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(Short paper) 

Abstract 
The purpose of the study is to assess the level of digital literacies of employees 
participating in a training program in a security-technological organization as 
well as their digital readiness. The study uses a questionnaire which includes 
52 items representing seven digital literacy domains: 1. Information research 
and retrieval; 2. Information validation; 3. Information management; 4. 
Information processing; 5. Team-based work; 6. Integrity awareness; and 7. 
Social responsibility. Based on these seven domains of digital literacy, four 
types of digital readiness were defined: 1. First order digital readiness; 2. 
Advanced order digital readiness; 3. Teamwork readiness; and 4. Ethical 
readiness.  

The sample consisted of 101 participants. Most respondents reported a high 
level of four types of literacy: integrity awareness, team-based work, social 
responsibility and information research and retrieval. However, more than 
half reported on modest-low level literacy in information processing, 
information validation, and information management. It was also found that 
their sense of readiness for teamwork and ethical was high. However, a 
medium-low sense of readiness was found in a first order and an advanced 
order of digital readiness. These findings will enable instructional designers 
to identify strengths and weaknesses of digital literacies and readiness of 
employees that must be addressed to facilitate their path in current and future 
digital work environments. 

Keywords: digital literacies, digital readiness, workers, organizations, 
training. 
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 (מאמר קצר) טכנולוגי-טחונייכנית הכשרה בארגון בוהערכת אוריינותם ומוכנותם הדיגיטלית של משתתפים בת ע268

 תקציר 
עובדים של  הדיגיטלית אוריינותםלהעריך את רמת הינה מטרת המחקר 

 וכן את מוכנותם טכנולוגי-כנית הכשרה בארגון בטחוניובתהמשתתפים 
שבעה  המייצגיםהגדים  52 שכוללבשאלון . במחקר נעשה שימוש הדיגיטלית

 . הערכת מידע מהרשת;2. עיבוד מידע דיגיטלי והצגתו; 1 תחומי אוריינות:
. תקשורת ועבודת 5. ניהול מידע דיגיטלי; 4. איסוף מידע מהרשת ואחזרו; 3

. על בסיס . אחריות חברתית7. מודעות ליושרה ולסטנדרטים אתיים; 6צוות; 
 . סדר ראשון;1האוריינות הדיגיטלית הוגדרו ארבעה סוגי מוכנות דיגיטלית: 

 . אתית. 4. עבודת צוות; 3. סדר מתקדם; 2

מרבית המשיבים דיווחו על רמה גבוהה בארבעה סוגי  משתתפים. 101 המדגם כלל
האוריינות: מודעות ליושרה, עבודת צוות, אחריות חברתית ואיסוף מידע. לעומת 

נמוכה בעיבוד מידע, הערכת  -זאת, למעלה ממחצית דיווחו על אוריינות בינונית
 מידע וניהול מידע. עוד נמצא שתחושת מוכנותם לעבודת צוות והתנהלות אתית

נמוכה מסדר -של המשתתפים גבוהה. עם זאת, נמצאה תחושת מוכנות בינונית
בסיסי ומסדר מתקדם. ממצאי המחקר המציעים דירוג מקיף ועדכני של סוגי 
אוריינות דיגיטלית יכולים להוות כלי למפתחי הדרכה להערכת מיומנויותיהם 

בין עובדים כניות הדרכה מותאמות לשונות והדיגיטליות של עובדים ולפיתוח ת
 בארגון שנבחן ובכלל.

 אוריינות דיגיטלית, מוכנות דיגיטלית, פיתוח הדרכה. מילות מפתח:

 מבוא
-מטרת המחקר הינה להעריך באופן אמפירי את אוריינויותם הדיגיטלית של עובדים בארגון בטחוני

סוקה עובר טכנולוגי הנמצאים בתהליך הכשרתם כמו גם את מוכנותם הדיגיטלית. ככלל, עולם התע
בעולם הדרכה אנשי  . וכתוצאה מכך,העידן הדיגיטליתמורות מרחיקות לכת כתוצאה מהשפעות 

