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 הקדמה   

התפתחות מרחב האינטרנט הביאה עמה מקורות מידע חדשים נגישים וזמינים לכל, האירה באור  

חדש את עולם המודיעין התחרותי ומאפשרת לכל החברות העסקיות ליהנות ממידע חיצוני שהיה  

האקדמ  המחקר  זאת,  למרות  במשאבים.  ומשופעות  מובילות  לחברות  ככולו  רובו  בעבר  י  נגיש 

מידע הנאסף, בשימושיו  הבעיקר בשיטות איסוף מידע מהאינטרנט, ופחות באיכות    ,עד כה  ,התמקד

המידע   מקורות  של  הנתפסת  האיכות  השפעת  את  בדק  הנוכחי  המחקר  ביצועים.  על  ובהשפעתו 

למחקר   התיאורטי  הבסיס  הפירמה.  ביצועי  ועל  תחרותי  במידע  השימוש  אופן  על  האינטרנטיים 

בידע  המדגישה את חשיבות הידע  כמשאב ארגוני, לבין מודל השימוש    KBV, משלב בין תיאורית  

ע"י   מקבלי החלטות    107אוכלוסיית המחקר מנתה    Menon & Varadarajan (1992).שפותח 

 בישראל.  

העולה   המעשית  נתפס    כי  היא,  המחקרמהמסקנה  באינטרנט  לאיתור  שניתן  התחרותי  המידע 

כאיכותי בקרב מנהלים בישראל, לצד העובדה שהודגמה השפעה חיובית של איכות מידע זה על  

על חשיבות  מצביעות    -השימושים מוכווני הפעולה בידע    5מ    2רותי של הארגון, ועל  היתרון התח

 המידע התחרותי באינטרנט. 

כעולה   אך  וזמין,  נגיש  מידע  במרחב  מדובר  ומגוונים.  רבים  באינטרנט  המידע  מקורות  סוגי 

שירות(   )ספקי  מהם  וחלק  דיפרנציאלית  הינה  במקורות  השימוש  רמת  ם  מוכרי  אינםמהמחקר, 

 למקבלי החלטות רבים )כמעט שליש ממשתתפי הסקר(.  
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למשל   כמו  הצבאי,  המודיעין  ועקרונות  בתהליכים  "אזרחי"  שימוש  עושה  התחרותי  המודיעין 

במרחב   המידע  של  והולכת  הגדלה  החשיבות  את  נגוהות  באור  מאיר  המאמר  המודיעיני.  המעגל 

צבאי עצומה, שימוש מושכל יכול להאיר  אינטרנטי. אין ספק שחשיבות האינטרנט כמקור מידע  ה

 טחון. ילא פעם אזורים סמויים מן העין ולהרחיב את הראייה הפריפריאלית של גופי הב

 תקציר   

האירה באור  ,  התפתחות מרחב האינטרנט הביאה עמה מקורות מידע חדשים נגישים וזמינים לכל

ליהנות ממידע חיצוני שהיה    חברות העסקיותהמודיעין התחרותי ומאפשרת לכל ה חדש את עולם  

במשאבים. ומשופעות  מובילות  לחברות  ככולו  רובו  בעבר  האקדמי    נגיש  המחקר  זאת,  למרות 

ו  שימושי איכות המידע הנאסף, בב  בשיטות איסוף מידע מהאינטרנט, ופחות  בעיקרעד כה  התמקד  

על  ובהשפעת  את    הנוכחי  המחקר.  ביצועיםו  של  בדק  הנתפסת  האיכות  המידע  השפעת  מקורות 

הפירמה. ביצועי  ועל  תחרותי  במידע  השימוש  אופן  על  למחקר    האינטרנטיים  התיאורטי  הבסיס 

המדגישה את חשיבות הידע  כמשאב ארגוני, לבין מודל השימוש בידע    KBV, משלב בין תיאורית  

 Menon & Varadarajan (1992). שפותח ע"י

כי  .  אל בישר  מקבלי החלטות  107אוכלוסיית המחקר מנתה   מקורות  הנתפסת של  איכות  הנמצא 

למדיהמידע האינטרנטיים   גבוהה  ידע בקרב מנהלים  היתה  פערי  גם  כי היו  רגרסיה  אם  ניתוח   ;

 .חברותהראה כי היא בעלת השפעה חיובית על מספר שימושים בידע, כמו גם על ביצועי ה 

 מבוא

הובילו להתפתחות  אשר  רגולציה  -מגלובליזציה ודה כתוצאה    במהירותהעסקית משתנה  הסביבה  

  לקוחות , כמו גם שווקים, מוצרים, שירותים והעדפות  ידעטכנולוגיות ותעשיות עתירות  מואצת של  

מידע  ה  . (Martin-de Castro, López-Sáez and Delgado-Verde, 2011)תדיר   המשתנים 

((Information   הו( הknowledgeידע  עסקיות חיוניים  פכו  (  חברות   לצמיחת 

(Khairul et al., 2008)  .  בידע  ,  מכך  כתוצאה רואות  עסקיות  חברות  של  והולך  גדל  מספר 

((knowledge  עיקרי ומשקיעות בהשגת מידע, בניהול ידע ובפעילויות מודיעין תחרותי    גורם ייצור

((Competitive intelligence  לשינוייים מענה  לתת  יתרון    בכדי  ולהשיג  אלו    תחרותי מהירים 

(Martin-de Castro et al., 2011; Olszak, 2014).   

  ( מתמקדת בידע כמשאב הארגוני החשוב (KBV   Knowledge Based View Theoryתיאוריית  

את קליטת הידע בארגון,    תהליך ניהול הידע על פיה כולל   (Grover and Davenport, 2001).ביותר

לביצועים   שיוביל  קיימא,  בר  תחרותי  יתרון  לייצר  במטרה  החלטות,  למקבלי  והפצתו  עיבודו 

הבסיס    . (Teece, Pisano and Shuen, 1997; Eisenhardt and Santos, 2000)משופרים  

של  הנוכחי  התיאורטי למחקר   בידע  השימושים  מודל  לבין  זו  תיאוריה  בין   Menon andמשלב 

Varadarajan (1992)  משלים אתהKBV  .בהיבטים מעשיים של שימושים שונים בידע 

  וזמינים   נגישיםלארגון,    חיצוניים תחרותי מידעמקורות    של  חדש  עולםיצרה    אינטרנטהתפתחות ה

בו  חיפוש  מנועי,  דיגיטלית  עיתונותלכל:   ,  פורומים,  בלוגים,  חברתיות  רשתות,  אינטרנטזחלנים 

למיניהם  שיתופיים  מ.  המתחרים  י ואתר  שרותים  כבר  בשפע  היה  באינטרנט  תחרותי    שנת מידע 
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(. Benczúr, 2005)מעט עניין מחקרי    ווררבאינטרנט ע   תחרותי ה  מידעה  מקורות , ובכל זאת  1996

  חשיבות ב  בעיקר  תמקדה(  CI - Competitive Intelligence)  התחרותי   המודיעין  בתחום  מחקרה

להכרת מצב המתחרים  תורם  ה  כהליך,  CI  של  הפוטנציאלית  תרומהבו   התחרותית  הסביבה  בחינת

איסוף,  יהםתוכניות ו ל ו  עליהם   מידע  ע"י  (.  Ettorre, 1995)  אסטרטגיה  תכנוןביישומו  נסיון 

ב  בתחום  המחקרספציפית,   התחרותי  בעיק  אינטרנט המידע    נתונים   איסוף   טכניקותב  רמתמקד 

ו(Rouach and Santi, 2001; Du toit, 2003; Vaughan and you, 2011)  אינטרנטמה   פחות , 

שנאסף    שימושיםב   מידע ה  איכות  תהשפעוב  (Lackman, Saban and Lanasa, 2000)במידע 

