול מהעובדים ,ויכולים אף הם להיות
אפקטיביים בהגברת המוטיבציה של העובד ).(Jeffries, 1997; Roshanlevina, 2005
תוצאות אינהרנטיות ) (intrinsicיכולות להניע חלק מהעובדים ,לא פחות מאשר תוצאות
חיצוניות ) ,(extrinsicואפילו יש הטוענים כי מוטיבציה המושתתת על אלמנטים פנימיים
חזקה יותר  -במיוחד בהקשר של הנעת עובדים  -כפי ש (2002) Maurer -מצא שלציפייה
לרווח אינהרנטי היו קשרים חזקים יותר עם פעילויות לפיתוח אישי שבהם נקט העובד.
יחד עם זאת ,ישנם חוקרים המייחסים פחות רציונאליות למוטיבציה וטוענים כי יש לזכור
כי אנשים פועלים ,לעיתים ,ממניעים לא רציונאליים לכאורה ,וכך לא תמיד תיאוריה
הגיונית ומסודרת כל כך יכולה להסביר את בחירותיו ושיקוליו של האדם ) Muchinsky,
 .(2003משתנים שונים מהמודל של  Vroomשימשו במחקרים שונים על מוטיבציה
בלמידה ומוטיבציה בעבודה .למשל  -קוליקוויט ושותפיו )(Colquitt, LePine & , 2000
 Noeהניחו כי הציפייה ) (Expectancyוהערך ) (Valenceשל התגמול יהיו משתנים
מתווכים מרכזיים בין מאפייני הפרט ומוטיבציה ללמידה .בבחינה של התיאוריה שלהם
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אכן נמצא כי לערך של התגמול בעיני העובד ישנה השפעה סטטיסטית משמעותית כמשתנה
מתווך.

גם נוו ו -ווילק ) (Noe & Wilk, 1993שיערו ומצאו שהערך של התגמול מהווה משתנה
חשוב בהשפעה על המוטיבציה להשתתפות עובדים בפעילויות פיתוח אישי .הדגש העולה
ממחקרים אלו ואחרים הוא ,כי כל עובד תופס את התגמול באופן שונה ,והערך שיש
לתגמולים שונים הוא אינדיווידואלי; לכן נדרשת מערכת מגוונת של תגמולים בארגון .אנו
מבינים כי מגוון התוצאות החיוביות האפשריות הוא רחב ,נתון לפרשנות של הפרט ,ויכול
להיות מבוסס על גורמים פנימיים או חיצוניים .לפיכך גם מחקרנו יתמקד ביתרון הקיים
בידע המועבר ,על פי תפיסת העובד ,ולא ליתרון אבסולוטי או יתרון אותו הארגון תופס
כמשמעותי.

התיאוריה של ורום מתייחסת לשאלת המוטיבציה של העובד באופן כללי ,ואליו אנו ננסה
במחקר זה למקד את השאלה והתיאוריה להבנת הגורמים המשפיעים על המוטיבציה של
העובד ללמידה ולהטמעת ידע ,ונבחן האם מרכיב הציפייה של העובד שכתוצאה מהלמידה
ומהטמעת הידע הנדרשים ממנו הוא ישיג תגמול שהוא בעל ערך עבורו ,ישנה השפעה על
המוטיבציה שלו ללמידה ,כמו שעולה למשל ממחקרם של כהן ,סוק וסוק ) & Chen, Sok
 ,(Sok, 2007אשר מצאו כי לעובדים בעל ציפייה לקבלת קידום בעבודה בעקבות הצלחה
בקורס המועבר מטעם הבנק בו הם עובדים ,אכן הייתה מוטיבציה גבוהה להצליח בקורס
זה.

התיאוריה של ורום נושקת לתיאוריה של בנדורה באספקט של הערכת היכולת .כמו ורום,
גם בנדורה מתייחס למשתנה ההערכה של היכולת האישית להשגת המטרה כמשתנה
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המשפיע על המוטיבציה ,אם כי בנדורה מייחס לכך את רוב כובד המשקל וממקד יותר את
הפירוש והתווך של משתנה זה .נבחן כעת את התיאוריה של בנדורה.

 2.2.3.2תפיסת המסוגלות של בנדורה

אחת מהתיאוריות המרכזיות בתחום המוטיבציה הינה תיאורית תפיסת המסוגלות )או -
כוללות עצמית( של בנדורה ,אותה הציג כבר ב (Bandura 1977) 1977 -ומאז המשיך
להציג במחקריו הרבים גם את השלכותיה על תחומי החיים הרבים )Bandura, 1978,
 ,1982, 1986 1995, 1997ועוד ( .על פי תיאוריה זו ,הניח בנדורה כי תפיסת המסוגלות
האישית היא זו המשפיעה על ההתנהגות ועל המוטיבציה המעורבת בלמידה .משתנה זה
נקרא בפיו " “Self-Efficacyוהוא מתייחס לתפיסת המסוגלות של הלומד בעיני הלומד
עצמו .התחושה של מסוגלות אישית היא היסוד לפעולת האדם .כל הפקטורים האחרים
הנתפסים כמוטיבציוניים ,על פי בנדורה ,מקורם קודם כל בתפיסת המסוגלות של האדם.

תפיסת המסוגלות מובילה את האדם דרך תהליך קוגניטיבי ,יעיל והחלטי .היא תשפיע על
היכולת שלו להניע את עצמו לביצוע משימה ועל האיכות של אותה ההנעה .לתפיסת
המסוגלות ,כמו גם למטרות האישיות שלנו ,ישנה השפעה על יישום המוטיבציה והביצועים
של האדם בכל תחומי החיים .כאשר לאדם יש הערכה נמוכה ביחס ליכולות שלו ,אומר
בנדורה )אצל  ,(Lankard, 1999הוא יגביל את מידת השתתפותו באותה פעילות ויש יותר
סיכוי שיוותר עליה כליל עם הסימן הראשון לקושי .לפיכך ,הערכה עצמית מהווה מחסום
לפיתוח הקריירה של אנשים שונים .גישה זו הוכחה לדברי בנדורה במחקרים רבים אותם
הוא מציג במאמריו השונים )בין היתר  .(Bandura & Locke, 2003 -בנדורה )(1997
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מזהה ארבע דרכים בהן מתפתחת הערכת המסוגלות האישית :הישגים בביצוע משימות
בפועל ,למידה מתצפית על מודלים הדומים לו ,אמירות של הסביבה לגבי יכולתו ,והמצב
הפיזי והיעילות של הפרט בזמן ביצוע משימה )תחושות של מתח וחרדות אותן הוא חווה(.
לגורמים אלו השפעה שונה בהתאם לאופן בו האירועים נתפסו על ידי הפרט ובהתאם
להתגברות או אי התגברות על המכשול שעלה.

כאמור ,לתפיסת המסוגלות האישית של האדם בכלל ,וילדים בפרט ,ישנן השלכות
מרחיקות לכת ,על פי בנדורה ,עד כדי כך שהיא יכולה להוביל למשל לדיכאונות של ילדים
הנגרמים מתפיסתם את חוסר המסוגלות החברתית והאקדמית שלהם ) Bandura et al,
 ,(1999ומשפיעה גם על מסוגלות ההתמודדות עם מצבי לחץ ) Benight & Bandura,
 ,(2004פיתוח והתמודדות עם פוביות שונות ) (Wiedenfeld et al, 1990ועוד.

מחקרים שונים בחנו את השפעתה של תפיסת המסוגלות בהקשרים שונים הקשורים
ללמידה ,כמו למשל המחקר של  (2008) Hsieha, & Schallertbאשר מצא והוכיח קשר
חזק בין תפיסת המסוגלות של סטודנטים בקורס ללימודי שפה לבין ההצלחה שלהם
בקורס כפי שנמדד בין היתר גם בציון הסופי שלהם בקורס.

בנדורה מצא כי תפיסת המסוגלות של העובד משפיעה גם על היכולת של העובד להתמודד
עם מצבים מאתגרים שונים במסגרת עבודתו ) ,(Bandura, 1977מחקרים אחרים הראו
כי תפיסת המסוגלות של העובד קשורה באופן חיובי עם רמה גבוהה של ביצוע משימות
ושימוש בטכנולוגיות חדשות ) & Gist, Schwoerer & Rosen, 1989; Hill, Smith
 ( Mann, 1987ומחקרים נוספים מצאו כי עובדים בעלי תפיסת מסוגלות גבוהה יבחרו
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לקחת חלק במשימות מאתגרות ויבחרו לקחת אחריות אישית על פיתוח עצמי של יכולתם,
יותר מאלו שתפיסת המסוגלות שלהם נמוכה ) & (Bandura, 1982; Bandura
 .Schunk, 1981גם סטג'וקוביק ולוט'ן ) (Stajkovic & Luthan, 1988היו בין
הראשונים בתחום אשר התמקדו בבחינת השפעתה של תפיסת המסוגלות על גורמים
שונים במסגרת העבודה .הם ביצעו ניתוח-על של מחקרים בתחום ,ומצאו רשימה של
משתנים שונים בהם תפיסת המסוגלות נמצאה כמשפיעה בתחומי העבודה.

ישנם מחקרים אשר התמקדו בבחינת הקשר שיש לתפיסת המסוגלות וללמידה של
עובדים .למשל ,גוטרי ושוורר ) (Gutherie & Schwoerer, 1994מצאו כי עובדים אשר
היו בטוחים ביכולתם ביחס ללמידה הנדרשת מהם ,היו גם בעלי גישה חיובית ללמידה
עצמה .ממצא זה מעיד על ההשפעה המוקדמת שיש לתפיסת המסוגלות של העובד  -עוד
לפני שההדרכה עצמה החלה!

גם כהן ,סוק וסוק ) (Chen, Sok, & Sok, 2007בחנו את ההשפעה שיש למשתנים שונים,
כולל תפיסת המסוגלות ,על הצלחה בקורס .הם חקרו עובדי בנק בקמבודיה העוברים
קורס המועבר על ידי הבנק ומצאו ,כי מעל  80%מהנבדקים הראו ביטחון עצמי גבוה
ביכולתם להצליח בקורס .החוקרים משייכים את הצלחתם של העובדים בקורס למשתנה
זה )תפיסת המסוגלות( ,בנוסף למחויבותם ללמידה ולמוטיבציית הלמידה הגבוהה של
העובדים בבנק זה .גם המחקר של איסלן וקוסטי ) (Eiselen & Coetsee, 2006נערך על
עובדי בנק והשווה את אפקטיביות הלמידה של שתי קבוצות עובדים בבנק .נמצא שם
שלתפיסת המסוגלות של העובדים הייתה השפעה על אפקטיביות הלמידה בקורסים של
הבנק.
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המחקר של קולקוויט ושותפיו ) (Colquitt, Le Pine & Noe, 2000מצא ,כי תפיסת
המסוגלות השפיעה באופן חיובי על המוטיבציה ללמידה של העובדים וקויינונס
) (Quiñones, 1995מצא ,כי תפיסת המסוגלות של הלומדים קשורה באופן חיובי עם
ביצועי הלמידה והאפקטיביות שלה .גם המחקר של טאי ) (Tai, 2006מחזק את הקשר
המשוער הקיים בין תפיסת המסוגלות של העובד לפני תחילת הלמידה ,המוטיבציה שלו
ללמידה ותוצאות הלמידה .לעומת מחקרים אלו ,מחקרם של נוו ו -ווילק ) Noe & Wilk,
 (1993מצא כי משתנים אחרים ,כמו הגישה הלימודית ,תפיסת הצורך בפיתוח אישי
והתגמול המצופה ,השפיעו על השתתפותם של עובדים בארגונים שונים בתוכניות לפיתוח
אישי ,יותר מאשר תפיסת המסוגלות של אותם עובדים .כמו כן ,נמצא כי מידת ההשפעה
של משתנה תפיסת המסוגלות על משתנים כמו מספר השעות שהשקיעו בתוכניות להעשרה
ופיתוח אישי ,מספר הקורסים בהם הם משתתפים ותוכניותיהם העתידיות להשתתף
בקורסים לפיתוח אישי ,שונה בין הסקטורים השונים של המועסקים )למשל ,קיימת
השפעה רבה יותר אצל המהנדסים לעומת מנהלים( ).(Noe & Wilk, 1993

מכאן ,שרוב המחקרים תומכים בהנחה כי לתפיסת המסוגלות יש השפעה על מוטיבציית
הלמידה ועל הלמידה בפועל של עובדים ,ולפיכך תפיסת המסוגלות על פי התיאוריה
הקוגניטיבית של בנדורה ,תהווה את אחד המשתנים אשר על פי השערת המחקר תהיה
להם השפעה על המוטיבציה להטמעה ועל ההטמעה בפועל.

לצד המחקר המתפתח בנושא של המוטיבציה בעבודה באופן כללי ,ועם התחזקות הערך
של הידע בארגון ,התעצמותו של הארגון הלומד ,חשיבות ההון האינטלקטואלי בארגון
והתפתחותה של דיסציפלינת ניהול הידע ,הולך ומתפתח גם התת-תחום המחקרי העוסק
בשאלה של מוטיבציה ללמידה )והעברת ידע( בעבודה .תת תחום זה דורש התייחסות
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לגורמים הקשורים למוטיבציה בלמידה באופן כללי ,תוך שילוב והתאמה לגורמים
הקשורים למוטיבציה בעבודה ,ולאספקטים הקשורים במבנה הדינאמי של הארגון
המודרני.
נציג בהמשך הדברים את העולה ממחקרים בתחום זה.

 2.2.4מוטיבציה להטמעת ידע בעבודה
הטמעת ידע באה בעבודה באה לידי ביטוי בכמה אופנים ,כולל למידה ורכישת ידע ויישומו.
הלמידה מוגדרת לצורך מחקר זה כתהליך מתוכנן ופורמאלי אשר מנוהל על ידי הארגון
עצמו על מנת לספק לעובד כלים מתאימים לצורך עבודתו בארגון .מוטיבציה ללמידה
מתוארת כהתלהבות ,תשוקה או צורך ללמידה והטמעה של התוכן המועבר בקורס (Noe,
).1986

ניתן להבחין כי המחקרים בתחום זה ,בדומה למחקרים האחרים בתחומי המוטיבציה,
מנסים לענות על שתי שאלות מרכזיות :מה מידת השפעתה של המוטיבציה של העובד על
אפקטיביות הטמעת הידע שלו? ומה מחולל מוטיבציה זו? במחקר אחד ,למשל ,שבחן את
אפקטיביות הלמידה של עובדים ,הדגישו החוקרים )(Axtell, Maitlis & Yearta, 1997
את הקשר החזק אשר נמצא בין מוטיבציית העובדים להטמיע את המידע המועבר להם
במסגרת הארגונית וההטמעה שלהם בפועל ,כפי שנמדדה במחקר זה חודש ושנה אחרי
הקורס .הם מצאו כי אותם עובדים להם הייתה מוטיבציה גבוהה יותר מלכתחילה הם גם
אלו שהשקיעו יותר מאמצים בהטמעה של הידע .מחקר זה העמיד בשורה אחת את משתנה
המוטיבציה יחד עם משתנים כמו כוללות עצמית ) ,(self efficacyרלוונטיות הלמידה,
תמיכת הממונים ועצמאות בעבודה.
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המחקר של היקס וקלימוסקי ) (Hicks & Klimoski, 1987העלה ,כי המוטיבציה
ללמידה הייתה המשתנה היחיד ,מבין המשתנים אותם בדקו ,לו הייתה השפעה חיובית על
התוצאות השונות הקשורות לפעילויות של למידה בארגון .מחקרים שונים מראים כי
עובדים המגיעים לקורס בארגון עם רמת מוטיבציה ללמידה גבוהה יותר מצליחים יותר
בקורס ,והם משלימים את הקורס באחוזים גבוהים יותר ) & Mathieu, Tannenbaum,
Salas,1992, Biersner, Ryman, & Rahe, 1977; Salas & Canon-Bowers,
 .(2001גם תוצאות המחקר של קולקוויט ,לה פיין ונואו ) Colquitt, Le Pine & Noe,
 (2000מחזק את ההנחה ,כי ישנה חשיבות רבה למוטיבציה ללמידה בהקשר של הצלחה
בלמידה של עובדים במסגרת עבודתם .מחקרם נמשך על פני  20שנה ומצא ,שליכולת
קוגניטיבית כללית יש קורלציה עם למידה ואילו למוטיבציה ללמידה יש קורלציה עם
היכולת ללמוד ,ובביצוע חישובי רגרסיה של שני המשתנים  -היכולת ללמוד והמוטיבציה
ללמוד – מסתבר כי הם מסבירים  (!) 63%של השונות של הלמידה .מחקרם של בולדווין,
מגיווקה ו -לוהר ) (Baldwin, Magjuka & Loher, 1991מצא קשר בין המוטיבציה
ללמידה לשיעור מסיימי הקורס וגם לתפיסת מידת העברת הידע ,ומחקרם של נוו ו -ווילק
) (Noe & Wilk, 1993מצא קשר חיובי עקבי בין המוטיבציה לפעילויות לפיתוח אישי
שעושה העובד.

חוקרים אחרים שבחנו את השתתפותו של האדם הבוגר בתוכניות למידה ופיתוח עצמי
)" ("developmental activitiesמצאו כי למוטיבציה ישנו תפקיד עיקרי בהשפעה על
מידת השתתפותו של העובד הבוגר בפעילויות של העשרה ולמידה ) Kozlowski & Farr,
 .(1988; Farr & Middlebrooks, 1990; Noe & Wilk, 1993כך גם הדו"ח שמציגים
בארגון  OECDהעולמי ) OECD Organization for Economic Co-operation and
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 ,(Development, 2005.שמטרתו לחקור ולקדם נושאים מתחומי החינוך ,המסחר,
המדע ועוד תחומים להם השלכה כלכלית וחברתית על מדינות יחידות ועל כלל העולם,
מצביע על כך כי ישנן ראיות לעובדה כי חוסר מוטיבציה של האדם הבוגר הינו אחד
מהגורמים העיקריים לחוסר השתתפותו בתהליכי למידה.

מת'יו ,טטנבאום וסאלס ) (Matiheu, Tannenbaum & Salas, 1992הציעו מודל
המקשר בין תוצאות החשובות לעובד ביחס לעבודתו ומוטיבציה ללמידה ,באמצעות הצגת
קשר בין מידת המוטיבציה של העובד לשתי קטגוריות של גורמים :גורמים אישיים
)מעורבות בעבודה ותכנון הקריירה( ,וגורמים סביבתיים )הכוללים תמיכה ואמצעיים
סביבתיים והשתלבות מרצון בלמידה( .נורדהווג ) (Nordhaug, 1994מבחין בין גורמים
המשפיעים על הטמעת הלמידה הארגונית אשר מקורם ברמת המקרו  -הארגון )תמיכת
הממונים ,קיומו של ציוד נידרש ,מערך תגמולים בפועל וכד'( ,לבין גורמים ברמת המיקרו -
העובד )זמן פנוי להטמעה ,רלוונטיות לעבודה משתנים פסיכולוגיים ,תפיסות העובד ביחס
למשתנים שונים הרלוונטיים לנושא הנלמד ולסביבת עבודתו וכד'(  -ואכן ,במחקרים
אחרונים הולכת וגוברת ההתייחסות לגורמים האנושיים המשפיעים על אפקטיביות
העברת הידע בארגונים והמוטיבציה של העובד לפני תחילת הלמידה ,כפועל יוצא של
התפתחות התפיסה השמה את ההון האנושי במרכז הארגון ומשאביו.

ניתן לראות כי מחקרים שונים העוסקים בהדרכות בארגון התמקדו בהבדלים אישיותיים
שונים להם פוטנציאל השפעה על מוטיבציית הלמידה של העובדים .בין המשתנים
האישיותיים שנבחנו במחקרים השונים היו משתנים כמו מגדר ,תרבות ,והקשרים
סוציולוגיים ) ,(O'Neill, Hansen, & May, 2002תוכן החומר המועבר והרלוונטיות
שלו לפרט ) ,(Maurer, 2002מטרות אישיות שהוצבו ,תפיסת היכולת בהקשר הנלמד
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ומכוונות עצמית ) ;Alvarez, Salas & ;Nordhaug 1994 ; Lowe & Holton, 2005
 .( Garofano, 2004אלברז ,סאלס ו  -גארופאנו ) Alvarez, Salas & Garofano,
 (2004מציינים ומדגישים כי מוטיבציית העובדים כלפי ההדרכה הינה פרמטר הדורש
תשומת לב רבה יותר במחקרים עתידיים.

מכל אלה עולה כי למוטיבציית העובד ללמידה ישנה השפעה חזקה מאוד על קשת רחבה
של משתנים הקשורים לאיכות ולאופן הטמעת הידע המועבר לו ,ומצד שני ישנה רשימה
מגוונת של משתנים אשר יכולים להשפיע על המוטיבציה עצמה .מצב זה מעורר קושי
ומדגיש את מורכבותו של משתנה זה ,ומציג את מרכזיותה של המוטיבציה בתהליך.
מהמחקרים השונים נראה כי רצוי מאוד שהארגונים יוודאו שעובדים המשתתפים
בפעילויות הדרכה שהארגון יוזם יגיעו לכך עם מוטיבציה ברמה גבוהה ,ובכך ישפרו את
האפקטיביות הצפויה של הקורס .מהנחה זו נגזרו גם הקשרים המוצעים בעבודה זו,
המציבים את מוטיבציית הלמידה של העובד כגורם המתווך בין משתנים שונים הקשורים
לתפיסת העובד )תפיסת המסוגלות ,תפיסת התגמול ,מחויבות ארגונית ותרבות ארגונית(
לאפקטיביות הלמידה של העובד ,כפי שיוצג בהמשך ויבחן במחקר זה.

מתוך עיון במחקרים נוספים אשר ניסו למפות את הגורמים השונים המשפיעים על הטמעת
הידע )פארן והאופטמן ;2003 ,פארן ,האופטמן ורבןArgote, ;Argyris, 1992 ;2004 ,
 (Lindsey, 2003;1999; Baldwin & Ford, 1988עלו משתנים משמעותיים נוספים
אשר זוהו כבעלי פוטנציאל השפעה על המוטיבציה של העובד ,והם  -מידת מחויבותו של
העובד לארגון ,ותפיסת העובד את התרבות הארגונית בהקשר של הידע המועבר .נתייחס
לשני משתנים אלו בסעיפים הבאים.
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 2.3מחויבות ארגונית
מחויבותו של העובד לארגון ) (Organizational Commitmentנבחנה במחקרים רבים
ואף לה נמצאה השפעה על משתנים רבים ביחס לאופן בו העובד ממלא את חובותיו בארגון
)גיסין ,(1988 ,כגון  -אי היעדרות מהעבודה ,הגעה בזמן למקום העבודה ,השארות בארגון
)קמין ,(1990 ,מאמץ בעבודה וביצועים בה ) .(Randall, 1990המחויבות הארגונית הינה
עמדה המשקפת את עוצמת הקשר הרגשי בין עובד לארגון ) & (Meyer, Bobocel,
 .Allen, 1991כאשר עובד מרגיש הזדהות ושיתוף עם הארגון ,חזונו ופעולותיו ,ניתן לומר
כי מחויבותו לארגון גבוהה .נהוג להבחין בין שני סוגי מחויבויות ארגוניות" :מחויבות
עמדתית" )רצון( כלפי הארגון ,ו"מחויבות התנהגותית" )כוונה( כלפי הארגון )ויסנר,
תשס"ג( .מינר ) (Miner, 1992הגדיר מחויבות עמדתית כעוצמת ההזדהות והמעורבות של
היחיד עם ארגון מסוים ,המאופיינת ע"י שלושה גורמים :א .קבלה ואמונה חזקה במטרות
הארגון ובערכיו ,ב .נכונות לפעול לטובת הארגון ,ו  -ג .רצון חזק להמשיך ולהיות חבר
בארגון.

קיימת אבחנה בין שלושה טיפוסי מחויבות עמדתית:
•

מחויבות רגשית ) - (Affective Commitmentמידת רצונו של היחיד להמשיך
לעבוד בארגון בגלל הסכמתו עם המטרות המנחות של הארגון וערכיו,

•

מחויבות המשכית ) - (Continuance Commitmentמידת רצונו של היחיד
להמשיך בעבודתו עקב אמונתו כי עזיבתו את הארגון תהיה כרוכה בעלויות עבורו.

•

מחויבות נורמטיבית ) - (Normative Commitmentמחויבות זו מוגדרת כרצון
להישאר בארגון ולפעול בדרך התואמת למטרותיו עקב לחץ חברתי ) Spector,
.(2003; Greenberg & Baron, 1997
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בדרך כלל בחנו מחקרים בתחום המחויבות הארגונית את הקשר של משתנה זה עם גורמים
כמו היעדרות עובדים ,עזיבת עובדים ו/או אופן ביצוע משימות של הארגון .ישנם מחקרים
המחזקים את ההנחה שיש קשר בין מוטיבציית העובד ,שביעות הרצון שלו ומחויבותו
הארגונית ) Sahinidis & Bouris, 2008; Basset-Jones & Lloyd, 2005; Chen,
 .(Chang & yeh, 2004; Lok & Crawford, 2004; Pool & Pool, 2007אחד
המחקרים אשר התייחס לבחינה של הקשר בין מחויבות ארגונית למוטיבציית הלמידה של
העובד הוא המחקר של פאקטו ועמיתיו ) ,(Facteau et al, 1995אשר התייחס
למחויבות הארגונית כאחד הפקטורים המשפיעים על המוטיבציה של העובד ביחס ללמידה
במסגרת העבודה .המחקר נערך על  967מנהלים ומצא שמוניטין של הקורס ,תגמול,
תמיכה סביבתית ,ומחויבות ארגונית ניבאו את המוטיבציה ללמידה של העובד לפני
התחלת הקורס .המחקר של צ'נג ו -הו ) (Cheng & Ho , 2001מצא שלמחויבות
לקריירה ישנו קשר משמעותי עם מוטיבציה ללמידה ועם יישום הידע המועבר בקורס .גם
המחקר של נקווין והולטון ) ,(Naquin & Holton ,2002אשר נערך על  239עובדים
מהסקטור הפרטי אשר השתתפו במסגרת למידה מהבית ,הבחין כי למחויבות העובד
לקריירה שלו היה קשר חיובי על מוטיבציית הלמידה שלו .זווית אחרת להסתכלות על
הקשר שקיים בין מחויבות ארגונית ולמידה ארגונית היא דווקא בהתייחסות לתרומה שיש
להדרכות הארגוניות על חיזוק המחויבות הארגונית של העובד ,כפי שנמצא למשל
במחקרם של טננבאום ושותפיו ) (Tannenbaum, et al ,1991ושל פטריק ואוונר
).(Patrik, & Owner, 2006

לסיכום ,נראה כי המחויבות הארגונית של העובד מהווה נדבך מרכזי בכל הנוגע לפעולות
העובד במסגרת ארגונו ,ועל כן ניתן להניח כי מחויבות העובד לארגון תשפיע על האופן בו
הוא יתפוס את הלמידה בקורס כתורמת לו ולארגון ,ולפיכך תהיה לכך השפעה גם על
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תהליך הלמידה שלו ועל אפקטיביות הקורס עבורו ,אשר על כן ,מחקר זה מציע את משתנה
מחויבותו הארגונית של העובד כאחד המשתנים המשפיעים ומחוללים את המוטיבציה של
אותו עובד ללמידה.

 2.4תרבות ארגונית
ההיבט התרבותי של הארגון מבחין בין ארגון לארגון .למרות קווי דמיון משותפים
המאפיינים רבים מן הארגונים ,לכל ארגון צביון ייחודי המבדיל אותו משאר הארגונים.
ההבדלים משתקפים בדפוסי ההתנהגות של המשתתפים ,ביחסים הבין אישיים ,בשפה
המשותפת ,באירועים הטקסיים ,במוסכמות החברתיות ,בהנחות היסוד ,בריטואלים,
בקודים האתיים ,בערכים ,בנורמות התנהגות משותפות ובתהליכים ארגוניים מגוונים.
מכלול הדברים זה משמש מכנה משותף להתנהגותם של חברי הארגון )(Argyris, 1992
ונקרא "תרבות הארגון" או "התרבות הארגונית" .התרבות הארגונית משפיעה על הציפיות
של חברי הארגון ומגדירה את דפוסי ההתנהגות הנאותים במצבים שונים ,מכוונת את
היעדים של הארגון ,משפיעה על בחירתם של כווני פעולה ומנחה את ההחלטות של חברי
הארגון ושל מנהליו .דפוסים אלה הם פרי ניסיון מצטבר של חברי הארגון ,שנלמד במהלך
הזמן על ידי רוב משתתפי הארגון .לכל ארגון בריא יש ערכי ליבה שמעצבים את תרבותו.
חלקם גלויים ונדונים מעת לעת בתהליכים אסטרטגיים ,וחלקם סמויים מן העין וקשים
מאוד לשינוי )פשר .(2006 ,התרבות הארגונית "מדריכה" את העובדים כיצד להתנהג בכל
מצב מסוים .דבר זה מספק יציבות לארגון במובן של כיצד עובד מסוים יתנהג בכל נקודת
זמן וכיצד עובדים שונים יתנהגו בנקודות זמן שונות .יחד עם זאת ,התרבות הארגונית
אינה דבר חד משמעי שניתן להגדירו ,אלא הינה הפרשנות אשר מעניק כל אחד ואחד למצב
הקיים .תרבות הארגון נתפסת כמושג רחב היקף ורב ממדים ,הכולל מאפיינים רבים
ובעצם מתייחס לתחומים שונים בתוך הארגון ,ולכן קשה לתיאור ומדידה.
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מכיוון שתחום הידע אשר אליו התייחס המחקר שלנו היה מאוד ספציפי וממוקד )נוהלי
הביטחון והבטיחות בקייטנות( בחינת השפעתה של התרבות הארגונית התמקדה בתרבות
הבטיחות של הארגון ,כפי שזו נתפסת בעיני הנבדקים במחקר .נתייחס להלן לתרבות
הבטיחות בארגון ומשמעותה.

 2.4.1תרבות ביטחון ארגונית
במחקר זה ,תפיסת תרבות הבטיחות בארגון נתפסה כמשתנה המשמעותי ביותר באשר
לתרבות הארגון ,בהקשר לידע שהיה במוקד המחקר.

תרבות בטיחות משתקפת באמונות ,תפיסות וערכים של העובדים .המשמעות היא מודעות
הארגון לסיכונים ,והיכולת והרצון למנוע אותם ) ;Williams Dobson & Walters,1989
 .(Choudhry, Fang, & Mohamed, 2007הוועדה לבטיחות מתקנים גרעיניים
) ACSNI, 1993אצל  (Choudhry, Fang, & Mohamed, 2007-מגדירה את תרבות
הבטיחות באופן דומה ,אך מוסיפה שכתוצאה מערכים אלו נוצרת מחויבות למקצועיות
הארגון ביחס לבטיחות בארגון .ואילו במרכז לבקרת מחלות )The Center for -
 (Disease Control CDCהוגדרה תרבות הבטיחות כמחויבות משותפת של ההנהלה
והעובדים להבטחת סביבת עבודה בטיחותית .סביבה בטיחותית הינה סביבה המודעת
לסבירות של קיום כשלים וטעויות ואשר פועלת כל הזמן לזיהוי איומים נסתרים Gilles,
) .(2006בסביבה כזו קיימים כמה אלמנטים:
•

הפרט בטוח שהוא יכול לדווח על טעויות ועל "כמעט -אסון" ללא חשש שיפגע.
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•

ישנו שיתוף פעולה בין הדרגים השונים בכדי לחפש פיתרונות לחולשות של
המערכת וישנה נכונות להשקיע משאבים בכדי לטפל בנושאי בטיחות.

