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Abstract 
Introducing technological systems to managing learning are an innovation in 
schools. Two patterns for adopting innovation in school exist – "general 
innovation" and "islands of innovation" – manifested in the organizational 
culture that comprises three interacting circles: administrative culture, the 
culture of the workplace and surrounding culture. 
The research aims to investigate the attributes of the organizational culture in 
a school network when assimilating technologies for managing learning, and 
their actualization in the patterns of change as "islands of change" or as 
"general innovation". 
Seven schools in a school network were explored that in recent years 
assimilated technological systems to manage learning,. The study was 
conducted as a case study. Semi-structured in-depth interviews were held 
with 20 role holders and content analysis of the network's vision was 
performed. 
Qualitative analysis of the findings indicates that forces in the school network 
encourage the adoption of new teaching methods and believe technologies for 
managing learning can help improve the existing teaching array and in 
developing alternative pedagogies. At the same time these forces manage to 
only create "spontaneous" "islands of innovation" and fail to expand to 
"general innovation" that is assimilated at all the organizational levels. The 
"islands of motivation" reflect processes of buffering. The network 
management restrain the expansion of the existing changes, thus the 
organization copes with the expectations of the environment to computerize 
education while directing the spotlight to the "islands of innovation", but 
continues to handle the other issues as it has done from time immemorial. 
 
Keywords: Technologies for managing learning, organizational culture, 
islands of innovation, general innovation, organizational change 
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  תקציר
. הכנסת מערכות טכנולוגיות לניהול הלמידה הן סוג של חדשנות בבתי ספר

איים "ו" חדשנות כוללת: "קיימים שני דפוסים של אימוץ חדשנות בבית הספר
מורכבת החדשנות באים לביטוי בתרבות הארגונית הדפוסי ". של חדשנות

תרבות מקום העבודה ותרבות סובבת , תרבות ניהולית: משלושה מעגלים
מטרת המחקר לבחון מהם המאפיינים של  .ביניהםהנמצאים באינטראקציה 

, בהטמעת טכנולוגיות לניהול הלמידה התרבות הארגונית ברשת בתי הספר
  ".חדשנות כוללת"או כ" יים של חדשנותא"וביטוייה בדפוסי השינוי כ

רשת הטמיעה בשנים האחרונות מערכות ה .ספרהבתי רשת בתי ספר ב 7נבדקו 
בכל שבעת סניפי  המחקר התבצע כחקר מקרה. טכנולוגיות לניהול הלמידה

בעלי תפקידים ונעשה ניתוח  24נערכו ראיונות עומק חצי מובנים עם . הרשת
  .תוכן של חזון הרשת

איכותי של הממצאים עולה כי ברשת בתי הספר ישנם כוחות המעודדים מניתוח 
כי טכנולוגיות לניהול  המחזקים את האמונה ,אימוץ של שיטות הוראה חדשות

הלמידה יכולות לסייע בשיפור מערך ההוראה הקיים ובפיתוח של פדגוגיות 
של " ספונטניים"כוחות אלה מצליחים ליצור רק איים  ,עם זאת. חלופיות

המוטמעת בכל רובדי " חדשנות כוללת"חדשנות ולא מצליחים להתרחב לכדי 
כך  .)Buffering(משקפים תהליכים של חציצה שנוצרו " איי החדשנות. "הארגון

בצורה . הנהלת הרשת מהווה כוח הבולם את התרחבות השינויים הקיימים, גם
תוך שהוא  ,"למחשב את החינוך"הסביבה  "ציפיות"עם  הארגוןמתמודד , כזאת

אך ממשיך לנהל את שאר ענייניו כפי שעשה זאת  "י החדשנותיא"מפנה זרקור ל
 . אמקדמת דנ

 
, איים של חדשנות, תרבות ארגונית, טכנולוגיות לניהול הלמידה: מילות מפתח
  .שינוי ארגוני, חדשנות כוללת

  
  

  מבוא
מעה של טכנולוגיות ההטהמרכזיים המשפיעים על תהליך  חוקרים מנסים לבדוק מהם הגורמים
לפרדיגמה חדשנית  מערכות חינוכיות אלוועל המעבר של לניהול הלמידה במערכות חינוכיות 

