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למידה ארגונית היא תחום מרכזי בספרות המקצועית
ובעולם העבודה ונחקרה רבות ב 20-השנים האחרונות
 בעיקר משום שהיא קשורה ליכולת להצליח בעולםהתחרותי (,1993ח,יי .))38הספרות התיאורטית עשירה
בהגדרות ללמידה ארגונית .אחת הממצות שבהן היא
כדלקמן:

"למידה ארגונית היא תהליך המושתת על ניסיון,
שבעטיו מתפתחידע על הקשרשבין פעולה לתוצאה -
ידע שמוטמע לתוך שגרות ,משולב בזיכרון הארגוני
ומשנה את ההתנהגות הקולקטיבית".(Barnett, 2002( .

כשם שקיימות הגדרות רבותללמידההארגונית,כך
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יש מודלים רבים ותיאוריות שונות בתחום הזה .אחת

הגישותהיישומיותללמידהארגונית )Lipshitz,ונPopper
 )2000קובעת שארגון לומד הוא ארגון שישבומנגנוני

למידה ותרבות למידה .מנגנוני למידה הם הסדרים
ממוסדים,תהליכייםשמעוגניםבמבנההארגוןומאפשרים
לארגוןלאסוףמידע,לנתחו,לשומרולהטמיעו ולהשתמש
בו  -אם הוארלוונטילפעולותהארגון .בהמשךלSchein~-
( ,)1990 ,1983המגדיר תרבות ארגונית -בין היתר -
במונחים שלערכים,מציינים החוקרים חמישהערכים
מרכזיים המאפיינים ארגון לומד :שקיפות ,יושרה,
ענייניות ,חקרנות ולקיחת אחריות (;Lipshitz ,1998
:Lipshitz, Popper 11Friedman, 2002ש.(Popper

בצה"למשתמשיםבמונח "הפקתלקחים"כדי לתאר
אתתהליךהלמידההבסיסי המתרחשבאמצעותהתחקיר.
"הפקתלקחים"כנושאמעסיקה את הצבאברמותהשונות
זהזמןרב .בעשרהשנים האחרונותנכתבחומררבבנושא,
וניתןלהבחיןבשימושרביותרבמונח"למידהארגונית",
המעיד עלניסיון להפוך את תהליכי הפקת הלקחים
ללמידהארגונית משמעותית (למשל" ,תפיסת התחקור
בתרגילים",חטיבתתוה"ד ";1996למידהארגונית",בית-
ספר לפיתוח מנהיגות .)1996 ,העבודות המחקריות
המעטותשנעשובצה"ל בתחום הזההראושישנןיחידות
שבהןקיימיםמנגנונים (שהתחקיר הואהעיקריוהידוע
שבהם) ותרבות של למידה (דניאל ;7996 ,רון1999 ,

מפקדהחיל .חשובלהדגיש :משוםשהאירועים שנבחרו
;,oz, 1996 ;Popper 41Lipshitz,1998
ש.(Lipshitz,Popper
העבודות שנעשו בצה"ל ,תצפיות שנעשו בתוך הארגון למחקרהיו תאונותאימונים עם הרוגים ועם פצועים,
היה תהליך הפקת הלקחים ארוך
הצבאיוכן תחושות
י.
מ-.
של -
ם
פ-ק
 - - -.די-
יחסית ,היו מעורבים בו גורמים
מעידותעלכךשבצה"למתקיימים
אףשקיימתבצה"ל תרבות של
שונים מתוך היחידה ומחוצה לה,
תהליכילמידהארגונית.
ומן הסתם הוא היה תהליך
אך אף שקיימת תרבות של למידה,ואףשקיימיםמנגנונים
למידה ,ואף שקיימים מנגנונים ללמידהארגונית,קיימים לא מעט "מקסימליסטי" של הפקתלקחים.
דווקא משום כך ניתן לבחון
ללמידה ארגונית (תחקירים,
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באמצעותו את התהליך השלם של
ועדותחקירהשונות),קיימים לא
עצמן,ובפועלאיןלמידה
הלמידה הארגונית וללמוד על כל
מעט מקרים שבהם הטעויות
הגורמיםהמאפיינים אותו.
חוזרות על עצמן ,ובפועל אין
תוצאות המחקר שיובאו בהמשך מפרטות תשעה
למידה,והעובדה הזאת באהלידיביטויבמאמריםשונים,
המביעיםביקורתעל הפקת הלקחים בצה"ל(צור ;2001 ,גורמיםשוניםהמשפיעים עלאיכות הלמידההארגונית,
שלא הוזכרו בכלל או שלא הודגשו במידה מספקת
גונן,7996 ,ביקובסקי  )1996ובכתבותבעיתונות (למשל,
בספרות המחקרית .למשל:סגנוןהמנהיגות של המפקד,
באירועשבונהרגו שלושהחייליםבעיןיברוד",מעריב",
 12בנובמבר  .)2003כאשר בודקים מקרים שבהם חזרו האופןשבו מתנהלתהליך הפקתהלקחים,ועדותהחקירה
השונות החוקרות את האירוע ,מידת ההטמעה של
על עצמםהטעויותוהכשלים,מגליםלעיתים שהלקחים
הופקו,שההנחיותניתנועל-ידי המפקדים ותועדו ,ובכל הלמידה וכו' .התבררכישני הגורמים המרכזייםביותר
הם סגנון המנהיגות של המפקד ומידת ההטמעה של
זאת לאורךזמן לאהייתהלמידה.
מתוךקריאת הספרות המחקרית העוסקתבתהליכי הלמידה.
הפקתלקחיםובכשליםשוניםבלמידההארגונית
)
w
a
h
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 Perkins, 1991 Garvin, 2ooo;Argyris, 1983; Huber,ב שיטת המחקר
 )1991ובעקבות התבוננות בתהליכי הפקת לקחים תיאורהיחידה
המתרחשים בפועל ,נדמה שהתיאוריות והחומר הכתוב
אינםנותנים מענהלכלהגורמיםהמשפיעיםעלהלמידה היחידה כוללתגוף לוחם,בית-ספר המכשיר אתלוחמי
היחידה וגופים תומכי לחימה (תמיכה טכנית,מודיעין
הארגונית .ההשערההייתהשישנם כנראהגורמיםשונים ,וכו') .בשלתחומיהעיסוקהייחודיים שלהיחידההיאזו
אולי פחות פורמליים ,שיש להם השפעה על איכות
שמפתחת אתעיקרי תורתהלחימהשלה.מהסיבה הזאת
הלמידה הארגונית .אפיון והגדרה של הגורמים האלה תהליכי הפקת הלקחים מבוצעים בתוך היחידה
יכוליםלתרום להסברתמקרים שלהעדרלמידהארגונית .ובאחריותה ולא במסגרת גוף תורתיחילי,כפי שקיים
כלומר,כדילקיים למידה ארגוניתאיכותיתאיןדי בכך ביחידות אחרות.
שיהיומנגנונים של למידה וערכים של למידה )Popper
המחקר נערך תוך שילוב שיטות מחקר איכותיות
!Lipshitz,2000ש) ,אלאישצורךבהבחנותיותרמדויקות וכמותיות(ניתוח שאלונים ,ראיונות ומסמכים).
שלהתהליכיםהמתרחשיםבארגון.יתרעלכן,התיאוריות
שנסקרו בתחום הלמידה הארגונית לא נתנו מענה
למציאותהמורכבתשמאפיינת הפקתלקחיםבתוךהצבא .שלביהמחקר
(Lyles, 1985; Dodgson, 1991; Senge, 1990וש  .1 Fiolבחינת היחידה אם היא ארגון לומד בהתאם
ש .(Argyris
;"Schon, 1978, 1996
לתיאוריותהקיימות .השלבזה כלל העברתשאלון,
שאלת המחקר הייתה אפוא מהי למידה ארגונית
ראיונותותצפיות .בתום השלב הזהניתןהיהלקבוע
איכותית ,ומהםהגורמיםהמאפייניםאותה.בפועלהייתה
שהיחידההיא ארגון לומד.
הכוונה ללמוד עלגורמים שונים המשפיעים על איכות  .2חקירת תהליך הלמידה הארגונית כפי שמתבצע
הלמידההארגוניתמתוךתהליכי הפקתלקחים שהתרחשו
ביחידה .בשלב הזה בוצעו 9ו ראיונות עםקצינים
בפועל.
ביחידה שהם גם לוחמים .בתום השלב הזה מופו
לצורךביצוע המחקר נבחרהיחידה צבאית לוחמת.
מנגנוני הלמידהביחידה (טבלה ו) ,והתבררכיצד
בחלק העיקרי של המחקר נבדקו ארבעה מקרים של
מתבצע בה תהליך הלמידה הארגונית.
למידה ארגונית או  -במינוח של היחידה " -תהליכי  .3בחירת אירועים למחקר .כ 31-קצינים שהם גם
הפקת לקחים" ,שהתקיימו ביחידה בעקבות תאונות
לוחמים ביחידה (בדרגות סגן עד סא"ל) נתבקשו
אימונים .גל המקרים הסתיימו במותם או בפציעתם
לציין אירועים ,שבעקבותיהם התקיימה ,לדעתם,
הקשה של לוחמים .בכל האירועים התקיים הן תהליך
למידה ארגונית איכותית ,וכן אירועים,
פנימי של הפקתלקחים ,באמצעותאנשיהיחידה עצמה,
שבעקבותיהם התקיימה למידה ארגונית לא
והןתהליךחיצוני באמצעות ועדת חקירה שאותהמינה
איכותית .מתוך הדוגמאות הרבות נבחרו ארבעה