•

קיים עידוד המודעות לטעויות ,ושיוך מודע של כשלים הנובעים מטעויות ,לכשלים
במערכת או בתהליכים .לקח הנלמד מהטעויות משותף והופך להיות חלק
ממערכת כללי " "Best way Knownלמניעת טעויות עתידיות )מתוך אתר DC-
.(The Center for Disease Control

•

המוקד הארגוני ,בהתייחס לנושא של בטיחות ,הוא על עבודת צוות ויעילות
בהשגת המטרה המשותפת של בטיחות וביצועים ברמה גבוהה.

•

כאשר דבר מה משתבש ,המוקד יהיה "מה לא בסדר" ,ולא "מי לא בסדר".
השאיפה היא להביא את התהליכים הכושלים לדיון ולפתור את הבעיה על בסיס
לא משוחד.

•

אלמנט מרכזי נוסף המוזכר בהקשר של תרבות בטיחות בארגון היא היכולת של
הארגון ליצור ולשמור ארגון לומד.

ריסון ) (Reason, 1997התייחס לארבעה מימדים תרבותיים הקיימים בסביבה של
תרבות בטיחות ,ואלו הם:
תרבות של למידה  -תרבות למידה בהקשר של תרבות בטיחות ,כפי שמתאר Reason
)שם( ,מתקשרת עם מדיניות אקטיבית ביחס לבטיחות ,אשר משמעותה  -איסוף ,ניטור
וניתוח של אינפורמציה רלוונטית ,ואז עדכון הידע לגבי תהליכי העבודה הבטיחותיים.
תרבות של דיווח  -מדיניות דיווח בה הפרט מוכן לדווח על תקריות באמצעות מערכת דיווח
קיימת.
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תרבות של הגינות  -מערכת הוגנת בעלת גישה מאוזנת להאשמות ,היא זו המאפשרת את
נכונותו של העובד לדווח.
תרבות של גמישות  -תרבות של גמישות משקפת את היכולת להניע שינויים בתהליכי
עבודה על מנת להתאימם לדרישות המשתנות .תרבות של גמישות מכילה גם התייחסות
וכיבוד כישורי הפרט וניסיונו.

זוהר ) (Zohar, 1980מציין ,כי ישנם קשרי גומלין בין הנהלה מצליחה מבחינה בטיחותית
וקיומה של תרבות בטיחות.

בדומה לכל דיון בתחום התרבות הארגונית ,כמעט כל מסמך המתייחס לנושא תרבות
הבטיחות או אקלים הבטיחות ,מתייחס לבלבול בין שני המושגים הנ"ל .ניתן להתייחס
לאקלים הבטיחות כביטוי ,או הבזק ,של תרבות הבטיחות .אקלים הבטיחות הינו יותר
חיצוני ויותר זמני מאשר תרבות הבטיחות ) .(Swuste, 2008האקלים הוא תוצר של
תרבות בטיחות ,והוא תלוי בקיומה של תרבות זו ) Choudhry, Fang, & Mohamed,
 .(2007התרבות מתוארת במאמרו של סטריקופ ) (Stricoff, 2005ככללים הבלתי
כתובים בנוגע לבטיחות או כל תחום אחר ,ומוטבעת עמוק בתוך הארגון והרגליו ,ואילו
האקלים הינו הבסיס המאפשר את קיומו של כל תחום שהוא בארגון )בטיחות ,למידה,
שירות ,איכות וכו'( על ידי ביסוס התפיסה של העובדים לגבי מה מתוגמל ומוערך בארגון.
סטריקוף )שם( מתאר את התרבות כמגנט והאקלים כמתכת הנמשכת אילו וטוען כי
להתנהגות המנהלים בארגון ישנה השפעה מכרעת על הטמעת תרבות ארגונית התומכת
בבטיחות.
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יש לציין ,כי תרבות הבטיחות בארגון הינה אלמנט המשתנה בין המחלקות והצוותים
השונים שבארגון ,ואין לראות בה מקשה אחת ,ובהתאם לכך גם מחקר זה מתייחס לאופן
בו העובד תופס את תרבות הארגון ,ולא למצב האובייקטיבי של תרבות הבטיחות בארגון
הנבדק.

2.5

רשימת הגורמים הכוללת המשפיעה על מוטיבציית עובדים

להטמעת ידע
מהמחקרים שהוצגו בפרק המתייחס לתחום ניהול הידע ,ניתן ללמוד כי האלמנטים
המשפיעים על ההטמעה של הידע כוללים גורמים טכנולוגיים .אולם רוב המחקרים מעלים
גם הרבה גורמים אנושיים וגורמים סביבתיים שונים כבעלי השפעה על שיתוף ידע
והטמעתו בארגון.

מתוך התיאוריות הקוגניטיביות הנוגעות למוטיבציה ,ללמידה ולמוטיבציה בעבודה למדנו
כי לאופן בו האדם מפרש את המידע המועבר אליו ישנה משמעות קריטית על המוטיבציה
שלו גם בהקשר של למידה ויישום הידע .מתוך סקירת הספרות עולה ,כי למשתנים כמו -
האם העובד מניח כי יצליח ליישם את המידע המועבר אליו ,האם הוא מצפה לתגמול בעל
משמעות עבורו ,מהי תפיסתו לגבי התרבות הרלוונטית של הארגון ,ומהי מידת מחויבותו
של העובד לארגון ,ישנה השפעה על רכישת הידע שלו ועל המוטיבציה שלו לרכוש ידע
וליישמו .שילוב וסיכום של כל העולה מתוך סקירת הספרות שהוצגה לעייל מביאים אותנו
לגיבוש רשימה של חמישה משתנים בלתי תלויים הרלוונטיים להטמעת הידע בארגון.

המשתנה הבלתי תלוי הראשון  -המחויבות של העובד כלפי הארגון  -אינו קשור למידע
המועבר .השני  -תפיסת העובד את תרבות הארגון בהקשר למידע המוטמע  -קשור הן
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לארגון והן למידע .שלושת המשתנים הבלתי תלויים הנותרים  -תפיסת הנבדק את היתרון
הגלום במידע המוטמע ,תפיסת המסוגלות של הנבדק ביחס למידע המוטמע ,ומוטיבציית
הנבדק להטמיע את המידע – יש בהם התייחסות ישירה לתחום הספציפי שעומד במוקד
הידע המוטמע על ידי הארגון.

רשימה זו תהיה אם כן הבסיס למחקר זה ותהווה את רשימת המשתנים הבלתי תלויים של
המחקר .המחקר יבחן את הקשרים הקיימים בין המשתנים הללו ואת מידת תרומתם
להטמעת הידע בארגון.

 2.6סיכום סקירת הספרות
סקירת הספרות שהוצגה לעייל התחקתה אחר תהליך ניהול הידע והעברת הידע בארגון
המודרני ,ומטרתה הייתה להראות את מורכבות התהליך ואת מגוון הדיסציפלינות
המעורבות בו .למדנו כי בכדי להיות אפקטיביים ולעמוד במטרות של תהליך ניהול ידע
ולמידה ארגונית ,על הארגון לוודא כי העובדים אכן יעשו שימוש בכלים הטכנולוגיים
והאחרים העומדים לרשותם ,ישתפו ויממשו את המידע שהועבר להם בתהליכי העברת
הידע שהארגון יזם .הצבת הכלים בפני העובד אינה ערובה לכך שהעובד ינצל את המידע
הקיים לצורך התייעלות בביצוע משימותיו וקבלת החלטות .מחקרים רבים בוחנים את
הגורמים המשפיעים על תהליכי הלמידה הארגוניים  -הקולקטיביים והפרטניים .המסקנה
הגורפת של רוב מחקרים אלו היא כי הפן התרבותי והאנושי בנושא למידה בארגון הוא
המשמעותי ביותר ולו ההשפעה הרבה ביותר על אפקטיביות ההטמעה של הידע .הראנו כי
גורמים שונים באישיותו של העובד ,ובתפיסות שלו ובאמונתו ביחס לגורמים שונים
הרלוונטיים למידע המועבר ,יכולים להיות בעלי השפעה על המוטיבציה שלו ללמוד
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ולהטמיע את המידע שהועבר לו .יחד עם זאת ,מצאנו בספרות הקיימת חוסר בהתייחסות
קונקרטית לאלמנט המוטיבציה בהקשר של העברה והטמעה של ידע ארגוני.
מתוך שילוב של דיסציפלינות ומחקרים בתחום של מוטיבציה בלמידה ,מוטיבציה בעבודה
ותחום ניהול הידע ,בנינו פרופיל המאפשר התייחסות ברורה יותר לגורמים המשפיעים על
הלמידה של העובד ,המוטיבציה שלו בהקשר הנדון והטמעת הידע הרלוונטית ,ואותו נבחן
במחקר זה.

ניתן להציג את תחום התמקדות המחקר )מופיע באותיות מודגשות בדיאגראמה( על פי
הדיאגראמה המוצגת בעמוד הבא:
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מחויבותו הארגונית
של העובד

גורמים
הקשורים
לארגון

תפיסת העובד את
תרבות הארגון
בהקשר הרלוונטי

גורמים הקשורים
למידע ולאופן
העברתו

.1

היתרון הנתפס של המידע.

.2

תפיסת המסוגלות ביחס
למידע המועבר.

.3

מוטיבציית ההטמעה של
העובד.

גורמים

גורמים חיצוניים

הקשורים

ודמוגראפיים

לעובד

העברת
ידע

למידה והטמעת ידע בארגון

העברת ידע

מהארגון

ניהול הידע
והטמעתו

תרשים מספר  :3הלמידה הארגונית ומוקד המחקר
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מהתרשים ניתן לראות כי ,כפי שהוצג בפרק הראשון של העבודה ,במרכז הסביבה והמטרה
של ניהול הידע בארגון עומד התהליך המתמשך והמחזורי של למידה והטמעת הידע
בארגון ,המתבסס על מחזוריות של העברת ידע .את הגורמים המשפיעים על תהליך
הטמעת הידע בארגון ניתן לייצג על ידי שלוש קטגוריות מרכזיות – גורמים הקשורים
לארגון ,גורמים הקשורים למידע וגורמים הקשורים לעובד .בכל קטגוריה שכזו ישנם
משתנים שונים המשפיעים עליה .בתרשים מוצגים המשתנים המרכזיים שבהם התמקד
המחקר ,כפי שהוצגו בסקירת הספרות  -מחויבות העובד לארגון ,תפיסת העובד את תרבות
הארגון ,היתרון הנתפס של המידע ,תפיסת המסוגלות של העובד ומוטיבציית ההטמעה של
העובד .גורמים דמוגראפיים מהווים גורמים המשפיעים בכל הקטגוריות.
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פרק  :3תיאור המחקר
 3.1מטרות המחקר
מטרות המחקר התמקדו ,בהתאם לניתוח אשר הוצג בסקירת הספרות ,בגורמים אשר
משפיעים על הטמעת ידע פורמאלי בארגון על-ידי עובדי הארגון .המחקר בחן את הגורמים
המשפיעים על הטמעת הידע ,ואת תפקיד המוטיבציה בתהליך הטמעת הידע .מוקד ענייננו
הינו העובד ולפיכך המחקר התבצע ברמת המיקרו – כלומר בוצעה הסתכלות ממוקדת על
נושא ידע ספציפי בארגון ולא במגוון תהליכי הלמידה שבארגון והמדדים התייחסו
לתפיסת העובד את הדברים ,ולאו דווקא למצב אובייקטיבי.
מטרות המחקר הן אם כן -
•

להסביר מהם הקשרים הקיימים בין הגורמים המעודדים הטמעת ידע של
עובדים :היתרון היחסי הנתפס של המידע ,תפיסת המסוגלות של העובד ,תפיסת
העובד את תרבות הארגון בהקשר הרלוונטי )תרבות בטיחות ארגונית( ,מחויבות
העובד לארגון ומוטיבציית העובדים.

•

לבחון מהו נתיב ההשפעה שיש למשתנים אלו ,ומה מידת ההשפעה שיש לכל אחד
מהמשתנים המוזכרים על הטמעת הידע של העובדים בארגון.

•

לבחון מה מקומה של מוטיבציית העובד ביחס לשאר המשתנים הנדונים ,והאם
וכיצד היא משמשת כגורם מתווך בין שאר הגורמים המעודדים הטמעת ידע -
היתרון היחסי הנתפס של המידע ,תפיסת המסוגלות של העובד ,תפיסת העובד את
תרבות הארגון בהקשר הרלוונטי )תרבות בטיחות ארגונית( ומחויבות העובד
לארגון ,לבין הטמעת הידע בפועל של העובד.

•

לבחון את הקשר הקיים בין מאפיינים אישיים של הנבדקים לבין העמדות
והתפיסות של הנבדקים לגבי המשתנים הרלוונטיים להטמעה.
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 3.2משתני המחקר
במחקר זה נבחנו שמונה משתנים ,מתוכם חמישה בלתי תלויים ושלשה תלויים .המשתנה
הבלתי תלוי הראשון  -המחויבות של העובד כלפי הארגון ) Commitment to the
 - (organizationאינו קשור למידע המועבר .השני  -תפיסת העובד את תרבות הארגון
) (Organizational cultureבהקשר למידע המוטמע  -קשור הן לארגון והן למידע.
שלושת המשתנים הבלתי תלויים הנותרים  -תפיסת הנבדק את היתרון הגלום במידע ,או
במילים אחרות -הציפייה לתגמול ) ,(Expectancyתפיסת המסוגלות ) (Self efficacyשל
העובד ומוטיבציית העובד להטמיע את המידע הנדון ) – (Motivationיש בהם התייחסות
ישירה לתחום הספציפי שעמד במוקד הידע של המחקר בארגון זה .שלושת המשתנים
התלויים אשר נבחנו במחקר זה  -הערכת ידע עצמית של העובד ,בדיקה אובייקטיבית של
רמת הידע של העובד ,וכן דיווח עצמי על יישום הידע  -מתייחסים ללמידה והטמעת הידע
עצמה.

 3.3השערות המחקר
בדומה למודל המחקר של טננבאום ,מת'יו ,סאלס וקנון בראון ) Tannenbaum, et al,
 ,(1991ובהתבסס על מחקרים שונים שמחזקים את הנחות המודל הנ"ל ) Baldwin,
 ,(Magjuka, & Loher, 1991; Hicks, & Klimoski, 1987גם המודל המוצג במחקר
זה מציע כי העובד מגיע ללמידה ולהטמעת הידע עם דרגת מוטיבציה מסוימת ,אשר
משפיעה על אפקטיביות הלמידה שלו ,והשערתנו היא כי מי שלו רמת מוטיבציה גבוהה
יותר יטמיע את התוכן הנדרש בצורה טובה יותר מאלו שלהם מוטיבציה חלשה יותר.
השערתנו היא שלמוטיבציית העובד תפקיד מרכזי בהטמעת הידע ושישנם גורמים
מרכזיים המשפיעים על המוטיבציה של העובד ,כפי שפורט בפרק הקודם.
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לפיכך השערות המחקר הן כדלהלן -
 .1ימצא קשר חיובי בין הגורמים המעודדים הטמעת ידע של עובדים )היתרון היחסי
הנתפס של המידע ,תפיסת המסוגלות של העובד ,תפיסת העובד את תרבות הארגון בהקשר
הרלוונטי )תרבות בטיחות ארגונית( ומחויבות העובד לארגון( לבין המוטיבציה של
העובדים ,כאשר הנחתנו היא כי תפיסת תרבות הארגון בהקשר למידע המוטמע ומחויבות
העובד לארגון יהיו מתוּוכים על ידי תפיסת המסוגלות ותפיסת יתרון המידע ,ביחס
למוטיבציה של העובד .לפיכך השערותינו בנדון הן כדלקמן:
א .ככל שהיתרון היחסי הנתפס ) (Expectancyשל המידע )על פני מידע ותהליכי
עבודה שקיימים כבר אצל העובד ,ו/או תגמול אחר( גדול יותר ,כך המוטיבציה של
העובד להטמעת ידע תהיה גבוהה יותר.
ב .ככל שתפיסת המסוגלות ) (Self-Efficacyגבוהה יותר אצל העובד ,כך
המוטיבציה של העובד להטמעת ידע גבוהה יותר.
ג .ככל שמחויבותו של העובד לארגון גבוהה יותר ,כך המוטיבציה של העובד
להטמעת ידע גבוהה יותר.
ד .ככל שתפיסת התרבות הארגונית כחיובית יותר ביחס לנושא הרלוונטי ,כך
המוטיבציה של העובד להטמעת הידע בתחום זה גבוהה יותר.

 .2ימצא קשר חיובי בין מוטיבציית הטמעת הידע של העובד לבין הטמעת הידע בפועל כך
ש:
א .ככל שמוטיבציית הטמעת הידע של העובד תהיה גבוהה יותר ,כך הידע שלו
בפועל יהיה רב יותר.
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ב .ככל שמוטיבציית הטמעת הידע של העובד תהיה גבוהה יותר ,כך מידת היישום
של הידע על ידו בפועל תהיה גבוהה יותר.
ג .ככל שמוטיבציית העובד תהיה גבוהה יותר  ,כך הערכת הידע העצמית שלו
תהיה גבוהה יותר.

 .3אנו משערים כי ימצא קשר בין כל אחד מהגורמים המעודדים הטמעת ידע )היתרון
היחסי הנתפס של המידע ,תפיסת המסוגלות של העובד ,תפיסת העובד את תרבות הארגון
בהקשר הרלוונטי )תרבות בטיחות ארגונית( ומחויבות העובד לארגון( למידת הטמעת הידע
של העובד ,כאשר לפי השערות המחקר ההנחה היא כי המוטיבציה היא זו המתווכת בין
ארבעת המשתנים  -היתרון היחסי הנתפס של המידע ,תפיסת המסוגלות של העובד,
תפיסת העובד את תרבות הארגון בהקשר הרלוונטי )תרבות בטיחות ארגונית( ומחויבות
העובד לארגון ,ולפיכך:
א .ככל שהגורמים המעודדים הטמעת ידע גבוהים יותר מידת היישום של הידע
תהיה גבוהה יותר.
ב .ככל שהגורמים המעודדים הטמעת ידע גבוהים יותר ,כך תהיה רמת הידע של
הנבדק גבוהה יותר.

 .4אנו משערים כי ימצא קשר בין מאפייניו האישיים והדמוגראפיים )גיל ,מגדר ,השכלה
ותפקיד( של העובד לבין המשתנים המעודדים הטמעת ידע ,המוטיבציה שלו להטמעת ידע
ומידת יישום הידע על ידו.
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 3.4מודל מוצע למחקר
להלן נציג שני מודלים אפשריים לקשרים הצפויים בין משתני המחקר אשר את טיב
ההתאמה שלהם נבחן במחקר זה ,בניסיון להציג מודל מתאים המסביר את אופן השפעת
משתני המחקר על הטמעת הידע ואופי הקשרים שבניהם .על פי שני המודלים המוצעים
ההנחות הן שיהיה הבדל במעמד בין המשתנים האינהרנטיים הקשורים ישירות למידע
אותו מנסה הארגון להעביר לעובד )תפיסת המסוגלות ביחס למידע ותפיסת יתרון המידע(
לבין המשתנים האקסוגניים למידע )מחויבות העובד לארגון ותפיסת תרבות הארגון(,
ולפיכך יש להבחין במיקומם ואופן השפעתם של המשתנים האקסוגניים ושל המשתנים
האינהרנטיים למידע ,על הטמעת הידע .בהתאם לכך ,על פי המודל הראשון המוצע ,ההנחה
היא כי המשתנים החיצוניים למידע )האקסוגניים( יתרמו באופן ישיר לתפיסת המסוגלות
של העובד ולתפיסת היתרון הגלום במידע ,ואלה יתווכו בין המשתנים האקסוגניים לבין
המתווכת בין תפיסת
ַ
המוטיבציה .המוטיבציה עצמה ,על פי מודל מוצע זה ,היא זו
המסוגלות ותפיסת יתרון המידע לבין משתני ההטמעה ,ומתווכת באופן עקיף גם את
המשתנים האקסוגניים עם הטמעת הידע .קשרי המשתנים על פי המודל המוצע הנ"ל
משורטטים בתרשים מספר  4להלן.
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על פי תרשים זה ניתן לראות כי על פי ההנחות המוצגת במודל הראשון ,ככל שתפיסת
המסוגלות גבוהה יתר וככל שהנבדקים תופסים את יתרון המידע כרב יותר ,כך תהיה להם
יותר מוטיבציה להטמעה ,וכאשר המוטיבציה תהיה גבוהה יותר ,ההטמעה תהיה גדולה
מתווכת באופן עקיף את המשתנים האקסוגניים ,ההנחה היא
יותר .מכיוון שהמוטיבציה ַ
כי שככל שמחויבותו הארגונית של העובד חזקה יותר וככל שתפיסת התרבות הארגונית
ביחס למידע המוטמע גבוהה יותר ,כך גם המוטיבציה תהיה גבוהה יותר והטמעת הידע
תהיה גדולה יותר.

לחלופין ,ברצוננו להציע מודל אלטרנטיבי לקשרים אפשריים בין משתני המחקר .בהתאם
לכך ,על פי המודל האלטרנטיבי ,המשתנים החיצוניים למידע )אקסוגניים( יתרמו באופן
ישיר למוטיבציה ,וזו תתווך בינם לבין המשתנים הקשורים למידע ישירות  -הערכת
המסוגלות ותפיסת יתרון המידע .בנוסף ,על פי מודל זה אנו מניחים כי ,המוטיבציה
מתווכת גם את המשתנים האקסוגניים עם הטמעת הידע ואילו המשתנים האינהרנטיים,
ַ
הקשורים ישירות למידע המועבר ,קשורים במישרין להטמעת הידע ואינם מתוּוכים על ידי
אף אחד מהמשתנים האחרים הנזכרים לעייל .הקשרים בין המשתנים על פי מודל זה
מוצגים בתרשים מספר  5שבעמוד הבא.
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בתרשים המוצג ניתן לראות כי על פי המודל האלטרנטיבי השערות המחקר הן כי ,ככל
שמוטיבציית העובד להטמיע את הידע ,תפיסת המסוגלות שלו ותפיסת יתרון המידע
גבוהים יותר ,כך נמצא כי הטמעת הידע שלו גבוהה יותר .הנחות המחקר על פי מודל זה הן
כי למשתנים האקסוגניים תהיה השפעה ישירה על מוטיבציית העובד להטמעת הידע
והשפעה עקיפה על שאר המשתנים.

שני מודלים אלו יבחנו בהמשך במטרה להציג את המודל לו נתיב ההתאמה המוצלח
ביותר.
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פרק  :4מתודולוגיה

 4.1איסוף נתונים

 4.1.1כלי המחקר
כלי המחקר התבסס על שאלון )מוצג על כל חלקיו בנספח מספר  (1רחב היקף אשר הקיף
משתנים שונים ,בהתאם למבנה המחקר שהוצג לעייל .במסגרת זו בחן השאלון את היתרון
היחסי הנתפס של המידע ,תפיסת המסוגלות של העובד ,תפיסת העובד את תרבות הארגון
ביחס לאקלים הבטיחותי בארגון ,ומחויבות העובד לארגון .כמו כן נמדדו בעזרת
השאלונים המוטיבציה של העובד ללמידה ,משתנים דמוגראפיים שונים ,והטמעת הידע
בנושא נוהלי הביטחון והבטיחות )יישום של ידע בפועל ,ידע אובייקטיבי של הנבדק
והערכת הידע הכללית( .השאלון על כל פרטיו יתואר להלן.

השאלון מורכב ,מעשרה תתי שאלונים ,אשר בחנו בהתאם להשערות המחקר את
המשתנים השונים של המחקר:
 .1המשתנים הבלתי תלויים  -א .שאלון תפיסת היתרון של המידע עבור העובד ,ב .שאלון
תפיסת המסוגלות של העובד כלפי הטמעת המידע ,ג .שאלון מחויבות העובד כלפי הארגון,
ד .שאלון תפיסת העובד את תרבות הבטיחות הארגונית ,ו -ה .שאלון מוטיבציית העובד
להטמיע את המידע.
 .3משתנים סביבתיים  -שאלון לאיסוף נתונים דמוגראפיים של אוכלוסיית המחקר.
 .4המשתנה התלוי  -שאלוני הטמעת ידע ,על פי  -א .תסריט ,ב.מבחן ידע ,ג .דיווח על
יישום ,ד .הערכת הידע ,בהתאם לפירוט שיצוין בהמשך.
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להלן נתייחס לכל אחד מהשאלונים הנ"ל.

 4.1.1.1שאלוני המשתנים הבלתי תלויים

א .שאלון היתרון הנתפס של המידע )חלק א' בשאלון(
תפיסת היתרון מבוססת על תיאורית הציפייה של ורום ומתייחסת לתהליך בו הפרט מגיע
למסקנה כזו או אחרת לגבי היתרון הגלום בהליך מסוים עבורו .מסקנה זו מבוססת על
חישוב של עלות  -תועלת והערך שיש לתוצאה המתקבלת עבור אותו אדם .מטרת חלק זה
של השאלון ,היא אם כן ,לבחון כיצד העובד תופס את היתרון מהמידע הספציפי אותו הוא
מקבל .שאלון הבוחן משתנה זה חייב להתייחס באופן קונקרטי למידע אליו מתייחס
המחקר ,כמו כן ,יתרון ניתפס הינו סובייקטיבי לחלוטין ,וכל נבדק יכול להיאחז במרכיב
שונה כנקודת היתרון עבורו ,ויש לכך התייחסות בשאלון.
במחקר זה נבדקה מה מידת היתרון ו/או התגמול שעל פי תפיסת העובד הוא יכול להפיק
משמירה על נוהלי הביטחון והבטיחות בקייטנות.

לצורך הכנת שאלון זה נוסחו  16שאלות המבוססות על השאלון המוצג בעבודתה של גיסין,
) .(1988השאלות נוסחו בצורה של היגדים ועל הנבדק לציין את מידת הסכמתו עם הנאמר
בהם .מידת ההסכמה נעה על פי סולם בין  7דרגות ,שבו  1מצביע על כך שהנבדק מאוד לא
מסכים עם הנאמר בהיגד 4 ,מצביע על כך שהנבדק מסכים במידה בינונית עם ההיגד ו7 -
מצביע על כך שהנבדק מאוד מסכים עם ההיגד.
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לאחר הכנת השאלון הראשוני למחקר הוא הועבר לבדיקה של  3שופטים מומחים  -שניים
מהאקדמיה ומומחה אחד מתוך הארגון  -מומחה העוסק בתחומי ניהול והעברה של ידע
בתחום ביטחון ובטיחות .השופטים המומחים בחנו את השאלון מבחינת התאמת השאלות
ותקפות התוכן של השאלות למשתנה הנבדק .מתוך  16שאלות מקוריות שנבנו ,נמצאה
הסכמה בין כל ארבעת השופטים לגבי  13פריטים והם אלו אשר ששימשו למחקר.

דוגמאות להיגדים בשאלון:

• הקפדה על נוהלי הביטחון ובטיחות יביאו לשיפור כלשהו.
•

נוהלי הביטחון ובטיחות יכולים לפגוע בי.

• נוהלי הביטחון והבטיחות יעזרו לי לבצע את תפקידי בצורה טובה יותר.

המדד שהופק משאלון זה התייחס לתפיסת היתרון של העובד כלפי המידע הנדון .מדד זה
הופק על ידי חישוב ממוצע סך כל התשובות של כל נבדק בחלק זה ,כך שככל שהציון של
הנבדק בחלק זה גבוה יותר ,כך עולה מידת תפיסת היתרון של המידע בעיני הנבדק.

בבדיקת התוצאות שאלות  2, 4, 5, 9, 10, 12, 13הופכו הכיוונים ,כך שבכל השאלות
ציון  7מעיד על תפיסת יתרון גבוהה ביחס למידע המועבר ,ואילו ציון  1מעיד על תפיסת
יתרון נמוכה ביחס למידע המועבר .העקביות הפנימית של השאלון נבדקה באמצעות אלפא
של קורנבך .בתחילה נמצאה נמוכה יחסית  ,α = .67 -יחד עם זאת  -לפריט מספר 3
בשאלון היה מתאם נמוך עם הציון הכללי . r=.04 ,פריט זה הורד מהשאלון ובחישוב
חוזר נמצאה עקביות הרבה יותר גבוהה -

. α =.81
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ב .שאלון תפיסת המסוגלות ביחס למידע החדש )חלק ב' בשאלון(
לצורך בדיקת תפיסת המסוגלות של העובד ביחס למידע הנדון נבנה שאלון המבוסס על
שילוב שאלות ,ו/או הלוגיקה של שאלות ,אשר נלקטו ממספר מחקרים שבחנו את נושא
תפיסת המסוגלות בהקשרים שונים ,כדלהלן -
המחקר של זולדן (2003) ,בחן גורמים שונים המשפיעים על תפיסת המסוגלות של
תלמידים בהקשר של לימודי מתמטיקה.
מתוך  25השאלות שבשאלון המקורי של זולדן נבחרו חמש השאלות המתאימות למחקר
זה בהקשרו הספציפי ובהתייחס למידע המהווה מוקד למחקר זה ,היינו  -נוהלי הביטחון
והבטיחות בקייטנות .כמו כן ,נוסח השאלות עבר שינויים בכדי להתאימם למחקר שלנו,
כך שהפניה תתאים לאוכלוסיית עובדי הארגון ותחום המידע הרלוונטי למחקרנו.

מחקרים נוספים אשר היוו השראה לבניית שאלון המחקר הנוכחי היו -
המחקר של כהן יחזקאלי) ,תשנ"ח( ,אשר בחן את השפעת מסעות ההישרדות על גורמים
שונים וביניהם גם על תפיסת המסוגלות של נערים המטופלים ביחידה לקידום נוער,
ומחקרו של זועביי ,(2003) ,אשר בחן את השפעת השימוש ביישומי מחשב על גורמים
שונים וביניהם גם על תחושת המסוגלות של נוער ערבי מנותק .שני מחקרים אלו התייחסו
לתפיסת המסוגלות הכללית של הנבדקים ולא לתפיסת מסוגלות ספציפית ,ולכן היוו רק
השראה וכיוון לבניית שאר שאלות מחקרנו .בסה"כ נבנו בשלב זה  16שאלות לבחינת
המשתנה תפיסת המסוגלות ביחס למידע החדש.

גם בשאלון זה השאלות נוסחו בצורה של היגדים חיוביים שליליים ועל הנבדק לציין את
מידת הסכמתו עם הנאמר בהם כאשר מידת ההסכמה נעה על פי סולם בין  7דרגות ,שבו 1
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מצביע על כך שהנבדק מאוד לא מסכים עם הנאמר בהיגד 4 ,מצביע על כך שהנבדק מסכים
במידה בינונית עם ההיגד ו  7 -מצביע על כך שהנבדק מאוד מסכים עם ההיגד.

לאחר הכנת השאלון למחקר הוא הועבר לבדיקה של ארבעה שופטים מומחים  -שניים
מהאקדמיה ,מומחה אחד מתוך הארגון שמשמש אחראי על בטיחות ,ומומחה אחד
ממשרד החינוך העוסק בתחומי ניהול והעברה של ידע בתחום ביטחון ובטיחות .המומחים
בחנו את השאלון מבחינת התאמת השאלות ותקפות התוכן של השאלות .מתוך  16שאלות
מקוריות שנבנו ,נמצאה הסכמה בין כל ארבעת השופטים לגבי  12פריטים והם אלו אשר
שימשו למחקר.

