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  . כתיבתה של עבודה זוסייעו לי בתמכו ו, בפתח דברי ברצוני להודות למספר אנשים שליוו

 לי עצות טובות הדריכה ונתנה, שליוותה,  שריג–ר ענת גופן "ד, שליברצוני להודות למנחה , ראשית

תכנון והכשרה במשרד , עמיתי באגף למחקרברצוני להודות ל, שנית. וחשובות בתהליך הכתיבה הממושך

- ר רנטה גורבטוב למירי בן"ולד, מנהל האגף, הרווחה והשירותים חברתיים ובראשם למר יקותיאל צבע

 בחקירתן, דע של המשרדלאילן שריף ולדליה רוזינק על השותפות הארוכה בהקמת קהילות הי, שמחון

חברי הקהילות ברצוני להודות ל, שלישית. ובחשיבה המשותפת על משמעותן והשלכותיהן על העובדים

והעובדים שלקחו חלק במחקר ושיתפו אותי בתובנות אודות מקומן של קהילות הידע בחייהם 

  .המקצועיים

  

 לאורך כתיבת העבודה ועל כך סיוע והעזרה, על כל התמיכה, אהובההלאשתי  מוקדשת מיוחדתתודה 

  .שהפכה עבורי את מלאכת כתיבת העבודה לאפשרית

  

.לכולם גדולה תודה
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 תקציר

קהילות ידע הן מסגרת להתייעצות ושיתוף בידע בין עובדים הפועלות במסגרת אתר 

עובדים בשירותי השל המקוונות ידע הקהילות עוקב אחר  ה זמחקר. האינטרנט של משרד הרווחה

הפעילות ההבנה אודות את  להעמיקמטרתו  ו2006 הפועלות החל משנת  בישראלהרווחה

מה , המחקר בוחן בין השאר. דן ותרומתן לעובדים בשירותי הרווחהוהבנת תפקיהילות הידע בק

 המאפיינים םמה ,וג של פעילויות מתקיימות בקהילות איזה ס,מאפיין את קהילות הידע

 כיצד תופסים ,יםקהילות הידע של משרד הרווחה והשירותים החברתיב םחבריההמרכזיים של 

באיזה מידה ו ,ידע לעבודה המקצועית שלהםחברי הקהילות את התרומה של חברותם בקהילות ה

 ההתייעצותבידע מקצועי ודרכי ההתעדכנות שלהם הם מרגישים שחברותם בקהילות שינתה את 

בכדי להתחקות אחר הנושאים הללו נעשה שילוב בין נתונים תפעוליים . עם עמיתיםשלהם 

על ידי האגף ך אשר נערסקר נתונים אשר נאספו במסגרת שנאספו ממערכת הקהילות לבין 

  .תכנון והכשרה במשרד הרווחה בקרב החברים בקהילות, למחקר

ולכן המחקר אודותיו עדיין , קהילות ידע מקוונות הן כלי שהתפתח רבות בשנים האחרונות

יתרה . למרות העדויות המתרבות אודות קיומן של קהילות ידע מקוונות רבות, נמצא בראשיתו

ובספרות לא נמצאו מחקרים רבים , שירותי הרווחה נדירות ביותרקהילות ידע של עובדים ב, מכך

התמקדות בקהילות הידע של משרד הרווחה חושפת תובנות . ומקיפים על קהילות מסוג זה

איפיון הקהילות . ינות באשר להתמודדות של הפרופסיה עם אתגרי הידע במציאות משתנהמעני

, השילוב בין שני כלי מחקר. חוצה ארגונים ומגזרים, מצביע על הפוטנציאל לשיח מקצועי חדשני

בשל האפשרות להתחקות אחר , חשף תמונה מעמיקה יותר על קהילות הידע של משרד הרווחה

  .הקהילות כפי שמדווחים עליהם החברים בהןההשפעה והתרומה של 

קהילות הידע מהוות מרחב התייעצות שונה מהמרחב מעלים תובנה לפיה המחקר ממצאי 

זאת משום שקהילות הידע מאפשרות התייעצות עם עובדים , המקצועי הרגיל של רבים מהעובדים

.  המעסיק אותם היעד ולא הארגוןתממגוון ארגונים שהמכנה המשותף שלהם הוא אוכלוסיי

מאשר חברים שהצטרפו חברים ותיקים יותר בקהילות הם גם חברים פעילים יותר נמצא ש

שביעות רצון גבוהה באשר לתרומתה ושחברי הקהילות מעידים על רמת , במועדים מאוחרים יותר

                                                 

  למחקר תכנון והכשרה במשרד נכתב על ידי עובדי האגףאשר   פנימיהסקר מופיע בדוחמפורט של תיאור 

 צבע יקותיאל,  רוזניקיהדל,  שריףאילן, שמחון- בןמירי,  גורבטוברנטה, הרווחה והשירותים החברתיים

 ".2009תיאור שלבי העבודה במסגרת סקר קהילות הידע "תחת הכותרת פיין צחי ו
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קהילות הידע  מראים כיהמחקר ממצאי  .של הקהילה לתפקוד המקצועי שלהם בעבודתם

ה הפכו עם השנים לכלי משמעותי עבור החברים בהן והיקף השימוש והפעילות בשירותי הרווח

 .לך וגדל ככול שעבר הזמןבהן ה
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  מבוא .1

 "ידע הוא כוח"טען ש, פילוסוף ומדינאי שחי באנגליה לפני כארבע מאות שנה, פרנסיס ביקון

)Garcia, 2001( ,מרכזי משאב נתפס כידע  .ובכך ביקש להדגיש את חשיבותו של הידע לתפקודה של החברה

תחום . חזונםאת ולקדם ם להשיג את מטרותיה המבקשיםמעות אסטרטגית עבור ארגונים על משוב

חדש וכלים לפתח ידע  המתייחס לצורך של ארגונים )Organizational Learning( הלמידה הארגונית

 ,Crossan, Lane & White(התפתח באופן מהיר בשנים האחרונות , להתמודדות עם מציאות משתנה

נשים החולקים עניין משותף אשהן קבוצות של  ,ידעהקהילות כלי מרכזי ללמידה ארגונית הוא . )1999

פועלים לשיפור היכולת המקצועית שלהם ושל הארגון בו הם פועלים בעזרת הבנושא מקצועי או ניהולי ו

   .)Wenger, McDermott & Snyder, 2002(קיום שיח ותקשורת על בסיס קבוע 

 ,Van Dijck, 2009(השימוש הגובר ברשת האינטרנט כתשתית מרכזית ללמידה ולהפצת ידע 

Andrés et al., 2010 (קבוצות וארגונים מכל המגזרים , עבור אנשים)Dutton, Helsper & Gerber, 

. פותחות אפשרויות חדשות ומגוונות לחברים בהןהאפשר את הקמתן של קהילות ידע מקוונות , )2009

ות להפעיל קהילות ידע מקוונבישראל  החל משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2006בספטמבר 

אירוע ההשקה והחשיפה של קהילות הידע של משרד הרווחה . במסגרת אתר האינטרנט של המשרד

כותרת זו ביקשה ". כי שיתוף בידע זה כוח" תחת הכותרת 2007התקיים ביוני , והשירותים החברתיים

במסגרת אתרי ידע המתאפשר ב אלא גם בשיתוף ,לא רק בידיעה עצמהשישנה להדגיש את החשיבות 

הנחת היסוד בהקמת הקהילות הייתה שהתשתית הטכנולוגית אותה מספקת רשת . לות הידעקהי

האינטרנט תוכל לסייע לעובדים לדון בסוגיות מקצועיות ובכך לתרום לפיתוח הידע והפצתו בפני הקהילה 

קמת קהילות ידע בתחומי משרד הרווחה ביקש להשיג מספר מטרות עיקריות בה. המקצועית הרחבה

לאפשר לעובדים להיחשף לספרות , לעודד את העובדים לשתף זה את זה בידע מקצועי  ביניהן,הרווחה

   ).2010, צבע(מקצועית מגוונת ולחזק את הקשר החברתי והמקצועי שלהם עם עמיתיהם ברחבי הארץ 

ההיקף הגדול של תחומי , הגידול בשכיחותן של קהילות הידע במגזר הציבורי בארצות שונות

והעדויות הרבות המצטברות אודות קהילות , בעיקר בענפי הבריאות והחינוך, ן הן עוסקותבההפעילות 

 ; Shoop, 2009(הנעשה בקהילות הידע אודות  חקרמבוהחשיבות  את הצורךחזקים שפועלות בשטח מ

Amin & Roberts, 2006.(  ירותי בשת הידע קהילואודות מטרתו של מחקר זה הינה העמקת ההבנה

רותי קהילות הידע של שידה זו היא מה מאפיין את שאלת המחקר המרכזית בעבו .ראל בישהרווחה

מה מאפיין את קהילות  היא השאלה הראשונה: מספר שאלותמורכבת מ שאלה זאת? הרווחה בישראל
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ומה מוקד הפעילות ? מה ותק הפעילות של הקהילות ?מהי מדיניות הרישום והקבלה של הקהילות? הידע

איזה סוג של פעילויות ?  היא מה מאפיין את הפעילות בקהילות הידעשאלה השנייהה? ותשל הקהיל

איזה ומה היקף העיון והצפייה בתכנים המתפרסמים בקהילות ומה היקף השימוש ? מתקיימות בקהילות

 היא השאלה השלישית ?על ידי חברי קהילות הידעכתיבה ופרסום תכנים שונים בקהילה של האקטיבי 

באילו ? קהילות הידע של משרד הרווחה והשירותים החברתייםב םחבריהים המרכזיים של  המאפיינםמה

 ? חברי הקהילותהגיל והניסיון התעסוקתי שלומה ? מה הרקע המקצועי שלהם? ארגונים הם עובדים

כיצד תופסים חברי הקהילות את התרומה של חברותם בקהילות הידע לעבודה היא השאלה הרביעית 

דרכי ההתעדכנות שלהם באיזה מידה הם מרגישים שחברותם בקהילות שינתה את ו ,םהמקצועית שלה

  ?עם עמיתיםשלהם  ההתייעצותבידע מקצועי ו

שמרביתם עובדים ,  בישראלעובדים בשירותי הרווחההידע של ה מתמקד בקהילות ה זמחקר

ין היותו מקצוע המכשיר נע בין היותו תחום ידע מדעי לבשל העבודה הסוציאלית ידע התחום . סוציאליים

ות הקהילות הנחקרות בעבודה זו למעניינהופך את מצב זה , )Thyer, 2004(אנשים למתן טיפול בלקוחות 

קהילות . בשל ההתמודדות רבת השנים של הפרופסיה עם אתגר הטמעת השימוש בידע אמפיריבמיוחד 

כבד יותר ויותר בעבודתם של הידע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים תופסות עם הזמן נתח נ

ועל כן שאלת התרומה של הפעילות בקהילות עליה מדווחים חברי הקהילות , העובדים בשירותי הרווחה

על ונים התפעוליים של מערכת הקהילות והנת מתבסס עלמחקר ה. היא שאלה מרכזית ומשמעותית

 רווחה והשירותים החברתייםשל משרד ה קהילות 22 -  חברים ב5,517 סקר מקוון שהופץ בקרב ממצאי

ל דפוסי במסגרת הסקר נשאלו חברי הקהילות שאלות שונות ע. )' ב-ו ' ראה נספחים א (2009בנובמבר 

התבקשו לחוות את דעתם לגבי שורה של היגדים אודות התרומה שהם מפיקים ו שלהם בקהילות פעילותה

  .מחברותם בקהילות הידע

בחלקה הראשון של סקירת הספרות יוצג המחקר ובממצאים כדי לבסס יריעה רחבה לדיון בשאלות 

תוך התייחסות למאפייני , ותוצג בפרט תופעת קהילות הידע המקוונות, המושג קהילות ידע באופן כללי

בחלקה השני של סקירת הספרות יוצגו . ולהשפעה והתרומה של קהילות הידע הללו, הפעילות בקהילות

. התמקדות באתגרי הידע הייחודיים המאפיינים את שירותי הרווחהתוך , אתגרי הידע במגזר הציבורי

  . לבסוף יוצגו מחקרים רלוונטיים קודמים אודות קהילות ידע מקוונות במגזר הציבורי
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 סקירת ספרות .2

  קהילות ידע .2.1

 ,Lave & Wenger(הוצג לראשונה על ידי לייב ווגנר ) Community of Practice(ת ידע המונח קהיל

פועלים האנשים החולקים עניין משותף בנושא מקצועי או ניהולי וה של  מתייחס לקבוצוהוא) 1991

לשיפור היכולת המקצועית שלהם ושל הארגון בו הם פועלים בעזרת קיום שיח ותקשורת על בסיס קבוע 

)(Wenger, McDermott & Snyder, 2002 . לים במטרה לחלוק את הידע  פועקהילת הידעחברי

 משמשת אמצעי לשיתוף בידע ובכלים מקצועיים לשם שיפור המקצוענות ולחדשנות ילהוהקה, שברשותם

כאשר אופי  ).Leung, 2009 (מסוים בנושא  החברים את הידע המקצועי שלמעמיקה ובכך ,מקצועית

 ,Wenger(מבנה לא פורמאלי של קשרים בין חברי קהילה הפעילות של הקהילות יוצרת פעם רבות 

McDermott, & Snyder, 2003.(  

והן  ,)De Laat & Broer, 2004(מקצועיות רבות פועלות בתוך המבנה הארגוני הקיים ידע קהילות 

 & Ardichvili, Page(לקיים קשרים מקצועיים מיחידות שונות המשתייכות לארגון  מאפשרות לעובדים

Wentling, 2003 .(ים מפגשים פנים אל מקיימ עובדים מיחידות מקצועיות שונות הללוידע הקהילות ב

 & Currie(נושאים בהם יש להם עניין משותף אודות  במטרה לדון ולפתח ידע פנים בתדירות קבועה

Suhomlinova, 2006 .(מחלקה לשירותים חברתיים ב, לדוגמא)קהילת ידע יכולה לפעול , )רווחה לשכת

במקרה זה הסוגיה סביבה . שירותי המחלקה לאימהות חד הוריותתאמת של עובדים המעוניינים לדון בה

אלא לאתגר משותף לכמה  ילד ונוערכדוגמת נפגשים העובדים אינה שייכת ליחידה מקצועית מסוימת 

 & Ardichvili, Page (מתחומי עיסוק מגוונים עובדים בקהילה מסוג זה משתתפים בדיון .יחידות

Wentling, 2003 .(וך ארגון מסוים והחברים בהן סוג נוסף של קהילות הן קהילות שאינן פועלות בת

במקרים אלו נוצרות הזדמנויות לעובדים להיחשף לידע שנמצא מחוץ למסגרות . עובדים בארגונים שונים

 & Currie ( ולבחון מחדש את המוסכמות ושגרות העבודה המוכרות להםהעבודה המוכרות להם

Suhomlinova, 2006; Willem & Buelens, 2007.(  

 מסגרת חברתית עם מעמדות ותפקידים  ישנם גם מאפיינים שלקהילת ידעל, יבצד ההיבט המקצוע

 המשפיעים על היכולת והרצון של חברי הקהילה לתרום מהידע שלהם לשאר ,פורמאליים ולא פורמאליים

ראו בתהליך פיתוח הידע תהליך ) 1991(לייב וונגר ). Hemmasi & Csanda, 2009(קהילה העמיתים ב
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בקהילות רמות המעורבות נמצא ש. שונים יכולים להשתתף ברמות שונות של מעורבותחברתי בו אנשים 

כך שלדעותיהם של אנשים בעלי , בקבוצההחברתי והמקצועי של החברים נקבעות בהתאם למעמדם 

יש מעמד אחר בהשוואה לדעותיהם של חברים , שחברי הקהילה מעריכים כמומחים, ניסיון מקצועי רב

  ). Ardichvili, Page & Wentling, 2003(י ניסיון מועט צעירים בקהילה בעל

  

  קהילות ידע מקוונות  .2.2

החלו , )Komlodi et al., 2005(עם הרחבת השימוש ברשת האינטרנט ככלי לשיתוף ידע בין אנשים 

 face to( בהן חברי הקהילה נפגשים בצורה וירטואלית בעזרת המחשב, להתפתח קהילות ידע מקוונות

screen(נדרשים למפגש פנים אל פנים כדי לשתף וליצור ידע ביחד נם ואי )Amin & Roberts, 2006; 

Dubé et al., 2006 .(תקשורת מורכבת ורחבה חדש במסגרתו נוצרתצר מרחב מד האינטרנטי ייהמ, בכך 

  המאפיינים מפגשים פנים אל פנים ללא מגבלות של זמן ומיקום גיאוגרפילפעולקהילה המאפשרת ל

)Cheung & Lee, 2009; Kimball & Ladd, 2004.(  

,  של קהילות ידע מקוונותן פעילותהמתארות אתהגדרות מופיעות מספר בספרות המקצועית 

מקדות באלמנטים שונים המרכיבים את קהילות ומת נקודות מבט שונות על התופעה ותהמבטאהגדרות 

מדגיש את ) VCOP - Virtual communities of practice )Bourhis, Dubé & Jacob, 2005המונח . הידע

מספר כתוצאה מכך ו, חברי הקהילה לא נפגשים פיזית בזמן ובמקום מסוים. וירטואליתוצורת המפגש ה

 המונח, לעומת זאת. יכולים לשתף זה את זה בידע מקצועי, העובדים במקומות שונים, רב יותר של אנשים

Electronic networks of practice) Teigland, 2003 ( מדגיש את ההיבט הטכנולוגי ואת היכולת לקיים

ביניהן , ואת האפשרות לבחור בין צורות התקשורת שונות, ת באמצעות כלים ממוחשבים מגווניםתקשור

שימת הדגש על ההיבט הטכנולוגי . שיחות ועידה ועוד, אטים'צ, פורומים מקוונים, דואר אלקטרוני

 התשתית המחשובית הם ללאת עם מספר גדול מאוד של חברים שכן את היכולת ליצור קהילוגם מבליטה 

  . לא היו יכולים לתקשר ביניהם

המתקיימת ,  זמינות הקהילהמדגיש את) Online communities) Zhang & Watts, 2008המונח 

הדגש . כל רגעהתעדכן בנעשה בקהילה בל למי שמעוניין בכך להצטרף ותובשל כך מאפשר, כל הזמן ברשת

 נשמר כך שכל מה שנכתב זמינות הקהילה מבליט גם את העובדה שהפעילות בקהילה מתועדת כל הזמן על

 Distributed collaborative learning communities,מונח נוסף. בארכיון הממוחשב של הקהילה
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)Alvarez, 2006 ( רואת היכולת שלהם להיפגש כדי ליצומדגיש את הלמידה המשותפת של חברי הקהילה 

  . ידע חדש

בשני יכולות לפעול במקביל ו מקוונות בלבד, קהילות ידע יכולות להיות פרונטאליות בלבד

מצד . מהיתרונות של כל אחת מדרכי ההתקשרות תוליהנו )Alvarez, 2006; Leung, 2009 (המישורים

 ,Alvarez(יצור קשרים עם קהל רחב של אנשים ובקלות יחסית  לחבריםל  המימד המקוון מאפשר,אחד

 ,Wasko & Teigland, 2004; Kurtz & Snowden( תוך שמירה על מידה רבה של אנונימיות ,)2006

לאנשים המתקשים לדבר בפני קהל להתגבר בקלות יחסית על  המימד המקוון מאפשר, בנוסף .)2007

מפגשים , ניצד שמ). DiMicco et al., 2008( ולהביע את דעתם בפני קהל רחב של עמיתים ,לוהלהחששות 

 תחושות חזקות יותר של שותפות והזדהות בין חברי פנים אל פנים המתקיימים מעת לעת מייצרים

מפגשים פרונטאליים מאפשרים לקיים בצורה טובה יותר ליבון כך ש. )Wenger et al., 2002(הקהילה 

  ). Zhang & Watts, 2008; Wenger et al., 2002 (ובחינה לעומק של סוגיות לעומת מפגשים מקוונים

  

  מאפייני קהילות הידע המקוונות .2.3

 יה במספר מאפייניםיוהן נבדלות אחת מהשנ, בצורות שונות ומגוונותקהילות ידע מקוונות פועלות 

). Amin & Roberts, 2008 Dubé et al., 2006 ; Henri & Pudelko, 2003(שיפורטו להלן  מרכזיים

ניתן להבחין בין שלושה סוגים ובהקשר זה , המאפיינת אותן תקהילות ידע נבדלות זו מזו ברמת החדשנו

שמטרתן לספק לעובדים מידע שמאפשר להם   משימתיות קהילותמשתייכותראשון הסוג ל. של קהילות

 Henri and(יחסית מידת החדשנות בהן היא מועטה ולכן , לבצע פעולות שונות במסגרת תפקידם השגרתי

Pudelko, 2003(. דומה שעברו הכשרה אנשי מקצוע בהן חברים ו ,תייכות קהילות עבודהמש סוג השניל

 מידת הבקהילות אל. לשיפור עבודתםחדשות בחיפוש דרכים ת מתמקדחברותם בקהילה ו ,לתפקיד

יצירתיות לביצוע פעולות החדשנות היא בינונית שכן היא אינה עוסקת ברעיונות חדשים אלא בדרכים 

