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 הקשר בי� צרכי המידע של מהנדסי� לבי� שימוש במידע על רקע התרבות 

 עבדה דוד מיכל/ חקר מקרה –בארגו� 

 

 :תקציר

 רקע

 �פעולות הבאות לידי ביטוי , החיפוש אחר מידע והשימוש בו הינ� חלק מחיי היו� יו

מקורות מקורות המידע בה� נעשה שימוש נחלקי� ל. ויישו� בהיבטי� רבי� של העול� העסקי

 �).   אלקטרוניי� ומקווני�(ולמקורות דיגיטאליי� ) לא ממוחשבי� ולא אלקטרוניי�(אנלוגיי

מבוססי "ג�  בתחומי� שלא הוגדרו באופ� מסורתי בראשית� כ, חלק� של האחרוני� הול! וגדל

 . כגו� תחו� הבנייה והתשתיות בו עוסק מחקר זה, "מידע

� צרכי המידע של מהנדסי� לבי� העל של המחקר היא לבדוק את הקשר בי�מטרת

בחינת קשרי� אלו נעשתה באמצעות חקר .  השימוש שלה� במידע תו! התייחסות לתרבות בארגו�

ההנחה שעומדת בבסיס . מקרה של מערכת המידע בחברה הנדסית בתחו� הבנייה והתשתיות

נייה לצור! כי שימוש במידע בחברה אינו רק פרוצדורה של מעבר מנקודה אחת לש, מחקר זה היא

לה� צרכי מידע שוני� שמושפעי� , בתוו! נמצאי� ראשי החברה ועובדיה . ביצוע משימה כלשהי

 .מתהליכי� הקשורי� במידע וא$ משפיעי� עליה�, מהתרבות המקצועית והארגונית

ב מחקר נבחנה השאלה הא� וכיצד . מטרת העל של המחקר נחלקת למספר מטרות משנה   

הא� מדובר בהשפעה חד צדדית או השפעה הדדית ונבדקה השאלה ,  הוכל גור� משפיע על משנ

 �על צרכי המידע , )מרחיב או מגביל אות�(הא� אופי יחסי� זה משפיע על פעולות המהנדסי

ל על "מטרה שנייה היא בחינת השפעת שלושת הגורמי� הנ. שלה� והתרבות בחברה הנ בחנת

,  המידע המשמשות את המהנדסי� בעבודת�זרימת המידע לסוגיו בחברה ההנדסית  ובמערכות

�מטרה שלישית היא בחינת . ועל השימוש שעושי� המהנדסי� במידע ובמערכות המידע לצורכיה

האופ� בו מתבצע תפקיד� וחשיבות� ותרומת� לתהלי! העבודה ,  השתלבות אנשי המידע בחברה

 .  של המהנדסי� בחברה

ואי� , ו תחו� בו נית� לייש� מתודולוגיות רבותבמחקר זה מיושמת הגישה לפיה מדעי המידע הינ

 �תחו� מחקר אחד או שיטת מחקר אחת שיכולי� להכיל בצורה מלאה את המורכבות והרבדי

תיאוריות וגישות , בסקירת הספרות תואר מגוו� של שיטות מחקר , לפיכ!. הרבי� בחברה

וסקות בתרבות ותיאוריות תיאוריות הע, תחו� מערכות המידע, פילוסופיות מתחו� צרכי המידע

 .שאפשרו לפרוס תמונה בהירה וברורה של תחו� מורכב זה, ניהוליות

    

 מער� המחקר

  �החברה הנחקרת שנבחרה למחקר זה הינה חברה העוסקת בניהול ותכנו� פרוייקטי

מפקחי� , החברה מעסיקה כשלושי� מהנדסי� כמנהלי פרוייקטי�. בתחו� הבנייה והתשתיות

,  שנבחרו בהתא� לתפקידי� בחברה, מקרב המהנדסי� בחברה רואיינו עשרה. ו�ומתאמי תכנ

מש! , מידת היכרות� ע� מערכת המידע והניסיו� שלה� בשימוש בה לצור! העבודה הה נדסית

בנוס$ ).  במשרד הראשי או באתרי הבנייה(מי� ומיקו� עבודת המהנדסי� , גיל, עבודת� בחברה
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, עובד במחלקת המידע, המשמש ג� כמנהל מחלקת המידע, רואיינו מנהל מחלקת משאבי אנוש

