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 רינת הלוי  בתאל גרופי 

, מעסיקה 2211 -נוסדה בש חברהה. KPMG העולמית סומך חייקין הינה חברה ברשתמוטיבציה לפרויקט  
. החברה נמנית בין ארבעת החברות המובילות בארץ עובדים ומשרתת אלפי לקוחות בישראל 2111-כיום כ

לראיית חשבון, ולכן מהווה, בין היתר, מוקד משיכה לתקופת התמחות של שנתיים עבור סטודנטים לראיית 
של  חשבון. כתוצאה מכך רמת תחלופת העובדים בחברה היא גבוהה, ומצב זה עלול לגרום לאיבוד ובריחה

חייקין  -ידע משמעותי לחברה. מטרת הפרויקט הינה בחינת גורמים המשפיעים על שיתוף ידע בחברת סומך 
KPMG הפרויקט ימנה גורמים שונים ואת השפעתם על שיתוף ידע, ויספק להנהלת החברה תמונת מצב על .

 שיתוף הידע בחברה.
שונים, אך התפיסה הרווחת היא כי ידע הוא  ידע הוא מושג מורכב אשר ניתן לפרשו באופניםסקירת ספרות 

המפתח להבנת ההבדל בין מידע לידע הוא לא בתוכן, במבנה או בבהירות, אלא יותר מנתונים ומידע בלבד. 
ידע הוא תוצר של השקפות עולם, ניסיון,  -בהבנה שידע הוא מידע אשר נתפס בעיניים אינדיבידואליות 

ומהווה גורם אשר משפיע על קבלת החלטות וביצוע פעולות כדי להשיג עובדות, תהליכים, מושגים ואבחנות 
(. ניהול Alavi & Leidner, 2001; De Long & Fahey, 2000; Greiner et al., 2007את המטרה שהוצבה )

( הוא מושג התופס תאוצה בשנים האחרונות בעקבות התחרות הגוברת Knowledge managementידע )
שר לחברות לייעל תהליכים ולהיות חדשניות יותר יחסית למתחרותיהן. מראיית מבט בשוק. ניהול ידע מאפ

של חברה, ידע נתפס כמשאב חיוני, ולכן חברות שמודעות לכוח הידע שיש בתוכן, יוצרות לעצמן יתרון מול 
בז . ההנחה הרווחת היא כי משאב הידע היקר בחברות רואי חשבון יבוז(Greiner et al., 2007)המתחרות 

במידה ולא ייעשה מאמץ לאסוף, למיין, לתעד ולשתף את הידע של עובדיהן. בהנחה שרוב הידע נמצא 
 בראשים של העובדים, על חברות אלו לזהות גורמים המעודדים לשתף או להסתיר את הידע.

הכנת שאלון: נערך חיפוש במאגרי מידע אחר מחקרים קודמים שנעשו בנושא שיתוף ידע מתודולוגיה 
ברות. המטרה הייתה למצוא מחקרים אשר בוצעו בחברות פיננסיות באמצעות שאלונים ו/או ראיונות עם בח

עובדי החברה בכל הדרגים. לאחר בחינת המאמרים, בחרנו מאמר שעליו הסתמכנו לצורך בניית המודל 
השאלון ונתנו עובדים מילאו את  1והשאלון בפרויקט. בשלב הבא, נעשתה הפצת פיילוט של השאלון בחברה. 