טבלה  :1מנגנוני הלמידה
מנגנון

תדירות

הסבר

 .1תחקיר

בסוףכלאימון,
מבצעאותרגיל
לאחרמבצעים,

מתבצעבאופןשגרתי
לאחרכלפעילות
המסמךהואסיכום של
מכלולהתחקיריםשבוצעו

 .2דו"ח מסכםלמבצע
אולאימוןגדול

סדרות,תרגילים
גדולים

 .3ועדותמקצועיות
להפקתלקחים

מוקמותאדהוק

 .4כנסמקצועיבנושא
תורתהלחימה

ביוזמת המפקד

 .5דיוניםהמוקדשים
למעקב אחרסיכומי

כ4-3-פעמיםבשנה

 .8כנסי הטמעתלקחים

כ3-פעמיםבשנה
לכלללוחמיהיחידה

מסקנות

במתכונת מורחבת ומסכמת
מוקמותבדרךכללבעקבות
אירועחריגאוכשלהדורשים
תהליךנרחבשל הפקתלקחים
כאשריש הצטברות שלאירועים
חריגים,אוכשנדרשלשנותתו"ל
מעקב אחריישוםלקחיתחקירים

תחקירים
 .6תדריךהמצייןלקחים לפניכלאימוןומבצע
מאימוניםקודמים
 .7ניתוחאירועומורשות מועבריםבאופןשוטף
קרב

פונקציה שהתהליך
משרת (תרשים מס' )2
איסוףנתונים

ניתוח וקבלתהחלטות

הטמעה

הטמעה

לפניכלאימוןומבצע

הטמעה

בהדרכה,בכנסים,לאחראירועחריג

הטמעה

בכנססוקריםאירועיםשונים
ולקחיםשהופקובעקבותיהםלצורך
דיוןובחינה לאחרזמן

הטמעה

תרשים  :1מודל ללמידה ארגונית איכותיו7
ו .סגנוןהמנהיגות של המפקד

 .3המידה שבה התהליךמרכזי

 .2המידה שבה התהליךשיטתי

ן
החקירה

 .4רמת

 .5ההרכבוהאפקטיביות שלועדתהחקירההחיצוניתן

הפנימית

י

 .6סבירות ההחלטות

י

 .7הזדהותאנשיהיחידה עע ההחלטות

מ

 .8רמתהיישום

.

הימייה

שי

 .9מודת ההטמעה

-

מקרים (שניים שהם דוגמה ללמידה ארגונית
איכותית ושניים שהם דוגמה ללמידה ארגונית
שאינהאיכותית) .ארבעתהאירועיםנבחרועל סמך
השכיחות שבה ציינו אותם הקצינים( .מדובר
באירועים שצוינו לפחות שלוש פעמים) .כל
האירועים שנבחרו למחקר הם תאונותאימונים עם
נפגעים(הרוגיםופצועים) שהתרחשו במהלך תשע
שנים .תוצאות המחקראישרושהקצינים אכןבחרו
בדוגמאות טובות הן לתהליכים איכותיים והן
לתהליכים לאאיכותיים של הפקת לקחים.
 .4ניתוחיאירוע .עיקר המחקר כלל ניתוח עומק של
כל אחד מתהליכי הפקת הלקחים שהתרחשו
בעקבות תאונות האימונים והשוואהבין המקרים
האלה לצורך אפיון הגורמים השונים המשפיעים
על למידה ארגונית איכותית .בכל אחד מארבעת
האירועים שנחקרו לעומק מופו כלהקציניםשהיו
מעורבים בתהליך הפקת הלקחים :מפקד האימון,
מפקד המסגרת ,מפקד היחידה ,מפקדים שונים
שאמוניםעלתורתהלחימהוכו'.נוסףעלכךנאספו
כל המסמכים הקשורים לתהליך הפקת הלקחים:
תחקירים ברמות השונות ,נהלים ,סיכומי דיונים
שונים,סיכומי ועדותחקירה .בסך הכולרואיינו 26
מפקדים (שישה-שבעה מרואיינים לאירוע).
הראיונות בוצעו בהתאם למתכונת קבועה ,אךהיו
גם ראיונות"חצי מובנים" ,כלומר ראיונות שהחלו
בשאלותמוגדרותשנשאלועל-פי המתכונת הקבועה,