 .המסייע בתפעול השוט$ של מערכת המידע, ואחראי צוות המזכירות

מבי� כל . החברה  נבירה על פי היכרות החוקרת ע� תחו� חברות ההנדסה הקיימות בישראל

� :החברות נבחרה זו שהתאימה בצורה הטובה ביותר לקריטריוני� הבאי

 .או התשתיות/ת כחברה הנדסית ועוסקת בתחומי הבנייה והחברה מוגדר .1

לחברה מערכת מידע והמהנדסי� בחברה משתמשי� במידע ומפיקי� מידע באמצעות  .2

 .מערכת זו

, ובנוס$ עובדי� בה מנהל מחלקת משאבי אנוש,  מהנדסי��20החברה מונה לפחות כ .3

 .מנהל מחלקת מידע ומחלקה האחראית על תחו� המידע והשימוש בו

 

קריטריוני� אלו מעידי� על תשומת הלב שמעניקה החברה לתחו� המידע ומעידי� על היכולת 

לבחו� באמצעות החברה תהליכי� מורכבי� המתייחסי� לתרבות הארגונית בחברה ושימושיות 

 .מערכות המידע

 

 שיטות המחקר

המחקר נער! בשיטת חקר מקרה שאפשרה לערו! היכרות מעמיקה ע� צרכי המידע  

ב מחקר נעשה . רבות בחברה במטרה לתאר את הדינמיקה שקיימת בשימוש במידע במסגרתהוהת

�בשלב ראשו� נער! ראיו� ע� עובד מחלקת המידע . שימוש בכלי מחקר איכותניי� במספר שלבי

. ה מידע שהתקבל בראיו� זה הוצלב ע� סקירת הספרות של המחקר.  בחברה להכרת החבר ה

ראיו� נוס$ ע� עובד : שאי� והשאלות המרכזיי� לצור! השלב הבאהצלבה זו הניבה מיפוי של הנו

נער! ראיו� , בנוס$. מחלקת המידע וראיונות ע� מנהל מחלקת מידע ומנהל מחלקת משאבי אנוש

, בנוס$. י המהנדסי�"ע� אחראי צוות המזכירות בנושאי� הקשורי� לשימוש במערכת המידע ע

 . ר הנהלי� הפנימי של החברהלוקטו הנהלי� הרלוונטיי� למחקר מתו! ספ

תוצאות הראיונות והנהלי� סוכמו באופ� מפורט על מנת לעמוד על תיאור צרכי המידע  

�לאחר עיבוד .  על חסרונותיה� ויתרונותיה��התרבות בחברה והשימוש במידע, של המהנדסי

נהל מנהל מחלקת המידע ומ, נתוני הראיונות בוצעו ראיונות השלמה ע� עובד מחלקת המידע

 .מחלקת משאבי האנוש

נוסחו שאלות לראיונות ע� , ועל סמ! ניתוח נתוני ראיונות השלב הראשו�, בשלב השני 

 בעקבותיו שונה �הראיו� הראשו� של אוכלוסיית המהנדסי� היה ראיו� ניסוי. המהנדסי� בחברה

 .השאלו� למהנדסי� כ! שיתאי� טוב יותר למחקר ומגבלותיו

' בשלב א).  'ושלב ב' שלב א: להל�(ונות המהנדסי� לשני חלקי� נית� לחלק את שלב ראי 

של ראיונות ' בסיו� חלק א. רואיינו ששה מהנדסי� בעלי מאפייני� מגווני� הקשורי� למחקר

' והוחלט אילו מרואייני� ירואיינו בשלב ב, המהנדסי� נערכה חשיבה מחדש לגבי המש! המחקר

�נבחרו ארבעה מרואייני� בעלי מאפייני� ' בשלב ב. �בהתא� למאפייניה, של ראיונות המהנדסי