דוגמאות להיגדים בשאלון:

• אני מאמין/ה שאני יכול/ה ליישם את נוהלי הביטחון והבטיחות "בזמן אמת".
• הקפדה ומימוש נוהלי הביטחון והבטיחות דורשים הרבה ניסיון בתחום.
• אני מוכן/ה שחברים לעבודה ישאלו אותי שאלות על דרכי היישום של נוהלי
הביטחון והבטיחות.

המדד אשר הופק משאלון זה התייחס לתפיסת המסוגלות של העובד כלפי המידע הנדון.
מדד זה הופק על ידי חישוב ממוצע סך כל התשובות של כל נבדק בחלק זה ,כך שככל
שהציון של הנבדק בחלק זה גבוה יותר ,כך עולה מידת תפיסת המסוגלות של העובד ביחס
להטמעת המידע.

בבדיקת תוצאות השאלונים הפכנו את הסולם של שאלות  ,5 ,4 ,3 ,2ו  , 9 -וכך  7בסולם
מעיד על תפיסת מסוגלות גבוהה ביחס למידע הספציפי שנבדק בכל ארגון ,ואליו  1בסולם
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מעיד על ההפך ,היינו  -תפיסת מסוגלות נמוכה ביחס למידע הספציפי שנבדק בכל ארגון.
העקביות הפנימית של השאלון החדש שנבנה למחקר זה נבדקה באמצעות אלפא של
קורנבך ,ונמצאה . α =.83

ג .שאלון מחויבות לארגון )חלק ד' בשאלון(
מטרת חלק זה של השאלון היא לבחון את מידת מחויבותו של העובד לארגון.

השאלון מבוסס על עבודתה של ויסנר )תשס"ג( ,אשר בחנה את אישיות הפרט ,לחצים
בעבודה וסוגים שונים של מחויבות ארגונית .בשאלון של ויסנר ישנה התייחסות למחויבות
ארגונית מכמה אספקטים :מחויבות רגשית ,מחויבות מתמשכת ,ומחויבות ערכית.
השאלון מורכב מ  16 -שאלות אשר בוחנות את מידת המחויבות הארגונית של העובד והן
מנוסחות בצורה של היגדים כאשר על הנבדק היה לסמן על סולם שנע בין  1ל  7 -את מידת
הסכמתו עם כל היגד ,כאשר  1מציין אי הסכמה מוחלטת ו  7 -מציין שהנבדק מסכים
מאוד עם ההיגד .היגדים שנוסחו בצורה שלילית הופכו לפני העיבודים הסטטיסטיים ,כך
שחישוב סה"כ הממוצע של תשובות הנבדק בשאלון זה נתן את המדד למידת המחויבות
הארגונית של העובד ,וככל שציונו גבוה יותר כך הדבר מעיד על מחויבות ארגונית גבוהה
יותר.

דוגמאות להיגדים בשאלון:

• הייתי שמח/ה מאוד להמשיך לעבוד בארגון זה.
• אני מרגיש/ה כמו "חלק מהמשפחה" בארגון שלי.
•

ארגון זה הוא בעל משמעות אישית רבה עבורי.
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העקביות הפנימית של השאלון נבדקה באמצעות אלפא של קורנבך ונמצא כי פריט מספר
 10בשאלון נמצא במתאם נמוך עם הציון הכללי ) (r=.10ולכן פריט זה הורד מהשאלון
ובבדיקה חוזרת לאחר תיקון זה נמצאה העקביות הפנימית . α =0.87

ד .שאלון תפיסת התרבות הארגונית )חלק ה' בשאלון(
חלק זה בשאלון התייחס לבדיקה של תפיסת העובד את התרבות הארגונית .תרבות
ארגונית הינה הפרשנות אשר מעניק כל אחד ואחד למצב הקיים והינה מושג רחב היקף ורב
ממדים הכולל מאפיינים רבים ובעצם מתייחס לתחומים שונים בתוך הארגון.
מתוך התפיסה שלתרבות הארגונית הרלוונטית לנושא המידע תהיה השפעה על
המוטיבציה להטמעה של הידע המועבר ,חלק זה של השאלון התייחס לתחום תרבות
הספציפי הרלוונטי בארגון הנדון בהקשר המחקרי  -תרבות הביטחון והבטיחות בארגון.

תרבות הביטחון והבטיחות בארגון מתמקדת ,כאמור ,באמונות ,תפיסות וערכים של
העובדים ביחס לנושאי הבטיחות בארגון ,במודעות הארגון לסיכונים ,וביכולת וברצון
למנוע אותם ) .(Asa, et al, 2007; Williams Dobson & Walters,1989לפיכך
מטרת חלק זה של השאלון היא לבחון כיצד העובד תופס את תרבות הארגון וסביבת
עבודתו ביחס לביטחון ובטיחות .תפיסת תרבות הארגון וסביבת העבודה ביחס לביטחון
ובטיחות מתבססת על אקלים הביטחון של הארגון ורואה חשיבות באופן שאקלים זה
נתפס בעיני העובד.

השאלון של המחקר מבוסס על עבודת הדוקטורט של רוזן )תשנ"ח( אשר בחנה עמדות כלפי
בטיחות ,אקלים בטיחותי ,התנהגות בטיחותית ופציעות בקרב חיילי צה"ל .בשאלון של
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רוזן שאלות מספר  28ועד  58בודקות את האקלים הבטיחותי .מתוך  30השאלות שבשאלון
המקורי 17 ,שאלות נמצאו מתאימות במהותם למחקר שלנו ועברו התאמות בניסוח כך
שהפניה תתאים לאוכלוסיית עובדי ארגון זה.

השאלות נוסחו בצורה של היגדים ועל הנבדק היה לסמן על סולם שנע בין  1ל  7 -את מידת
הסכמתו עם כל היגד ,כאשר  1מציין אי הסכמה מוחלטת ו  7 -מציין שהנבדק מסכים
מאוד עם ההיגד .היגדים שנוסחו בצורה שלילית הופכו לפני העיבודים הסטטיסטיים.
לאחר ביצוע שינויים אלו הועבר השאלון לבדיקה של ארבעה שופטים מומחים  -שניים
מהאקדמיה ,מומחה אחד מתוך הארגון שמשמש אחראי על בטיחות ,ומומחה אחד
ממשרד החינוך העוסק בתחומי ניהול והעברה של ידע בתחום ביטחון ובטיחות ,אשר בחנו
את השאלון מבחינת התאמת השאלות ותקפות התוכן שלהם .נמצאה הסכמה בין כל
ארבעת השופטים לגבי כל  17הפריטים של השאלון.

דוגמאות להיגדים בשאלון:

• בארגון שלי מאוד מקפידים על מילוי הוראות הבטיחות.
• בארגון שלי מי שלא מקפיד/ה על הוראות הבטיחות נחשב לעובד/ת גרוע.
• בארגון שלי מטפלים בחומרה בעובדים שמפירים הוראות בטיחות.

חישוב סה"כ הממוצע של תשובות הנבדק בשאלון זה נתן את המדד למידת תפיסת העובד
את האקלים הבטיחותי של הארגון .ככל שציונו גבוה יותר ,כך מעיד המדד על תפיסתו את
תרבות הבטיחות של הארגון כחזקה יותר .העקביות הפנימית של השאלון המקורי ,אשר
כלל הרבה יותר פריטים ,הייתה  α= 0.79עבור שאלות שנוסחו בצורה חיובית ,ו α 0.86 -
= עבור שאלות שנוסחו בצורה שלילית .לעומת זאת העקביות הפנימית של שאלון המחקר
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שלנו נבדקה באמצעות אלפא של קורנבך ונמצאה  ,α = 0.82מה שמחזק את ההנחה כי
הפריטים בשאלון שלנו אכן שייכים לאותו עולם תוכן.

ה .שאלון מוטיבציה ללמידה )חלק ג' בשאלון(
מטרת חלק זה של השאלון היא לבחון את המוטיבציה של העובד ביחס להטמעת המידע
אשר הועבר לו.

מכיוון שנדרשה התאמה של שאלות הבוחנות מוטיבציה ללמידה בהקשר המחקר
הספציפי ,גם בחלק זה של השאלון לא ניתן היה להתבסס על שאלון מן המוכן .לפיכך בנינו
שאלון ייחודי המותאם למחקר שלנו ,אותו ביססנו על תובנות ורוח השאלות של מחקרים
אחרים אשר בחנו את נושא המוטיבציה בלמידה.

המחקר של פישר ) (1996בחן את הקשר בין שתי שיטות הוראה בכימיה לבין הישגים,
מוטיבציה ועמדות כלפי ביה"ס והמקצוע .השאלון של פישר מבוסס על השאלון של הארטר
וכולל  30פריטים המתארים תלמידים בעלי הנעה פנימית לעומת הנעה חיצונית.
התלמידים במחקר של פישר התבקשו לבחור בין שתי הקטגוריות שהוצגו בפניהם ולהצביע
על רמת הזדהות עימה .גם פוטרמן ) (1999עשתה שימוש בשאלון של הארטר כשבחנה את
תרומת אופן הערכת התלמידים על ההנעה שלהם והישגיהם .השאלון של הארטר תורגם
לעברית על ידי צוריאל .אליאס )תשנ"ט( בחנה כיצד השפעתה של הסביבה הלימודית
משפיעה על המוטיבציה ההישגית של תלמידים .לצורך כך היא בנתה שאלון שבחן את
איכות העיסוק של התלמידים בלמידה מהיבטים שונים :נכונות להשקיע מאמץ בלימודים,
חיפוש אחר אתגרים בלמידה ,התמדה לנוכח קשיים בלימודים ומעורבות התלמיד
בלמידה .המהימנויות של השאלונים במחקרים הנזכרים לעייל נעה בין  0.78ועד .0.89
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השאלון שבנינו לצורכי המחקר שלנו בוסס ,כאמור ,על התובנות ורוח השאלות של
המחקרים שפורטו לעייל והתייחסנו בשאלות לזוויות שונות של המוטיבציה )מוטיבציה
פנימית וחיצונית ,נכונות להשקיע ומוטיבציה כללית כלפי הטמעת המידע הנדון( ,כפי
שעלה מתוך השאלון של הארטר והמחקרים האחרים אשר בחנו מוטיבציה בהקשר של
למידה.

לאחר הכנת השאלון הוא הועבר לבדיקה של ארבעה שופטים מומחים  -שניים
מהאקדמיה ,מומחה אחד מתוך הארגון שמשמש אחראי על בטיחות ,ומומחה אחד
ממשרד החינוך העוסק בתחומי ניהול והעברה של ידע בתחום ביטחון ובטיחות .המומחים
בחנו את השאלון מבחינת התאמת השאלות ותקפות התוכן של השאלות .מתוך  14שאלות
מקוריות שנבנו ,נמצאה הסכמה בין כל ארבעת השופטים לגבי  12פריטים והם אלו אשר
שימשו למחקר .השאלות נוסחו הן בצורה של היגד חיובי והן בצורה שלילית ולפיכך הפכנו
בבדיקות את הסולם של השאלות השליליות .המדד המתקבל משאלון זה מופק ממוצע
תשובות הנבדק בכל ההיגדים של השאלון וככל שציונו גבוה יותר כך מעיד הדבר על
מוטיבציה גבוהה ביחס להטמעת המידע הנדון ,ואילו ככל שציונו הכללי נמוך יותר מעיד
הדבר על מוטיבציה נמוכה להטמעת המידע הנדון.

דוגמאות להיגדים בשאלון המוטיבציה:

• אם יהיה צורך בכך ,אשאר בעבודה שעות נוספות בכדי שאוכל ללמוד את כל
הנדרש בנוגע לנוהלי הביטחון והבטיחות.
• קיום נוהלי הביטחון והבטיחות חשוב לי בכדי שאוכל לבצע את עבודתי על הצד
הטוב ביותר.
• אני עושה את מירב המאמצים כדי ללמוד את כל הנדרש ,בכדי לבצע את עבודתי
על פי נוהלי הביטחון והבטיחות.
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העקביות הפנימית של השאלון נבדקה באמצעות אלפא של קורנבך אשר נמצאה
. α =0.84

 4.1.1.2שאלון המשתנים החיצוניים

נתונים דמוגראפיים )חלק ז בשאלון(
נאספו משתנים דמוגרפים שונים אשר מהווים משתנים חיצוניים ואשר על פי השערות
המחקר יכולה להיות להם השפעה על מכלול הגורמים של המחקר.
בין המשתנים הדמוגראפיים התייחסנו למגדר ,גיל ,וותק ,מקום לידה ,מצב משפחתי
ורמת השכלה.

 4.1.1.3שאלון המשתנה התלוי

מחקר זה התמקד בשלב הטמעת הידע ,באמצעות מספר כלים  -שאלון ידע אמריקאי,
תסריט של יום בקייטנה וזיהוי כשלי ביטחון המתוארים בתסריט ,דיווח אישי על מידת
יישום המידע ,שאלות כלליות בהם מתבקש הנבדק לדרג ולהעריך את רמת הידע שלו
בתחום נהלי הביטחון והבטיחות ומידת שביעות רצונו מנהלי הביטחון והבטיחות
הקיימים.

להלן נפרט לגבי כל כלי וכלי.
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א .רמת הידע  -שאלון )חלקים י'  ,1ו  -י' (2
נבנה שאלון רב  -ברירה קצר שכלל  10פריטים בשאלון אשר כוון הן למדריכים והן
למנהלים)י'  ,(1ועשרה פריטי ידע נוספים אשר הוכנו במיוחד לדרג המנהלים )י'  .(2לכל
פריט ניתנו ארבע תשובות אפשריות והנבדק נידרש לסמן את התשובה הנכונה מתוך ארבע
האפשרויות שניתנו .כל השאלות נבנו על בסיס אוגדן נוהלי הביטחון והבטיחות אתו קיבלו
מנהלי הקייטנות ,המצגת אשר הועברה למנהלי הסניפים של הארגון ביום ההכשרה שעברו
לפני הקייטנות ,והחוזרים של משרד החינוך בנושא נוהלי הביטחון והבטיחות .בנוסף
לפריטי מבחן הידע נתבקשו הנבדקים להעריך את רמת הידע שלהם בתחום הנדון.

כל השאלות אשר הוכנו לצורך מבדק זה הועברו לארבעה שופטים מומחים  -שניים
מהאקדמיה ,מומחה אחד מתוך הארגון שמשמש אחראי על בטיחות ,ומומחה אחד
ממשרד החינוך העוסק בתחומי ניהול והעברה של ידע בתחום ביטחון ובטיחות ,לתיקוף
והערכה ונמצאו מתאימות ,אך בבדיקת עקביות פנימית על פי אלפא של קורנבך נמצאה
עקביות נמוכה מאוד )  (α= .52עבור שאלות ידע אלו.

דוגמא לשאלה בשאלון הידע:

בנסיעה באוטובוס על המדריכים לשבת:
א .בין החניכים כדי שיוכלו להיות איתם בקשר במהלך כל הנסיעה.
ב .על יד הנהג כדי שיוכלו לפקח על מהלך הנסיעה ומסלולה.
ג .על יד פתחי היציאה בכדי שיפקחו על העלייה והירידה.
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ב .רמת הידע  -תסריט )חלק ט' בשאלון(
השימוש בתסריט ככלי להערכת ידע הוזכר כבר במחקרים שונים כחלופה יעילה לשאלוני
הידע הסטנדרטים ) Burstin, Doughtie, & Raphaeli, 1980; Wason, Polonsky,
 .(& Hyman, 2002התסריט מתאר סיטואציה מציאותית הרלוונטית לנושא ההטמעה
הנבדק ועל הנחקר להתייחס לסיטואציה המתוארת .בהתאם לכך הוכן תסריט במיוחד
לצרכי מחקר זה בכדי לשמש ככלי נוסף לביסוס מידת הטמעת הידע .בתסריט תואר יום
פעילות בקייטנה .בתיאור היום הושתלו במכוון כשלים וחריגות מנוהלי הביטחון
והבטיחות ,כפי שאמורים ליישם אותם בהתאם לחומרים שהועברו למנהלי הקייטנות
ולמדריכים .התסריט הוכן בעזרת ארבעה שופטים מומחים  -שניים מהאקדמיה ,מומחה
אחד מתוך הארגון שמשמש אחראי על בטיחות ,ומומחה אחד ממשרד החינוך העוסק
בתחומי ניהול והעברה של ידע בתחום ביטחון ובטיחות ,אשר קיבלו לידיהם טיוטת
תסריט ונתבקשו לאתר את החריגות ולציין הערות נוספות ,אם יש להם .לאחר שנתקבלו
מידיהם ההערות והוצלבו כל החריגות שאכן זוהו על ידי המומחים הוכן התסריט הסופי
אשר כלל  19חריגות בסה"כ .במחקר ,נתבקשו הנחקרים לקרוא בעיון את התסריט )חצי
עמוד( ,להקיף בעיגול את החריגה מהוראות הבטיחות ,למספר אותה ולפרט בתחתית הדף
את מספר החריגה ומה היה צריך להיעשות במקום זה .ניתנה דוגמה לאופן ביצוע הנדרש.

המדד אשר הופק מהתסריט חושב על פי אחוז החריגות אשר הנבדק זיהה מתוך סך כל
החריגות הפוטנציאליות שהיה עליו לזהות כאשר  19הטעויות שהושתלו היוו את המאה
אחוז.
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ג .דיווח אישי על יישום )חלק ו'  ,1ו  -ו'  2בשאלון(
בחלק זה הוכנו  17פריטים המבוססים על החומר בנושא נוהלי הביטחון והבטיחות,
אשר מהווים את עיקרי הנהלים בנושא זה ורלוונטיים הן למדריכים והן למנהלים.
בנוסף ,בשאלוני המנהלים היה לחלק זה תוספת של  16נהלים נוספים )חלק ו'  ,(2אשר
רלוונטיים אך ורק למנהלים .כל הפריטים נוסחו בצורה של היגדים שעל הנחקר לסמן
בסולם של  7 -1את מידת ההקפדה שלו על כל נוהל ) - 7מקפיד במידה רבה מאוד- 4 ,
מקפיד במידה בינונית - 1 ,לא מקפיד כלל( .הנחקרים נתבקשו לענות בכנות והודגש כי
הפרטים נאספים אך ורק לצרכי מחקר ולא ישמשו לשום מטרה אחרת .גם כאן הועבר
שאלון היישום לבדיקה של ארבעה שופטים מומחים  -שניים מהאקדמיה ,מומחה
אחד מתוך הארגון שמשמש אחראי על בטיחות ,ומומחה אחד ממשרד החינוך העוסק
בתחומי ניהול והעברה של ידע בתחום ביטחון ובטיחות.

בחלק זה המדד הופק על ידי חישוב ממוצע התשובות של הנבדק .ככל שהממוצע של
הנבדק גבוה יותר ,כך מעיד הדבר על מידת יישום גבוהה יותר.

דוגמאות להיגדים:

הנבדקים התבקשו לסמן באיזו מידה הם מקפידים על ביצוע נוהלי הבטיחות ,בהתייחס
להיגדים כגון -
• קבלת אישורים בכתב מהורים להשתתפות בפעילות בבריכה.
• דיווח על כל תקלה או תאונה לממונים.
• בדיקת האוטובוס בסיום כל נסיעה.
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ד .הערכת ידע  -דיווח אישי )חלק ח' בשאלון(
חלק זה כלל שתי שאלות כלליות בהן ביקשנו מהנבדק לדרג על סולם של  1עד  - 1) 7בכלל
לא - 7 ,במידה רבה מאוד( את מידת ההערכה שלו והיכרותו עם נוהלי הביטחון והבטיחות
ומידת ההכרה של התפקיד וההיבטים הביטחוניים של התפקיד.

ההיגדים שנכללו בשאלות הכלליות:

• באיזו מידה הנך מכיר/ה את תפקידך ואת היבטי הבטיחות המחייבים בתפקיד זה?
• באיזו מידה הנך מכיר/ה את תחומי הסמכות והאחריות שלך?

בחלק זה נבנה מדד אחד משתי השאלות על פי ממוצע תשובתו בשתי שאלות אלו .ככל
שהנבדק קיבל ממוצע גבוה יותר משקלול תשובותיו בשתי השאלות כך מעיד הדבר על
שליטתו הגבוהה יותר בחומר ,ע"פ תפיסתו .העקביות הפנימית עבור שאלות אלו הייתה
טובה ).(α= .84

לאור העקביות הנמוכה אשר נמצאה למדד רמת הידע כפי שנמדד בשאלון )א'( הוחלט
לעשות שימוש רק בשלושת המדדים האחרים להטמעה -הערכת הידע ,דיווח על יישום
ותסריט ולוותר על השימוש בשאלון הידע שתואר בסעיף א' 1לעייל.
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 4.1.2הסבר לבחירת סביבת המחקר ולביצוע המחקר כחקר מקרה
המודל אשר הוצע לביצוע במחקר זה הוא מודל קונטקסטואלי ואינטראקציוני ,אשר לוקח
בחשבון פרמטרים הנוגעים להקשר בו מועבר הידע ואמור להיות מיושם ,וגורמים
הקשורים לאדם עצמו  -העובד ,ולאינטראקציה שלו עם סביבת העבודה שלו.

בכדי לבחון את שאלת הטמעת המידע הנעשית על ידי עובדי הארגון ,ובכדי להבין את
המוטיבציה המניעה עובדים אלו להגיע למצב של רכישת ידע והטמעתו ,התמקד מחקר זה
בהטמעת מידע פורמאלי של הארגון ,ועקב אחר תהליכי ההטמעה והגורמים הקשורים
בעובד עצמו ,ובתפיסותיו ,בהקשר של המידע הספציפי הנדון במחקר זה .בסקירת הספרות
הוצג נושא ניהול הידע בארגונים ,חשיבותו ומטרתו .ניתחנו את הגורמים המשפיעים על
הלמידה בארגון ואת מקומה של המוטיבציה בסיטואציית הלמידה והעברת הידע בארגון.
סקירת ספרות זו עזרה לנו לבסס את רשימת הגורמים להם נמצאה השפעה על הלמידה
ורכישת הידע של העובדים ,תוך התמקדות בגורמים הקשורים באופיו של העובד ובסכמות
קוגניטיביות שלו ,זאת על ידי אינטגראציה של הידע הנצבר בתחומי המוטיבציה יחד עם
הידע הנצבר בתחום של ניהול הידע ,ותוך התמקדות בעיקר בתיאורית הציפייה ותיאורית
המסוגלות .המשך המחקר יתבסס על סקירת ספרות זו ויבחן את השפעתם של הגורמים
הללו על המוטיבציה של העובד לרכישת ידע ועל הטמעת הידע שלו בפועל.

מאחר שבתחום המחקר המוצע מעורבים משתנים רבים שלהם יכולה להיות השפעה על
התוצאות ואשר יכולים להוות מגבלה על יכולת ההשוואה של התוצאות באם המחקר
יתבצע בארגונים שונים ו/או על נושאי ידע שונים ,הוחלט לנהל את המחקר הנדון כחקר
מקרה ולהתמקד בארגון אחד גדול ,כאשר לכל אוכלוסיית המדגם פרמטרים דומים
מבחינה ארגונית ,אך מאפיינים דמוגראפיים שונים שיאפשרו ניתוח על פי חתכים שונים.
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חקר מקרה הינה שיטת מחקרית במדעי החברה ובמדעי הרפואה .במסגרת חקר מקרה
מתמקד המחקר בפעילות אנושית במקום ובזמן מסוים .בניגוד למחקרים הנשענים על
דוגמאות רבות ,חקר מקר עוסק במקרה בודד אותו חוקרים לעומק ולאורך זמן .בין מדעי
החברה ניתן למצוא שימוש במתודה מחקרית זו בתחומים רבים ,כגון ,סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,פסיכותרפיה ,ייעוץ ארגוני ,חינוך ,היסטוריה ,תורת המשפט ועבודה
סוציאלית .חקר מקרה משמש פעמים רבות כתצפית גישוש  -כלומר הוא משמש להכרות
ראשונית עם תופעה ולחיפוש השערות על אודותיה שיוכלו להיבדק במחקרים מאוחרים
יותר ,וכך גם במחקר זה ,יהוו התוצאות כבסיס להמשך מחקר בתחום זה.

לפיכך ,הארגון בו התבצע המחקר הינו ארגון בעל אופי חברתי אשר לו סניפים ופריסה בכל
הארץ .כמו כן ,המחקר התייחס לתהליך מאוד ספציפי של ידע )נוהלי ביטחון ובטיחות
בקייטנות( ,ולפיכך ,כאמור ,נתייחס למחקר זה כחקר מקרה אשר יהווה נקודת פתיחה
להמשך מחקר בתחום בארגונים בעלי אופי שונה ונושאי ידע מגוונים.

כחלק מתהליך המחקר ניסינו לאתר חברות אשר יוכלו לשמש כשדה למחקר זה .שדה
מחקר מתאים למחקר חייב היה להתבסס על חברות וארגונים גדולים יחסית ,אשר להם
יותר מ  300 -עובדים אשר עוברים תהליך כלשהו של הטמעת ידע על ידי המערכות
הפורמאליות של הארגון .במהלך שנה שלמה נערכו מגעים עם ארגונים שונים במטרה
למצוא ארגון אשר יתאים לדרישות המחקר ויסכים לשתף פעולה .לאור העובדה שרק
ארגונים גדולים ,אשר להם מעל  300עובדים ,ואשר תהליך העברת ידע כלשהו מתוכנן
אצלם במהלך השנה הקרובה ,יכלו להתאים ,היה קושי משמעותי במציאתם והשגת שיתוף
פעולה .מסתבר שארגונים העונים לקריטריונים אלו אינם ששים לשתף פעולה
והבירוקרטיה לשם השגת כל האישורים הנדרשים לשם העברת מחקר מעין זה הינה
מורכבת מאוד.
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מכתב פניה נשלח לארגונים אשר זוהו כמתאימים .חלקם שללו על הסף שיתוף פעולה
מסיבות שונות כמו הטענה שהם עורכים הרבה מחקרים פנימיים בארגונם ואינם
מעוניינים להוסיף על כך .עם חלק מהארגונים הגיעו המגעים לשלבים מתקדמים ,אבל
הבירוקרטיה לקבלת האישור הנחוץ הייתה ארוכה מידי ונאלצנו לוותר עליהם .בארגונים
אחרים ,אשר ניאותו להיפגש ולשמוע על מה מדובר ,הסתבר כי אינם עונים לקריטריונים
המתאימים למחקר בעיקר מפאת היקף העובדים המצומצם המתוכנן לעבור תהליך למידה
אחיד בשנה הקרובה .בחלק מהארגונים המפגשים נמשכו ,הייתה הסכמה עקרונית של
ההנהלה לשיתוף פעולה ,אבל עיכובים אחרים מנעו את המשך תהליך המחקר בארגון.

על אף קשיים אלו ,אותרו מספר ארגונים ההולמים את צרכי המחקר ואשר היו נכונים
לשתף פעולה ובסופו של דבר הוחלט לבצע את המחקר בארגון חברתי בו התבצעה העברת
ידע בתחום של נוהלי בטיחות לקבוצה גדולה מאוד של עובדים בטווח זמן קצר מאוד
יחסית .ארגון זה ,כלי המחקר ,תהליכי המחקר ותוצאותיו יתוארו בפרקים הבאים,
ונסיים בדיון מסכם המתייחס לתוצאות ולמסקנות העולות ממנו.

בהמשך נציג את הכלים הסטטיסטיים אשר שימשו לניתוח הנתונים במחקר זה ,נציג את
תוצאות המחקר ,ולאחר מכן נתייחס למסקנות ולתובנות העולות בהתייחס לתוצאות
המחקר.

 4.2ניתוח נתונים
לצורך ניתוח הנתונים אשר נאספו במחקר זה השתמשנו במספר כלים סטטיסטיים
מקובלים -מדור ראשון  -ניתוחי מתאם בכדי לבדוק האם יש קשר בין המשתנים ,וניתוחי
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רגרסיה ,ובכדי לבסס את המודל הסופי ההולם את תוצאות המחקר השתמשנו בניתוחים
מבניים סטטיסטיים מדור שני ) . 2AMOS - (SEM - Structural Equation Modeling

הממצאים של המחקר יוצגו בארבעה חלקים  -בחלק הראשון תתואר סביבת המחקר
ואוכלוסיית המחקר ,ויתוארו משתני המחקר על פי הממוצעים וסטיות התקן של כל
משתנה ומשתנה ,בחלק השני יוצגו הקשרים בין משתני המחקר בעזרת ניתוחי פירסון
ו  ,ANOVAבחלק השלישי נבצע ניתוחי רגרסיה ויוצגו הממצאים של ניתוחים רב
משתנים שנעשו לצורך בדיקת תרומתם של המשתנים השונים להסבר המשתנים
המבטאים למידה ,הטמעה ויישום של נוהלי הבטיחות ,כפי שהוצע בהשערות המחקר,
ובחלק הרביעי והאחרון של פרק זה נציע מודל המאגד בתוכו את המסקנות העולות
מהניתוח הסטטיסטי .מודל זה יציג את שרשרת הקשרים ונתיב ההתאמה האופטימאלי
שנמצא עבור כלל המשתנים של המחקר ויהווה את הסיכום הסטטיסטי של הנתונים ,כפי
שעלו במחקר זה .לצורך ניתוח המסלול המתאים ) (Path Analysisוהצעת המודל
הגראפי המתאים השתמשנו בתוכנת Structural Equation Modeling - ) AMOS
.(SEM

2

פרטים נוספים על תוכנת  AMOSניתן למצוא ב-

Arbuckle, J.L. and Wothke, W. (1999) Amos 4.0 User's Guide. Chicago, IL: SPSS Inc.
and SmallWaters Corporation
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פרק  :5תוצאות המחקר
 5.1תיאור סביבת המחקר
המחקר התבצע ,כאמור ,בארגון חברתי אשר לו משתייכים  184סניפים שלהם 900
שלוחות .כל הסניפים משתייכים לשישה מחוזות בכל רחבי הארץ )מחוז צפון ,מחוז חיפה
והעמקים ,מחוז שרון ,מחוז מרכז ,מחוז דרום ומחוז ירושלים(.

בתיאום עם מחלקת המחקר של הארגון ,נבחרו נהלי הבטיחות בקייטנות אותם מפעיל
הארגון כנושא הידע של המחקר .קוימה פגישה מקיפה עם רכז הבטיחות של הארגון שבה
הוסברו תהליכי העברת הידע אשר מתוכננים לפני ובמהלך קיום הקייטנות ברחבי הארץ.

מפגישה זו עלה כי העברת הידע בנושא מתנהלת בכמה מישורים -
א .מנהלי הסניפים מקבלים הדרכה של שעה וחצי בנושא "היערכות לקיץ" מטעם הארגון.
כמו כן ,משרד החינוך מוציא מידי שנה חוזרים בנושא נוהלי הביטחון והבטיחות בכל
הפעילויות עם הילדים בכלל ,ובקייטנות ומחנות הקיץ בפרט .חוזרים אלו מאוגדים
בחוברת ומחולקים בכל הארגון )"ספר כתום"(.
ב .רכזי קייטנות עוברים הכשרה של מספר שעות מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
ללא השתתפותם בהדרכה זו ,ועמידה בהצלחה במבחן אשר מועבר בסוף ההדרכה ,אין הם
יכולים לפתוח את הקייטנה .בנוסף ,האגף לביטחון ובטיחות בארגון הוציא חוברת
היערכות והנחיות בנושא ביטחון ובטיחות המיועדת למנהלי הקייטנות ולרכזים.
ג .מדריכים  -עוברים השתלמות כללית לפני פתיחת הקייטנה אשר במהלכה הם מקבלים
גם את המידע הנוגע לנוהלי הבטיחות בקייטנה .פרק זה מועבר )על פי ההנחיות( אך ורק על
ידי מנהל הסניף בו מתנהלת הקייטנה בכדי לתת משנה תוקף להנחיות אלו .בנוסף ,קב"ט
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כל יישוב בו מתנהלת קייטנה צריך לבדוק את תוכניות הקייטנה ולהעביר לפני פתיחת
הקייטנה תדריך לכל צוות הקייטנה בנושא הביטחון והבטיחות לכל המדריכים.
בעקבות הפגישה עם הקב"ט של הארגון ,התקיימה פגישה גם עם הממונה על הבטיחות
הארצי במשרד החינוך שבה הובררו סוגיות נוספות ביחס לנוהלי הביטחון הנדרשים
בקייטנות ובהקשר להדרכות המועברות על ידי משרד החינוך .נדונו נקודות רלוונטיות
ביחס למבנה השאלון ואופן בדיקת הטמעת הידע.

