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 תקציר

 

רחבי היקף מאפשרות תהליכי חדשנות פתוחה  קולקטיביים ניםדיומערכות ממוחשבות לניהול 

 & Kleinפנים ארגוניים בהשתתפות קהלים רחבים של בעלי עניין מתוך הארגון ומחוצה לו )

Convertino, 2015 אתגר מהותי בדיונים קולקטיביים רחבי היקף הוא הקושי של משתתפי .)

הדיון להבין את תמונת הדיון ולאתר משימות לביצוע התואמות את צרכי הדיון ואת העדפות 

(. בספרות המחקר נמצא כי משתתפי Shum, De Liddo & Klein, 2014וכישורי המשתתפים )

להקצות מספיק משאבי תשומת לב לביצוע מקבילי של פעילויות להבנת אינם מסוגלים  הדיון

(. הקושי Briggs, 1994תמונת הדיון ופעילויות תרומה לדיון, ועלולים לחוות מצב של עודף מידע )

לאתר משימות מתאימות ותופעת עודף המידע עלולים לפגום במדדי ההצלחה של משתתפי הדיון 

 (.  Piirainen, Kolfschoten & Lukosch, 2010; Shum et al., 2014הקולקטיבי רחב ההיקף )

ספרות המחקר העדכנית קוראת לבחון, באמצעות ניסויי שטח רחבי היקף, את יכולתם של 

מנגנוני המלצות משימה לסייע בניהול תשומת הלב, צמצום עודף המידע ושיפור מדדי ההצלחה 

Klein &  ;Geiger & Schader, 2014של משתתפי דיונים קולקטיביים רחבי היקף )

Convertino, 2015 המחקר הנוכחי התמקד בפיתוח והערכת מנגנוני המלצות משימה אישיות .)

וכלליות, המסייעים למשתתפי דיון קולקטיבי רחב היקף לאתר משימות מתאימות לביצוע על פי 

משימה על בסיס ניטור צרכי הדיון והעדפות המשתתפים. המנגנונים שיושמו סיפקו המלצות 

 (. Klein, 2012חריגות מיעדים, שהוגדרו עבור תהליכי הדיון, על פי עקרונות הצעתו של קלין )

( באיזו מידה יכולים מנגנוני המלצות המשימה  1השאלות המרכזיות של המחקר הנוכחי היו: 

יעות הרצון של לצמצם את עודף המידע, לשפר את כמות ואיכות התרומות לדיון, ולהגביר את שב

( באיזו מידה משפיע עודף המידע של משתתפי הדיון על כמות ואיכות תרומתם 2משתתפי הדיון? 

 לדיון ועל שביעות רצונם מהדיון? 

Imen-כדי לבחון שאלות אלו בוצע דיון קולקטיבי רחב היקף להעלאת רעיונות, בשיטת 

Delphi (Passig, Cohen, Bareket & Morgenstern, 2015,)  ועל בסיס מערכת אינטרנטית

סטודנטים לתואר שני ושלישי  112ייעודית, במשך כארבעה חודשים. בדיון השתתפו באופן פעיל 

של עבודת מחקר הסיכוי לסיום מוצלח בביה"ס לחינוך בבר אילן, שהעלו רעיונות לשיפור 

השתמשה  במסגרת תואר שני או שלישי. משתתפי הדיון סווגו לשלוש קבוצות שכל אחת מהן

במנגנון המלצות שונה: קבוצת המלצות משימה כלליות, קבוצת המלצות משימה אישיות וקבוצת 

ביקורת ללא המלצות. בתום הדיון נאספו נתוני עודף המידע, כמות ואיכות התרומות לדיון, 

 ושביעות הרצון של משתתפי הדיון באמצעות שאלון מקוון וגזירת נתונים ממערכת הדיון.

חקר לגבי השפעת מנגנוני המלצות המשימה מראים כי לא נמצאה השפעה של שני ממצאי המ

מנגנוני המלצות המשימה על עודף המידע של משתתפי הדיון. לעומת זאת, השימוש במנגנון 

המלצות המשימה האישיות שיפר את היצירתיות, החדשנות והספציפיות של רעיונות המשתתפים 

ליך הדיון. ממצאי המחקר לגבי השפעת עודף המידע על מדדי ואף הגביר את שביעות רצונם מתה

ההצלחה של משתתפי הדיון מראים כי לעודף המידע הנתפש היתה השפעה שלילית על כמות 

התרומות, איכות התרומות, רמת השגת המטרה הנתפשת, ושביעות הרצון מתהליך הדיון של 



 

 

 

שפיע באופן חיובי על כמות התרומות משתתפי הדיון. כמו כן נמצא כי המאמץ המנטאלי הנתפש ה

 ורמת השגת המטרה הנתפשת של משתתפי הדיון.

במישור התיאורטי תרם המחקר הנוכחי לאישוש יכולתם של מנגנוני המלצות משימה אישיות 

מונחי יעדים לשפר את איכות התרומות ואת שביעות הרצון של משתתפי דיון קולקטיבי רחב 

המחקר את ההשפעה השלילית שיש לעודף המידע על כמות היקף. כמו כן מאששים ממצאי 

התרומות, איכות התרומות ושביעות הרצון של משתתפי דיון קולקטיבי רחב היקף. את הממצא 

לגבי חוסר ההשפעה של מנגנוני המלצות המשימה על עודף המידע של משתתפי הדיון ניתן לייחס 

תפי הדיון ומיתן את השפעתם למשך הדיון הארוך, שהפחית את עודף המידע של משת

הפוטנציאלית של מנגנוני ההמלצות. במישור הפרקטי תרם המחקר, לחוקרי ולמעצבי מנגנוני 

משימה מונחי המלצות המלצות ומערכות לניהול דיונים רחבי היקף, דוגמאות לעיצובי מנגנוני 

 יעדים הכוללים לוגיקה לייצור המלצות וממשקי משתמש. 

המשך במסגרתם יפותחו מנגנוני המלצות משימה אישיות נוספים, מומלץ לבצע מחקרי 

המתבססים על יעדים אחרים בתהליך הדיון, ותוערך השפעתם על מדדי תהליך ותוצרים נוספים 

של הדיון הקולקטיבי רחב ההיקף. בנוסף, לאור ממצאי המחקר לגבי ההשפעה השלילית של עודף 

להמשיך ולחקור את המאפיינים, הגורמים המידע על מדדי ההצלחה של הדיון, מומלץ 

והסימפטומים של תופעת עודף המידע בדיונים קולקטיביים רחבי היקף ולבחון התערבויות 

 נוספות, טכנולוגיות ותהליכיות, לצמצום התופעה.    

 

 

 
 