�כ! שנית� יהיה מצד אחד להראות חזרה על מגוו� , א� כי לא זהי�, דומי� לששה הראשוני

לאחר סיו� עשרת . התשובות ומאיד! להראות היבטי� נוספי� של השימוש במערכת המידע
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ולא , ות הינו מגוו� וממצהכי טווח התשוב, הראיונות של המהנדסי� נבחנו הממצאי� ונמצא

� .נמצא צור! להגדיל את מספר המרואייני

 

 ממצאי� ומסקנות

במחקר נמצא כי התרבות הארגונית בחברה משפיעה על אופ� השימוש במידע ושימוש  

 .זה משפיע על מימוש צרכי המהנדסי�

העבודה במחקר נמצא כי התרבות הארגונית בחברה מאופיינת במת� חשיבות רבה להשגת מטרות 

. מערכות המידע בנויות כ! שה� תוכלנה לסייע למהנדסי� לממש מטרות אלה. ההנדסית

�ג� א� ה� אינ� ממלאות את כל צרכי , המהנדסי� משתמשי� במערכות על מנת לבצע את עבודת

�מערכת המידע בחברה מתפקדת מכיוו� שהיא מכילה בתוכה אפשרויות , למעשה. המידע שלה

, מערכת המידע,  כ!.  ודה בהתא� לשביעות רצו� יחסית של הנהלת החברהלסיי� את תהלי! העב

מאפשרת למהנדסי� לעמוד בדרישת החברה ולבצע , למרות ממצאי המחקר אודות חסרונותיה

 . את העבודה ההנדסית

במחקר נמצא כי התרבות המקצועית של המהנדסי� משפיעה על העדפת� להשתמש  

וכי , )אחד ההיבטי� של צרכי המידע(גי מידע וערוצי מידע סו, בסוגי� שוני� של מערכות מידע

 .העדפה זו משפיעה על השימוש שמהנדסי� עודי� במערכת המידע

 השימוש של המהנדסי� במערכת הלא אלקטרונית הוא �שימוש בסוגי מערכות מידע 

והשימוש , השימוש במערכת האלקטרונית הוא חלקי ומסתייע בגורמי� מתווכי�, הרב ביותר

העדפת� של המהנדסי� תלויה בתפיסת� את הרווח . במערכת המקוונת הוא המועט ביותר

, קבלת עזרה בשימוש במערכת, קלות השימוש ותפעול המערכת,  שמניב השימוש במערכת

התמיכה וההדרכה שהמהנדסי� , הידע והמיומנויות הטכנולוגיות של המהנדסי�, אמינותה

 . מת המידע בתו! החברה מקבלי� מהחברה בשימוש במערכות וזרי

 המהנדסי� מעדיפי� לגשת לחומרי� פנימיי� הנמצאי� בתו! �מידע פנימי או חיצוני 

מהנדסי� העובדי� באתרי הבנייה השתמשו במידע שהושג מחו* למערכת המידע יותר . החברה 

 .מאשר מהנדסי� העובדי� ג� במשרד הראשי

לוי בגור� עמו ה� מחליפי�  השימוש של המהנדסי� במידע רשמי ת�רשימות המידע 

 .בשלב העבודה ובשיטת העבודה של המהנדס, מידע

 

במחקר נמצא כי התרבות המקצועית של המהנדסי� משפיעה על העדפת� לשינוי  

 .מערכת המידע העומדת לרשות� והתאמתה לצרכי המידע שלה�

ה המהנדסי� מצפי� שמערכת המידע תתאי� בצורה טוב, בהתא� לתרבות� המקצועית 

�התאמה זו מתבטאת לעיתי� בצור! של המהנדסי� להפעיל שיטות אחידות . יותר לצרכיה

�מדיניות החברה מקדמת שיטות עבודה ושימושי . לשימוש במידע שייושמו בקרב כל המהנדסי

�משמעות . אשר לא בהכרח עולי� בקנה אחד ע� צרכי מידע אלו של המהנדסי�, מידע גמישי

. ט בי� מטרות החברה לבי� התאמת מערכת המידע לצורכי המהנדסי�הדבר היא שקיי� קונפליק

המתבטאת בציפייה , משמעות נוספת היא כי המהנדסי� מזדהי� יותר ע� תרבות� המקצועית

 .כפי שה� מגולמות במערכת הקיימת, מאשר ע� הנורמות בחברה, לשינוי המערכת
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אחד  (ות בחברה הנורמות והפרקטיק, במחקר נמצא כי יש השפעה של הערכי� 

