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 לאה טלניר / תהליכי הפצת מידע עסקי בארגוני� תעשייתיי� בישראל

 

 �הכרת הסביבה העסקית של הארגו� היא בעלת חשיבות מכרעת למקבלי ההחלטות בו לצור

מעקב אחר המתרחש . פיתוח יתרו� תחרותי ושימורו בשווקי� הדינאמיי� והתחרותיי� של ימינו

ועל , ת על ההתפתחויות הצפויות בשווקי� אלהבסביבה העסקית מאפשר למקבלי ההחלטות לדע

הפצת הידע הנרכש בזמ� הנכו� לאנשי ,  אול�. סמ� ידע זה לקבל החלטות ולפעול באופ� מושכל

ולהפצה יעילה ,מכא� שלאיסו� מידע עסקי וניתוחו.  חשובה באותה מידה–הארגו� הזקוקי� לו 

מטרת . חרותי ולהצלחת הארגו�של הידע הנצבר חשיבות ראשונה במעלה לשמירה על יתרו� ת

תו� , מחקר זה הייתה לבחו� תהליכי� של הפצת מידע עסקי בארגוני� תעשייתיי� בישראל

פורמלי �התמקדות בבחירת ערוצי התקשורת המשמשי� להפצת המידע ובשימוש הפורמלי והלא

י� הבנה המנגנוני� השוני� המשמשי� להפצת מידע עסקי בארגוני� והשיקול. בערוצי� אלה

עשויי� לתרו� תרומה משמעותית לתכנו� , הקיימי� בבחירת ערו! תקשורת להפצת המידע

ובכ� להגב יר את השיתו� בידע ואת השימוש בו , וליישו� מערכות ניהול ידע יעילות יותר

 .בארגוני�

הא� יש בארגו� מדיניות ) 2? אילו סוגי� של מידע עסקי מופצי� בארגו�) 1: שאלות המחקר היו

) 4? מי ה� ספקי המידע העסקי בארגו�) 3? או נורמות הנוגעי� להפצת מידע עסקי,  נהלי�,מידע

אילו ערוצי תקשורת משמשי� להפצת מידע ) 5? מי ה� המקבלי� מידע זה או המשתמשי� בו

מהי השפעת יחסי ) 7? מה� שיקולי השולח בבחירת ערו! תקשורת להפצת מידע עסקי) 6? עסקי

מהי השפעת תחו� ) 8? המידע לבי� מקבל המידע על בחירת ערו! התקשורתההירארכיה בי� שולח 

מהי השפעת סוג ) 9? העיסוק של האנשי� המחליפי� ביניה� מידע על בחירת ערו! התקשורת

 ?מהי השפעת תוכ� המסר על בחירת ערו! התקשורת) 10? המידע על בחירת ערו! התקשורת

שיטה זו מתאימה לסוג .. מובני��עומק פתוחי� חצי ראיונות –הנתוני� נאספו בשיטת איכותנית 

שמונה .עשר אנשי� בחמישה ארגוני��ראיונות עומק נערכו ע� שני. שהינו חקר תהליכי�, המחקר

וזאת בשל הקשיי� הכרוכי� בנגישות לארגוני� , מבי� המרואייני� נבחרו בדגימת כדור שלג

הנתוני� שנאספו בראיונות נותחו .  בפרטולאנשי� העוסקי� במידע עסקי, תעשייתיי� באופ� כללי

מתו� תפיסותיה� והתנסויותיה� האישיות של המרואייני� התגבשו , דהיינו, באופ� אינדוקטיבי

 .פרספקטיבות ומסקנות כלליות לגבי התהלי� הנחקר

מחקרי שוקת : לדוגמה, נמצא כי סוגי� דומי� של מידע עסקי מופצי� בכל הארגוני� שנחקרו

, ניתוח מגמות והתפתחויות כלכליות ומדיניות בארצות שונות, מידע על מתחרי�, תנתוני מכירו

נמצאו הבדלי� בסוגי מקורות , אול�. ומידע על הזדמנויות עסקיות, ניתוח פטנטי� וקניי� רוחני

 .המידע שנעשה בה� שימוש בארגוני�

� הנוגעי� לסוגיות א� שיש נהלי� קבועי, בארגוני� שהשתתפו במחקר אי� מדיניות מידע כללית

לא נמצא הבדל בי� החברה הממשלתית לבי� . נהלי� אלה אינ� מיושמי�, באופ� כללי. מסוימות

בכל ארבע , כמו כ�.  טק באשר לקביעת מדיניות מידע רשמית וליישומה�שלוש חברות ההיי
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י ה� מומחי המידע ומנהלי המודיעי� העסק: היעדר מדיניות מידע הביא לתוצאות דומות, החברות

