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 תקציר

בעולם של מציאות משתנה, הנתמכת בטכנולוגיה מתפתחת וגלובליזציה מתעצמת, נוצרים 

מדי רגע מאגרי ענק של מידע זמין לכול. כמות המידע, הגדלה באופן מואץ, יוצרת עומס שהמוח 

יסיים האנושי מתקשה לעכל. בארגונים תעשייתיים, התוצאות יכולות להיות נזקים כלכליים, פ

ונפשיים הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון. הטכנולוגיה מצדה מנסה לספק פתרונות להתמודדות 

עם עומס המידע, והמחקר הנוכחי מציע לבחון אחד מפתרונות אלו הרלבנטי לסביבת ייצור 

 תעשייתי רווית מידע.

בבסיס המחקר עומד הרצון להציע כלים לתהליכים מיטביים של קבלת החלטות בעת 

תהליך פתרון בעיות מיטבי דורש שימוש נכון במאגרי מידע, הפקת מידע פתרון בעיות טכנולוגיות. 

חדש ועדכון המידע הקיים. לכן, הנחנו כי התערבות התומכת בתהליך עיבוד המידע באמצעות 

התאמת עומס המידע לעובד ולצרכיו תשפר את תחושת הקלת עומס היתר בקרב העובדים בקו 

נה את ְ  פְ  זו תתרום לשיפור איכות הפתרונות וביצועי העובדים, והנחנו כי היא ת הייצור. הקלה

הקיבולת האנושית לטובת תהליך הלמידה של העובד. כפועל יוצא של הכרת המשתמשים בתרומת 

 המערכת, הצפי היה שהם יהיו מעוניינים להמשיך ולהשתמש בה בקביעות.  

מודל קוגניטיבי להקניית מיומנות ניהול אפקטיבי של עומס מטרת המחקר היתה לבחון 

איכות הפתרונות של בעיות מורכבות. המודל בא לידי ביטוי באמצעות מערכת שיפור לשם מידע 

 ( ניהול1) :כדלקמןיה הוגדרו )אל מול הארגון המטמיע( מטרותממוחשבת מווסתת ומתערבת, ש

ללא מטרות  –נות ְ  לא מוב בעיות, קרי, Ill Structuredהמכונות  תקלות פתרון למטרת מידע ועיבוד

 התפיסה ליכולות ובכמות המותאמת חזותי באופן המידע ( הצגת2ברורות וללא מידע מספיק; )

 ( תיעוד4המידע; ) עיבודשל האנושי  בתהליך התומך תקלות פתרון תהליך ( ניהול3האנושיות; )

 היסטורי ממידע ולימוד לתחקור כלייצירת ( 5במערכת; ) המתבצעים התהליכים כל של מלא

 החלטות וקבלת הלימוד תהליך לחקירת כלייצירת ( 6שיפור ביצועי המערכת; )שם ל וסטטיסטי

 העבודה תהליךשל ו הכלי של מתמשך לשיפור המיועד התאמה דינמי מודל לבנות במטרה , אנושיות

 עמו.

מתערבת יקל על תחושת -מווסתתמערכת ממוחשבת דיאלוג עם כיצד שאלת המחקר היתה 

לבעיות שלו את איכות הפתרונות  שפרויבמערכת זו המשתמש העובד עומס היתר הנתפסת של 

  .מורכבות ולא מובנות
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 החברבמהלך כשנה, בארגון הייצור של נערך  המחקר  :המחקר , השיטה וכליהמחקר הליך

החל בשלב תכנון המערכת, נמשך ההליך . העוסקת בטכנולוגיית עילית בינלאומית עתירת ידע

בפיתוחה בפועל והסתיים בפיילוט של תהליך ההטמעה. התהליך התייחס לצרכים ארגוניים ונעשה 

שאלונים )כמותי בעיקרו היה מחקר בליווי בעלי תפקידים ושחקני מפתח בארגון ובתמיכתם. ה

אליו (, שדע הארגוניהמי מסמכים ודו"חות נתונים ממאגר; תצפיות, למילוי עצמי ומילוי נתמך