  .(Teo and Choo, 2001) החברה  ביצועי  ועלע"י מקבלי החלטות  ו שימושי על ינטרנטמהא

לקּונה מחקרית זו ראוי שתיבחן לעומק מאחר ואיסוף מידע תחרותי אינו מהווה מטרה בפני עצמה;  

ש כלשהו  מידע  שימוש  בו  עשו  המידע  לא  של  הפוטנציאלית  התרומה  בהינתן  ערך.  חסר  הינו 

כות הנתפסת  התחרותי, מטרת המחקר הנוכחי היא להשלים פער מחקרי זה ע"י בחינת השפעת האי 

של מקורות המידע התחרותי באינטרנט, על שימושים "מוכווני פעולה" במידע ע"י מנהלים, ועל  

מאמץ   המחקר  החברה.   של  ביצועי  במודל  בידע  השימושים  של  ההמׂשגה   Menon and ,את 

Varadarajan (1992)    המשתמש  העשויים  בשימושים  מיקוד  תוך בפעילויות  לשינוי  להביא 

   (. action oriented uses)שימושים מוכווני פעולה,

מנתה   המחקר  אוכלוסיית  כאשר  המחקר,  כשיטת  בשאלונים  שימוש  החלטות    107בוצע  מקבלי 

השאלון  נרחב של ענפי המשק הישראלי.    ממגוון המייצגים חברות עסקיות  בדרגים ניהוליים שונים,  

ת של מקורות המידע באינטרנט; ולששה  כלל היגדים המתייחסים למשתנה הב"ת האיכות הנתפס 

וביצועים.   חמישה  – התלויים    המשתנים בידע,  פעולה  מוכווני   שימושים 

  וכעולה מניתוח רגרסיהגבוהה למדי;  היא  מקורות המידע באינטרנט  הנתפסת של  איכות  הנמצא כי  

הינה בעלת השפעה חיובית על מספר היבטים של שימושים בידע, ועל ביצועי הפירמה. עובדות אלו    -

 מצביעות על חשיבות המידע התחרותי באינטרנט.  

ומוסיף    Menon and Varadarajan (1992)המחקר תורם להרחבת מודל השימושים בידע של   

יכול לסייע בידי מקבלי החלטות  הוא    –. למחקר גם תרומה מעשית  KBVנדבך אסטרטגי לתיאוריית  

בחברות עסקיות להכיר טוב יותר את עולם מקורות המידע התחרותי באינטרנט ואת השימושים  

הפוטנציאליים בו. כלי המחקר, לצד מסקנותיו, עשויים לשמש מקבלי החלטות בדרגים בכירים  

 ום. בבואם לבחון הצורך בהרחבה או הקמה של יחידה ייעודית לתחבארגונים 

 רקע תיאורטי 

 CIהגדרת המודיעין התחרותי  

מידע פנים ארגוני על משאבי הארגון ויכולותיו;  מורכב מהמידע הדרוש ליצירת אסטרטגיה עסקית  

העסקית  מו הסביבה  על  חיצוני  תחרותיים.    –מידע  וכוחות  התעשייה  מבנה  מתחרים,  לקוחות, 

מידע לפעולה על הסביבה  "  (Herring, 1992):( CIחיצוני מוגדר כמודיעין תחרותי )המידע המכלול  

. "(Teo and Choo, 2001)החיצונית אשר יכול להשפיע על החלטות החברה ועל מיצובה התחרותי
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המודיעין התחרותי מומלץ לשימוש ככלי אסטרטגי וטקטי להגדלת יתרון תחרותי כבר שנות מחקר  

 . (Porter, 1980)רבות 

מגוונות.   בשיטות  נעשה  מידע  מקורות    Vaughan and You (2011)איסוף  שלושה  הגדירו 

רות,  אינטרנטיים למודיעין תחרותי על חברות בסקטור מסויים: אתרי האינטרנט של חברות מתח

לאתרי  קישורים  מרחב האינטרנט בו יש שיח על הסקטור הרלבנטי, ומקבץ דפי האינטרנט בעלי  

החברות. האינטרנט משמש מקור מידע משלים למקבלי החלטות העומד במבחן עלות תועלת. לכל  

הוירטואלי  גדולות  החברות, למידע  דומה  גישה   (.Fuld, 2010)  כקטנות, 

 Lackman et al. (2000)כ שערכו    44%י  הראו  הסקר  את  ממשתתפי  מקורות  דרגו  של  ערכם 

כ באינטרנט  מאד".  המידע  "חשוב  או  יש    Teo and Choo (2001)"חשוב"  לאינטרנט  כי  מצאו 

זו השפעה חיובית על הארגון  השפעה חיובית על איכות המידע התחרותי, ול במונחים של  איכות 

 הפחתת עלויות ויעילות ניהולית.יצירת הכנסות,  

נתונים מובנים    -(  Informationמידע )ספקטרום המידע כולל, בין השאר, שני רכיבים רלבנטיים:  

וידע   משמעות;  הידע    -  Knowledgeובעלי  רכיב  ספציפית.  למטרה  ואומת  עובד  שנאסף,  מידע 

Knowledge   מכונה מודיעיןIntelligence     בעולם המודיעין התחרותי  (Sawka, 1996)  והוא

וביצוען  .Fuld, 1995, Cloyter et al)   משמש את מקבלי ההחלטות בתהליך קבלת ההחלטות 

2013 . 

 ניהול ידע ומודיעין תחרותי 

הם  רבים.    תחומים משותפים  Knowledge Management – KM)מודיעין תחרותי וניהול ידע )ל

מיישמתרכזים   בארגון,  תחרותי  יתרון  ידע  בהשגת  מאגרי  מידע.  או  ידע  של  יותר  טובים  ומים 

סיות של ניהול ידע פנים ארגוני )העברת ידע ממומחים למי שזקוקים לו(,  אים למטרות קלשמשמ

הארגון של  ואסטרטגי  טקטי  תכנון  לטובת  תחרותי  למודיעין  גם   ,Grover & Davenport  אך 

ובשיתוף    (.(2001 הטוב  ברצון  מסוימת  במידה  תלויים  )שיתוף  שניהם  העובדים  של  הפעולה 

במידע    –במומחיות אישית ובמידע תחרותי(. ניהול הידע מתרכז במידע הפנימי, המודיעין התחרותי  

 החיצוני.  

 

 כבסיס תיאורטי למודיעין תחרותי  KBVתיאוריית 

בידע,  KBV  תיאורית ביותר    וקובעת  מתמקדת  החשוב  הארגוני  המשאב  הינו  כי 

(Carayannopoulosa & Austerb, 2010)כולל את  קליטת    ה זו  . תהליך ניהול הידע עפ"י תיאורי

הידע בארגון, עיבודו והפצתו בקרב מקבלי ההחלטות, לצורך יצירת יתרון תחרותי מתמשך, המוביל  

עובדי     .Teece, Pisano & Shuen, 1997)   ,(Eisenhardt & Santos , 2000  לביצועים משופרים

של   שונות  וברמות  שונים,  מסוגים  תחרותיים  ולידע  למידע  לנתונים,  נחשפים  מורכבות,  הארגון 

 וודאות וחשיבות.  

מדגישה את חשיבות משאב הידע ואת הצורך בביזורו ברחבי הארגון. הדברים    KBV-תיאורית ה 

 ,Barnea)  זה הנרכש על ידי אנשי המכירות של הארגון    -התחרותי    נכונים גם לכלל סוגי הידע
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ידי יחידות מטה בארגון )אסטרטגיה, מודיעין תחרותי, שיווק(  (2013 , כמו גם הידע שנאסף על 

ה תיאורית  שמציעה  הפתרונות  גם  למשל.  האינטרנט,  המודיעין    KBV-ממרחב  לעולם  רלבנטיים 

סמוי,   מידע  לכידת  מאפשרת  בצוותים  עבודה  לדוגמא,  כך,  הנמצאים  כולל  התחרותי.  מעובדים 

מתאפשרת לכידת מידע אינטרנטי    (. בעבודה בצוותים Grant, 1997)במורד ההיררכיה הארגונית  

למומחי   נגישות  שאינן  חברתיות  ברשתות  חברים  היותם  מכוח  למשל  אליו,  נחשפים  שעובדים 

 המודיעין של הארגון.  