לאור הפריסה הרחבה של הקייטנות בכל סניפי הארגון הוחלט לחלק את השאלונים באופן
מדגמי בכל מחוז על-פי הפריסה הבאה :סניף רשת אחד )סניף מרכזי תחתיו פועלים מספר
סניפים קטנים יותר( ,שלוחות סניף ,סניף בודד )רשות מקומית( וסניף המשויך למועצה
אזורית .באופן זה נתקבלו  65סניפים בסך הכול .היערכות לקראת העברת השאלונים
דרשה ארגון ,תכנון וחלוקת עבודה ,כדי שאכן נספיק לחלק את כל השאלונים בפרק זמן
קצר יחסית בנקודת זמן די מקבילה בכל הקייטנות שמשתתפות במחקר .מחלקת המחקר
של הארגון יידעה את כל מנהלי הסניפים על המחקר הצפוי הן בפגישות תדריך שנערכו
לפני פתיחת הקייטנות והן בדואר האלקטרוני ,וביקשה את שיתוף הפעולה של כל
המנהלים ,כך שכאשר הגיעו אליהם עם השאלונים הם ידעו במה מדובר והתייחסו לכך
בכובד ראש.

השאלונים חולקו עם תחילת הקייטנות על ידי עורכת המחקר ,צוות מחלקת המחקר של
הארגון ,ומתנדבים נוספים שגויסו לטובת העניין ,כאשר כל גורם קיבל אחריות על חלוקה
ואיסוף השאלונים ממחוז מסוים .מסירת השאלונים נעשתה על ידי תיאום פגישה עם
מנהל הקייטנה ו/או מנהל הסניף והגעה פיזית של נציג מחלקת המחקר של הארגון )ולעניין
זה גם עורכת המחקר הוגדרה ככזאת( לכל סניף .בעת פגישה זאת הוצג בפני איש הקשר של
הארגון המחקר ,מטרתו ,חשיבותו ,הודגש נושא השימוש במידע אך ורק לצרכי מחקר

85

וניתן גם הסבר מפורט על השאלון ואופן מילוי השאלון .רכזי הקייטנות נתבקשו להעביר
את השאלונים במהלך ישיבת הצוות הקרובה אותה הם אמורים לקיים בסוף כל יום עם
המדריכים ולוודא כי אכן המדריכים עונים על השאלונים בתשומת לב .מילוי השאלון
אמור היה לקחת כ 20 -דקות.

לאחר חלוקת השאלונים בכל הסניפים נערך בכל מספר ימים מעקב טלפוני עם איש הקשר
בכל סניף .עם תום מילוי השאלונים נאספו השאלונים על ידי הגעה פיזית לסניף הארגון או
על ידי משלוח חבילת השאלונים לנקודת איסוף מרכזית .בסה"כ הופצו כ 1000 -שאלונים
ב 65 -סניפי הארגון .לאור בעיות טכניות מחוז צפון כולו נשר מהמחקר כבר בשלבים
המוקדמים של המחקר ) 14סניפים( .רכז קייטנה בסניף אחד סרב להעביר למדריכים
ולמנהל הסניף את השאלונים מחשש שיהיו לכך השלכות שליליות לגבי הסניף ו/או מי
מצוות העובדים .בסניף אחר רכזת הקייטנה פוטרה מעבודתה ולא ניתן היה להשיג בחזרה
את השאלונים הממולאים ,ומספר סניפים נוספים לא שיתפו פעולה מסיבות שונות .לאחר
נשירתם של כל אלו נותרו כ –  500שאלונים שהופצו מהם נתקבלו חזרה  388שאלונים מ-
 34סניפים .מתוך כל השאלונים שנאספו חזרה נפסלו מספר שאלונים עקב אי מילוי חלקים
ניכרים בהם או עקב מילוי מספר תשובה עקבי בכל השאלון 20 .שאלונים נוספים נפסלו
מפני שמולאו על ידי עובדי הסניף אשר אינם משויכים לעבודת הקייטנות ,ולפיכך אינם
עונים על דרישות המחקר .לאור זאת ,סה"כ נותרו במחקר  317נבדקים ,אשר משתייכים
לשתי קבוצות :מנהלי קייטנות ומדריכים.

מידע לגבי מאפייני קבוצת המדגם ,כפי שעלה מנתוני האוכלוסייה שנאספו בשאלון ,יוצגו
בפרק הבא ומיד לאחר מכן יוצגו בהרחבה כלי המחקר.
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 5.2אוכלוסיית המדגם
הנדגמים בארגון זה הם  317עובדים המועסקים במסגרת פעילות הקייטנות של הארגון
בדרגים ותפקידים שונים )מדריכים ,רכזי קייטנות ,מנהלי קייטנות ומנהלי סניף(.
המאפיינים הדמוגראפיים אשר נאספו על המדגם הם :מין ,גיל ,ארץ לידה ומספר שנים מן
העלייה ,מצב משפחתי ,השכלה ,מספר שנות עבודה במקום נוכחי ,תפקיד בארגון ,מספר
פעמים בתפקיד נוכחי ,האם העובד ממונה על עובדים אחרים ומה מספרם והיקף המשרה
בשעות בשבוע.

בטבלה הבאה יוצגו מאפייני משתתפי המחקר בהתייחס לחתכים העיקריים העולים
מהנתונים.

טבלה מספר  :1התפלגות ) (N, %נבדקי המחקר על פי המאפיינים האישיים.
מאפיינים

ערכים

N

%

מגדר

זכר

112

35.3

נקבה

205

64.7

עד גיל 18

177

63

 19עד גיל 25

45

16

35- 26

39

13.9

45- 36

12

4.3

 46ומעלה

8

2.8

מאפיינים

ערכים

N

%

מוצא

ילידי חו"ל

23

8

ילידי הארץ

266

92

רווק/ה

271

85.5

גיל

מצב משפחתי

87

השכלה

תפקיד

נשוי/אה

46

14.5

תיכונית

182

67.7

על  -תיכונית

34

12.6

תואר ראשון

44

16.4

תואר שני

9

3.3

מנהל

51

16.1

מדריך

266

83.9

לפי המוצג בטבלה ניתן לראות כי רוב הנבדקים במחקר היו נשים ) ,(64.7%ורובם היו
צעירים עד גיל  ,(64.5%) 25כאשר טווח הגילאים של הנבדקים היה בין גילאי  15ל58 -
וממוצע הגילאים היה ) 21סטיית תקן  92% .(8.05מהנבדקים נולדו בארץ ורובם המכריע
הינם רווקים ) (85.5%ובעלי השכלה תיכונית ) .(67.7%רוב הנבדקים במחקר זה שימשו
כמדריכים בקייטנה ) (83.9%ויתרתם ) (16.1%תפקדו כמנהלים בעת העברת המחקר.

להלן מוצגים תרשימים לגבי חלוקת אוכלוסיית המדגם ביחס לשתי החלוקות המאפיינות
העיקריות של אוכלוסיית המדגם – מגדר ותפקיד ,ועל פי חתך הגילאים של אוכלוסיית
המדגם.
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35%
זכר
נקבה

65%

.
תרשים מספר  :6חתך אוכלוסיית המדגם על פי מגדר ,באחוזים

16%

מנהל
מדריך

84%

תרשים מספר  :7חתך אוכלוסיית המדגם על פי תפקיד ,באחוזים
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16%
14%
גיל עד גיל 18
גיל  19עד גיל 25

4%

גיל 26-35

3%

גיל 36-45
גיל  46ומעלה
63%

תרשים מספר  :8חתך אוכלוסיית המדגם על פי גיל ,באחוזים

על פי שלושת התרשימים שהוצגו ניתן לראות כי רוב אוכלוסיית המדגם הינה נשים,
מדריכים ,וצעירים עד גיל .18

נתונים לגבי הממוצעים וסטיות התקן ביחס למשתני המחקר ,כפי שנמצא בקרב
אוכלוסיית המחקר ,יוצגו בסעיף הבא.

 5.3ממוצעים וסטיות התקן של משתני המחקר
המדדים שנבדקו במחקר זה כוללים חמישה משתנים בלתי תלויים .משתנה אחד שאינו
קשור כלל למידע המועבר ,אלא לקשר של העובד עם הארגון ,והוא  -המחויבות של העובד
כלפי הארגון ,משתנה אחד הקשור לארגון אך גם למידע הנדון במחקר זה ,הלא הוא -
תפיסת העובד את תרבות הבטיחות של הארגון ,ושלושה משתנים נוספים אשר בהם ישנה
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התייחסות ישירה לתחום הספציפי שעמד במוקד הידע של המחקר בארגון זה ,קרי -
ביטחון ובטיחות בקייטנות .משתנים אלו כוללים את  -תפיסת הנבדק את היתרון הקיים
במידע ,הערכת הנבדק את מסוגלותו ביחס למידע ,ומוטיבציית הנבדק להטמיע את המידע
הנדון.

בנוסף לחמשת המשתנים הבלתי תלויים אשר פורטו להלן נבדקו שלושה משתנים תלויים
המתייחסים כולם להטמעת הידע בנושא הביטחון והבטיחות על ידי הנבדק .משתנים אלו
בחנו את הטמעת הידע של העובד בעזרת שלושה פרמטרים  -הערכת ידע עצמית של
הנבדק ,בדיקת רמת הידע המבוססת על איתור חריגות )"תסריט"( ,וכן דיווח עצמי על
יישום נוהלי הביטחון והבטיחות.

מדדים אלו נבחנו בעזרת מספר כלים ,כפי שתוארו בפירוט בפרק אשר הציג את כלי
המחקר ,אשר סולם המדידה שלהם היה כזכור ,כדלקמן  -הערכת הידע העצמית של העובד
נבחנה על ידי היגדים שמידת הזדהות הנבדק איתם סומנה על סולם של  1עד  ,7כאשר 1
מציין הערכת ידע עצמית נמוכה על ידי העובד ואילו  7מציין הערכת ידע גבוהה מאוד על
ידי הנבדק .מידת היישום של הידע נבחנה אף היא על פי סידרה של היגדים בנושא בהם
הנבדק נתבקש לסמן את מידת היישום שלו ביחס לכל היגד על סולם של  1עד  1) 7מציין
אי יישום בפועל של הנוהל המתואר בהיגד ,ואילו  7מציין שהעובד מקפיד כל הזמן ליישם
את הנוהל המצוין( .רמת הידע האובייקטיבית נבדקה בעזרת תסריט בו נדרש הנבדק לאתר
חריגות מנהלי הבטיחות אותם הוא אמור להכיר .ציון הנבדק שוקלל ונאמד באחוזים
מתוך  100אחוז מקסימאלי.
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מאחר שבקרב נבדקי המחקר ישנה חלוקה ברורה ומהותית על פי תפקיד הנבדק  -מדריך
או מנהל ,וזו עשויה להוות גורם המשפיע על ממוצעי המשתנים באוכלוסיה ,יוצגו תיאורי
המדדים השונים של המחקר תוך השוואה בין שתי קבוצות אוכלוסיה זו.

בטבלה מספר  2יוצגו הממוצעים ,סטיות התקן וניתוחי השונות של המשתנים הבלתי
תלויים ,על פי החלוקה לתפקיד בארגון )מנהלים ומדריכים( ,ומיד לאחר מכן ,בטבלה
מספר  ,3יוצגו הממוצעים ,סטיות התקן וניתוחי השונות לגבי המשתנים התלויים ,על פי
חלוקה דומה.

טבלה מספר  :2ממוצעים וסטיות התקן של המדדים הבלתי תלויים של המחקר ,בקרב
מנהלים ומדריכים בארגון.
תפקיד
מנהלים
מדדים

M

מדריכים
SD

SD

M

)F(1,313

Eta²

תרבות
הארגון

5.68

.85

5.22

0.90

***11.18

.34

מחויבות
ארגונית

5.14

1.08

4.54

1.15

***11.50

.04

היתרון
הנתפס

6.15

.59

5.98

.79

2.08

.01

תפיסת
המסוגלות

5.80

.77

5.83

.78

.06

.00

**p<.01 ***p<.001
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מהטבלה המוצגת לעייל ניתן לראות כי תפיסת הנבדקים את תרבות הבטיחות של הארגון,
תפיסת הנבדקים את היתרון הגלום במידע הנדון ,מחויבותם לארגון ,תפיסת המסוגלות
שלהם ביחס למידע ,והמוטיבציה שלהם לגבי הטמעת מידע זה ,הינה גבוהה יחסית אך לא
מקסימאלית .מתוך סולם של  1עד  7סימנו הנבדקים את עצמם מעל הבינוני ,ובדרך כלל
אף למעלה מזה )ממוצע כללי של מנהלים  ,5.7 -ושל המדריכים  5.4 -בלבד( .כמו כן ,ניתן
לראות כי ,מלבד לגבי תפיסת המסוגלות של העובדים ,קיימים הבדלים מובהקים בין
המדריכים והמנהלים בכל שאר המדדים  -מדדי תפיסת התרבות הארגונית ,המחויבות
הארגונית ,והמוטיבציה להטמיע את הידע בנושא הביטחון והבטיחות בקייטנות .בכל
המדדים הנ"ל הממוצע של המנהלים גבוה יותר מממוצע המדריכים ,כלומר  -המנהלים
תופסים את הארגון כבעל תרבות בטיחות חזקה יותר מאשר הנתפס על ידי המדריכים,
למנהלים מחויבות ארגונית חזקה יותר מהמדריכים ,והמוטיבציה שלהם להטמיע את
הידע בתחום הביטחון והבטיחות גבוהה יותר.

בטבלה הבאה נציג את הממוצעים וסטיות התקן כפי שעולה ביחס למדדים התלויים של
המחקר.

טבלה מספר  :3ממוצעים וסטיות התקן של המדדים התלויים של המחקר ,בקרב מנהלים
ומדריכים בארגון.
תפקיד
מדריכים

מנהלים

מדדים

M

SD

M

SD

)F(1,314

Eta²

הערכת ידע

6.63

.67

6.42

1.07

1.82

.01

מידת יישום

6.56

.58

6.27

.75

*6.38

.02

רמת ידע

49.61

16.95

38.26

14.85

***23.83

.07

*p<.05 ***p<.001
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)הערה  -סולם הערכים של המשתנים הערכת ידע ומידת היישום היה  ,7- 1ואילו סולם הערכים עבור רמת
הידע היה של (100- 1 %

מטבלה זו ניתן לראות כי גם במדדים של המשתנים התלויים ממוצע המנהלים גבוה
מממוצע מדדי המדריכים ,אם כי עיקר ההבדל ניכר ברמת הידע של המנהלים )(49.6%
לעומת הידע של המדריכים ).(38.2%

יש לציין כי על פי נתוני טבלה זו בולט במיוחד הפער בין הערכת הידע העצמית של
הנבדקים ומידת היישום המדווחת ,הגבוהים יחסית ,לעומת רמת הידע שהוטמע בפועל,
אשר על פי תוצאות מבדק הידע האובייקטיבי )באמצעות התסריט( מצביע על רמת ידע
נמוכה יחסית למצופה ,אשר לא עברה את רמת ה  50%אצל המנהלים וכ 40% -בלבד אצל
המדריכים .במקביל ,הערכת הידע האישי של הנבדקים הייתה באחוזים  94.7%על פי
הערכת המנהלים ו  91.7% -על פי הערכת המדריכים את עצמם.

התרשים הבא מסכם את הממצאים לגבי הממוצעים של אוכלוסיית המדגם ומציג את
הנתונים של המנהלים והמדריכים הן במשתנים הבלתי תלויים והן בשני המשתנים
התלויים הנמצאים על סולם ערכים זהה ,באופן כזה שנוכל להבחין בצורה ברורה יותר
בממוצעים של כל משתנה ובהבדלים בין שתי הקבוצות ביחס לכל משתנה.
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7
6
5
4

מנהלים

3

מדריכים

2
1
0
הערכת ידע מידת יישום

היתרון
הנתפס

רמת
מוטיבציה

תפיסת
המסוגלות

תרבות
הארגון

מחויבות
ארגונית

תרשים מספר  :9ממוצעי הנבדקים במדדים השונים ,על תפקיד

מתרשים זה ניתן לראות כי ביטחונם של הנבדקים בידע שלהם הינו המשתנה בעל הממוצע
הגבוה ביותר מבין התוצאות המוצגות ,ואילו מחויבותם הארגונית הינה החלשה ביותר
ביחס לממוצע שאר משתני המחקר .כמו כן ,בכל המשתנים המוצגים למנהלים ממוצע
גבוה מזה של המדריכים.

השערות המחקר מתייחסות לקשרים השונים הקיימים בין המשתנים השונים של המחקר
 כך שעל פי השערות אלו אמור להימצא קשר בין המשתנים הבלתי תלויים  -מחויבותארגונית ,תפיסת המסוגלות ,תפיסת התגמול ,תפיסת תרבות הארגון ,ובין המוטיבציה של
העובדים ,ובין אלו לבין המשתנים התלויים המתייחסים להטמעה של המידע .קשרים אלו
יבדקו ויוצגו בפרק הבא.
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 5.4ניתוחי מתאם  -הקשר בין משתני המחקר
לצורך בחינת הקשרים בין המשתנים השונים חושבו מתאמי פירסון בהתייחס לקשרים
שבין המשתנים התלויים והבלתי תלויים לבין עצמם .יש לשים לב כי על אף שבהשערות
המחקר התייחסנו למוטיבציה של העובד כמשתנה מתווך ,בהצגת הנתונים להלן התייחסנו
למוטיבציה זו כאחת מהמשתנים הבלתי תלויים ,שהרי מבחינת היחס למדדי הטמעת הידע
מהווה המוטיבציה משתנה בלתי תלוי אף היא ,וברצוננו לבחון את מעמדה של המוטיבציה
ביחס לכלל המשתנים.

 5.4.1הקשר בתוך המשתנים הבלתי תלויים של המחקר
המתאמים בין המשתנים הבלתי תלויים מוצגים בטבלה מספר  4להלן.

טבלה מספר  :4מתאמי פירסון בין המשתנים הבלתי תלויים.
תרבות
הארגון

מחויבות
ארגונית

היתרון
הנתפס

תפיסת
המסוגלות

תרבות הארגון

-----

מחויבות
ארגונית

***.41

----

היתרון הנתפס

***.47

***.25

-----

תפיסת
המסוגלות

***.51

**.18

***.61

-----

מוטיבציה

***.46

***.30

***.65

***.57

מוטיבציה

-----

**p<.01 ***p<.001
מתוך נתונים אלו ניתן ללמוד כי הקשר החזק ביותר של מוטיבציה נמצא עם תפיסת
היתרון של הנבדק ביחס למידע שמועבר לו .לאחר מכן בעוצמתו נמצא הקשר של
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מוטיבציה עם תפיסת המסוגלות של הנבדק ועם תפיסת התרבות הארגונית .הקשר החלש
ביותר של המוטיבציה היה עם המחויבות הארגונית של הנבדק.

מהנתונים בטבלה עולה כי השערת המחקר מספר אחת ,המתייחסת לקיום קשרים בין
משתני המחקר הבלתי תלויים ובין המוטיבציה ,אוששה ,וכל הקשרים בין המשתנים
התלויים לבין המוטיבציה נמצאו מובהקים וגבוהים ,פרט לקשר בין מוטיבציה למחויבות
הארגונית של העובד ,אשר נמצא מובהק אך נמוך יותר.

בכל אופן ניתן לומר שככל שהמחויבות הארגונית של הנבדק ,שהיא המשתנה הכללי שאינו
קשור ספציפית למידע ,גבוהה יותר ,כך המוטיבציה שלו להטמיע את המידע הייתה גבוהה
יותר .כך גם בהתייחס לשלושת המדדים האחרים של המחקר ,המתייחסים באופן ספציפי
למידע בו התמקד המחקר הנוכחי  -קרי -נוהלי הבטיחות והביטחון  -ככל שהנבדק תופס
את תרבות הארגון כבטיחותית יותר ,וככל שהנבדק מעריך יותר את היתרון היחסי של
המידע ואת מסוגלותו להתמודד עם המידע ,כך מוטיבציה שלו להטמעת המידע הייתה
גבוהה יותר.

מהטבלה ניתן לראות גם כי נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין כל יתר המדדים הבלתי
תלויים ,כאשר המתאמים בין המחויבות הארגונית לבין שאר המשתנים השונים הם
נמוכים יותר מהמתאמים האחרים ומצביעים על כך שמשתנה זה הינו בעל השפעה
וקשרים חלשים יותר משאר הקשרים של משתני המחקר .על כל פנים ,נראה גם כי  -ככל
שהארגון נתפס בעיני הנבדקים כמאופיין יותר כבעל תרבות ביטחון חזקה ,כך מחויבות
הנבדקים לארגון ,תפיסתם את היתרון של המידע ותפיסת המסוגלות שלהם גבוהים יותר.
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ניתן עוד לראות מהטבלה כי נמצאו מתאמים גבוהים יחסית בין המשתנים הקשורים
ספציפית למידע המוטמע )נוהלי הביטחון והבטיחות( ,כך שמי שמעריך שמסוגלותו ביחס
למידע גבוהה יותר  -רואה בהטמעת המידע יתרון גדול יותר עבורו והינו בעל מוטיבציה
גבוהה יותר להטמעת המידע.

 5.4.2הקשרים בין המשתנים התלויים של המחקר
מתאמי פירסון חושבו גם בין שלושת המשתנים התלויים  -הערכת הידע ,רמת הידע,
והיישום.

נמצאו מתאמים מובהקים ,אך נמוכים יחסית ,בין מדדים אלו ,כאשר המתאם בין הערכת
הידע לבין מידת היישום של הנהלים ,r=.32, p<.001 ,חזק יותר בהשוואה למתאם שבין
רמת הידע לבין יישום נהלי הבטיחות ,r=.20, p<.01 ,ולקשר שבין הערכת הידע לבין רמת
הידע ,r=.15, p<.05 ,ומצביע על כך כי הקשר החזק ביותר קיים בין משתנה הערכת הידע
לבין מידת היישום המדווחת על ידי העובד  -שני המשתנים הסובייקטיביים מבין
המשתנים התלויים.

 5.4.3הקשר בין המשתנים הבלתי תלויים והמשתנים התלויים של המחקר
כזכור ,השערת המחקר השלישית מתייחסת גם לקשר בין המשתנים התלויים והבלתי
תלויים .על פי השערות אלו ככל שהנבדקים תופסים את תרבות הארגון כבטיחותית יותר,
מחויבותם הארגונית גבוהה יותר ,יתרון המידע רב יותר בעיניהם ,ותפיסת המסוגלות
שלהם ביחס למידע חזקה יותר ,אזי  -הם יטמיעו את הידע בצורה טובה יותר ,קרי  -הם
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יהיו בעלי ידע רב יותר בתחום הנדרש ,הם יישמו את הידע בצורה רחבה יותר והם יהיו
בעלי ביטחון רב יותר לגבי רמת הידע שלהם בתחום.
לבדיקת השערות אלו חושבו מתאמי פירסון .המתאמים בין מדדים אלו מוצגים בטבלה
מספר .5

טבלה מספר  :5הקשר בין המשתנים הבלתי תלויים והמשתנים התלויים.
הערכת הידע

רמת הידע

יישום

תרבות הארגון

***.32

***.33

***.44

מחויבות ארגונית

.05

***.23

***.30

היתרון הנתפס

***.35

**.21

***.34

תפיסת המסוגלות

***.43

*.17

***.40

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

מטבלה מספר  5נראה כי השערה  3של המחקר ,המתייחסת בשלושת סעיפיה לקשרים
הקיימים בין הגורמים המעודדים הטמעת ידע ובין הטמעת הידע בפועל ,אוששה כמעט
במלואה וכמעט כל המתאמים בין המשתנים נמצאו מובהקים .על פי מתאמים אלו נראה
כי ככל שתרבות הארגון נתפסת כבטיחותית יותר בעיני העובד ,הוא תופס את יישום
המידע כבעל יתרון גדול יותר עבורו ותפיסת המסוגלות שלו גבוהה יותר  -אזי הערכת הידע
ומידת היישום המדווחים על ידו גבוהים יותר ,והידע שלו רב יותר.
המשתנה מחויבות ארגונית נמצא כבעל זיקה לרמת הידע של העובד ולמידת היישום של
הידע על ידו ,אך לא להערכת הידע העצמי שלו.
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כפי שהוצג קודם לכן ,שאלות והשערות המחקר התייחסו גם לשאלת הקשר בין המשתנים
תלויים לבין המוטיבציה .לבדיקת השערות אלו חושבו מתאמי פירסון והם יוצגו בסעיף
הבא.

 5.4.3.1הקשרים בין המוטיבציה והמשתנים התלויים של המחקר

כעת נבחן את הקשרים הקיימים בין מוטיבציית העובד לבין המשתנים התלויים
המיוחסים להטמעת הידע ,בהתאם להשערה מספר  2של המחקר.

המתאמים בין המוטיבציה לבין הערכת הידע על פי העובד ,רמת הידע האובייקטיבית שלו
ומידת יישום הידע על ידו מוצגים בטבלה מספר  6להלן.

טבלה מספר :6הקשר בין המוטיבציה והמשתנים התלויים.

מוטיבציה

הערכת הידע

רמת הידע

יישום

***.32

***.22

***.39
***p<.001
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מהמוצג בטבלה זו עולה כי כל הקשרים של המוטיבציה עם משתני הטמעת הידע
מובהקים .הקשר בין המוטיבציה ליישום הידע הינו הגבוה ביותר מבין קשרים אלו ,ואילו
הקשר בין המוטיבציה ורמת הידע ,כפי שעלה במבדק אובייקטיבי הוא החלש ביותר .על פי
נתון זה אנו נוטים להניח כי תרומת המוטיבציה לשונות המדדים תבוא לידי ביטוי דווקא
במשתנה היישום של המידע ,יותר מאשר במשתנים האחרים של ההטמעה .נבחן הנחה זו
במבחני הרגרסיה להסבר השונות אשר יוצגו בהמשך.

מכל מקום ,ניתן להסיק על פי ממצאים אלו כי גם השערת המחקר השנייה אוששה ,על
כל שלושת סעיפיה ,כלומר נמצא קשר בין רמת המוטיבציה של הנבדק לבין הערכת הידע
שלו ,רמת הידע האובייקטיבית שלו ומידת היישום של הידע על ידו.

השערת המחקר האחרונה של המחקר עסקה בשאלת השפעתם של המאפיינים האישיים
והדמוגראפיים של הנבדקים על משתני המחקר .לצורך כך חושבו מתאמי פירסון והם
יוצגו בסעיף הבא.

 5.4.5הקשר בין מאפיינים אישיים לבין מדדי המחקר
השערת המחקר הרביעית מתייחסת ,כפי שתואר בסעיף השערות המחקר ,לקשר שבין
מאפיינים אישיים של הנבדקים לבין העמדות והתפיסות של הנבדקים בנוגע לנושאים
הקשורים להטמעת נושא הביטחון והבטיחות בקייטנות )תפיסת הנבדק את תרבות
הביטחון בארגון ,המחויבות הארגונית של הנבדק ,תפיסת הנבדק את יתרון המידע
ותפיסת המסוגלות של הנבדק ביחס למידע( ,ומשתנים הרלוונטיים להטמעת הידע הנדון
)דיווח כללי על ידע בנושאי הביטחון ,דיווח אישי על יישום נוהלי הביטחון והצלחה
בבדיקת ידע באמצעות תסריט(.
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במחקר זה נבדקו מספר מאפיינים אישיים  -מגדר ,תפקיד ,גיל ,וותק ,השכלה ומצב
משפחתי .לבדיקת הקשר בין המשתנים הקטגוריים )מגדר ,מצב משפחתי ותפקיד( נעשו
ניתוחי שונות ,ואילו לבדיקת הקשרים בין מאפיינים רציפים )גיל ,וותק והשכלה( נעשו
מתאמי פירסון.

 5.4.5.1הקשר בין מאפיינים אישיים קטגוריים ומשתני המחקר

בניתוחי  ANOVAנמצאו הבדלים מובהקים על פי מגדר ,מצב משפחתי ותפקיד בארגון,
הן לגבי המשתנים הבלתי תלויים והן לגבי המשתנים התלויים .הבדלים אלו יוצגו
בסעיפים הבאים בהתייחס לכל מאפיין ומאפיין בנפרד.

 5.4.5.1.1ממוצעים וסטיות תקן על פי תפקיד

כאמור ,נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת המנהלים במחקר לבין קבוצת המדריכים
במחקר  F (5,309) = 5.22, p<.001, Eta²=.08 -בהתייחס למשתנים הבלתי תלויים
בהקשר של תפקיד בארגון ,ו  F (3,312) = 8.50, p<.001, Eta²=.08 -בהתייחס
למשתנים התלויים של המחקר בהקשר של תפקיד בארגון.

נתוני הממוצעים וסטיות התקן על פי חלוקה של תפקיד  -מדריכים ומנהלים ,הוצגו כבר
בטבלאות  2ו  .3 -להלן יוצגו שאר נתוני המשתנים על פי חלוקה למאפיינים אישיים
נוספים של אוכלוסיית המדגם.
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 5.4.5.1.2ממוצעים וסטיות תקן על פי מגדר
בניתוחי  ANOVAלגבי ההבדלים בין המשתנים בהתייחס למגדר הנבדק נמצאו הבדלים
מובהקים בין הגברים והנשים הן במדדים הבלתי תלויים F(5,309)= 2.74, p<.05, -
 , Eta²=.04והן במדדים התלויים . F(3,312)= 3.17, p<.05, Eta²=.03 -

טבלאות מספר  7ומספר  8מציגות את הממוצעים וסטיות התקן של גברים ונשים ,במדדים
הבלתי תלויים ובמדדים התלויים השונים ,וכן את ניתוחי השונות אשר נעשו לכל מדד
בנפרד.

טבלה מספר  :7ממוצעים וסטיות התקן של המדדים הבלתי תלויים של המחקר ,בקרב
גברים ונשים בארגון.
מגדר
נשים

גברים
מדדים

M

SD

M

SD

)F(1,313

Eta²

תרבות
הארגון

5.21

.91

5.30

.90

1.40

.00

מחויבות
ארגונית

4.77

1.04

4.56

1.22

2.31

.01

היתרון
הנתפס

5.86

.85

6.10

.70

**6.94

.02

תפיסת
המסוגלות

5.73

.84

5.88

.74

2.57

.01

רמת
מוטיבציה

5.52

1.10

5.77

.89

*4.62

.02

*p<.05 **p<.01
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מהנתונים המוצגים בטבלה מספר  7ניתן לראות כי כמעט בכל המדדים )תרבות הארגון,
יתרון נתפס של המידע ,תפיסת המסוגלות ביחס למידע המועבר ומוטיבציה ביחס להטמעת
המידע( ממוצע הנשים הינו גבוה יותר מממוצע הגברים )אם כי ההבדלים אינם מאוד
גדולים( ,ואילו בהתייחס למחויבות הארגונית ממוצע הגברים הינו גבוה יותר מממוצע
הנשים .בולט במיוחד הפער בממוצע בין הגברים והנשים ביחס למדד המוטיבציה להטמעת
המידע וביחס ליתרון הנתפס של מידע.