אך התפתחולכיוון שאליוהובילהמרואיין.
ניתוחהאירוע כלל:
* תיאור האירוע וכל הפעולות שהתקיימו אחריו
(גם כאלה שהתרחשושנים לאחר מכן).
* רישום שלכלמנגנוניהלמידהשהתקיימובתהליך
הפקת הלקחים מהאירוע.
* ניתוח הגורמים שתרמו לכך שתהליך הלמידה
הארגונית היהאיכותי או לא איכותי (בהתאם
לסוגהאירוע).
* שרטוט מפה סיבתית שמתארת את המשתנים
שהשפיעועלאיכות הלמידה הארגונית בעקבות
האירועהספציפי.

ונושאות ה13חקר

מנגנוניהלמידהביחידה

טבלהו מתארת אתמנגנוני הלמידה הקיימים ביחידה
על סמך המיפוי שנערך בשלב הראשון של המחקר.
העמודה השמאלית בטבלה מציינת את שלב הלמידה

הארגונית (שמפורטבתרשים  )2שאותו משרתיםמנגנוני
הלמידה.
מתוך ארבע המפות הסיבתיות (אחת לכל אירוע)
ניתןהיהליצורהן מודל המתאר אתהגורמים המביאים
ללמידהארגוניתאיכותיתוהן תרשיםזרימה שלתהליך
הלמידה הארגוניתהאיכותית.

המודל שגובש מכיל תשעה גורמים ,שביניהם יש
קשריםסיבתיים.הגורמיםהעליוניםבמודל הםבסיסיים
יותרומשפיעיםעלגורמיםנוספים,כפישמראיםהחיצים.
המודל מגדיר את מכלול הגורמים שצריכים להתקיים
כדישתהליךהלמידההארגוניתיהיהאיכותי.ככלשישנם

יותרגורמים ,כך התהליךאיכותייותר .הגורמים האלה
צריכים להימצא בכלתהליך שללמידהארגונית .המודל
הזה נכון גם לתהליכי למידה מצומצמים יותר ,ואפילו
לתחקיר בודד ,אםכי במקרה כזה לא כל הגורמים

רלוונטיים.

פירוט הנשודל
 ,1סגנוןהמנהיגותשלהמפקד

בספרות כבר הוזכרו הקשר בין סגנון המנהיגות
ללמידה ארגונית ( (Senge, 1990וחשיבות המנהיג
Hoffman
~Withers,
בארגון הלומד
s
שi
v
e1995; N
ש .(Dibellaמהמחקריםעולה שהמפקד,
Gould, 1995י
המוביל את התהליך השלם של הפקת הלקחים,
משפיעעלתהליךהלמידההארגונית באמצעותשתי
התנהגויות מרכזיות:
* מתן תמיכה למעורבים באירוע .כאשר מתרחשת
תאונתאימונים,ובמיוחדכשישנםהרוגיםופצועים,
נמצא הארגון בלחץ ואפילו במשבר .על היחידה
מופעליםלחציםכבדים מצדגורמיםבכיריםבחיל

ומחוצהלו ,מצד התקשורתוכמובן מצד המשפחות
המעורבות.גםבתוךהיחידהקיימות תחושות קשות
בקרב המעורבים באירוע .מהמחקרים עולהכי
לאירועים כאלה ,שהתאפיינו בלמידה ארגונית
איכותית,היה מכנה משותף :המפקדיםהיוערים
להשלכות האירועים על המעורבים בהם והעניקו
להם תשומתלבמיוחדת,גיבויוביטחון.במתןגיבוי
איןהכוונהלכך שהםהצדיקו אתהתנהגותהפקודים
באותםהאירועיםאולאנקטואמצעיענישהשונים,
אלא שהם הבינו את מצבם הרגשי ,העניקו להם
ביטחון שהאירוע ייחקר בצורה האובייקטיבית
ביותרונמנעו מהאשמותאישיותומנידויהמעורבים
באירוע.באירועים שבהםמפקדיםעברועלהוראות
או על נהליםהיה תפקיד המפקד הממונה עליהם
מורכב יותר .מחד היה עליו לגנות את האירוע
(ולפעמיםלהעניש אתהאשמים)ומאידךאסורהיה
לו להעביר את התחושה שהמעורבים באירוע
הופקרו ונותרו לבדם .במקרים שבהם לא השכילו
המפקדים לעשות זאת,היולכך תוצאות מרחיקות
לכת על תהליך הפקת הלקחים וגם על תפקוד
היחידה לאחר מכן :העדר תמיכה מצד המפקד
השפיע לרעה על מידת הנכונות לקחת אחריות
בתהליך הפקת הלקחים ולעיתים גרם למפקדים
בכל הרמותלהימנע מאוחריותר מלקחתסיכונים
באימונים ואף בלחימה.
* מידת הפתיחותלשינויים .במהלך תהליך הפקת

,

)

