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 בחינת ההשפעה של אפליקציות עבודה על ביצועיהם של עובדים ושביעות רצונם 131

 אלה ליפשיץ ודודי פנחס

 . מוטיבציה לפרויקט  1
התעורר עקב שימוש מוקצן של העובדים ובעיקר מנהלים באפליקציות ארגוניות. האפליקציות  בפרויקטהצורך 

)פתיחה  "ticket point"ל ארגוני, יומן אירועים ושירותי לרוב מספקות לעובדים שירותי מייל, שירותי פורט
קריאות(. כתוצאה מעומס בעבודה או צפייה מצד מנהליהם, מרבית העובדים משתמשים באפליקציות על מנת 

לעבוד מהבית, בעיקר הם עונים על מיילים, דבר הגורם לשחיקה של העובדים וירידת מוטיבציה על פי מחקרים 
 תבמענה לבעיה זו ובדיקה האם האפליקציות הללו מועילות או משפיעות לרעה על מוטיבציי שונים. נוצר צורך

בחינת ההשפעה של האפליקציה על תקשורת העובדים המטרה העיקרית של הפרויקט הינה  .העובדים
וביצועיהם. הפרויקט יבדוק האם העובדים אכן מושפעים מהשימוש באפליקציה, האם היא משפיעה על 

ם מקצועיים וחייהם האישיים והאם האפליקציה משפרת את ביצועיהם של העובדים כפי שהיא ביצועיה
בארגונים אשר בוחנים את האפשרות  ITהגורמים המעוניינים בתוצרי הפרויקט הינם מנהלי ה נתפשת על ידם.

תועיל  להבין האם הטמעה של אפליקציה ארגונית ITלהטמיע אפליקציה ארגונית. המחקר יתרום למנהלי ה
 לעובדי החברה וביצועיהם או תגרע מהם.

 . סקירת ספרות 2
התפתחות  -פרקים עיקריים: שימוש באפליקציות ניידות לצורכי עבודה 3-ספרות עוסקת בה סקירת

הרחבה על הכלים  –האפליקציות הארגוניות ומטרתן, כלים טכנולוגיים באפליקציות עבודה ניידות 
באופן כללי על הכלים  וכמו כן הרחבה WIKIבמהלך הפרויקט: דוא"ל והטכנולוגיים עליהם גם נתבסס 

בחינת מחקרים שונים על השפעות השימוש  -טכנולוגיים, בחינת ההשפעה של אפליקציות עבודה ניידות
התובנות העיקריות מסקירת הספרות הינן ששימוש באפליקציות לטוב ולרע.  –באפליקציות ארגוניות 

וד לעובדים ושונה משימוש במכשירים ניידים אחרים כגון לפטופ, השימוש יכול להועיל ארגוניות הינו נוח מא
, בעיקר עקב שימוש דלדול משאבי עובד ומחויבותו ביום למחרתלביצועי העובד אך גם יכול להוביל למצב של 

 האפליקציה לעבודה בשעות הלילה.
 . מתודולוגיה3

ל מנת לבחון את הקשרים והאם ישנה השפעה חיובית יצרנו שאלון אשר בודק את הקשרים בין הכלים 
( והשפעותיהם על שלושת התכונות: תהליך SCHולוח שנה ) WIKI ,(EML)באפליקציות: דואר אלקטרוני 

בין שלושת (. כמו כן, בסופו של דבר נבדק הקשר INT( ואינטראקטיביות )RN(, רשת יחסים )CPהתקשורת )
(. השאלון 2013) Ou et el(. השאלון נבנה על בסיס השאלון במחקרם של WPתכונות אלו לביצועי העובדים )

עובדים ממחלקות  57חולק לעובדי חברת אבטחת המידע בסניף ישראל )שהינו גם הסניף הראשי( ונענה על ידי 
 בביצוע רגרסיות לינאריות.וכמו כן  SPSSנבדוק את תוצאות השאלון בתוכנת ה שונות בחברה.

   . ממצאים4

על מנת לבדוק את  Cronbach's alphaהמבוסס על מבחן  SPSSמבחן מהימנות בתוכנת  התבצעעד כה 
 0.5מלכל משתנה. התוצאה אשר התקבלה למרבית המשתנים גדולה  מהימנות התשובות אשר התקבלו

 factorהשלב הבא הינו ביצוע . הימנות טובה יותרלמיש צורך להוריד שאלות ספציפיות על מנת להגיע  ובחלקם

analysis  .בנוסף, יש לבחון משתני בקרה  ורגרסיות על מנת לבדוק את הקשרים, ההשפעה והמובהקות
כרגע ניתן לראות כי ללוח שנה ישנה השפעה שלילית על תהליך  העלולים להשפיע על תוצאות המדגם.

 –נראה כי לשלושת התכונות הנבדקות  לעומת זאת,עובדים. התקשורת וכמו כן על רשת התקשורת בין ה
 אינטראקטיבית, רשת יחסים בין עובדים ותהליך התקשורת יש השפעה חיובית על ביצועי העובדים. 

  . סיכום5
ניתן לראות כי ישנה השפעה חיובית בין התכונות הנבדקות לביצועי העובדים, ומכך להסיק כי שימוש 

בניגוד לחלק מהתיאוריות העולות בסקירת ספרות  משפרת את ביצועי העובדים,ארגונית באפליקציה ה
דבר התואם להשערותינו. חלק מהכלים באפליקציה  -עלולה להשפיע לרעה על הביצועיםששימוש באפליקציה 

לעומת זאת, לא משפיעים בצורה חיובית על התכונות המדוברות אלא להיפך. הפרויקט יכול להציג למנהלי 
ן את מעלותיהן של אפליקציות ארגוניות ותרומתן לביצועי העובד ובכך להקל עליהם בקבלת ההחלטה הארגו

 האם להטמיע אפליקציות ארגוניות בחברה.
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