טבלה מספר  8מציגה את הנתונים לגבי גברים ונשים בארגון בהתייחס למשתנים התלויים
של המחקר הנוגעים להטמעת הידע.

טבלה מספר  :8ממוצעים וסטיות התקן של המדדים התלויים של המחקר ,בקרב גברים
ונשים בארגון.
מגדר
נשים

גברים
מדדים

M

SD

M

SD

)F(1,314

Eta²

הערכת ידע

6.23

1.39

6.57

.71

**8.31

.03

מידת יישום

6.21

.84

6.38

.67

*3.72

.01

רמת ידע

39.38

16.15

40.48

15.54

.35

.00

*p<.05 **p<.01
)הערה  -סולם הערכים של המשתנים הערכת ידע ומידת היישום היה  ,7- 1ואילו סולם הערכים עבור רמת
הידע היה של  100- 1אחוז(.
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מהטבלה המוצגת לעייל ) (8עולה כי גם בהתייחס למדדים התלויים  -הערכת הידע ,מידת
היישום ורמת הידע ,ממוצע הנשים היה גבוה יותר ממוצע הגברים בארגון ,כאשר הפער
המשמעותי ביותר היה בהתייחס להערכת הידע.

 5.4.5.1.3ממוצעים וסטיות תקן על פי סטאטוס משפחתי

כאמור ,בניתוחי השונות נמצא גם הבדל מובהק על פי הסטאטוס המשפחתי של הנבדק
)רווקים לעומת נשואים( .גם הבדל זה נמצא הן לגבי המשתנים הבלתי תלויים -
 ,F(5,309)= 2.93, p<.05, Eta²=.05והן לגבי המשתנים התלויים -

=)F(3,312

. 7.18, p<.001, Eta²=.07

להלן יוצגו ,בטבלה מספר  9ובטבלה מספר  ,10הממוצעים ,וסטיות התקן של המשתנים
הבלתי תלויים והמשתנים התלויים בהתייחס לסטאטוס המשפחתי של הנבדק וכן ניתוחי
השונות אשר נעשו לכל מדד ומדד.
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טבלה מספר  :9ממוצעים וסטיות התקן של המדדים הבלתי תלויים של המחקר ,בקרב
רווקים ונשואים בארגון.
סטאטוס משפחתי
נשואים

רווקים
מדדים

M

SD

M

SD

)Eta² F(1,313

תרבות
הארגון

5.25

.90

5.57

.87

*4.99

.02

מחויבות
ארגונית

4.55

1.16

5.16

1.06

***11.16

.30

היתרון
הנתפס

5.98

.77

6.18

.69

2.73

.01

תפיסת
המסוגלות

5.81

.78

5.91

.76

.58

.00

מוטיבציה

5.62

.97

6.00

.93

*6.00

.02

*p<.05 ***p<.001

מהטבלה המוצגת ניתן לראות כי בקרב הנבדקים ,לנבדקים הנשואים היה ממוצע גבוה
בכל חמשת המדדים השונים שנבדקו  -הן במדדים המתייחסים לארגון והן במדדים
המתייחסים למידע המועבר ,קרי  -הנבדקים הנשואים תופסים את תרבות הביטחון של
הארגון כחזקה יותר ומחויבותם הארגונית חזקה יותר ,וכמו כן בהתייחס לנוהלי הביטחון
והבטיחות בקייטנות  -הנבדקים הנשואים רואים יותר יתרון במידע ,תפיסת המסוגלות
שלהם בנוגע למידע זה חזקה יותר ויש להם מוטיבציה גבוהה יותר להטמעת הנהלים הנ"ל.
טבלה מספר  10להלן תתייחס ,כאמור ,להבדלים בין הרווקים והנשואים ביחס למשתנים
התלויים של המחקר.
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טבלה מספר  :10ממוצעים וסטיות התקן של המדדים התלויים של המחקר ,בקרב רווקים
ונשואים בארגון.
סטאטוס משפחתי
נשואים

רווקים
מדדים

M

SD

M

SD

)F(1,314

Eta²

הערכת ידע

6.41

1.06

6.67

.62

2.63

.01

מידת יישום

6.27

.77

6.60

.41

**7.97

.03

רמת ידע

38.57

14.91

49.03

17.62

***18.28

.06

**p<.01 ***p<.001
)הערה  -סולם הערכים של המשתנים הערכת ידע ומידת היישום היה  ,7- 1ואילו סולם הערכים עבור רמת
הידע היה של  100- 1אחוז(.

מהנתונים בהטבלה ניתן לראות כי גם במדדים של המשתנים התלויים ממוצע הנשואים
גבוה יותר והם מעריכים את הידע שלהם בנושא ביטחון ובטיחות יותר מכפי שמעריכים
אותו הנבדקים הרווקים .הנבדקים הנשואים מדווחים על יישום רב יותר של הנהלים הנ"ל
מאשר מדווח על ידי הנבדקים הרווקים ,והם מפגינים רמת ידיעות גבוהה יותר מאשר
עמיתיהם הרווקים.

 5.4.5.2הקשר בין מאפיינים אישיים רציפים לבין המשתנים התלויים והבלתי
תלויים
כפי שצוין בתחילת פרק זה ,במחקר נבדקו גם מאפיינים אישיים רציפים )גיל ,השכלה,
ותק בתפקיד( .במטרה לבדוק את הקשר בין מאפיינים אלו לבין המשתנים התלויים
והבלתי תלויים חושבו מתאמי פירסון .טבלה מספר  11לעייל מציגה את המתאמים בין
המאפיינים האישיים של העובדים ובין המשתנים הבלתי תלויים.
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טבלה מספר  :11מתאמי פירסון בין גיל ,השכלה וותק ,ובין המשתנים הבלתי תלויים.
משתנים בלתי תלויים
מדדים

תרבות

מחויבות

יתרון

מסוגלות

מוטיבציה

גיל

***.22

***.21

*.14

.07

***.19

השכלה

*.14

**.16

*.13

-.10

*.15

ותק

.05

**.19

.07

-.06

.05

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

מהטבלה ניתן לראות כי נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין הגיל ובין כל המדדים
התלויים ,פרט למסוגלות וגם בין ההשכלה ובין כל המדדים התלויים פרט למסוגלות .על
פי מתאמים אלו  -ככל שהנבדקים מבוגרים יותר ו/או משכילים יותר כך הם תופסים את
תרבות הביטחון של הארגון כחזקה יותר ,מחויבותם לארגון גבוהה יותר ,הם סוברים
שלמידע המועבר להם בנושא הביטחון יתרון גדול יותר עבורם ,ויש להם יותר מוטיבציה
להטמיע את המידע.

בהתייחס לוותק הנבדק בארגון ,נמצא מתאם חיובי מובהק רק בין מאפיין זה ובין
המחויבות הארגונית ,כך שככל שהנבדקים ותיקים יותר בארגון הם מרגישים יותר
מחויבות לארגון .מהנתונים עולה ,כאמור ,כי תפיסת המסוגלות של העובד אינה קשורה
למשתנים הדמוגראפיים אשר פורטו לעייל )גיל ,השכלה וותק(.
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כאמור ,מתאמי פירסון חושבו גם בבדיקת הקשר בין שלושת המאפיינים האישיים
שהוזכרו לעייל ובין המשתנים התלויים )ראה טבלה מספר .(12

טבלה מספר  :12מתאמי פירסון בין גיל ,השכלה וותק לבין הידע ,יישום והערכת הידע .
מדדים

הערכת הידע

רמת ידע

יישום

גיל

*.12

***.30

***.19

השכלה

.03

***.32

*.15

ותק

-.01

.10

.03
*p<.05 ***p<.001

מהטבלה ניתן לראות כי נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין הגיל וההשכלה ,לבין
מידת יישום הידע על פי דיווח הנבדקים ורמת הידע האובייקטיבית של הנבדקים ,כך
שככל שהנבדקים מבוגרים יותר ו/או משכילים יותר הם מיישמים יותר את נוהלי הביטחון
והידע שלהם בנושא רב יותר.

בנוסף נמצא מתאם נמוך ,אך מובהק ,בין הגיל לבין הערכת הנבדקים את מידת הידע
שלהם  -ככל שהנבדקים מבוגרים יותר הם מעריכים יותר את רמת הידע שלהם בנושא
הביטחון והבטיחות .ותק הנבדקים לא נמצא בקורלציה עם אף אחד מהמשתנים התלויים
של המחקר.
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לסיכום תיאור הקשרים בין המאפיינים האישיים לבין משתני המחקר ,בהתאם
להשערת המחקר הרביעית ,יש לציין כי כמעט בכל מדדי המאפיינים האישיים שתוארו
לעייל נמצאו קשרים מובהקים עם משתני המחקר האחרים .בלטו במיוחד מאפייני
התפקיד  -כאשר למנהלים ממוצע גבוה יותר מזה של המדריכים בארגון )מלבד בהתייחס
לתפיסת המסוגלות שלהם( ,המגדר  -כאשר לנשים היו ממוצעים גבוהים יותר משל
הגברים בכל המדדים מלבד לגבי מחויבותם הארגונית ,סטאטוס משפחתי  -כאשר
ממוצע הנשואים היה גבוה ממוצע הרווקים בכל שמונת המשתנים התלויים והבלתי
תלויים גם יחד ,ומשתני גיל והשכלה בהם נמצאו מתאמים מובהקים לארבעה מתוך
חמשת המשתנים הבלתי תלויים ושניים מתוך שלושת המשתנים התלויים .המשתנה
המאפיין האישי החלש ביותר היה עבור וותק בתפקיד ,אשר לא נמצאה לו השפעה על
משתני המחקר .ממצאים אלו תומכים כמעט באופן גורף בהשערה מספר  4של המחקר.
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 5.5ניתוחי רגרסיות להסבר השונות של הטמעת הידע
אחת ממטרות המחקר העיקריות הייתה לבדוק עד כמה כל המשתנים יחדיו תורמים
להטמעת הידע והיישום שלו ,כך שנוכל להציע מודל באשר למשתנים המשפיעים על
הטמעת ידע בארגון ואופן השפעתם.

לבדיקת מטרה זו נעשו ניתוחי רגרסיה היררכית בהם המשתנים התלויים היו  -הערכת
הידע על פי דיווח עצמי של הנבדק ,ידע אובייקטיבי על פי בדיקת ידע ,ודיווח עצמי על
מידת היישום.

ניתוחי רגרסיות אלו כללו ארבעה צעדים .בצעד הראשון הוכנסו ארבעה מאפיינים אישיים
 תפקיד )מנהל /מדריך( ,מגדר )זכר /נקבה( ,גיל והשכלה .יש לציין שבמתאמי פירסון ביןהמאפיינים האישיים שהוזכרו נמצא מתאם גבוה יחסית בין הגיל והמצב המשפחתי
) ,(r=.71, p<.001על כן בניתוחי הרגרסיה יוכנס משתנה הגיל בלבד ולא משנה המצב
המשפחתי .הכנסת משתנים אלו בצעד הראשון מאפשרת מחד לבדוק את תרומתן להסבר
השונות ,ומאידך מאפשרת לבדוק את תרומת המשתנים המוכנסים בצעדים הבאים בניכוי
המאפיינים האישיים .בצעד השני הוכנסו המדדים הקשורים באופן כלשהו לארגון,
הכוללים את  -תפיסת הנבדק את תרבות הביטחון בארגון והמחויבות של הנבדק לארגון.
בצעד השלישי הוכנסו שלשה מדדים הקשורים לתפיסות הנבדק ביחס לנושא שנמצא
במרכז המחקר הנוכחי ,קרי  -כללי הביטחון ובטיחות בקייטנות .משתנים אלו כוללים את
תפיסת הנבדק את היתרונות הגלומים המידע הנבדק ,תפיסת הנבדק לגבי המסוגלות שלו
ביחס למידע הנבדק ,והמוטיבציה של הנבדק ביחס להטמעת המידע.
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בצעד הרביעי הוכנסו אינטראקציות בין המאפיינים האישיים לבין יתר המשתנים.
אינטראקציות אלו מאפשרות לבדוק האם מיזוג של משתנים תורם להסבר השונות ,מעבר
לנתרם על ידי כל משתנה בנפרד .בניתוחי רגרסיה אלו הכנסת המשתנים בשלושת הצעדים
הראשונים הייתה כפויה ,ואילו בצעד הרביעי הכנסת המשתנים הייתה על פי מובהקות
תרומתן להסבר השונות של המשתנים התלויים ,כך שרק אינטראקציות שתרומתן הייתה
מובהקת הוכנסו לרגרסיות המוצגות.

בניתוחי הרגרסיה שנעשו נמצאה תרומה של האינטראקציות אשר הוכנסו בצעד הרביעי הן
לגבי הערכת הידע ,הן לגבי הדיווח על היישום והן לגבי הידע עצמו של הנבדק ,כפי שיוצג
בטבלאות הבאות.

הסבר השונות הגדול ביותר אשר נמצא בניתוחי רגרסיות אלו היה לגבי משתנה היישום -
 .37%בהתייחס להערכת הידע על ידי הנבדק ניתוחי הרגרסיה שבוצעו תרמו  28%להסבר
השונות ,והסבר שונות דומה נמצא בניתוחי הרגרסיות לגבי מבחן הידע .27% -

טבלה מספר  13שבעמוד הבא מציגה את מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות עבור
הערכת הידע.
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טבלה מספר  :13מקדמי הרגרסיה ההיררכית ) (βלהסבר השונות עבור הערכת הידע
).(N=316
צעד 1

צעד 2

צעד 3

צעד 4

תפקיד

-.07

-.06

-.07

-.05

מגדר

**.17

*.14

**.11

.10

גיל

*.14

.09

.08

.07

השכלה

-.09

-.08

-.06

-.06

תרבות

***.32

*.11

*.11

מחויבות

-.07

-.08

-.08

יתרון

.09

.09

מסוגלות

***.28

***.27

מוטיבציה

-.05

.05

מגדרXמסוגלות

**-.21

R²

**.05

***13

***.23

***.28

∆ R²

**.05

***.08

***.10

**.05

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

מטבלה זו נראה כי בצעד הראשון שבו הוכנסו המאפיינים האישיים ,נמצאה תרומה
מובהקת לשני משתנים  -מגדר וגיל .כלומר  -הנשים מעריכות את הידע שלהם כרב יותר
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מאשר הגברים ,וככל שהנבדקים מבוגרים יותר הערכת הידע שלהם בנושא הביטחון
והבטיחות בקייטנות גבוהה יותר .צעד זה תרם  5%להסבר השונות.

בצעד השני הוכנסו שני מדדים הקשורים לארגון  -תפיסת הנבדק את תרבות הבטיחות של
הארגון ומחויבותו לארגון .מבין שני המשתנים ,נמצאה תרומה מובהקת רק לתפיסת
הנבדק את תרבות הבטיחות של הארגון ,כך שככל שהנבדקים תופסים את הארגון שלהם
כבעל תרבות בטיחות חזקה יותר ,כך הערכת הידע שלהם בנושא בטיחות הינו רב יותר.
בצעד זה נוספו להסבר השונות עוד .8%

בצעד השלישי הוכנסו שלושה מדדים המבטאים את תפיסותיו ועמדותיו של הנבדק כלפי
הידע בתחום הבטיחות .התוספת להסבר השונות בצעד זה הייתה  .10%מבין שלושת
המשתנים נמצאה תרומה מובהקת רק למשתנה המסוגלות  -כך שנבדקים התופסים את
עצמם כבעלי מסוגלות רבה יותר להתמודד עם הידע בנושא הביטחון והבטיחות ,הם גם
אלו המערכים כי הידע שלהם בתחום הוא רב יותר.

בצעד הרביעי נמצאה תרומה מובהקת של האינטראקציה מגדרXמסוגלות .אינטראקציה
זו תורמת חמישה אחוז להסבר השונות ,כך שיחדיו מוסברים  28%מהשונות של הערכת
הידע .במטרה להבין אינטראקציה זו חושבו מתאמי פירסון בין מסוגלות לבין הערכת
הידע בקרב גברים ונשים בנפרד .בשתי הקבוצות נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין
המסוגלות לבין הערכת הידע ,אלא שהמתאם בקרב הגברים ,r=.54, p<.001 ,גבוה מזה
שבקרב הנשים.r=.31, p<.001 ,

ניתן איפה לומר שבקרב הגברים תפיסת המסוגלות

תורמת יותר להערכת הידע מאשר בקרב הנשים.
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מבחן רגרסיה נוסף בוצע ,כאמור ,עבור רמת הידע האובייקטיבית של הנבדקים על פי
מבדק ידע .כזכור ,אחוז השונות המוסברת בניתוחי הרגרסיה בהתייחס לרמת הידע
האובייקטיבית של הנבדקים הגיע לכדי  .27%טבלה מספר  14בעמוד הבא מציגה את
מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות עבור משתנה זה.

טבלה מספר  :14מקדמי הרגרסיה ההיררכית ) (βלהסבר השונות עבור רמת הידע
האובייקטיבית של הנבדקים ).(219=N
צעד 1

צעד 2

צעד 3

צעד 4

תפקיד

-.09

-.07

-.07

-.11

מגדר

-.02

-.02

-.02

-.03

גיל

*.16

.09

.08

.09

השכלה

*.19

*.20

*.20

***.26

תרבות

**.23

*.20

**.21

מחויבות

.08

.07

.11

יתרון

.03

.03

מסוגלות

.03

-.01

מוטיבציה

.01

.01

תפקידXגיל

**.21

תפקידXמחויבות

*-.15

השכלהXתרבות

**-.19

מגדרXיתרון

-.13

R²

***.13

***.20

***.20

***.27

∆ R²

***13

***.07

.00

***.07

*p<.05 **p<.01 ***p<.001
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מטבלה מספר  14ניתן לראות כי בצעד הראשון נמצאה תרומה מובהקת של גיל והשכלה.
מקדמי הרגרסיה של שני מדדים אלו הם חיוביים ,כך שככל שהגיל ו/או ההשכלה גבוהים
יותר ,כך הידע על בטיחות הוא רב יותר.

שני המדדים בעלי האוריינטציה הארגונית  -תפיסת תרבות הביטחון של הארגון
והמחויבות של הנבדק לארגון ,הוכנסו בצעד השני .מבין שני המשתנים הללו נמצאה
תרומה מובהקת לתפיסת תרבות הביטחון של הארגון ,כך שהנבדקים אשר תופסים את
התרבות הבטיחות הארגונית כחזקה יותר הם גם אלו שהידע שלהם הוא רב יותר.

בצעד השלישי ,שבו הוכנסו המדדים המתייחסים לתפיסות ולעמדות של הנבדק לגבי נושא
הבטיחות  -יתרון המידע והנהלים ,מסוגלותו של הנבדק ביחס למידע ונהלים אלו,
והמוטיבציה שלו ביחס להטמעת נוהלי הבטיחות  -לא נמצאה תרומה מובהקת לאף אחד
משלושת המדדים שהוכנסו.

לעומת זאת ,בצעד הרביעי נמצאה תרומה של  7%להסבר השונות ,כאשר ארבע

אינטראקציות נמצאו כתורמות להסבר שונות זו :תפקידXגיל ,תפקידXמחויבות,
השכלהXתרבות ,ו  -מגדרXיתרון.

לבדיקת האינטראקציה של התפקיד עם גיל והשכלה חושבו המתאמים בין הגיל ורמת
הידע בקרב שכבת המנהלים ובקרב שכבת המדריכים בנפרד .נמצא מתאם מובהק של גיל
עם רמת הידע בקרב המדריכים  ,r=.30, p<.001 -אך לא בקרב המנהלים r=.15, -
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 .p>.05כלומר  -בקרב המדריכים נמצא שככל שהגיל גבוה יותר רמת הידע על בטיחות
גבוהה יותר.

לגבי האינטראקציות תפקידXמחויבות נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים הן בקרב
המנהלים  ,r=.35, p<.01 -והן בקרב המדריכים  .r=.17, p<.05 -אלא ,שכפי שנראה
ממתאמים אלו ,המתאם בקרב המנהלים גבוה יותר ,כלומר  -בקרב המנהלים תרומת
המחויבות הארגונית של הנבדק לידע שלו בנושא ביטחון גבוהה יותר מזו אשר בקרב
המדריכים.

אינטראקציה נוספת אשר נמצאה מובהקת הייתה של השכלהXתרבות .לבדיקת
אינטראקציה זו חולקו הנבדקים לשתי קבוצות ובכל אחת מהקבוצות הללו חושב המתאם
בין התרבות הנתפסת של הארגון לבין רמת הידע של הנבדק .נמצא מתאם חיובי מובהק
) (r=.41, p<.001בקרב נבדקים שהשכלתם נמוכה ,אך לא בקרב אלו שהשכלתם גבוהה
) .(r=-.06, p>.05ניתן איפה לומר כי לתפיסת תרבות הביטחון הארגונית יש יותר השפעה
בקרב בעלי השכלה נמוכה יותר.

הרגרסיה האחרונה שנבדקה לשם הסבר השונות של הידע של הנבדקים הייתה של
מגדרXיתרון .לצורך ההבנה של אינטראקציה זו חושבו המתאמים בין תפיסת יתרונות
כלליי הביטחון והבטיחות לבין הידע בקרב הגברים והנשים בנפרד .בקרב הגברים נמצא
מתאם חיובי מובהק  ,r=.35, p<.01 -ובקרב הנשים נמצא מתאם נמוך ולא מובהק -
.r=.12, p>.05
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כאמור ,במחקר נעשה גם ניתוח רגרסיה לגבי השונות של יישום הידע על ידי הנבדקים.
 37%מהשונות של היישום הוסברו באמצעות המנבאים השונים של המחקר .מקדמי
רגרסיה אלו מוצגים בטבלה מספר  15להלן.

טבלה מספר  :15מקדמי הרגרסיה ההיררכית ) (βלהסבר השונות עבור מידת יישום הידע
על ידי הנבדקים ).(N=316
צעד 1

צעד 2

צעד 3

צעד 4

תפקיד

.05

.08

.07

.09

מגדר

.01

.02

.01

.00

גיל

*.19

.07

.05

.07

השכלה

.03

.05

.07

*.15

תרבות

***.38

**.23

**.22

מחויבות

*.14

*.13

.08

יתרון

.08

.08

מסוגלות

*.18

***.24

מוטיבציה

.07

.02

תפקידXמסוגלות

**-.21

תפקידXמוטיבציה

**.23

מגדרXמוטיבציה

**-.22

R²
∆ R²

*.04

***.23

***.29

***.37

*.04

***.19

**.06

***.09

*p<.05 **p<.01 ***p<.001
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מהטבלה המוצגת לעייל ניתן לראות כי בצעד הראשון שבו הוכנסו המאפיינים האישיים
נמצאה תרומה של ארבעה אחוז להסבר השונות .מבין המאפיינים האישיים ,רק למאפיין
הגיל הייתה תרומה מובהקת להסבר שונות זו .כפי שניתן לראות בטבלה ,מקדם הרגרסיה
של משתנה זה הוא חיובי  -כך שככל שהנבדקים מבוגרים יותר הם מיישמים יותר את
נוהלי הבטיחות.

בצעד השני נוספו לרגרסיה שני משתנים הקשורים באופן כלשהו לארגון  -תפיסת תרבות
הבטיחות הארגונית בעיני הנבדק והמחויבות של הנבדק כלפי לארגון .לשני המשתנים
נמצאה תרומה מובהקת להסבר השונות ,כאשר התרומה של תפיסת תרבות הבטיחות
הארגונית על פי הנבדק גדולה מזו של המחויבות הארגונית של הנבדק .מכל מקום ,נראה
כי  -ככל שהארגון נתפס כבעל תרבות בטיחות גבוהה יותר ,והמחויבות לארגון חזקה יותר,
כך נוהלי הבטיחות מיושמים יותר .יש לציין כי בצעד זה מקדם ה  βשל הגיל הפך ללא
מובהק ,זאת כנראה עקב הקשר של הגיל עם תפיסת תרבות הבטיחות של הארגון
והמחויבות הארגונית ,כפי שהוצג בטבלה מספר  11לעייל .בסה"כ ,התוספת של השונות
ביחס ליישום נוהלי הבטיחות המוסברת בצעד השני על ידי המשתנים הארגוניים הייתה
גבוהה יחסית והגיעה לכדי  19אחוז.

בצעד השלישי נבדקה תרומתם של משתנה המסוגלות ,תפיסת היתרון ,והמוטיבציה של
הנבדק .משתנים אלו תרמו  6%נוספים לשונות המוסברת .מבין המשתנים הללו נמצאה
תרומה מובהקת למשתנה המסוגלות .מקדם ה  βשל משתנה זה מראה כי ככל שהערכת
המסוגלות של הנבדק ביחס לנוהלי הבטיחות גבוהה יותר ,מידת היישום שלו גדלה.
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בצעד הרביעי והאחרון נבדקה תרומתן של אינטראקציות שונות בין משתני המחקר להסבר
השונות של יישום הידע .אינטראקציות אלו מוסיפות  9%להסבר השונות .מהבדיקה
שנעשתה נמצאו מספר אינטראקציות משמעותיות להסבר השונות  -שתי אינטראקציות
הקשורות לתפקיד  -תפקידXמסוגלות ,ו  -תפקידXמוטיבציה ,ואינטראקציה אחת
הקשורה למאפיינים האישיים  -מגדרXמוטיבציה.

בהתייחס לאינטראקציה של תפקיד עם המסוגלות ותפקיד עם מוטיבציה ,חושבו מתאמי
פירסון בין המסוגלות והמוטיבציה ובין היישום ,בקרב מנהלים ומדריכים בנפרד .נמצא כי
בקרב המדריכים המתאם בין המוטיבציה לבין היישום ,r-.48, p<.001 ,גבוה מזה
שנמצא בקרב המנהלים .r-.20, p<.05 ,כלומר  -הממצא שככל שהמוטיבציה גבוהה יותר
נעשה יותר יישום ,חזק יותר בקרב המדריכים מאשר בקרב המנהלים.

הממצא לגבי האינטראקציה תפקידXמסוגלות דומה לתוצאות באשר לתפקידXמוטיבציה
 וגם שם נמצא מתאם גבוה יותר בקרב המדריכים ) (r=.45, p<.001בהשוואה למנהלים) .(r=.30, p<.01בדומה לאינטראקציה שהוזכרה לעייל  -נמצא שככל שהמסוגלות שמביע
הנבדק גבוהה יותר ,כך היישום המדווח שלו גבוה יותר ,כאשר ממצא זה חזק יותר בקרב
המדריכים לעומת הנמצא בקרב המנהלים.

בהתייחס לאינטראקציה מגדרXמוטיבציה חושבו המתאמים בין המוטיבציה לבין היישום
בין גברים ונשים בנפרד .נמצאו מתאמים מובהקים הם לגבי הגברים והן לגבי הנשים ,אלא
שהמתאם בקרב הגברים ) (r=.56, P<.001גבוה יותר מאשר המתאם בקרב הנשים
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) ,(r=.24, p<.001כלומר  -המוטיבציה משפיעה יותר על היישום בקרב קבוצת הגברים
מאשר בקרב קבוצת הנשים ,מבין הנבדקים במחקר.

ניתן לסכם ולומר כי מניתוחי הרגרסיה שהוצגו בפרק זה ניתן לראות כי משתני המחקר
הבלתי תלויים מסבירים את השונות שבקרב הנבדקים ביחס למשתני המחקר התלויים
בצורה מהותית וחזקה מאוד .מבין המשתנים התלויים של המחקר ,משתנה היישום
מוסבר על ידי המשתנים הבלתי תלויים בצורה החזקה ביותר ) ,(37%ובעוד שהשונות
המוסברת של הערכת הידע ) (28%ורמת הידע ) (27%נמוכים במעט מזו של היישום
ודומים מאוד אחד לשני.

לגבי הערכת הידע על ידי העובד על פי ניתוחי הרגרסיה המדדים השונים תרמו 28%
להסבר השונות ונמצא כי נשים מעריכות את הידע שלהם כרב יותר מאשר הגברים וככל
שהנבדקים מבוגרים יותר הערכת הידע שלהם בנושא הביטחון והבטיחות בקייטנות
גבוהה יותר .כמו כן ,ככל שהנבדקים תופסים את הארגון שלהם כבעל תרבות בטיחות
חזקה יותר וככל שהנבדקים תופסים את עצמם כבעלי מסוגלות רבה יותר להתמודד עם
הידע בנושא הביטחון והבטיחות ,הם גם מעריכים כי הידע שלהם בתחום הוא רב יותר.
יחד עם זאת ,מתוך ניתוחי האינטראקציות עולה ,כי המסוגלות תורמת יותר להערכת
הידע בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים.

בהתייחס לרמת הידע האובייקטיבית של הנבדקים ניתוחי הרגרסיה הסבירו 27%
מהשונות ונמצא כי ככל שהגיל ו/או ההשכלה גבוהים יותר ,כך הידע על בטיחות הוא רב
יותר .כמו כן נמצאה תרומה מובהקת לתפיסת תרבות הביטחון של הארגון ,כך
שהנבדקים אשר תופסים את התרבות הארגונית כיותר בטיחותית הם גם אלו שהידע
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האובייקטיבי שלהם הוא רב יותר 7% .מהשונות הוסברו על ידי ארבע אינטראקציות
שונות :תפקידXגיל  -בקרב המדריכים נמצא שככל שהגיל גבוה יותר רמת הידע על
בטיחות גבוהה יותר ,תפקידXמחויבות  -בקרב המנהלים תרומת המחויבות הארגונית של
הנבדק לידע שלו בנושא ביטחון יותר גבוהה מזו אשר בקרב המדריכים ,השכלהXתרבות
 לתפיסת תרבות הביטחון הארגונית יש השפעה רבה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכהיותר ,ו  -מגדרXיתרון  -בקרב הגברים לתפיסת יתרון המידע יש השפעה רבה יותר על
רמת הידע שלהם בנושא נוהלי הביטחון והבטיחות.

בהתייחס ליישום הידע בנושא נוהלי הביטחון והבטיחות ,נמצא כי מבין המאפיינים
האישיים ,רק למאפיין הגיל הייתה תרומה מובהקת להסבר שונות זו .כמו כן נמצא כי,
ככל שהארגון נתפס כבעל תרבות בטיחות גבוהה יותר ,והמחויבות לארגון חזקה יותר ,כך
נוהלי הבטיחות מיושמים יותר וככל שהערכת המסוגלות של הנבדק ביחס לנוהלי
הבטיחות גבוהה יותר ,מידת היישום שלו גדלה .בנוסף ,נמצאו מספר אינטראקציות
המשמעותיות להסבר השונות של יישום נוהלי הבטיחות  -תפקידXמסוגלות  -ככל
שהמסוגלות שמביע הנבדק גבוהה יותר כך היישום המדווח שלו גבוה יותר ,כאשר ממצא
זה חזק יותר בקרב המדריכים לעומת הנמצא בקרב המנהלים ,תפקידXמוטיבציה -
מוטיבציה חזקה יותר משפיעה יותר על יישום הנהלים בקרב המדריכים מאשר בקרב
המנהלים ,ומגדרXמוטיבציה  -למוטיבציה ישנה השפעה חזקה יותר על יישום הנהלים
בקרב קבוצת הגברים מאשר בקרב קבוצת הנשים.