הלקחים מעלים גורמים שונים רעיונות רבים.
פעלו משתנים רבים ,או כאשר נדרשת חקירה
מפקדיםשהביעו חוסרפתיחותלשינוייםוהתנגדות
מקיפה שלהאירוע.בתהליכיםשהתאפיינו בהפקה
לתהליכישינוי וחדשנות מנעו למידה והשתפרות
איכותית של לקחיםניתןהיה למצוא עדות לכל
שלהיחידה גם כאשרתהליך הפקת הלקחיםהעיד
שלבי הלמידה הארגונית המופיעים בתיאוריה.
על כך שנדרשים שינויים .פתיחותו של המפקד
מדובר בשלבים הבאים :שלב הפעולה ,שלב
לשינויים ויכולתו לקבל ולעודד חדשנותושינויים
התוצאה ,שלב החשיבה והניתוח ,שלב התובנות
בארגון הבטיחו שהואיאמץ את הלקחים שהועלו
והטמעת התובנות לתוך האמונות והנהלים
בתהליך הפקתהלקחים (בהנחה שהםהופקובצורה
הארגוניים ( .(Shaw 1 Perkins, 1991באירועים
מושכלת)ויתרגם אותם להחלטותולנהליםחדשים.
האלה הייתה הפרדה גדולה יותרבין החלקים
מחקרים קודמים מחזקים את ממצאי המחקר
השוניםובעיקרבין שלבאיסוףהנתוניםלביןשלב
הנוכחיוקובעים שחדשנותהיאגורם חשובביצירת
המסקנות ,שלב הניתוח ושלב קבלת ההחלטות.
ש ,2000; Shawת%יז.))38
ארגוןלומד("Perkins, 1991
ההפרדהבין השלבים האלה איפשרה למפקדים
לקבלתמונה שלמהומקיפה שלכלהנתונים,לפני
שהםניתחו אותםוקיבלו החלטותבנוגעאליהם.
 .2המידהשבהתהליךהלמידהשיטתי
באירועים שהתאפיינו בלמידה ארגונית פחות
כשמדברים על תהליך של למידה ארגוניתשיטתית,
איכותית היו שלבי המסקנות ,הניתוח וקבלת
הכוונה היא שקיימת שיטה סדורה שלפיה מתנהל
ההחלטותמשותפים -דברשמעיד
ם,
חים
הלק,וו
ת ויק
פק,ונ
ין וי
הפ
גי
ותנהנל
עלכך שההחלטותהתקבלודימהר,
,
וויוהתהליך מתבצע באופן
ה
ד
מ
ל
ה
שבהם
א
1
ם
ובדרך כלל כבר בסיכום התחקיר
שניתןלהגדירו ולעקובאחריו
את תהליך הפקת הלקחים האיג[,ית הנתה
היחידתי .הצורך להפרידבין שלב
י
ת
י
ת
,
כ
י
א
איסוף הנתונים לשלב הניתוח
ניהלו בכל האירועים מפקד
ההדרה הפקת הלקחים
שלהםאו -נפי שמתוארבמונחים
היחידה ומפקדי המשנה שלו .כשקהליך"אןכייפר,יקט"
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ביקובסקי.)1996 ,מממצאי המחקר
עולה כי ההמלצה הזאת יושמה באירועים
שהתאפיינובאיכותלמידהגבוהה.

לב והתייחסות מצד מפקדים

בכירים .בגלל חומרתהאירועיםהיוהיקפי החקירה
והלמידה נרחבים יחסית .רוב המפקדים בחרו
להתמודד עםהיקףהלמידה הנרחב באמצעות הקמת
ועדות מקצועיות שונות (תת-ועדות) שהתמקדו
בתחומיםשונים.
* המידה שבה תהליך הלמידה הארגוניתסיור.
תהליכים של למידה ארגונית ,שלדעת המפקדים
היואיכותיים,התאפיינובמבנההגיוני,ובדרךכלל
השלבים השונים הותוו כבר בהתחלה .מתוך
האירועים שאופיינו בלמידה ארגונית באיכות
גבוהה ניתן להציע מודל של למידה ארגונית,
המפרט את השלבים השונים שנראה כי היו
מועילים לתהליך (תרשים  .)2תהליך הלמידה
הארגונית המוצע מתאר תחקירים ראשוניים,
"ועדת על" ,שהובילה את תהליך הפקת הלקחים
ובההעמיקובנושאיםשעלומהתחקירים,וועדות
משנה שבהןהיודיונים בנושאים ממוקדים .בכל
אירועי הפקתהלקחיםנעשהשימושבסוגיםשונים
שלמנגנוניםכפי שמתואר בטבלה .1
* הפרדהבין שלב איסוףהנתונים (תחקיר) לשלב
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הנתוניםלבין ניתוחם והפקת הלקחים .ההפרדה
הזאת נכונה במיוחד באירועים מורכבים ,שבהם

,3

המידהשנהתהליךהלמידההיהמרכזי,
מרכזיותו שלתהליך הפקתהלקחיםהספציפיבארגון
מושפעת בראש ובראשונה מהמידה שבה נושא
הלמידה קשור לתהליכי הליבה בארגון )Lipshitz,
, 2002תבהזם0אע~ש  .(Popperככל שתהליך הלמידה
קשורלתהליכיםמרכזייםיותרבארגון,כךהואכמובן
יהיהמרכזייותר .חומרת התוצאהמשפיעה אףהיא
על מידת המרכזיות של תהליך הפקת הלקחים,
ובאירוע עםפצועיםאוהרוגיםיהיההעיסוק בהפקת
הלקחים רב יותר .גם כשמדובר בלמידה הקשורה
לתהליכי הליבה בארגון לא בהנרחיהיה תהליך
הלמידה הארגוניתמרכזי ,ונדרשת לצורךכך הובלה
של המפקדים .באירועים שבהם הלמידה הארגונית
הייתה איכותית ,הוגדרה הפקת הלקחים כ"תהליך"
אוכ"פרויקט",הייתהנושאמרכזי,וניתנהלה תשומת
לברבה .הפיכת הלמידההארגוניתלמרכזיתביחידה
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מימושן ועל הטמעתן של ההחלטות מאוחריותר,
ובכך תרומתולאיכות הלמידה הארגונית.

אינותהחקירההפנים-יחידתית

רמת החקירה שלמנגנוני הלמידה השונים ,שנעשה
בהם שימוש בתהליך הפקת הלקחים (תחקירים
וועדות שונות להפקת לקחים) ,מושפעת מכמה
דברים:
* ערכי למידה .המחקר הנוכחי וכן מחקרים
קודמים העלוכי ישנם כמה ערכים בסיסיים
שחיוניים ללמידה ארגונית איכותית .מדובר
בראש ובראשונה בשקיפות נתונים ,באמינות
)Popper, 2002;Lipshitz,PopperושRon, Lipshitz
! Friedman, 2002נ) ובפתיחות לדעות שונות
(;! Elmes % Kasouf, 1995ש Nevis, DiBella
 .(Gould, 1995באירועים שהתאפיינו בלמידה