 (. וראיונות פתוחים ראיונות אישיים חצי מובנים, קבוצות מיקוד) איכותני נדבךהתווסף 

. המספר איש בנקודות הזמן השונות 30-ל 25בין ) הייצור של המפעל עובדי במדגם השתתפו

 כקבוצת בקרה. הקודמת בשנה קבוצת המחקר נבדקה בהתייחס לפעילותה (. בשל תחלופה השתנה

 ההשערות והממצאים במחקר היו כדלקמן: 

שימוש במערכת יוריד את תפיסת עומס היתר של העובדים.  השערה זו אוששה  – 1השערה 

הערכת תחושת העומס, כולל עומס יתר נתפס, עומס  בהסתמך על תוצאות השאלונים שבחנו את

ראשונה מתוך השערות המחקר את השערת הניסוי ההממצאים איששו רגשי ועומס המשימה.  

שהניחה כי שימוש ב"מערכת מתערבת" יצמצם את תפיסת עומס המשימה של העובדים, בכל 

 הממדים: עומס יתר נתפס, עומס רגשי ועומס המשימה.  

יהיה מתאם שלילי בין תפיסת עומס היתר לנכונות העובדים להשתמש  - 2השערה 

להשערת המחקר שהניחה כי ככל שתרד תפיסת רה , להיפך. בסתיבמערכת. השערה זו לא אוששה

מתאם בינוני חיובי , נמצא עומס היתר בקרב העובדים, כך תעלה הנכונות להשתמש במערכת

(Spearman’s rho)  בין הנכונות להשתמש במערכת לבין עומס יתר נתפס, עומס רגשי ועומס

 זאתייתכן שניתן להסביר . כלומר ככל שעלה הלחץ נמצאה יותר נכונות להשתמש במערכת. משימה

כנגזרת, ועוד ערוץ באמצעותו ניתן להגיע לפתרון, כאל  למערכת בעת מצוקה ולחץפנו בכך שעובדים 

 ניגוד להשערת המחקר. וזאת כאמור, בעלתה הנכונות להשתמש במערכת, 

ן ההנאה וקלות השימוש במערכת לנכונות העובדים יהיה מתאם חיובי בי – 3השערה 

חוסר שהצביעו על זאת בהסתמך על הממצאים , השערה זו לא אוששה להשתמש במערכת.

 Perceived Easeמובהקות בתוצאות השאלון שבחן את קלות השימוש הנתפסת והנאת המשתמש )

of Use ה(. ותוצאות( מתאםSpearman’s rhoבין ההנאה וקלות השימו ) ש במערכת לבין נכונות

את התובנות הבאות: לא  חיזקשנעשה, ה בנפרד שאלנוסף של כל ניתוח . העובדים להשתמש בה



4 
 

הנאת העובדים עלתה מהשימוש במערכת ככל היה כל תסכול בשום עת מעצם השימוש במערכת; 

כת, על אף שהעובדים נהנו במידה מסוימת מהשימוש במערשנעשה בה יותר שימוש רב יותר; אך 

 לא נוצרה כל התניה לנכונות להשתמש בה בהמשך. 

השערה זו . שימוש במערכת ישפר את איכות הפתרונות וביצועי העובדים - 4השערה 

את מדד איכות הפתרונות  שבחןזאת בהסתמך על תוצאות השאלון , אוששה במידה מסוימת

המדד התייחס למידה בה העריך . (Perceived Characteristics of Outputוביצועי העובדים )

הנבדק ששימוש במערכת תרם להעלאת איכות הפתרונות והביצועים של העובדים. נמצא כי עם 

השימוש נוצרה נטייה למובהקות, מה שתומך ומאשש במידה סבירה את השערת המחקר שהניחה 

ת לכך שלא כי שימוש במערכת יתרום לשיפור איכות הפתרונות וביצועי העובדים. סיבות נרמזו

נמצאה מובהקות ברורה בממצאי השאלון הכמותי, נמצאות בממצאי המשוב האיכותניים. נראה 

שחלק מהעובדים ראו במערכת תרומה חלקית בלבד לשיפור איכות הפתרונות וביצועי העובדים 

 והתקשו לייחס לשימוש בה השפעה ישירה על התוצאות. 

ות הפתרונות וביצועי העובדים לבין נכונות יהיה מתאם חיובי בין שיפור איכ – 5השערה 

זאת בהסתמך על תוצאות מתאם ספירמן , השערה זו לא אוששה העובדים להשתמש במערכת.