ונמצא כי צרכי�  אלו  משפיעי� על , על צרכי המהנדסי�) ההיבטי� של התרבות הארגונית

 .השימוש של המהנדסי� במידע

במחקר זה נמצא כי המהנדסי� מעדיפי� להשתמש במערכת הלא אלקטרונית מכיוו�  

�, הערכי�, מרכלו. הנורמות והפרקטיקות המלווי� את השימוש בה, שקיימת אחידות בי� הערכי

, לעומת מערכת המידע האלקטרונית, זאת. והפרקטיקות לא סותרי� האחד את השני, הנורמות

כתוצאה מכ! ג� . עובדה הגורמת לצמצו� השימוש במערכת זו, שבה קיימת סתירה בי� השלושה

 .מצטמצ� השימוש במערכת המידע המקוונת שמתבסס על השימוש במערכת האלקטרונית

  

אחד ההיבטי� של התרבות (כי שיתו  העובדי� בקבלת החלטות במחקר נמצא  

לא השפיע על ההתאמה בי� צרכי המידע של המהנדסי� לבי� מערכת המידע העומדת ) הארגונית

 .לרשות�

במחקר זה נמצא כי שיתו$ העובדי� בקבלת החלטות הקשורות במידע אינו מביא  

נמצא כי בעת תכנו� , לדוגמא. י� התאמת מערכת המידע לצרכי המהנדס�לתוצאות המקוות

המהנדסי� : מערכת המידע המקוונת תהלי! שיתו$ המהנדסי� תו! התייחסות לצרכיה� לא צלח

וצרכיה� לחיסכו� בזמ� ויעילות לא התממשו , אינ� מרוצי� מהשימוש במערכת המקוונת

�אחת הסיבות לבעיות בשימוש היא הקושי להטמיע את המערכת בקרב גורמי� . במלוא

כמו כ� הנהלת החברה אינה תומכת באופ� מלא . הקשורי� בפרויקט בתו! החברה ומחוצה לה

זאת מכיוו� שהנהלת החברה מודעת לכ! שקיימות בעיות . למרות הצהרותיה, בשימוש במערכת

א! היא לא מנהלת אית� דיאלוג לפתרו� , י המהנדסי�"בשימוש מערכת המידע המקוונת ע

סיבה נוספת לבעיית הטמעת המערכת היא העובדה כי . רכיה�הבעיה ולהתאמת המערכת לצ

 .המהנדסי� אינ� מקבלי� עזרה בשימוש במערכת האלקטרונית

 

אחד ההיבטי� של התרבות (במחקר נמצא כי יש  השפעה של הנורמות בחברה  

וכי שימוש זה משפיע על , )המתבטא בשימוש במידע(על מבנה מערכת המידע ) הארגונית

 .מהנדסי�מימוש צרכי ה

מהמחקר עולה כי קיימת בעיה בזרימת המידע בי� המשרד הראשי לבי� אתרי הבנייה  

)�לרשת , למעט שני מקרי�, המחשבי� באתרי הבנייה אינ� מחוברי�). ובינ� לבי� עצמ

המהנדסי� עצמ� מביעי� צור! להיות מחוברי� למחשבי� במשרד . המחשבי� במשרד הראשי

ולחלק קט� עוד יותר נית� חיבור , ודע כי קיי� לכ! פתרו� טכנולוגיא! רק חלק מזערי י, הראשי

והמהנדסי� נאלצי� להגיע אל המשרד , ל של המהנדסי� כמעט שלא ממומש"הצור! הנ. בפועל

� .הראשי או לבקש עזרה מעובדי� בו על מנת לחפש מידע הדרוש לה� לצור! עבודת

חברה ולפיה לא נית� ליצור רשת מחשבי� מבנה זה של מערכת המידע מושפע מהנורמה הקיימת ב