לאור  כל זאת,. בעולם זה התזזיתיים לשינויים תהליך ההכשרהובארץ מחפשים כיצד להתאים את 
עתירות טכנולוגיה והמבינים מיומנים בסביבות  בדיםוע להכשרה מהירה שלהאתגר המוטל לפתחם 

 ).UNESCO, 2017את המשמעויות של אופן התנהלותם בסביבות אלו (

 חלקן אף חופפות זו לזו .מחקר ניתן למצוא מגוון הגדרות ותבחינים לאוריינות דיגיטליתהספרות ב
)Šorgo, et al., 2016(.  ההגדרה) של גילסטרGilster,1997 (מסייעת כדיגיטלית האוריינות ה רואה את

 )Eshet, 2012( דיגיטליות עכשוויות באופן אקטיבי, שיתופי והשתתפותי. עשת ליחיד לנווט בסביבות
חברתיות ורגשיות במרחב הדיגיטלי  ,חשיבה מיומנויות קוגניטיביים שלההיבטים מחדד את ה

 ,Eshet-Alkalai & Amichai-Hamburger, 2004; Dede, 2010; Dudeney et alדוגמאות נוספות ראו: ל(
2013; Janssen et al., 2013( . 

לקבוצה מוגדרת כמידה שבה ליחיד או ומוכנות דיגיטלית הינה אינטרפרטציה של אוריינות דיגיטלית 
 ,Horrigan( יש ידע ויכולת לשלב מיומנויות קוגניטיביות המתאימות לפעילות בסביבות דיגיטליות

2014; Horrigan, 2016.( יגיטלית הוא במשמעויות בהשוואה לאוריינות דיגיטלית, מיקוד המוכנות הד
משליכה על צמצום  נמוכה תעסוקתיות של האוריינות הדיגיטלית. מוכנות דיגיטלית - הכלכליות

 ,Cruz-Jesus, et al., 2016; Sommer( בחברה בכלל, ובעולם התעסוקה בפרט להשתלבותאפשרויות ה
2014; Johnson, et al., 2014( . 

 םמיעוטנראה שמתמקד במודלים תיאורטיים של אוריינות דיגיטלית,  בעוד שמרבית השיח ההמשגתי
המחקר הנוכחי . ) ,Literat, 2014Ainley, Schulz, & Fraillon ;2016במדידתה האמפירית ( התמקד

-מבקש למלא את החסר על ידי מדידת אוריינותם ומוכנותם הדיגיטלית של עובדים בארגון בטחוני
הכשרה למילוי תפקידים השמים דגש על שילוב תשתיות ויישומי כנית וטכנולוגי המשתתפים בת

 טכנולוגיה מתקדמים. 

 שאלות מחקר
 שאלות המחקר הן:

 טכנולוגי?-מהי רמת אוריינותם הדיגיטלית של החניכים העובדים בארגון בטחוני .1
-בטחוניהחניכים העובדים בארגון הדיגיטלית של  האוריינות סוגי בין הקשר טיב הוא מה .2

 ?טכנולוגי
 ?תהדיגיטלי טכנולוגי לסביבת העבודה-החניכים העובדים בארגון בטחונימוכנותם של מידת מהי  .3
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טכנולוגי קשורים לרמת -באיזו מידה מאפייני הרקע של החניכים העובדים בארגון בטחוני .4
 ?תהדיגיטלילסביבת העבודה מוכנותם 

 כלי המחקר 
) שעבר Kurtz & Peled, 2016של אוריינויות דיגיטליות ( לדיווח עצמי כלי המחקר מתבסס על שאלון

 AMOS) וניתוח גורמים מאשש באמצעות תוכנת SEMניתוח משוואות מבניות ( בעזרתתהליך תיקוף 
.(Kurtz & Peled, In-process)  הנחלקים לשבעה תחומים (בסוגריים מספר  היגדים 52השאלון כולל

. איסוף מידע מהרשת 3); 5. הערכת מידע מהרשת (2); 9מידע דיגיטלי והצגתו (. עיבוד 1ההיגדים): 
. מודעות ליושרה 6); 8. תקשורת ועבודת צוות (5); 4. ניהול מידע דיגיטלי (4); 9רו (וחזיוא