ארגוניתבאיכות נמוכהניתןהיה למצואעדויות
להעדר פתיחות של המפקדים הבכירים לדעות
של גורמים מתוך היחידה ומחוצה לה .העדר
פתיחות גורם בסופו של דבר לאנשים להימנע
מלהשמיע את דעתם.
* ביטחון פסיכולוגי והאווירה בזמן הלמידה
הארגונית .במחקר הנוכחי נמצא שלאווירה
הנוצרת במהלך הלמידה הארגוניתיש השפעה
רבה על הרמה ועל האופן שבהם ייחקרו
האירועים .הממצא הזה מופיע גם במחקריהם
של חוקרים אחרים (!ש Lipshitz, Popper
Fahey, 2000וש .(Friedman, 2002; DeLong
המפקדיםשהובילותהליכי הפקתלקחיםבאיכות
גבוהה  -גם שלאירועים מורכבים וטעונים -
השכילוליצוראווירהעניינית המאפשרת העמקה
ולמידה .אווירה כזאת נוצרת באמצעות טון
הדיבור של המפקדים ,מידת הסבלנות שהם
מגליםוהיכולת שלהםליצור תחושתביטחוןבזמן
התחקירים.מתוךהאירועיםניתןהיהללמוד שגם
אםערךהאמינותהיה מושרשביחידה,הריברגע
שקיימותאווירה לאנעימה ותחושה ש"מחפשים
אשמים" באירוע הספציפי ,הדבר משפיע על
האנשיםועלמוכנותם לקחתעל עצמםאחריות,
ואפילו הערך של אמירת אמת כבראינו כל כך
חד-משמעי .ניתן היה למצוא לכך עדות
בפרוטוקולים שלהתחקיריםבביטויי התגוננות,

בתשובות קצרות נטולות "צבע" ולעיתים אף
בהימנעות מהצגתתמונה שלמהומורכבת.כלומר,
גם אם קיים ביחידה ערך האמינות ,לאווירה
הספציפית בזמן תהליך הלמידהיש השפעה על

אינותהתהליך.

* חקרנות ,עומק הנושאים הנלמדים והיקפם.
חקירה מקיפה משמעותה בדיקה נרחבת של
הליקוייםבאירוע .ככלשהחקירהמעמיקהיותר,
כךגדליםהסיכויים שאפשריהיה להתחקותאחרי
שורשיהבעיות ולפתור אותן.באירועים שבהם
הלמידההארגוניתהייתהבאיכותגבוהה ,הסתמכו

הוועדות להפקת לקחים על ממצאי התחקירים
וניצלו את שלב ניתוח הנתונים ללימוד מעמיק
של מקורהליקויים .חשיבות החקירה המעמיקה
בתהליך הלמידה הארגונית הוזכרה גם בספרות
המחקרית((Garvin, 2000;Shaw % Perkins, 1991

וערך החקרנות צוין כאחד החשובים ביותר
בתרבות של למידה (!ש (Lipshitz, Popper
 .Friedman, 2002היכולת לנהל חקירה מעמיקה
אינה מובנת מאליה .היא מושפעת מהמגבלות
הקוגניטיביות של המשתתפים ((Simon, 1976
ומהלחצים שמפעילים עליהם גורמים שונים
Shaw
שk r e
"P
להחליט ולפעול במהירות
Kassouf, 1995וש  .)1991; Elmesהלחץ להחליט
ולפעולהמהירותאיפייןגט אתהאירועיםשהיו
במוקד המחקר הזה .באירועים שהתאפיינו
בלמידה באיכות גבוהה השכילו המפקדים
להתמודד עם הלחצים ולפעול באופן הבא :הם
החליטובמהירות עלנושאיםשיש להם השלכה
על המשךהפעילות ,ובהמשךדנו בשארהנושאים
ואף חזרו לדון בנושאים שבנוגע אליהם כבר

) , s n i

התקבלו החלטות בשלב הראשון.

מקצועיותוהאפקטיביותשלועדתחקירהחיצונית

בכלתהליכי הפקת הלקחים נעשה שימוש בוועדות
חקירה חיצוניות (שחבריהן אינם חלק מהיחידה),
שמונועל-ידי מפקד החיל והיו חלק בלתי נפרד
מתהליךהלמידההארגונית שהתרחשבתוךהיחידה.
ניתןהיה לראות שעם השנים הלכהוגדלה השפעתן
של ועדות החקירההחיצוניות .נמצאושני משתנים
מרכזיים שהשפעתם הייתה רבה על האפקטיביות
של ועדות החקירההחיצוניות:
* הרכב ועדתהחקירה .הרכב הוועדההשפיע רבות
על המידה שבה היא נתפסה כאובייקטיבית
וכמקצועית .לוועדת חקירה ממנים בדרך כלל
אנשי צבא שאינם משרתים באותו זמן ביחידה
הנחקרת ,אך שיש להם זיקה לתחום המקצועי
שבו עוסקת היחידה .כאשר מדובר ביחידות
שתחוםעיסוקןייחודי,ישנו מבחר מצומצם של
חברי ועדה פוטנציאליים ,ולכן נבחרים לעיתים
אנשים שיש להםעדיין זיקה לאותהיחידה או
למפקדים ביחידה .ברגע שחברי הוועדה אינם
נתפסים כאובייקטיביים כלפי היחידה או כלפי
המפקדים שלה ,מתקבלות החלטותיה באותה
היחידה בספקנות רבה .באופן דומה ,גם כאשר
נבחרים לוועדה מפקדים שאינם נתפסיםכבעלי
ידעמקצועי בתחום,יתקבלומסקנותיהם בחוסר
אמון .במחקרנמצא שכאשרועדתהחקירה נתפסה
כלא אובייקטיבית או כלא מקצועית ,הייתה
הנכונות שלהיחידה לאמץ את מסקנותיה קטנה
יותר .אם היא נדרשה ליישמן ,הרי היא עשתה
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באירועים שבהם הלמידה הארגונית היתהאינותית
עירבו המפקדים את הלוחמים בשלבים השונים של
תהליך הפקתהלקחים.בכך הםגםניצלו אתניסיונם

זאת לטווח קצר בלבד ,ובמשך הזמן היא לא

הקפידה עליישומן.

* חקרנות .גם ועדתהחקירההחיצונית-כמוועדת
החקירה הפנימית  -נדרשת להפגין חקרנות.
במקריםרבים נקלעותועדותהחקירה ללחץזמן,
משום שהן נדרשות להפיק במהירות לקחים.
באירועים שנבדקו במחקר הנוכחי עבדו ועדות
החקירההחיצוניותבין שלושה לעשרהימים.רוב
הזמן הזה הוקדשלגבייתעדויות .ככל שהוועדות
העמיקווגילו חקרנות רבהיותר,כךהיו הלקחים
שהפיקואיכותייםיותר.ראוילצייןשהיומקרים
שבהםהנפיקוועדותהחקירה דו"חות לאממצים
לעיתים בשל מחסורבזמןופעמים אחרות בשללחציםשוניםשהופעלועלהוועדותומנעוחקירה
מעמיקה.

וגם גרמו להם לתחושת מעורבות .כתוצאה מנך
הייתה רמת ההזדהות שלהם עם ההחלטות גבוהה

יותר.

