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הקשר בי�  התשתית הארגונית לניהול הידע לבי� מידת החדשנות 

 בדרי איבזשבילי/ חקר מקרה : הארגונית 

 

ארגוני� עסקיי� רבי� בעול� וג� באר� הלו לזהות כי ניצול וניהול נכו� של , בעשור האחרו�

הנחת היסוד הזאת נובעת . משאבי הידע הקיימי� בארגוני� הוא המתווה לארגו� אפקטיבי

אלפי , כיו�. כי הטמעת תשתית ארגונית לניהול ידע מובילה לחדשנות הארגונית, עובדהמה

שמידת החדשנות הארגונית והיכולת הארגונית להמשכיות , ארגוני� ברחבי העול� הכירו בעובדה

קיימת , לכ�. פיתוח מוצרי� חדשי� מהווי� תנאי הכרחי להישרדות ותחרותיות הארגו�

ת בתחו� של ניהול הידע כאחד מהדיסציפלינות המשפיעות על התחדשות התעניינות הולכת וגובר

, טר� השתכנעו להשקיע משאבי� בפעילות ניהול הידע ארגוני� רבי�, יחד ע� זאת. ארגונית

למרות , נכו� להיו�. ואלה שהשקיעו מבקשי� להערי  את התרומה של פעילות ניהול הידע לארגו�

האחרונות ובדקו את תחו� הקשרי� בי� תשתית ארגונית ריבוי המחקרי� אשר הופיעו בשני� 

 .שאלות רבות עדיי� בלתי פתירות, לניהול הידע לבי� חדשנות ארגונית

 

אנו עדי� לעלייה דרמטית בכמות המחקרי� התיאורטיי� בתחו� ניהול , מתחילת שנות השמוני�

 הארגונית וחוסכת ההכרה בעובדה שפעילות ארגונית לניהול הידע מובילה להתייעלות. הידע

משאבי� ארגוניי� בכל תחומי העשייה הארגונית הובילה להתפתחות גישות שונות לחקר 

דיסציפלינאריי� מתחומי� �תשתית זו כוללת מרכיבי� מולטי. התשתית הארגונית לניהול הידע

רק מחקרי� מעטי� שבוצעו עד כה התמקדו במת� הגדרה , יחד ע� זאת. ארגוניי� שוני�

ובבחינה האמפירית של היעילות והאפקטיביות ,  רחבה ככל שנית� לתשתית ניהול הידעתיאורטית

במטרה לפתח את הגישה המקיפה לחקר תשתית ארגונית לניהול הידע על כל . של תשתית זו

הוחלט להתמקד , מרכיביו ולהערי  את תרומתה של תשתית זו למידת החדשנות הארגונית

 :במחקר הנוכחי במספר סוגיות

 

 אשר עומדת בבסיסה של עבודת מחקר זו עוסקת בהגדרת מחזור החיי� של סוגיה הראשונהה

הוגדרו , בעקבות ניתוח תוצאות מחקרי� אשר נמצאו בספרות המחקרית. משאב הידע בארגו�

אחסו� , יצירת ידע: במחקר הנוכחי ארבעה שלבי� עיקריי� במחזור חיי משאב הידע הארגוני

 . ידעואחזור ידע ושיתו! והצת

 

לאחר בחינה מקיפה של מודלי� .  עוסקת בהגדרת תשתית ארגונית לניהול הידעהסוגיה השנייה

הוגדרה בעבודת מחקר זו תשתית הארגונית , לתשתית ארגונית לניהול הידע בספרות המחקרית

תרבות ארגונית , טכנולוגיות מידע, תהליכי�: לניהול הידע הכוללת ארבעה מרכיבי� עיקריי�

מטרתה העיקרית של תשתית זו לתמו  בטיפול משאב המידע לאור  כל מחזור .  ארגוניתולמידה

הוחלט לבחו� את התשתית הארגונית לניהול הידע אל מול מידת , בהמש  לאור לעיל. חיי הידע

תהליכי יצירת : תהליכי ניהול הידע נבחנו על פי המדדי� הבאי�, לפיכ . החדשנות הארגונית