  ). ;Kozma, 2003; Fullan, 2001, 2005 2006, פורקושוטובין , נחמיאס, מיודוסר(
  

 בערוצים ים רעיונות חדשיםהיא תהליך שבאמצעותו מועבר) Rogers )2003על פי , חדשנותההפצת 
חדשנות אינה איך להגיע האחת הבעיות המרכזיות בהפצת . ארגוניתבין חבריה של מערכת  מגוונים

שכן אימוץ של , אלא איך לעבור מהם לרוב ולהפוך את החדשנות לנחלת הכלל, לחדשנים ולמאמצים
פדגוגית השלכות מרחיקות לכת ברמה ה יוצרפרקטיקות טכנולוגיות הוא פשוט מבחינה טכנית אך 

יתרחש ויהפוך לשינוי בר  חדשניכדי ששינוי ). Dodgson & Bessant, 1996 ;White, 2007(רגונית אוה
כחלק מתרבות ארגונית של  ת השינויאולהפנים מסה קריטית של אנשים צריכה לאמץ , קיימא

 ;Cook, Holly & Andrew, 2007(חזור - נקודת האל ,Tipping Point שלב זה בתהליך מכונה. ארגוןה
Nichols, 2008.(       

  
: קיימים שני דפוסים של אימוץ חדשנות בבית הספר) 2006( פורקושוטובין , נחמיאס, מיודוסרלפי 

  . )Island Innovation( "איים של חדשנות"ו )Comprehensive( "חדשנות כוללת"
  
א הי. מלמדתוה היא מצב בו החדשנות מקיפה מחצית ויותר מהקהילה הלומדת "חדשנות כוללת"

 מתברמה הארגונית במערכת השעות ותור תמשתלב היא, במסגרת הלמידהמשמעותי מרכיב  מהווה
זהות בחדשנות כזו ממוסדת בתוך הארגון ומהווה מרכיב מרכזי . הלימודים תכניתלקידום 

כשערוצי המידע בנושאים הקשורים לחדשנות הם פורמאליים , דרך הפעולה שלוהארגונית וב
כלל לשינוי ממעלה -חדשנות כזו מביאה בדרך. הארגון יומערכתי בכל רובד ופועלים באופן מקיף

  ).2004, רז; 2001, נחמיאס ומיודוסר(שנייה 
  

הלומדת  היאוכלוסיהממקיפה החדשנות רק חלק קטן  ,"של חדשנות יםאי"ב, לעומת זאת
, אליההקשורים רוב היישומים  ,ממוקדת בתחום תוכן או במשימה מוגדרתהחדשנות  .והמלמדת
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מספר . הלומדיםואינם תורמים ישירות לציוני  הרשמית הלימודים תכניתאינם נכללים ב
באופן בלתי  מיםשזור, משפיעים גם על ערוצי המידעולא פורמאליים הם היחסים , קטןהמשתתפים 

 באופן כללי נראה כי איים של ).2006, פורקושו, טובין, נחמיאס, מיודוסר(פורמאלי תוך כדי פעילות 
מערכות -וכי משתמרות בתוכו תת, בארגוןחדשנות לא מצליחים להתרחב וליצור חדשנות כוללת 

  . בעלות אוטונומיה מסוימת שאינן משפיעות על המערכת בכללותה
  

שינוי ארגוני הוא שינוי בו המערכת הארגונית מאמצת דפוסים חדשים השונים מאלו שהיו קיימים 
שינויים כוללים הם יציבים יותר מאשר ). Levin & Fullan, 2008; Charter, 2008(בה קודם לכן 

  ,Mioduser, Nachmias, Forkosh, & Tubin(ארוך יותר  בו הם פועליםשל שינוי ומשך הזמן " איים"
משקפים תהליכים  "איי החדשנות") Hanson, 2001 ,Scott, 2003(על פי התיאוריה המוסדית ). 2004

מתמודד בית , בצורה כזאת. ית הספר לבין הסביבה שבה הוא פועלבין ב) Buffering(של חציצה 
מגייס " (אי החדשנות"תוך שהוא מפנה זרקור ל, "למחשב את החינוך"הספר עם ציפיות הסביבה 