 ם מחפשי בהןיםחברהו  ,ת בידע מופשטות מומחים שעוסקוקהיל ת משתייכוסוג השלישיל. מוכרות

בקהילות מסוג זה חברי הקהילה משתפים אחד את .  להתמודדות עם צרכים שוניםים חדשניפתרונות

 Amin(השני במחשבות ובמסקנות מהפעילות שהם מבצעים מתוך שאיפה ליצור ולקדם ידע מקצועי חדש 

& Roberts 2006.(היבט זה .  להבדיל בין קהילות על פי סיבת ההקמה של הקהילה בהקשר זה ניתן

לבין או אם אירוע נקודתי , ונקודתית לצורך התמודדות עם משימה מסוימת ו שהוקמות קהילמבחין בין
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 והן שואפות לפעול לאורך זמן  במטרה אסטרטגית לשיפור השיתוף בידע בתחום מסויםו שהוקמותקהיל

    .)Hara et al., 2009(ארוך 

 זה ניתן בהקשר. החברים בקהילה של הקהילות וההטרוגניות של הפתיחות מאפיין נוסף הוא מידת

ה מסוימת או לעובדים מיחיד המאפשרות רק ות על ציר שנע בין קהילות סגורותלמקם את הקהיל

ות שונלעובדים מיחידות ות הפתוח לבין קהילות ,להיות חבריםבלבד  רקע מקצועי מסוים לעובדים בעלי

עם רמת פתיחות נמוכה הפעילות בקהילות ידע ). Henri and Pudelko, 2003( ועם רקע השכלתי מגוון

בין חברי הקהילה תרבותיים ההמוסדיים ו, חיזוק של הקשרים החברתייםת מקומי מאפשרועם אופי 

)Hara et al., 2009.( כך עולה מידת , ופועלים בה חברים מארגוני רבים, נמצא שככל שקהילה פתוחה יותר

   ).Amin & Roberts 2006(ומשתפרת היכולת ליצור בה ידע חדש , החדשנות של הקהילה

מספר החברים כלומר מבחינת , גודל הקהילההקהילות נבדלות האחת מהשנייה גם מבחינת 

, המונות עד מאה חברים, מצד אחד ניתן למצוא קהילות קטנות. הרשומים לקהילה והפעילים בה

, גדולותמצד שני ניתן למצוא קהילות . בנושאים נקודתיים ומוגדרים היטבדיונים לרוב בהן ומתקיימים 

והדיונים בהן , קהילות אלה הן לרוב קהילות מבוססות ויציבות. הן חברים מאות ואפילו אלפי חבריםב

   ).Dube' et al., 2006( בסוגיות רחבות עוסקים

קהילות ,  בין קהילות ותיקותשר זה ניתן להבחיןובהק ,לוותק של הקהילה מתייחס מאפיין נוסף

 כגוף יציב ומובן מאליום בהן חבריהת על ידי ונתפסלרוב  קהילות ותיקות .עם ותק בינוני וקהילות צעירות

 אינה ןוהפעילות בה ןת את דרכומחפשקהילות חדשות העומת  ל,לאורך זמןשמקיים מטרות ופעילות 

,  בין ותק לבין יציבות אינו הכרחי יש לציין שהקשר.)Hara et al., 2009; Dube' et al., 2006(סדירה 

  . בוחנות מחדש את מטרותיהן ומעצבות את פעולתן בהתאם קהילות ותיקות וישנם מצבים בהם

 בהיבט זה ניתן .השונים בין החברים ידעהזרימה של ההבדל ביו הקהילות השונות מתבטא גם ב

לבין קהילות בהן , ישנה זרימה חופשית של מידע בין קהילות שבהן הידע על ציר שנע למקם את קהילות

תהליכי הפרסום של תכנים מלווה בבקרה קפדנית של מנהלי הקהילות שמאשרים באופן פרטני כל פריט 

  ). Ardichvili, Page & Wentling, 2003( ופריט לפני הפצתו לכול חברי הקהילה

 חברי קרי במידה שבה,  של הקהילהירה הטכנולוגיתאוובהקהילות נבדלות אחת מהשנייה , לבסוף

 גמישות לחברי מאפשרת התשתית הטכנולוגית מידה שבהבו, הקהילה תלויים בתמיכה הטכנולוגית

 באופן פשוט ללא צורך בסיוע של גורם מתווךלשתף ולאתר ידע ו ,נוחה להםההקהילה לפעול בצורה 

)Barrett et al., 2004.(   
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  מקוונותהידע הפייני קהילות  לניתוח מאמימדים

  

 לניתוח מימד
  הפעילות

  מקור  טווח דרגות

  חדשנות

  משימתיות

  עובדים

  מומחים

Henri and Pudelko, 2003 

Amin & Roberts 2006  

  סיבת ההקמה
  משימה נקודתית

  קהילות אסטרטגיות
Hara et al., 2009  

  פתיחות
  פתוחות

  סגורות

Hara et al., 2009  

Henri and Pudelko, 2003  

  גודל
  קטנות

  גדולות
Dube' et al., 2006  

  ותק

  ותיקות

  בינוניות

  צעירות

Hara et al., 2009 

Dube' et al., 2006  

  זרימת ידע
  זרימה חופשית

  סינון ובקרה
Ardichvili, Page & Wentling, 2003  

  טכנולוגיה
  תלות

  עצמאות וגמישות
Barrett et al., 2004 
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   מקוונותילות ידעקהמאפייני הפעילות ב .2.4

, ו לעילבנוסף למאפיינים הכלליים של הקהילות שנמנ, רובד משמעותי לבחינתן של קהילות הידע

ר למספר החברים מעב. )Osimo, 2008 (מבחינת סוג הפעילותעוסק בפעילות בקהילות מבחינת ההיקף ו

ת אחת מהשנייה ברמת הקהילות נבדלו,  שהוגדר לעיל כגודל הקהילההמאפיין, קרי, הרשומים לקהילה

) login(הנכנסים החברים רמת הפעילות מורכבת משיעור . )Kosonen, 2008 (הפעילות של החברים

 ומשיעור המקבלים מתדירות הכניסות לקהילה של כל חבר קהילה, לקהילה מבין הרשומים אליה

 הפעילות ניתן בהקשר של סוג. )Stuckey, 2007 ( מהקהילותותהעדכון שנשלחהודעות והקוראים את 

 פרסום הודעה על כנס או כגוןהעומדים לרשותו של כל חבר קהילה להצביע על כמה סוגים של פעילות 

סוגי הפעילות הללו . התייעצות מקצועית בין עמיתיםו שיתוף בספרות מקצועית, מודעת דרושים

יבת תגובות לפריטי כת, ביניהם צפייה בפריטי מידע המתפרסמים בקהילה, מתבטאים במגוון של פעולות

, מסמכים(פתיחה יזומה של דיון מקוון והעלאה של פריטי מידע מסוגים שונים , מידע ושאלות של עמיתים

  . )Fontaine & Millen, 2004( ולמען מטרות שונות) מצגות וקישורים

שבין מצביעים על כך מספר מחקרים ו ,רמת הפעילות של חברי הקהילות משתנה מאדם לאדם

מגיבים ההמעלים תכנים ו ,יםיאקטיבמהגולשים הם משתמשים בלבד  10%-ולשים באינטרנט כ הג100%

. תכנים חדשיםהפצה של יוזמים מהגולשים  3%- כרק , זאת ועוד.  השוניםבאתריםלתכנים המתפרסמים 

התכנים של  האין וקרועיצורך לאתרים ל כניסה תפעילות פסיבית הכוללשאר החברים מסתפקים ב

 למשתמשים פסיביים םצור הפרדה בין משתמשים אקטיביייבכדי ל. )Osimo, 2008( בהם המתפרסמים

אורבים המכונים לבין ,  וצופים בלבדPostersבקהילות ידע נעשתה בספרות הבחנה בין מפרסמי תכנים 

Lurkers )Preecea, Nonneckeb, & Andrewsc, 2004  .(אדם שהפיץ תוכן על פי הבחנה זו מפרסם הוא 

 Lurker ,אורב). שלושה חודשיםשל למשל (אז הקמת הקהילה או בתקופה קצובה מהו בקהילת ידע כלש

פרסם בעצמו תכנים מ אך לא ,מתואר כחבר קהילה שצופה בתכנים שמתפרסמים בקהילת ידע מקוונת

  ). Preecea, Nonneckeb, & Andrewsc, 2004(בתקופה שנקבעה 

התייעץ עם ליכולת מתן מידע ו, ידעילת ידע של הנגשת ת של קהו המרכזיותבכדי למלא אחר המטר

 עומד בפני ,ראשית . הקהילה מספר אתגרים מרכזייםעומדים בפני, )Bishop et al., 2008(עמיתים 

 םחבריהעוסקת בסוגיות מרכזיות עבור  שעיקרו להבטיח שהקהילה יאתגר הניהולה הקהילה

)Mcdermott, 2000 .(יזום ולדחוף את חברי ל, חייב את מוביליה לפעול טובה מניהול קהילה בצורה

 Probst & Borzillo, 2008; Dube´ et ( ובידע מקצועילשתף את חבריהם בלבטים מקצועייםהקהילה 
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al., 2005.( צליחה לשמור על חיות שמשמעותו שהקהילה מ, האתגר הקהילתי עומד בפני הקהילה, שנית

  . )Mcdermott, 2000; Dube' et al., 2005(ועל פעילות לאורך זמן 

, )Fontaine & Millen, 2004 (האתגר הטכנולוגימנהלי וחברי הקהילות עומד בפני , שלישית

, הממשק הטכנולוגי בו נעשה שימוש לצורך העברת הידע בין חברי הקהילות הוא נוחשמשמעותו ש

שרויות שהטכנולוגיה חברי הקהילה יודעים להשתמש ולנצל את האפשתומך בפעילות הקהילה וידידותי ו

 ,Mcdermott (האתגר האישי לבסוף עומד בפני הקהילה וחבריה ).Komlodi et al., 2007(מספקת להם 

 מדובר). Fontaine & Millen, 2004 (שיתוף בדילמות ובידע על ידי חברי הקהילה שמשמעותו, )2000

 ,.Hara et al(יה המרכזיות הקהילה מצליחה להשיג את מטרותמידה בה בליבת העשייה של הקהילה וב

2009; Dube' et al., 2006; Ardichvili et al., 2003.(  

  

  השפעה ותרומה של קהילות ידע מקוונות .2.5

ברמת קהילת הידע וברמת הארגון או ,  ברמת הפרט:בכוחה של הקהילה להשפיע בשלוש רמות

חקר זה מתמקד בהשפעת  מ).Fontaine & Millen, 2004(הארגונים אליהם משתייכים חברי הקהילה 

ברמת הפרט הקהילות נותנות מידע מעודכן  .שתאופיין בהרחבה להלן, הקהילה על החברים ברמת הפרט

עובד , לדוגמא(ומרוכז אודות הגורמים השונים המציעים שירותים בתחום המקצועי בו העובד עוסק 

 אודות כל מרכזי הטיפול סוציאלי העוסק בתחום האלימות במשפחה יכול לקבל במסגרת הקהילה מידע

 מידע אודות הכשרות קהילות גם מופיעב ). האלימות במשפחה העומדים לרשותוונותני השירותים בתחום

אפשרות לצפות במודעות דרושים רלוונטיות ולפרסם ישנה  ו,כנסים מקצועיים וימי עיון, מקצועיות

 מאפשרות לעובד להיות מעודכן הקהילות. מודעות דרושים שייחשפו בפני קהל היעד המתאים ביותר

, עמיתיםלפרסומים של , בדמות חשיפה למאמרים מכתבי עתבספרות מקצועית בתחום עיסוקו וזאת 

 ;Amin & Roberts, 2008 (למחקרים המתנהלים בפועל בתחום עיסוקוו למסמכי מדיניות מעודכנים

Leung, 2009( .רצאות מקצועיות מקוונות בעידן האינטרנט הקהילות מאפשרות לעובדים לצפות בה

  של זמן ומאמץתמינימאליוזאת בהשקעה , ניתנות על ידי אנשי מקצוע וחוקרים מובילים בתחוםה

)Boateng, Malik & Mbarika, 2009(  

הקהילות מאפשרות לעובד להתייעץ בצורה שוטפת וזמינה עם עמיתים למקצוע הפועלים בארגונים 

 & Cook-Craig (הים ממקצוע שונה המטפלים באותה אוכלוסיולהתייעץ עם עובדי, ובמקומות שונים

Sabah, 2009(יכול להתייעץ עם עובד  ,דוברים שפה זרה כשפת אםהמלמד עולים חדשים המורה ,  לדוגמא
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 מאפשרות הקהילות. שם קבלת מענה רפואי בשפתם להפנות אותם לבשאלה לאן משירותי הבריאות

 שהעובד יכה מעמיתים ולקבל גיבוי מקצועי להחלטות לקבל תמ,התנסויות מקצועיותלעובד גם לשתף ב

 & Now How )Fontaine ידע, ידע פרקטית מאפשרות לעובד להיחשף ולהיעזר בהקהילו. נדרש לקבל

Millen, 2004( , מתמקד במיומנות המעשית ביותרהידע שהינו) Leung, 2009( , חשיפה זאת באמצעות

כדוגמת ארגון החלל המקצועי בעבור (וטכניקות מקצועיות ) צועייםכדוגמת טפסים מק(לכלים מקצועיים 

זיהוי ואיתור מוקדם של ושיטות ל ת והשאלות בהתמודדות עם מקרה חדשסדר הפעולו, אנשי טיפול

פלטפורמה ליזום וקיום של גם הוות מהקהילות ,  זאת ועוד).הדורשות התערבות טיפוליתסיטואציות 

 ;Hemmasi & Csanda, 2009(  ארגוניים ושיתופי פעולה חוצי ארגוניםשיתופי פעולה מקצועיים פנים

Corallo et al., 2010(.  

תחושות של שייכות לקהילה מקצועית בקרב העובדים ת וקהילת הידע מקדמהחברות והפעילות ב

.  של העובדהמקומיאו הארגון השתייכות רחבה יותר מהשייכות לצוות המקצועי , במובן הרחב של המילה

 העובד שהוא מרחיב  שלואת התחושה, ות היוקרה של המקצועפעילות בקהילות גם מגבירה את תחושה

הפעילות בקהילות מגבירה את , ולבסוף. )Kosonen, 2008, Shoop, 2009 (את הידע המקצועי שלו

ו מעבר ליחידה המקצועית או הארגון אלי,  יכולת להשפיע על מהלכים גדוליםלו שיש  של העובדהתחושה

  . ).Stoll et al., 2006 (הוא משתייך

הפעילות בקהילת ידע מקוונת ,  אשר מאפיינת את כל ההשפעות שנמנו עד כה,ברמה כללית יותר

. וללא צורך בהשקעת משאבים גדולים של זמן ותנועה במרחב, נגישה, מתאפיינת בהיותה פעילות זמינה

וכן חדשים המשיקים ברמות שונות לעבודה הקהילות מאפשרות מצד אחד חשיפה לתחומי ת, זאת ועוד

ומספקת לו , ובכך הקהילה מאפשרת את הרחבת היריעה המקצועית של העובד, של חבר הקהילה

הקהילות מאפשרות , מצד שני. )Cheung & Lee, 2009 (הזדמנויות לחשיבה מחודשת על רעיונות מוכרים

חיפוש ואיתור של מידע להשקיע זמן מיותר במבלי , יסוקולעובד להתמקד בידע נקודתי ומדויק בתחום ע

   .  )Fontaine & Millen, 2004( רלוונטי

  

  במגזר הציבוריאתגרי הידע  .2.6

עוסק בקשת רחבה של נושאים וסוגיות , על שלל האתגרים המונחים בפניו, המגזר הציבורי

)Dawes, Cresswell & Pardo, 2009 .(לעצב היא   המגזר הציבורייהמשימה המרכזית העומדת בפנ

 התמודדות מורכבת עם סוגיות זאת על ידי,  בצורה הטובה ביותרציבורשרת את הוליישם מדיניות שת
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שיהיה זמין , שלוט בידע מקצועי מגווןהעובדים נדרשים לשימה זו כדי לבצע מ). Watson, 2007(שונות 

האפשר על מקורות מידע  להתבסס ככל ידע מקצועי זה צריך). Willem & Buelens, 2007 (ונגיש בעבורם

 ואינו , בידי אדם אחדוא,  אינו מצוי במקום אחדהוא ,)Juen & Al-Hawamdeh, 2001(אמינים ובדוקים 

 ).Currie & Suhomlinova, 2006( השכלה ספציפית  בעלימשתייך לתחום מקצועי מסוים או לאנשים

מחוצה  הציבורי ומהמגזר, ים רביםבכדי לבצע את עבודתם נדרשים העובדים לידע המצוי בידיהם של אנש

 ,Gould(אצל בעלי מקצועות שונים  לידע המצוי, )Currie & Suhomlinova, 2006; Watson, 2007 (לו

ריבוי הארגונים המבנה של המגזר הציבורי ו). Peraz et al., 2008(הרחב ציבור  בקרב הואף) 2003

 מפני שהידע נמצא בקרב עובדים ,וקים לו מעצים את הקושי בהעברת ידע לעובדים הזקבוהפועלים 

 ,Dawes, Cresswel & Pardo (המשתייכים לארגונים שונים בעלי שפה מקצועית ושיטות עבודה שונות

2009.(   

כדי להקים מסגרת דיור לאנשים בעלי צרכים מיוחדים יש לבחון שיקולים הכוללים ב, לדוגמא

התאמה של סביבת המגורים לפעילות  ,המיועדיםהתאמה של המבנה הפיזי ליכולותיהם של הדיירים 

הקמת מסגרת הדיור . עודה והתאמת דרכי הגישה אליהן ומציאת מסגרות תעסוק, הפנאי של הדיירים

כדי לבחון את . אמורה להתחשב גם ברצונותיהם ובצרכיהם הייחודיים של הדיירים העתידיים הספציפיים

הנדסה ובנייה , תזונה, שיקום תעסוקתי, עבודה סוציאליתנדרש שילוב של ידע בהללו השיקולים השונים 

קבלת לכדי  ש,משמע.  של דיור לאנשים בעלי צרכים מיוחדיםיחסות לסוגיה הספציפיתוכל זה בהתי, ועוד

ומים  מתחם לרכז ידע המצוי בידי אנשי של המגזר הציבורי ישבתחום אחריותו בנושאים שונים החלטות

 ,.Perez et al(ומחוצה לו וביחידות שונות בתוך המגזר הציבורי  שונים העובדים בארגונים, מגוונים

2008 .(  

 תיאורטיניסיון לגשר בין הידע העת הבקושי רב בבשגרת עבודתם עובדי המגזר הציבורי נתקלים 

הניסיון לייצר ). Mullen, Bledsoe & Bellamy, 2008 (םביעת המדיניות בתחומים רבילבין תהליך ק

תה יתקיימו תהליכים מסודרים של הפיכת ידע מחקרי לידע המסייע לקבלת החלטות תשתית בעזר

 ,.Graham et al( במקרים ממוקדים לרוב שהמחקר עוסק כךנובעים מה נתקל בקשיים רבים ,מקצועיות

 אינו מספק ממצאים חד משמעיים שניתן להתבסס עליהם לטובת גיבוש מדיניות רחבה כןול, )2006

)Swan et al., 2010 .( קייםנובע מכך שתהליכי המחקר הם ארוכים ויקרים ולא בכל תחום קושי נוסף 
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 & Regehr, Stern(ידע מקצועי המבוסס על מחקר מעמיק שניתן להסיק ממנו מסקנות אופרטיביות 

Shlonsky, 2007.(  

  

  ידע בשירותי הרווחהאתגרי ה .2.7

 מהעובדים 80%-כ .ה הסוציאליתראל הוא מקצוע העבודהמקצוע המוביל את שירותי הרווחה ביש

 הזרוע הביצועית המרכזית של משרד הרווחה ברשויות מהווים אתה ,במחלקות לשירותים חברתיים

ידע תיאורטי במקצוע העבודה והיישום של שימוש ה). 2010, צבע( הם עובדים סוציאליים ,המקומיות

ועי בתחום העבודה הסוציאלית  הידע התיאורטי המקצ.בשל מספר גורמיםבמיוחד  מורכב הסוציאלית

ובשל כך שמדובר בתחום שעדיין מתגבש ומתעצב , בשל גילו הצעיר יחסית של המקצוע, אינו מבוסס דיו

)Taylor, 2006(. העבודה הסוציאלית השילוב בין ידע ואומנות בתחום )Thyer, 2008(, נרטיב הייחודי וה

ס אמפירי של הידע המקצועי לכדי בסיס ידע מקשה על  ההמשגה והביסו, שנוצר בין המטפל והמטופל

הקהילה המקצועית של העבודה הסוציאלית פיתחה קוד אתי ש  למרות).Raid, 2002(תיאורטי מובנה 

  ).Gredig & Sommerfeld, 2008(בסיס ידע מדעי מספק היא עדיין איננה מציגה מרשים ומומחיות רבה 

ברור של יישום של ידע תיאורטי בפרקטיקות  ישנו קושי בגיבוש של תהליך מסודר ו,זאת ועוד

והקושי לתרגם את , םי בגלל הייחודיות של המקרים השונים בהם מטפלים העובדים הסוציאליהעבודה

 ,Cnaan &  Dichter( הניסיון המקצועי המצטבר מהטיפול במקרים השונים לכללים תיאורטיים ברורים

2008( .  