ככל שיועבר בתוך  איכותו מהווה יתרון תחרותי לארגון.  אשר  המודיעין התחרותי הוא משאב ידע,  

  -   ולעובדים ולמנהלים הרלבנטייםים,  הנדרשות  ובאיכבמהירות  קרי  יותר,  יעילות גבוהה  הארגון ב

מאמצי הפירמה  תאפשר למנהלי הפירמה בדרגים השונים לקבל החלטות נכונות יותר במסגרת  יכך  

עליו  תחרותי  ןיתרו ייצר  ל בתהליך קבלת ההחלטות  טיב  .  ולשמור  יוטמע  המידע התחרותי אשר 

יכולות הארגון והן בפן של היתרון    הן בהיבטהארגוניות ישפיע במידה רבה על הרצף האסטרטגי:  

האיכות הנתפסת של מקורות המידע האינטרנטיים,    התחרותי, שהינו תוצר היכולות המשודרגות. 

לסוגי   היום.  עד  נחקרה  טרם  החלטות,  מקבלי  ידי  על  במידע  השימוש  אופני  על  המשפיע  כגורם 

ידי מקבלי החלטות השלכ על  ובידע האינטרנטי  על טיב קבלת  השימוש השונים במידע  ישירה  ה 

 ההחלטות, כפי שמראה מודל השימוש בידע אשר יפורט להלן. 

 Marketing knowledge use בידע מודל השימוש

והמודיעין    שיווקיתהידע הינו המשאב הארגוני החשוב ביותר; המכוונות ה  KBV-לפי תיאורית ה 

ליתרון   תורמים  הארגון  ההתחרותי  לביצועי  אף  וחשובים   ;Teo and Choo, 2001)תחרותי 

Lackman et al, 2000)  לפיכך, ארגונים שישכילו להבין כיצד נכון יהיה להשתמש בידע השיווקי .

 יתרונות אלו. מ הפיק את המירביוכלו ל

מקורות  התגבשות  טרם    Menon & Varadarajan (1992)מודל השימוש בידע שפותח על ידי   

האינטרנטי  בידעיםהמידע  השימוש  אופני  של  ביישומיות  עוסק  בידע  ה  .,  לשימוש  מתייחס  מודל 

, ארגוניים )מבנה, תרבות חדשנות וידע, זרימת  השפעות של הגורמים הבאים: סביבתייםנובע מ כ

.  דע(מידע, התועלת הנתפסת של המישל ה  אמינותו הנתפסת  דע,מימידע( ואינפורמטיביים )עלות ה

בתהליך  סוגי השימוש בידע    על השפעתדגש  ים השונים בידע תוך שימת  שימושהמחלק את  המודל  

ההחלטות הראשון  .קבלת  כ"מו  הסוג  פמוגדר  שימוש    -   כלומר  ,(Action-oriented)  עולה"כוון 

ה  בידע קבלת  ההבתהליך  המשתמש.  חלטות,  של  בפעילויות  לשינוי  לשימוש  חלק  נהוא  גורם 

כאשר המנהלים    ,מדיניות החברה; ולשימוש סימבולי  ישיר, המשפיע ישירות על   אינסטרומנטלי,

ישיר  השימוש ה  ידע בתהליך קבלת ההחלטות לא בשל איכותו אלא יותר למראית עין.ממשתמשים ב

משנהנחלק   סוגי  לממצאי :לשני  מהקשרושימוש  ו(  Congruous)  ם עקבי  מוצא    מּוטה, 

((Incongruous.   

הסימבולי   משנהבידע  השימוש  סוגי  לשלושה  כשמנהלים  המתבצע    -(  Benign)  "שפיר"   :נחלק 

; שימוש  תרוצים לתת לספקי הידע, דוגמת יועצים, תחושה שהם שותפים לתהליך קבלת ההחלטו

ידע חסר ערך בעיניו, אך הוא סבור שאחרים/ הממונים עליו  עשויים כן  מכשמנהל משתמש ב -  ציני 
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ידע לאו דווקא בזכות ערכו אלא בשל  מהמתקיים כשהמנהל משתמש ב  -  חיובי שימוש  ו  להעריכו

 Menon & Varadarajan).  (1992 ןהמסר החיובי שיכול להעביר בארגו

 

 

 

 

 

 

 לפי מודל השימושים בידע שיווקי : סוגי השימוש מוכוון הפעולה בידע  1תרשים 

 

 

יש    Souchon et al. (Working paper)במחקרם של   לסוגי השימוש השונים במידע  כי  נמצא, 

חדשנות   על  משפיעים  השימוש  סוגי  אם  לפיכך,  הארגון.  ביצועי  ועל  חדשנות  על  ישירה  השפעה 

 המוגדרת כיכולת, סביר להניח כי תהיה להם גם השפעה על פיתוח של יכולות נוספות. 

איכות    Varadarajan-ו   Menonשלהמודל   של  היבטים  בשני  הוא  מתמקד  הראשון  המידע. 

  )קשר ישיר(   המידע  עלויות השגת   :אמינות  והגורמים המשפיעים על   המידעהנתפסת של    האמינות

לצד עלות  מידע נמוכה,  אמינות  עפ"י המודל  ת הפנים ארגוניים )קשר ישיר(.  והעברת מידע בצינורו

ככל שהדעה  כי    נטען במודלבנוסף  (.  ישירתעודד שימוש סימבולי במידע )ע"ח שימוש  ,  מידע גבוהה

  הנתפסת של המידע  מינותהאאיתנה יותר, כך  של מקבל ההחלטה    3דיספוזיציה(-פרה )המוקדמת  

יותר. נמוכה  הוא    תהא  השני  והשימושיותההיבט  האמינות  את  ממשיג  המודל     השימושיות. 

השימושיות   ואת  המידע,  של  הנתפס  כערך  האמינות  את  בהגדירו  שימוש,  המנבאים  כגורמים 

ש הנתפס  בשימושכפוטנציאל  להיות  המידע     .  (Meon & Varadarajan, 1992, p. 66)ל 

המידע   ם חלק  הינושימושיותו  אמינות המידע   איכות  לפיכך  (Teo & Choo, 2001)ממרכיבי   .

מהי    -על השאלה  בא לענות    מחקר הנוכחי ה   את איכות המידע כמכלול, ובאופן אמפירי.חשוב לבחון  

האינטרנטיים  שפעההה המידע  מקורות  איכות  תפיסת  מקבלי    של  ע"י  במידע  השימוש  אופן  על 

 ההחלטות. 

 
סגנונות ניהול ורמת קבלת   , , ידעניסיוןבידואליים כמו דיפרה דיספוזיציות של מנהלים הן תולדה של הבדלים אינ 3

 החלטות. 



 

 

7 

 

תוכניותיהם  ו יותיהם  ופעיללפער המתמיד בין מה שהארגון יודע על מתחריו לבין המידע המלא על  

וישירות  העתידיות,   משמעותיות  השלכות  הארגוןיש  של  האסטרטגיה  מודל  על  הרחבת  לפיכך   .

בידע ה  ,השימוש  )התחרותי(  המידע  איכות  המצוי  לכיוון  אופן    ,אינטרנטיבמרחב  על  והשלכותיו 

תיאורטי והן בהיבט  -השימוש בו ע"י מקבלי ההחלטות בארגון, צפויה לתרום הן בהיבט המחקרי

   המעשי.