בכדי להבהיר עוד יותר את תפקידו של כל גורם בהסבר השונות של כל משתנה נציג את
תוצאות מבדקי הרגרסיות באופן הבא ,כך שרק המשתנים המשמעותיים להסבר השונות
יופיעו בטבלה הבאה.
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טבלה מספר  :16המשתנים הדומיננטיים להסבר השונות בשלושת המשתנים התלויים

סה"כ שונות מוסברת

מאפיינים אישיים

הערכת ידע

ידע

יישום

28%

27%

37%

מגדר -
נשים יותר מגברים

גיל -
ככל שמבוגרים יותר

גיל -
ככל שמבוגרים
יותר

גיל -
ככל שמבוגרים יותר

השכלה -
ככל שמשכילים
יותר

בלתי תלויים

תפיסת תרבות
הבטיחות-
ככל שחזקה יותר

תפיסת תרבות
הבטיחות-
ככל שחזקה יותר

תפיסת תרבות הבטיחות-
ככל שחזקה יותר

מחויבות לארגון -
ככל שחזקה יותר

תפיסת המסוגלות -
ככל שחזקה יותר

תפיסת המסוגלות -
ככל שחזקה יותר
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אינטראקציות

הערכת ידע

ידע

יישום

מסוגלותXמגדר-

תפקידXגיל-

תפקידXמסוגלות-

בקרב הגברים  -השפעה
רבה יותר למסוגלות על
הערכת הידע ,מאשר בקרב
הנשים.

בקרב המדריכים  -השפעה
רבה יותר לגיל על רמת
הידע ,מאשר בקרב
המנהלים.

בקרב המדריכים למסוגלות
השפעה רבה יותר על
היישום ,מאשר בקרב
המנהלים.

תפקידXמחויבות-

תפקידXמוטיבציה-

בקרב המנהלים -השפעה
רבה יותר למחויבות
הארגונית על רמת הידע,
מאשר בקרב המדריכים.

בקרב המדריכים-
למוטיבציה השפעה רבה
יותר על יישום ,מאשר בקרב
המנהלים.

השכלהXתרבות-
בקרב בעלי השכלה נמוכה
יותר -לתפיסת תרבות
הבטיחות הארגונית השפעה
רבה יותר על רמת הידע,
מאשר בעלי השכלה גבוה
יותר.
מגדרXיתרון-
בקרב הגברים -לתפיסת
יתרון המידע יש השפעה
רבה יותר על רמת הידע
מאשר בקרב הנשים.

מגדרXמוטיבציה-
בקרב הגברים -למוטיבציה
השפעה חזקה יותר על יישום
הנהלים מאשר בקרב קבוצת
הנשים.

מהטבלה המוצגת לעייל מצינו כי מבין המשתנים האישיים משתנה המגדר מסביר כמעט
שני אחוזים מהשונות לגבי הערכת הידע ,וכאשר הוא מחושב באינטראקציה עם תפיסת
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המסוגלות הוא תורם עוד להסבר השונות של הערכת הידע ,כך שבקרב הגברים נמצאה
השפעה רבה יותר לתפיסת המסוגלות על הערכת הידע האישי על ידם .גיל הנבדקים תרם
להסבר כל אחד מהמשתנים התלויים של המחקר .השכלת הנבדקים תרמה להסבר

השונות ביחס לרמת הידע שלהם וכאשר חושבה באינטראקציה עם תפיסת התרבות
תרומתה להסבר השונות אף גדלה .תפקיד הנבדקים תרם להסבר השונות הן של רמת
הידע והן של מידת יישום הידע רק כאשר חושב באינטראקציה עם גיל הנבדקים ועם מידת
מחויבותם הארגונית של הנבדקים בהתייחס לרמת הידע ,וכאשר חושב באינטראקציה עם
תפיסת המסוגלות שלהם בהתייחס ליישום הידע.

מבין המשתנים הבלתי תלויים הארגוניים של המחקר תפיסת תרבות הבטיחות של הארגון
תרמה באופן משמעותי בכל אחד משלושת המדדים התלויים  -הערכת הידע ,רמת הידע של
הנבדקים ומידת היישום של הידע על ידי הנבדקים .המחויבות הארגונית תרמה תרומה
מובהקת רק למשתנה היישום של הידע.

מהמוצג בטבלה עולה גם כי המסוגלות של הנבדקים ביחס למידע ,תרמה להערכת הידע על
ידי הנבדקים ולמידת יישום הידע ,אך לא ליידע האמיתי של הנבדקים .לעומת זאת ,נראה
כי לתפיסת היתרון של המידע על ידי הנבדקים לא הייתה תרומה משמעותית באף אחד
משלושת מדדי ההטמעה של הידע שנבחנו במחקר זה .כמו כן ,נראה כי למרות הקשרים
המובהקים שנמצאו למוטיבציה עם שאר משתני המחקר במתאמי פירסון אשר בוצעו
בחלק הקודם של המבדקים הסטטיסטיים של המחקר ,אין אנו מוצאים בניתוחי הרגרסיה
אשר הוצגו לעייל תרומה מובהקת למשתנה זה באף אחד מהמשתנים התלויים של
המחקר ,זאת כאשר המוטיבציה מוצגת בפני עצמה .תרומת המוטיבציה באה לידי ביטוי
בעיקר באינטראקציות השונות אשר הוצעו בניתוחי הרגרסיה ,כאשר להסבר השונות של
יישום הידע נמצאו אינטראקציות מובהקות של מוטיבציה עם מגדר ותפקיד ,כלומר
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שהתרומה של המוטיבציה להסבר השונות בקרב הגברים בארגון הייתה משמעותית יותר
וכן תרומת האינטראקציה בקרב המדריכים בארגון .ממצא זה יבוא לידי ביטוי במודל
החלופי לזה שהצענו בהשערות המחקר ,ואשר יוצג בהמשך .מעניין לראות כי בכל שלושת
טבלאות ניתוחי הרגרסיות אשר הוצגו בניתוחי הרגרסיה בהתייחס להסבר השונות של
הערכת הידע ,רמת הידע והיישום של הידע )טבלאות מספר  ,14 ,13ו  ,(15 -התרומות
המשמעותיות נמצאו עבור המשתנים אשר להם נמצא גם המתאם הגבוה ביותר בניתוחי
מתאמי פירסון אשר בוצעו קודם לכן והוצגו בטבלאות  ,6 ,5ו  .12 -על פי אלו ,עבור הערכת
הידע המתאם הגבוה ביותר היה עם תפיסת המסוגלות ,וכך גם במבחני הרגרסיה מתוך כל
המשתנים נמצאה לתפיסת המסוגלות את התרומה המשמעותית ביותר עבור הערכת הידע.
לגבי רמת הידע נמצא לתפיסת הנבדק את תרבות הבטיחות של הארגון את המתאם הגבוה
ביותר וגם את אחת מהתרומות היותר משמעותיות להסבר השונות של רמת הידע )מיד
לאחר השכלת הנבדקים( .יישום הידע על ידי הנבדקים היה במתאם חזק ומובהק עם
תרבות הארגון ועם תפיסת מסוגלות הנבדק ביחס למידע ,והסבר השונות החזק ביותר
עבור מידת היישום נמצא גם כן עבור תפיסת תרבות הבטיחות של הארגון ועבור תפיסת
המסוגלות ביחס למידע.
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 5.6ניתוחי מבנה לבחירת מודל להסבר טיב ההתאמה של המשתנים
בעבודה הנוכחית הוצגו שני מודלים רב משתנים אפשריים להסבר השונות של הטמעת
הידע .בשני המודלים שהוצעו ,המשתנה התלוי היה הטמעת הידע )על כל שלושת מדדיו(
והמשתנים האקסוגניים היו תפיסת הנבדק את תרבות הארגון )ביחס לנושא המידע
במחקר( והמחויבות הארגונית של הנבדק .שלושת המשתנים הנוספים של המחקר היו
ספציפיים לתוכנית ההטמעה  -מוטיבציה להטמעה ,תפיסת המסוגלות של הנבדק ביחס
למידע ,והערכת הנבדק את היתרון הגלום עבורו במידע .ההבדל בין שני המודלים שהוצעו
התבטא ,כפי שהופיע בפרק אשר הציג את המודלים האפשריים של המחקר ,במיקום
משתנה המוטיבציה ביחס למשתנים האחרים של המחקר ,כאשר במודל הראשון שהוצע
הונח כי תפיסת התרבות הארגונית והמחויבות הארגונית של הנבדקים תורמים ישירות
לתפיסת המסוגלות ולתפיסת יתרון המידע ,ואלה מתווכים בין המשתנים האקסוגניים
לבין המוטיבציה ,אשר מתווכת בין תפיסת המסוגלות ותפיסת היתרון לבין משתני
ההטמעה.

במודל האלטרנטיבי אשר הוצע ההנחות היו שתפיסת תרבות הארגון והמחויבות של
הנבדק לארגון יתרמו באופן ישיר למוטיבציה ,וזו תתווך בינם לבין המשתנים הקשורים
למידע ישירות  -הערכת המסוגלות ותפיסת יתרון המידע וגם להטמעת הידע.

יש לציין שהמשתנים התלויים ,קרי  -מדדי ההטמעה ,מוצגים במודל כמשתייכים לגורם-
על .כלומר ,המשתנים הבלתי תלויים אינם קשורים ישירות לשלושת מדדי ההטמעה
)הערכת ידע ,ידע אובייקטיבי ויישום( ,אלא לגורם המשותף שלהם ).(latent factors
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בבדיקת שני המודלים האלטרנטיביים שהוצעו למחקר ,נמצא שטיב ההתאמה שלהם אינו
תואם את הדרישות  -בבדיקת המודל שבו המוטיבציה מתווכת רק את התרבות הארגונית
והמחויבות התקבל טיב התאמה של -
, NFI=.89, CFI=.91, RMSEA=.11, X²=54.82, p<.001
ובמודל האחר טיב ההתאמה שנמצא היה -
, NFI=.78, CFI=.80, RMSEA=.16, X²=104.4, P<.001
בעוד שהדרישות לטיב התאמה טוב הם שמדדי ה  CFI -ןה  NFI -יהיו מעל ל  ,90 -ה -
 RMSEAיהיה נמוך מ  .005 -ותוצאות ה  X² -אמורה להיות לא מובהקת.

מתווכת בין המשתנים הארגוניים לבין
עם זאת ,ניתן לראות שהמודל בו האינטראקציה ַ
המשתנים הקשורים למידע ,הינו בעל טיב התאמה גבוה יותר .תוכנת המחשב לבדיקת
ניתוח טיב ההתאמהStructural Equation Modeling to Test ) AMOS ,
 ,(Relationshipsמצביעה על שינויים אפשריים שעשויים להביא לנתיב התאמה גבוה אף
יותר .השינויים שהוצעו היו  -קשר ישיר בין תפיסת התרבות הארגונית לבין היתרון הנתפס
וההטמעה ,ואכן נעשו שינויים אלו במודל ונתקבל מודל שטיב ההתאמה שלו תואם
לדרישות אשר הוזכרו לעייל -
.NFI=.96, CFI= .98, RMSEA= .047, X²=19.29, p=.114

מקדמי המודל לנתיב החדש שהוצע משורטטים במודל הבא.

תרשים מספר  :10מודל המחקר
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בתרשים זה ניתן לראות כי הן המחויבות הארגונית והן תפיסת התרבות הארגונית ,שניהם
תורמים בצורה מובהקת למוטיבציה להטמעה ,כך שככל שתפיסת התרבות הארגונית ו/או
המחויבות הארגונית גבוהים יותר ,המוטיבציה להטמעה גבוהה יותר .מצאנו גם קשרים
ישירים בין התרבות הארגונית לבין תפיסת המסוגלות ותפיסת היתרון ,כך שככל שהארגון
נתפס כבעל תרבות ביטחונית חזקה יותר ,הנבדקים חשים שיש להם יותר מסוגלות ביחס
למידע ותופסים את המידע כבעל יתרון רב יותר עבורם .בנוסף ,לתרבות יש גם תרומה
מקיפה לתפיסת המסוגלות ולתפיסת היתרון בתיווך משתנה המוטיבציה .מאידך,
למחויבות הארגונית לא נמצאת תרומה מובהקת לתחושת המסוגלות ולהערכת יתרון
המידע ,אלא שתרומתה של המחויבות הארגונית היא עקיפה בלבד ומתוּּוכת באמצעות
המוטיבציה  -כלומר ,תפיסת התרבות הארגונית והמחויבות הארגונית קשורים באופן
חיובי וישיר עם המוטיבציה ,וזו קשורה באופן חיובי וישיר לתפיסת המסוגלות וליתרון
הנתפס ,כך שככל שהמוטיבציה גבוהה יותר תחושת המסוגלות גבוהה יותר ותפיסת יתרון
המידע אף היא גבוהה יותר .בנוסף ,תחושת המסוגלות ותפיסת יתרון המידע קשורים
ישירות להטמעת הידע ,כך שככל שתחושת המסוגלות רבה יותר ו/או תפיסת יתרון המידע
כמתווכים בין
ַ
חזקה יותר ,כך הטמעת הידע תהיה טובה יותר .משתנים אלו משמשים גם
המוטיבציה ,תפיסת התרבות והמחויבות הארגונית ,לבין הטמעת הידע ,כך שככל
שהמוטיבציה ,תפיסת התרבות הארגונית והמחויבות גבוהים יותר ,כך תחושת המסוגלות
ותפיסת יתרון המידע רב יותר ,וככל שאלו גבוהים יותר ,אזי הטמעת הידע גבוהה יותר.
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פרק  :6דיון וסיכום
 6.1ריכוז התוצאות
המניע למחקר זה נבע מתוך ההבנה ,כי במסגרת הטמעת הידע בארגון ,ישנה חשיבות לא
פחותה להתייחסות למרכיבים הקשורים לעובדים המשתתפים בהדרכות הארגון ,מאשר
התייחסות לכל הנוגע לתחומי הבירוקרטיה ,הטכנולוגיה והתוכן של העברת המידע.
מסתבר שעל אף התקדמות הטכנולוגיות והשיטות להעברת הידע בארגון ,אין אפשרות
לעקוף ולהתעלם מהאדם עצמו  -הלא הוא העובד בארגון .ברם ,ארגונים רבים נוטים
לשים את עיקר יהבם על הטכנולוגיות בניהול הידע ופחות על העובד עצמו ,ובכך הם
מאבדים הרבה מהפוטנציאל הקיים בתהליך הטמעת הידע בארגונם .טענה זו של המחקר
הסתמכה על מחקרים רבים בתחום שגרסו ,בצורה זו או אחרת ,כי Information ) IT
 (Technologyאינה המרכיב החשוב ביותר והבלבדי של ניהול הידע )בין היתר Karlsen, -
& Gottschalk, 2004; Lam, 2001; Kolekofski, & Heminger, 2003; Lindsey,
.2003; Nonaka, (& Takeuchi, 2002

אכן ,הטכנולוגיה חיונית בעיקר בארגונים גדולים ומבוזרים שלהם פריסה עולמית ) Duffy,
 (2000; Lang, 2001אבל ,כפי שתואר גם אצל סטנקוסקי ובלדנזה ) & Stankosky
 ,(Baldanza, 2000עמודי התווך שעליהם מושתת תחום ניהול הידע הארגוני כוללים גם
אספקטים "רכים" ,כגון  -הארגון ותרבותו ,למידה ומנהיגות וכל הנובע מהם ,וכפי שניסחו
זאת מוחמד ושותפיו למחקר :הידע בארגון מבוסס על האדם ותלוי בעיקר באספקטים
האנושיים ובאינטראקציות אנושיות ) Mohamed, Stankosky & Murray, 2006,
.(p.107
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המחקר שהוצג בזאת ניסה ,אם כן ,להתחקות אחר התהליכים והמשתנים הנוגעים לעובד
עצמו בהקשר של הטמעת הידע שלו ולבסס את הטענה ,כי אין להתמקד אך ורק
בטכנולוגיה בעת תכנון וניהול הידע בארגונים .בהתאם לכך ,מטרת המחקר הראשונית
הייתה ,למפות את המשתנים המשמעותיים הקשורים לעובדים עצמם ולתהליך הטמעת
הידע בקרבם ,וברוח זו שורטטו גם שאלות המחקר והשערותיו.

בהתאם לכך ,נבחנו במחקר זה ,כזכור ,שמונה משתנים ,מתוכם חמישה בלתי תלויים
ושלושה תלויים .מבין המשתנים הבלתי תלויים ,משתנה אחד הינו חיצוני לגמרי למידע
הספציפי ועינינו בקשר של העובד עם הארגון באופן כללי )"מחויבות ארגונית"( ,השני
קשור הן לארגון והן למידע )"תפיסת תרבות הארגון" בהקשר למידע( ,והשלושה האחרים
קשורים באופן ממוקד וספציפי למידע המועבר ואשר על העובד להטמיע )"תפיסת
המסוגלות"" ,תפיסת היתרון" ו " -מוטיבציית העובד"( .שלושת המשתנים התלויים
מתייחסים כולם להטמעת הידע.

במחקר זה התבססנו על אינטגראציה של מספר תיאוריות ומחקרים מתחום הפסיכולוגיה,
הכלכלה ,החינוך והמידענות ,ושילבנו בין התיאוריה של בנדורה ) ,1977ועוד( ,אשר
מתייחסת לתפיסת המסוגלות של האדם כגורם משמעותי ביצירת מוטיבציה כלפי משימה
כלשהי ,עם תיאורית הציפייה של וורום ,(Vroom, 1964) ,אשר מתייחסת לערך שיש
לתוצאה מסוימת בעיני האדם ולתגמול הנגזר כתוצאה מפעולה זו ,כבעלי תפקיד מרכזי
בהנעה של העובד ,גם לעניין הטמעת הידע של המועבר בארגון .בנוסף ,התייחסנו
לתיאוריות בתחום המוטיבציה המבחינות בין המוטיבציה הפנימית והחיצונית ,אשר
רואות חשיבות בקשירת המוטיבציה החיצונית של העובד עם זו הפנימית ,ואשר מנסות
לבסס את ההנעה של העובד גם על הזדהות עם הארגון ומטרותיו המשותפות ) Osterloh
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) (& Frey, 2000מכאן ,בין היתר גזרנו את משתנה ה"מחויבות הארגונית" ו " -תפיסת
תרבות הארגון"( .על בסיס כל זאת הוצעו ,בהשערה הראשונה של המחקר ,ארבעת
המשתנים הבלתי תלויים הראשונים שהוצגו לעייל ,כבעלי משמעות ותפקיד באשר
למוטיבציה של העובד להטמיע את המידע .כמו כן ,הנחות המחקר היו גם כי ,למשתנים
הבלתי תלויים תהיה השפעה על מידת הטמעת הידע .הנחה נוספת הייתה ,כי המוטיבציה
תשמש ,באופן כלשהו ,כמתווכת בין ארבעת המשתנים הבלתי תלויים האחרים לבין
הטמעת הידע.

השערות אלו נבחנו באמצעות איסוף נתונים לגבי חמשת המשתנים שהוזכרו וניתוח
הקשרים והמתאמים ביניהם ,כפי שעלה והוצג בטבלה מספר  4בפרק הקודם .הממצאים
מראים כי ,לא רק שאכן יש למשתנים שצוינו קשרים מובהקים ומשמעותיים עם
המוטיבציה של העובד ,אלא שגם בין המשתנים האלו עצמם נמצאו קשרים מובהקים
וחיוביים ,כך שאכן מתברר כי משתנים אלו קשורים אחד לשני והם מהווים יחדיו גורמים
המסבירים ותורמים אחד לשני בהקשר של הטמעת הידע בארגון .יש לציין ,כי הקשר בין
המחויבות הארגונית והמוטיבציה נמצא כחלש יותר ,לעומת הקשר שנמצא בין שאר
המשתנים עם המוטיבציה של העובד .בנוסף ,תרומתו של משתנה "המחויבות הארגונית"
להסבר השונות של הטמעת הידע הייתה אף היא פחותה מכפי שנמצא עבור כל שאר
המשתנים הבלתי תלויים .ממצא זה ניתמך גם בתוצאות ניתוח נתיב טיב ההתאמה ,כפי
שהוצג במודל הסופי של המחקר )תרשים מספר  ,(10בו ניתן לראות כי על אף שנמצא
מתאם מובהק למחויבות הארגונית של העובד עם המוטיבציה ,מתאם זה הוא חלש יחסית.
ברם ,ממצא זה אינו הולם ממצאים של מחקרים רבים בתחום ,אשר כן מצאו קשר בין
המחויבות הארגונית של העובד לבין המוטיבציה שלו ללמידה )למשל Tannenbaum at -
.(al, 1991; Bartlett, 2001; Naquin, & Holton, 2002; Facteau, et al, 1995
יתכן שהדבר מעיד עוד יותר על המשמעות החזקה שיש במיוחד למשתנים הקשורים
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ישירות עם המידע המועבר ,בהקשר של מוטיבציית הלמידה ,כפי שציין טאי במחקרו ) Tai,
 (2006וכפי שעלה גם במחקרים מרכזיים אחרים בתחום ) ;Colquitt, Le Pine, 2000
 .(Noe & Wilk, 1993; Mathieu, Tannenboum & Salas, 1992ביסוס תנאים
מקדימים הקשורים ישירות ללמידה ,והכנה נכונה של העובד לקראת הלמידה הספציפית -
כולל הבהרת תחום הלמידה הספציפי  -תרמו למוטיבציית הלמידה של העובד וכתוצאה
מכך גם תרמו לתוצאת הלמידה .בכל אופן ,יש להמשיך ולבחון אספקטים שונים של
המחויבות הארגונית בכדי להבין טוב יותר את תרומתו המצופה של משתנה זה
למוטיבציית העובד.

הקשר החזק ביותר בהקשר למוטיבציה ולמשתנים הבלתי תלויים נמצא בין המוטיבציה
והיתרון הנתפס של המידע ,ומכאן ,המסקנה העולה מהמחקר שלנו ,בדומה למחקרים
אחרים ,היא ,כי בכדי לשפר את הטמעת הידע יש לוודא כי רלוונטיות הידע ותרומתו לעובד
יהיו ברורות לעובד המשתתף בהדרכה ) .(Baldwin & Ford, 1988ארגון אשר ימצא את
הדרך להעביר ולהבהיר את חשיבות המידע עבור העובד עצמו  -ולא רק עבור הארגון  -יוכל
לצפות להגברת המוטיבציה של העובד ביחס להטמעת המידע אותו מנסה הארגון להעביר
לעובד.

כמו כן ראינו ,כי גם לתפיסת המסוגלות של העובד ביחס למידע נמצא מתאם מובהק עם
המוטיבציה של העובד להטמיע את המידע ,ממצא אשר נתמך אף הוא על ידי מחקרים
רבים מאוד בתחום ) ,(Chiaburu & Marinova, 2005; Tai, 2006ולפיכך ניתן להמליץ
לארגונים השונים למצוא את הדרך בה קשיים פוטנציאלים בהתמודדות עם המידע יועלו
ויוצעו להם פתרונות  -אם העובד ירגיש כי המידע שהוא עומד לקבל מהארגון הינו ישים
והוא יוכל להתמודד איתו ,אזי המוטיבציה שלו להטמיע את המידע תגבר.
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בהמשך להשערה הראשונה של המחקר ,מצאנו גם כי כאשר העובד מרגיש שתרבות הארגון
וסביבתו נמצאים בקורלציה עם המידע המועבר לו )במקרה הספציפי של המחקר שלנו
מדובר בתפיסה שתרבות הבטיחות של הארגון הינה חזקה ושהארגון בעל אוריינטציה
בטיחותית חזקה וברורה( ,אזי גם המוטיבציה שלו להטמעת המידע תגבר בהתאם .גם
ממצא זה נתמך בתוצאות ניתוח טיב ההתאמה ,כפי שהוצא במודל המסכם של המחקר,
ולתפיסת תרבות הארגון בהקשר הרלוונטי נמצא על פי ניתוח נתיב ההתאמה של המודל
מתאם מובהק וחזק עם המוטיבציה .קשר זה של תפיסת תרבות הארגון עם המוטיבציה
של העובד נתמך גם בתוצאותיהם של מחקרים שונים אשר בחנו את תרומתה של תרבות
הארגון להטמעת ידע ,כמו למשל המחקר של טאי ) (Tai, 2006אשר מצא כי הבהרת
הממונה בצורה חד משמעית את חשיבות הלמידה אליה הופנה העובד ,תרמה בצורה
משמעותית להסבר השונות של המוטיבציה של העובד לפני הלמידה .יחס הממונה לקורס
משקף את תרבות הארגון בנושא ,וגם מקרין על תפיסת המסוגלות של העובד אשר ,כפי
שראינו ,אף לה תרומה משמעותית למוטיבציית העובד ,שכן  -באם העובד מרגיש כי
המידע המועבר חשוב לארגון ושההנהלה תומכת בהטמעת הידע המועבר ,תפיסת
המסוגלות שלו ביחס להטמעת הידע תגבר אף היא .הקשר זה נתמך גם במתאם החזק
והמובהק אשר מצאנו במחקרנו בין משתנה תפיסת תרבות הארגון ובין תפיסת המסוגלות
של העובד ,כפי שנמצא בניתוח ההתאמה על פי מתאמי פירסון ובניתוח נתיב ההתאמה
המוצע במודל המחקר ,וגם בתוצאות מבחני הרגרסיה אשר הראו כי לשני משתנים אלו -
תפיסת תרבות הארגון ותפיסת המסוגלות  -היו את התרומות המשמעותיות ביותר ביחס
להטמעת הידע.

ניתן לסכם ולומר ,כי ממצאי המחקר העולים מתוך ניתוחי ההתאמה ,הרגרסיה ונתיב
ההתאמה המוצע במודל המחקר ,מצביעים כולם על תנאים מקדימים ,שבאם יתקיימו,
ניתן יהיה לצפות כי העובד יגיע להטמעת הידע עם מוטיבציה חיובית יותר .עובדה זו ,על פי

135

ההשערה השנייה של המחקר ,תוביל להטמעת ידע מוצלחת יותר .מכאן ניתן להמליץ
לאנשי ניהול הידע בארגון ,כי עליהם להשקיע מאמצים ,כבר בשלב גיוס העובדים לפרויקט
הלמידה ,בתהליכים אשר יביאו לכך שעובד אשר מגיע להדרכה כלשהי בארגון ,ידע וירגיש
כי סביבת הארגון תומכת בתהליך הלמידה ,אשר אליו הוא הופנה .מנהלי העובד צריכים
לתמוך בתהליך הלמידה כך שהעובד ידע שיש לו גיבוי מצד הארגון בכדי שיוכל לשוב
למקום עבודתו ושם להטמיע וליישם את הידע שירכוש בהכשרה אליה נשלח מטעם
הארגון .באם מסרים אלו יועברו לעובד ,ניתן יהיה לצפות כי תפיסת המסוגלות שלו
תשתפר ,תפיסתו את תרבות הארגון כתומכת ביחס למידע תתחזק ,ותפיסת יתרון המידע
עבורו תגבר  -ובכך תושפע באופן חיובי גם המוטיבציה שלו ללמידה.

השערת המחקר השנייה התייחסה ,כאמור ,לקשר הצפוי בין המוטיבציה לבין הטמעת
הידע על פי שלושת המשתנים התלויים של המחקר :הערכה עצמית של הידע ,מידת הידע
האובייקטיבית כפי שנבדקה במבדק ידע בעזרת תסריט ,ויישום הידע כפי שדווח על ידי
העובד עצמו .השערה זו התבססה על התיאוריות הרבות העוסקות בתחום המוטיבציה
ומתארות אותה כגורם מרכזי המשפיע על פעולות האדם בתחומים שונים של חייו ,כולל
בתחומי העבודה והלמידה ) Mathieu, Tannenboum & Salas, 1992ועוד( .כפי שאכן
התברר בתוצאות המחקר שלנו ,כל הקשרים של המוטיבציה עם משתני הטמעת הידע
הינם מובהקים .ממצא זה דומה לממצאי מחקרים רבים אחרים ,כמו למשל המחקר של
שוורר ושותפיו ) (Schwoerer, et al. 2005אשר מצא שלרמת המוטיבציה של העובד
בתחילת הקורס ישנו קשר מובהק עם תוצאות חיוביות של הלמידה ועם ציפיות העובד
להצליח בעבודתו ,וזאת כנראה בשל יצירת נכונות פסיכולוגית ללמידה.

מתוך הנתונים של המחקר שלנו עולה גם ,כי הקשר בין המוטיבציה ליישום הידע הינו
החזק ביותר מבין קשרים אלו ,ואילו הקשר בין המוטיבציה ורמת הידע ,כפי שעלה במבדק
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אובייקטיבי ,הוא החלש ביותר .ניתן אולי להסביר נתון זה בעובדה ,כי יישום המידע
שהעובד מקבל מהארגון תלוי יותר במוטיבציה שלו מאשר תלויה רכישת הידע עצמו
במוטיבציה זו .זאת מכיוון שרכישת הידע הספציפי הינה בדרך כלל תהליך חד פעמי )גם
אם נמשך מספר ימים או תקופה כלשהי( ,מסודר ומובנה על ידי הארגון ,שתלוי בין היתר
גם בגורמים אישיותיים שונים כגון יכולות קוגניטיביות של העובד וגילו ) Colquitt,
 .(LePine & Noe, 2000לעומת זאת ,יישום המידע הינו תהליך מתמשך אשר אמור
להתבצע לאורך זמן ,בדרך כלל כאשר העובד לא נמצא תחת פיקוח ,וצריך להיות משולב
בתהליכי העבודה השגרתיים שהעובד כבר רכש קודם לכן .יש מצבים רבים בהם המידע
שנדרש מהעובד ליישם מכביד או מקשה ,לכאורה ,עליו בשגרת יומו ,ולפיכך למוטיבציה
של העובד ישנה חשיבות רבה יותר בהתייחס לפן זה של הטמעת הידע ,לעומת המוטיבציה
הנדרשת מתהליך הלמידה עצמו ורכישת הידע  -תהליך אשר בו העובד בדרך כלל חייב
להציג תוצאות חיוביות ברורות במבחן סופי כלשהו ,אלמנט אשר מהווה תמריץ בפני עצמו
ומנטרל במידה מסוימת את התלות במוטיבציה האמיתית של הנבדק .ממצאי המחקר
הנוספים שלנו תומכים אף הם בהסבר זה ומראים כי לנתונים האישיים כגון השכלה ,גיל
ותפקיד הנבדקים אכן היה משקל חזק ביותר ביחס למשתנה הידע של הנבדקים .דווקא
מתוך כך עולה ומתברר עוד יותר הערך שישנו לכך שאנשי ניהול הידע בארגון ישקיעו
מחשבה ומאמץ ביצירת מוטיבציה אצל העובד ויטפלו לא רק בהעברת המידע "היבש"
אלא גם באספקטים הנוגעים ליצירת מוטיבציה להטמעת המידע וליישומו לאורך זמן.

יחד עם זאת ,במבדקי הרגרסיה ההיררכית ראינו ,כי תרומתה של המוטיבציה בפני עצמה
להסבר השונות בכל אחד משלושת המשתנים התלויים הייתה חלשה ולא מובהקת ,ואילו
משתנים אחרים נמצאו כתורמים יותר להסבר השונות .כאשר שילבנו את המוטיבציה עם
תפקיד הנבדק ועם מגדרו ,מצאנו ,כי למוטיבציה תרומה משמעותית יותר לגבי יישום הידע
בקרב המדריכים ) (2.1%והגברים ) (2.3%שבארגון .ממצא זה תומך אף הוא בתוצאות
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אשר הצגנו ביחס למתאמי המוטיבציה עם משתני ההטמעה ,ועם ההסבר שהוצע על ידנו,
ונתמך בתוצאות מחקרים אחרים אשר הסבירו כי המוטיבציה קשורה יותר בתגובה
ללמידה ופחות לתוצאותיה ,כפי שטענו מת'יו ושותפיו ) & Mathieu, Tannenboum
 (Salas, 1992על פי ממצאי מחקרם .בבחינת נתיב ההתאמה אנו רואים ,כי כאשר
המוטיבציה מתווכת עם תפיסת המסוגלות ועם ותפיסת היתרון ,אזי נראה את ההשפעה
שיש לה על הטמעת הידע ,בכל אחד מממדי הטמעת הידע אשר נמדדו במחקר זה.

