
ההתפתחות הטכנולוגית •
בעשור האחרון הביאה  

בתנאי   לשינויים רבים 
 .עבודה בארגונים

בשעות  במקום לעבוד •
עובדים היום  , מוגדרות

מתישהו רוצים לעבוד  
 .  ואיפשהו רוצים לעבוד

נוחה כיום לעובדים גישה •
ובכל עת  מקום מכל 

לנתונים ומערכות  
ארגוניות בעזרת  
 .מכשירים ניידים 

כתוצאה מעומס  •
ניטור בעבודה או 

, מנהליםמצד 
עובדים  מרבית 

משתמשים  
באפליקציות על  

 .מהביתמנת לעבוד 
הם עונים על  , בעיקר•

הדבר  , מיילים
שגורם לשחיקת  

עובדים וירידה  
על פי  במוטיבציה 

 .  מחקרים שונים

הפרויקט מיישם את המודל •
 ).Ou et al. )2013של 

הופץ  כדי לאסוף נתונים •
 .שאלון

 57אוכלוסיית המחקר כוללת •
עובדים בחברת אבטחת מידע  

 .גדולה
בסקר השתתפו עובדים  •

ממחלקות שונות בחברה 
 .ובעלי וותק שונה

בתוכנת התוצאות נעשה ניתוח •
SPSS. 

ל דרך האפליקציה הארגונית  "לשימוש הקבוע בדוא
במכשירים ניידים השפעה חיובית על תהליך התקשורת בין  

 .  עובדי הארגון
  לתהליך התקשורת השפעה חיובית על מערכות היחסים בין

 .עובדי הארגון
  לתהליך התקשורת ולמערכות היחסים בין עובדי הארגון

   .השפעה חיובית על ביצועי העובדים
 השפעה חיובית  על ביצועי העובדים בוויקילשימוש הקבוע. 
 מעריכים את ביצועיהם  כגבוהים   30העובדים בגיל עד

 .יותר בהשוואה לעובדים מבוגרים יותר

CP CE WP CO 
CP1 0.61 0.01 0.256 0.443 
CP3 0.82 0.24 0.108 -0.12 
RN2 0.78 0.12 0.265 0.272 
RN3 0.64 0.35 0.24 0.428 
RN1 0.21 0.61 -0.01 0.472 
RN4 0.09 0.85 0.228 0.029 
INT3 0.2 0.79 0.154 -0.02 
WP1 0.23 0.04 0.88 0.095 
WP2 0.12 0.17 0.908 0.148 
WP3 0.25 0.3 0.798 0.15 
INT2 0.06 -0.04 0.15 0.897 
RN5 0.46 0.37 0.226 0.652 

N=57 

 דמוגרפי נתון
 'מס

 משיבים
 אחוז

 משיבים
     מין

 46.5 27 זכר
 53.5 30 נקבה

     רמת השכלה
 28.1 16 על תיכונית ומטה 

 61.4 35 תואר ראשון  
 10.5 6 תואר שני ומעלה 

     גיל 
 71.9 41  30עד 
31 - 45  13 22.8 

 5.3 3  45מעל 
     מחלקה

 5.3 3 משאבי אנוש
R&D 6 10.5 

 54.3 31 כספים
 12.3 7 מערכות מידע

 12.3 7 מכירות
 5.3 3 אחר

     ותק בחברה
 35.1 20 עד שנה אחת

 29.58 17 שנים 3 – 1
 15.58 9 שנים 5 – 3
 14 8 שנים 10 – 5

 5.3 3 10 -מיותר 

 t-stat p-value סטיית תקן מקדם משתנים מסבירים

 0 4.355 0.123 0.536 תקשורתתהליך 
 0.004 2.946 0.113 0.333 תקשורתתוצאת 

 0.005 2.928 0.074 0.215 וויקי
 0.06 1.921 0.32 0.615 30עד גיל 

 ארגוניל "לדואגישה נוחה יש לוודא כי האפליקציה מאפשרת , שתשפר ביצועי עובדיםמנת להטמיע אפליקציה ארגונית על  . 
כדאי לבדוק שילוב של כלי שליחת , למשל. כדאי לבדוק השפעה של כלים טכנולוגיים אחרים תוך התייחסות לעלות מול תועלת

 .  באפליקציה ארגונית והשפעת הכלי על התקשורת בין העובדים ועל ביצועיהם) WhatsApp -כמו ב(וקבלת הודעות טקסט 
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