. אך ממשיך לנהל את שאר ענייניו כפי שעשה זאת מקדמת דנה) ממנה כספים ומשאבים אחרים
חוקרים כאחד המאפיינים של התמודדות בתי הספר עם נצפתה על ידי " חידוש ללא שינוי"תופעת ה
  ).Sarason, 1990, 1995; Fullan, 2001( חדשנות ותהליכי שינוי, רפורמות

  
הן , משקפים דפוסים רחבים יותר של התנהגות הטמעת טכנולוגיהדפוסי ההפצה של חדשנות ושל 

. ואת הקשרים ביניהם ומחוצה לו ך הארגוןמערכות בתותת והן של , של פרטים בתוך הארגון
נורמות והחזון הארגוני מיתוסים , שפה, סמלים, באים לידי ביטוי בטקסיםדפוסים אלו גם 

)Kozma, 2003.(  במונחים של גרץ)Greetz, 1973 (ומכיוון שהיא מתייחסת לארגון, זוהי תרבות, 
ערכים , מניםסמ: התרבות הארגונית כוללת. )Schein, 1990( "תרבות ארגונית"מקובל לכנותה 

  .1והנחות יסוד כמתואר באיור 
  

  
  )Schein, 1990(שיין  על פיהתרבות הארגונית  .1איור 

  
תרבות : חופפים התרבות הארגונית מורכבת משלושה מעגלים) Raz, 2002 ;2004, רז(על פי רז 
נמצאים באינטראקציה וביחסי תלות ה ,סובבתהתרבות התרבות מקום העבודה ו, ניהולית
  .2כמתואר באיור , ייםדינאמ

  

  
  )Raz, 2002 ;2004, רז(רז  על פישלושת מעגלי התרבות הארגונית  .2איור 
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 הנורמות, ערכי ההנהלהכוללת את , שהיא התרבות של המנהלים בארגון התרבות הניהולית
כוללת את הפרספקטיבה של  תרבות מקום העבודה .ההנהלה ידי-הארגוניים שנקבעו עלוהסממנים 

כוללת את הערכים , תרבות הסובבתה .הבאה לביטוי בנורמות ובהתנהגויות שלהם, ם בארגוןהעובדי
כחלק מקבוצה ו כפרטשל העובד בארגון  ומשפיעים על התנהלותה, יםהלאומיוהנורמות המקומיים ו

מעורבותם  .מעורבים גורמים רביםניהול הלמידה בהטמעה מוצלחת של טכנולוגיות ל .רחבה יותר
במערכות חינוך ישנה . גם שינוי תרבותי כוללאלה קשורה בשינוי ארגוני מהותי השל גורמים 

מתוך כך יש . בושהמבנה והאקלים , התנגדות מובנית לשינוי והיא טבועה בארגון דרך התרבות
במחקר זה יבחנו ). White, 2007(לשנות את התרבות הארגונית על מנת להטמיע שינויים מסוג זה 

  .ות של טכנולוגיות לניהול הלמידה ברשת בתי ספר בישראלדפוסי הטמעת החדשנ
  
  

  מטרת המחקר
לניהול טכנולוגיות  ה שלבהטמע ,רשת בתי הספרבהתרבות הארגונית  של םינימאפיה מהםלבחון 

חדשנות "כאו  "איים של חדשנות"כפדגוגיים וארגונים ; טכנולוגייםשינויים וביטויים ב למידהה
  ? "כוללת

  
  :המחקר הן שתת שאלות מכאן

פי שלושת -מהם מאפייני התרבות הארגונית ביחס להטמעת טכנולוגיות לניהול הלמידה על .א
, הנהלת הרשת: בארבעת מעגלי הניהול ברשת, )2004( רז על פיהמעגלים של התרבות הארגונית 

 ?בעלי תפקידים בתחום התקשוב ומורים, )בתי ספר(מנהלי סניפים 
ים ומה משמעותם ביחס פדגוגיהו הארגוניים; כנולוגייםהטהשינויים איזה אופי נושאים  .ב

 ?טכנולוגיות לניהול הלמידההלהטמעת 
 
  ?מהן ההשלכות של מאפייני התרבות הארגונית על דפוס השינוי שנוצר, ומכאן

  
  