אך עדיין רוב המחקרים השונים בתחום כן מצאו קשרים ברורים בין המוטיבציה שלפני
הלמידה ובין תוצאות הלמידה והטמעתה )בין היתרChiaburu & Marinova, 2005; -
;Facteau et al., 1995; Mathieu, Tannenboum & Salas, 1992; Noe, 1986
 ,(Colquitt Le Pine & Noe, 2000; Klein, Noe, & Wang, 2006ויש לבחון מדוע
מחקרנו אנו ,על אף המתאמים שנמצאו בין המוטיבציה למשתני ההטמעה ,לא הגיע
לתוצאות דומות ביחס לתרומת המוטיבציה להטמעת הידע .יתכן ,כי התחום הספציפי של
המידע בו עסק מחקר זה  -נוהלי הבטיחות  -היווה רועץ לשאלה זו ,מכיוון שהטמעה של
נוהלי בטיחות מושפעת פחות מדחפים אישיים ,וחשיבות נוהלי הבטיחות ברורה לנבדקי
המחקר בצורה כזו ששאלת המוטיבציה שלהם להטמיע אותם הייתה פחות רלוונטית
במובן מסוים.

בכל אופן ,מממצאי המחקר שלנו נראה שמידע זה מעיד כי ,על אף היות המוטיבציה של
הנבדק בעלת מתאם מובהק וחזק עם הידע של הנבדק והיישום של הידע בהתחשב בכלל
הגורמים המשפיעים על הטמעת הידע ,התרומה של המוטיבציה היא חלשה יחסית ,ומכאן
נראה כי המוטיבציה אומנם חשובה ביצירת נכונות פסיכולוגית להטמעת הידע ,אך חייבת
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להיות מגובה באלמנטים נוספים מבחינת המסרים שהארגון מעביר לעובד ,ואינה מספיקה
בכדי להבטיח הטמעת ידע מוצלחת ,הבאה לידי ביטוי גם ביישום הידע.

לסיכום ,על פי תוצאות המחקר המתייחסות למוטיבציית העובד ,נמליץ לארגונים,
שבתכנון ההדרכות והכנת העובד לקראת הטמעת ידע ,עליהם להתמקד דווקא בגורמים
האחרים העולים מהמחקר ,אשר להם נמצאה תרומה חזקה יותר להטמעת הידע,
ולהשקיע את עיקר תשומת הלב של מערך ניהול הידע ,בין היתר ,בשיפור תפיסות העובד
ביחס למסוגלותו בהקשר למידע עצמו ,ובשיפור תפיסת העובד ביחס למדיניות ותרבות
הארגון בכל הנוגע לידע המועבר ,מתוך ציפייה שאלו ישפיעו הן על המוטיבציה של העובד
להטמעת המידע והן על ההטמעה באופן ישיר ,כפי שנמצא בניתוח נתיב ההתאמה המוצג
במודל המחקר ,ובתוצאות העולות מתוך בדיקת ההשערה הבאה של המחקר ומוצג כפי
שמוצג בסעיף הבא.

השערת המחקר השלישית העריכה ,כי נמצא קשר ישיר בין המשתנים הבלתי תלויים ,להם
נמצא בהשערה הראשונה קשר עם מוטיבציית העובד ,להטמעת המידע עצמו .הטמעת
המידע נבחנה ,כאמור ,במחקר זה על פי שלושה פרמטרים :הידע עצמו של העובד ,הערכת
הידע על פי העובד והדיווח של העובד על יישום הידע.

גם השערה זו אוששה כמעט במלואה ,ועל פי הממצאים  -לתפיסת תרבות הארגון ככזו
התומכת בתחום הידע ,לתפיסת המסוגלות של העובד ולתפיסת היתרון של המידע ,ישנה
חשיבות מרכזית בכל שלושת האספקטים של הטמעת הידע :הידע שהעובד מעריך שיש לו,
רמת הידע האובייקטיבית שלו ומידת היישום עליה הוא מדווח .בהתבוננות נוספת בנתוני
הרגרסיה שנעשו במחקר זה ,ניתן להבחין ,כי לתפיסת המסוגלות ולתפיסת תרבות הארגון
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משקל חזק מאוד בעיקר ביחס לשניים מתוך שלושת המשתנים התלויים העוסקים
בהטמעת הידע ,הערכת הידע על ידי הנבדקים והדיווח על יישום .במשתנים אלו תפיסת
המסוגלות הייתה אחד המשתנים הבולטים ביותר אשר השפיעו על ההטמעה לצד תפיסת
תרבות הארגון ,ואילו תפיסת יתרון המידע נמצאה כתורמת תרומה חלשה בלבד )פחות
מאחוז( בכל אחד משלושת משתני הטמעת הידע ,זאת על אף שמצאנו מתאמים מובהקים
בין תפיסת היתרון של המידע עם כל שלושת המשתנים התלויים של המחקר ,ובניגוד
למחקרים אחרים שכן מצאו לתפיסת היתרון תרומה משמעותית יותר בהקשר של הטמעת
הידע ,כגון מחקרם של באומגרטל ,ריינולדס ופאטן אשר מצא כי עובדים אשר מעריכים
יותר את התרומה שתהיה למידע המועבר להם הם אלו שיישמו יותר בעבודתם את המידע
שלמדו ).(Baumgartel, Reynolds, & Pathan, 1984

יחד עם זאת ,ממצאים אלו כן תואמים בין היתר גם את תוצאות המחקר שנעשה על ידי
שוור ושותפיו ) (Schwoerer, et al. 2005אשר מצא כי תפיסת מסוגלות הספציפית
לעבודה הייתה המשתנה המשמעותי ביותר אשר הוביל לציפיות להצלחה רבה יותר
בתפקיד ,והייתה גם המנבא הטוב ביותר להצלחה בקורס ,ומחקרים אחרים אשר מצאו גם
הם קשר חיובי בין תפיסת המסוגלות לפני הלמידה והצלחה בקורס ) Mathieu,
 ,(Martineau, & Tannenbaum, 1993ואף מתייחסים לתפיסת המסוגלות כמנבא
מדויק אף יותר ממבחני הידע ,לגבי ביצועים לאחר שלושה חודשים ) Tannenbaum et
 .(al, 1991ממצאים אלו מבססים את תיאורית תפיסת המסוגלות של בנדורה כתיאוריה
הבולטת והחשובה מבין התיאוריות העוסקות בלמידה ובמוטיבציה ,גם בתחום של ניהול
הידע ,בארגון ומכוונים לכך ,כי לתפיסת תרבות הארגון ישנו משקל משמעותי בהבניית
תפיסת המסוגלות של העובד ביחס למידע אותו הארגון מעביר.
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מעניין לציין ,כי על פי מחקר הדוקטוראט של ווסבורג ) (Vosburg, 2000הגורם המשפיע
על יישום הידע הנרכש בהדרכות ארגוניות ניתפס באופן שונה על ידי המנהלים ועל ידי
העובדים עצמם .על פי העובדים ,המשתנה המשמעותי ביותר ליישום הידע הוא תמיכת
הממונים )דומה למשתנה תפיסת תרבות הארגון במחקר שלנו( ,ואילו על פי הממונים,
תפיסת המסוגלות ומוטיבציית העובדים הם אלו המשפיעים הכי הרבה על יישום הידע.
סקר זה תומך במסקנה שלנו ,כי הקשר בין תפיסת תרבות הארגון ותפיסת המסוגלות הינו
חזק הרבה יותר ממה שנדמה לנו ,ולפיכך יש להתייחס לתמיכת הממונה כחלק
מהאופרציות בהן על הארגון לנקוט בכדי לחזק את תפיסת המסוגלות של העובד ביחס
למידע.

המחויבות הארגונית של העובד נמצאה בבדיקות ההתאמה ובניתוחי הרגרסיה כבעלת
קשר עם שני המשתנים  -רמת הידע והיישום  -אך לא עם הערכת הידע על ידו ,ואילו
בניתוח נתיב ההתאמה ,לא נמצאה למחויבות הארגונית קשר ישיר עם אף אחד ממדדי
ההתאמה ,אלא רק קשר המתוּוך עם המוטיבציה ,תפיסת המסוגלות ותפיסת היתרון;
זאת ,על אף שהקשר של המחויבות הארגונית של העובד עם אלמנטים שונים המתייחסים
להטמעת הידע נתמך במחקרים אחרים בתחום ,כמו למשל מחקרים אשר בחנו את
מעורבות העובד בעבודתו )ולאו דווקא המחויבות הארגונית שלו( ,אשר מצאו קשר חזק עם
הטמעת הידע ) & Schmitt,

Mathieu, Tannenboum & Salas, 1992; Noe

 .(1986יש לציין כי מחקרים אחרים ) (Owens, 2006מצאו גם קשר הפוך ,בו ההדרכה
השפיעה לחיוב על רמת המחויבות הארגונית של העובד ובכך מציגה באור נוסף את תרומת
ההדרכות להצלחת הארגון ,ולעיתים המחויבות הארגונית הינה בעצם אחת מהתוצאות
החיוביות המצופות מההדרכה ) .(Lang, 1992בנוסף ,נמצא במחקרים ,כי עצם הנגישות
של העובד להדרכות בארגון תורמת לתחושת המחויבות הארגונית שלו )(Bartlett, 2001
יותר אפילו מעצם ההשתתפות בהדרכות בפועל.
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נראה כי על אף העובדה שלא מצאנו במחקר זה את התרומה המצופה מהמחויבות
הארגונית של העובד לכל שלושת המדדים אשר נבחנו במחקר זה ביחס להטמעת הידע ,שני
המדדים אשר כן תמכו בקשר של המחויבות הארגונית של הנבדק עם הטמעת הידע,
מהווים חוליה חזקה מספיק ,אשר מעידה כי אין להקל ראש בתפקיד משתנה זה
ובהשפעתו על הטמעת הידע ,ויש להמשיך ולבחון את המחויבות הארגונית תוך התייחסות
לסוגי המחויבות הארגונית השונים המתוארים בספרות המחקרית ,ותוך התייחסות
להקשר המדויק יותר לעובד.

מכל מקום ,ניתן בהחלט להסיק מכלל הממצאים שעלו במחקר כי ,לא רק שלתפיסת
המחויבות הארגונית ,לתפיסת התרבות הארגונית ,ולתפיסת יתרון המידע ותפיסת
המסוגלות ישנו קשר עם המוטיבציה של העובד ,משתנים אלו קשורים אחד לשני ויש להם
חלק משמעותי בהסבר ההטמעה בפועל של המידע ,ולפיכך הארגון חייב להתייחס למצבים
אלו ולמצוא את הדרכים בהן יוכל לחזק אצל העובד את תפיסת המסוגלות שלו ביחס
למידע ,להבהיר את התגמול והיתרונות של המידע בעבור העובד ואף לחדד ולהבהיר את
תפיסת הארגון ותרבות הארגון בהקשר למידע הנדון .יחד עם זאת ,לאור העובדה כי
תפיסת המסוגלות נתפסת כדומיננטית ביותר בהקשר של הטמעת הידע ,נראה כי ראוי
להמליץ למנהלי הידע בארגונים להתייחס במיוחד למשמעויות שישנן לתיאורית תפיסת
המסוגלות ,ולפעול גם מתוך התייחסות למשמעותה בתחום ההדרכות והטמעת הידע.
המלצה זו תומכת גם בגישה של גיבסון ) ,(Gibson, 2004המדגישה את חשיבותם של
מחקרים ופרקטיקה של תיאוריות ,העוסקות בתפיסת המסוגלות בתחום של ניהול הידע.

בהתייחס להשערה הרביעית של המחקר ,אשר צפתה כי גם למשתנים האישיים
והדמוגראפיים יהיה תפקיד והשפעה על כל התהליכים אשר הוצגו ,נבחנו במחקר כמה
משתנים מרכזיים :גיל ,תפקיד ,מגדר ,מצב משפחתי והשכלה .בהתאם לממצאי המחקר
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מצאנו ,כי למשתנים אלו ישנם השפעה וקשר הן עם המשתנים הבלתי תלויים של המחקר
והן עם המשתנים התלויים של המחקר  -כאשר למנהלים ,לנשים ,למבוגרים יותר ולבעלי
ההשכלה הגבוהה יותר ישנו בדרך כלל ממוצע גבוה יותר מזה של עמיתיהם בארגון,
בהתייחס כמעט לכל אחד מהמדדים של המחקר .ממצאים אלו אינם מפתיעים ובהחלט
תואמים את הציפיות; נבדקים נשואים ,מבוגרים יותר ,ומשכילים יותר ,צפויים להיות
אחראים יותר ובוגרים יותר מעמיתיהם הרווקים והצעירים ,ולפיכך צפוי כי מידע הנוגע
לנוהלי בטיחות וביטחון יהיה יותר משמעותי עבורם ,והם ישקיעו יותר מאמץ בהטמעתו.
כמו כן צפוי שחתך זה של נבדקים יתייחס לעבודתו ולצפיות הארגון ממנו בצורה אחראית
יותר ,וישאף יותר להטמיע את המידע החיוני לארגון ולעבודתו בארגון .באם נקשור את גיל
הנבדקים והשכלתם ליכולת הקוגניטיבית שלהם ,ניתן יהיה לתמוך ממצאים והנחות אלו
גם במחקרים אשר מצאו קשר בין יכולת קוגניטיבית של הנבדקים לבין העברת ידע
והצלחה בקורס ) & Baldwin & Ford, 1988; Clark & Voogel, 1985; Kanfer
.(Ackerman, 1989; Colquitt, LePine, & Noe, 2000

בהתייחס למודל שלו נמצא טיב התאמה הטוב ביותר )תרשים מספר  , (10יש להדגיש ,כי
כמתווכת רק את תפיסת התרבות והמחויבות של
ַ
על פי מודל זה ,המוטיבציה נמצאה
העובד עם שאר משתני המחקר ,ולא כפי שהוצע במודל השני שבהשערות המחקר )תרשים
מספר  ,(4על פיו שיערנו כי תפיסת תרבות הארגון המידע והמחויבות הארגונית  -אשר
מהווים את שני המשתנים האקסוגניים של המחקר  -יתוּּוכו על ידי המוטיבציה ,הן ביחס
להטמעת הידע והן ביחס למסוגלות ולתפיסת יתרון המידע .המודל האלטרנטיבי השני,
אשר הוצע בהשערות המחקר )תרשים מספר  (5נמצא כקרוב ביותר למודל הסופי ,אשר לו
נמצא טיב ההתאמה המוצלח ביותר )תרשים מספר  ,(10שכן על פי מודל זה ,המוטיבציה
מתווכת את שני המשתנים האקסוגניים  -מחויבות הארגון ותרבות הארגון – עם שני
ַ
המשתנים הקשורים ישירות למידע  -תפיסת המסוגלות ויתרון המידע  -אך בניגוד למודל
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המוצג בתרשים מספר  ,5היא מתוּוכת על ידי תפיסת המסוגלות ותפיסת היתרון ביחס
להטמעת הידע ואינה קשורה ישירות להטמעת הידע ממצא זה מתיישב גם עם תוצאות
מחקרים אחרים שלא מצאו את קשר בין מוטיבציה ללמידה ,אך כן מצאו קשר בין תפיסת
המסוגלות ללמידה ,כגון המחקר של מרסיה ,סימרינג ופיקולי

Marcia, Simmering,

) (Posey, & Piccoli, 2009אשר נערך על  190סטודנטים בקורס מחשבים .כמו כן ,כפי
שעולה ממודל זה ,ניתן לראות ,כי תפיסת המסוגלות והיתרון הנתפס של המידע הינם אכן
בעלי תפקיד חשוב ומהותי בתהליך הטמעת הידע הארגוני  -הן כבעלי השפעה ישירה והן
כמתווכים למשתנים אחרים ,כפי שהוצע בפתח המחקר.

לסיכום ,מתוך תוצאות המחקר עולה ,כי השערות המחקר אוששו כמעט במלואן,
והמשתנים המשמעותיים ביותר להטמעת הידע ,כפי שעלה הן ממבחני פירסון לבחינת
המתאם בין המשתנים והן ממבחני הרגרסיה להסבר השונות של המשתנים התלויים,
היו הן כאלו הנוגעים למאפייניו האישיים והדמוגראפיים של העובד ,והן לאלו הנוגעים
לתפיסותיו של העובד בנוגע למשתנים מרכזיים המתייחסים למידע עצמו )תפיסת
המסוגלות שלו ,תפיסת התגמול שלו ותפיסת התרבות הארגונית( ,המשתנה החיצוני
למידע  -המחויבות הארגונית היה בעל התרומה החלשה ביותר יחסית לשאר המשתנים.
כפי שראינו במבחני הרגרסיה ,בסך הכול משתני המחקר הסבירו חלק נכבד )- 27%
 (37%מהשונות שהתקבלה ביחס לכל אחד משלושת המשתנים התלויים של המחקר
אשר עניינם היה הטמעת הידע .מכאן ניתן בהחלט להמליץ לארגונים השואפים להטמעת
ידע מוצלחת ,לשים לב ולטפל ,בין היתר ,גם במרכיבים הנוגעים לעובדים עצמם -
במיוחד ביחס להגברת תפיסת המסוגלות של העובד בנוגע למידע הרלוונטי ,להבהרת
התגמול והיתרונות של המידע בעבור העובד ולחידודה ולהבהרתה של תפיסת הארגון
ותרבותו בהקשר למידע הנדון .כמו כן ראינו ,כי אכן חשוב שהארגון ישקיע מאמצים
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לעידוד מוטיבציית העובד ביחס להטמעת המידע אותו הוא מעוניין להטמיע ויפעל למען
הבהרת תרבות ועמדת הארגון בנוגע למידע המועבר.

כמתווכת בין המשתנים הללו לבין
ַ
השערתנו לגבי מקומה המשמעותי של המוטיבציה
הטמעת הידע אוששה רק באופן חלקי ,ועל אף שראינו כי למוטיבציה קשר עם המשתנים
התלויים וגם עם המשתנים הבלתי תלויים של המחקר נראה כי אין היא מהווה את
המשתנה המתווך הישיר בין כל המשתנים הבלתי תלויים ובין ההטמעה ,כפי שהוצע
במודלים הראשוניים של המחקר ,על אף שכבר ראינו מחקרים אחרים אשר הציגו את
המוטיבציה ככזו לפחות ביחס לחלק מהמשתנים אשר נבדקו גם במחקר שלנו .ניתוח
נתיב ההתאמה המוצג במודל המחקר שלנו מצביע על כך כי המוטיבציה משמשת
כמתווכת עבור חלק מהמשתנים )תרבות ומחויבות ארגונית( עם משתנים אחרים של
המחקר )תפיסת מסוגלות ,תפיסת היתרון וההטמעה( ,אך אינה מתווכת בין משתנים כמו
תפיסת המסוגלות והיתרון ואינה מתווכת כלל בין המשתנים השונים ובין ההטמעה.
לפיכך ,מסתבר ,מיקומה ותפקידה של המוטיבציה בתהליך הטמעת הידע בארגון הינו
מורכב יותר ממה שחשבנו מלכתחילה.

 6.2מגבלות המחקר והמלצות למחקר עתידי
כבר מאז שנות השמונים ציינו חוקרים את הפער הגדול הקיים בין הלמידה המתרחשת
בארגון לבין העברת הידע והטמעת הידע בפועל על ידי העובדים מיד אחרי הלמידה
ותקופה כלשהי לאחר הלמידה .לפי העולה מהמחקרים ,הטמעת הידע בפועל נעה בין 10%
ל .(Lim & Morris, 2006; Georgenson, 1982; Baldwin & Ford, 1988) 30% -
נתונים אלו מחדדים שוב ושוב את הצורך של אנשי ניהול הידע וחוקרים בתחום להתמקד
בפיתוח כלים לשיפור מצב הטמעת הידע ) .(Burke & Hutchins, 2007
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מחקר זה התמקד ,כאמור ,בניסיון להבין מה תורם ומשפיע על תוצאות הלמידה והטמעת
הידע בארגון ,ולצורך כך בחר להתמקד בארגון אחד בו העובדים נדרשו להטמיע ידע
בתהליכי העבודה שלהם .המחקר התבסס על תיאוריות פסיכולוגיות קוגניטיביות
העוסקות בתחום הלמידה והמוטיבציה ,והתבסס בעיקר על שתי תיאוריות  -תיאורית
הציפייה ותיאורית תפיסת המסוגלות.

תוצאות המחקר מחזקות את העמדה של חוקרים אחרים ) & Gist, Schwoerer,
 .(Rosen, 1989; Morin & Latham, 2000; Saks, 1995כי לתפיסת המסוגלות ישנה
חשיבות רבה גם לגבי לומדים במסגרת ארגונית תעסוקתית .יחד עם זאת ,מחקר זה לא
בחן את השינוי שחל בתפיסת המסוגלות של העובד לאחר תהליך ההטמעה של הידע,
ולאור תוצאות המחקר ביחס לחשיבותה של תפיסת המסוגלות אנו ממליצים על המשך
מחקר בתחום זה על-מנת להכיר יותר טוב את ההשלכות של תפיסת המסוגלות על שלבים
שונים של ניהול הידע בארגון ,ובכדי למצוא דרכים יעילות לשפר ולהתערב בתפיסת
המסוגלות של העובדים לפני תהליך הלמידה ולאחריו.

לגבי תיאורית הציפייה  -מחקר זה התמקד בחלק אחד של תיאוריה זו  -הלא הוא הציפייה
לתגמול )יתרון( כמשתנה המשפיע על המוטיבציה וההטמעה ,ומשתנה זה נמצא חלש יותר
ביחס לחלק מהמשתנים האחרים כמו תפיסת המסוגלות ,אך יש להרחיב את המחקר גם
ביחס לתיאוריה זו תוך התייחסות לזוויות נוספות של תיאורית הציפייה ובהקשרים של
תחומי ידע וארגונים נוספים .יתכן שהמשתנים אשר נחקרו במחקר זה ישפיעו באופן שונה
כאשר מדובר על ידע מסוג שונה ו/או ארגון בעל אופי שונה ,ולפיכך אנו ממליצים על
הרחבת המחקר כפי שבוצע כאן גם לארגונים אחרים בכדי שניתן יהיה לבחון גם את
התאמת התיאוריה לסוג הידע ו/או הארגון ,כאמור.
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זאת ועוד ,המחקר אשר הוצג כאן בחן את הטמעת הידע בסמוך לתהליך ההטמעה.
מחקרים מראים כי ישנו הבדל מהותי בתוצאות ההטמעה לאחר פרק זמן החולף מרגע
קבלת המידע .בהתאם להמלצות העולות מתוך סקירת הספרות הרחבה של בורק והוטצ'ין
) (Burke & Hutchins, 2007גם אנו ממליצים למצוא דרכים להרחבת המחקר לזוויות
נוספות הנוגעות להטמעת הידע ולהעברתו ,וגם לנקודות זמן שונות על ציר הזמן הארגוני
ולבצע מדידות של הטמעת הידע והיישום שלו לאחר פרקי זמן שונים מאז התחלת תהליך
העברת הידע על ידי הארגון.

כמו כן ,מחקר זה השתמש בשאלונים לדיווח עצמי ככלי מרכזי במדידת המשתנים
השונים .על אף ששיטת מחקר זו נפוצה ,מקובלת ונתמכת במחקרים ככלי אמין
) (Fishbein & Ajzen, 1975אנו ממליצים ,לבצע מחקרים נוספים המשתמשים בכלים
נוספים בכדי למדוד את הטמעת הידע ,כגון :דיווח של ממונים ,תצפיות ,ראיונות וכדומה.

יש ,כמובן ,לקחת בחשבון כי המחקר התנהל כחקר מקרה בודד בארגון מסוים ,וחתך
האוכלוסייה הספציפי של הנבדקים שבו כלל ,כפי שהוצג בניתוחי אוכלוסיית המדגם,
בעיקר נדגמים צעירים מאוד יחסית בעלי תפקיד זמני בארגון )מדריכים( ,ללא ציפייה
להמשך עבודתם שם בעת הקרובה .יש להניח כי להרכב אוכלוסיה זה היה השפעה על
תוצאות המחקר .נושא זהו מגביל את היכולת להרחיב את מסקנות המחקר לכלל
הארגונים באופן גורף ואוטומאטי.

לאור כל זאת ,ולאור החשיבות הרבה שיש להעמקת הידיעות שלנו לגבי הטמעת הידע
בארגונים המודרניים ,אנו ממליצים לחזור על מחקר זה גם בגופים נוספים בעלי אופי
עסקי שונה ,סוגי מידע שונים וחתך אוכלוסיה מגוון יותר ,מה שיאפשר להרחיב את הידע
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בנוגע לגורמים המשפיעים על הטמעת הידע ,מעבר למה שעולה ממחקר זה ,ויאפשר לבחון
את עמידותם של המסקנות שלנו במצבים מגוונים ושונים בקרב ארגונים מודרניים.

 6.3המלצות ליישום בארגונים
כפי שראינו מתוצאות המחקר ,שיפור תפיסת העובד ביחס למשתנים מסויימים ,כגון
תפיסת המסוגלות שלו ביחס למידע המועבר ,יכולים להשפיע בעשרות אחוזים על
אפקטיביות הטמעת הידע של העובד .לפיכך בתכנון תהליכי העברת ידע ,למידה והטמעת
ידע בקרב עובדים בארגון מומלץ ורצוי למתכנני הלמידה בארגון להתייחס לנקודות כגון
כיצד העובדים תופסים את היתרון של המידע המועבר להם ,כיצד נתפסת תרבות הארגון
על ידי העובדים  -הן ביחס ללמידה בארגון והן ביחס לנושא הספציפי אותו מתכננים
להעביר ,ומהי תפיסת המסוגלות של העובד ביחס למידע אותו מתכננים להעביר לו.
התייחסות לגורמים אלו יכולה להתבטא בכמה צעדים פשוטים ,שאינם דורשים השקעה
גדולה בהכרח ,אך תוצאתם תהיה משמעותית .הודגס ) (Hodges, 2008מצא ,למשל ,כי
אפילו דואר אלקטרוני עם מסרים מילוליים חיוביים סייע בהגברת תפיסת המסוגלות של
סטודנטים בקורס מתוקשב .מכאן ,שנדרש מהארגון בעיקר תשומת לב

ויצירתיות

בהתייחסות למשתנים הנוגעים בפאן האנושי המעורב בתהליך העברת הידע והלמידה
בארגון ,בכדי שאפקטיביות העברת הידע בארגון תניב תוצאות טובות יותר ,ולאו דווקא
השקעה כספית וטכנולוגיה מיוחדת.
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נספח מספר  -1שאלון המחקר

האגף למחקר ופיתוח בארגון בודק את תהליך הטמעת הידע לפני ובמהלך הקייטנות.
נודה לך מאוד על שיתוף הפעולה ומילוי השאלון המצורף בעניין מתוך תשומת לב .כל
הפרטים אשר יאספו משאלון זה ישמשו לצרכי מחקר בלבד )אין חובה לציין שם(.
בשאלון ישנה התייחסות לנושא הוראות ונוהלי הביטחון והבטיחות של קייטנות הקיץ
בארגון .חלקו העיקרי של השאלון בנוי מהיגדים ועליך לסמן את מידת הסכמתך עם כל
היגד והיגד.חשוב למלא את כל

הסעיפים וההיגדים שבשאלון ולענות בכנות .מילוי

השאלון אמור לקחת כ 30 -דקות מזמנך .על כל שאלה או אי הבנה לגבי פריט כלשהו ניתן
לפנות אלינו בכל עת בטלפון מספר ***************** )טלי(.
נשמח לידע אתכם בתוצאות הכוללות.
המון תודה על שיתוף הפעולה ועל נכונותך.
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חלק א' -סמן את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים:

מאוד
לא

===

===

מסכים

===

===

מאוד

במידה

מסכים

מסכים

בינונית

1

אני חש/ה מעודד/ת מנוהלי הביטחון והבטיחות שהוצגו לי.

1

2

3

4

5

6

7

2

ליישום נוהלי הביטחון ובטיחות ישנן השלכות שליליות
עבורי.

1

2

3

4

5

6

7

3

הקפדה על נוהלי הביטחון ובטיחות יביאו לשיפור כלשהו.

1

2

3

4

5

6

7

4

נוהלי הביטחון ובטיחות יכולים לפגוע בי.

1

2

3

4

5

6

7

5

נוהלי הביטחון ובטיחות מכעיסים אותי.

1

2

3

4

5

6

7

6

נוהלי הביטחון ובטיחות יתרמו לשיפור בצורת עבודתי.

1

2

3

4

5

6

7

7

נוהלי הביטחון ובטיחות חשובים לעבודה בקייטנה.

1

2

3

4

5

6

7

8

נוהלי הביטחון והבטיחות יעזרו לי לבצע את תפקידי
בצורה טובה יותר.

1

2

3

4

5

6

7

9

נוהלי הביטחון ובטיחות רק יקשו על העבודה.

1

2

3

4

5

6

7

10

נוהלי הביטחון ובטיחות יגרמו לי לבזבוז זמן ולא יביאו
תועלת.

1

2

3

4

5

6

7

11

אני מרגיש/ה כי נוהלי הביטחון ובטיחות מקדמים איזה
שהוא דבר חיובי עבורי.

1

2

3

4

5

6

7

12

הלימוד של נוהלי הביטחון ובטיחות כרוך בקשיים רבים
עבורי.

1

2

3

4

5

6

7

13

לנוהלי הביטחון ובטיחות יש יותר היבטים שליליים
מהיבטים חיוביים.

1

2

3

4

5

6

7
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חלק ב -סמן את מידת הסכמתך עם ההיגדים

הבאים:
מאוד
לא

===

===

מסכים

===

===

במידה

מסכים

מסכים
מאוד

בינונית

1

אני מאמין/ה שאני יכול/ה ליישם את נוהלי הביטחון
והבטיחות "בזמן אמת".

1

2

3

4

5

6

7

2

הקפדה ומימוש נוהלי הביטחון והבטיחות דורשים הרבה
ניסיון בתחום.

1

2

3

4

5

6

7

3

נוהלי הביטחון והבטיחות קשים מאוד להבנה.

1

2

3

4

5

6

7

4

אני מרגיש/ה חוסר ביטחון לגבי יישום נוהלי הביטחון
והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

5

אני לא רואה את עצמי כבעל יכולת להתמודד עם נוהלי
הביטחון והבטיחות מול אירועים בשטח.

1

2

3

4

5

6

7

6

אני מאמין/ה שאמצא דרכים טובות ליישום נוהלי הביטחון
והבטיחות החדשים .

1

2

3

4

5

6

7

7

אני יודע/ת איך לתפקד לאור נוהלי הביטחון והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

8

אני מוכן/ה שחברים לעבודה ישאלו אותי שאלות על דרכי
היישום של נוהלי הביטחון והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

9

נוהלי הביטחון והבטיחות שההנהלה העבירה נראים לי
מסובכים ליישום.