ובע בין השאר נה וסר בבסיס ידע מובנה לצורך עבודתםעל חמעידים עצמם  םהעובדים הסוציאליי

 & Cnaan( בתוך תחום העבודה הסוציאלית שונים בין תחומי העיסוק הגדולהקיימת שונות שמכך 

Dichter, 2008 .(מתבטא  ,העבודה הסוציאליתבמקצוע הפרקטי לצד   תיאורטי-  מתח בין הצד המדעיה

ניסיון לעשות הבין ל ביסוס עבודתו על ידע תיאורטיבין בה נתון העובד הסוציאלי תמידית הדילמה ב

דילמה זאת נובעת ). DePoy, Hartman & Haslett, 1999(שימוש בידע האנושי הנכון לביצוע עבודתו 

לבחור את דרכי שיסייעו לו  ת מחקרים וספרות מקצועיסס את עבודתו עלמצד אחד עליו לבמכך ש

, עליו לנקוט בגישה מעשית בכדי להכיל את הייחודיות, נימצד שו. המתאימיםהמקצועית ההתערבות 

  ). Watson, 2007; Trevithick, 2008(מענה מקצועי ומיידי מתן כל מקרה הדורש השונות והמורכבות של 
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באופן מובהק ידע שמקורו  ים מעדיפיםיעובדים סוציאלנמצא ש, בהקשר של הדילמה שהוצגה לעיל

הם  ).2007, טייטלבאום ושור, איגלשטיין; Watson, 2003( בפרקטיקה ובעמיתים שלהם למקצוע

 באופן גבוה מאמרים וספרים מדרגים ו,תפורמאלי מידע שמתקבל באמצעות תקשורת בינאישית מעדיפים

מטפלים צעירים נטו יותר מעניין לציין כי . שנוצרו על ידי עובדים סוציאליים שעוסקים בטיפול בלקוחות

 & Cha, Kuo & March, 2006; Dunér( הנחיות מנהליות וארגוניות ברים להשתמשממטפלים מבוג

Nordström, 2006.( ונעזרים בו,  בידע תיאורטיש מצומצם יחסית עושים שימוםהסוציאליי העובדים 

נעשה גם שימוש מוגבל  ,בנוסף לכך.  לרשותםותבכדי להרחיב את מגוון דרכי הפעולה האפשריות העומד

למרות שתפקידם של , ם שתפקידם לחנוך ולהנחות את אנשי הטיפול החדשיםבמערך של מדריכיבלבד 

 ;Mullen, Bledsoe, & Bellamy, 2008 (.המדריכים מעוגן בתפישה המקצועית של העבודה הסוציאלית

McDonald et al. 2008( .  

  

  קהילות ידע מקוונות במגזר הציבורי .2.8

אומץ על ידי ארגוני המגזר אחר כך ו, רטיקהילות ידע הן כלי עבודה שהתפתח לראשונה במגזר הפ

קהילות הידע מסייעות לארגוני המגזר הציבורי בהתמודדות עם . )Amin & Roberts, 2006(הציבורי 

ת הידע וקהיל, בראש ובראשונה. וזאת בשל המאפיינים הייחודיים של קהילות הידע, אתגרי הידע שלהם

 לידע מקצועי מגוון מבחינת התחומים והה וקלהשרות לעובדים נגישות גבשל המגזר הציבורי מאפ

בקהילת הידע נחשף העובד בקלות יחסית לידע מתחומים , קרי. ומקורות המידע ומבחינת סוג הידע

. ידע המסייע לו בהתמודדות עם סוגיות מורכבות, מקצועיים המשיקים לעבודתו וממקורות מידע מגוונים

שר לעובדים לבחון את ההחלטות שלהם בקרב אנשי מקצוע מאפהמנגנון התייעצות רחב הקהילות מהוות 

על הקושי בביסוס , ולו באופן חלקי,  וכך להתגברהמקצועיהבקיאים בתחום ויכולים לתרום מניסיונם 

  ). Satterfield, 2009(ההחלטות על מחקרים מעמיקים 

 רב משתתפים שיחשל ליצירת מרחב מקצועי גם  תורמות קהילות הידע המקוונות במגזר הציבורי

מאפיינת את ההקשר  זאת בניגוד לחציצה הבין ארגונית והתוך ארגונית ש, הציבוריתת המדיניותבזיר

השיח הבין ארגוני מציע . )Currie et al., 2006; Mischen & Jackson, 2008(הארגוני במגזר הציבורי 

היותן של הקהילות .  סוגיהתוך התייחסות רחבה לכלל האלמנטים המרכיבים כל, פתרונות מקיפים יותר

 וחציצה בין ארגונים מעמידה קושי מסוים בפני עובדי המגזר הציבוריפורמאלית נטולות היררכיה 
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סוג כזה של שיח ותקשורת ישירה וזמינה בין ואשר אינם מורגלים ב ,עובדים בארגונים בירוקראטייםש

  . )Willem & Buelens, 2007(בכל הדרגים כלל העובדים 

נוצר בקהילת הידע בין עובדים מארגונים שונים ובין בעלי רקע מקצועי שונה מאפשר השיח ש

תהליכים שלא פשוט לבצעם במסגרת , ובחינה מחודשת של שיטות עבודה, חשיבה חדשנית ויצירתית

להתגבר על מחסומים לחברים ההשתייכות הוולונטרית לקהילת הידע מאפשרת . העבודה השגרתית

 & Currie( ממוסד ובירוקראטי, במגזר הציבורי הנובעים מהיותו גדולארגוניים שקיימים 

Suhomlinova, 2009 .( מבלי להיות כבולות , הידע בקהילותמתפתחות באופן טבעיהחדשנות והיוזמות 

 & Amin(צורך לפעול בהלימה לתפישה ארגונית קיימת ללוחות זמנים ול, לאילוצי המבנה הארגוני

Roberts, 2008.(מאפשרת ומעודדת את גם  מפני שהיאיש יתרון ות הידע קהילל תיכות הוולונטרי להשתי

  ). Cross et al., 2005( חברי הקהילה להביע את דעתם באופן חופשי ופתוח

נהנים באופן שגרתי מהגנה מביקורת מקצועית רחבה בשל אשר עובדי המגזר הציבורי , יחד עם זאת

העובדים נוטים . ך על שגרות בירוקראטיות פועלים בהסתמשהםפני ומ, השתייכותם לגוף בירוקראטי

, ביקורת מצד עמיתים החושפות אותן למקוונותת ידע ודעות מקצועיות אישיות בקהילב שיתוףמלהרתעה 

 & Currie & Suhomlinova, 2009 ; De Laat(ולעיתים אף גורמים חוץ ממשלתיים  כפיפים ,מנהלים

Broer, 2004 ; Mischen & Jackson, 2008 ; Shoop,2009.(  

קהילות , בנוסף לכל האמור לעיל בדבר תרומתן של קהילות ידע לאתגרי הידע של המגזר הציבורי 

הידע בתחום הרווחה משמשות בתפקיד ייחודי בשל הקושי המובנה שהוצג לעיל בשילוב בין הידע 

חום הרווחה מהוות מרחב קהילות הידע בת. התיאורטי לבין הידע הפרקטי במקצוע העבודה הסוציאלית

י בשל השילוב בין פרסום של פריט, לשיח שוטף בין העולם המחקרי תיאורטי לבין עולם העבודה המעשית

 .)Gredig & Sommerfeld, 2008(  לפריטי המידע הללומידע מחקריים לבין תגובות של אנשי מקצוע

ידע מקצועי בתחום העבודה של סודר משמעותי ביותר ממאגר הקהילות בתחום הרווחה הן למעשה 

ובשל היכולת לבחון מקרים נקודתיים בהיבט רחב תוך , פרקטיקהבשל השילוב בין מחקר ל, הסוציאלית

  . קבלת תובנות כלליות מתוך המקרה הספציפי

  



21  

   בישראלהקמת קהילות ידע מקוונות בשירותי רווחה .3

הקמת קהילות ידע טובת  ל לפעול בישראל החל משרד הרווחה והשירותים החברתיים2005בשנת 

 התבססה על עקרונות שנוסחו במסמך  הקהילותהקמת. רותי הרווחה השוניםמקוונות עבור העובדים בשי

המסמך קבע בין היתר שהלקוח העיקרי של ). 2005, צבע ("סנט"מסמך ייזום עו"פנימי של המשרד שכונה 

 תעודדנה שיח מתמיד קהילותשה; וחה ישיר בלקוחות שירותי הרוהקהילות יהיה העובד העוסק בטיפול

 תשאפנה קהילותשה;  לא תתמקדנה בהצגת ידע קנוניולמידה סביב שאלות הנוגעות לפרקטיקה ושהן

שפרטי הידע והמידע הנמסרים ; להשתלב בתהליכי העבודה הקיימים אך לא תשמשנה לצרכי פקוח

היה פשוט וברור מאליו ולא ידרשו  כך שהשימוש בקהילות י,אפשרים יהיו קצרים וממוקדים ככל הלעובד

נקבע שהקהילות תאפשרנה שמירה ואחזור של פרטי ידע , כמו כן. תהליכי הדרכה והטמעה ממושכים

פי צרכי החברים בקהילה כפי שהם מגדירים - שהידע יאורגן בה על; ממוינים לצד שיח בקבוצות דיון

כלוסיית יעד של שירות רווחה ולא על פי שהקהילות תוגדרנה על פי סוגיה מקצועית או או; אותם בעצמם

 שהקהילות תנוהלנה על ידי חברי; ")שרות המבחן לנוער"ולא " עבריינות נוער"למשל (יחידה ארגונית 

 ושהמשרד שיזם את הקמתן ומאפשר את המשך פעילותן לאורך זמן לא ידרוש לעצמו כל תפקיד הקהילות

 בידי מנהלי הקהילה על פי הכללים שהם הילה נתונה על קבלת מועמד לקשההחלטה; וסמכות על התכנים

ידי סיסמא השמורה לחברים אך ששמות החברים ותפקידיהם -קבעו ושהכניסה לקהילות תהיה מוגנת על

  . יהיו גלויים לחברי הקהילה שכניסתם אושרה

ן עקרו. בהפעלת הקהילותנפח הפעילות בהן נוספו מספר עקרונות ב הגידולעם התפתחות הקהילות ו

 על ידי שליחה של הודעת דואר ,קרי, "דחיפה של מידע"אחד היה שהפצת המידע תעשה גם באמצעות 

ה נועד לאפשר ן זועקר. אלקטרוני יומית ובה תמצית הפריטים החדשים שהופיעו בקהילה באותו יום

צמו  להיכנס לאתר עיהיו חייבים מבלי ש,באתר הקהילההתעדכן בקלות אודות הנעשה לחברי הקהילה ל

וח ידע עקרון שני היה לפעול למציאת דרכים לחבר בין תהליכי למידה ופית. ולתור אחר פריטים חדשים

לקראת להתעדכן בקהילות  לות תאפשרנה לחבריםכך שהקהי, לבין תהליכי הלמידה בקהילות, קיימים

   . כלים מקוונים באמצעותמהאירועים הללוהמשיך ולדון בתכנים ומצד שני ל, הכשרות וימי עיון מצד אחד

 שם שנועד להצביע ,"סנט"מיזם עו"הקמת קהילות הידע המיזם כונה תהליך  של ראשיתוב, כאמור

את הצורך של העובדים  בכדי לבטאשם זה נקבע . האינטרנטעל הקשר בין עבודה סוציאלית ורשת 

ליט ושיווקי המותג למרות היותו שם ק. ובעדכון ויצירת ידע מקצועימציאת כלים חדשניים בהסוציאליים 

במטרה להזמין לקהילות גם עובדים ומנהלים " קהילות הידע"סנט נזנח לאחר זמן קצר לטובת המונח "עו

צעד זה הדגיש את הרצון של . שהם אינם עובדים סוציאליים וגם את לקוחות שירותי הרווחה ונציגיהם
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 גורמי הטיפול באוכלוסיות הרווחה  דיון ושיח מקצועי בין כלקיים מסגרת בה יתאפשרלמנהלי הקהילות 

  .ללא התייחסות לרקע המקצועי שלהם

שש עשרה נוסדו  2008עד תחילת שנת . 2006הקהילה המקוונת הראשונה החלה לפעול בספטמבר 

 מספר, 2010בתחילת שנת , שנתיים מאוחר יותר. 1,977 -הגיע ל ומספר החברים בהן  קהילות חדשות

 מוקדשות לאוכלוסיות 19, מבין הקהילות.  חברים6,000 - למעלה מןע ובההקהילות עמד על עשרים וארב

, אנשים עם פיגור שכלי, ילדים ובני נוער בסיכון: היעד השונות של המשרד ולשירותי רווחה שבפיקוחו כגון

ת ניהוליות של חמש קהילות נוספות עוסקות בסוגיו. עיוורים וליקויי ראיה וכיוצא באלו, אימוץ, אומנה

  . הכשרת עובדים וניהול המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיותכגוןומי הרווחה תח

. היקף השימוש והפעילות באתרי הקהילות גדל באופן עקבי מאז הקמתןניתן לראות בבירור כי 

מספר הכניסות לאתרי . 2010 קהילות בינואר 24 - ל2007מספר הקהילות גדל מעשר קהילות בינואר 

מספר . 10כמעט פי , 2010 כניסות בינואר 15,000 - ללמעלה מ2007 כניסות בינואר 1,586 - דל מהקהילות ג

  ).1 ראה תרשים (6,000 -  למעלה מ855 -החברים בקהילות גדל בתקופה האמורה מ

  

  2010 – 2007פעילות בקהילות הידע ינואר : 1 תרשים

פעילות בקהילות ידע ינואר 2007 - 2010
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  שאלת המחקר .4

שאלת . מחקר זה בא לבחון את פעילותן והשפעתן של קהילות הידע בשירותי הרווחה בישראל

? המחקר המרכזית בעבודה זו היא מה מאפיין את הפעילות בקהילות הידע של שירותי הרווחה בישראל

  :למספר שאלותמתחלקת שאלה זו 

 ?מהי מדיניות הרישום והקבלה של הקהילות? קהילות הידעונה היא מה מאפיין את השאלה הראש

האם הן הוקמו סביב שיתוף בידע ? ומה מוקד הפעילות של הקהילה? מה ותק הפעילות של הקהילות

ידע בסוגיות הקשורות לאוכלוסיות יעד הנמצאות בטיפול שירותי הרווחה או סביב רצון לקדם שיתוף ב

  ? ארגוניות שונותסביב סוגיות

 והאם קיימים הבדלים במידת בקהילות הידע הפעילותהשאלה השנייה היא מה מאפיין את 

שאלה זו בוחנת איזה סוג של פעילויות מתקיימות ? הפעילות בקהילות לפי חלוקה למאפיינים שונים

ברי הקהילה איזה ומה היקף העיון והצפייה בתכנים המתפרסמים בקהילות מתבצע על ידי ח, בקהילות

שאלה זו בוחנת את . ומה היקף השימוש האקטיבי של פרסום תכנים מתבצע על ידי חברי קהילות הידע

  .היקף הכתיבה והצפייה בתכנים המתפרסמים בקהילות הידע על ידי החברים השונים

 של משרד הרווחה חברי קהילות הידע המאפיינים המרכזיים של םמההשאלה השלישית היא 

 המאפיינים המרכזיים של חברי הקהילה המצהירים על עצמם שהם םומה? החברתייםוהשירותים 

 לאתר מכנים משותפים בין חברי הקהילות מבקשתשאלה זו  ?לוקחים חלק פעיל במיוחד בנעשה בקהילה

מידת הגיוון כמו כן להצביע על  ו,ולזהות האם הרקע המקצועי שלהם הוא בעל אופי הומוגני או הטרוגני

 האם ישנם בדוק להמחקר מבקשבהמשך לשאלות אלו . ם ובמגזרים בהם עובדים חברי הקהילותבארגוני

האם בנוסף ייבדק . קהילותדומים בין חברי הקהילות הפעילים יותר במאפיינים מאפיינים ייחודיים ו

 גם אלא, קוראים ומתעדכנים בנעשה באתרי הקהילותחברים שלא רק ישנם מאפיינים משותפים ל

  .הצגת שאלות ושיתוף בחוויות מקצועיות, ליצירת הידע המשותף על ידי כתיבת תגובות לפריטיםתורמים 

התרומה כיצד תופסים חברי הקהילות את השאלה הרביעית העומדת במרכזו של מחקר זה היא 

באיזה מידה הם מרגישים שחברותם ו ,של חברותם בקהילות הידע לעבודה המקצועית שלהם וההשפעה

שאלה זאת .  עם עמיתיםההתייעצות בהם יבידע מקצועי ואת דרכאופני העדכון נתה את בקהילות שי

 את תפקידם בצע לזהות באיזה אופן חברי הקהילות חשים שחברותם בקהילה תורמת להם למבקשת

להיות עובדים טובים , לפי תפיסתם,  האם הקהילות אכן מצליחות לסייע לחברים,בצורה טובה יותר

נגישות רבה יותר לידע מקצועי מאפשרת להם  הקהילה מרגישים שחברותם בקהילות  האם חברי,יותר

  . אנשי מקצוע טובים יותרתוכתוצאה מכך להיו להתייעץ עם עמיתים מאפשרות להםוהאם הקהילות 
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  אוכלוסיית המחקר .4.1

 5,517 -  כ)2009נובמבר ( אוכלוסיית המחקר כללה את כול חברי קהילות הידע בעת הפצת השאלון

  .  קהילות22 -חברים ב

הרישום . עובדים בשירותי רווחה שהצטרפו לקהילות באופן וולונטריברובם חברי הקהילות הם 

גיוס חברים לקהילות הידע . לקהילות הידע מתבצע באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של משרד הרווחה

בבית הספר רות במסגרת קורסים והכששמתקיימות הרצאות בנושא שיתוף בידע במסגרת תבצע מ

מנהלי הקהילות נוהגים להציב דוכני הרשמה לקהילות , בנוסף לכך. המרכזי להכשרת עובדי רווחה

מערך ב סתייעתדרך גיוס נוספת מ.  לגייס חברים נוספיםכדיבכנסים מקצועיים העוסקים בנושאי רווחה ב

טרף לקהילות הידע של הפיקוח הארצי והמחוזי של משרד הרווחה המזמין את הגורמים המפוקחים להצ

  . המשרד

  

  שיעור ההיענות .4.2

תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים , על ידי האגף למחקרבקשה להשתתף בסקר נשלחה ה

בהודעה התבקשו חברי הקהילות להיכנס . לכתובת הדואר האלקטרוני של כל חברי הקהילותהחברתיים 

ים אחרי שליחת השאלון בפעם הראשונה עשרה ימ. לשאלון מקוון באמצעות קישור שצורף להודעה

שבוע לאחר מכן נשלח מכתב תודה .  תזכורת ובקשה נוספת למלא את השאלון לכל חברי הקהילותנשלחה

 1,669סך הכול בסופו של האיסוף התקבלו . לכל חברי הקהילות עם הזדמנות נוספת להשיב על השאלון

גורבטוב  ( מהאוכלוסייה הרשומה בקהילות30% -כשהם , ) טפסים כפולים200 - לאחר מיפוי של כ (טפסים

יצגים במיוחד קבוצה זו או יאין אפשרות לדעת אם חברי הקהילות שענו על השאלון מ. )2010 ,עמיתיםו

 חברים קהילה 300 -  ונשלח ל2008יש לציין שבסקר מוקדם שהתקיים במאי . אחרת מבין חברי הקהילות

פיין , גורבטוב( ) תשובות98 - כ(קבל שיעור היענות דומה  מחברי הקהילות הת10%באותה עת ו ושהי

   .)2008, ושריף

  

  כלי המחקר .4.3

אודות השימוש מגוון במסגרת מחקר זה נעשה שימוש בשני כלים מחקרים במטרה לקבל מידע 

אוספת באופן שוטף מידע אודות ההכלי הראשון הוא המערכת התפעולית של הקהילות . בקהילות הידע
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הכלי השני הינו שאלון מקוון שנבנה . קהילות ועוקבת אחר הפעילות באתרי הקהילותהשימוש הנעשה ב

השאלון נשלח באמצעות הדואר האלקטרוני לכלל חברי ". טפסים ברשת"על פלטפורמה של מערכת אתר 

שאלון . כתובות הדואר האלקטרוני נלקחו מתוך מערכת הניהול של הקהילות המכילה נתון זה. הקהילות

תכנון והכשרה במשרד הרווחה המוביל את הפעלת קהילות , נה בשיתוף עם צוות האגף למחקרהמחקר נב

קר מדגמי שהופץ בקרב מדגם אקראי של חברי בחלקו על שאלות שהופיעו בסהשאלון התבסס . הידע

  ).Cook-Craig & Sabah, 2009 ; 2008פיין ושריף , גורבטוב (2008הקהילות במאי 

מקום עבודה , תפקיד, גיל, מין( של המשיבים המאפייניםשאלות על כלל ) 'אנספח (השאלון 

קבלה וקריאה של , מועד הצטרפות לקהילות( שאלות על מאפייני הפעילות שלהם בקהילות הידע ,)וכדומה

- וכ, )'כתיבת תגובות והעלאת פריטי מידע לקהילה וכו, עדכונים הנשלחים מהקהילה לדואר האלקטרוני