  שדה המחקר
 שת עוסקת בלימודי בוקר אינטרנייםהר. רשת של בתי ספר הכוללת שבעה סניפים ברחבי הארץ

רשת בתי הספר הטמיעה  .לצורך השלמת בגרויות והכנה לבחינה הפסיכומטרית ובלימודי ערב
הן לצורך ניהול הידע והן לצורך שיפור , טכנולוגיות לניהול הלמידהבשנים האחרונות מספר מערכות 

   .והלמידה מערך ההוראה
  
 

  שיטת המחקר
יטת מחקר זו המטרה להשתמש בש. בשיטה איכותנית, case-studyהמחקר התבצע כחקר מקרה 

נעשה ניסיון להבין את המשמעות של . ברמה הדסקריפטיבית ולתאר את המתרחש ברשת בתי הספר
תפיסות אלו  שעומדת מאחוריהארגונית הנחקרים ואת התרבות תפיסת  על פיהפעולות והמאורעות 

יון ניס נעשה) 2002 ,2004( Raz של בהתאם למודל). 2001, 1990, יהושע בן- צבר; 2004, שקדי(
כמו גם לנסות , להתבונן בארגון כמערכת פתוחה המושפעת מהתרבות הארגונית הסובבת אותה

  .תרבויות בתוך הארגון ולא להתייחס אליו כמקשה אחתהתת את מאפייני השינוי בולזהות 
  

  כלי המחקר והאוכלוסייה
עגלי הניהול בארבעת מעם בעלי תפקידים  חצי מובנים ראיונות עומק .הם איכותנייםכלי המחקר 
חופש התגובה של  ,מלא ומדויק של הלך הדברים, תועדו על ידי תיאור רציף הראיונות .של הארגון
, יהושע בן-צבר(. וניתן היה להגיב על נקודות חדשות שעלו במהלך הריאיון היה רחב המרואיינים

הטמעת  תפיסות לגבי, הארגון שעברתהליך השינוי  הראיון כלל שאלות לגבי ).2001, 1990
ועד כמה הן , בהוראה, בניהולהאופן בו תפיסות אלה באות לידי ביטוי , הטכנולוגיות לניהול הלמידה
שאפשר ללמוד על הנחות  ,"רשתהחזון "של תוכן ניתוח  נעשה, כמו כן. משקפות תפיסות אישיות

  .היסוד והערכים בבסיס תהליך השינוי והחדשנות
  

בשיטה זו נעשה . עשה בשיטה של ניתוח תוכןנהראיונות מ אספונש האיכותיים ניתוח הנתונים
גישה המנתחת , של בעלי התפקידיםבחומר כתוב כדי להסיק מסקנות על ההתנהגות  שימוש
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עמדות או התנהגויות לשם חשיפת חומר איכותי המאפשר הבנה מלאה ועמוקה , משמעויות סמויות
  ).2001, 1990, יהושע בן-צבר(. יםשל המשמעיות שנותנים הנחקרים לתהליך השינוי שהם חוו

 
שבעת מנהלי הספים , הרשת לית"מנכ: נערכו עםהראיונות . ראיונות עומק חצי מובנים 24נערכו 

  . ועשרה מורים עלי תפקידים בתחום התקשובחמישה ב, סגנית מנהלת הרשת) בתי הספר(
  
  

  ממצאים
  מאפייני התרבות הארגונית ברשת בתי הספר. א

שלושת המעגלים של התרבות  על פייוצגו הממצאים ) Raz, 2004(ל של רז בהתבסס על המוד
  :הארגונית

קבלה , פתיחות, מתאפיינת בערכים של שינוי מתמיד, לפחות בעיני עצמה – התרבות של ההנהלה
כמשלבת בין ערכים עסקיים וערכים חינוכיים , במידה רבה, ההנהלה תופסת את עצמה. וחדשנות

  .שעושה שירות טוב הן לארגון כמכלול והן ללקוחות שלו ובאופן, בצורה טובה
 בפן העסקי. יותר מגלה כי ישנו מתח בין הפן החינוכי לבין הפן העסקי ההתבוננות מעמיק, עם זאת