'- "' ,
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 .6סבירותההחלטות

הפרמטר "סבירות ההחלטות" מתייחס למידה שבה
ההחלטות שהתקבלו בתהליך הלמידה הארגונית
נתפסות כמתקבלות על הדעת וכניתנות לביצוע.
המחקרהנוכחי העלהכיככל שההחלטותהיוסבירות
יותר ,כךהיהתהליךהלמידה הארגוניתאיכותייותר.
החלטה טובהאוסבירההיא ההחלטה ש"קללהסביר
אותה ולהצדיק אותה בפני עצמך ובפני אחרים"
() Lichtenstein, 5. 1977ש  .(Slovict Fischoff, 8.ומה
גרם לאנשים לקבוע שההחלטות שהתקבלו לאהיו
סבירות?לעיתיםהייתהזו התוצאה עצמה,ולעיתים
היה זה התהליך שבו התקבלה ההחלטה .תוצאה
הוגדרה לאסבירה אם לא פתרה אתהבעיההאמיתית
או לאיכלהלמנוע אתהישנותהטעות.התהליךנתפס
כלקוי כאשר ההחלטות התקבלובפזיזות ,ללאשקילת
אלטרנטיבותוכו' .כאשרקציניהיחידהסברושהתקבלו
החלטותסבירות,הןיושמו לרוב לאורךזמן.

 .7הזדהותאנשיהיחידהעםההחלטות

ההזדהותהמעשית שלהלוחמיםבארגוןעם המסקנות
ועם הלקחים מתהליך הלמידה הארגונית הייתה
חשובה ביותר .באירועים שבהם הלמידה הארגונית
הייתה באיכות נמוכה לא יושמו בסופו של דבר
הלקחים לאורךזמן ,משום שהלוחמיםהפגינו חוסר
אמון בנהלים החדשים .מתברר שגם בארגון צבאי
היררכי ,שבויכול המפקד לקבל החלטות ולהורות
עליישומן בפקודה ,הן לא יבוצעו לאורך זמן ,אם

הלוחמים אינם מזדהים איתן .במיוחד יימנעו

הלוחמים מביצוען כאשר הם נמצאים לבד או ללא

ן
ש?8
~1
1

פיקוח.בבסיסהלמידההארגוניתהאיכותיתהיהתמיד
האמון של הלוחמים בהחלטות שהתקבלו .ניתן

להגביר את אמון הלוחמים בהחלטות שמתקבלות
על-ידי עירובם בתהליכי הפקת הלקחים .ואכן

8

ךמתהייש1ם

לבהיישום באלידיביטויבתיעודההנחיות החדשות
לדרג המבצע ולגורמים המכשירים או,
לשטח" .בכל ארבעת תהליני
לקחים שנחקרוניתןהיהלראות שהמפקדים
ל'ב ליישוםפורמלי שלהשינויים הלנה למעשה
ל רישום השינויים
ל
ל דברהשינויים
ל
לאורך זמן .במילים אחרות :יש צווך
להבדילביןיישום לטווח קצרלביןיישום לאורךזמן
(הטמעה).מפקדיםשהבינו את המשמעות שליישום
אמיתי של ההחלטותהקימומנגנוני בקרהשהבטיחו
אתהיישום לאורךזמן .מפקדיםאחרים ראוביישום
המיידי של ההחלטותעדותלביצועהשינוי ולהטמעת
הלקחים נלאקיימו תהליכי בקרה והטמעה לאונך
זמן.ייתכן שמפקדים שמו דגש על היישוםהמיידי
מתוךרצרז להתקדם הלאה ,לחזורלפעילותשגרתית
ביחידה והסתפקו ביישום המהיר והמיידי של
ההחלטות כעדות להטמעת הלקחים.

שית

.9
ההטמעה של הלמשה
ההטמעה מתייחסת לפעולות שהארגון מבצעלאונך
זמן כדי לשמר את ההנחיות החדשות .הפעולות
הראשונותשבוצעוכדיללמד אתהלוחמים אתהנהלים
החדשים הן פעולותיישום .פעולות שבוצעו לאחר
מכן ולאורךזמןהן פעולות הטמעה.
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השנים) .ההזדהות הזאת  -כפי שכבר הודגש -
מושפעת,ביןהיתר,מסבירותההחלטותומשיתוףאנשי
היחידה בתהליך קבלת ההחלטות .כלומר ,תתרחש
הטמעהלאורךזמן ,אםהשינוייםשעליהם הוחלטיהיו
בתודעת אנשי היחידה וחלק מהתרבות או מדפוסי
הפעולההמקובליםבארגון.מממצאי המחקרניתןאפוא
ללמוד שהטמעתהלמידהאינהמובנתמאליהומצריכה
מאמצים ופעולות אקטיביות מצד מפקדים לשימור
הלקחיםבתודעה ובהתנהגות שלהאנשים .הדבריכול
לבואלידיביטוי במנגנוני בקרה לאורך זמן ,בקיום
כנסים שונים וגם ,כאמור ,בקיומו שלזיכרוןארגוני
(שהוא אלמנטפסיבייותר) ( .(Huber, 1991מחקרים
קודמיםכברציינושהידע,:הארגונייכוללהישמרבדרכים
מגוונות :במסמכים,בנהלים ,במבנה החברתיוהפיזי
של הארגונים ,בתרבית ,בסיפורים של הארגון
ובתפיסות משותפות"כיצד הדברים מתבצעים כאן"
(.(Levitt 1 March, 1988ניתןהיה למצואעדויות לכל
אלה גם במחקרהנוכחן.
המסקנההיא אפוא שהטמעתלקחיהלמידהמותנית
ביישום מוצלח שלהלקחיםמייד לאחרהאירוע .אולם
ביישוםלבדואיןדי,וכדי שתתאפשר הטמעה לאורך
זמןנדרשותגםפעולותאקטיביות,מכוונותוממוקדות
מצד המפקדים.

