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ארגוניי� באוניברסיטאות �ניהול ידע כמכניז� לניהול שינויי� טכנולוגיי� כלל

 פרי מילי / בישראל

 

 

 :תקציר
 

 

 �;   Hanna ;2000 ,Scott, 2003(מגזר ההשכלה הגבוהה חווה בעשור האחרו� לחצי� ושינויי� רבי

2005 ,Waterhouse .(עומדות מול הצור) להסתגל לנו' ח �ינוכי וחברתי אוניברסיטאות בכל העול

. שבו הטכנולוגיה היא גור� שינוי מרכזי וכ� כלי להתמודדות ע� שיוניי�, משתנה במהירות

, בעשור זה חדרה הטכנולוגיה לסביבות העבודה באוניברסיטה והשפיעה על פעילות הארגו�

 .ההוראה והלמידה, המחקר

 

כי יש הוכחות , ובעי�חוקרי� מובילי� בתחו� השפעת הטכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה ק

היסטוריות שהכרות ע� טכנולוגיה חדשה מלווה בשינויי� משמעותיי� ביותר בתהליכי העבודה 

וכי ההשפעה של טכנולוגיות המידע על האוניברסיטאות צפויה ) Bates, 1999(ובמבנה הארגו� 

ה חוקרי� ) . Duderstsadt, 2000 (�19להיות משמעותית יותר מהמצאות הקיטור והחשמל במאה ה

,    2005(צפויה א' להתגבר בעתיד , טועני� כי השפעת טכנולוגיות המידע על אוניברסיטאות

Rosenblit –Guri ( שיעצב את עתיד האוניברסיטאות � , 2003:1(וכי טכנולוגיות המידע יהוו גור

Scott&Wagner ;2002 ,Kiernan . ( חשיבותה הרבה ומרכזיותה של הטכנולוגיה בעיצוב אופי

שב ה מתפקדת האוניברסיטה כסוכ� , ילות באוניברסיטה ויכולות התאמתה לדרישות החברההפע

מחייבת הבנה טובה של תהלי) ניהול השינויי� באמצעותו מתקבלות ,  חברתי מהמעלה הראשונה

בעיקר . החלטות בדבר השינויי� הארגוניי� והטכנולוגיי� שיקבעו את עתיד� של אוניברסיטאות

, 1999(מבנה של האוניברסיטה ותרבותה ה� גורמי� המתנגדי� לשינויי� כי ה, לאור העובדה

Smith ( ;נשארו באופ� מתמיה , א' שבעבר היו סוכ� מרכזי בשינוי חברתי�על, והאוניברסיטאות

 ). Elton, 2003(מסורתיות בעצמ� 

 

והה ארגוניי� שחדרו לרוחבה של מערכת ההשכלה הגב�עבודה זו בוחנת שינויי� טכנולוגיי� כלל

כניסת הלמידה המתוקשבת . בשבע השני� האחרונות) כל האוניברסיטאות בישראל(בישראל 

.   לתהליכי העבודה של האוניברסיטאות ERP � וטכנולוגית הE-learning: להוראה והלמידה

 �בעבודה זו נבחנו שתי אוניברסיטאות גדולות שבה� נבדקו אופ� ודר) ניהול השינויי

�הדר) , ר) שבה מותנעות יוזמות בדבר שינויי� טכנולוגיי� כלל ארגוניי�נבדקה הד. הטכנולוגיי

האופ� שבו , שבה מתקבלות החלטות בדבר שינויי� טכנולוגיי� מחו, לאוניברסיטה ובתוכה

משפיעות ההחלטות באוניברסיטה אחת על חברותיה והדר) שבה מיושמות ההח לטות לרוחב 

 .המערכת כולה
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כי ניהול תהליכי שינויי� טכנולוגיי� כלל ארגוניי� , קר זה מצביעסיכו� הנתוני� העולי� ממח

לא קיימות מתודות , יתר על כ�. באוניברסיטאות בישראל מתקיי� ללא דג� ניהול ברור ומושכל