דמה עושות שירות טוב לארגון ומקדמות אותו מבחינת היעילות יהתפיסה היא שהחדשנות והק
ת בהלימה בין המתבטא" חזקה"מזהים תרבות ארגונית כאן אנו . כלפי לקוחותיו אותה הוא מפגין

ישנו עולם ערכי אחר ותפיסת  ,לעומת זאת). Fink & Brayman, 2004; 2004,רז(המוצהר למתרחש 
הנהלת הארגון מאמינה בשמרנות בכל הנוגע לשינוי . פדגוגיתהעולם שונה בכל הנוגע לחדשנות 

. מכות מחשב בעבודה השוטפתווב טכנולוגיות תיטת ההוראה ובשילינוי בשבש, במטרות החינוכיות
  . )Carter, 2008( תפיסה דואלית זו יוצרת מתח המוצא את מקומו גם בחלקים אחרים בארגון

  
רשת בתי . מודרים מהשינויים המתרחשים בארגון, במידה רבה, המורים – תרבות מקום העבודה

ואילו מרבית מערך , והניהול שלה מתוחכמת בשיטות השיווק, הספר הופכת למתקדמת יותר ויותר
  ."רוחות השינוי החלו לנשב"נשאר כפי שהוא היה לפני ש ההוראה

לשיטתם עליהם לקבל . כתוצאה מכך העולם הערכי אותו מייצגים המורים הוא חינוכי ולא עסקי
והן מבחינה ארגונית על מנת לשפר את איכות ) תגמול הולם(הן מבחינה אישית , יותר משאבים

קיים פער בתרבות הארגונית בין רמת . אותו הם מספקים לתלמידיםי הלמידה וההוראה תהלכ
 ,Carter(מול הלקוחות " חזית"ההצהרה של ההנהלה לבין מה שחשים מי שעושים את העבודה ב

ככאלה המערכות הטכנולוגיות בארגון תופסים את בעלי התפקידים בתחום התקשוב ). 2008
בדומה לאופן בו הן נתפסות על ידי הנהלת , נתפסות ככלי ולא כערך ןה, בתהליך הלמידה התומכות
  .הארגון

  
ובעיקר הפורומים הלימודיים בהם כותבים , הטמעת טכנולוגיות הלמידה – התרבות הסובבת

בתרבות מושפעת מהתמורות שחלות  ם השוניםהמורים והמערכת המקוונת ללמידה בקורסי
אלא  ,לא משקפות תפיסת עולם פדגוגית חדשהבארגון  המערכות שהוטמעו .את הארגון הסובבת

הארגון מטמיע טכנולוגיות למידה אף על פי שהנהלת . צורך להידמות למערכות ארגוניות אחרות
הארגון לא מאמינה כי אלו יכולות באמת לשרת את אוכלוסיית התלמידים וחושבת שהערך הפדגוגי 

הטמעת החדשנות ". להראות טוב מול הלקוחות אנחנו צריכים"הן מיושמות כי , ישלהן הוא שול
  ).Sarason, 1995(היינו אין שינוי של ערכים והנחות יסוד , היא חיצונית ולא פנימית

  
  ארגונית ופדגוגית; הספר מבחינה טכנולוגית-השינויים המתרחשים ברשת בתי. ב

הוטמעו מערכות  בארגון .נוגעים בעיקר לצדדים אדמיניסטרטיביים, ארגוניים –שינויים טכנולוגיים 
נו שימוש רחב במחשבים בקרב עובדי יש .מיילים-אי מתבצעת באמצעות לניהול ידע והתקשורת

טכנולוגיה זו  .הנהלה בכירה והנהלה זוטרה, חשבונות הנהלתעובדי  ,שיווקעובדי , אדמיניסטרציה
כו לאמצעי שיווק הפ םאינטרנטי פרסומים. מבחינה אדמיניסטרטיבית ארגוןמשפרת את היעילות ב

עוזר לשמור  גם אתר האינטרנט של הרשת. כשמידי פעם עולה קמפיין פרסומי חדש לאוויר, זיכמר
לצפות בפתרונות , באתר מידע על הרשת ועל פעילויותיה השונות ניתן לקבל, הלקוחותעל קשר עם 