ההיגדים התייחסו . לדרג את מידת הסכמתם לנאמר בהםלהגיב ובקשו המשיבים  היגדים עליהם הת15

חשיפה לתחומי על , קהילהב על שימוש בידע שנרכש,  עם עמיתיםדיווחים של המשיבים על התייעצותל

, השאלות בסקר. שביעות הרצון הכללית שלהם מחברותם בקהילות ומאיכות התכנים בהןעל ידע חדשים ו

  . ו שאלות סגורות בהן המשיבים התבקשו לבחור את התשובה הנכונה ביותר עבורםהי, רובן ככולן
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  ממצאים .5

 מאפייני קהילות הידע .5.1

קבוצות  רוב קהילות הידע של משרד הרווחה הוקמו סביב עיסוק ב1כפי שמפורט בטבלה 

לו בעת  הקהילות שפע22מבין .  יעד של המשרדבאוכלוסייה בעלות מאפיינים ייחודיים שהן אוכלוסיות

 קהילות עוסקות ישירות בשיתוף בידע סביב הטיפול והשירות לאוכלוסיות הנמצאות 16הפצת הסקר 

יתר . משפחות בסכסוך משפטי ועוד, ילדים בסיכון, אנשים עם פיגור שכליכגון , בטיפול שירותי הרווחה

, ול שירותי רווחהניה, עוסקות בסוגיות ארגוניות שונות בהם עוסקים העובדים, שש במספר, הקהילות

  . ניהול ידע ועוד, פיקוח

  

  מאפייני הקהילות: 1טבלה 

מוקד הפעילות של  שם הקהילה
 מדיניות רישום  הקהילה

מועד 
 *הקמה

 ותק

  צעירה  7.2009  סגור מחמיראוכלוסיית יעד אימוץ

  בינוני  3.2007  סגור מחמיראוכלוסיית יעד טיפול והשגחה-חוק נוער

  ותיקה  9.2006  סגור מחמיראוכלוסיית יעד משפחות בסכסוך משפטי

  צעירה  6.2009  סגור מחמיראוכלוסיית יעד סדרי דין

  ותיקה  9.2006  סגור מחמיראוכלוסיית יעד עבריינות מבוגרים

  צעירה  5.2008  סגור מקל אוכלוסיית יעד אוטיזם

  ותיקה  11.2006  סגור מקלאוכלוסיית יעד אומנה

  בינוני  11.2007  סגור מקליעדאוכלוסיית  אלימות במשפחה

  בינוני  6.2007  סגור מקלאוכלוסיית יעד התמכרויות

  ותיקה  11.2006  סגור מקלאוכלוסיית יעד זקנים

  צעירה  12.2008  סגור מקלאוכלוסיית יעד נוער וצעירים בסיכון

  ותיקה  9.2006  סגור מקלאוכלוסיית יעד עבריינות נוער

  ותיקה  12.2006  גור מקלסאוכלוסיית יעד פיגור שכלי

  צעירה  10.2009 סגור מקלאוכלוסיית יעד פעוטות עם צרכים מיוחדים

  בינוני  4.2007  פתוחאוכלוסיית יעד ילדים בסיכון

  בינוני  1.2007  פתוחאוכלוסיית יעד עיוורים וליקויי ראיה

  יבינונ  11.2007  סגור מחמירסוגיות ארגוניות ניהול רווחה ברשויות המקומיות

  ותיקה  11.2006  סגור מחמירסוגיות ארגוניות פיקוח

  בינוני  10.2007  סגור מקלסוגיות ארגוניות עבודה קהילתית

  צעירה  1.2009  פתוחסוגיות ארגוניות חוסן חברתי ומצבי משבר

  צעירה  3.2008  פתוחסוגיות ארגוניות מדיניות רווחה ומדידת תוצאות

  ותיקה  9.2006  פתוחת ארגוניותסוגיו ניהול ידע ולמידה ארגונית
  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים , נתונים תפעוליים, קהילות הידע: מקור* 
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 קהילהה מדיניות הרישום שלכי מוקד הפעילות אינו קובע חד משמעית את מטבלה זו ניתן לראות 

שונה בכל אחד לות פעיקהילות עם מוקד  ניתן למצוא .הוותק של הקהילהואין בהכרח קשר בינו לבין 

  .מהסיווגים לפי מידת הפתיחות או הוותק של הקהילה

  

  מדיניות רישום .5.1.1

לכל קהילת ידע שהוקמה במסגרת משרד הרווחה יש מדיניות קבלה ודחייה של בקשות הרישום 

, פתוחות: מדיניות הקבלה שלהםל בהתאםניתן לסווג את הקהילות לשלוש קבוצות . הנשלחות אליה

א יקהילות פתוחות הן קהילות שמדיניות הרישום שלהם ה. וסגורות באופן מחמיר, קלסגורות באופן מ

קהילות . לקבל כל בקשה שמגיעה אליהם ללא בדיקה האם מדובר באיש מקצוע והיכן עובד מגיש הבקשה

אלו אינן מאפשרות לחברים מזדמנים לצפות בתכנים המופיעים בקהילות אך הן מאפשרות לכל אדם 

פרטים אמיתיים ו כך לשלוח בקשת רישום והן יאשרו אותה ובלבד שהפרטים שנשלחו יראהמעוניין בכ

בקהילות אלו אפשר למצוא גם חברים שאינם בהכרח אנשי מקצוע . ולא בהמצאה של זהות דמיונית

 .אלא אזרחים ופעילים שונים המעוניינים להתעדכן ולעקוב אחר הנעשה בקהילות אלו, מתחום הרווחה

מספר החברים בקהילות אלו עמד .  חמש קהילות עם מדיניות רישום פתוחה2009לו בשנת סך הכול פע

.  מהחברים הרשומים אליהן נכנסו לאתר הקהילה במשך השנה58% - חברים כאשר כ722בממוצע על 

 - אלף כניסות במשך השנה ובממוצע התבצעו למעלה מ30- מספר הכניסות לקהילות אלו עמד על למעלה מ

  .סות לכל אחת מהקהילות כני6,000

קהילות סגורות באופן מקל הן קהילות שמאשרות את כל בקשות הרישום המגיעות אליהן ובתנאי 

 עשר 2009סך הכול פעלו בשנת . שמדובר באיש מקצוע העוסק או המתעניין בתחום העיסוק של הקהילה

 חברים 626עמד בממוצע על מספר החברים בקהילות אלו . קהילות עם מדיניות רישום סגורה באופן מקל

מספר הכניסות לקהילות .  מהחברים הרשומים אליהן נכנסו לאתר הקהילה במשך השנה62% -כאשר כ

 כניסות לכל אחת 9,000 - אלף כניסות במשך השנה ובממוצע התבצעו למעלה מ 90-אלו עמד על למעלה מ

  .מהקהילות

 רישום רק של אנשים המשמשים  קהילות שמאשרות בקשותןקהילות סגורות באופן מחמיר ה

 שבע קהילות 2009סך הכול פעלו בשנת . בתפקידים מסוימים שהוגדרו או כאלו העובדים בארגון מסוים

 חברים כאשר 302מספר החברים בקהילות אלו עמד בממוצע על . עם מדיניות רישום סגורה באופן מחמיר

מספר הכניסות לקהילות אלו עמד .  השנה מהחברים הרשומים אליהן נכנסו לאתר הקהילה במשך68% -כ
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 כניסות לכל אחת 6,000 -  אלף כניסות במשך השנה ובממוצע התבצעו למעלה מ 42 -על למעלה מ

  .מהקהילות

  

  :*2009סיכום שנת , פי מדיניות הרישום אליהן לעהתפלגות הקהילות : 2טבלה 

  מדיניות רישום
מספר 
  קהילות

מספר 
חברים 
  בממוצע

מספר 
כניסות 

  ללכו

ממוצע 
 לכל כניסות

  קהילה

/ יחס רשומים 
מספר החברים 
  שנכנסו בפועל

הודעות ממוצע 
בקבוצות הדיון 

  הקהילכל ב
  121  58%  6,224  31,118  722  5  פתוחה

  168  62%  9,159  91,586  626  10  סגורה באופן מקל

  120  68%  6,041  42,290  302 7  סגור באופן מחמיר

  142  63%  7,500 164,994  544 22  כ"סה
  

  הרווחה והשירותים החברתייםמשרד , נתונים תפעוליים, קהילות הידע: מקור* 

  

מטבלה זה עולה שבקהילות עם מדיניות רישום סגורה באופן מקל יש בממוצע מספר גדול יותר של 

 למרות שמספר החברים בהן בממוצע אינו גדול יותרקבוצות הדיון זאת פעילות ביותר כניסות לקהילה ו

  .ת פתוחותמקהילו

  

  ותק .5.1.2

 קהילות ידע 18 - מאז החלו לפעול כ,2006ארבע הקהילות הראשונות החלו לפעול בספטמבר 

קהילות אלו הוגדרו לצורך מחקר זה .  הוקמו כארבע קהילות ידע נוספות2006בנובמבר ודצמבר . נוספות

שבע . ותק בינוני הוקמו שבע קהילות נוספות ואלו הוגדרו כקהילות עם 2007 -ב. כקהילות ותיקות

  .  ואלו הוגדרו כקהילות צעירות2008-2009קהילות נוספות החלו לפעול במהלך השנים 

מספר החברים בקהילות אלו עמד בממוצע על .  שמונה קהילות ותיקות2009סך הכול פעלו בשנת 

סות מספר הכני.  מהחברים הרשומים אליהן נכנסו לאתר הקהילה במשך השנה61% - חברים כאשר כ618

 כניסות 8,000 - אלף כניסות במשך השנה ובממוצע התבצעו למעלה מ 66-לקהילות אלו עמד על למעלה מ

מספר החברים בקהילות אלו עמד . בשנה זו פעלו שבע קהילות עם ותק בינוני. לכל אחת מהקהילות

. שנה מהחברים הרשומים אליהן נכנסו לאתר הקהילה במשך ה66% - חברים כאשר כ715בממוצע על 

 -  אלף כניסות במשך השנה ובממוצע התבצעו למעלה מ 80מספר הכניסות לקהילות אלו עמד על כמעט  

בשבע הקהילות הנוספות עם ותק צעיר מספר החברים עמד בממוצע .  כניסות לכל אחת מהקהילות11,000

מספר .  מהחברים הרשומים אליהן נכנסו לאתר הקהילה במשך השנה62% -  חברים כאשר כ290על 
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 2,800 - אלף כניסות במשך השנה ובממוצע התבצעו למעלה כ20 -הכניסות לקהילות אלו עמד על כ 

  .כניסות לכל אחת מהקהילות

  

  :*2009סיכום שנת , ותק הפעילות שלהןעל פי התפלגות הקהילות : 3טבלה 

ותק הפעילות 
  של הקהילות

מספר 
 קהילות

מספר 
חברים 
  בממוצע

מספר 
כניסות 
  כולל

 ממוצע
 כניסות

/ יחס רשומים 
מספר החברים 
  שנכנסו בפועל

ממוצע 
דיונים 
  בקהילות

  140  61%  8,281  66,248  618  8  קהילות ותיקות

  247  66%  11,246  78,724  715  7  קהילות בינוניות

  39  62%  2,860  20,022  290 7  קהילות צעירות

  142  63%  7,500 164,994  544 22  כ"סה

  

   משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ים תפעולייםנתונ, קהילות הידע: מקור*

  

גבוה באופן משמעותי לעומת הקהילות מטבלה זו עולה שממוצע הכניסות לקהילות עם ותק בינוני 

יתכן וקהילות שהוקמו לאחר תקופת  .האחרות וכך גם ממוצע הדיונים בקהילות ומספר החברים בקהילה

חים לגבי דרכי הפעולה הנכונים לקידום הפעילות בקהילות ההרצה הראשונית של קהילות הידע הפיקו לק

  .הידע והן מצליחות לגייס יותר אנשי מקצוע להצטרף ולפעול בהן

  

  קהילות הידעבהפעילות מאפייני  .5.2

כל חבר קהילה היה רשום . 6,104 הקהילות עמד על 22 -רשומים לחברים ה מספר ה2009בסוף שנת 

מספר החברים הממוצע עמד .  חברים11,977 -  עמד על כיםהרשומליותר מקהילה אחת וסך כול בממוצע 

קהילה   חברים בקהילת פיגור שכלי1,166 - חברים בקהילת האימוץ ל 76 חברים והוא נע בין 544על 

 כניסות מדי 450 - כ,  כניסות לאתרי הקהילות השונים164,994 התבצעו סך הכול 2009בשנת  ).=316.68(

 20,347 - כניסות לקהילת הפיקוח ל760 והוא נע בין 7,500מספר הכניסות בממוצע לכל הקהילות היה . יום

נכנסו  מהחברים) 63%( כשני שלישבממוצע  ,מים לקהילותשומבין הר. כניסות לקהילת אלימות במשפחה

אחוז הנכנסים בפעול מבין החברים . במהלך שנה זו הקהילה אליה הם היו רשומים בפועל לאתר

.  נכנסים בקהילת סדרי דין86% - בקהילת פעוטות עם צרכים מיוחדים ל49%הרשומים לקהילה נע בין 

עדכונים אודות הפעילות מים מקבלים בדואר האלקטרוני שו מהחברים הר93% -מנתוני המערכת עולה ש

  . המתבצעת בקהילות
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   *2009פעילות חברים בקהילות הידע : 4טבלה 

 פר חברים מס שם הקהילה
  לקהילהרשומים

  פרמס
  LOGIN כניסות

  לכל קהילה

חברים שנכנסו  פרמס
 בפועל לאתר הקהילה

כין נכנסים יחס 
 רשומיםל

 66% 765 20,019 1166 פיגור שכלי

 58% 668 11,695 1159  ארגוניתניהול ידע ולמידה

 70% 731 20,347 1044 אלימות במשפחה

 60% 586 5,876 979 ילדים בסיכון

 68% 560 11,770 824 התמכרויות

 63% 484 10,188 774 עבודה קהילתית

 54% 374 9,186 690 עיוורים וליקויי ראיה

 56% 351 5,132 623 זקנים

 66% 360 9,172 547 משפחות בסכסוך משפטי

 59% 316 11,708 533 עבריינות נוער

 83% 349 18,375 421 טיפול והשגחה-חוק נוער

 59% 233 2,608 396 מדיניות רווחה ומדידת תוצאות

 63% 250 2,968 396 נוער וצעירים בסיכון

 62% 238 1,753 385 חוסן חברתי ומצבי משבר

 67% 258 4,277 384 אוטיזם

 58% 221 2,853 381 אומנה

 73% 248 4,909 338 עבריינות מבוגרים

 64% 175 2,982 274ניהול רווחה ברשויות המקומיות

 86% 224 4,885 259 סדרי דין

 53% 104 760 197 פיקוח

 49% 64 2,324 131 פעוטות עם צרכים מיוחדים

 50% 38 1,207 76 אימוץ

 -- 7,597 164,994 11,977  סך הכול

 63% 345 7,500 544 ממוצע
  

   משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נתונים תפעוליים, קהילות הידע: מקור*

  

תכנים שונים לאתר הקהילה  תרמו 17% -מבין החברים שנכנסו לקהילות כ 5כפי שמוצג בטבלה 

חברים פעילים  21% - חברים בקהילות הפיקוח ל7% אחוז החברים הפעילים נע בין .באופן פעילבהם 

  חברים59בממוצע מספר החברים הפעילים באופן אקטיבי עמד על . טיבי בקהילת פיגור שכליבאופן אק

  .  חברים פעילים164 -  ל7כשהוא נע בין  ) =42.7(

הדרך הראשונה היא על ידי פרסום מסמך . יכולה להתבצע במספר דרכיםת בקהילה פעילות אקטיבי

ספריית התכנים היא מעיין תיקיה משותפת בה יכולים חברי . או מאמר בספריית התכנים של הקהילה

 129ממוצע של ,  פריטים חדשים בקהילות הידע2,891 התפרסמו 2009בשנת . הקהילה לפרסם מסמכים

דרך שנייה לפרסם בקהילה היא על ידי כתיבת תגובה למסמך שחבר . )=93.6( לותפריטים בכל הקהי
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ממוצע של , לות הידע תגובות לפריטי המידע השונים בקהי987 התפרסמו 2009בשנת . קהילה אחר פרסם

הדרך השלישית היא על ידי פתיחת דיון בקבוצות הדיון המקוונות . )=61.4( תגובות בכל קהילה 45

בשנת .  או על ידי כתיבת תגובה בדיון שהתחיל חבר קהילה אחר)פורום(הפועלות במסגרת קהילת הידע 

 הודעות בכל 142ממוצע של , של קהילות הידעבקבוצות הדיון הודעות  3,000 -מעלה מ נכתבו ל2009

 הודעות בקהילת 600 - בקהילת הפיקוח לבלבד הודעות בין ארבע מספר ההודעות נע . )=160.9( הקהילות

 . טיפול והשגחה-חוק הנוער 

  

  *2009פעילות אקטיבית בקהילות הידע : 5טבלה 

 שם הקהילה
 חברים פרמס

 באופן פעילים
  אקטיבי

 ם אקטיבייפעילים
 חברים שנכנסומבין ה

  לקהילה
  )באחוזים(

מספר 
 פריטים

שפורסמו 
  בקהילה

 פרמס
תגובות 
  לפריטים

 פרמס
הודעות 

בקבוצות 
  הדיון 

 507 43 391 21% 164 פיגור שכלי

 135 79 212 24% 135 התמכרויות

 383 90 151 16% 120 אלימות במשפחה

 600 121 181 32% 110 טיפול והשגחה-חוק נוער

 115 111 108 14% 92 ניהול ידע ולמידה ארגונית

 165 35 117 17% 83 עבודה קהילתית

 267 277 338 22% 83 עיוורים וליקויי ראיה

 134 10 57 12% 72 ילדים בסיכון

 268 42 237 20% 63 עבריינות נוער

 61 44 60 17% 58 זקנים

 74 14 132 19% 42 סדרי דין
ניהול רווחה ברשויות 

 47 18 71 21% 36 המקומיות

 44 13 103 14% 36 נוער וצעירים בסיכון

 74 22 66 15% 33 אומנה

 55 6 69 9% 31 משפחות בסכסוך משפטי

 38 24 178 12% 31 אוטיזם

 65 3 89 11% 27 חוסן חברתי ומצבי משבר

 38 11 110 10% 26 עבריינות מבוגרים
מדיניות רווחה ומדידת 

 22 8 73 8% 18 תוצאות

 23 14 32 42% 16 אימוץ

 4 2 22 7% 7 פיקוח

 7 0 38 11% 7 פעוטות עם צרכים מיוחדים

 1,290 סך הכול
__  

2,835 987 3,126 

 142 45 129 17% 59 ממוצע

 160.9 61.4 93.6  42.7  סטיית תקן

   משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נתונים תפעוליים, קהילות הידע: מקור *
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כרבע , תר משנה לפני מועד הסקר מהמשיבים הצטרפו לקהילות יו60%עולה שכמעט ממצאי הסקר 

 - כ, ויתר המשיבים, הצטרפו לקהילות בין חצי שנה לשנה לפני מועד הפצת הסקר) 26.4%(מהמשיבים 

שבוע ב פעם נכנסים לקהילה לפחות 49%.  הצטרפו לקהילות פחות מחצי שנה לפני מועד הפצת הסקר15%

כנסים לקהילה רק ממקום העבודה נמשיבים  מה40%. חודשב פעם נכנסים לפחות 90% - מעלהמלו

 מהחברים מדווחים שהם גולשים 23%.  מעיינים בתכני הקהילות גם מהבית מהמשיבים60% - כ ו,שלהם

  . לקהילות רק מביתם

 הרוב המוחלט , הכוללת את כלל החברים בקהילותבדומה למידע שהתקבל מהמערכת התפעולית

כשליש . מיים שנשלחים לחברים בדואר אלקטרוני את העדכונים היויםמקבל) 93%(של המשיבים לסקר 

  ). 6טבלה ראה (עושים זאת בדרך כלל ) 32%(קוראים אותם תמיד וכשליש נוסף ) 32%(מהמשיבים 

  

   *בקהילות פעילות מאפייני: 6טבלה 

 N ערך משתנה
אחוז 

 **הערות )מתוקנן(

  )3.2%( 53: חסרים  4.3  70  בשבועות האחרונים  מועד הצטרפות לקהילות

    10.9  176  לפני פחות מחצי שנה  

    26.4  426  לפני כחצי שנה עד שנה  

   58.4  944  לפני יותר משנה  

 )2.2% (36 :חסרים  22.1  361 כמעט מידי יום  תדירות כניסה לקהילות

  28.4 464  פעמיים בשבוע–פעם  

  26.0 425 מספר פעמים בחודש 

   15.5 253 פעם בחודש 

  8.0 130 כמעט ולעולם לא 
 )2% (34 :חסרים  41.0 670 רק ממקום העבודה המקום ממנו אתה נכנס לקהילה