החבר ה תופסת את עצמה . אחת שתקשר בי� המשרד הראשי ובי� אתרי הבנייה משיקולי אבטחה

כחברה שאינה מתמחה בתחו� המחשבי� ולכ� בחרה לא לעסוק בפתרו� בעיות האבטחה ולא 

 .ליצור רשת מחשבי� אחת
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אחד  (ה בנושא השימוש במידע לי� בחבר"במחקר נמצא כי הנורמות שמתווי� המנכ 

ושימוש זה משפיע על , משפיעות על השימוש שלה� במידע) ההיבטי� של התרבות הארגונית

 .מימוש צרכי המהנדסי�

לי� ונתק בזרימת המידע בניה� "במחקר נמצא כי ישנו חוסר אחידות דעי� בי� המנכ

פשרות להפעיל רשת בנושא הא, לדוגמא. בנושאי� שוני� הקשורי� בשימוש במערכת המידע

לי� "לעובדה כי המנכ. מחשבי� משותפת לכל עובדי החברה  ובמקביל לעמוד בדרישות האבטחה

לזרימת המידע ביניה� ולדוגמא , מביעי� עמדות שונות המשפיעות על שיטת העבודה בחברה 

 �האישית שה� מהווי� בתחומי� מסוימי� של שימוש במידע יש השפעה שלילית על המהנדסי

 . מימוש צרכי המידע שלה�ועל 

 

עוד נמצא כי   . במחקר נמצא כי צרכי  המהנדסי� משפיעי� על שימוש במערכת המידע

 .מערכת המידע משפיעה על מימוש צרכי המידע של המהנדסי�

 �רבי� מהמהנדסי� אינ� מיומני� בשימוש במערכת המידע האלקטרונית ולכ� תלויי

 מעדיפי� שירות יעיל ולכ� משתמשי� בכוח העזר המהנדסי�. במחלקת המידע לצור! השימוש בה

�כ! שבמטרה ליעל את העבודה נעשה שימוש בכוח העזר המסייע למהנדסי� . העומד לרשות

שגור� להאטת השירות שנית� על , דבר שגורר תלות ויצירת עומס על עבודתו, להשתמש במערכת

�מצב זה   . ות בתהלי! העבודהשימוש בכוח העזר גור� לחוסר יעיל, למעשה, כ!. ידו למהנדסי

� .אינו מאפשר מענה מהיר ומיידי לצרכי המהנדסי

 

אחד ההיבטי� של תרבות (במחקר נמצא כי למדיניות מחלקת המידע ומשאבי אנ וש 

ונמצא כי שימוש זה משפיע על מימוש צרכי המידע , יש השפעה על השימוש במידע) הארגונית

 .של המהנדסי�

בה של מחלקת המידע ומחלקת משאבי אנוש על התרבות במחקר נמצא כי יש השפעה ר

ובמיוחד במחשבי� , שימוש במערכת המידע(הארגונית באמצעות מדיניות� בנושא השימוש במידע 

. וההתייחסות לצרכי המידע של המהנדסי�) שיטות עבודה ונהלי�,  מדיניות הדרכה, ובתוכנות

מסייעי� ) צוות המזכירות והקלד�(ה עובד מחלקת המידע וגורמי העזר האחרי� בחבר, בנוס$

) בנושא השימוש במידע(המדיניות של מנהל מחלקת מידע . במימוש מדיניות זו הלכה למעשה

לכאורה אינה ) שיטות העבודה וההדרכה, בנושא הנהלי�(והמדיניות של מנהל משאבי אנוש 

�טילה מאפשרת לה� להשתמש במידע באופ� המתאי� לה� ומ, מתערבת בצרכי המהנדסי

�המהנדסי� משתמשי� לעיתי� רחוקות , בפועל. עחליה� אחריות להציע פתרונות לצרכיה

במציאת ) מחלקת המידע, קרי(כ! שה�  תלויי� בהנהלת החבר ה  , במידע מחו* למערכת המידע