  .של בחינות בגרות ובתמונות מההווי של הרשת
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ברמה הפדגוגית ישנה . נוגעים בעיקר לאופן ההוראה והלמידה, ייםפדגוג –שינויים טכנולוגיים 
הושקה . אם כי אלה אינן גורפות כפי שנעשה בתחום הארגוני, חדשות הוראההפעלה של מתודות 

מערכת זו מאפשרת למדריך לנהל את . מערכת מקוונת לשירותם של תלמידי ומדריכי הפסיכומטרי
וכך גם לעקוב אחרי התקדמות  וד ולתרגל ברשתהקורס אותו הוא מלמד ולתלמידים ללמ

לצפייה פאסיבית לתרגל תרגילים בסגנון הבחינה  בנוסף, תלמידים יכולים .התלמידים באופן שוטף
  . תרגילים אחרים שאמורים לשפר את יכולת החשיבה והזיכרון שלהםו

לות של מרחב אך מרחיב אותו מבחינת גבו, הקורס המקוון לא מחליף את הקורס שמתנהל בכיתה
. לקורס" מכינה"משמשת בעיקר כ זומערכת . מערכת ללימודי מתמטיקההושקה גם  .וזמן

המצגות מורכבות בדרך כלל ממורה . צופים במצגות ופותרים תרגילים ,התלמידים נכנסים למערכת
קשה שלא לראות את הדמיון בין שיעור פרונטאלי בכיתה לבין , שמדבר ומסביר את חומר הלימוד

  . עור אינטרנטי זהשי
  

מצב זה . על תבנית של טכנולוגיה חדשנית" מולבשת"ניכר שיש כאן שימוש בפדגוגיה מסורתית ש
שמהווה בדרך כלל את השלב הראשון בשילוב של , )Assimilation(משקף את שלב ההטמעה 

  .מעבר לכךאך לא , )2006 ,פורקושו ,טובין, נחמיאס, מיודוסר(טכנולוגיות למידה במערכות חינוך 

החזון שעומד . במקצועות הלימוד השונים בנוסף ישנה מערכת ענפה של פורומים עבור תלמידים
בעזרת הפורומים ניתן למתג את הרשת . מאחורי הפעלת הפורומים הוא בעיקרו כלכלי ושיווקי

, ןבעיקר לסביבה החיצונית של הארגותפיסה זו מכוונת  .ולחשוף אותה בפני לקוחות פוטנציאליים
   .ם של התלמידים בתוך הארגון עצמותפיסה פדגוגית השואפת לשפר את התוצרים החינוכיי ואין זו

  
  

  ברשת בתי הספר השינוי דפוסמאפייני התרבות הארגונית לבין  ההשלכות של –סיכום 
של התרבות  סמוילבין הרובד ה) הסממנים(קיים פער בין הרובד הגלוי של התרבות הארגונית 

הערכים העסקיים והערכים החינוכיים נמצאים  כך למשל, )הערכים והנחות היסוד(הארגונית 
ניתן לזהות תפיסת עולם שונה של ההנהלה ושל המורים ביחס לשילוב המערכות . במתח מתמיד

כי  ואמונהחדשות  ישנם כוחות המעודדים אימוץ של שיטות הוראה. הטכנולוגיות לניהול הלמידה
יכולות לסייע בשיפור מערך ההוראה הקיים ובפיתוח של פדגוגיות דה לניהול הלמיטכנולוגיות 

ולא מצליחים  "של חדשנות" ספונטניים"איים "עם זאת כוחות אלה מצליחים ליצור רק . חלופיות
, כתוצאה מכך. נעשה בעיקר ממניעים שיווקיים ולא ממניעים פדגוגיים השינוי. להתרחב מעבר לכך

בצד הפדגוגי חסר יישום מעשי של החזון  אך ממוקדי אדמיניסטרציה ,"איי חדשנות"יש פריחה של 
  & kotter(למידה -הארגוני בתחום החדשנות הטכנולוגית כאמצעי לקידום של ניהול תהליכי הוראה