 מרכיב טכנולוגיות המידע. אחסו� ואחזור ידע ותהליכי שיתו! והפצת ידעתהליכי, איסו! ידע



 

_________________________________________________ __ 
                                                                      Library of Information Science ללימודי מידע ספריהה

 Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel                        52900ישראל  , רמת ג�, איל��אוניברסיטת בר

 Tel   il.ac.biu.mail@Tshop.uthiR: lEmai  library/il.ac.biu.is.www:Website . 3-972- 5318163.טל

  

           
 

2 

 

טכנולוגיות אחסו� ואחזור ידע וטכנולוגיות , טכנולוגיות איסו! ידע: נבח� על פי המדדי� הבאי�

לאור אי קיומ� , במחקר הנוכחי הוחלט לא להתייחס לטכנולוגיות יצירת הידע. שיתו! והפצת ידע

: מרכיב התרבות הארגונית נבח� על ידי המדדי� הבאי�. בארגוני� הנסקרי�ל "של טכנולוגיות הנ

נבח� באמצעות שלושת , למידה ארגונית, המרכיב האחרו�. גמישות ולמידה, אמו�, שיתו!

כל המדדי� אומצו מחקרי� קודמי� . אחסו� ואחזור ידע שיתו! והפצת ידע, איסו! ידע: המדדי�

 מציג תיאור סכמטי של מרכיבי� ומדדי� – 1' איור מס. מני�תוקפו ונמצאו מהי, שבוצעו בתחו�

 .של התשתית הארגונית לניהול הידע

 

 : תיאור סכמטי של מרכיבי� ומדדי� של התשתית הארגונית לניהול הידע– 1' איור מס

 

בספרות המחקרית נמצאו מחקרי� בודדי� שבחנו את הקשר בי� אחד ממדדיו של , יחד ע� זאת

הטענה , במחקר הנוכחי.  הארגונית לניהול הידע לבי� מידת החדשנות הארגוניתמרכיבי התשתית

המרכזית קובעת כי בחינת התרומה של תשתית ארגונית לניהול הידע לארגו� דורשת הכללת של 

הוחלט להתמקד במחקר , לכ�. כל מרכיבי התשתית הארגונית לניהול הידע ליחידת מדידה אחד

רמי� ולתוצאות הקשרי� בי� כלל מדדי ומרכיבי התשתית הנוכחי בשאלות הקשורות לגו

 .   הארגונית לניהול הידע לבי� מידת החדשנות הארגונית

 

בניסיו� לטפל בסוגיות שהוצגו לעיל ולאור החשיבות המוקנית בספרות התיאורטית לתשתית 

. ויהוחלט לבחור בתשתית הארגונית לניהול הידע כמשתנה בלתי תל, הארגונית לניהול הידע

תשתית ארגונית לניהול הידע מורכבת מארבעת המרכיבי� אשר מטרת� העיקרית לתמו  



 

_________________________________________________ __ 
                                                                      Library of Information Science ללימודי מידע ספריהה

 Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel                        52900ישראל  , רמת ג�, איל��אוניברסיטת בר

 Tel   il.ac.biu.mail@Tshop.uthiR: lEmai  library/il.ac.biu.is.www:Website . 3-972- 5318163.טל

  

           
 

3 

 

ולטפח את משאב הידע הארגוני ולנצל את הפוטנציאל הטמו� במשאב הידע להשגת מטרות 

הא� : בהקשר זה עלתה השאלה.  מידת החדשנות הארגונית�ביניה� ג� מטרת העל, ארגוניות

,  בהתייחס לשאלת המחקר? תורמת למידת החדשנות הארגוניתתשתית ארגונית לניהול הידע 

שוער כי ברמות גבוהות של מרכיבי . משתנה החדשנות הארגונית נבחר למשתנה התלוי של המחקר

 . תשתית ארגונית לניהול הידע ג� מידת החדשנות תהיה גבוהה יותר

 

ארגונית ותפקידו מתייחסת למרכיב התרבות ה,  אשר נבחנה במחקר הנוכחיהסוגיה השלישית

טכנולוגיות מידע ולמידה הארגונית לבי� מידת החדשנות , הממת� בקשר בי� מרכיבי התהליכי�

הקשר בי� מרכיבי , שברמות נמוכות של מרכיב התרבות הארגונית, אי לכ  שוער. הארגונית

 . מתמת�, טכנולוגיות ולמידה הארגונית ובי� מידת החדשנות הארגונית, תהליכי�

 

 חברות של טכנולוגיות עלית 6נער  מחקר שדה בקרב ,  לבחו� את הסוגיות שהוצגו לעילעל מנת

הנתוני� של המשתנה .  (Knowledge Worker) עובדי ידע 198 –הנתוני� נאספו מ ).  הייטק(

 . הבלתי תלוי והמשתנה התלוי נאספו באמצעות שאלוני� למילוי עצמי שהופצו לעובדי�

 

שרי� ליניאריי� וחיוביי� בי� תשתית ארגונית לניהול הידע לבי� ממצאי המחקר מצביעי� על ק

כי כל המדדי� של התשתית הארגונית לניהול הידע , יתרה על כ  נמצא. מידת החדשנות הארגונית

לא נמצא קשר מובהק בי� חלק , יחד ע� זאת. קיי� קשר מובהק למידת החדשנות הארגונית

תוצאות המחקר מצביעות על . דדי החדשנות הארגוניתממדדי מרכיב תהליכי ניהול ידע לחלק ממ

התרומה הייחודית של טכנולוגיות מידע אשר בתשתית הארגונית לניהול הידע לשונות החדשנות 

תוצאות אלה מחזקות מחקרי� תיאורטיי� ואמפיריי� רבי� אשר מקני� חשיבות . הארגונית

ממצאי המחקר .  החדשנות הארגוניתעליונה לטכנולוגיות תומכות ניהול ידע והשפעת� על מידת

. ג� תהליכי� תומכי� ניהול ידע תורמי� לחדשנות הארגונית, שמעבר לטכנולוגיות מידע, חושפי�

בארגוני המידע לתהליכי� ארגוניי� המסדירי� כללי� ונהלי� בקשר לשיטות הטיפול במשאב 

.  עיקרי בארגוני המידעהודות להתייחסות לידע כמשאב וכחומר גל�, קיימת חשיבות רבה, הידע

ממצאי המחקר המצביעי� על עוצמת קשרי� חזקה יחסית בי� תשתית ארגונית לניהול ידע לבי� 

מחזקי� טענות המופיעות בספרות המצביעות על משאב הידע כחומר , מידת החדשנות הארגונית

ספקה סדירה שארגוני מידע נדרשי� לדאוג ולהבטיח ה, המסקנה היא. גל� עיקרי עבור עובדי ידע

, על מנת לעשות זאת. של מידע וידע המהווי� חומר גל� עיקרי בתהלי  הייצור בארגוני מידע

 .ארגוני� מחויבי� להטמיע תשתית ארגונית לניהול הידע

 

כי למרכיב התרבות הארגונית יש השפעה ממתנת , מניתוח תוצאות המחקר עולה, בנוס! לכ 

נמצא כי ברמות . ת מידע למידת החדשנות הארגוניתלקשר בי� מרכיב התהליכי� וטכנולוגיו

נמוכות של תרבות ארגונית הקשר בי� תהליכי� תומכי ניהול הידע וטכנולוגיות מידע לבי� מידת 

 .החדשנות הארגונית מתמת� בצורה מובהקת
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מביאה ארגוני� לחיפוש נמר� אחר דרכי� להגברת , התחרות הקשה בעול� העסקי כיו�

רבות מהדרכי� הללו קשורות לפיתוח משאב הידע בארגו� בעיקר לאור . וניתהאפקטיביות הארג

. שהפוטנציאל להשגת יתרו� תחרותי טמו� במשאב הידע הארגוני ובשימוש יעיל ונבו� בו,  ההבנה

ממצאי המחקר הנוכחי מאפשרי� לתרו� המלצות יישומיות בהקשר זה בכ  שה�  פותחי� צוהר 

שויי� להרחיב את הבנתו ביחס למערכת הקשרי� המורכבת בי� הזדמנויות למחקרי� עתידיי� הע

 . תשתית ארגונית לניהול הידע לבי� מידת החדשנות הארגונית
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