   23.1 377 רק מהבית 

   13.0 212 יותר ממקום העבודה מאשר מהבית 

   11.5 188 יותר מהבית מאשר ממקום העבודה 

מהבית וממקום העבודה באותה  
מידה

172 10.5   

   1.0 13 אחר 
 האם אתה מקבל בדואר

1,51 כן קטרוני את העדכון היומיאל
 )2.2% (36 :חסרים  93 8

   7 115 לא 
 )6% (94: חסרים  33 526 תמיד קריאת עדכון יומי

   34 534 בדרך כלל 

   20 309  לפעמים 
  11 167 לעיתים רחוקות  

   2 39 לא 
  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009סקר קהילות הידע : מקור* 
   .ם מתייחס למשיבים שלא ענו על שאלה זו ולכן חסר לגביהן מידעמספר החסרי **
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דהיינו שהם מעידים על כך ,  הם חברים פעילים בקהילותיהם35%-מניתוח הממצאים עולה עוד כי כ

  ). 7טבלה ראה (כותבים תגובות ויוזמים דיונים , שהם מוסיפים מעת לעת פריטי מידע

  

  )N=1,669(פעילות בקהילות הידע : 7טבלה 

  חסרים שלוש פעמים ויותר  פעמיים-פעם אף פעם  מאפיין פעילות

  4%  4%  17%  75% כמה פעמים יזמת דיון

  5%  10%  26%  59% כמה פעמים כתבת תגובה בקבוצות דיון

  6%  6%  20%  68% כמה פעמים הוספת פריט

  6%  6%  24% 64%  כמה פעמים כתבת תגובה לפריט ידע

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009סקר קהילות הידע : מקור* 

  

  מאפייני החברים בקהילות הידע  .5.3

 מהמשיבים הן 83% כיסקר עולה מצאי המ.  חברים1,669 - כאמור מספר המשיבים לסקר עמד על כ

סטיית התקן היא  כאשר 43הגיל הממוצע בקרב המשיבים הוא ). 278( הם גברים 17% -ו) 1,358(נשים 

 בה נמצאו שליש מהמשיבים 30-39קבוצת הגיל הגדולה ביותר היא . 77 - ל21 בין טווח הגילאים נע ו10.83

  .50-59 ורבע נוסף בגילאים שבין 40-49רבע מחברי הקהילות הם בגילאים שבין . לסקר

  

  * כללים של החברים בקהילות הידע  גיל ומיןמאפיינים: 8טבלה 

 N ערך משתנה
אחוז 

 **הערות )מתוקנן(

  )2% (33חסרים   17  278  זכר  מין

    83  1,358  נקבה  

  )8% (132חסרים  8.8 135 20-29 גיל

 43גיל ממוצע  33.5 515 30-39 

 10.83סטיית תקן  25.7 395 40-49 

 50-59 372 24.2  
 60-69 114 7.4  
 70-79 6 0.4  

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009סקר קהילות הידע : מקור* 
   .מתייחס למשיבים שלא ענו על שאלה זו ולכן חסר לגביהן מידעמספר החסרים  **

  

 36%. הם בעלי תואר שני) 56%( מהמשיבים הם עובדים סוציאליים ויותר ממחציתם 80% -כ

 מהמשיבים הם עובדים 80%כמעט . בעלי תואר שלישיבלבד  6% -הם בעלי תואר ראשון ומהמשיבים 
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מדעי , )6.2%(חינוך והדרכה : לי השכלה בתחומים אחריםיתר המשיבים הם בע. סוציאליים בהשכלתם

 מהמשיבים הם בעלי השכלה 5.3% -ו) 2.6%(פסיכולוגיה , )2.8%(רפואה - רפואה ופרא, )3.4%(החברה 

  . בתחומים אחרים

) 24.6(%כרבע הם עובדי משרד הרווחה , עובדים ברשות מקומית) 38%(יותר משליש מהמשיבים 

 מהמשיבים הם עובדים סוציאליים 40%-  יותר מ.שלישי ובמגזר העסקיוהיתר מועסקים במגזר ה

" כלומר עוסקים בתחום עיסוק מסוים מבין כלל העיסוקים בתחום העובדה הסוציאלית כגון, מתמחים

 מהמשיבים 10% .טיפול באלימות במשפחה ועוד, טיפול במכורים, פקידי סעד לחוק הנוער ולסדרי דין

כלמור נותנים שירות לפונים במגוון תחומי העיסוק של העבודה , וללנייםהאם עובדים סוציאליים כ

או בטיפול במשפחות הפונות לסיוע מהמחלקות לשירותים חברתיים ללא זיהוי של בעיה /הסוציאלית ו

הם עובדים מהמשיבים  41%.  מהמשיבים ממלאים תפקידי ניהול ופיקוח25% - כ. מרכזית ייחודית

,  עובדים בתפקיד בין חמש לעשר שנים21%,  שנים10- ידם הנוכחי יותר ממנוסים הממלאים את תפק

 התחילו רק בשנה האחרונה למלא 6% -וכ,  ממלאים את תפקידם הנוכחי בין שנה לחמש שנים31.6%

  .תפקיד זה

  

  *עיסוק וותק של המשיבים, השכלה: 9טבלה 

 N ערך משתנה
אחוז 

 **הערות )מתוקנן(

 )0.7% (12: חסרים 3.4 57 ללא תואר אקדמי השכלה

  37.5 622 תואר ראשון 

  55.9 926 תואר שני 

  3.1 52 תואר שלישי 
 )1.2%  (20: חסרים 78.6 1,311 עבודה סוציאלית תחום השכלה

  2.6 43 פסיכולוגיה 

  6.2 103 חינוך והדרכה 

  3.4 56 מדעי החברה 

  2.8 47 רפואי-פרה/רפואה 

  5.3 89 אחר 
 )1.8% (30: חסרים 24.6 410 משרד הרווחה יקרימעסיק ע

  4.2 70 משרד ממשלתי אחר 

  37.6 628 רשות מקומית 

  17.5 292 רגון ללא כוונות רווחא 

  5.3 89 )כשכיר( גוף עסקי  

  2.2 37 אקדמיה 

  3.5 59 עצמאי 

  3.2 54 אחר 
 )2.3% (38: חסרים  43.2 721 עבודה סוציאלית מתמחה אופיו העיקרי של התפקיד

  17.7 296 ניהול בשירות רווחה בשדה 

  10.3 172 עבודה סוציאלית כוללנית 

  8.6 143 )ס"לא עו( טיפולי אחר  
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  5.5 92 פיקוח במשרד ממשלתי 

  3.1 52 ניהול במשרד ממשלתי 

  1.6 27 אקדמיה ומחקר 

  1.2 20 חינוך 

  6.5 108 אחר 
 )1.9% (31: חסרים 6 99 עד שנה הנוכחימספר שנות ותק בתפקיד 

  31.6 517 בין שנה לחמש שנים 

  21.1 345 בין חמש לעשר שנים 

  41.3 677  שנים10 - יותר מ 
  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009סקר קהילות הידע : מקור* 
   .מספר החסרים מתייחס למשיבים שלא ענו על שאלה זו ולכן חסר לגביהן מידע **

  

גם  יש 91.3%- ול ,  מהמשיבים יש נגישות למחשב במקום העבודה95% -כל, 10כפי שמפורט בטבלה 

 ויותר ממחצית מהמשיבים , יש פורטל ארגוני במקום העבודה50% -כ. נגישות לאינטרנט במקום העבודה

מתייחס " צוות לומד"המונח  .העידו שהשתתפו בעשור האחרון בצוות לומד לפיתוח ידע מקצועי) 52%(

לקבוצה של אנשי מקצוע הנפגשת פנים אל פנים למשך תקופה מסוימת לצורך פיתוח ידע מקצועי בתחום 

 צוותי למידה במסגרת התוכנית 1998משרד הרווחה והשירותים החברתיים הפעיל החל מ . עבודתם

 80 -עלה מבמשך השנים השתתפו בתוכנית מאות עובדים הפעולים בלמ. לניהול ידע ולמידה ארגונית

  .ארגוני רווחה שונים

  

   *לאינטרנט ולפורטל ארגוני במקום העבודה והשתתפות בצוות לומד, נגישות למחשב: 10טבלה 

 N ערך משתנה
אחוז 

 **הערות )מתוקנן(

 )1.1% (18: חסרים 94.6 1562 כן נגישות למחשב במקום העבודה

  5.4 89 לא 
 )3.5% (58: חסרים 91.3 1,471 כן נגישות לאינטרנט במקום העבודה

  8.7 140 לא 
 )8.4% (140: חסרים  50  764  כן קיום פורטל ארגוני במקום העבודה

   50  765  לא 
 השנים 10- השתתפות בצוות לומד ב
האחרונות

 )8.5% (142: חסרים 52 799 כן

  48 728 לא 
  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009סקר קהילות הידע : מקור* 
   .מספר החסרים מתייחס למשיבים שלא ענו על שאלה זו ולכן חסר לגביהן מידע **

  

מטבלה זו עולה שרמת החדירה של המחשה והאינטרנט לשימוש במקום העבודה של חברי 

 מהם אינם מחוברים לאינטרנט במקום ואת כל הפעילות 9% -הקהילות היא גבוהה מאוד למרות שעדיין כ

  . הביתשלהם בקהילות הם מבצעים מ
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   הידעקהילותשל השפעה ה .5.4

 את ההשפעה של החברות בקהילה על עבודתם המקצועית בחן הסקרבאמצעות סדרה של היגדים 

 מתמקדת בעיקר בחשיפה ה של הקהילותשפעה נמצא שההכולל של דירוג ההיגדיםבניתוח . של החברים

שיח -רה קבועה לדולתחומי ידע חדשים וכי קהילות הידע אינן משמשות את רוב המשתתפים כזי

ושמרבית ,  שביעות רצון גבוהה מהתכנים של הקהילהנהנמצא שיש, יחד עם זאת. ולהתייעצות מקצועיות

  ). 1-5 בסולם שבין 3.65ציון של (המשיבים ציינו שהם ימליצו לעמיתיהם להירשם לקהילה 

  
  *השפעת הפעילות בקהילות: 11טבלה 

  היגד
 מסכים מאוד
או במידה 
 רבה

מסכים 
 מידהב

 מסוימת

מסכים במידה 
 או כלל מועטה

  לא מסכים
 ממוצע

סטיית 
  N  תקן

מאז שהצטרפתי לקהילת הידע אני מתייעץ . א
 1,555  0.96  1.76  80%  14%  6% .דרך הקהילה עם עמיתים בנושאים מקצועיים

אני מתייעץ עם עמיתים שהכרתי בקהילה . ב
 1,540  1.10  1.76  80%  10%  10%  ).טלפון וכדומה, מייל(גם באופן ישיר 

בעבודתי אני עושה שימוש במידע ובידע . ג
 1,565  1.14  2.99  32%  35%  33%  .שרכשתי בקהילה

החברות בקהילה תורמת לחיזוק תחושת . ד
 1,555  1.19  3.06  31%  31%  37%  .המומחיות המקצועית שלי

 1,564  1.12  3.33  21%  33%  46%  .הקהילה חשפה אותי לתחומי תוכן חדשים. ה

הקהילה מאפשרת לי להיות מעורב בסוגיות . ו
 1,549  1.19  3.07  32%  29%  39%  .בהן לא עסקתי בעבר

אני משתדל לשתף את חברי לקהילה בידע . ז
 1,538  1.07  1.90  75%  15%  9%  .ובניסיון המקצועי שלי

אני כותב , מאז שהצטרפתי לקהילת ידע. ח
 1,532  0.94  1.73  81%  13%  5%  .ומתעד יותר את העשייה המקצועית שלי

חשוב לי להפיץ לחברי הקהילה מידע וידע . ט
 1,525  1.20  2.33  60%  22%  18%  .שברשותי

אני ממליץ לעמיתי לעבודה ולמקצוע . י
 1,531  1.27  3.63  20%  19%  61%  .להירשם לקהילות הידע

אני פונה לקבלת עזרה מחברי לקהילה רק . יא
 1,492  1.32  2.09  68%  14%  19%  .עבודהלאחר שפניתי לממונים עליי ולחברי ל

הקהילה הרחיבה את אפשרותי לפנות . יב
 1,520  1.29  2.65  48%  24%  29%  .לאנשי מקצוע אחרים בתחום העיסוק שלי

קהילת הידע מרחיבה את הכלים העומדים . יג
 1,522  1.21  2.89  38%  29%  33%  .לרשותי בתהליך קבלת החלטות מקצועיות

ת לי לתרום לפיתוח של הקהילה מאפשר. יד
 1,528  1.23  3.05  32%  29%  39%  .ידע מקצועי

 1,532  1.07  3.44  18%  32%  50%  .אני מרוצה מאיכות התכנים בקהילה. טו

1,545  1.14  3.65 17%  22%  60% .אני שבע רצון מהיותי שותף בקהילת הידע. טז

  

  והשירותים החברתייםמשרד הרווחה , 2009סקר קהילות הידע עיבוד על נתוני : מקור* 
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   לבין מאפייני המשיבים ומאפייני הקהילותבקהילותפעילות מאפייני הקשר בין  .5.5

 אשר מתייחסים משתניםשני בבמסגרת מחקר זה עשה שימוש לצורך ניתוח הפעילות בקהילות נ

כולל  שימוש פסיבי. לפעולות השונות שמבצעים החברים בקהילות והם שימוש פסיבי ושימוש אקטיבי

לצורך קריאה ועיון בלה וקריאה של מייל העדכון היומי שנשלח מהקהילה וכניסה לאתר הקהילה ק

השתתפות , כולל פתיחה של דיון מקוון בנושא חדש בקהילה שימוש אקטיבי .בתכנים המופיעים באתר

מטרתם של משתנים אלו . העלאת פריט מידע לאתר וכתיבת תגובה לפריט, בדיון על ידי כתיבת תגובה

לבין שימוש המתבונן בשיח בלבד , יתה להעמיק את ההבחנה בין שימוש שמייצר את השיח ותורם לויה

)Osimo, 2008(.   

המושגים שימוש פסיבי ושימוש אקטיבי מזכירים אמנם את המושגים אורב ותורם שמתייחסים גם 

מוש במונח אורב השי. אבל מטעמים שונים בחרתי שלא לעשות בהם שימוש, הם לסוגי פעילות בקהילה

י וגם לדעת. הוא בעל קונוטציות שליליות המתארות חבר קהילה שמנצל את הקהילה אך אינה תורם לה

, )Maloney-Krichmar, 2003; Abras, 2003(בהכרח מדובר בתופעה שלילית לא  לדעת חוקרים שונים

פסיבית את השתתפות ר  ולכן אין לתא,תכניםבה לפרסם חבר קהילה  לדרוש מכל  נכוןזהאין שמכיוון 

בין ,  הקהילותחלוקה דיכוטומית בין חברי מציג שאופן הסתכלות זה נוספת היאסיבה . יםשלילי יםבמונח

ה  ואינה רגישחלוקה זאת נוקשה מדי,  לדעתי. שאינם מפרסמיםהאלכמפרסמים תכנים בקהילה לה

 במחקר זה .עלים ברמות השונותולמאפיינים השונים של החברים שפו, לרמות שונות של פעילות בקהילות

שלהם באתרי  שעושים בהן שימוש פסיבי ומה היקף השימוש ותמי הם חברי קהילה השאלה נבחנ

 ומה היקף השימושברמות שונות ,  שעושים בהן שימוש אקטיביותמי הם חברי הקהילגם והקהילות 

  . הידעוהתרומה שלהם לפעילות בקהילות

  

   שימוש פסיבי בקהילות .5.5.1

שלוש יתוח מאפייני השימוש הפסיבי בקהילות נבנה משתנה חדש שהוא ממוצע התשובות לצורך נל

 העדכונים הנשלחים תקריאשאלת ) 17שאלה ( תדירות הכניסה לקהילה שאלת, בנושאשעוסקות שאלות 

הכניסה לקהילה בעקבות קריאת שאלת ו) 'א, 21שאלה (לחברים הקהילה בדואר האלקטרוני באופן שוטף 

הערך הממוצע בקרב כלל המשיבים לסקר . 5 -  ל1 הערכים במשתנה זה נעים בין ).'ב, 21שאלה  (העדכונים

  .0.93 וסטיית התקן היא 3.52הוא 
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  רמת הפרטבפעילות : שימוש פסיבי בקהילות

 לבחון האם קיים קשר בין שימוש פסיבי בקהילה לבין הוותק כדיגורמי -ניתוח שונות חדנערך 

, חברים בעלי ותק של עד שנה בתפקיד:  המשתנה הבלתי תלוי כלל ארבע קבוצות.של המשיביםבתפקיד 

, עצמת האפקט. מובהקתנמצאו תוצאת ניתוח השונות . בין חמש לעשר ויותר מעשר שנים, בין שנה לחמש

לצורך בחינה של . שימוש פסיבי בקהילה מהשונות של המשתנה 2.7% המסביר,  η2כפי שהוערך באמצעות 

תלוי נערכו השוואות מרובות באמצעות המדד של -ין הרמות השונות של המשתנה הבלתיההבדלים ב

Tukey . באמצעות ימוש פסיבי בקהילהיותר על שיותר בתפקיד מדווחים גדול שחברים בעלי ותק נמצא 

קריאה של העדכונים הנשלחים מהקהילות ובאופן כללי כניסה מרובה יותר לאתרי הקהילות בעקבות 

  .כוניםקריאת העד

  

  )F ,.0000<p)13,=(84914. ( פסיבי בקהילה על פי ותק בתפקידההשימוש  היקף: 21טבלה 

ממוצע של רמת השימוש  ותק בתפקיד
  הפסיבי בקהילה

  סטיית תקן

 0.367 2.34 חברים בעלי ותק של עד יותר מעשר שנים
 0.596 2.14 חברים בעלי ותק של בין שנה לחמש שנים

  0.572  2.08 ל פתוח משנה ובחברים בעלי ותק ש

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

  

לבחון האם קיים קשר בין שימוש פסיבי בקהילה לבין מועד וסף כדי נגורמי -ניתוח שונות חדנערך 

צטרפו לקהילות חברים שה: המשתנה הבלתי תלוי כלל ארבע קבוצות. צטרפות לקהילות הידעהה

חברים לפני כחצי שנה וחברים שהצטרפו , לפני פחות מחצי שנהחברים שהצטרפו , בשבועות האחרונים

כפי שהוערך באמצעות , עצמת האפקט. מובהקתנמצאו תוצאת ניתוח השונות . לפני יותר משנהשהצטרפו 

η2  ,של ההבדלים בין הרמות לצורך בחינה .  מהשונות של המשתנה שימוש פסיבי בקהילה1.7% המסביר

ממוצע התשובות . Tukeyתלוי נערכו השוואות מרובות באמצעות המדד של -השונות של המשתנה הבלתי

באופן גדול להיגדים הקשורים לשימוש פסיבי בקהילה של חברים בעלי ותק בקהילה של יותר משנה 

 וחברים שהצטרפו לפני מזה שהתקבל אצל חברים שהצטרפו לקהילה לפני כחצי שנהאך לא רב מובהק 

מכאן שחברים בעלי ותק גדול יותר בקהילה עושים בה יותר שימוש . )13ראה טבלה  (פחות מחצי שנה

יש לציין שלא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות אלו לבין חברים שהצטרפו לקהילות בשבועות . פסיבי

  .האחרונים
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   *ות לקהילות הידעמועד ההצטרפעל פי שימוש פסיבי בקהילה  היקף: 13טבלה 

).2469)=,13(F ,.0000<p(  

ממוצע של רמת השימוש  מועד הצטרפות לקהילות הידע
  הפסיבי בקהילה

  סטיית תקן

 0.56 2.22 בשבועות האחרונים
 0.56 2.16 לפני פחות מחצי שנה
  0.59  2.15 לפני כחצי שנה ומעלה

  0.57  2.3  לפני יותר משנה

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009הילות הידע עיבוד על נתוני סקר ק: מקור* 

  

   רמת הקהילהפעילות ב: שימוש פסיבי בקהילות

לבחון האם קיים קשר בין שימוש פסיבי בקהילה לבין סוג כדי גורמי -ניתוח שונות חדנערך 

קהילות סגורות באופן מקל , קהילות פתוחות: המשתנה הבלתי תלוי כלל שלוש קבוצות. הקהילה

כפי שהוערך , עצמת האפקט. מובהקתנמצאו תוצאת ניתוח השונות . ילות סגורות באופן מחמירוקה

 לצורך בחינה של ההבדלים בין . מהשונות של המשתנה שימוש פסיבי בקהילה1% המסביר,  η2באמצעות 

חברים . Scheffeתלוי נערכו השוואות מרובות באמצעות המדד של - הרמות השונות של המשתנה הבלתי

פסיבי בקהילה מחברים בקהילות  קהילות סגורות באופן מקל מציינים שהם עושים פחות שימושב

שימוש הפסיבי יקף הלא נמצא הבדל מובהק בין ה, יחד עם זאת .)14ראה טבלה  (הסגורות באופן מחמיר

  .חברים בקהילות פתוחותבין חברים בקהילות סגורות לבין 

  

  )F ,.0000<p)12,=(8597.( *על פי סוג הקהילהה פסיבי בקהילהשימוש ה היקף: 41טבלה 

ממוצע של רמת השימוש  קהילהה סוג
  הפסיבי בקהילה

  סטיית תקן

 0.59 2.2  סגורות באופן מקל
 0.56 2.34 סגורות באופן מחמיר
  0.56  2.27  קהילות פתוחות

  

  יםמשרד הרווחה והשירותים החברתי, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

  