למחקרה התיאורטית  תיאורית    מסגרת  בין  ו,  KBVמשלבת  בידע  השימושים  מחקר מודל   זרם 

את    KBV  תיאורית .  CI-ה המידע  מאפיינת  הפיכת  כי  ל תהליכי  וטוענת,  בארגון,  ידע  ידע  העברת 

משופרים.  אפקטיבית לביצועים  מקור  במעגל    תהליכים  הינה  הניתוח  לשלב  מקבילים  אלו 

ההחלטות  מקבלי  עבור  ושימושי  ביצועי  למודיעין  הופך  הנאסף  המידע  בו   המודיעיני, 

(Sawka, 1996; Fuld, 1995).  גורמים  ב ואמינות ושימושיות הידע  מודל השימוש בידע מתרכז ב

אפיון  לפיכך,  עליהם.  תחרותי    המשפיעים  במידע  השימושים  של  הפוטנציאליות  ההשפעות 

מהאינטרנט,   תחרותי  מידע  ללכידת  שיטות  להגדיר  יסייע  החלטות,  מקבלי  ע"י  )מהאינטרנט( 

   ויתמוך בתהליכי קבלת החלטות בארגונים.

המת  מחקר  השערות  הוגדרו  כך,  של  להשפעת    ייחסותלשם  הנתפסת  המידע    האיכות  מקורות 

הפירמה )משתנים    ביצועיעל  בידע, ו  "מוכווני פעולה"שימושים  ( על  משתנה ב"תהשונים באינטרנט )

בידע, יבוא לידי ביטוי בשינויים במדיניות או בפעילויות ספציפיות  שימוש מוכוון פעולה    תלויים(.

 .(Menon & Varadarajan ,1992) של המשתמש, אשר ניתן לקשרם ישירות לידע זה

 

 השערות המחקר : 2תרשים 

 

 

 Direct (Instrumental) useשימוש ישיר  

הפעולה בידע הוא הישיר, בו מידע שנלכד הופך לידע המשפיע ישירות    ימוכוונ אחד מסוגי השימוש  

החברה.   מדיניות  קביעת  עקבי  על  לשימוש  נחלק  מוטה  congruous)הוא  ולשימוש   )

(incongruous)  .  השימוש העקבי אינו מּוטה אלא עקבי עם הממצאים(Menon & Varadarajan 
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(1992, p. 62  .  החוקריםLow & Mohr (2001)  איכות המידע לשימוש    מצאו קשר חיובי ישיר בין

 האינסטרומנטלי. לפיכך הנחנו כי: 

מס.   מחקר  ה :  (H1)  1השערת  שהמידע  כי  אינטרנטככל  יותר,  נתפס  תגבר כן  איכותי 

 בתהליך קבלת ההחלטות. ישיר עקבילהשתמש בו שימוש  הנטייה 

ההחלטות  ישיר  ה  לשימוש מקבלי  בו  שימוש  אחר:  צד  גם  אותו    את  מטיםיש  מוציאים  המידע, 

לצרכים פוליטיים פנים ארגוניים. לא מעט חוקרים ראו בשימוש זה סוג של שימוש  בעיקר  ,  מהקשרו

כי מדובר בממד נוסף של השימוש    ,טענו    Menon & Varadarajan (1992)סימבולי ציני, אך

החלטות.  ישירה קבלת  בתהליכי  ישיר  שימוש  כאן  שנעשה  כיוון  לביצוע  ,  יותר  נוחה  שכזו  הטיה 

 לפיכך:  כשהמידע אינו חד משמעי. 

מס.   מחקר  ה:  ( H2)  2השערת  שהמידע  כ  אינטרנטיככל  כן  נתפס  יותר,  תפחת  איכותי 

שימוש  הנטייה   בו  ההחלטות.  (Incongruous)  מּוטהישיר  להשתמש  קבלת   בתהליך 

 

 שימוש סימבולי  

יכול להיות בעל ממד סימבולי שאינו קשור בהכרח לאיכות המידע. זהו  לא הולם,  ,  שימוש בידע 

. Benign)שפיר )היבט  ההינו ה   –שימוש למראית עין, שיכול להתבטא במספר אופנים. האחד מהם  

חברות ניטור מידע באינטרנט( או לספקי הידע )דוגמת  כמו  רוצים לתת למספקי המידע )שכדוגמא,  ל

 את הקשר במטרה לשמר עמם    ,ותתחושת שותפות בתהליך קבלת ההחלט   ,יועצי מחקר חיצוניים(

עשוי  השימוש במידע במקרה זה  .  ((Menon & Varadarajan ,1992   מסיבות נוחּות או אחרות

להתבצע גם ולמרות האיכות הנמוכה )כשהמידע איכותי ניתן להניח כי מתייתר הצורך באופן שימוש  

 לפיכך: זה(. 

מס. מחקר  ה  :(H3)   3השערת  שהמידע  כ  אינטרנטי ככל  כך  יכותי  אנתפס  תפחת  יותר, 

 בתהליך קבלת ההחלטות.   שפיר סימבולי   להשתמש בו שימושהנטייה 

ציני   בשימוש  להתבטא  יכול  הסימבולי  ההחלטה דוגמא,  ל.  )Toften ,2005(הממד  מקבל    אם 

עשוי  , למרות שהמידע עצמו  הצדקה בדיעבד של החלטות שכבר התקבלולצורך  משתמש במידע  

גם כאן, כשהמידע איכותי, מתייתר  .  (Menon & Varadarajan ,1992)חסר ערך בעיניו  להיות  

 לפיכך: הצורך באופן שימוש זה.  

מס.   מחקר  ה  :(H4)  4השערת  שהמידע  כי  אינטרנט ככל  כך  יכותי  אנתפס  תפחת  יותר, 

 בתהליך קבלת ההחלטות. י צינ שימוש סימבולילהשתמש בו  הנטייה

פנים ארגוניות  ל  במידע הואנוסף  אפשרי  סימבולי  שימוש   ניהוליות  העברת מסר חיובי    -מטרות 

במקרה זה ניתן להניח כי מנהלים ימעטו לעשות שימוש שכזה  בארגון, להעלאת מורל העובדים.  

מסר נשען על מידע  הצפויה במידה ויתברר לעובדים כי  הבמידע שאינו איכותי עקב השפעה שלילית  

 לפיכך:  שגוי. 

מס.   מחקר  ה  :(H5)  5השערת  שהמידע  כי  אינטרנטככל  כך  יכותי  אנתפס  תגבר יותר, 

 בתהליך קבלת ההחלטות.  חיובי שימוש סימבולילהשתמש בו הנטייה 
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מידע אינטרנטי איכותי, המגיע לעיון מקבלי החלטות בחברות, צפוי לסייע בידיהם לקבל החלטות  

 לפיכך:שתשפרנה את ביצועי הארגון. 

האינטרנטי    :( (H6  6.  השערת מחקר מס כככל שהמידע  כן  נתפס  יותר,  צפויים  איכותי 

 . הארגוןביצועי להשתפר 

 מתודולוגיה

   תתפי המחקרמש

של   המחקרית  למסורת  בשאלונים    Marketing Knowledge Use-ו  KBVבהמשך  שימוש  בוצע 

הכשי כאוכלוסיית  המחקר.  הנחהמחקר  טת  מתוך  ומעלה  ביניים  בדרגי  מנהלים  שהינם    נבחרו 

 ,Floyd and Woolbridge) ייצג את חברותיהןבקיאים דיים במידע השיווקי ברמת החברה כדי ל 

1997  ;Wilson and Lilien, 1992  .)  המעסיקות בע"מ,  עסקיות  חברות  כללה  הדגימה  מסגרת 

היקףעובדים  10לפחות   בעלות  לפחות    ,  של  שנתי  שיווקית.    3מכירות  פעילות  ובעלות  מש"ח, 

יועצים   כולל  בארגונים,  בכירים  החלטות  מקבלי  של  היא  המחקר  העונות  אוכלוסיית  לחברות 

  BDI  דירוג,  DUNS מאגר  הדגימה בוצעה ע"י הצלבה בין מספר מקורות מידע:  לקריטריונים הנ"ל.  