Cohen, 2002.(  
  
לא מתרחבים ולא , של ההנהלה התפיסה הכוללתלא מהווים חלק מהחזון או  "איי החדשנות"
הלכה למעשה הנהלת הרשת מהווה כוח הבולם את התרחבות השינויים . גוןאחיזה באר "תופסים"

, איזומורפיזםתהליך זה נקרא , על פי התיאוריה המוסדית. בעיקר מבחינה פדגוגית, הקיימים
מאמץ ציפיות תרבותיות של ככזה הוא תהליך בו הארגון הופך דומה ומתאים יותר לסביבתו ו

קיומו של ארגון תלוי בלגיטימציה החברתית אותה הוא  .),DiMaggio & Powell 1983(החברה 
 הגברת הלגיטימציה נעשית על ידי אימוץ יסודות טקסיים וסמליים שהם ריקים מתוכןו, מקבל

)Meyer & Scott, 1983.( "משקפים תהליכים של חציצה  שנוצרו בארגון "איי החדשנות)Buffering( 
 "מתמודד" כך בעצם ".חדשנות כוללת"וללני של שאינם מאפשרים את הטמעת השינוי כשינוי כ

 "אי החדשנות"תוך שהוא מפנה זרקור ל, "למחשב את החינוך"עם ציפיות הסביבה  הארגון
אך , כלפי לקוחות פוטנציאליים וגורמים במערכת החינוך) במתמטיקה ובקורס הפסיכומטרי(

חדשנות "ואינו מצליח ליצור , יהלפני הכנסת הטכנולוגממשיך לנהל את שאר ענייניו כפי שעשה זאת 
  . בכל הקשור להטמעה של טכנולוגיות לניהול הלמידה" כוללת

  
) McDermott, O'Connor, 2002; Koberg, Detienne & Heppard, 2003" (החדשנותאיי ", כלומר
בבחינה , שינוי תרבותי או ארגוני אמיתי יםאך לא יוצרמבחינת יוקרה ופרסום  ים את הארגוןמשרת

  . )Hanson, 2001 ,Scott, 2003( "חדשנות כוללת"ל ש
  

ארגוניים - הטכנולוגיים; מתאר את הקשר בין מאפייני התרבות הארגונית לאופי השינויים 3איור 
  .שקיים בארגון וזה שאינו קיים בארגון –והפדגוגים לבין דפוס החדשנות 



אונגר- אורית אבידב 7ע  

  

  

  " איים של חדשנות"ונית ודפוס השינוי שנוצר בארגון כמאפייני התרבות הארג .3איור 
  "חדשנות כוללת"ולא כ
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התרבות הארגונית הסובבת בה הטכנולוגיה מהווה גורם מכריע ומשפיע  3כפי שמתואר באיור 
  ). העובדים והאמצעים(משפיעה על תרבות ההנהלה והתרבות של מקום העבודה , כאופנה שלטת

  
 ,מעין התאמה לכאורה לרוח הארגון; תא יותר טכסייהת לניהול הלמידה בהטמעת טכנולוגיוהשינוי 

על הללו משפיעים על חזון הרשת המוצג  .ארגוןללאופנה הרווחת או האינטרסים הפוליטיים מחוץ 
ארגוניים והפדגוגים -הטכנולוגיים; באופי השינוייםבאים לידי ביטוי  וכל אלה. לית"מנכה ידי

תרבות ארגונית חדשה לא נוצרת כי לא ". איים של חדשנות"ראשונה כהמייצרים שינויים ממעלה 
טכנולוגיות לניהול ה להטמעתארגוני השינוי ה ,ומכאן .קיים הקשר המתואר בחצים האפורים

עליית  אפשר אתואינו מ, אמיתי, ירציונאלאינו הוא , "חדשנות כוללת"הלמידה אינו מסוג של 
כך כפי שטוענת בן פרץ  .וא מהותו של הארגוןהש ,דגוגיבעיקר בתחום הפ – היעילות המשימתית

מדיניות חדשה מחייבת עבודה משותפת של חברי הארגון וגורמים נוספים דרך תהליך של עיון 
   ".חדשנות כוללת"המאפשר יצירה של תרבות חדשה כ, )Ben Peretz, 2009(והעמקה 
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