דיון וסיכום

ד30ן
ן

ן

במחקרהזה נחקרו ארבעתאונותאימונים,שבעקבותיהן
התרחשותהליכי הפקתלקחים.קציניהיחידההעידוכי
שניים מהתהליכים האלה הסתיימו בלמידה ארגונית
איכותית ,וששני התהליכים האחרים הסתיימו בלמידה
ארגוניתשאינהאיכותית .מתוךניתוחיהאירועים גובש
מודל המתאר את הגורמים המביאים ללמידה ארגונית
איכותית .תשעת הגורמים תוארו בתרשים ו ופורטו
בתוצאות המחקר .בתרשים  2מתוארתהליך שללמידה
ארגוניתאיכותיתהניתןליישוםבתהליכי הפקתלקחים.
המודל המוצעמגדיר למעשה מהםהגורמיםשישלבחון
כשמתבוננים בתהליך של למידה ארגונית ,והוא יכול
לשמש כמנחהלניהולתהליכילמידהארגונית או הפקת
לקחיםבצה"ל .אתאיכותה שלהלמידההארגוניתבאירוע
ספציפיקובעים מספרגורמי הלמידה (סגנון המנהיגות,
מידת ההטמעהוגו' -ראו תרשיםו) הבאיםלידיביטוי
באירוע ,וככל שגורמיםרביםיותרבאיםלידיביטוי ,כך
הלמידה היא יותר איכותית .במחקר הנוכחי הייתה
הקביעה אם התקיים גורם-איכות זה או אחר תלויה
במדדיםאיכותיים(ראיונות,ניתוחמסמכים,דו"חות של
ועדותחקירה),אךניתןבהמשךלפתחגםמדדיםכמותיים
לחלק מהגורמים שבמודל.
בבסיס המודל שהתגבש בתום המחקר מונחת
התפיסהשניתן לתאר אתהלמידההארגוניתכרצףשקצהו
האחד העדר למידה ארגונית ובקצהו האחר למידה

ארגונית איכותית .מכאן שארגון יכול ללמוד בצורה
איכותיתיותראו פחות,ויכוליםלהיותהבדליםבאיכות
הלמידה במקריםשונים באותוארגון וכמובןבין ארגון
לארגון .התפיסה הזאת היא בבחינת חידוש ונוגדת את
הנחתהיסודהקיימתבספרותהמחקרית,ולפיהנחלקים
הארגונים ל"לומדים" ול"לאלומדים".
המודל שגובש מתאר גורמים שונים הקובעים את
איכות הלמידה  -גורמים שהם פחות פורמליים ויותר
חברתייםובין-אישיים,כגוןסגנוןהמנהיגות של המפקד,
הזדהות האנשים עם ההחלטות ונו' :מאחר שמדובר
בגורמים שהם פחותפורמלייםומבניים,ניתןלהביןמדוע
ניתן להםעדהיום פחותדגש(לעיתים הם אףלאהוזכרו
כלל) בספרות המחקריתובארגונים עצמם.
המודל מדגיששני גורמיםעיקריים הקובעים את
איכות הלמידה הארגונית :סגנון המנהיגות של המפקד
המוביל אתתהליךהלמידהומידת ההטמעה שלהלקחים.
עלחשיבותהמנהיגות כברנכתברבות  -גם בהקשר של
למידהארגונית (84 1990מ.)50נמצאששתיההתנהגויות

הפיקודיות המשפיעותביותר על הלמידה הארגונית הן
מידת התמיכה והביטחון שנותן המפקד למעורבים
באירוע ומידת פתיחותולשינויים.סגנון המנהיגות של
המפקד הוא גורםבסיסי במודל ,והוא משפיע למעשה
עלכלהגורמיםהאחרים .למשל,נמצאשסגנוןהמנהיגות
של המפקדמשפיע גם עלערכיוהבסיסיים של הארגון
כגון אמינות.
באשר לגורם השני  -ההטמעה (כלומר יישום
הלקחים לאורךזמן) -זו באהלידיביטויבאי-הישנות
הטעות,וניתן לראות בה את המבחןהאמיתי שלהלמידה
הארגונית .אף שבספרות המחקרית ישנה התייחסות
לשינויים המתחוללים בארגון בעקבותהלמידה,הרי לא
ניתן בספרות הזאת דגש מספיק חזק להטמעה ולצורך
לקיים את המסקנות ולשמר אתממצאי הלמידה לאורך
זמן .בספרות העוסקת בלמידה הארגונית מובאות
אינדיקציות שונות להתרחשותה של למידה ארגונית:
שליטהבטכנולוגיה חדשה בקרבעובדים במפעל )Epple,
ש  ,(Argoteעדותלקיומה של התפתחות
Devadas, 1991י
קוגניטיביתכפי שבאהלידיביטוי בתיאוריות הפעולה
שלהארגון (1Schon, 1978נ ,(Argyrisפרשנות משותפת
ש  ,(Daftרכישת ידע והפצתו
),rebuH
("Weick, 1984
,)1991קיומם שלמיתוסים ושלסאגות((Hedberg, 1981
ושלזיכרוןארגוני ( .(Walsh 1 Ungson, 1991אף שגם
במחקר הנוכחי הייתה עדות ל"זיכרון ארגוני" ,הרי
ההטמעה תוארה באמצעותפעולותמעשיותואקטיביות
שמבצעת היחידה לאורך זמןכדי לשמר את הלקחים,
כגוןקיוםכנסיםשונים,ביקורות ,בקרה של המפקדים,
ניתוחי אירוע וכו' .ישנם מקרים שבהם מסתפקים
המפקדים בשימור הידע בספרות ובגיבוש נהלים
ומשקיעים פחות ברענון הנהלים החדשים ובלמידה
החדשה באופן אקטיבי .במקרים האלה הלקחים לרוב
לא נשמרים בתודעה של אנשי היחידה ,והלמידה