 1-מ המשתתפים דירגו את עצמם על סולם ליקרט ).3. אחריות חברתית (7); 14ולסטנדרטים אתיים (
 ."דובמידה רבה מא" 5ועד  "כלל לא"

לצורך ). Horrigan, 2016עבודתו של הוריגאן (התבססה על  חניכיםהערכת מוכנותם הדיגיטלית של ה
תבחין, המבוסס על שאלון אוריינויות דיגיטליות, המפלח את מוכנותם הדיגיטלית של  המחקר נבנה

ים: איסוף מידע מהרשת . מוכנות מסדר בסיסי הכוללת את התחומ1 קבוצות:המשתתפים על פי ארבעה 
. מוכנות מסדר מתקדם הכוללת את התחומים: ניהול מידע 2 ואחזרו; עיבוד מידע דיגיטלי והצגתו;

. 4כוללת את התחום: תקשורת ועבודת צוות; ה . מוכנות לעבודת צוות3דיגיטלי; הערכת מידע ברשת; 
 אחריות חברתית. כוללת את התחומים: מודעות ליושרה ולסטנדרטים אתים;המוכנות אתית 

 השכלה.. 3; מגדר. 2; גיל .1באמצעות השאלות הבאות:  ומאפייני רקע של המשתתפים נבדק

 משתתפים ואיסוף נתונים
טכנולוגי. -כנית הכשרה בארגון בטחוניוחניכים המשתתפים בת 101כלל לשאלון מדגם המשיבים 

 11%-ולתואר ראשון,  6%-) השכלה תיכונית, ל(80.0%) נשים. למרביתם 78.3%מרבית המשיבים (
 .6.77, ס"ת = 22.0תואר שני. הגיל הממוצע = 

. 2016נובמבר, -במהלך חודשים יוני) Google formסוף הנתונים התבצע באמצעות שאלון מקוון (יא
 לשם עיבוד סטטיסטי. 24SPSSנתוני השאלונים יוצאו לקובץ מאוחד באמצעות 

 ממצאים

 ?טכנולוגי-החניכים העובדים בארגון ביטחונימת אוריינותם הדיגיטלית של : מהי ר1שאלה 
מפורטים התפלגויות וממוצעי רמת אוריינותם הדיגיטלית של המשתתפים בחלוקה על פי  1בטבלה 

ייצוגם החזותי של התפלגות האוריינות הדיגיטלית). בארבעה מבין שבעת  1סוגי אוריינות (ובאיור 
. כלומר, רמת אוריינות גבוהה ומעלה. במיוחד בולט הציון 4ון הממוצע הוא מעל סוגי האוריינות הצי

הממוצע הגבוה שניתן למודעות ליושרה ולסטנדרטים אתיים. לעומת זאת, בשלושה סוגי אוריינויות 
המאפיינים את חברת הידע: ניהול מידע דיגיטלי והצגתו, הערכת מידע ברשת ועיבוד מידע, פחות 

 על רמת אוריינות גבוהה. ממחצית דיווחו

 *)N=101( רמת אוריינותם הדיגיטלית של החניכים .1טבלה 

 Cronbach's Alpha ממוצע (ס"ת) נמוכה בינונית גבוהה אוריינות
 0.72 (1.01) 3.76 14.3% 53.0% 32.7%  ניהול מידע .1
 0.80 (1.05) 3.81 13.0% 54.0% 33.0% הערכת מידע .2
 0.93 (0.97) 3.95 8.1% 50.5% 41.4% עיבוד מידע .3
 0.92 (1.00) 4.02 9.0% 41.9% 49.1% אסוף מידע .4
 0.89 (1.16) 4.18 9.3% 27.8% 62.9% אחריות חברתית .5
 0.95 (1.23) 4.19 7.1% 36.3% 56.6% עבודת צוות .6
 0.95 (1.11) 4.32 8.2% 20.7% 71.1% מודעות ליושרה .7

; רמה נמוכה = איחוד ת; רמה בינונית = קטגורית במידה בינונידומא רמה גבוהה = איחוד קטגוריות במידה רבה עד רבה*
 .קטגוריות במידה מועטה עד כלל לא



 (מאמר קצר) טכנולוגי-טחונייכנית הכשרה בארגון בוהערכת אוריינותם ומוכנותם הדיגיטלית של משתתפים בת ע270