1

2

3

4

5

6

7

10

אני יכול/ה להקפיד על קיום כל נוהלי הביטחון והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

11

אני מוכן/ה להיות נצפה/ת על ידי עמיתים לעבודה/מנהל
בעבודה בזמן שאני מבצע/ת את העבודה לאור נוהלי
הביטחון והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

12

אני מבין/ה את נוהלי הביטחון והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7
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חלק ג' -סמן את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים:
מאוד לא

===

===

מסכים

===

===

במידה

מסכים

מסכים
מאוד

בינונית
1

לא יקרה כלום אם לא ממש אשלוט בכל נוהלי הביטחון
והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

2

קיום נוהלי הביטחון והבטיחות חשוב לי בכדי שאוכל לבצע
את עבודתי על הצד הטוב ביותר.

1

2

3

4

5

6

7

3

אני עושה את מירב המאמצים כדי ללמוד את כל הנדרש,
בכדי לבצע את עבודתי על פי נוהלי הביטחון והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

4

לדעתי ,נוהלי הביטחון והבטיחות של הקייטנות פוגעים
באפשרות לביצוע פעילות חוויתית משמעותית בקייטנה.

1

2

3

4

5

6

7

5

נוהלי הביטחון והבטיחות בקייטנות נועדו בעיקר לכיסוי
במקרה של תקלה ,אבל תרומתם אינם משמעותית בפועל.

1

2

3

4

5

6

7

6

היה הרבה יותר פשוט ונוח אם היו מוותרים על חלק מכללי
הביטחון והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

7

כללי הבטיחות והביטחון מפריעים לתפקוד השוטף
בקייטנה.

1

2

3

4

5

6

7

8

אם לא הייתי חייב/ת הייתי מוותר/ת על יישום חלק נכבד
מנוהלי הביטחון והבטיחות בקייטנה.

1

2

3

4

5

6

7

9

אם ממונה עלי יאפשר לי לוותר על נוהל בטיחות רשמי
מסוים בגלל סיטואציה שתיווצר בשטח ,לא תהיה לי עם כך
בעיה.

1

2

3

4

5

6

7

10

אם יהיה צורך בכך ,אשאר בעבודה שעות נוספות בכדי
שאוכל ללמוד את כל הנדרש בנוגע לנוהלי הביטחון
והבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

11

חשוב לי ליישם את כל נוהלי הבטיחות והביטחון בדיוק
כנדרש.

1

2

3

4

5

6

7

12

ישנם מצבים בהם נוהלי הביטחון והבטיחות של הקייטנות
מיותרים לדעתי.

1

2

3

4

5

6

7
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חלק ד' -בהיגדים הבאים הינך מתבקש להתייחס באופן כנה לקשר שלך עם הארגון בו
הינך מועסק.
מאוד לא

==
=

==
=

מסכים

מסכים
במידה

==
=

==
=

מסכים
מאוד

בינונית
1

הייתי שמח/ה מאוד להמשיך לעבוד בארגון זה.

1

2

3

4

5

6

7

2

אני מרגיש/ה כאילו בעיותיו של הארגון הן בעיותיי שלי.

1

2

3

4

5

6

7

3

אני לא חש/ה תחושת שייכות חזקה לארגון שלי.

1

2

3

4

5

6

7

4

אני לא "קשור/ה רגשית" לארגון זה.

1

2

3

4

5

6

7

5

אני מרגיש/ה כמו "חלק מהמשפחה" בארגון שלי.

1

2

3

4

5

6

7

6

בארגון זה הוא בעל משמעות אישית רבה עבורי.

1

2

3

4

5

6

7

7

יהיה לי קשה לעזוב את הארגון שלי כעת ,גם אם רציתי
בכך.

1

2

3

4

5

6

7

8

יותר מידי דברים בחיי היו משתבשים ,אם הייתי
מחליט/ה שאני רוצה לעזוב את הארגון שלי כעת.

1

2

3

4

5

6

7

9

אני מאמין/ה שיש לי מעט מידי אופציות מכדי לשקול
לעזוב את הארגון.

1

2

3

4

5

6

7

10

אם לא הייתי משקיע/ה כבר כל כך הרבה מעצמי בארגון
זה ,אולי הייתי שוקל/ת לעבוד במקום אחר.

1

2

3

4

5

6

7

11

אני לא מרגיש/ה שום מחויבות להישאר עם המעסיק
הנוכחי שלי.

1

2

3

4

5

6

7

12

אפילו אם זה היה לטובתי ,אני לא מרגיש/ה שזה הוגן
לעזוב את הארגון שלי עכשיו.

1

2

3

4

5

6

7

13

הייתי מרגיש/ה אשם/ה אם הייתי עוזב/ת את הארגון
שלי עכשיו.

1

2

3

4

5

6

7

14

הארגון בו אני מועסק זה ראוי לנאמנות שלי.

1

2

3

4

5

6

7

15

לא הייתי עוזב/ת את הארגון שלי עכשיו ,מכיוון שיש לי
תחושת מחויבות לאנשים בו.

1

2

3

4

5

6

7

16

אני חייב/ת רבות לארגון שלי.

1

2

3

4

5

6

7
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חלק ה' -אנא התייחס לסביבה בה הינך עובד ,וסמן את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים:
מאוד לא

=
=
=

==
=

מסכים

מסכים

===

===

במידה

מסכים
מאוד

בינונית
1

בארגון שלי מאוד מקפידים על מילוי הוראות הבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

2

בארגון שלי מי שלא מקפיד/ה על הוראות הבטיחות נחשב
לעובד/ת גרוע.

1

2

3

4

5

6

7

3

בארגון שלי מטפלים בחומרה בעובדים שמפירים הוראות
בטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

4

בארגון שלי מעריכים עובדים שמעיזים לקחת סיכונים.

1

2

3

4

5

6

7

5

בארגון שלי השמירה על הוראות הבטיחות נתפסת כמטרד.

1

2

3

4

5

6

7

6

בארגון שלי האווירה מעודדת שמירה על הוראות הבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

7

בארגון שלי מקיימים הוראות פעילות רק כדי לצאת ידי חובה.

1

2

3

4

5

6

7

8

בארגון שלי פעילות שהיו בה תקלות בטיחות נחשבת
לכישלון ,גם אם הצליחה מכל בחינה אחרת.

1

2

3

4

5

6

7

9

בארגון שלי החבר'ה לא מעריכים עובדים שמבצעים עבירות
בטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

1
0

בארגון שלי מקפידים פחות על הוראות הבטיחות כשנמצאים
בלחץ זמן.

1

2

3

4

5

6

7

1
1

בארגון שלי העובדים מדווחים למנהליהם על תקלות
הבטיחות שקרו להם גם כאשר איש לא ראה.

1

2

3

4

5

6

7

1
2

בארגון שלי העובדים מתריעים לעיתים קרובות על סיכונים
בטיחותיים.

1

2

3

4

5

6

7

1
3

בארגון שלי המנהלים מקפידים על הוראות הבטיחות בעיקר
כדי לכסות את עצמם.

1

2

3

4

5

6

7

1
4

המנהל שלי נותן דוגמא אישית בשמירה על הוראות
הבטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

1
5

המנהל שלי מוכן לקבל את זה שלא ביצעתי פעולה בגלל
בעיית בטיחות.

1

2

3

4

5

6

7

1
6

היבטי בטיחות בקייטנה משולבים בכל ישיבה או דיון
המתקיים בקייטנה

1

2

3

4

5

6

7

1
7

היבטי בטיחות בקייטנה משולבים בכל תדריך לפני כל
פעילות בקייטנה

1

2

3

4

5

6

7
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חלק ו'1
אנא סמן באיזו מידה את/ה מקפיד/ה על ביצוע הפעילויות על פי נוהלי הבטיחות הרלוונטיים .נא
זכור/זיכרי -פרטים הבאים נאספים אך ורק לצרכי מחקר ולא ישמשו לשום דבר אחר -אנא ענה/י בכנות!

במידה
רבה
מאוד

==

==

1

נוהלי ישיבת קייטנים במושבים באוטובוס.

7

6

5

4

2

חבישת כובעים על ידי החניכים בפעילות חוץ.

7

6

5

4

3

3

שתיית מים בכמות הנדרשת.

7

6

5

4

3

2

4

אופן עליית קייטנים לאוטובוס.

7

6

5

4

3

2

1

5

הוצאה מיידית של ילדים שרבים מהבריכה.

7

6

5

4

3

2

1

6

קבלת אישורים בכתב מהורים להשתתפות בפעילות
בבריכה.

7

6

5

4

3

2

1

7

דיווח על כל תקלה או תאונה לממונים.

7

6

5

4

3

2

1

8

בדיקת האוטובוס בסיום כל נסיעה.

7

6

5

4

3

2

1

9

לפני יציאה לגן חיות  -הסבר לילדים על הסכנה
הטמונה בהתקרבות לכלובי החיות.

7

6

5

4

3

2

1

10

לפני תחילת פעילות בפארק מים -הדרכת ילדי
הקייטנה בכל כללי הבטיחות הספציפיים לשטח הפארק.

7

6

5

4

3

2

1

11

לפני התרת גלישה במגלשת מים -בירור כי ישנו עובד
מטעם הפארק בראש המגלשה ועובד בתחתיתה.

7

6

5

4

3

2

1

12

לפני יציאה לכל פעילות -תדרוך הקייטנים לגבי כל כללי
הבטיחות וההתנהגות המחייבים לאור סוג הפעילות

7

6

5

4

3

2

1

13

בבריכה -שהיה של מקסימום חצי שעה ברצף.

7

6

5

4

3

2

1

14

הקפדה כללית על כל הוראות הבטיחות שבמסגרת
תפקידי כמדריך.

7

6

5

4

3

2

1

15

הקפדה מידי בוקר על בדיקת בריאותם וכשירותם של
הקייטנים.

7

6

5

4

3

2

1

16

דיווח על חניך חסר שלא הגיע בהסעת הבוקר.

7

6

5

4

3

2

1

17

חבישת כובע על ידי המדריך בכל פעילות.

7

6

5

4

3

2

1

במידה
מועטה
מאוד

במידה
בינונית

==

==

3

2

1

2

1
1
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המשך חלק ו' – 2עבור מנהלים /רכזים .
אנא סמן באיזו מידה את/ה מקפיד/ה על ביצוע הפעילויות על פי נוהלי הבטיחות הרלוונטיים.
אנא זכור/זכרי -הפרטים הבאים נאספים אך ורק לצרכי מחקר ולא ישמשו לשום דבר אחר -אנא ענה/י
בכנות!

במידה
רבה
מאוד

==

==

במידה
בינונית

==

==

במידה
מועטה
מאוד

1

ביציאה לפארק מים או אחר -קבלת הצהרה
בכתב ממנהל האתר על עמידת המתקנים
שבאתר בדרישות התקן הישראליים.

7

6

5

4

3

2

1

2

ביצוע תרגיל פינוי במצבי חירום ביום פתיחת
הקייטנה.

7

6

5

4

3

2

1

3

תיאום כל יציאה משטח המחנה עם הלשכה
לתיאום טיולים.

7

6

5

4

3

2

1

4

ביצוע תדריך בטיחות למדריכים לפני כל
פעילות.

7

6

5

4

3

2

1

5

עליית וירידת קייטנים רק מהדלת הקדמית
באוטובוס.

7

6

5

4

3

2

1

6

ליווי וחציית כביש עם ילד שיורד מההסעה.

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

2

1
1

קייטנים

משאר

7

תיחום שטח והפרדת
המתרחצים בבריכה.

8

ספירת חניכים כל חצי שעה עד שעה.

7

9

מספר נוסעים ברכב בהתאם לרישיון הרכב.

7

6

10

קבלת אישורים בכתב מההורים.

7

6

5

11

ביצוע מבחן שחיה לכל הילדים על ידי המציל.

7

6

5

4

12

מינוי אחראי הסעה והדרכתו.

7

6

5

4

3

13

בפארק מים -פיקוח על פרקי זמני גלישה בין
ילד לילד.

7

6

5

4

3

2

14

קיום מלווי נשק ביציאה לטיול.

7

6

5

4

3

2

1

15

ביצוע פיטרול שוטף בשטח הקייטנה

7

6

5

4

3

2

1

16

בדיקת הרקע המקצועי המתאים )תעודה
וניסיון( של כל מי שעובד בקייטנה ,כולל
מאבטח וצוות רפואי.

7

6

5

4

3

2

1
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חלק ז'  -שאלון דמוגראפי
בחלק זה אנו מבקשים ממך להשיב על מספר שאלות נוספות ,שתשמשנה לחישובים סטטיסטיים

בלבד ,ותעזורנה לנו להבין טוב יותר את התשובות שנקבל מכל משתתפי המחקר.

שלוש ספרות אחרונות של מספר ת.ז_______________ :

מין .1 :זכר  .2נקבה

שנת לידה________:

ארץ לידה ________:שנת עליה________:

מצב משפחתי .1 :רווק/ה  .2נשוי/אה בלי ילדים  .3נשוי +ילדים  .4חד -הורי  .5גרוש/ה  .6אלמן/נה

רמת השכלה.1 :תיכונית .2על תיכונית .3תואר ראשון .4תואר שני .5תואר שלישי  .6אחר

כמה שנים את/ה עובד/ת במקום עבודתך הנוכחי?_______________

תפקידך בארגון .1 :מנהל/ת ארגון

 .2מנהל/ת קייטנה

 .3רכז/ת קייטנה .4 .עוזר/ת רכז/ת קייטנה .4

מדריך/ה
 .5אחרי/ת הסעה

 .6אחר______________

188

חלק ח' -הערכת הידע בנושא ביטחון ובטיחות בקייטנות

בכלל

במידה

במידה

לא

בינונית

רבה
מאוד

1

באיזו מידה הנך מכיר/ה את תפקידך ואת היבטי

1

2

3

4

5

6

7

הבטיחות המחייבים בתפקיד זה?

2

באיזו מידה הנך מכיר/ה את תחומי הסמכות והאחריות

1

2

3

4

5

6

7

שלך?

3

באיזו מידה הינך מרגיש/ה שבע/ת רצון מנוהלי
הביטחון הקיימים בקייטנה?

1

2

3

4

5

6

7
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חלק ט' -להלן תיאור אירוע של פעילות בקייטנה .אנא הקף/י בעיגול את החריגה
מהוראות הבטיחות ,מספר אותה ופרט מטה מספר החריגה ומה היה צריך להיעשות
במקום זה) .אנא רשום/י בצידו השני של הדף אם יש צורך בעוד מקום לרישום( .להלן
דוגמא דמיונית כיצד צריך לבצע:
1
בקייטנת "חיוכים" היו  255חניכים מכיתות א'-ד' .אתמול יצאו  55מהם לרחצה בבריכה 6 .מדריכים ליוו
אותם והשגיחו על כל הנעשה ב"שבע עיניים" .האוטובוס הגיע לאסוף אותם משטח הקייטנה ,ובהתאם
להנחיות המדריך האחראי ,הילדים ניגשו לשני האוטובוסים שהגיעו לאסוף אותם והמתינו בצורה מסודרת
ושקטה במושביהם ,עד שהמדריכים הצטרפו .לקול צהלות הילדים ,המתרגשים לקראת הרחצה בפעם
הראשונה בקייטנה ,הנהג סגר את הדלתות והחל בנסיעתו .עם תחילת הנסיעה הקפידו המדריכים וספרו
את הילדים אשר נמצאים באוטובוס .שלומי הקטן סיפר לאחד המדריכים כי חברו מוטי החליט לא להצטרף
לבריכה הפעם ולהישאר לפעילות אחרת במחנה .המדריך סימן מיד בדף שלו כי מוטי לא הצטרף .כשהגיעו
פתח הנהג את שתי דלתות האוטובוס והילדים שירדו חולקו לשלישיות וזוגות ונכנסו מיד למים יחד עם ששת
המדריכים ,ששחקו עמם והפעילו אותם .אחד המדריכים שם לב כי תמר הקטנה נשארה בחוץ ,ולשאלתו
מדוע היא סיפרה לו כי היא לא יודעת לשחות כל כך טוב .חנוך ורפי החלו להתקוטט במים על הכדור ,וניצן
המדריכה הפרידה ביניהם ,אבל השניים המשיכו בקטטה שוב ושוב ,למרות התערבותה של ניצן.
לאחר שעה פעילות יצאו הילדים להפסקה ,אכלו ושתו .לאחר האוכל חלקם ביקשו והמשיכו ברחצה וחלקם
העדיפו להישאר בחוץ .בתום יום הפעילות נקראו כל הילדים לחזור לאוטובוס ונלקחו בחזרה למחנה .סיגל
ואפרת העדיפו לחזור ישר הביתה ,שהרי הן מתגוררות ממש ליד הבריכה בה רחצו .הילדים חזרו עייפים,
אך מרוצים.

אנא רשום -החריגה המופיעה בתסריט וכיצד כן היה צריך לנהוג.
]דוגמא דמיונית—

 . 1אסור לקרוא לקייטנה בשם חיוכים[.
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חלק י  -'1לסיום ,נבקשך לסמן

 .6ביציאה לטיול ,במקרה שנתקלת בבעיה

בשאלות הבאות את התשובה הנכונה.

משמעותית בשטח:

 .1בנסיעה באוטובוס על המדריכים לשבת:
א.

בין החניכים כדי שיוכלו להיות
איתם בקשר במהלך כל הנסיעה.

ב.

על יד הנהג כדי שיוכלו לפקח על
מהלך הנסיעה ומסלולה.

ג.

על יד פתחי היציאה בכדי שיפקחו
על העלייה והירידה.

א .אני משנה מיד את המסלול בהתאם.
ב .אני מושיב את הקייטנים ומודיע
לאחראי.
ג.

אני מזהיר את הקייטנים מהקושי
וממשיך בזהירות רבה.

 .7זמן הרחצה המותר בבריכה ללא הפסקה
הוא עד:
א .חצי שעה

 .2בירידת החניכים מהאוטובוס ,על המדריך-

ב .שעה.
ג.

א .ללוות את הילדים מהרכב למדרכה,
ובמידה שיש צורך לחצות כביש -ללוות
את הילדים לצידו השני של הכביש.
ב .לעמוד
ולהשגיח.
ג.

על

לשמור
באוטובוס.

על

פתח

האוטובוס

יד

החניכים

שנשארו

שעתיים.

 .8ביציאה לרחצה בבריכה יש לערוך מפקד
חניכים:
א .בעליה לאוטובוס ,לפני הכניסה
לבריכה ,ביציאה מהברכה ,ושוב
בעליה לאוטובוס ובירידה ממנו.
ב .בעליה לאוטובוס ובירידה מהאוטובוס.
ג.

 .3לפני רחצה בים על המדריך:

בעליה לאוטובוס ,ביציאה מהבריכה,
ובירידה מהאוטובוס.

 .9במהלך טיול יומי ביום חם במיוחד הגעתם
א .לוודא שאף ילד לא פוחד מהמים.

לחוף ים לא מוכרז .באיזה מצב מותר לילדים

ב .לוודא שכולם נמצאים בצל.

לרחוץ במים?

ג.

להיפגש עם המציל ולסכם עימו את
סידורי הרחצה.

 .4בזמן רחצה בבריכה ,על המדריכים:

א .רק אם הם ממש מותשים מהחום ,וגם
אז רק להרטיב את כפות הרגליים.
ב .בשום מצב.

א .לשחק ולהפעיל את הילדים.

ג.

רק באישור מנהל הקייטנה.

ב .לעמוד מסביב לבריכה ולהשגיח.
ג.

חלק מהמדריכים צרכים לעמוד בחוץ
ולהשגיח ,וחלק בתוך הבריכה בין
הילדים.

 .5בטיול רגלי על החניכים להיות מצוידים ב:
א .כובע ,חטיף ואישור בריאותי.
ב .כובע ,שתייה ,נעלים גבוהות.
ג.

כובע ,שתייה וחטיף.

.10
תקפיד?

בתנאי שרב ,או חום כבד ,על מה

א .לשתות כמויות גדולות ,לשהות בצל,
להתאים את הפעילות למצב מזג
האוויר.
ב .להחזיר את הילדים הביתה.
ג.

תשובות א' וב' נכונות.
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המשך חלק י'  -2שאלון ידע ממונים
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

על מנהל הקייטנה לדאוג כי במסגרת תהליך קבלת הרישיון יהיה בידו:
א .סקר בטיחות שמנהל הקייטנה ,מבצע ומודיע שהכול בסדר.
ב .מבדק בטיחות שמבוצע ומאושר על ידי יועץ בטיחות כי שטח הקייטנה נבדק,
תוקנו ושופרו הליקויים והמפגעים והמקום כשיר לשמש לקייטנה.
ג .מבדק בטיחות צריך להתקיים אחת לשנתיים-שלוש .הטופס הוא לפי פורמט של
חוזר מנכ"ל.
לקראת פעילות במתקנים מתנפחים ,על מנהל הקייטנה להקפיד על הדברים הבאים:
א .כי המפעיל מיומן ,ושיש מספיק משגיחים בכל מתקן.
ב .לבדוק את שטח המקום ולראות שכל המתקנים שלמים ותקינים.
ג .הקבלן המבצע הוא מורשה ,יש לו ביטוח מקיף ,קיימים סידורי עזרה ראשונה,
המתקנים נבדקו על ידי מעבדה מאושרת ,קיום שילוט והגבלות לגבי הוראות
בטיחות והפעלה לכל מתקן וגיל ומספר הילדים המותר בכל מתקן.
החל מכמה חניכים נדרשת אבטחה של מאבטח חמוש בקייטנת יום הנערכת בשטח
מיושב?
א .החל מ 100 -חניכים.
ב .החל מ 200 -חניכים.
ג .בכל מצב.
מהם דרישות ההכשרה למלווים בהסעה?
א .מלווים יעברו הכשרות אצל מנהל הקייטנה.
ב .המלווים ילמדו את הנהלים מההנחיות באתר של משרד החינוך ,ויקבלו הנחיות
בדואר ממנהל הקייטנה.
ג .תשובות א'+ב' נכונות.
כל כמה זמן יש לקיים תרגיל פינוי פתע בקייטנה?
א .ביום פתיחת הקייטנה ובמחציתה.
ב .ביום פתיחת כל מחזור
ג .קייטנים ובכל שבוע.
ד .בפתיחת כל מחזור של קייטנים.
איזה פעולות צריך מנהל הקייטנה להקפיד לקראת כניסה לבריכה ?
א .תדרוך המדריכים המלווים בהנחיות משרד החינוך לרחצה בבריכה ,הנחיות מציל
במקום ,חלוקה לזוגות ,חלוקת מדריכים במים ,הפרדת ילדים שאינם יודעים לשחות,
הגדרת זמן במים ,תדרוך התנהגות לחניכים
ב .הקפדה על הפסקות בזמן ,שהמדריכים משחקים ומפעילים את הילדים ושכולם
יודעים לשחות.
ג .שלמציל יש משרוקית ,בדיקת כמות הכלור במים ,שהשירותים נקיים ,שהרצפה
סביב הבריכה לא חלקה.
לקראת יציאה לטיול באזור ,על מה צריך מנהל הקייטנה להקפיד?
א .על הכנת האישורים המתאימים ,הכנת המדריכים והחניכים ,ציוד אישי לחניך,
מים ,דיווח וקשר לרכז.
ב .לימוד הציר וסיור מקדים ,בדיקת מזג האוויר ,אישור הרכז המחוזי לתכנית ,בדיקת
כמות המלווים הרפואיים והחמושים כנדרש.
ג .תשובות א' וב' נכונות.
אם חל יום שרבי ביום בו מתוכנן יום טיול מחוץ לשטח הקייטנה ,מה צריך לעשות?
א .ביום שרב לא יוצאים מחוץ לשטח הקייטנה ,ולכן יש לבטל את הטיול.
ב .בכל מהלך הטיול יש להקפיד במיוחד על שהיה בצל ,כובעים ,קרם הגנה ושתייה
מרובה.
ג .לקצר את הטיול במידת האפשר ולהקפיד שישתו הרבה.
במקרה שילד נפגע בקייטנה יש למלא דווח ולהעבירו מיד ל:
קב"ט משרד החינוך ,למפקח הארגון ,להורים.

א .למנהל מח' ביטחון של הארגון,לחברת הביטוח ולסגן מנהל מחוז.
ב .למנהל מח' הביטחון ובטיחות בארגון ולמנהל הארגון.
 .10איזה אישורים רישיון לקייטנה מחייב:
א .אישור ביטחוני מטעם הרשות המקומית ויועץ בטיחות ,אישורי בטיחות אש,
בריאות ,אישור הנדסי וכל דבר אחר שהרשות המקומית תדרוש.
ב .אישור פדגוגי ,ואישור של הרשות המקומית ואישור מצב הבטיחות ע"י אחראי
הבטיחות בקייטנה.
ג .אישור של הרשות המקומית ושל הקב"ט.
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נספח  -2מכתב פניה לביצוע מחקר בארגון
תאריך+++++++ -
שלום רב;

הנדון :בקשה לביצוע מחקר דוקטורט בארגונכם.

שמי טלי מרכוס והנני דוקטורנטית במחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר אילן.
במסגרת מחקר הדוקטורט שלי אני מתכוונת לבחון את הטמעת הידע בקרב עובדים
בארגון ואת הגורמים המשפיעים על ההנעה של העובד לבצע תהליכים של למידה
במסגרת הארגונית.

כידוע ,להון האינטלקטואלי של הארגון משמעות קריטית כיום בהצלחתו הכלכלית של
הארגון וביכולת התחרותיות שלו ,ולפיכך גלום פוטנציאל רב במסוגלותו של הארגון
להניע את העובדים בהקשר של תהליכי הלמידה המתרחשים במסגרת הארגונית.

הבנה של הגורמים אשר משפיעים על המוטיבציה של העובד ללמידה ועל מידת
הלמידה וההטמעה של הידע על ידי העובדים בפועל ,תתרום ליכולתו של הארגון
להיערך לקראת תהליך של הטמעת מידע חדש ,תאפשר התמקדות של הארגון
באספקטים בהם יכולה להיות להם השפעה על האופן בו העובד מתייחס למידע
חדש בארגון ,ותשפיע על האופן בו הארגון יבחר לנהל את התהליך של ההטמעה
וכיצד הוא יפעל מול העובד.
כתוצאה מכל אלו הארגון ימקסם את התוצאות המתקבלות מתהליך ניהול הידע
והלמידה הארגונית וניתן יהיה לצפות לתוצאות טובות יותר עבור הארגון ביחס
למימוש פוטנציאל ההון האינטלקטואלי שלו ,המהווה את אחד הבסיסים החשובים
יותר של הארגון הלומד המתקדם בימנו.

פנייתי אליכם היא לגבי שיתוף ארגונכם בתהליך המחקר המתואר לעייל.
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שיתוף הפעולה הנדרש מהארגון מוגבל בעיקר ל-
א .העברת סקר אשר יכלול שאלות המתייחסות לארבעה משתנים אשר ,על פי
השערות המחקר ,משפיעים על מוטיבציית העובד ללמידה )למשל התנגדות העובד
לשינויים וצפייתו לתגמול() ,תהליך של כ 15 -דקות בלבד(
ב .שאלון המתייחס למידע ספציפי המוטמע בארגון ומידת הלמידה אשר התרחשה
לגביו )שאלון בדיקת הידע של העובד שיועבר סמוך לתחילת תהליך הטמעת ידע
ולאחריו(,
ג .מעקב כלשהו אחרי הטמעת ידע בפועל ,ו-
ג .מספר מצומצם של ראיונות עם עובדים /מנהלים.

ייתכנו התאמות של שיטת המחקר בהתאם לסביבת המחקר.

מלבד התועלת הרבה ששיתוף פעולה מצדכם יביא לקידום מחקרי ,יש לציין כי
האינפורמציה שתעלה מהמחקר יש בה בכדי לתרום אף לארגונכם ולהביא תועלת
ישירה לניהול תהליכי ההטמעה אשר מתרחשים בארגונכם ,כפי שצוין לעייל.

אשמח לענות על כל שאלה ולמסור פרטים נוספים.
בתקווה רבה לשיתוף פעולה מצדכם,

טליה מרכוס
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Abstract

This research paper is based on the understanding that the success
and survival of modern learning organizations is dependent, to a large
degree, on their ability to manage their organizational knowledge in an
effective and correct manner.

The management of organizational

knowledge refers to the different stages in which knowledge flows
through an organization from the time of receipt of the knowledge, and
through the time it is shared, assimilated into the organization and
transformed into a portion of the organization’s intellectual capital.
Each stage presents different challenges that the organization will
encounter.

This paper focuses on the stage of learning and assimilation of the
organizational knowledge among the employees - a stage that is
necessary for creating the organization’s intellectual capital and
collective organizational knowledge. Despite the trend over the last few
years to invest monetary and organizational resources in technologies
dealing with knowledge management, this study specifically addresses
the human element of assimilating knowledge. Accordingly, the
assumptions of this study dealt with the expected relationship between
different personality variables, which have been identified in various
previous studies as having a potential impact on the successful
assimilation of knowledge.

In this research, eight variables were examined, which are comprised
of five independent variables and three dependent variables. The first
independent variable – employees' level of commitment to the
organization – is not connected directly to the conveyed knowledge.
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The second independent variable - the employees' perception of the
organizational culture with respect to the knowledge being assimilated is connected both to the organization and the knowledge in question.
The remaining three independent variables - the employees' perception
of the benefit embodied in the information (expectancy), the
employees' self efficacy, and the employees' motivation to assimilate
the information in question - all relate to the specific field of knowledge
which was the focus of the knowledge in the organization. The three
dependent variables were tested - self-evaluation of the employees'
knowledge of the subject, objective testing of the employees'
knowledge,

and

self-reports

of

the

subject

regarding

his

implementation of the knowledge - relate to the learning and
assimilation of the knowledge itself.

At the outset of our research, we had assumed that the independent
variables would have an effect on the extent of the knowledge
assimilation. Another assumption was that motivation will act as a
mediator between the other four independent variables and knowledge
assimilation.

The research was conducted in the form of a case study, which
focused on one organization with many branches throughout Israel,
and it related to one knowledge topic only, i.e. security and safety
procedures, which the subjects were required to assimilate. The study
involved 319 subjects, most of whom were young people who worked
in the organization as camp instructors or directors. The subjects were
asked to fill out a questionnaire relating to each of the variables dealt
with.

The results of the study support, almost fully, those assumptions
relating to the connection between the five independent variable and
the assimilation of knowledge. It was found that the most significant

3
variables relating to the assimilation of knowledge, as demonstrated by
the “Pearson Test” for testing the correlation between variables, and
from regression tests designed to explain the variance between the
dependent variables, were those concerning the conveyed knowledge
directly (i.e., self efficacy and the perception of the benefit which the
knowledge confers), as well as the hybrid variable, which deals with the
perception of the organizational culture with regard to the information.
The external variable – the level of commitment to the organization had the smallest contribution, relative to the other independent
variables. As the regression tests show, the variables explained a
considerable portion of the variance (27%-37%) regarding each of the
three dependant variables.

Our assumption regarding the significant role of motivation as a
mediator between these variables and the assimilation of knowledge
was supported only partially. Although we can see that motivation is
connected to both the dependent and independent variables, it does
not appear to be the direct mediator between all of the independent
variables and the assimilation. An analysis of the proposed path model
indicates that motivation serves as a mediator between two of the
variables (organizational culture and organizational commitment) and
two other variables that were examined (self efficacy, perception of
benefit and assimilation), but does not act as a direct mediator between
any of the variables and the assimilation of knowledge. In fact, self
efficacy and the perception of benefit were found to act as mediators
between the rest of the variables and knowledge assimilation.
Therefore, it appears that the position and role of motivation in the
organizational knowledge assimilation process are more complex than
we originally had expected.

The full results of the study, including a model that displays the
correspondence path of the variables, are shown in this paper.
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