כדי לבחון האם קיים קשר בין שימוש פסיבי בקהילה לבין ותק נוסף גורמי -נערך ניתוח שונות חד

  .לא נמצא הבדל מובהק בהתנהגות של החברים על פי חלוקה זו. הקהילה
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  שימוש אקטיבי בקהילות .5.5.2

המונח שימוש אקטיבי בקהילות מתייחס לפעילות שמבצעים חברים של כתיבה והפצה של , כאמור

תנה חדש שהוא ממוצע התשובות לשאלות במסגרת המחקר נבנה מש. כנים על ידם באתרי הקהילותת

בשאלה זו התבקשו חברי ). ד- אסעיפים , 22שאלה (תכנים בקהילה של  ופרסום השונות בנושא כתיב

 תגובה בקבוצות ותבמה פעמים ככ, הקהילה לציין כמה פעמים בשנה האחרונה הם יזמו דיון בקהילה

התשובות לשאלות אלו היו אף פעם . הוסיפו פריט לעץ התכנים של הקהילות או כתבו תגובה לפריט, דיון

הערך הממוצע . 3 - ל1 הערכים במשתנה זה נעים בין ).3(ושלוש פעמים או יותר ) 2( פעמיים –פעם , )1(

  .0.49 וסטיית התקן היא 1.37בקרב כל המשיבים לסקר הוא 

  

  מת הפרטרעילות בפ: שימוש אקטיבי בקהילות

על מנת לבחון את האם קיים קשר בין שימוש אקטיבי בקהילה לבין נערך גורמי -ניתוח שונות חד

רשות , משרד ממשלתי אחר, משרד הרווחה: המשתנה הבלתי תלוי כלל שמונה קבוצות. המעסיק העיקרי

עצמת . מובהקתנמצאה תוצאת ניתוח השונות . עצמאי ואחר, אקדמיה, שכיר בגוף עסקי, ר"אלכ, מקומית

.  מהשונות של המשתנה שימוש אקטיבי בקהילה4.3% המסביר,  η2כפי שהוערך באמצעות , האפקט

תלוי נערכו השוואות מרובות - לצורך בחינה של ההבדלים בין הרמות השונות של המשתנה הבלתי

לה של עובדים ממוצע התשובות להיגדים הקשורים לשימוש אקטיבי בקהי. Scheffeבאמצעות המדד של 

 ממוצע התשובות מעובדים ברשות מקומיות ושל ,אך לא גדול, במשרד הרווחה שונה באופן מובהק

 שעובדים במשרד הרווחה דיווחו שהם יותר אקטיביים ,מכאן. )15ראה טבלה  (רים"עובדים באלכ

  .בקהילות מעובדים בארגונים אחרים

  

  )F ,.0000<p)17,=(14710.  (*עסיקעל פי המאקטיבי בקהילה השימוש ה היקף: 51טבלה 

ממוצע של רמת השימוש  מעסיק
   בקהילהאקטיביה

  סטיית תקן

 0.56 1.49  משרד הרווחה
 0.44 1.3 רשות מקומית

  0.43  1.32  ר"אלכ

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור *

  

 לבחון את ההשערה שקיים קשר בין שימוש אקטיבי בקהילה דיוסף כגורמי נ- ניתוח שונות חדנערך 

עבודה סוציאלית : המשתנה הבלתי תלוי כלל תשע קבוצות. לבין התפקיד העיקרי של חבר הקהילה
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, ניהול בשירות רווחה בשדה, )לא עבודה סוציאלית(טיפולי אחר , עבודה סוציאלית מתמחה, כוללנית

כפי שהוערך , עצמת האפקט. אקדימה ומחקר ואחר, ממשלתיניהול במשרד , פיקוח במשרד ממשלתי

לצורך בחינה של ההבדלים .  מהשונות של המשתנה שימוש אקטיבי בקהילה5.4% המסביר,  η2באמצעות 

. Scheffeתלוי נערכו השוואות מרובות באמצעות המדד של -בין הרמות השונות של המשתנה הבלתי

 ,ש אקטיבי בקהילה של עובדים בעבודה סוציאלית כוללניתממוצע התשובות להיגדים הקשורים לשימו

של עובדים בתפקיד טיפולי אחר  ושל מנהלים של שירותי רווחה , של עובדים בעבודה סוציאלית מתמחה

שונים באופן מובהק ממוצע התשובות שלחברים בתפקידי פיקוח במשרד ושל עובדים נמוכים ובשדה 

 שעובדים בתפקידי פיקוח וניהול במשרד הרווחה פעילים ,מכאן). 16ראה טבלה (במשרד בתפקידי ניהול 

  .בכתיבת תכנים בקהילה יותר מאשר עובדים בתפקידים שונים בשטח

  

  )F ,.0000<p)18,=(31911.  (*על פי התפקיד העיקריאקטיבי בקהילה השימוש ה היקף: 61טבלה 

  תפקיד עיקרי
ממוצע של רמת השימוש 

  בי בקהילהאקטיה
  סטיית תקן

 0.38 1.23  עבודה סוציאלית כוללנית
 0.45 1.34 עבודה סוציאלית מתמחה
  0.46  1.33  תפקיד טיפולי אחר

  0.46  1.37  מנהלים של שירותי רווחה בשדה

  0.66  1.67  פיקוח במשרד

  0.66  1.72  ניהול במשרד

  

  םמשרד הרווחה והשירותים החברתיי, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

  

נערך כדי לבחון האם קיים קשר בין שימוש אקטיבי בקהילה לבין נוסף גורמי -ניתוח שונות חד

: המשתנה הבלתי תלוי כלל שתי קבוצות. השתתפות בצוות לומד לפיתוח ידע מקצועי בעשור האחרון

כפי שהוערך , עצמת האפקט.  שלא השתתפוחברי קהילות שהשתתפו בצוות לומד וחברי קהילות

ממוצע התשובות להיגדים  .מהשונות של המשתנה שימוש אקטיבי בקהילה 2.4%ה מסביר, η2ת באמצעו

שונה באופן ו  גבוהמדיםוהקשורים לפעילות אקטיבית בקהילות של חברים שדיווחו שהשתתפו בצוותים ל

מכאן שחברים בצוותים לומדים נוטים לדווח . מובהק מהממוצע של חברים שלא השתתפו בצוות לומד

  . יותר פעילים בקהילות הידע מעמיתיהם שלא השתתפו בצוותים לומדיםשהם
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  )F ,.0000<p)11,=(036.  (*בצוות לומדהשתתפות על פי שימוש אקטיבי בקהילה ממוצע : 71טבלה 

   בצוות לומדהשתתפות
ממוצע של רמת השימוש 

   בקהילהאקטיביה
  סטיית תקן

 0.517 1.44  השתתפו בצוות לומד
 0.433 1.29 בצוות לומדלא השתתפו 

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

  

שימוש אקטיבי בקהילה לבין מועד בין גורמי כדי לבחון האם קיים קשר - נערך ניתוח שונות חד

לקהילות חברים שהצטרפו : המשתנה הבלתי תלוי כלל ארבע קבוצות. ההצטרפות לקהילות הידע

כפי , עצמת האפקט. חצי שנה ולפני יותר משנהבין שנה ללפני , לפני פחות מחצי שנה, בשבועות האחרונים

לצורך בחינה של .  מהשונות של המשתנה שימוש אקטיבי בקהילה5.5% המסביר,  η2שהוערך באמצעות 

מצעות המדד של תלוי נערכו השוואות מרובות בא-ההבדלים בין הרמות השונות של המשתנה הבלתי

Tukey . ממוצע התשובות להיגדים הקשורים לשימוש אקטיבי בקהילה של חברים בעלי ותק בקהילה של

חצי בין שנה לשונה באופן מובהק מזה שהתקבל אצל חברים שהצטרפו לקהילה לפני  גדול ויותר משנה

 שחברים בעלי ,מכאן. וחברים שהצטרפו בשבועות האחרונים  חברים שהצטרפו לפני פחות מחצי שנה,שנה

  . פחות ותיקיםותק גדול יותר בקהילה עושים בה יותר שימוש אקטיבי ומפרסמים יותר תכנים מחברים 

  

  *מועד הצטרפות לקהילות הידעעל פי שימוש אקטיבי בקהילה ממוצע : 18טבלה 

) .33630)=,13(F ,.0000<p(  

  מועד ההצטרפות לקהילות הידע
ממוצע של רמת השימוש 

  י בקהילהבאקטיה
  סטיית תקן

 0.52 1.47  משנהלפני למעלה 
 0.43 1.28 חצי שנהבין שנה ללפני 

  0.39  1.21  לפני פחות מחצי שנה

  0.34  1.1  בשבועות האחרונים

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

  

  רמת הקהילהפעילות ב: שימוש אקטיבי בקהילות

גורמי כדי לבחון האם קיים קשר בין שימוש אקטיבי בקהילה לבין ותק -נערך ניתוח שונות חד

, 2006קהילות ותיקות שהחלו לפעול במהלך שנת : המשתנה הבלתי תלוי כלל שלוש קבוצות. הקהילה

. 2008-2009ים שנ וקהילות צעירות שהחלו לפעול ב2007עם ותק בינוני שהחלו לפעול במהלך קהילות 

.  מהשונות של המשתנה שימוש אקטיבי בקהילה0.7% המסביר,  η2כפי שהוערך באמצעות , עצמת האפקט



43  

תלוי נערכו השוואות מרובות באמצעות - ההבדלים בין הרמות השונות של המשתנה הבלתיתלצורך בחינ

ות ממוצע התשובות להיגדים הקשורים לשימוש אקטיבי בקהילה של חברים בקהיל. Scheffeהמדד של 

ושל חברים בקהילות  שונה באופן מובהק מזה שהתקבל אצל חברים בקהילות בינוניות נמוך וצעירות

 ותורמים יותר  שחברים בקהילות ותיקות יותר גם פעילים יותר בקהילות,מכאן. )19ראה טבלה  (ותיקות

  .תכנים לשיח בקהילה

  

  )F ,.0060=p)12,=(1555. (*על פי ותק הקהילהשימוש אקטיבי בקהילה  היקף: 91טבלה 

  ותק הקהילה
ממוצע של רמת השימוש 

   בקהילהאקטיבי
  סטיית תקן

 0.44 1.27  קהילות צעירות
 0.5 1.39 קהילות בינוניות
  0.5  1.39  קהילות ותיקות

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

  

  ית בקהילות משתנים המנבאים פעילות אקטיב

נבחן אילו משתנים מנבאים פעילות אקטיבית ) רגרסיה לוגיסטיות(בעזרת ניתוחים רב משתנים 

 ניתוח רב משתני לבחינת המשתנים המנבאים פעילות אקטיבית בקהילות הידע העלה. בקהילות הידע

הניבוי העצמאי מבטא את עוצמת , )Odds Ratio(היחס הצולב [ נשים לגברים לעומת 4.24גבוה פי  סיכוי

בניתוח הרגרסיה נבדק . )2010, ועמיתים ניראל (של כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים הנכללים במודל

שהתקבלו Odds Ratio  -ה. אילו משתנים מנבאים מתן ציונים גבוהים בממוצע לשורה של היגדים

וכה כפי שהתקבל משקפים את היחס שבין ההסתברות לממוצע תשובות גבוהה לעומת ממוצע תשובות נמ

- אשתמש במילה סיכוי כשהכוונה ללצורכי נוחות מכאן והלאה ) Cluster Analysis(בניתוח האשכולות 

Odds Ratio[.  הניתוח הרב גורמי נעשה על מקרים בהם ענו המשיבים על כל השאלות שנבחנו ברגרסיה

דים בתפקידי פיקוח וניהול לעוב.  מקרים ולא על כל אוכלוסיית המשיבים לסקר969ולכן הוא נעשה על 

 בהתאמה להיות פעילים בצורה אקטיבית בקהילה 2.72 -  ו4.34 סיכוי גבוה פי נמצא במשרד ממשלתי 

 להיות פעיל יותר 4.01סיכוי של פי נמצא לעובד באקדמיה ובמחקר . לעומת עובדים סוציאליים מתמחים

 להיות יותר אקטיבי מאשר עובד סוציאלי 2.23סיכוי של פי נמצא בצורה אקטיבית ולעובד בתחום החינוך 

  .מתמחה

 להיות פעיל יותר מבחינה 1.47 - ל1.12סיכוי שנע בין פי נמצא לעובד סוציאלי מתמחה , לעומת זאת

עובדים העובדים בתפקיד של , אקטיבית בקהילות מאשר עובדים בתפקידי ניהול בשירות רווחה בשדה
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 לעומת 1.22ולי אחר שאינו עבודה סוציאלית וסיכוי של פי עבודה סוציאלית כוללנית או בתפקיד טיפ

 2.02סיכוי של פי נמצא חברי קהילה שהשתתפו בצוות לומד בעשור האחרון . עובדים בתפקידים אחרים

נמצא עוד שלחברי  .להיות חברים פעילים בצורה אקטיבית מאשר חברים שלא השתתפו בצוות לומד

 להיות חברים פעילים בצורה 4.35 -  ו5.26, 3.57 סיכוי של פי קהילה שהצטרפו לפני למעלה משנה יש

לפני פחות מחצי שנה ובשבועות האחרונים , אקטיבית לעומת חברים שהצטרפו לפני כחצי שנה לקהילות

  .14%הוא זה  אחוז השונות המוסברת במודל Cox and Shell’s R2על פי המודל של  .בהתאמה

  

 )n=969( אקטיבית בקהילות משתנים המנבאים פעילות: 20טבלה 

 רווח סמך ) B/1(יחס צולב Bמקדם רגרסיה  בסיס משתנה

 2.72-7.26 4.24 **1.44 אישה מין

     :תפקיד עיקרי

 0.27-1.99 )1.47 (0.68 -0.38 עבודה סוציאלית מתמחה ניהול בשירות רווחה בשדה

 0.25-1.69 )1.27 (0.79 -0.23 עבודה סוציאלית מתמחה עבודה סוציאלית כוללנית

 0.34-1.31 )1.12 (0.89 -0.12 עבודה סוציאלית מתמחה )ס"לא עו( טיפולי אחר 

 1.69-7.91 4.34 **1.47 עבודה סוציאלית מתמחה פיקוח במשרד ממשלתי

 0.65-5.65 2.72 *1 עבודה סוציאלית מתמחה ניהול במשרד ממשלתי

 1.05-17.33 4.01 1.4 עבודה סוציאלית מתמחה אקדמיה ומחקר

 0.97-4.26 2.23 *0.8 עבודה סוציאלית מתמחה חינוך

 0.11-6.92 )1.22 (0.82 -0.19 עבודה סוציאלית מתמחה אחר

 1.11-2.82 2.02 **0.7 לא השתתפות בצוות לומד

     מועד הצטרפות לקהילת הידע

 0.02-1.16 )4.35 (0.23 *-1.49 לפני יותר משנה בשבועות האחרונים

 0.08-0.63 )5.26 (0.19 **-1.69 לפני יותר משנה ת מחצי שנהלפני פחו

 0.14-0.54 )3.57 (0.28 **-1.27 לפני יותר משנה לפני כחצי שנה

  )11.11 (0.09 **-0.24  קבוע

*0.05<p  
 **0.01<p  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור
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  ה של הפעילות בקהילותניתוח סוגי ההשפע .5.6

התבצע במשרד הרווחה והשירותים החברתיים תכנון והכשרה , במסגרת עבודת האגף למחקר

 באמצעות ,לזהות הבדלים בדפוסי התשובות להיגדים השוניםבמטרה ) Factor Analysis(ניתוח גורמים 

שתי קבוצות של מצאו נמניתוח הגורמים . Varimax with Kaiser Normalizationניתוח גורמים בשיטת 

התייעצות עם עמיתים , לדוגמה" (זהות כחבר בקהילה"קבוצה אחת של היגדים עוסקת ב. היגדים

הקבוצה השנייה עוסקת במה שאפשר בעוד ). שימוש במידע וידע שרכשתי בקהילה, שהכרתי בקהילה

חיזוק , לדוגמה (ומכוונת לצרכים אישיים מקצועיים של העובד" זהות של חבר הקהילה כעובד"לכנות 

). תחושת המומחיות המקצועית והרחבת כלים העומדים בפני העובד בתהליך קבלת החלטות מקצועיות

יומית -בתרומה של קהילת הידע לעבודתו היוםעוסקים כעובד של חבר הקהילה  וזהותבים הנוגעהיגדים ה

זהות בים הנוגעהיגדים ה. תרוכיצד הקהילה מסייעת לו לעשות עבודה זו בצורה טובה יוחבר הקהילה של 

פעילות המתבצעת באתרי לתרומה שלו בהתנהגות של חבר הקהילה והכחבר קהילה עוסקות בדפוסי 

ההיגדים שימשה במסגרת מחקר זה בסיס להמשך ניתוח המאפיינים שתי קבוצות ההבחנה בין . הקהילות

נים של הפעילות בקהילות על הייחודים של הקהילות השונות והחברים בהם ולזיהוי דפוסי השפעה שו

  . החברים בהן

  

  *חלוקת ההיגדים על פי ניתוח הגורמים: 21טבלה 

 Factor 2=  זהות כעובד  Factor  1= זהות כחבר קהילה 
מאז שהצטרפתי לקהילת הידע אני מתייעץ דרך 

 .הקהילה עם עמיתים בנושאים מקצועיים

אני ממליץ לעמיתי לעבודה ולמקצוע להירשם 

 .ת הידעלקהילו

אני מתייעץ עם עמיתים שהכרתי בקהילה גם באופן 

 ).טלפון וכדומה, מייל(ישיר 

הקהילה הרחיבה את אפשרותי לפנות לאנשי 

 .מקצוע אחרים בתחום העיסוק שלי

אני משתדל לשתף את חברי לקהילה בידע ובניסיון 

 .המקצועי שלי

קהילת הידע מרחיבה את הכלים העומדים לרשותי 

 .לת החלטות מקצועיותבתהליך קב

אני כותב ומתעד יותר , מאז שהצטרפתי לקהילת ידע

 .את העשייה המקצועית שלי

הקהילה מאפשרת לי לתרום לפיתוח של ידע 

 .מקצועי

 .אני מרוצה מאיכות התכנים בקהילה .חשוב לי להפיץ לחברי הקהילה מידע וידע שברשותי

י בעבודתי אני עושה שימוש במידע ובידע שרכשת  

 .בקהילה

החברות בקהילה תורמת לחיזוק תחושת   

 .המומחיות המקצועית שלי

 .הקהילה חשפה אותי לתחומי תוכן חדשים  

הקהילה מאפשרת לי להיות מעורב בסוגיות בהן לא   

 .עסקתי בעבר
  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, )2010(עמיתים גורבטוב ו: מקור* 
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  כעובד לבין מאפייני המשיביםקשר בין השפעה על זהות החבר  .5.6.1

 ותכדי לבחון האם קיים קשר בין תגובות המשיבים לשאלות שקשורנערך גורמי -ניתוח שונות חד

: המשתנה הבלתי תלוי כלל שתי קבוצות. לזהות כעובד לבין השתתפות בצוות לומד לפיתוח ידע מקצועי

 מהשונות 1%מסבירה ,  η2מצעות כפי שהוערך בא, עצמת האפקט. השתתפות בצוות לומד ואי השתתפות

נמצא שממוצע התשובות להיגדים הקשורים לזהות חברי הקהילה . המוחצנות של המשתנה זהות כעובד

שונה באופן מובהק מזה שהתקבל גבוה ומדים וכעובדים של חברים שדיווחו שהם השתתפו בצוותים ל

ותים לומדים נוטים לדווח יותר על שחברים בצו, מכאן. דיווחו שלא השתתפו בצוות לומדשאצל חברים 

  .כך שהקהילה מחזקת את תחושת המקצועיות שלהם ועל תרומתה לעבודה שלהם

  

   *בצוות לומדהשתתפות זהות כעובד לבין  לששאלות ממוצע התשובות ל: 22טבלה 

).90113)=,11(F ,.0000<p(  

  סטיית תקן  ממוצע התשובות לשאלות של זהות כעובד  השתתפות בצוות לומד

 0.906 3.13  השתתפו בצוות לומד
 0.976 2.9 לא השתתפו בצוות לומד

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

 

  קשר בין השפעה על זהות החבר כעובד לבין מאפייני הקהילות .5.6.2

 ותהמשיבים לשאלות שקשורכדי לבחון האם קיים קשר בין תגובות נערך גורמי -ניתוח שונות חד

: המשתנה הבלתי תלוי כלל שלוש קבוצות. כעובד לבין מידת הפתיחות של הקהילהחבר הקהילה לזהות 

כפי שהוערך , עצמת האפקט. קהילות סגורות באופן מקל וקהילות סגורות באופן מחמיר, קהילות פתוחות

רך בחינה של ההבדלים בין הרמות לצו. של המשתנה זהות כעובד מהשונות 1%מסבירה  , η2באמצעות 

ממוצע . Scheffeתלוי נערכו השוואות מרובות באמצעות המדד של -השונות של המשתנה הבלתי

שונה  נמוך והתשובות להיגדים הקשורים לזהות חברי הקהילה כעובדים של חברים בקהילות פתוחות

מוצע התשובות להיגדים אצל באופן מובהק מזה שהתקבל אצל חברים בקהילות סגורות באופן מקל וממ

שחברים בקהילות סגורות נוטים יותר לדווח שהקהילה , מכאן. חברים בקהילות סגורות באופן מחמיר