�המהנדסי� א$ מצייני� כי ההנהלה צריכה להיות האחראית על מציאת . פתרונות לצרכיה

 .י� בשימוש במידעפתרונות לקשיי� שה� חוו

מנהל מחלקת המידע ומנהל מחלקת משאבי אנוש משלימי� ע� מצב בו מהנדסי� חסרי , בנוס$

כתוצאה מכ! מתקבע חוסר . מיומנויות טכנולוגיות לא משתמשי� באופ� מלא במערכת המידע

, חסרי המיומנויות הטכנולוגיות מתקשי� להשתמש במערכת:  השימוש הנאות במידע בחברה

משו� שה� מורגלי� , עלי המיומנויות הטכנולוגיות אינ� ממצי� את הפוטנציאל שלה�ואילו ב

 .להיות תלויי� בכוח העזר במשרד הראשי
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 :מסיכו� הממצאי� והמסקנות עולה כי

 .התרבות הארגונית משפיעה על השימוש במידע.    1       

       2    .� . השימוש במידע משפיע על מימוש צרכי המהנדסי

       3    .� .התרבות המקצועית של המהנדסי� משפיעה על צרכי המידע של המהנדסי

 . צרכי המידע משפיעי� על שימוש במערכת המידע.   4       

 

כי יש חשיבות רבה לתרבות בהשפעתה על צרכי המידע ועל ,        מהמסקנות לעיל נית� לראות

משפיעה על מבנה מערכת , הנהלהאותה מתווה ה, ה תרבות הארגונית. השימוש במידע בחברה

בהתא� לשימוש זה מתממשי� או לא מתממשי� צרכי . המידע והשימוש שעושי� המהנדסי� בה

� .המידע של המהנדסי

,  התרבות המקצועית של המהנדסי� עצמ� הינה בעלת קשר ישיר להגדרת צרכיה�, מ� הצד השני

 .המשפיעי� ג� ה� על השימוש במידע

 :1' השימוש במידע והתרבות בחברה נית� לראות בתרשי� מס, כי המידעאת הקשר שנמצא בי� צר

                         

 השימוש במידע והתרבות בחברה, צרכי המידע: 1'  תרשי � מס                                      

 

         

             

                     תרבות מקצועית              תרבות ארגונית                                     

           

 

 

 צרכי מידע             שימוש במידע

 

 

 

                מימוש צרכי מידע

 

 

  

 

 :ממסקנות המחקר עולות ההמלצות הבאות

הנהלת החברה רואה חשיבות בכ! שהמהנדסי� יוכלו להשתמש , כפי שעולה ממחקר זה 

�בשל התלות שיש למהנדסי� במערכת המידע שהחברה , �אול. בטכנולוגיה המתאימה לה

 �השלמת ההנהלה ע� המיומנויות של , בשל מבנה מערכת המידע, לדוגמא(מעמידה לרשות
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הטכנולוגיה אינה גמישה ) המהנדסי� והפעלה חלקית וסלקטיבית של מער! ההדרכה בחברה 

� .  להשתמש בהואינה זמינה לכל המהנדסי� ובכ! מקטינה את נכונות� של המהנדסי

, ממצאי� אלו מעלי� את חשיבותה של הנהלת החברה בניהול השינויי� שקורי� בתוכה 

יצירת מיומנות בסיסיות אחידות לכל המהנדסי�   , כולל הקמת מער! הדרכה בעל מטרות ברורות

. ותמיכה הדוקה יותר בהטמעת מערכות מורכבות כגו� מערכת לניהול פרויקטי� באינטרנט

שמטרתה , כי את הפתרונות לצרכי המהנדסי� יש לבחו� בראייה רחבה יותר, ר היאמשמעות הדב

 . ליצור דפוסי� ראויי� יותר של שימוש במידע בחברה

רבי� מהפתרונות לצרכי המהנדסי� והיכולת להתאי� את מערכת המידע לצרכי� אלו  

. רב המהנדסי�נית� לייש� בתנאי שהנהלת החברה תבחר לנקוט אסטרטגיה רשמית וליישמה בק

ניסיו� של ההנהלה ללמוד על צרכי המהנדסי� באופ� אקטיבי יכול להעלות צרכי� אלו על , בנוס$

