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 דבר העורך
 

אנו שמחים להוציא לאור את הגיליון הראשון של כתב העת "הרבעון לחקר ארגונים 

 .2019וניהול משאבי אנוש" לשנת 

חוקרים ( זכה לאחרונה לעניין רב בקרב big dataהאתגר בניהול ובניתוח נתוני ענק )

ומנהלים בקרב חוקרים ומנהלים. נדרשות פרדיגמות מתקדמות, השונות מהשיטות 

ליון מציגה פרופ' אילה כהן את יהמסורתיות, לעיבוד הנתונים וחילוץ המשמעות מהם. בפתח הג

ההתפתחויות האחרונות בשיטות סטטיסטיות במחקר בתחום מדעי הניהול . מטרת מאמר זה היא להציג 

סטטיסטיות שפותחו בעידן המודרני שבו כוח המחשוב גדול בהרבה לעומת התקופה בה פותחו מספר שיטות 

סיות של הסקה סטטיסטית. במאמר מתוארות שתי שיטות שהמוטיבציה לפיתוחן נבעה אהשיטות הקל

שמאפיין את הנתונים שעומדים כיום לרשות חוקרים  ,מהצורך בשיטות ניתוח עבור אוסף נתונים מאד גדול

תוך כדי תהליך העריכה הסופי של הגיליון הנוכחי הגיעה אלינו הבשורה המרה  על  ,הלים. לצערנו הרבומנ

לתה כלפי הסובבים יפטירתה של פרופ' אילה כהן. אילה ששמשה לכולנו מודל לחיקוי בצניעותה וברגישות שג

לם המחקר והעמידה פעלה רבות לקידום השימוש בכלים סטטיסטיים בעו ,קולגות ותלמידים כאחד אותה,

תלמידים רבים. פרופ' מרים ארז שלוותה את פרופ' כהן במשך שנים רבות במהלך עבודתן המשותפת בטכניון 

  .כתבה מילים לזכרה

ייעוץ  ברוך שמעוני מהמחלקה לסוציולוגיה בבר אילן  מציג במאמרו: "האישי והחברתי בפיתוח הארגוני:

גישה חדשה ליעוץ ארגוני המשלבת בין שמשלבת בין תפיסת הפיתוח הארגוני  למושג  "ארגוני מכוון הביטּוס

מאפשרת לחוקרים וליועצים בשדה ההביטוס. ייעוץ ארגוני מכוון הביטוס". עפ"י ברוך שמעוני גישה זו  

קובל הפיתוח הארגוני לפנות לסובייקטיביות של נועצים שלא על מנת לפעול  על נטיותיהם הפסיכולוגיות כמ

  בזרם המרכזי של הפיתוח הארגוני, אלא על נטיותיהם הסוציולוגית.

בעיצוב אסטרטגיה ארגונית. הלוגו משמש כיום כתג ו לזהות הארגונית תפקיד חשוב בהנעת העובדים בארגון

המאפשר לבטא את המאפיינים שאותם מעוניין הארגון להביע כלפי  ,זהות ותרבות ומהווה כלי ניהולי יעיל

העניין שלו.  יפתח גבע ואורלי שפירא עוסקים במאמרם בבירור משמעות המושג "זהות בית ספרית"  בעלי

מציגים הם באמצעות בחינת תפיסותיהם של מנהלי בתי ספר את הלוגו, החזון והפרקטיקה הבית ספרית. 

הלימה -ואיגישה אינטגרטיבית להבנת משמעות הזהות הבית ספרית. המחקר בודק סוגים שונים של הלימה 

 בין תפיסות מנהלים בנוגע למאפיינים המשתקפים מהלוגו, החזון והפרקטיקה הבית ספרית שלהם.  

מדי רבעון במהלך שני העשורים האחרונים, אנו עדים להונאות כספיות בקנה מידה גדול  בכל רחבי העולם. 

סטיבן  וקרים אמריקאיים:אנו מקפידים לתת במה גם לחוקרים מחו"ל. ברבעון הנוכחי מציגים שלושה ח

אלברכט וסטיב אלברכט מאמר העוסק באחריותן של ממשלות למניעת הונאות. שלושת  הוקינס, צ'אד

בין  מנסים לתאר את הקשרוהחשיבות של יצירת סביבה ארגונית נטולת הונאות  את החוקרים מדגישים

בהשפעות השליליות של  (Fraud Triangleבאמצעות משולש ההונאות )  . הם דניםהונאה לפיתוח כלכלי

 הונאות. 

בפינת "חוקרים בתחילת דרכם" מציגה לליב אגוזי מחקר שבו היא בוחנת את הקשרים השונים בין שני 

הוגנות ניהולית לבין כן של (  וconcern)  ( ואמון באכפתיות competenceאמון ביכולות )-ממדים של אמון 
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קבוצות  51שחקניות ב  237ת הערך של חברי הצוות. המחקר נערך על תחרות הפנימית בין חברי צוות ותחוש

 שותפויות וקבוצות ספורט.ניהול לעולם המחקרי והן להיבט מעשי של כדורשת ויש לו משמעויות הן 

( שמשמעותו חיבור של אנשים,  IoTבפינת הפרויקטים  מציג חנן מרקוביץ את מושג האינטרנט של הדברים 

מוצלח  IoTהאינטרנט על מנת לייצר ערך. מר מרקוביץ טוען כי על מנת להגיע לפתרון חפצים וסביבות אל 

נדרש בראש ובראשונה מודל עסקי ברור ובדוק. המאמר מתאר את האתגרים העומדים בפני המתכננים תוך 

 .שימוש במגוון דוגמאות ליישום תפיסת האינטרנט של הדברים

הפעם ראיינו את מנהלת אגף משאבי אנוש היוצאת של את הרבעון אנו סוגרים בפינת הראיונות ו

חולקת עמנו את תובנותיה לגבי ושנות פעילות  33מסכמת הגב' צזנה  אוניברסיטת חיפה הגב' שרה צזנה.

צע בשנה האחרונה ואשר לו מקדיש המרכז ושב ,קיון באוניברסיטהיפרויקט ההעסקה הישירה של עובדי הנ

)הזמנה בסוף  למרץ באוניברסיטה 26-האנושי את הכנס השנתי שיערך בלחקר ארגונים וניהול המשאב 

 .הגיליון(

 אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ותובנות חדשות

 

 אריה רשף

 
 
 

 