את הערותיהם לגבי ניסוח השאלות בשאלון והתאמתו לחברה. לאחר הפיילוט נעשו מספר שינויים בניסוחי 
שאלונים על ידי עובדי  92. מולאו 21.2.1121-22.2.1121השאלות, והשאלון הופץ בחברה בין התאריכים 

 .SPSS -כנת השאלונים שהופצו. ניתוח השאלונים נעשה באמצעות תו 211החברה מתוך 

(, התנהגות של ITU) IT משתנים בנוגע לשיתוף ידע:רמת שימוש במערכות 6המחקר נמדד על ידי ממצאים 
(, נורמות אישיות כלפי שיתוף AT(, גישה כלפי שיתוף ידע )IN(, כוונה כלפי שיתוף ידע )Bשיתוף ידע בפועל )

כל המשתנים נמדדו על ידי מספר שאלות, . (PBC)ותפיסה התנהגותית נשלטת כלפי שיתוף ידע  (SN)ידע 
 השערות מחקר: 6. נבחנו 2-1וכל שאלה נמדדה באמצעות סולם של 

H1.לגישה של יחיד לשיתוף ידע יש השפעה חיובית כלפי כוונה לשתף ידע . 
H2.לנורמות אישיות של יחיד, בהקשר של שיתוף ידע, יש השפעה חיובית על כוונתו לשתף ידע . 
H3נהגותית נתפסת של יחיד, בהקשר של שיתוף ידע, יש השפעה חיובית על כוונתו לשתף ידע.. לשליטה הת 
H4.לכוונת יחיד לשתף ידע, יש השפעה חיובית על התנהגות של שיתוף ידע בפועל של אותו יחיד . 
H5לרמת שימוש במערכות . IT.יש השפעה חיובית על התנהגות של שיתוף ידע של יחיד , 
H6גותית נתפסת של יחיד כלפי שיתוף ידע יש השפעה חיובית על התנהגות של שיתוף ידע . לשליטה התנה

 בפועל של אותו יחיד.
 משוואות הרגרסיה הבאות:השערות המחקר נבחנו באמצעות 

IN=α+AT+SN+

B= α+ +ITU+

 ATIN t=2.058 ,SNINהתקבלו הערכים הבאים למשתנים המסבירים:  INעבור המשתנה המוסבר 
t=2.419. 

 .ITUB t=2.991התקבל הערך הבא למשתנה המסביר:  Bעבור המשתנה המוסבר 
 מניתוח הנתונים אוששו ההשערות הבאות: סיכום

 לגישה של יחיד לשיתוף ידע יש השפעה חיובית כלפי כוונה לשתף ידע.
 כוונתו לשתף ידע. לנורמות אישיות של יחיד, בהקשר של שיתוף ידע, יש השפעה חיובית על

 , יש השפעה חיובית על התנהגות של שיתוף ידע של יחיד.ITלרמת שימוש במערכות 
 

 



 Theory of Planned)תיאורית ההתנהגות המתוכננת 
Behavior .)הרעיון שעומד מאחורי תיאורית ה- TPB 

.ההתנהגותיות תלויה באמונות ובעמדות: הוא

גורמים המשפיעים על שיתוף ידע בחברת 
KPMG  חייקין–סומך 
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מילשטיין אירנהר "ד: אקדמימנחה  •גרופי ורינת הלוי בתאל: מציגות •

•KPMG  מיסוי ויעוץ, היא רשת עולמית של חברות המציעות שירותי ביקורת.
.עובדים ומשרתת אלפי לקוחות בישראל 1000 -המעסיקה כיום כ ,KPMGחברה ברשת העולמית  חייקיןסומך  •

. משיתוף הידע 20%היא רק טכנולוגיה 
 ,Roger Chaddock)האנשים הם הנותרים  80%

Associate Director of CSC .)
המנהלים והיועצים  הדעה הרווחת בקרב , כיום

. המקור ליתרון תחרותי של חברות הוא ידעכי 

הנורמות החברתיות והשליטה הנתפסת על ההתנהגות משפיעות ישירות , היחס של הפרט להתנהגות מסוימת
(.Ajzen, 1991)על דפוס ההתנהגות הנבחר של אותו פרט 

באמצעות יישום   חייקין-סומךבחברת הידע היא לבחון את הגורמים אשר משפיעים על שיתוף מטרת הפרויקט 
הנורמות הסובייקטיביות לגבי , היחס לשיתוף ידע: ידע משפיעים שלושה גורמיםלשתף על הכוונה . TPB-מודל ה