 .אלה המקבלי� החלטות בנוגע להפצת מידע

ספקי המידע העסקי בארגוני� שנחקרו אינ� בהכרח אלה שברשות� נמצא המידע או הידע 

כלל אינ� מגלי� נכונות לשת� אחרי� בידע שלה� �בעלי הידע בארגו� בדר�, למעשה. הרלבנטיי�

; י� מידע עסקי באופ� סדירמצאנו שמומחי המידע בארגו� ה� אלה המפיצ. או במידע שברשות�

בחברת התרופות . א� באופ� אקראי, אנשי� העוסקי� בתחומי� אחרי� מספקי� מידע ג� ה�

 .ספקי המידע העסקי ה� בעיקר אנשי הפיתוח העסקי

בנוס� למומחי המידע ולמנהלי המודיעי� , טק ובחברה הממשלתית ספקי המידע�בחברות ההיי

א� ג� מנהלי� , וכ� אנשי ההנהלה הבכירה, והפיתוח העסקיהמכירות , ה� אנשי שיווק, העסקי

המידע מועבר לא רק לאד� או לאנשי� . וכספי�, קניי� רוחני, ועובדי� בתחומי המחקר והפיתוח

מכא� . בהתא� לשיקול דעתו של ספק המידע בארגו�, אלה ג� לאחרי�, שביקשו אותו מלכתחילה

 . את דפוסי זרימה המידע בארגוניה�, במידה רבה, שספקי המידע ה� אלה הקובעי�

, דואר אלקטרוני: באמצעי� הבאי�, על כל סוגיו, נמצא כי בארגוני� שנחקרו מועבר מידע

 .וקבוצות דיו�, קהילות ידע וירטואליות, עלוני חדשות, כלי� שוני� לניהול ידע, תקשורת מילולית

רו! התקשורת העיקרי הממצא העיקרי של מחקר זה הוא שהדואר האלקטרוני משמש כיו� ע

מסורתי או , פני כל אמצעי תקשורת אחד�נמצא כי דואר אלקטרוני מועד� על. בארגוני� שנחקרו

תקשורת מילולית משמשת ג� . ידי עובדי� בכל תחומי העיסוק ובכל הדרגי��על, מחשב�מבוסס

, חדשותעלוני , כלי� לניהול ידע. כערו! עיקרי להעברת מידע, לצד הדואר האלקטרוני, היא

 .וקבוצות דיו� משמשי� במידה פחותה כערוצי� להפצת מידע

פני אמצעי תקשורת אחרי� ה� יכולות �הסיבות העיקריות לבחירה בדואר אלקטרוני והעדפתו על

סיבות נוספות ה� . ניהול מסמכי� ואפשרויות התקשורת שטכנולוגיית הדואר האלקטרוני מציעה

ומיידיות התקשורת באמצעות כלי , של הדואר האלקטרונימגוו� אפשרויות התוכ� וכלי העריכה 

 נובעות מצור� – שיחות טלפו� ופגישות פני� אל פני� –הב חירה בערוצי תקשורת מילולית . זה

 .וכ� לצור� העברת מידע דחו� או רגיש, במת� הסברי� או הבהרות לסוגיה כלשהי

ע אי� השפעה משמעותית על נמצא כי ליחסי ההירארכיה בי� שולח המידע לבי� מקבל המיד

נמצא כי דואר אלקטרוני ופגישות פני� אל פני� ה� שני ערוצי התקשורת . בחירת ערו! התקשורת

כמו ג� , המועדפי� להעברת מידע לעמיתי� באותה הדרגה ולעובדי� בדרגות נמוכות יותר

 שתכונות התקשורת של הדואר, ה הסבר שאנו מציעי� הוא. למנהלי� בדרגי� הגבוהי�

ואנשי הארגו� עושי� שימוש , האלקטרוני מאפשרות התקשורת ישירה ע� מנהלי� בכירי�

 . באפשרות זו כדי להעביר מסרי� למנהלי� בדרגי� גבוהי�

נמצא כי לתחו� העיסוק של האנשי� המחליפי� ביניה� מידע אי� השפעה משמעותית על בחירת 

האלקטרוני נעשה נגיש יותר לעובדי� שככל שהדואר , ההסבר שאנו מציעי� הוא. ערו! התקשורת
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וככל שאנשי� רכשו נסיו� ומיומנות בשימוש , ככל שהוא נעשה נוח וקל יותר לשימוש, בארגוני�

, הסבר נוס� הוא. כ� גברה העדיפות לערו! תקשורת זה בקרב עובדי� מכל תחומי העיסוק, בו

כ�  גובר ,  פעילויותיה�שככל שגוברת הדרישה של ארגוני� מעובדיה� בכל התחומי� לתעד את

פני �וניתנת לו עדיפות על, המציע אפשרויות ניהול מסמכי� מתקדמי�, השימוש בדואר אלקטרוני