(Spearman’s rho לפיהן לא נמצא מתאם לבין איכות הפתרונות וביצועי העובדים לבין נכונות )

 . העובדים להשתמש במערכת

ושת שביעות הרצון מתרומת המערכת לתהליך שימוש במערכת ישפר את תח – 6השערה 

זאת , השערה זו אוששה במובהק. קבלת ההחלטות לשם פתרון הבעיות עמן התמודדו העובדים

 SAT) בהסתמך על תוצאות השאלון שבחן את שביעות הרצון מהשגת המטרה, התהליך והתוצרים.

– Satisfaction Attainment Theory)ן העריך את התועלת שהפיק . המדד מתייחס למידה בה הנבח

מהמערכת לשם פתרון הבעיה, תוך שהוא מעריך את כלל התהליך והתוצרים הסופיים שעשויים 

שעם הזמן עלתה רמת שביעות הרצון של העובדים  מצאלהיות נלווים ו/או קשורים בעקיפין בלבד. נ

כי שימוש מהמערכת. תוצאות אלו מאששות את השערת הניסוי מתוך השערת המחקר שהניחה 

קבוע במערכת יעלה את רמת שביעות הרצון בקרב המשתמשים בה. ממצא זה נתמך גם בממצאים 
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איכותניים אשר התייחסו לתהליכים הנלווים שכללו מיקוד ניהולי, שיפור התנאים בשטח והעובדה 

 שהמערכת השתפרה וחוויית המשתמש הובאה בחשבון.

עות הרצון מתרומת המערכת לתהליך קבלת יהיה מתאם חיובי בין תחושת שבי – 7השערה 

זאת , השערה זו לא אוששה ההחלטות לשם פתרון הבעיות לבין נכונות העובדים להשתמש בה.

( לפיהן לא נמצא מתאם לבין איכות Spearman’s rhoבהסתמך על תוצאות מתאם ספירמן )

 . הפתרונות וביצועי העובדים לבין נכונות העובדים להשתמש במערכת

שימוש במערכת יעלה את תפיסת התועלת הנתפסת של המערכת בקרב  – 8ה השער

נבחנה לאור אישור או שלילה של היגדים שהשערה ההשערה זו אוששה במידה רבה. . העובדים

( של המערכת Perceived Usefulnessהתייחסו לתחושת העובדים לגבי התועלת הנתפסת )ש

עבורם, קרי, המידה בה הנבחן האמין שהשימוש במערכת תרם לשיפור ביצועיו. נראה שמתחילת 

התהליך רוב העובדים העריכו ששימוש במערכת ממוחשבת הנו רצוי והגיוני, רובם ציינו כי עצם 

ליך השימוש במערכת אין בו משום פגיעה במעמד העובד, והם גם לא ראו בה גם גורם מפריע בתה

 העבודה. 

שימוש במערכת יתרום לשיפור ביצועי העובדים )ברמת הפרט והארגון(,  – 9השערה 

, במונחי: עלייה ברמת הידע, קידום יכולת למידה ועלייה במקצועיות. השערה זו אוששה בחלקה

. הממצאים היו אמורים זאת על בסיס שאלות אינפורמטיביות וממצאים מבוססי נתונים ארגוניים

עלייה הן במספר העובדים שפנו ישירות למערכת האחת, : לידי ביטוי בשלוש המגמות הבאותלבוא 

עלייה במספר העובדים שהציעו מידע מעודכן השנייה,  בעת זיהוי תקלה והן בתדירות השימוש בה.

יהיה שיפור בששת מדדי והשלישית, לאחר תיקון התקלה, כדי להבטיח מערכת לומדת ועדכנית. 

 ביצועים הארגוניים.ההערכה של ה

מגמה של עלייה בשימוש במערכת על בבירור הורו ארגוניות המערכות הממצאים מתוך ה

נמצאה  של ריבוי תקלות מעבר לנקודה מסוימתלמרות שויותר כניסות ככל שיש יותר תקלות. 

הקל על תפיסת עומס היתר ו"העלה" את יכולת  מערכתשימוש קבוע ב. נראה שצניחה משמעותית

ון הבעיות של העובד הן בהיבט של צמצום רמת העומס הקוגניטיבי והן במובן של מספר פתר

עלייה במספר העובדים שהציעו מידע באשר להתקלות עמן יכול היה להתמודד בו זמנית ו/או ברצף. 