.שיתוף ידע והשליטה הנתפשת על ההתנהגות של שיתוף ידע

היחס לשיתוף  
ידע

(AT)

הנורמות  
הסובייקטיביות 

שיתוף ידעלגבי 

(SN)

השליטה הנתפסת  
על ההתנהגות של  

שיתוף ידע
(PBC)

הכוונה לשתף  
ידע

(IN)

ההתנהגות של 
שיתוף ידע בפועל

(B )

היקף  השימוש 
בטכנולוגיות 

 ITמידע 
(ITU)

H1(+)

H2(+)

H3(+)

H4(+)

H6(+)

H5(+)

השערות המחקר
H1: ידע לשיתוף הפרט של ליחס (AT) השפעה יש 

.(IN) ידע לשתף כוונתו על חיובית
H2: ידע שיתוף לגבי הפרט של הסובייקטיביות לנורמות 

(SN) ידע לשתף כוונתו על חיובית השפעה יש 
(IN).

H3: של ההתנהגות על הפרט של נתפסתה לשליטה
  כוונתו על חיובית השפעה יש (PBC) ידע שיתוף       

 .(IN) ידע לשתף
H4: ידע לשתף הפרט של לכוונתו (IN) השפעה יש 

.(B) בפועל ידע שיתוף של התנהגותו על חיובית
H5 : להיקף השימוש של הפרט בטכנולוגיות מידע–IT 

(ITU ) התנהגותו של שיתוף  על חיובית יש השפעה
(.B)ידע בפועל 

H6: של ההתנהגות על הפרט של הנתפסת לשליטה
  התנהגותו על חיובית השפעה יש (PBC) ידע שיתוף       

.(B) בפועל ידע שיתוף של

המדגם
  חייקין סומך עובדי את כללה המחקר אוכלוסיית

KPMG 120 של סך חולקו .אביב תל סניף –בישראל  
 89 של סך נאספו .אישי באופן לעובדים שאלונים
.74% של התגובה אחוז ,מלאים שאלונים

CountMaximumMinimumStandard divisionMean

89520.694.35IN

89510.893.06B

89520.694.15AT

89510.863.64SN

89511.054.12ITU

Supported?Hypothesis noSigt-statisticBetaHypothesis

Yes10.042.050.21ATIN

Yes20.012.410.18SNIN

Dropped3---------PBCIN

Dropped4---------INB

Yes50.0042.990.35ITUB

Dropped6---------PBCB

ערך מוסף
:כגון, מתבהרת להנהלת החברה תמונת המצב לגבי נושאי שיתוף ידע, בעקבות פרויקט זה

.הנפוצים ביותר המשמשים לשיתוף ידע בחברההכלים  •
.העובדים בנוגע לשיתוף ידע בחברהכוונות  •
.העובדים בנוגע לשיתוף ידע בחברהיחסי  •
.התנהגות המצופות מהעובדים בנוגע לשיתוף ידע בחברהנורמות  •

ממצאיםתיאורית סטטיסטיקה

דיון
.ידע לשתף כוונתו על חיובית השפעה יש ידע לשיתוף הפרט של ליחס

.ידע לשתף כוונתו על חיובית השפעה יש ידע שיתוף לגבי הפרט של הסובייקטיביות לנורמות
.בפועל ידע שיתוף של התנהגותו על חיובית השפעה יש ,IT - המידע בטכנולוגיות הפרט של השימוש להיקף

 .שלו הידע את לשתף יותר נוטה הוא ,יותר ארוך זמן בחברה עובד שהפרט ככל
 .מתמחים אינם אשר לעובדים בהשוואה שלהם הידע את לשתף יותר נוטים המתמחים
  .שלהם הידע את לשתף יותר נוטים המנהלים
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