 .ערוצי תקשורת אחרי�

מידע המתקבל ממקורות שניוניי� . נמצא כי לסוג המידע יש השפעה על בחירת ערו! התקשורת

בעוד שמידע המתקבל ,  בדואר אלקטרונימופ!, כגו� דוחות וסקרי�, או מידע המופק בארגו� עצמו

ההסבר . מועבר בעיקר בשיחות פני� אל פני� או בשיחות טלפו�) אנושיי�(ממקורות ראשוניי� 

ולכ� , המוצע הוא שכלי העריכה של הדואר האלקטרוני מאפשרי� העברת מידע בפורמטי� שוני�

. מקורות שניוניי�אמצעי תקשורת זה מתאי� להפצת הסוגי� השוני� של מידע המתקבל מ

, לכ�. מבלי שתועד, כלל באופ� אישי�מידע המתקבל ממקורות אנושיי� מועבר בדר�, לעומת זאת

 .סוג זה של מידע מועבר הלאה לאנשי� נוספי� בתקשורת מילולית

השפעה זו באה לידי ביטוי בעיקר . נמצא כי לתוכ� המסר יש השפעה על בחירת ערו! התקשורת

דואר אלקטרוני . או לא שגרתי, רגיש, רת מילולית להעברת מידע דחו�בשימוש בערוצי תקשו

כאשר המידע . זמנית�כלל להעברת מסרי� המיועדי� למספר רב של אנשי� בו�משמש בדר�

 . הוא יועבר בתקשורת מילולית בלבד–או בעל אופי אישי , דחו� ביותר, סודי, קריטי

ולא , ולית בנוס� לשליחתו בדואר אלקטרונימידע מועבר בתקשורת מיל, נמצא כי ברוב המקרי�

 .כתחלי� לה

שיקולי� נוספי� בבחירת אמצעי תקשורת שעלו מהמחקר קשורי� לאישיות של האנשי� 

כ� , נמצא שככל שהיחסי� בעלי אופי אישי יותר. המחליפי� ביניה� מידע ולאופי היחסי� ביניה�

, כמו כ�.  פורמלי מכלל המידע המועבר�וכ� גדל חלקו של המידע הלא, מועבר ביניה� יותר מידע

 .בחירת ערו! התקשורת מושפעת מהעדפותיה� האישיות של האנשי� המחליפי� ביניה� מידע

 :ממצאי המחקר תומכי� בשתי תאוריות מרכזיות של בחירת אמצעי תקשורת

Information Richness Theory (Daft & Lengel, 1984, 1986; Lengel, 1983) 

Social Influence Theory (Fulk, Schmitz, & Steinfield, 1990) 

 

 ולפיה שתי התיאוריות Webster and Trevino  (1995)מכא� שממצאי� תומכי� ג� בגישה של 

 .משלימות זו את זו בהסברי� שה� מציעות לבחירת ערוצי תקשורת והתנהגות המשתמש בה�

: עת במידה רבה משני גורמי�בחירת ערוצי תקשורת בארגוני� מושפ: מסקנות המחקר ה�

ואכיפת הדרישה לתיעוד על ארגוני� בשני� , ההתקדמות הרבה בטכנולוגיות מידע ותקשורת
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הוא הפ� , מכיוו� שהדואר האלקטרוני מציע יכולות תקשורת ותיעוד רבות ושונות. האחרונות

 משפיעי� אלה שני גורמי�, בכל הנוגע לבחירת ערו! תקשורת. לערו! התקשורת העיקרי בארגוני�

מגוו� התכונות והיכולות של הדואר , יתרה מזאת. הערו!" עושר"גוברי� על שיקולי הקשורי� ב

ממצאי המחקר תומכי� בטענה כי טכנולוגיות המידע ". עשיר"האלקטרוני הופ� אותו לערו! 

והתקשורת המתקדמת מטשטשות את האבחנה בי� ערוצי תקשורת פורמליי� ללא פורמליי� 

 ). Lievrouw and Finn, 1996, לדוגמה(

דבר  ז ה דורש את . ולהקפיד על יישומה, יש להנהיג מדיניות מידע בארגו�:  מסקנות נוספות

יש לתכנ� מנגנוני� ונהלי� שיאפשרו שימוש בשני . התערבות ההנהלה לצור� אכיפת המדיניות

ומפגשי� , אהמתועדי� באופ� מל, חילופי מידע באמצעות  רשתות מקוונות: סוגי תקשורת

יש להגביר את מודעות העובדי� לתוצאות השליליות האפשריות , כמו כ�. לא פורמליי�, אישיי�

 .של שימוש לא ראוי בדואר האלקטרוני של הארגו�

 

 

 : המיו� בספרייה' מס

E658.4038 TAL b 

:מערכת בספרייה' מס  

1173908 