  .עבודתםשל הקהילה לעל תרומתה ללדווח מחזקת את תחושת המקצועיות שלהם ו
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, F(2,1)=7.430( *סוג הקהילהזהות החבר כעובד לבין  ממוצע התשובות להיגדים הקשורים ל:23טבלה 

p=0.001(  

  סוג הקהילה
ממוצע התשובות להיגדים 
  הקשורים לזהות החבר כעובד

  סטיית תקן

 0.94 2.86  קהילות פתוחות
 0.96 3.1 סגורות באופן מקלקהילות 

  0.89  3.13  חמירסגורות באופן מקהילות 

  

  ברתייםמשרד הרווחה והשירותים הח, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

 

  קשר בין השפעה על זהות כחבר קהילה לבין מאפייני המשיבים .5.6.3

 ותכדי לבחון האם קיים קשר בין תגובות המשיבים לשאלות שקשורנערך גורמי -ניתוח שונות חד

חברים : המשתנה הבלתי תלוי כלל ארבע קבוצות. קהילה לבין הוותק שלהם בתפקידבלזהותם כחברים 

 וותק של  שנים לעשר שניםבין חמשותק של ,  שניםבין שנה לחמשותק של , בעלי ותק של עד שנה בתפקיד

של המשתנה זהות  מהשונות 1.6%מסבירה ,  η2כפי שהוערך באמצעות , עצמת האפקט. יותר מעשר שנים

תלוי נערכו השוואות - לצורך בחינה של ההבדלים בין הרמות השונות של המשתנה הבלתי. כחבר קהילה

ממוצע התשובות להיגדים הקשורים לזהות כחבר קהילה של . Scheffeמדד של מרובות באמצעות ה

שונה באופן מובהק מזה שהתקבל אצל  גבוה במידה מעטה וחברים בעלי ותק של עד יותר מעשר שנים

בקרב  ש,מכאן. חברים בעלי ותק של בין שנה לחמש שנים ומזה של חברים בעלי ותק של פתוח משנה

  . מאז הצטרפותם לקהילות הידעזהות כחבר קהילה התחזקה פחותהותר בתפקיד חברים בעלי ותק קטן י

  

, F)13,=(5068.( *לפי ותק החברים בתפקידעל זהות כחבר קהילה  ממוצע התשובות לשאלות :24טבלה 

.0000<p(  

  ותק בתפקיד
ממוצע התשובות להיגדים 

  כחבר קהילההקשורים לזהות 
  סטיית תקן

 0.75 2.1  םותק של עד יותר מעשר שני
 0.69 1.9 ותק של בין שנה לחמש שנים

  0.69  1.9  ותק של פתוח משנה

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 
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כדי לבחון האם קיים קשר בין זהות כחבר קהילה לבין מועד נערך גורמי - ניתוח שונות חד

חברים שהצטרפו לקהילות : שתנה הבלתי תלוי כלל ארבע קבוצותהמ. ההצטרפות לקהילות הידע

חברים לפני כחצי שנה וחברים שהצטרפו , לפני פחות מחצי שנהחברים שהצטרפו , בשבועות האחרונים

של  מהשונות 1.4%מסבירה ,  η2כפי שהוערך באמצעות , עצמת האפקט. לפני יותר משנהשהצטרפו 

תלוי -חינה של ההבדלים בין הרמות השונות של המשתנה הבלתילצורך ב. המשתנה זהות כחבר קהילה

ממוצע התשובות להיגדים הקשורים לזהות כחבר . Scheffeנערכו השוואות מרובות באמצעות המדד של 

שונה באופן מובהק מזה שהתקבל אצל  גבוה מעט וקהילה של חברים בעלי ותק בקהילה של יותר משנה

שבקרב חברים בעלי ותק של יותר משנה הזהות כחבר , מכאן. י שנהחברים שהצטרפו לקהילה לפני כחצ

זהות כחבר בלא נמצא הבדל מובהק . קהילה חזקה יותר מאשר בקרב חברים שהצטרפו לפני חצי שנה

  .בין קבוצות אחרות של ותק בקהילותקהילה 

  

 *לפי מועד הצטרפות לקהילהעל זהות כחבר קהילה  ממוצע התשובות לשאלות :52טבלה 

).6037)=,13(F ,.0000<p(  

  מועד הצטרפות לקהילה
ממוצע התשובות להיגדים 

  כחבר קהילההקשורים לזהות 
  סטיית תקן

 0.74 2.08  ותק בקהילה של יותר משנה
 0.71 1.88 שנהשנה לחצי ותק של בין 

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

  

 ותכדי לבחון האם קיים קשר בין תגובות המשיבים לשאלות שקשורנערך גורמי -שונות חדניתוח 

המשתנה הבלתי . לזהות כחבר קהילה לבין השתתפותם בצוות לומד לפיתוח ידע מקצועי בעשור האחרון

, עצמת האפקט.  שלא השתתפוחברי קהילה שהשתתפו בצוות לומד וחברי קהילה: תלוי כלל שתי קבוצות

ממוצע התשובות  .של המשתנה זהות כחבר קהילה מהשונות 2.8%מסבירה ,  η2הוערך באמצעות כפי ש

שונה באופן מובהק גבוה ומדים ולהיגדים הקשורים לזהות כחבר קהילה של חברים שהשתתפו בצוותים ל

 לדווחיותר נוטים  שחברים בצוותים לומדים ,מכאן. מזה שהתקבל אצל חברים שלא השתתפו בצוות לומד

  .  ותיעוד ידע בעיניהםהחשיבות של הפצהעל חשיבות הפעילות בקהילת הידע עבורם ועל 
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 *על פי השתתפות בצוות לומדעל זהות כחבר קהילה  ממוצע התשובות לשאלות :62טבלה 

).65143)=,11(F ,.0000<p(  

  השתתפות בצוות לומד
ממוצע התשובות להיגדים 

  כחבר קהילההקשורים לזהות 
  סטיית תקן

 0.748 2.11  השתתפו בצוות לומד
 0.675 1.87 לא השתתפו בצוות לומד

  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור* 

 

  קשר בין השפעה על זהות כחבר קהילה לבין מאפייני הקהילות .5.6.4

 כחבר בקהילה לפי סוג קשורים לזהותהלא נמצאו הבדלים מובהקים בממוצע הציונים בהיגדים 

  . הקהילה או הוותק שלה

  

   נוספיםממצאים .5.7

 נבחנו קשרים בין משתני רקע שונים של חברים בקהילה לבין מאפייני crosstabבאמצעות בדיקת 

 מבין החברים שנכנסים 78.3% - ש) P<0.00(בבדיקות אלו נמצא בקשר מובהק . פעילות בקהילות

רק מהווים  למרות שהם ,במשרד הרווחה וברשויות מקומיותלקהילות רק ממקום העבודה עובדים 

לא נמצאה שונות מובהקת בין מקצוע העבודה הסוציאלית לבין שימוש , כמו כן.  מהמשיבים לסקר63.5%

  . מחברי הקהילות80% - למרות שתחום השכלה זה מאפיין כאקטיבי בקהילה
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  קשר בין רמת ההשפעה של הקהילות לבין מאפייני החברים  .5.7.1

נערך ניתוח תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים , במסגרת עבודת האגף למחקר

נמצאו שלוש קבוצות . התשובות של החברים להיגדים השוניםבחינת ל) Cluster Analysis(אשכולות 

  : משתמשים עם דפוסי פעילות שונים

  משיבים352כ "סה, 1.6 של שממוקדים סביב ממוצע, מאופיין במתן ציונים נמוכים: 1אשכול .   

  משיבים335כ "סה, 3.7שממוקדים סביב ממוצע של , מאופיין במתן ציונים גבוהים: 2אשכול .  

  משיבים618כ "סה, 2.7שממוקדים סביב ממוצע של , מאופיין במתן ציונים בינוניים: 3אשכול . 

  

  Cluster 
 3 אשכול 2אשכול  1אשכול   היגד

ת הידע אני מתייעץ דרך הקהילה עם עמיתים מאז שהצטרפתי לקהיל. א
  2  3  1 .בנושאים מקצועיים

, מייל(אני מתייעץ עם עמיתים שהכרתי בקהילה גם באופן ישיר . ב
  2  3  1 ).טלפון וכדומה

  3  4  2 .בעבודתי אני עושה שימוש במידע ובידע שרכשתי בקהילה. ג

  3  4  2 .ית שליהחברות בקהילה תורמת לחיזוק תחושת המומחיות המקצוע. ד

  3  4  2 .הקהילה חשפה אותי לתחומי תוכן חדשים. ה

  3  4  2 .הקהילה מאפשרת לי להיות מעורב בסוגיות בהן לא עסקתי בעבר. ו

  2  3  1 .אני משתדל לשתף את חברי לקהילה בידע ובניסיון המקצועי שלי. ז

אני כותב ומתעד יותר את העשייה , מאז שהצטרפתי לקהילת ידע. ח
  2  3  1 .ועית שליהמקצ

  2  3  1 .חשוב לי להפיץ לחברי הקהילה מידע וידע שברשותי. ט

  4  5  2 .אני ממליץ לעמיתי לעבודה ולמקצוע להירשם לקהילות הידע. י

הקהילה הרחיבה את אפשרותי לפנות לאנשי מקצוע אחרים בתחום . יב
  3  4  2 .העיסוק שלי

ותי בתהליך קבלת קהילת הידע מרחיבה את הכלים העומדים לרש. יג
  3  4  2 .החלטות מקצועיות

  3  4  2 .הקהילה מאפשרת לי לתרום לפיתוח של ידע מקצועי. יד

 4  4  2 .אני מרוצה מאיכות התכנים בקהילה. טו

  

   משרד הרווחה והשירותים החברתיים, )2010(עמיתים גורבטוב ו: מקור
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לבדיקת הקשר בין האשכולות רה תכנון והכש, שנעשו במסגרת האגף למחקר crosstabsבבדיקת 

השונים לבין מאפיינים שונים של חברי הקהילות נמצאו באופן מובהק מספר קבוצות בעלי ציונים גבוהים 

 1 באשכול 15.4% ו14% לעומת 21.9%בקבוצה עם ציונים גבוהים יש אחוז יחסית גבוהה של  גברים : יותר

שימוש במידה רבה (ארגוני לבין תשובות חיוביות יותר נמצא קשר בין שימוש בפורטל פנים .  בהתאמה3 -ו

 3 -  ו1 בקרב משיבים מאשכול 41% - ו35.1% לעומת 2 משיבים מאשכול 50.5% -כ). מאוד ובמידה רבה

. נמצא קשר חיובי בין ותק החברות בקהילה לבין תשובות חיוביות יותר על ההיגדים השונים. בהתאמה

 59.9% - ו1 משיבים מאשכול 53.4לעומת , קהילות לפי יותר משנה הצטרפו ל2 מהמשיבים באשכול 68%

 שציינו שהם נכנסים לקהילות בתדירות 2נמצא אחוז גבוה יותר של משיבים מאשכול . 3משיבים מאשכול 

 מהמשיבים 51% - ו1 משיבים מאשכול 28% נכנסים מדי יום או פעם פעמיים בשבוע לעומת 76%גבוהה 

  .3באשכול 

. ן חברות בקבוצות למידה לבין מתן תשובות חיוביות יותר על ההיגדים השוניםנמצא קשר בי

 1 מהמשיבים באשכול 42.4% השיבו שהם השתתפו בקבוצת למידה לעומת 2 מהמשיבים באשכול 61.4%

  .3 מהמשיבים באשכול 52.7% -ו

 

  תרומה של הקהילהשימוש ולשל  להיגדים משתנים המנבאים מתן ציונים גבוהים .5.7.2

נבחן אילו משתנים מנבאים מתן ציונים גבוהים ) רגרסיה לוגיסטיות( ניתוחים רב משתנים בעזרת

הניתוח הרב גורמי נעשה על מקרים בהם . הפעילות בקהילות הידעשימוש ותרומה של המבטאים להיגדים 

 מקרים ולא על כל אוכלוסיית 606ענו המשיבים על כל השאלות שנבחנו ברגרסיה ולכן הוא נעשה על 

  לגברים לעומת נשים1.74גבוה פי ) Odds Ratio(סיכוי נמצא שלגברים יש מהניתוח . המשיבים לסקר

. ככול שרמת ההשכלה עולה הסיכוי לתת ציונים גבוהי יורד, בנוסף. לתת ציונים גבוהים להיגדים אלו

ם גבוהים לתת ציוני מאשר עובדים עם תואר ראשון 11.46לעובדים ללא תואר אקדמי סיכוי גבוה פי 

לחברי קהילה העובדים . בעלי תואר ראשוןעומת  בהתאמה ל1.44- ו1.2סיכוי של ולבעלי תואר שני ושלישי 

. עובדי משרד הרווחהלעומת סיכוי גבוה יותר לתת ציונים גבוהים נמצא ברשויות מקומיות או עצמאיים 

 לתת ציונים 5 לפי 1.01י סיכוי שנע בין פנמצא לעומת שאר המעסיקים בהם לעובדים משרד הרווחה 

לעובדים בתפקידי פיקוח וניהול במשרד . מהפעילות בקהילותשימוש ותרומה גבוהים להיגדים הקשורים ל

 לתת ציונים גבוהים לעומת עובד סוציאלי מתמחה ולחברי קהילה 1.33ממשלתי יש סיכוי גבוהה פי 

  .בוהים לעומת עובד סוציאלי מתמחה לתת ציונים ג2.82סיכוי של פי נמצא העובדים באקדמיה ומחקר 
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 לתת ציונים גבוהים 1.59 - ל1.18סיכוי שנע בין פי נמצא לעובד סוציאלי מתמחה , לעומת זאת

עובדים העובדים בתפקיד של עבודה סוציאלית , לעומת עובדים בתפקידי ניהול בשירות רווחה בשדה

 לעומת עובדים בתפקידי 6.25וי של פי כוללנית או בתפקיד טיפולי אחר שאינו עבודה סוציאלית וסיכ

 לתת ציונים גבוהים 1.33סיכוי של פי נמצא חברי קהילה שהשתתפו בצוות למוד בעשור האחרון . חינוך

על פי יש לשים לב ש .להיגדים המתייחסים להשפעה ולשביעות הרצון שלהם מפעילות בקהילות הידע

  .11%הוא זה ת במודל  אחוז השונות המוסברCox and Shell’s R2המודל של 

  

 )n=606 (*תרומה של הקהילההיגדים המתייחסים לשימוש ומשתנים המנבאים מתן ציונים גבוהים ל: 27טבלה 

 רווח סמך  )B/1(יחס צולב  Bמקדם רגרסיה  בסיס משתנה

 1.1-2.76 1.74 *0.55 אישה מין

     השכלה

 2.45-56.4 11.76 **2.46 תואר ראשון ללא תואר

 0.57-1.2 )1.2 (0.83 -0.18 תואר ראשון ניתואר ש

 0.2-2.44 )1.44 (0.69 -0.37 תואר ראשון תואר שלישי

     :מעסיק עיקרי

 0.4-2.39 )1.01 (0.99 -0.1 משרד הרווחה משרד ממשלתי אחר

 0.69-1.75 1.1 0.92 משרד הרווחה רשות מקומית

 0.33-1.04 )1.72 (0.58 -0.54 משרד הרווחה ארגון ללא כוונות רווח

 0.42-2.2 )1.04 (0.96 -0.43 משרד הרווחה )כשכיר( גוף עסקי 

 0.12-5.59 )1.2 (0.83 -0.18 משרד הרווחה אקדמיה

 0.9-6.92 2.5 0.92 משרד הרווחה עצמאי

 0.4-0.98 )5 (0.2 *-1.61 משרד הרווחה אחר

     :תפקיד עיקרי

 0.41-1.3 )1.37 (0.73 -0.31 תמחהעבודה סוציאלית מ ניהול בשירות רווחה בשדה

 0.32-1.26 )1.59 (0.63 -0.46 עבודה סוציאלית מתמחה עבודה סוציאלית כוללנית

 0.53-1.37 )1.18 (0.85 -0.16 עבודה סוציאלית מתמחה )ס"לא עו( טיפולי אחר 

 0.61-2.9 1.33 2.87 עבודה סוציאלית מתמחה פיקוח במשרד ממשלתי

 0.38-4.52 1.32 0.27 עבודה סוציאלית מתמחה ניהול במשרד ממשלתי

 0.31-25.78 2.82 1.04 עבודה סוציאלית מתמחה אקדמיה ומחקר

 0.05-0.46 )6.25 (0.16 **-1.85 עבודה סוציאלית מתמחה חינוך

 0.21-5.59 1.08 0.72 עבודה סוציאלית מתמחה אחר

 1.67-3.34 2.36 **0.86 לא השתתפות בצוות לומד

  )1.43 (0.7 -0.36  קבוע

*0.05<p  
 **0.01<p  

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2009עיבוד על נתוני סקר קהילות הידע : מקור*
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 דיון .6

.  חושפים פנים שונות של קהילות הידע של משרד הרווחה והשירותים החברתייםממצאי המחקר

ויוצג בו ניתוח של ,  של מחקר זההדיון יתמקד בבחינה של הממצאים לאור שאלות המחקר הניצבות בליבו

מאפייני החברים בקהילות ותרומתן של , מאפייני הפעילות בקהילות, הממצאים אודות מאפייני הקהילות

  . הקהילות לעבודתם המקצועית של החברים

  

 מאפייני הקהילות  .6.1

 ,קהילות ידע מקוונות מהוות מסגרת אשר בכוחה לשבור את המבנה הארגוני השגרתי של העובד

שכן , )Alvarez, 2006; Amin & Roberts 2006; Pardo et al., 2006(ולאפשר חשיבה חדשה ומאתגרת 

מאפשרות לעובדים להתגבר על , קהילות הידע המקוונות מפגישות בין עובדים ממגזרים שונים

 עם המפגש). Pardo et al., 2006(ואף לייצר שיתוף פעולה , המוטיבציות השונות המאפיינות כל מגזר

עובדים ממגזרים שונים מאפשרת לעובדים במגזר הציבורי לאתגר את החשיבה הבירוקרטית ואת 

  ). Willem & Buelens, 2007(ההיררכיה המאפיינת את עבודתם 

קהילות הידע שנחקרו במסגרת מחקר זה משקפות את היציאה מהמבנה הארגוני השגרתי שכן הן 

, כגון קהילת ילדים בסיכון,  מאפיינים ייחודיים באוכלוסייהעוסקות בסוגיות הקשורות לקבוצות בעלות

ההתמקדות באוכלוסייה בעלת מאפיינים . קהילת עיוורים וליקויי ראיה ועוד, קהילת פיגור שכלי

לשכות (מכיוון שהמחלקות לשירותים חברתיים , ייחודיים שונה מהמבנה הארגוני הנפוץ במשרד הרווחה

ממוקדות באזור גיאוגרפי ונותנות שירותי רווחה , המרכזית של המשרדשהן הזרוע הביצועית ) רווחה

משמע שמרביתם של הארגונים נותנים בעבודתם השוטפת שירותים . לקהל בעל מאפיינים מגוונים

משרד הרווחה (ואינם ממוקדים בעבודתם רק באוכלוסיה אחת , לאוכלוסייה רחבה עם מאפיינים מגוונים

שקהילות הידע יכולות להוות מרחב התייעצות שונה מהמרחב , מכאן). 2010, והשירותים החברתיים

זאת משום שקהילות הידע מאפשרות התייעצות עם עובדים , המקצועי הרגיל של רבים מהעובדים

ניתן לשער .  ולא הארגון המעסיק אותםאוכלוסיית היעדממגוון ארגונים שהמכנה המשותף שלהם הוא 

לות הידע מאפשר פריצה של תבניות החשיבה המקובלות בכל מחלקה שמרחב ההתייעצות שנוצר בקהי

שמטרתו , מרחב זה נוצר על ידי התייעצות עם עובדים מקבילים במחלקות אחרות. לשירותים חברתיים

  . מציאת דרכים מגוונות וחדשות לטפל בקשיים של אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים

משמע שפועלים בה ארגונים מגוונים מבחינת , ית ארגוניםזירת שירותי הרווחה היא זירה רוו, ככלל

הארגונים שנותנים שירותים ). 2004, קטן(ומבחינת היקף ואופי הפעילות , ההשתייכות המגזרית
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החל מארגונים המשתייכים למגזר הציבורי כדוגמת , לאוכלוסיות הרווחה משתייכים למגוון של מגזרים

דרך ארגונים המשתייכים למגזר השלישי ,  למלחמה בסמיםמשרד הבריאות והרשות, משרד הרווחה

לאנשים בעלי צרכים , עמותה המתמחה באספקת שירותי סיעוד לקשישים(ב "מט, ת"נעמ, ם"כדוגמת אקי

וכלה בארגונים המשתייכים למגזר העסקי כדוגמת מעונות פרטים , )מיוחדים ולילדים ונוער במצוקה

כשני שליש מהחברים בקהילות הידע עובדים במגזר הציבורי . ניםלטיפול באדם עם פיגור שכלי או בזק

שבקהילות הידע של משרד הרווחה נוצר מרחב כך , וכשליש עובדים בארגוני המגזר השלישי והעסקי

מרחב אשר מאפשר לקיים שיח חוצה ,  למפגש בין עובדים המשתייכים לארגונים ממגזרים שונים