הממצאים מתוך המערכות הורו מעודכן לאחר תיקון התקלה, כדי להבטיח מערכת לומדת ועדכנית. 

המערכת נותר קטן ונראה שרק "המשוגעים לדבר" טרחו  לאיכותה"תורמים" מספר שהארגוניות 
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נכונות בקרב רוב העובדים לתרום לפיתוח חוסר המציע מספר סיבות ל, היבט האיכותניה . בעניין

, כמו: פגיעה באינטרסים אישיים )יוקרה, סטטוס( או  אמונות בדבר ניזקי מערכת המערכת

שיפור בששת מדדי ההערכה של הביצועים באשר ל טכנולוגית לעצמאות ולמקצועיות של העובד. 

ארגוניים שנאספו מהמכונות עצמן ומדיווחי מנהלים ועובדים במערכות הדו"חות ההארגוניים. 

עלייה זמן בניית כל מכונה,  של משמעותישיפור שבא לידי ביטוי בצמצום קפו שי ,הדיווח הארגוניות

איכות העובדים מבחינת ידע ומקצועיות, מה ועלייה באיכות המכונות שהגיעו לאריזה במהירות ב

שבא לידי ביטוי בעלייה מועטה יחסית באסקלציות ובצמצום בהחלפת חלקים, על כל המשתמע 

 מכך.

ם לא צפויים אשר עלו בתהליך מול העובדים, התייחסו לעוד ממצאים נוספים לעיתי

לדוגמה, ברמה הקוגניטיבית:  .הפוגעים בנכונות הפרט לאמץ ולהטמיע טכנולוגיה וחדשנותהיבטים 

 "לחסוךהמוח ה"הנטייה של ו ים,של הרגל םכוח, החלטותהבלת חוסר הרציונליות שבתהליך ק

בות ארגונית והשקעת משאבים בתהליכי האימוץ במאמצים במידת האפשר. ברמה העסקית: מחוי

והטמעה, תוך התייחסות ומחויבות לאופן הלמידה המיטבי של הפרט בכל הנוגע לעקרונות למידה 

מקובלים כיום, בהיבטים כמו פרסונליות ושיתופיות. וברמת המחקר: בחינת המהימנות והעדכניות 

 יטיביות אנושיות. של כלי המחקר והשיטות, תוך התייחסות למגבלות קוגנ

התרומה התיאורטית, חרגה משמעותית מההערכה הצפויה טרום המחקר. התרומה 

הוגדרה כבחינת ההתאמה בין ידע מוקדם ומידע אליו ו, בלבד רמת המערכתהמשוערת התייחסה ל

המחקר סייע להרחבת בפועל,  נחשף המשתמש בתהליך קבלת ההחלטות באמצעות ההתערבות.

אימוץ טכנולוגיה ומערכות מידע. נראה כי מודלים של אימוץ עם  אנושית להתמודדותהידע הנוגע 

טכנולוגיה הנשענים אך ורק על הערכת מדדים כמותיים ונעשים תוך מיקוד בהיבטים טכנולוגיים 

בלבד, מציעים תובנות חלקיות בלבד ואינם מספיקים לחיזוי מיטבי בדבר נכונות בפועל לאמץ את 

ולתנאים התייחסו לכוונת התנהגות עשות בה שימוש קבוע. ממצאי המחקר הטכנולוגיה ול

לקבלת החלטות  םכליכ נכונות להשתמש במערכות מידע טכנולוגיותהמיטביים בהם תתקיים 

 רלבנטי לכל האוכלוסיות בכל היבט בחיים. נמצא המידע  .ופתרון בעיות

רק ברמת המערכת,  מחקרהתרומה הפרקטית של הבמישור היישומי, גם הוערכה מתחילה 

וגם כאן נמצא בצמצום מצבי עומס יתר של מידע ושיפור ביצועי הפרט והקבוצה בארגון. והתמקדה 
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הלמידה וההכללה בכל ארגון והיבט  תחומילפיתוח יש בממצאי המחקר כדי לתרום משמעותית  כי

 בחיים, מעבר לשימוש הנעשה ברמת המערכת המקומית. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