ר  500 שימת חברי איגוד התעשייה הקיבוצית, רשימת החברות הבורסאיות,  החברות המובילות, 

שיעור  , איש 107השתתפו  מחקר ב . 2005משנת משרד התמ"ת של רשימת יצואנים גדולים בישראל 

בכירים:  68%)  73.  27%היה     Response Rateההיענות   ניהול    15( מבין המשתתפים היו בדרגי 

( )  25(,  31%)  סמנכ"לים  33(,  14%מנכ"לים  קרובים  תחומים  או  שיווק    12  (.23%מנהלי 

מלא באופן  תחרותי  במודיעין  עסקו  היו  מ  (7%)   8.  מהמשתתפים  בכיריםהמשתתפים  .   יועצים 

  שירותים,( מענפי  17%)  16פי תעשייה,  ( מענ54%)  52רחב של ענפי המשק:    מגווןהחברות מייצגות  

(  4%) 4י המסחר ו ( מתחומ 6%) 6( מענפי משק פיננסיים, 8%) 8( מתחומי מידע ותקשורת, 10%) 10

חקלאיים. מגוונים.  גם  מענפים  החברות  של  הגודל  מונות  29%)  28  סדרי  מהחברות     15בין  ( 

  13- ב  עובדים.  500-ל  250( בין  27%)  26עובדים,    250- ל  60בין  מעסיקות  (  26%)  25עובדים,    60-ל

( חברות ענק שבכ"א  4%)  4-נשאלים מ . כמו כן השתתפו  מועסקים  3,000ל    500(ֵ חברות יש בין  14%)ֵ

מעל   החב  עובדים.  3,000מהן  של  המכירות  נתוני  היא  התפלגות  אף  מגוונת  תמונה  מדגימה  רות 

קטנות, בינוניות,  זעירות,  החברות מייצגות מבחינת מחזורי המכירות השנתיים חברות  (.  3)תרשים  

 ענק, מהגדולות במשק הישראלי.   גדולות ואף חברות

 

 

 

 

              : התפלגות המכירות3תרשים                                                   
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 כלי המחקר 

נבנה כך שחובה  שנשלח למייל האישי של הנשאלים באמצעות לינק, ו,  מקוון  קר היה שאלוןכלי המח

לכל להתייחס  הנשאל  שאלה. ,  ההיגדים  ל על  היגד/  לכל  בלבד  אחת  תשובה  אפשרות     עם 

ראיונות אישיים  י  מנהלים הדומים לאלו שבמדגם, ע"  9השאלון נבחן במחקר חלוץ על קבוצה של  

כ כ"א.קד  45-שארכו  המרואיינים    '  בגרסה    Pre Test-בהערות  השאלוןההוטמעו  של   .  עדכנית 

מקורות המידע    14השינוי המשמעותי ביותר היה בפרק הראשון בו הנשאל התבקש לדרג את איכות  

  100מעט  כלומר פרק זה לבדו כלל כ  .מדדי איכות )לכל מקור(  7השונים, במטריצה מורכבת שכללה  

הוחלט להשאיר את מדדי האיכות ברמה של מידע תומך לנשאל, אשר ישקללם בינו לבין  ו  שאלות

עצמו ויקבע ציון אחד בלבד לאיכות המקור. בכך קוצר השאלון מבלי לפגוע במענה הפוטנציאלי על  

תבקש לדרג את איכות מקורות  הנשאל  השאלות,    14כלל    1פרק  מטרת המחקר והשערותיו. כך,  

בשאר פרקי השאלון, התגובות לכל    .)"גבוה מאד"(  7- מאד"( ל)"נמוך    1ידע השונים, בטווח שבין  המ

  2פרק  )"במידה רבה"(.    7-)"כלל לא"( ל  1נקודות במנעד שבין    7פריט ניתנו על סולם לייקרט בן  

רווחיות, מכירות, צמיחה,  למדדי    יחסות י שאלות המת   7כלל  ו  ביצועים  ישתנים תלוי התייחס למ

מיצוב   שוק,  תחרותי  נתח  מיקום  הציפיות  וביצועיםאסטרטגי,  לאורך  למול  של  ,    . שנים  3טווח 

מתייחס למשתנה    4פרק  .  השונים במידעמתייחסים ישירות לשימושים  (  4-8)חמישה פרקים נוספים  

לצורך  שימוש במידע תחרותי  בתהליך קבלת ההחלטות, ובא לבחון  ציני"  סימבולי  התלוי "שימוש  

  שאלות בנוגע לתהליכי קבלת החלטות.   5הוא כולל  הצדקה בדיעבד של החלטות שכבר התקבלו.  

מיועדות  שאלות ה  10הוא מכיל  .  Benign)שימוש סימבולי שפיר" )מתייחס למשתנה התלוי "  5פרק  

רוצים לבחון   כמה   ההחלטות קבלת  בתהליך שותפות תחושת המידע לספקי הנשאלים לתת עד 

מתייחס למשתנה התלוי "שימוש סימבולי חיובי במידע"    6פרק    עמם. הקשר את כך י"ע  ולשמר

 בזכות דווקא לאו במידע משתמש ההחלטה שבאות לבחון באיזו מידה מקבלשאלות  6והוא מכיל  

"שימוש ישיר  עניינו במשתנה התלוי    7פרק    .בארגון להעביר שיכול החיובי המסר בשל אלא ערכו

פרק    עד כמה השימוש עקבי למידע על המתחרים.היגדים הבאים לבחון    7עקבי/ לא מּוטה" וכולל  

בוחן את    ,היגדים  3עוסק במשתנה התלוי "שימוש ישיר מּוטה". כולל שני חלקים. הראשון, ובו    8

היגדים, בא לבחון היבט    6ם. השני, הכולל ארגוניי פנים פוליטיים הטיית המידע התחרותי לצרכים

 שימוש במידע התחרותי לקידום אישי.  ספציפי של הטיית המידע והוא

 דקות.  20הזמן הנדרש להשלמת מענה על השאלון היה כ היגדים.   76השאלון כולל בסה"כ 

 ניתוח גורמים 

שאלות המתייחסות    14  -בוצע ניתוח גורמים על הפרק הראשון המתייחס למשתנה הבלתי תלוי  

גורמים/ קבוצות    3כלומר למושג "איכות מקורות המידע" נמצאו  ,  קבוצות  3לאיכות המידע. עלו  

המקשל   גורם  כל  המרכיבים  ההיגדים  משותףורות.  מכנה  בעלי  שמות  ם  נבחרו  לכך  ובהתאם   ,
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חה  המציגים מידע מנותח או מידע המהוה תשתית נומקורות    7ה בת  לקבוצ   Analyzeהגורמים:  

  Formal; מקורות מידע( 4)מתחרות חברות עבור המידע האינטרנטי שמקורו ב  Compete; לניתוח

דו"חות כספיים של חברות  כגון    מקורות המהווים חומרים רשמיים או מתבססים על מידע רשמי  3  ל

עצמה,.  ציבוריות בפני  מקורות  קבוצת  כל  בוחן  אחת    כך  המחקר  כל  מול  נבחנו  שההשערות 

  .מהקבוצות )גורמים(

   ממצאי המחקר

 סטטיסטיקה תיאורית 

 

משתתפים, עם חריג    105-107, אוכלוסיית כלל משתני המחקר כללה   1כפי שניתן לראות מטבלה  

ממשתתפי הסקר כנראה    32-משתתפים. החריג נובע מהעובדה, ש  Benign  -   75בשימוש השפיר  

ספקי   תחום  את  מכירים  ו/או  עובדים  כולם אינם  זה  פרק  היגדי  את  וסימנו  האינטרנטי   המידע 

מהמרואיינים טענו    חמישהתה אינדיקציה ברורה לנושא,  יהיPre Test -לא רלבנטי". בשלב ה-0"-כ

 לאי רלבנטיות בפרק זה.  