, התגבר על המוטיבציה הראשונית לפעולה ששונה בין מגזר למגזראשר כאמור מאפשר לחברים ל. מגזרים

ולפעול ביחד בכדי למצוא את הפתרונות , לאתגר את החשיבה הבירוקרטית שמאפיינת את המגזר הציבורי

  . הטובים ביותר לכלל אוכלוסיות הרווחה

, םקהילות מומחים הן קהילות המסייעות לעובדים לעסוק במימד המורכב יותר של עבודת

שהיא מעבר למילוי המשימות היומיומי במסגרת , ולהקדיש מזמנם לחשיבה מופשטת ויצירתית יותר

ממצאי המחקר מצביעים על כך שהחברים בקהילות , כפי שצוין. )Amin & Roberts 2006(התפקיד 

ואינם חולקים משימות , הם אינם עובדים בשגרת עבודתם יחד כצוות, משתייכים לארגונים שונים

. ניתן לשער שההתייעצות ביניהם מתמקדת בידע יותר מופשט ופחות פרקטי, לכן. ותפות לביצוע בפועלמש

אשר עוסקות " קהילות מומחים"ניתן להגדיר את קהילות הידע של משרד הרווחה כעל פי נתונים אלו 

ידע זיהוי קהילות ה. בחיפוש פתרונות חדשניים להתמודדות עם צרכים של אוכלוסיות יעד שונות

מגמת הצמיחה המתמדת בהיקף , ראשית. כקהילות מומחים מקבל חיזוק ממספר נתוני שנמצאו במחקר

, הפעילות בקהילות של משרד הרווחה מעידה על כך שלא מדובר בקהילות הממוקדות במשימה מוגדרת

הם  מהחברים 62% -כ, שנית. אלא בקהילות הפועלות במטרה לקדם ולסייע לאנשי המקצוע לאורך זמן

משמע ,  מהמשיבים לסקר הם בעלי תואר שני לפחות60% - וכ , בעלי ותק של יותר מחמש שנים בתפקיד

שאינם מחפשים עזרה פרקטית , בעלי השכלה רחבה, שמרבית החברים בקהילות הם אנשי מקצוע מנוסים

ן כל אלו מצביעים על כך שהשיח המתקיים בקהילות הידע הוא שיח בי. בתחילת דרכם המקצועית

משמעותי במיוחד עבור , הדיון המעמיק בסוגיות מורכבות. זאת בניגוד לשיח שמתמקד בהכשרה, מומחים

  .  שעבודתם מאופיינת בשגרות עבודה קבועות, עובדים במגזר הציבורי

מדיניות זו נקבעת בהתאם . מדיניות הרישום והקבלה לקהילות הידע שנחקרו אינה אחידה

רמת הפתיחות נמצאה כמשפיעה על .  את הקהילות ומנהלי הקהילותלהחלטה של הצוותים המובילים

כך שבקהילות סגורות באופן מחמיר החברים עוקבים באופן יסודי יותר , הפעילות של חברי הקהילות

הסבר . יש יותר כניסות אל הקהילה ועיון מרובה יותר בתכנים מאשר בקהילות פתוחות, אחר הנעשה
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הגדרות התפקיד של האנשים דומות , כך שבקהילות סגורות באופן מחמיראפשרי לקשר זה יכול לנבוע מ

כך שהחברים נוטים , ולכן הם חולקים מכנה משותף רחב מאוד מבחינת  תחומי העיסוק והעניין, ביותר

  . להתעניין בפעילות יותר מאשר בקהילות פתוחות

חלק מהקהילות פועלות . קהילות הידע נבדלות האחת מהשנייה גם מבחינת וותק הפעילות שלהן

ומיעוט של הקהילות פעלו רק מספר חודשים במועד , אחרות הוקמו בשנים שלאחר מכן, 2006החל משנת 

כך , השונות בוותק הפעילות של הקהילה נמצאה כגורם משפיע על רמת הפעילות בקהילה. ביצוע המחקר

 הן מבחינת קריאה ועיון ,רשבקהילות ותיקות יותר ישנה יותר פעילות מאשר בקהילות חדשות יות

רמת הפעילות הנמוכה יותר בקהילות החדשות יכולה לנבוע . והן מבחינת יצירת וכתיבת תכנים, בתכנים

מהצורך של חברי הקהילה להכיר ולהבין את הזירה החדשה לשיח מקצועי לפני שהם עושים בה שימוש 

ברים בקהילות הותיקות יוצרת מחויבות ניתן לשער שההיכרות הארוכה יותר בין הח, זאת ועוד. אקטיבי

  .גבוהה יותר לפעילות בקהילה

  

  מאפייני הפעילות בקהילות .6.2

מחקרים אודות קהילות ידע מקוונות מצביעים על כך שלא כל חברי הקהילות שותפים באופן שווה 

 ,.Cross et al(והאחריות נופלת על כתפיהם של חלק מחברי הקהילה בלבד , בפעילות האקטיבית בקהילה

 –כ , מחקרים אודות אתרים לשיתוף בידע בעולם מצביעים על שיעור חברים פעילים נמוך יחסית ).2005

מהנתונים שנאספו במסגרת מחקר זה עולה כי ). Osimo, 2008( מבין החברים הרשומים לאתר 10%

וצע בכל  בממ17%והוא עומד על , 10% –שיעור החברים הפעילים והיוצרים תכנים בקהילות גבוה מ 

נתונים אלה . 10% –אחוז החברים הפעילים גבוה מ ,  הקהילות שנחקרו22 מבין 19 –כך שב , הקהילות

ששיעור החברים הפעילים בקהילות הידע של משרד הרווחה גבוה יחסית לשיעור מצביעים על כך 

הוא  הסבר אפשרי לממצאים אלו .החברים הפעילים באתרי אינטרנט אחרים לשיתוף בידע בעולם

שלחברים בקהילות הידע בתחום הרווחה ישנה מחויבות מקצועית גבוהה המתבטאת בשיתוף והתייעצות 

  .  עם עמיתים בקהילות הידע

אינה אחידה בין חברי קהילות ) השימוש הפסיבי(רמת הכניסה והעיון בתכנים ,  זאת ועוד

)Stuckey, 2007 .(ממצאי , מופיעים באתרי הקהילותהגלישה והעיון בתכנים ה, מבחינת השימוש הפסיבי

 93%,  מבין החברים הרשומים נכנסים לקהילות פעם בשבוע או יותר49% -מחקר זה מצביעים על כך ש 

 66%מתוכם , מבין החברים הרשומים מקבלים עדכונים אודות הנעשה בקהילה בדואר האלקטרוני שלהם

 35% –מניתוח ממצאי הסקר עולה ש , באשר לשימוש אקטיבי. קוראים בדרך כלל או תמיד את העדכון
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 מבין החברים הרשומים 10% –וכ , מבין החברים הרשומים פרסמו לפחות פעם אחת פריט מידע בקהילות

 מחברי הקהילות נכנסים לקהילות 75% - ממצא נוסף מצביע על כך ש. פרסמו פריטים שלוש פעמים ויותר

 של חברי הקהילות ניתן להניח כי החברים בהתבסס על שיעורי הפעילות הפסיבית. ממקום עבודתם

ממצאים אלו מחזקים את הטענה . בקהילות רואים בפעילותם בקהילות הידע חלק משגרת עבודתם

, צבע(הכללית בדבר השתלבותן של קהילות הידע כחלק משגרת העבודה של שירותי הרווחה בישראל 

מפני שאופני , בין קהילות אחרות בעולםקשה להשוות בין הקהילות שנחקרו במסגרת מחקר זה ל). 2010

, זאת משום שלא בכל הקהילות יש שליחה של מייל עדכון. השימוש הפסיבי שונים בין קהילה לקהילה

מה שמייתר למעשה את , ומצד שני ניתן לראות גם קהילות בהן מייל העדכון מכיל את כל המידע החדש

  .הכניסה לאתר הקהילה

  

  מאפייני החברים .6.3

קים יותר בקהילות עושים בהן יותר שימוש פסיבי וגם יותר שימוש אקטיבי מאשר חברים ותי

ניתן לשער . חברים ותיקים יותר בקהילות הם גם חברים פעילים יותר בקהילה, כך, חברים ותיקים פחות

שהסיבה לשיעור השימוש הפסיבי הנמוך יותר בקרב חברים חדשים נובע מהצורך של החברים להתרגל 

באופן . ולכן ככל שהזמן עובר שיעור השימוש הממוצע עולה, של מדיום לצריכת ידע מקצועילסוג חדש 

היא הזמן הנדרש , ניתן לשער שהסיבה לשיעור השימוש האקטיבי הנמוך בקרב חברים חדשים, דומה

ממצאים אלו . לחברים להכיר את אופן ההתנהלות בקהילה לפני שהם חשים בנוח לתרום תכנים מעצמם

בקנה אחד עם מחקרים קודמים שהצביעו על כך שככול שחברי הקהילה מרגישים בטוחים ושייכים עולים 

  ).Hemmasi & Csanda, 2009(הם תורמים לקהילה יותר תכנים , יותר

בהמשך לממצאים אודות מאפייני הקהילות לפיהם הקהילות מהוות מרחב אשר בכוחו לאפשר 

דע של משרד הרווחה חברים עובדים בעלי רקע השכלתי בקהילות הי,  שיח חוצה ארגונים ומגזרים

, מרפאים בעיסוק,   מלבד עובדים סוציאליים ניתן למצוא בקהילות גם פסיכולוגים.והכשרתי מגוון

ניתן לשער כי הקהילות יוצרות מרחב המאפשר , מתוך שכך.  רפואיים אחרים-מדריכים ואנשי טיפול פרא 

דיון , לדוגמא. ועיים רבגוניים ועל פי תפיסות מקצועיות שונותשיח תוך בחינת הסוגיות בכלים מקצ

, עובדים סוציאליים, בסוגיות הקשורות לשעות הפנאי של אנשים עם פיגור שכלי בו שותפים מדריכים

יכול להעשיר את הרעיונות ואת מרחב הפעולה של העובדים במציאת , אומנים ועוד, אנשי שיקום מקצועי

  .ים לסוגיה זו מבחינת מקורם המקצועיפתרונות חדשים ומגוונ



57  

, צבע(העובדים הסוציאליים מהווים רוב מוחלט מבעלי התפקידים בשירותי הרווחה המקומיים 

ניתן היה לצפות כי , לאור זאת). 80% -כ(ואכן הם מהווים רוב מוחלט מהחברים בקהילות הידע , )2010

למרות ). Hemmasi & Csanda, 2009(ידע תה משתקפת בשיעור פעילותם גם בקהילות היעובדה זו הי

הציון הממוצע לשאלות במחקר המעידות על שימוש אקטיבי בקהילות  של עובדים  (ממצאי הסקר, זאת

 בהתאמה והציון הממוצע של חברי קהילות בתפקידים 1.34 - ו1.23סוציאליים כוללניים ומתמחים היה  

עידים על כך שהעובדים הסוציאליים פעילים יותר  אינם מ.)1.33אחרים שאינם עבודה סוציאלית היה 

ממצאים אלו מחזקים את התובנה לפיה קהילות . בקהילות הידע המורים והפסיכולוגים, מהמדריכים

הידע מאפשרות התייעצות בין עובדים המשתייכים לפרופסיות שונות למרות שרובם המכריע הם בעל 

ינה של השימוש הפסיבי בקהילה שבא לידי ביטוי ממצא זה משתקף גם בבח. תואר בעבודה סוציאלית

למרות ממצאים אלו מעלים תובנה לפיה . בקריאה של פריטי מידע ומעקב אחר הפעילות בקהילה

אנשים מפרופסיות אחרות , המרכזיות של העובדים הסוציאליים בארגוני הרווחה ובקהילות הידע

ממצאים אלו . לקם בהרכב הקהילותמשתתפים גם הם בפעילות בקהילות הידע בשיעור דומה לח

מחזקים ממצאי מחקרים קודמים אודות יכולתן של קהילות ידע מקוונות ליצור זירה שוויונית לשיתוף 

  ). Ardichvili, Page & Wentling, 2003(בידע בין כל החברים בהן 

שכן ,  בתפקיד יש השפעה על רמת הפעילות בקהילותקלוותממצאי המחקר מעלים תובנה לפיה גם 

בהתבסס על ממצא זה ניתן .  מהחברים בקהילות הם בעלי ותק של למעלה מחמש שנים בתפקידם60%

. ותק וניסיון מעודדים את החברים להיות מעודכנים בידע מקצועי באמצעות קהילות הידעלהסיק כי 

דוגמת עובדים מנוסים פתוחים יותר לשימוש בידע המגיע ממקומות לא פורמאליים כ, במילים אחרות

זאת בדומה לממצאי מחקרים קודמים בהם נמצא שמטפלים מנוסים עושים שימוש רב , קהילת הידע

  ). Cha, Kuo & March, 2006(במקורות ידע לא פורמאליים 

  

  השפעת הקהילות על החברים בהן .6.4

אחת הדרכים להצביע על תרומתן והשפעתן של הקהילות על החברים בהן היא באמצעות דיווח 

באמצעות תפישתם של החברים בדבר תרומתן של קהילות הידע לעבודתם , קרי, החבריםעצמי של 

 60%-ממצאי המחקר מצביעים על תופעה לפיה למעלה מ). Fontaine & Millen, 2004(המקצועית  

מהחברים בקהילות הידע מעידים על הסכמה ברמה מסוימת עד הסכמה במידה רבה עם הקביעה לפיה 

, שהם נחשפים בקהילה לתחומי תוכן חדשים, שימוש בידע שנרכש בקהילההם עושים בעבודתם 

שהחברות בקהילה תורמת , שהקהילה מאפשרת להם להיות מעורבים בסוגיות שלא עסקו בהן בעבר
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שהקהילה מרחיבה את הכלים העומדים לרשותם בתהליך קבלת ההחלטות , לתחושת המקצועיות שלהם

ממצאים ). 11ראה טבלה (מיתים שלהם להצטרף לקהילות הידע ושהם ממליצים לע, המקצועיות שלהם

על שביעות רצון גבוהה של חברי הקהילה באשר לתרומתה של הקהילה לתפקוד המקצועי אלו מעידים 

ניתוח נתוני המערכת התפעולית של הקהילות שנבחנו במחקר מצביע על , זאת ועוד. שלהם בעבודתם

כך עולה מידת הפעילות , נס לקהילת הידע אליה הם משתייכיםתופעה לפיה ככל שהחברים מרבים להיכ

לכן ניתן לשער כי שככל שעולה מידת שביעות הרצון מתרומתה של הקהילה לתפקוד . שלהם בקהילה

  . ובהתאמה גדל נפח הפעילות בקהילה, מספר הכניסות לקהילה גדל, המקצועי

את תרומתן של הקהילות להבדיל מהממצאים שהוצגו לעיל באשר לתפישתם של החברים 

 - רק כ. הממצאים אודות השימוש המקצועי בקהילה כחלק משגרת העבודה שונים, לעבודתם המקצועית

 מהחברים ציינו כי  הם משתדלים לידע את חברי הקהילה בידע ובניסיון המקצועי שלהם ושהם 20%

ממצאים . במידה מסוימתמתייעצים אודות סוגיות מקצועיות עם עמיתים דרך הקהילה במידה רבה או 

שהחברות בקהילות הידע לא בהכרח מסייעת לשינוי באופן ההתנהגות של החברים אלו מצביעים על כך 

ניתן לשער שפער זה נובע מכך שהיגדים אלו . בפעולות הקשורות לשימור הידע המקצועי שלהם

ת ולתפיסות שיש לו ולא לתחושו, מתייחסים לפעולות אקטיביות שהעובד נשאל האם הוא מבצע אותן

  .  כלפי סוגיות הקשורות לשימור והפצת ידע



59  

  סיכום  .7

המחקר הנוכחי ביקש לבחון את קהילות הידע המקוונות המופעלות על ידי משרד הרווחה החל 

המחקר בחן ארבע שאלות מרכזיות והן . 2009תוך התמקדות בפעילות הקהילות במהלך שנת , 2006משנת 

מה מאפיין את החברים בקהילות וכיצד , מה מאפיין את הפעילות בהן, דע הללומה מאפיין את קהילות הי

בכדי . תופסים חברי הקהילות את התרומה וההשפעה של חברותם בקהילות הידע על עבודתם המקצועית

להתחקות אחר הנושאים הללו נעשה שילוב בין נתונים תפעוליים שנאספו ממערכת הקהילות לבין סקר 

  .רים בקהילותשהופץ בקרב החב

למרות , ולכן, קהילות ידע מקוונות מהוות כלי עבודה וירטואלי שהתפתח מאוד בשנים האחרונות

, המחקר אודות כלי זה עדיין נמצא בראשיתו, העדויות המתרבות אודות קיומן של קהילות ידע מקוונות

ר את איכות העבודה את יכולתו לשפ, ונדרש מחקר המשך בכדי להבין טוב יותר את התפתחותו של כלי

קהילות ידע של עובדים בשירותי הרווחה , יתרה מכך. והידע של עובדים ואת השפעותיו על העובדים

, מתוך כך. ובספרות לא נמצאו מחקרים רבים ומקיפים על קהילות מסוג זה, נחשבות נדירות ביותר

ולא נחקרו , ו בעולםחשיבותו של מחקר זה נובעת מכך שהוא מתמקד במושאי מחקר שכמעט לא נחקר

התמקדות בקהילות הידע של משרד הרווחה חושפת תובנות מעניינות באשר . בישראל באופן מעמיק

 הקהילות מצביע על הפוטנציאל איפיון. להתמודדות של הפרופסיה עם אתגרי הידע במציאות משתנה

 תמונה מעמיקה יותר על חשף, השילוב בין שני כלי מחקר. חוצה ארגונים ומגזרים, לשיח מקצועי חדשני

בשל האפשרות להתחקות אחר ההשפעה והתרומה של הקהילות כפי , קהילות הידע של משרד הרווחה

  .שמדווחים עליהם החברים בהן

מחקרים עתידיים בתחום יכולים לבחון האם אכן נפרצות דרכי החשיבה של העובדים והאם 

, זאת ועוד. קבות חברותם בקהילות הידעהעובדים מסגלים לעצמם דפוסי חשיבה ופעולה חדשים בע

מחקרים נוספים יכולים לבחון את התכנים המתפרסמים בקהילות ואת מערכת הקשרים הנוצרת בין 

מעניין יהיה גם . החברים בקהילה מבחינת איפיון הדיאלוג והקשרים המקצועיים הנוצרים בקהילה

 והשפעתם על איכות הפעילות להתחקות באופן ממוקד יותר אחר תפקידם של מנהלי הקהילות

  . המתקיימת בקהילות

תרומה נוספת של המחקר הנוכחי היא בכך שהוא מניח את היסודות להבנה מעמיקה של מאפייני 

הבנה שהיא בעלת השלכות מעשיות למשרד הרווחה בבואו , מאפייני הקהילות ואופי השפעתן, החברים

הממצאים שעולים מהמחקר יכולים . קהילותלבחון את מידת המימוש של היעדים שהציב בהקמת ה

האיפיון של . לסייע בהעצמת נקודות החוזק של הקהילות שנחקרו ובטיפול בנקודות החולשה שלהן
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הפוטנציאל , ומצד שני, החברים מהווה בסיס מוצק לבחינת האתגרים הניצבים בפני הקהילות הותיקות

  .  שטמון בקהילות החדשות
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  32  29  29  19  2  7  34  92  12.2006  הכשרת עובדי רווחה

  690  528  288  7  459  1140  1056  10  1.2007  עיוורים ולקויי ראייה

  421  308  215  0  2056  1174  530  0  3.2007   טיפול והשגחה–חוק נוער 

  979  618  185  0  615  521  69  0  4.2007  ילדים בסיכון

  824  583  196  0  1304  1222  527  0  6.2007  התמכרויות

  774  449  15  0  843  901  8  0  10.2007  עבודה קהילתית

  1044  650  24  0  1352  1585  229  0  11.2007  אלימות במשפחה

  274  199  76  0  275  351  43  0  11.2007  ניהול רווחה ברשויות מקומיות

  396  205  0  0  423  210  0  0  3.2008  ידת תוצאותמדיניות רווחה ומד

  384  186  0  0  411  398  0  0  5.2008  אוטיזם

  396  47  0  0  339  105  0  0  12.2008  נוער וצעירים בסיכון

  385  53  0  0  169  412  0  0  1.2009  חוסן חברתי ומצבי משבר

  259  0  0  0  453  0  0  0  6.2009  סדרי דין

  76  0  0  0  160  0  0  0  7.2009  אימוץ

  131  0  0  0  111  0  0  0  10.2009  פעוטות עם צרכים מיוחדים

  473  0  0  0  468  0  0  0  11.2009  מטפלים בעיוורים ולקויי ראייה

התוכנית הלאומית לילדים ונוער 
  בסיכון

3.2010  0  0  0  0  0  0  0  0 

 6,172 4,164  1,977  855  15,559  14,601  6,627  1,586    *כ"סה

מסיכום מספר הרשומים קטן  סך הרשומים בקהילות ןיותר מקהילה אחת ולככשליש מחברי הקהילות רשומים ל
  .בכל קהילה וקהילה בנפרד

  
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נתונים תפעוליים, קהילות הידע: מקור
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