להביא לסיפוק� וא$ להביא ליישו� פתרונות הנמצאי� מחו* למסגרת מערכת המידע , פני השטח

 פיתרו� לצור! של המהנדסי� להשתמש במערכת המידע באופ� המתאי�, למשל. הקיימת בחברה

 יכול להתקבל באמצעות פישוט –לה� שאינו עולה בקנה אחד ע� צורת העבודה הרשמית בחברה  

מערכת המידע וחיפוש טכנולוגיות המאפשרות ג� למהנדסי� להשתמש במערכת המידע הרשמית 

 .באופ� יעיל ומסודר

 �על מלקת המידע לבצע הערכה של צרכי המידע של המהנדסי� באופ� שוט$ על , בהתא

להגדיר את גבולות המערכת ולסייע , במקביל, אול�, התאי� את המערכת אליה�מנת ל

במקו� להשלי� , כ! למשל. למהנדסי� להתאי� את עצמ� אליה� ואל מדיניות המידע בחברה

ע� המיומנויות הטכנולוגיות וההרגלי� הנתוני� של המהנדסי� שעובדי� בחברה נית� ליצור 

רת אסטרטגיה של שימוש נכו� במידע בכל החברה ולהטמיע לקד� יצי, נורמות של שימוש במידע

�לי� מודל "בשל היות� של המנכ, בנוס$.  את חשיבות השימוש במערכת המידע בקרב המהנדסי

לי� שישפיעו על השימוש במידע של "לחיקוי יש לקבוע שיטות עבודה אחידות בי� המנכ

� ובתפקידי� שוני� ולהפעיל מער! להעניק סיוע שווה למהנדסי� העובדי� במיקומי�, המהנדסי

כ! נית� יהיה ה� להיענות לצרכי המהנדסי� וה� לייעל את .  הדרכה שיתמו! באסטרטגיה זו

 . העבודה בחברה

והפרקטיקות בשימוש במערכת , הנורמות, כי אי� אחידות בי� הערכי�, במחקר נמצא 

הלת החברה אי� אחת הסיבות המרכזיות לכ! היא העובדה שלהנ. האלקטרונית והמקוונת

, אסטרטגיה אחת שמטרתה לקד� את השימוש במידע הרצוי לטעמה ולהכחיד שימוש בלתי רצוי

�האחדה של הערכי� הנורמות . אלא היא מפעילה אסטרטגיות שונות מול מהנדסי� שוני

 �והפרקטיקות ג� בתחו� מערכות המידע האלקטרוניות והמקוונות יעביר מסר אחיד למהנדסי

 .וש בה�ויסייע בשימ

  �אחת הסיבות לקשיי ההטמעה של המערכת המקוונת היא העובדה שבקרב המהנדסי

הנהלת החברה אינה תומכת באופ� מלא , במקביל. עצמ� קיימי� חששות בנוגע לשימוש במערכת

ההנהלה מודעת לבעיות המהנדסי� בשימוש במערכת א! לא . למרות הצהרותיה, בשימוש זה

ניהול דיאלוג ע� המהנדסי� ג� אחרי תכנו� המערכת ומת� . � הבעיהמנהלת אית� דיאלוג לפתרו

שימוש זה במערכת מקוונת מצרי! שינוי משמעותי . תמיכה לשימוש בה יכול להיות פתרו� לבעיה

של התרבות הארגונית מכיוו� שאי� מדובר רק בהקניית מיומנויות אלקטרוניות ומקוונות בשימוש 

אלא ג� בתפיסה של השימוש במקוו� , מידע וצוות המזכירותבמערכת והקטנת התלות במחלקת ה
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�כ! תוכל מערכת . ככזה שאינו מצרי! התמחות מיוחדת ונית� לייש� אותו בעבודת המהנדסי

שינוי .  המידע לתרו� לזרימת המידע בחברה ולשימוש יעיל בטכנולוגיה לצור! ייעול העבודה בה

,    את הנהלת החברה והמהנדסי� הבכירי� בהתרבותי זה בארגו� נית� ליישו� בתנאי שיכלול

 .    שחלק מה� מחזיקי� בשיטות עבודה ובתפיסות המנוגדות לביצוע שינוי זה
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