Table 1:  Descriptive statistics and correlations of the scales 

 

 

את כל אחד   , )איכות המידע באינטרנט(, על שלושת גורמיולבדיקה עד כמה מסביר המשתנה המנבא  

מרובהמהמשת רגרסיה  בוצעה  התלויים,  בטבלה  נים  ה   1.  נתוני  מופיעים  תוכנת מ  -Betaלהלן 

רגרסיה מתוקנן  םמשמעותש  -SPSSה ה אומדן מקדם  לכיוון.,  כי  המ  מתייחס  עולה,    שלוש טבלה 

 מתוך ההשערות נתמכות ע"י לפחות גורם משתנה ב"ת אחד:

1H  ,  ע"י קבוצה אחת  וכיוון הקשר החיובי  מובהקות  מבחינת השעניינה שימוש ישיר עקבי, נתמכת

(WEB_ANALYZE) היגדי איכות המידע.  14מתוך    7נה  המוH5   ,העוסקת בשימוש סימבולי חיובי ,

 . WEB_ANALYZE-ה   היגדי  תע"י קבוצר החיובי  וכיוון הקשמובהקות  נתמכת אף היא מבחינת ה
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6H    ,( קבוצות  שלוש)מ  שתיים, נתמכת מבחינת הכיוון והמובהקות ע"י  ביצועי הפירמההמתייחסת ל

 ֹֹ.WEB_COMPETETו   WEB_ANALYZEהיגדי המשתנה הב"ת: 

הממצאים ע"י  נתמכות  אינן  ההשערות  ההפוך  יתר  בכיוון  אמנם  מובהקות,  נמצאה  כי  אם   ,

הניחה יחס שלילי בין איכות המידע ובין השימוש הישיר המוטה, התוצאות הראו    2Hלהשערות. כך,  

חיובי.   יחס  אך  השימושH3 מובהקות  על  המידע  איכות  של  שלילית  השפעה  השפיר    הניחה 

((Benign  בניגוד וזאת  חיובי,  היה  ההשפעה  כיוון  אך  סטטיסטית,  מובהקים  היו  הממצאים   .

 להשערה.  

 

 

 

 

 : תוצאות הרגרסיה 2טבלה 

 

 דיון

על אופן השימוש   אינטרנט התחרותי ב המידעהאיכות הנתפסת של מקורות השפעת  בהמחקר עסק 

ביצועי הפירמהמ "י  ע זה  במידע   ועל  בקרב    .נהלים,  כמותי  מחקר  ע"י  החלטות    107זאת  מקבלי 

 חברות בסדרי גודל שונים וממגוון ענפי משק הישראלי.    96בדרגים שונים המייצגים 

המחקרים בתחום    בכך הוא מציג גישה שונה לגישות המחקר הקיימות בעולם המודיעין התחרותי.

סקי בחשיבות  בעיקר  ממוקדים  והשיווקי,  התחרותי  והידע  התחרותית  המודיעין  הסביבה  רת 

כי  תהלינחקרו בעיקר ובתרומתו הפוטנציאלית של המודיעין התחרותי, וזאת גם בעידן האינטרנט. 

פחות   והרבה  המידע  בו.איסוף  השימוש  ה  אופן  התחרותי  המידע  כשלעצמם,  אינטרנט מקורות  י 

באינטרנט  זוכים למעט התעניינות מחקרית אמפירית, על אף שניתן למצוא מידע תחרותי בשפע  

 Benczúr, 2005).) 1996כבר משנת 
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זה  ב המגולמת החדשנות היבטים  מחקר  בשני  האחד  עיקרייםהיא    של  לעומק  הבחינה עצם  -: 

 מהווה  זה נושא  .בארגונים החלטות קבלת  תהליכי על כמשפיעים ואיכותולסוגיו  אינטרנטי  ה מידעה

 על מידע  השפעתהמכרעת בהקשר של   ומשמעות , על אף  לעומק חןנב שטרם במחקר חשוב  נדבך

סליציר החתירהבארגונים.   תחרותיות יכולות יעדיה   יכולות ט ת  על  נמנית  שכזה,  תחרותיות 

 מידעה מקורות של  האפשרית ההשפעה בדיקת    – שני  הההיבט    .עסקית חברה כל של המרכזיים 

שונות   שלבמידע   השימוש  אופן על  הנתפסת םאיכותו האינטרנטיים ברמות  החלטות  מקבלי 

שמקורו בסקרים ומחקרי שוק,   מידע על  היה הדגש כאשר בעבר חלקית נחקר זה נושא .בארגון

השלכות תופעה  הדואליות של  , ו נגיש וחינמי ברובו  ת מידעבעידן של הצפ  ניכר.הכרוכים בתשלום  

,  לתכנון וביצועים טובים יותרומתוך כך  תובנות עסקיות  ל   רומהמצד אחד ת  - זו על מקבלי החלטות  

, יש מקום  (ilad, 2015 G)  מוביל לפגיעה בביצועיםה  בזבוז משאביםיצירת עומס ולעיתים    ומנגד

איכות המידע כמדד חשוב בהערכת מקורות המידע החינמיים הקיימים והשפעתו    תתרומבחון את  ל

ד כמה המידע הקיים באינטרנט נתפס  דוק ע. לפיכך, נכון לבעל תהליכי קבלת ההחלטות בארגון

 כאיכותי ע"י משתמשיו הפוטנציאליים בחברות עסקיות.

ה  המחקר  מקורות  יתה  ימטרת  של  האיכות  תפיסת  את   השונים  לבחון  האינטרנטיים  המידע 

אפיון  הרציונל בבסיס המחקר היה, ש  .בידי מנהלים  והשפעתה על אופן השימוש במידע התחרותי

השימושים הנפוצים והאפשריים במידע הרב הקיים במרחב האינטרנט ע"י מקבלי החלטות, יסייע  

הוגדרו  בהגדרות לכידת המידע התחרותי באינטרנט ובתהליכי קבלת ההחלטות בארגונים. לשם כך  

פעולה"   העל סוגי השימוש "מוכוון  לסוגיו    אינטרנטימתייחסות להשפעת איכות המידע הההשערות  

א במידע על  דהיינו,  שיש .  החלטות,  קבלת  בתהליך  בידע  שימושים  כדי  ותם  לשינוי    בהם  להביא 

 (. Varadarajan,  &Menon  (1992בפעילויות המשתמש 

כגבוהה ישראליים  מנהלים  בקרב  נתפסת  האינטרנטיים  המידע  מקורות  ניתוח  .  למדי  איכות 

שלושה  הגורמים שבוצע על הפרק בשאלון המתייחס לאיכות הנתפסת של מקורות המידע, העלה  

האחד,    של  קבוצות  המייצגים  גורמים מקורות  Web_Analyzeמקורות.  מקבץ  המציגים  מידע  , 

, מכיל מקורות המהווים  Web_Formalמידע המהוה תשתית נוחה לניתוח. השני,  מידע מנותח או 

, מאגד מידע אינטרנטי  Web_Compete  ו מתבססים על מידע רשמי. השלישי,חומרים רשמיים א

   5.21,  4.61יו  מקורות ה השמקורו במתחרות עצמן. הציונים הממוצעים שנתנו הנסקרים לאיכות  

בין  ,  בהתאמה,  4.71-ו מאד"(")  7-ל  1בטווח  עם  גבוה   ,( נמוכה  תקן    1.11ו    1.08,  1.20סטיית 

 בהתאמה(.  

