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 תקציר
 

תעסוקתית בשוק העבודה העכשווי מעמידים ארגונים רבים בפני אתגר של שימור מגמות של ניידות 

פקידים בין העובדים הפורשים לבין אלה הנכנסים לתפקיד. סוגיה זאת עומדת ידע בעת החלפת ת

 "ניהול המשכיות”המכונה  ,(בהקשר הרחב של ניהול ידע) ארגוניביסוד הגדרתו של תחום 

(Knowledge Continuity Management) להבדיל  .דורי-מתמקד בהעברת ידע בין. ניהול המשכיות

-ארגוניים שפועלים בותוף ידע על הציר האופקי בין גורמים שקפת שיהמ ,"למידה ארגונית"מ

עובדים שאינם פועלים במשימה משותפת בין  -על הציר האנכי  , מתרחש ניהול ההמשכיות זמנית

 החדשים הנכנסים לתפקיד.  העובדים הפורשים לבין העובדיםבין  דהיינו: ,בעת ובעונה אחת

-בתי ,נכון להיוםמצד אחד  .ספר-ההמשכיות בבתי בנושא ניהול תמקדתמעבודת המחקר הנוכחית 

-פנים חלופת תפקידיםתמאידך קיימת בהם ה גבוהה של סגל ההוראה, תחלופמ סובליםהספר 

  .תפעולית-ארגוניתהמציאות הארגונית כחלק מובנה מ

בין השיתוף הקשר  :כלומר, ארגוניתהלמידה הדורי לבין -ביןההעברת הידע נבחן הקשר בין  ,ראשית

 . נבחנודורי-סגל ההוראה על העברת הידע הבין של שפעתוההאופקי. שנית, נבחנה השיתוף אנכי וה

הן  :כיתות לבין מורים מקצועיים אשר אינם מחנכיםבין מחנכי בהעברת הידע הבדלים אפשריים 

 ,זאת מתוך הנחהחינת תרומתו להשתלבות בתפקיד חדש. כל מבחינת היקף השיתוף האנכי והן מב

ידע התפעולי ב , ישתקפוים על מחנכי הכיתותמוטלו להוראה עצמה נוספיםהמי אחריות כי תחו

 הנדרש להעברה. 

 ם מה 160 יסודיים:-הספר העל-מורים בבתי 382בקרב מדגם של  רךענהוא אמפירי כמותי ו מחקרה

כיתה. הנתונים למחקר נאספו ורים מקצועיים שלא מכהנים כמחנכי מ 222-, ומחנכי כיתות

 ידעה העברת היקףכולל סולמות למדידת למידה ארגונית, : השאלון מילוי עצמיעות שאלון באמצ

 תמיכת, לו הנמסר ממידע בעבודתו מפיק חדש שעובד תועלות, למחליפו פורש מעובד דורי-ביןה

 נתוני רקע כללי.  דורי במוסד ו-דע הבין, נוהג העברת הידורי-בין ידע בהעברת והפיקוח ההנהלה

כך אוששו השערות כדי תוך של בדיקת השערות מחקר פרטניות.  ו תחילה במתכונתניתנהנתונים 

דורי, ובדבר תרומתו -המחקר בדבר קשר חיובי בין למידה ארגונית לבין היקף העברת הידע הבין

האופקי להשתלבות המורים בתפקידים חדשים. כמו כן,  השיתוף האנכי לעומתהגבוהה יחסית של 



התועלת  כאשר היקף השיתוף האנכי ומידת ,סגל ההוראה בר ההשפעה שלבדאוששו ההשערות 

כיתות הייתה גבוהה בהשוואה למורים אשר אינם מחנכים. לאחר מכן, המופקת ממנו בקרב מחנכי 

על ידי ניתוח נתיבים באמצעות התיאורטי לכל משתני המודל בוצע ניתוח נתונים אינטגרטיבי 

בדלים בין מחנכי הכיתות ההממצאים של האת נתיבים אישרו . תוצאות ניתוח המשוואות מבניות

דורי. נוסף לכך, נמצא קשר חיובי בין -מבחינת היקף העברת הידע הבין המורים המקצועייםלבין 

 ההנהלהתמיכת  להשתלבות המורה בתפקיד חדש.  דורי לבין תרומתו-היקף העברת הידע הבין

השפעה חיובית על היקף השיתוף האנכי ועל מידת  יכבעל ואותר דורי-ביןה ידעה בהעברת והפיקוח

-קשר חיובי בין נוהג העברת הידע הביןגם נמצא להשתלבות המורים בתפקידים חדשים.  תרומתו

 דורי במוסד לבין השיתוף האנכי והשיתוף האופקי. 

 