OIrganizations: The Design
f and Implementation o Organizational
iofApple
ied B
:
h
Science,
~
ll aa Learning
nr ro Mechanisms",
ui ov J a
32 )3(, 1996, 292
ן
4
.
"
ח
4
ט
]!יFacet א404]ס
;
4
.
,
א
.
,
Lipshitz, Popper, ש:Friedman, )ו
Of Organizational Learning", Journal Of Applied Behavioral
Science, 38, 2002, 78-95
ק
.
,
)
[
.
March, נ.
נ: Olsen, נ. Ambiguity and Choice מג
Organizations, Bergen, Nonvay, Universitetsforlagt, 1976
Nevis, 0., Dibella, 4. נ. ש: Gould, נ. ן4., "Understanding
ns;ב5;sLearnying S
:
,
"
s Or
mganiz
eatiot
SloanIManagment.Review,
36, 1995, 73-85
Popper, ן4. .Lipshitz, %., "Organizational Learning Mechanisms:
uraluand C
. l a r u/) Structl
.Approach To )וחבקי
izationalLearning",
Journal ofApplied Behavioral Science, 34, 1998, 161-178
Popper, 14. % Lipshitz, %., )2000(. "Organizational Learning:
Mechani]Isms, Culture and Feasiן6]!]!(", Journal of Managment
Learning, 31, 2000, 151-196
Popper, א4.!שLipshitz, א., "lnstalling Mechanisms and Instilling
Values: The Role 0,Leaders  חןOrganizational Learning", אז0
Learning-_Organization, 7 )3(, 20006, 135-144
Ron, א.,.Lipshitz, %. 1 Popper, ע. יPost FlightReviews ו ב מןMulti-Facet Model of
a 16 Fight Squadron:
f 4מIApplication o
Organizational Learning, Submitted 16זpress, 2002
ץ
.
Schein, וו.,"Organizational Culture", American Psychologist,
45, 1990, 109-119
Senge,  ןThe Fifth Discipline, The 4 חand Practice or1םח
]המותזיםOrganizations, London, ויט!חטםBusiness, 1990
Shaw, %. 8. !שPerkins,]ו.א., "מוחסבטז% Organizations  שLearn",
Organization Development Journal, 9 )4(, 1991, 1-12
Simon, א. Administrative Behavior: 4 Study of Decision
IIiegvsni tis ak r
e
s i~n iP m d
' at cM
w AמןI
e :Organization, N 'York,.Free
Prenss, 1976
:
g
i
' yd te id ln Simon,
,
.B/).i," t a Rn
J
au no ו
o
מב6IOrganizationalILearning",
5ם)תםט,
2,i1991, 125-132
~
g
n
i Organization
k
n
h
ן,
nst
ein, 5., "Cognitive
Proce
slov~ic
t Fiscghoff,e8. Lichted
nss and
ni
: I
w
v i
e
Jungermann
S
o
c
i
e
t
a
l
Talking",
1
ח
נ
:
Zeeuw
Decision
)
ח
4
5
.
(
,
~
l
o
o
h
ha C
1ואעא מ88IAffairs,Dordrecht, Reidel, 1977
; ig~ ne i gdk an Mn a
(. 11 מט%50ח, )נ. )ו., 'Organizational Memory",.Academy
ארעני,
Review,
1(, 1991,
:
n
o
i
t
a ofManagement
t
e
r
p 16 )r
e 57-9t1

.הארגוניתאינהאיכותית
יכול2 תהליך הלמידה הארגונית המתואר בתרשים
לשמשדוגמהלאופן שבוצריךלקייםתהליךאיכותי של
 תהליך כזה שם דגש על הפרדהבין.למידה ארגונית
שלבהניתוח וקבלת, שלבאיסוףהנתונים:שלושהשלבים

.ההחלטות ושלבהיישום וההטמעה
 המאמר מתאר אילו תהליכים ומנגנונים,לסיכום
.צריכיםלהתקייםבארגוןכדישהלמידהבותהיהאיכותית
.בכך הוא בעצם מציע דרךללמידהארגוניתאיכותית

"נ

יש

,~

hl

s a

n

i

t

r

כשששפרפןן

 תחקיר, למידה ארגונית," "תחקיר ולא חקירה,'ביקוגסקי ע
52-45 ' עמ,7996 ,הספרלפיתוחמנהיגות-בית,והפקתלקחים
 מכשלותוקשיי- "למידהארגונית בצה"לבמערךהלוחם,'* גונןא
הספר- בית, תחקיר והפקת לקחים, למידה ארגונית,"יישום
26-14 ' עמ,1996 ,לפיתוחמנהיגות
 השפעתתחקירכישלונותוהצלחותעל רמתהמורכבות,'* דניאלע
אוניברסיטת,שלהמודלהמנטליועלהביצועבהתנסויותתחרות
1996 ,אביב-תל
"? "האםהשכילצה'עלהפיק אתלקחימלחמותיווליישמם,'* צורי
' עמ,2001 ,379-378 ,מערכות
 תקר מקרה של-  תחקיר בטייסת קרב בחיל האוויר,'* רון נ
19-12

1999 , אוניברסיטת חיפה,למידהארגונית
Argyris, )[.."Action Science and Intervention", The Journal or
AppliedBehavioralScience, !9, ]983, 1]5-140
Argyris, ם. &Schon, 0.4., Organizational Learning: 4.Theory
ofAction Perspective, Reading, MA, Addison Wesley, ]978
0.4., Organizational
r Argyris, ). &Schon,
a
e
L
2::Theory,
Method and Practice, Reading, MA, Addison Wesley, ]996
t
OranizationalILearning'Theories:./)
Barneett, ם.א.,R
k

%

ן-

ש

I

g

r

:

n

e

i

e

b

n

c

f

*

Hampshire, 2002

Daft, %. ]. ש:Weick,
n

i

u r

*

:Primaw~
a lrSynthesis~ofthel
o
Literature, W
:Paper,
Whitemore;S
ofBusiness and Economics, University,oflNew

,.%., "Toward  בModel 0,Organizations as *

~ofManagementI :Review,!9)2(,
1984, 254-295
"Diagnosing
]
(
.
]
,
)
2
0
0
0
(
.
DeLong, ע,.,Fahey,
Cultural Barriers
!0 Knowledge Management", Academy of Management
Executive, 14 )4(, 2000, 113-127
"Technology
Dodgson, ן4.,
Learning, Technology Strategy and
סזק53ס]ט3",
r
B
IofManagment, 2, ]991,
uCompctitivc.
o
J
]33-149
Elmes, M.b. ש: Kasouf, )[. נ., ~fKnowledge Workers חב6
Organizational Learning:. Narratives from 8liotechnology' '
Management Learning, 26, 1995, 403-422
Epple, ם., Argote, ] % Devadas, %., "Organizational Learning
Curves: 4 Method 10 ןInvestigating Intra Plant Transfer of
:Acquired through Learning  ?לDoing", Organization
Knowledge.
Science, 2 )1(, 1991, 58-63
Fiol, ם. 44. Lyles, ן4. 4., "Organizational Learning'',
Academy ofManagment Review ,10 )4(, 1985, 803-813
Garvin, ם. 4., Learning חןAction, Harvard Press, 2000
)חוץזבן, 1,.;4., "Building  בLearning Organization", Harvard
Business Review, 71 )4(, 1993, 78-91
,.,"ן10 עוOrganizations Learn zind "מיבט]חט, ם חן. ן
Hedberg, ו
Wystorm 1 ל,. זStarbuck )שא.(, Handbook 0'זOrganizational
Design, 1,Oxford, Oxford University Press, 198]
Hoffmann,  )שWithers, 8., "Shared Values: Nutrients for
Learning"  מןChawla, 5.  )שRenesch, ג. (Eds), Learning
Organizations, Portland, Productivity Press, 1995
H ah )[. יץ,"Oreganizational L
T :ContributingI:Processes
and the Literatures", Organization Science, 2 )](, !99!,88-115
Levitt, 8. !שMarch, (. )[., "Organizational Learning", Annual
Review O 506010%ו, 14, 1985, 319-340
Lipshitz, %., Popper, 44. % oz~ 5., "Building Learning
I

~Systems",.,Academy~

1,

: ,

*

R

יש

'~

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