של  לאיכות   השפעה  ו מקורהנתפסת  נמצאה  האינטרנטיים  המידע  על  חיובית  ת  ביצועי  חלקית 

והשפעה  הארגון הישיר,  בידע:  הפעולה  מוכווני  מהשימושים  שניים  על  חלקית  העקבי    חיובית 

 והסימבולי חיובי. 

)אתרי דרושים, שירותי מתחרים, מידע    היגדים 7המונה    WEB_ANALYZEלתי תלוימשתנה הבה

שלוש    מסביר,  מוסדי, מידע מכנסים, מידע מרשתות חברתיות ומידע מספקי שירות ניטור וניתוח(

השערות אלו טענו לקשר חיובי בין    .(ביצועים)H6 ו)שימוש חיובי(   H5, (שימוש ישיר)H 1:  השערות

התוצאות הראו גם השפעה על שני שימושים  מושים הרלבנטיים.  יאיכות מקורות המידע לבין הש

דרג את איכות  הנשאלים נתבקשו ל(.  1נוספים )המוטה והשפיר( אך בכיוון הפוך מהמצופה )טבלה  

https://hbr.org/search?term=benjamin+gilad
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שלקבוצת מקורות   אפואנראה האיכות.  י של רכיבי, תוך שקלול עצממקורות המידע 14-מ כל אחד

מקורות מידע  .  לעומת מקורות מידע אינטרנטיים אחריםמקבלי החלטות  בקרב  מידע זו עדיפות  

רמת העיבוד הנדרשת בהם גבוהה ממידע גולמי גרידא.  ים, אשר  חשובתייחסים לסוגי מידע  אלו מ 

משמעויותיו. את  לנתח  וחומר  קל  במלואו,  זה  מידע  לאתר  קשה  בחברות,  ההחלטות    למקבלי 

הווב,   במרחב  הניטור  מספקי  ומידע  חברתיות  מרשתות  מידע  לגבי  בעיקר  אמורים  הדברים 

הרלבנטיים  המפעילים באתרים  אינטרנט  באופן  זחלני  אותו  ומרכזים  רלבנטי  מידע  לוכדים   ,

הנדרשת בתדירות  עדכנית,  תמונה  לקבל  יכולים  החלטות  ושמקבלי  אמת.  ,  בזמן  לדוגמא,  אף 

תר מידע גולמי על שינויים באתרי החברות המתחרות באופן שיאפשר  מומחים לתחום יכולים לא 

פרסומם האתר  ל לפני  ניכר  זמן  ואף אסטרטגיים של המתחרים, לעיתים    .יזוםשינויים טקטיים 

בוצת היגדים  כך, ק שמנהלים מעדיפים מידע מעובד על פני המידע הגולמי.  ,  אפוא  המשמעות היא,

מידע למקורות  מתייחסת  כ  זו  משפיעים  שימושיים  הנתפסים  ולפיכך  חיובי  יותר  על  באופן 

 המידע חשיבות רבה.  יכות  השימושים בהם לא 

אינו תומך באף לא אחת מן ההשערות   שלושה היגדיםֹֹֹֹֹֹ הכולל  FORMAL _ֹֹWEBמשתנה הב"ת  ה

הסבר אפשרי לכך הוא כי    )התוצאות הראו השפעה על השימוש הציני, אך בכיוון הפוך מהמצופה(.

ד אמינותם  ובהכרח  המקורות  לעשות  ו רשמיות  שמבקש  מנהל  בידי  שרת  כלי  להיות  יכולה  וקא 

בדיעבד. החלטותיו  להצדקת  במידע  ציני  הנכללים  שימוש  לכאן    ההיגדים  סקירות  מתייחסים 

סמו  ניתוחים שפורלדוחות כספיים של המתחרים ולומאמרים באתרי האינטרנט מהענף הרלבנטי,  

אינם נתפסים כמקורות מידע תחרותי שימושיים, דווקא בשל  ייתכן ומצד שני,  .  על חברות מתחרות

 היותם נפוצים ונגישים יותר ממקורות המידע האחרים.  

  (.ביצועים)  H6מסביר השערה אחת בלבד:  היגדים,    4הכולל     WEB_COMPETEהמשתנה הב"ת  

ייתכן    )המוטה והשפיר( אך בכיוון הפוך מהמשוער.התוצאות הראו השפעה על שני שימושים נוספים  

שימושיות נמוכה,    –ההסבר נעוץ בשימושיות נמוכה. לגבי כתבות וראיונות דיגיטליים  גם כאן,  כי  

תהא מוסברת בתחליפים הנגישים הקיימים )פרסום בעיתונות הכלכלית הרגילה(. לגבי מידע  ש  יכול  

ייתכן וההסבר לשימושיות נמוכה נעוץ    –שנמצא באתרי האינטרנט של המתחרים, לרבות מחירים  

והמעקב   המידע  איתור    - בעומס  רבה,  לב  תשומת  מצריך  באתרים  שינויים  אחר  שמעקב  כיוון 

הש  מחייב  ההשינויים  שמירת  המציעות  יוואה,  חברות  וקמו  כלים  פותחו  בכדי  לא  וכו'.  סטוריה 

 (.WEB_ANALYZEמהמשתנה הב"ת  10ו  9שירותי מעקב שכאלה )היגד  

ב"ת,    (ביצועים)  6Hהשערה   משתנים  גורמי  שני  ע"י  כאמור    WEB_ANALYZEנתמכת 

 WEB_FORMAL קבוצת המקורות    ( היגדי איכות.14)מתוך    11, הכוללים  WEB_COMPETEו  

במבחן הרגרסיהאמנם   מובהקת  נמצאה  לאור התוצאה המובהקת שהתקבלה  ,  זאת, אך עם  לא 

קבוצה בפני  , כ ניתן להסיק כי היא בהחלט רלוונטיתבינה לבין יתרון תחרותי,  במבחן הקורלציה  

 .  עצמה או כתת קבוצה בתוך מכלול שלם של מקורות מידע אינטרנטיים

מזווית אחרת  , ניתנת להסבר נמוכה של הממצאים בהשערות השימושים השונים במידעהתמיכה ה

שימושים   אותם  כי  ייתכן  העקבי  ה אפשרית.  האינסטרומנטלי  השימוש  הממצאים,  ע"י  נתמכים 

  – החברה  תחרותי של  היתרונה  והשימוש הסימבולי החיובי, משפיעים יותר משאר השימושים על  

מזמינות אף  ההשפעות שנמצאו מובהקות אך מנוגדות לכיוונים המצופים    נושא למחקר המשך.זהו  

 מחקר המשך, בו יושוו שימושי מנהלים בחברות ישראליות לעמיתיהם בחו"ל.  הן
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, עפ"י המודל  במידע תחרותי באינטרנטהשונים את השימושים לעומק המחקר הראשון שבוחן זהו 

ללא אפשרות  נבחנות כאן לראשונה  מהשערות המחקר    aradarajan   &Menon   .5( (1992של  

השער   לממצאיהשוואה   אחרים.  ביצועי    H6  המחקרים  על  המידע  איכות  להשפעת  המתייחסת 

אחת מהשערות  .    Teo & Choo(2001)מחקרם של  הפירמה, ניתנת להשוואה לממצאים העולים מ

אסטרטגיות,  תה,  יהי  מחקרם תועלות  עם  חיובי  קשר  יהיה  האינטרנטי  המידע  לאיכות  כי 

