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 מבניי� וניהוליי� על העצמת ספרני�, השפעת מאפייני� ארגוניי�

  /  חקר מקרה–רעות �מכבי��רשת הספריות בעיר מודיעי�

 אוה רוכמ�

 

מבניי� וניהוליי� , המחקר הנוכחי ניסה לבחו� את תרומת� והשפעת� של מאפייני� ארגוניי�

כמקרה בוח� . הספרני�המתקיימי� במער� של ספריות ותרומת� לתחושות העצמה של צוות 

 .רעות�מכבי��נבחנה רשת הספריות במודיעי�

 

ה� זכו לרוב לדימוי , א� על פי כ�, במש� שני� רבות נחשבו הספרני� לבעלי השכלה וידע נרחבי�

השינויי� הטכנולוגיי� , העלייה ברמת ההשכלה. נמו� בעיני הציבור ולעיתי� ג� בעיני עצמ�

הובילו לשינויי� מרחיקי , למידע והירידה בהיקפי הקריאההמאפשרי� נגישות בלתי אמצעית 

הספרני� נדרשי� כיו� להתנהלות שונה מזו . לכת במהותו של מקצוע הספרנות ובתפקיד הספר�

בנוס� לתפקידי� המסורתיי� נדרש מה� כיו� לעסוק ג� . שהיו רגילי� אליה במהל� השני�

לפתח יוזמות בתחומי� , הקשורות בשרותלפתח מיומנויות , פרסו� ושיווק: בפעילויות כגו�

השחיקה , התסכול, מגבירי� את תחושות הדימוי הנמו�, שינויי� אלה. חדשי� ומגווני� ועוד

 .ותחושת חוסר אוני� בקרב ספרני�

 

שואלי� את עצמ� , מנהלי ספריות וראשי הארגוני� העוסקי� במקצוע ומודעי� לחשיבותו

? מנת לשנות את הדימוי ואת תחושות התסכול והשחיקהמה נית� לעשות על : לעיתי� קרובות

 ?הקבוצתית והמקצועית, באיזו דר� נית� לגרו� לספרני� לתחושות של העצמה ברמה האישית

 

על ראשי הארגוני� והמנהלי� בארגוני� הפועלי� בסביבה , מחקרי� רבי� מצביעי� על כ� כי

בדי� ובתו� כ� יעצימו את הארגוני� מוטלת האחריות לחיפוש אחר דרכי� שיובילו להעצמת העו

מבניי� , בבסיס המחקר עומדת ההנחה כי למאפייני� ארגוניי�, כלומר. והמקצועות השוני�

 .וניהוליי� של מערכי ספריות תפקיד מרכזי ומכריע בדר� להעצמת המקצוע ולעוסקי� בו

 

התסכול , הנני מכירה מקרוב את תחושות השחיקה, כעוסקת שני� רבות במקצוע הספרנות

,  לאור הזכות שניתנה לי להקי� מערכת ספריות בעיר חדשה בישראל. האוני� המקצועי�וחוסר

הדימוי שיש ,  תחושותיה�–כבר מיו� הקמת המערכת עקבתי אחרי הספרניות הפועלות בשטח 

לה� בעיני הציבור ובעיני עצמ� ושמתי לי למטרה למצוא כל דר� אפשרית להעצי� אות� ואת 

 .המקצוע

 

ממצאי המחקר התקבלו באמצעות ראיונות . המחקר הנוכחי נער� בשיטת המחקר האיכותני

לתו� נתוני� אלה שולבו תצפיותיי . אישיי� ע� ספרניות מתו� הצוות ועל פי מדג� מייצג

 .וידיעותיי במהל� השני� בה� פועלת מערכת זו
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�מכבי��ריות במודיעי�מממצאי המחקר עולה כי המאפייני� הארגוניי� והמבניי� של רשת הספ

: מאפייני� אלה כוללי�. תורמי� להעצמה פרטנית קבוצתית ומקצועית של הספרניות, רעות

היסודיי� (ספריות בכל בתי הספר , ניהולית אחת גדולה לכל סוגי הספריות�מעטפת ארגונית

: �מאפייני� אלה מאפשרי. וספריות ציבוריות משולבות ע� ספריות בתי ספר, )יסודיי��והעל

גיוו� מקצועי , קשר ע� הקהילה וע� מגוו� רחב של קהלי יעד, פריסה רחבה של ספריות בכל העיר

 .והכרה מצד הציבור ומצד מקבלי ההחלטות

 

שיתו� בתהליכי קבלת החלטות : מלמדי� הממצאי� ג� על מספר היבטי� ניהוליי� כגו�, בנוס�

ליוזמות ומת� אוטונומיה התורמי� פתיחות , תקשורת פתוחה, עבודה בצוותי�, במסגרת הרשת

רוב הספרניות מגדירות את מושג ההעצמה בממדי� , נמצא ג� כי. ג� ה� להעצמת הספרניות

וה� חשות כי לתפקיד אותו ה� ממלאות יש משמעות גדולה , הקשורי� בעיקר למקצוע ולתפקיד

 .עבור� ועבור לקוחות הספריות

 

�ארגוניי� והניהוליי� ברשת הספריות של מודיעי�נית� לסכ� ולומר כי המאפייני� המבניי� ה

רעות מהווי� תחילתה של דר� ארוכה להגברת תחושות העצמה של הספרניות הפועלות �מכבי�

 . בשטח
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