במערכות ,  מוגדר בתו) האוניברסיטאות או מחוצה לה�Know-Howאו הנחיות וא' לא 

 . הרגולציה

 

לניהול השינויי� הטכנולוגיי� הכלל ) לא מושכל(מכניז� כי קיי� , מממצאי המחקר עולה

בתו) , פועל בסביבת האוניברסיטאות, מכניז� זה. ארגוניי� באוניברסיטאות בישראל

המכניז� הזה מורכב . האוניברסיטאות ובאמצעות השפעת אוניברסיטה אחת על האחרת

קהילת ידע זו היא . תפקידהמקצועית של בעלי " קהילת הידע"ממסגרת בי� אוניברסיטאית שהיא 

לדוגמה קהילת ידע של (פורו� מקצועי המרכב מנציג אחד בכל אוניברסיטה בתחו� עיסוק מגדר 

 �חברי   . מידע המגיע לחברי קהילת הידע פועל כזרז לשינוי)  E-Learningאנשי מקצוע בתחו

ופ� יזו� מידע המגיע אליה� ומידע אותו ה� מביאי� בא" מעבדי�"ו" מעכלי�"קהילת הידע 

קשיי� אתגרי� והתייחסות , תו) העלאת בעיות, מסביבת האוניברסיטה הקרובה והרחוקה

ח ברי קהילת הידע ממפי� את הידע הקיי� . למטרות האוניברסיטה או יחידה בתו) האוניברסיטה

 �פתרונות בישראל (מאבחני� את האפשרויות העומדות בפניה� ) בקהילה או במוסד א�(בידיה

�.   ה� מקבלי� החלטה ומובילי� לפעולה במוסדות הא�. ) כדי גיבוש עמדה וידע חדשתו) ובעול

לעיתי� החלטה שהתקבלה בקהילת הידע הופכת לשינוי ג� ברמת מערכת ההשכלה הגבוהה 

הסברת ערכו ותרומתו , ניהול השינוי מתנהל תו) ביצוע תהליכי שיווק הרעיו�. כולה

ביצוע . עד ביצוע השינוי באוניברסיטאות, זאת. יישמולאוניברסיטאות ושכנוע בכירי� בצור) ל

שיפעיל את תהלי) ניהול השינוי באוניברסיטה " מיד חדש"השינוי עצמו מהווה תשומה של 

 . אחרת

 

שעלתה ממצאי , הבנה זו. ניהול ידעהוא תהלי) של , "ש�"תהלי) זה א' שאינו מוגדר ואי� לו 

הפעלת מכניז� מושכל ומתוכנ� לניהול שינויי� מאפשרת לשרטט דג� מגובש ומומל, ל, המחקר

הדג� המוצע לניהול שינויי� טכנולוגיי� כלל . טכנולוגיי� כלל ארגוניי� באוניברסיטאות בישראל

�-KM-M:  ארגוניי� באוניברסיטאות הוא שימוש באסטרטגית ניהול ידע לצור) ניהול שינויי

CM) Knowledge Management as a Mechanism for Change Management . ( נשע� �הדג

 �ומבנה אות� במסגרת מתודית בעלת , ותרבות קיימת) חלקיי� ברוב�(על תהליכי� קיימי

 לניהול מושכלבניית מכניז� , האחת: הבניה זו משיגה שתי מטרות מרכזיות. רציונל מובנה וסדור

 חדשיית מכניז� בנ, האחרת. לא היה קיי�שינויי� טכנולוגיי� כלל ארגוניי� במקו� שעד כה 

 � .   בסביבה הארגונית והתרבותית של האוניברסיטההקיימי�בעזרת תהליכי

 

" ארגו� לומד"ל" ארגו� ידע"האתגר להפו) את האוניברסיטה מ"יישו� דג� זה יאפשר לממש את 

מנהיגיה וקובעי המדיניות יבינו , ויקרו� עור וגידי� במידה שהמערכת ההשכלה הגבוהה  בישראל

 .  במכניז� קבוע לניהול שינויי� ויאמצו דג� מושכל זה לצור) ביסוסואת הצור)
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