ניהולית.  הכנסות,ייצור    ממדים:  3המתייחסות ל   ויעילות  זו על  הפחתת עלויות    שלושת   השערה 

 , והיא בהלימה גם עם ממצאנו.  ממדיה נתמכה ע"י ממצאי מחקרם

 השלכות ניהוליות 

לפיה   המחקר,  מממצאי  העולה  החשובה  המעשית  שנית  המידעהמסקנה  לאיתוהתחרותי  ר  ן 

חיובית של איכות  ה  השפע  דגמהשהובאינטרנט נתפס כאיכותי בקרב מנהלים בישראל, לצד העובדה  

  ותמצביע   -השימושים מוכווני הפעולה בידע    5-מ   2הארגון, ועל  היתרון התחרותי של  על  זה  מידע  

מדובר  על   ומגוונים.  רבים  באינטרנט  המידע  סוגי מקורות  באינטרנט.  חשיבות המידע התחרותי 

נגיש וזמין, אך כעולה מהמחקר, רמת השימוש במקורות הינה דיפרנציאלית וחלק   במרחב מידע 

ניתן  עט שליש ממשתתפי הסקר(.  רבים )כמ  מהם )ספקי שירות( אף לא מוכרים למקבלי החלטות

של   יותר  נרחבת  לשימושיות  תביא  השונים,  המידע  מקורות  עם  יותר  טובה  היכרות  כי  להניח, 

 מקורות ובמחקרי המשך ניתן יהיה לבחון התקדמות ותמיכה בשאר השערות המחקר בהתאם.

דרה, הינו משאב  בהגעל כל ארגון עסקי לבחון את הוצאותיו במונחי עלות תועלת. המידע באינטרנט  

שבחלקו    ,, במקרים רבים נוצר היצף של מידעמכך  כתוצאהזניחה לרוב.  עלות  זמין, נגיש לכל, וב

   מידע ומיקודו למידע תומך החלטות.שמקשה על מיצוי ה  ,אינו רלבנטי

יצירת שגרה של סקירות מודיעין  אחד הפתרונות לנושא הוא הקצאה ייעודית של משאבים לתחום.  

זאת על ידי הקצאת  (.  iladG 2015 ,הגולמי )התחרותי  תחרותי אשר תחלפנה את הפצת המידע  

ספקי מידע חיצוניים  ו/או ע"י התקשרות עם  גורם פנימי בארגון, המתמחה בתחום,  משאבים של  

, אך  בחברות קטנות  ייעודי  האידיאל הוא אנליסט מידעמרוכז ומנותח.  המספקים מידע רלבנטי  

אחד מאנשי  להיות מוטלת על בעל תפקיד רלבנטי העוסק בתחום קרוב. לדוגמא,    יכול פונקציה זו  

אתר    -המכירות. ניתן למצוא גם בחברות קטנות פונקציות העוסקות בכל מה שקשור לאינטרנט  

על אותו גורם בחברה  להטיל  ; מן הראוי לשקול האינטרנט/ עמוד הפייסבוק/ דף החברה בלינקדין

הקטנה לטפל גם בתחום המידע התחרותי באינטרנט )מספר חברות שנסקרו במחקר זה הדגימו  

מענה טוב יותר, במונחי עלות תועלת, לצורך הבסיסי  קבל  ל תוכל הנהלת החברה  כך  רון שכזה(.  פת

בדרך זו יוכל הארגון  מה המתחרים מתכננים וכיצד הם עשויים להגיב על מהלכים חדשים.    לדעת

ולהכיר את כלל מקורות המידע התחרותי באינטרנט, ביניהם    למפות  ולמקד את פעילות  לתעדף 

 ע חשוב זה. האיסוף ממרחב מיד

חבי הידע הרלבנטיים לה באינטרנט, תעשיר את המידע  ך או כך, חברה המשכילה ללמוד את מרכ

העומד לרשות מקבלי ההחלטות בה על הסביבה התחרותית ותסייע לחברה להתמודד עם האתגרים  

   העסקיים לשיפור ביצועיה.

https://hbr.org/search?term=benjamin+gilad
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 ית מחקרה התרומה

המוסף   במיקוד  האקדמי  הערך  הוא  המחקר  המידע  החדשני  של  מקורות  של  הנתפסת  באיכות 

ימוש במידע על ידי מקבלי החלטות ועל ביצועי  על אופני הש בעל יכולת השפעה  האינטרנטי, כגורם  

בכך, הוספנו עדות אמפירית להשפעת  מה שמדגיש את תרומת המידע לחברות עסקיות.  הפירמה,  

 כתיאוריה אסטרטגית.   KBVחיזוקה שלכת באשר תומעל ביצועים,  KBVעקרונות ה 

, הקובעת כי הידע הינו  KBV  ,הגישה מבוססת הידע הרקע התיאורטי של העבודה הוא תיאורית

  הוא   זה  מודל  .Varadarajanו     Menonהמשאב הארגוני החשוב ביותר; ומודל השימוש בידע של

ומהם  )אמינות ושימושיות(  נתפסת של המידע  שני רכיבי איכות  אך המודל בוחן רק    .המחקר  בבסיס

על )אמינות(.  הגורמים המשפיעים    בבחינת   התבטא  המחקר  של  המוסף  הערךלפיכך,    אחד מהם 

  סוגי   מול  בהם  והשימושים   (Teo & Choo, 2001)  אלו  מקורות   שלהכוללת    האיכות   תפיסת 

  . Varadarajan & Menon(  1992) של המחקר במודל בעבר שהוצגו כפי השימוש

 

 מגבלות המחקר 

מקבלי    יתה מגוונת מבחינת דרגי ימספר המשתתפים הגדול במדגם והעובדה שאוכלוסיית המחקר ה 

 ההחלטות והמגזרים העסקיים של החברות תומכים בתוקף החיצוני וביכולת להכללת הממצאים.  

ו הרבה של תחום המודיעין התחרותי.  עקב רגישותהיכולת להפקת תוצאות נקיות ומלאות נפגעה  

יותר של העוסקים הייעודיים בתחום.  קושי    עהתגל רב  בקבלת ההתייחסות הייעודית של מספר 

אמנם, כתוצאה מכך נדגמו יותר מקבלי החלטות; אך ייתכן ודגימה נרחבת יותר של אנשי מודיעין  

 תה מאירה את הנתונים באור שונה ואולי אף מסבירה השערות נוספות. יתחרותי בארגונים הי

המחקר התמקד במנהלים מתחומי שיווק ומכירות. ראוי להרחיב את חקירת אופן השימוש במידע  

לת החלטות לתחומים נוספים בהם מתקבלות החלטות מהותיות לביצועי הארגון, כמו  תחרותי לקב 

 רכש, טכנולוגיה, משאבי אנוש.

מומלץ במחקר המשך להרחיב את בדיקת משתנה איכות המידע לכלל רכיביו. ספציפית,  בנוסף,  

)דייקנות,    בעדיפות לבדיקה;  מבין רכיבי איכות המידע העיקריים  ו היננראה כי רכיב השימושיות  

תכיל את  ות( סביר להניח שיכולת הניבוי שלו  שלמות התוכן, חשיבות, אמינות, עדכניות, שימושי 

שאר רכיבי האיכות כמשתנה מנבא. גם אם רכיב הדייקנות של מקור המידע למשל, יהיה באיכות  

   שה במידע שימוש נרחב בשל חשיבותו ו/ או אמינותו.נמוכה, עדיין ייתכן וייע

רגון ובין השימושים  הקשר בין רמת הניתוח של המידע התחרותי באלבסוף, אנו מציעים לחקור את  

קיומה    –מודיעין התחרותי, בעיקר  ההקשר בין המשאבים שהארגון משקיע בתחום  במידע; ואת  

   של יחידה ייעודית, ברמה כזו או אחרת, לנושא.
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