 
 )N=101( החניכים. רמת אוריינותם הדיגיטלית של 1איור 

-החניכים העובדים בארגון בטחוניאוריינות הדיגיטלית של טיב הקשר בין סוגי ה הוא : מה2שאלה 
 ?טכנולוגי
חיובי, בינוני לבחינת הקשר בין סוגי האוריינויות. נמצא קשר  )Pearsonם זוגי (מתאחושב  2בטבלה 

בין סוגי האוריינויות, למעט אחריות חברתית שלא קשורה לסוגי המיומנויות מובהק בעוצמתו ו
 האחרים. 

 *)N=101( ) בין סוגי אוריינות דיגיטלית של החניכיםPearsonמתאם ( .2טבלה 

 1 2 3 4 5 6 7 
       - עיבוד מידע .1

      - 63. הערכת מידע .2

     - 57. 74. אחזור מידע .3

    - 57. 45. 54. ניהול מידע .4

   - 40. 71. 55. 40. עבודת צוות .5

  - 74. 40. 68. 53. 66. מודעות ליושרה .6

 - .ל.מ .ל.מ .ל.מ .ל.מ .ל.מ .ל.מ אחריות חברתית .7

 .p< .001 (2-tailed)מובהקות המתאמים  *

טכנולוגי לסביבת העבודה -העובדים בארגון בטחוני החניכים: מהי מידת מוכנותם של 3שאלה 
 ?הדיגיטלית

מפורטים התפלגות וממוצעי רמת מוכנותם של המשתתפים בחלוקה על פי סוגי המוכנות  3בטבלה 
נות מהממצאים עולה הבחנה בין סוגי מוכייצוגם החזותי של התפלגות סוגי המוכנות).  2(ובאיור 

שהתפתחו במרחב הדיגיטלי לבין סוגי מוכנות שהיו קיימים גם במרחב הקדם דיגיטלי: החניכים 
מקוון והן -דיווחו על רמת מוכנות גבוהה לעבודת צוות ולהתנהלות אתית הרלוונטית הן למרחב הלא

יומנויות נמוכה לסוגי מ-החניכים דיווחו על רמת מוכנות בינוניתמרבית למרחב המקוון. ולעומת זאת, 
 הרלוונטיים למרחב המקוון בלבד: מוכנות מסדר בסיסי ומתקדם.
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 *)N=101( רמת מוכנותם הדיגיטלית של החניכים .3טבלה 

 Cronbach's Alpha ממוצע (ס"ת) נמוכה בינונית גבוהה מוכנות
 0.84 (92.) 3.99 8.0% 43.0% 49.0%  סיתבסי .1
 0.86 (92.) 3.78 14.0% 53.0% 33.0%  מתמתקד .2
 0.95 (1.23) 4.19 7.1% 36.3% 56.6% עבודת צוות .3
 0.94 (80.) 4.25 7.2% 16.5% 76.3% אתית .4

; רמה נמוכה = איחוד תד; רמה בינונית = קטגורית במידה בינוניורמה גבוהה = איחוד קטגוריות במידה רבה עד רבה מא*
 .קטגוריות במידה מועטה עד כלל לא

 

 
 )N=101( הדיגיטלית של החניכיםרמת מוכנותם  .2איור 

רמת ל קשורים טכנולוגי-החניכים העובדים בארגון בטחונישל  : באיזו מידה מאפייני הרקע4 השאל
 לסביבת עבודה דיגיטלית?מוכנותם 

נערך באמצעות  והשכלה מגדר ,גיל: ל פי מאפייני רקעחניכים עניבוי רמת המוכנות הכוללת של ה
עולה שאף אחד מהמשתנים נכנס באופן מובהק לחישוב. ממצא זה רגרסיה בשלבים. מהממצאים 

מרמז על כך שהיכרות עם מאפייני הרקע של המשתתפים אינה תורמת לניבוי מוכנותם הדיגיטלית 
 ובפועל מדגישה את חשיבות מדידתה.

 , מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשךיישומיות השלכות
כנית ועובדים המשתתפים בתותם הדיגיטלית של מטרת המחקר הייתה להעריך את רמת אוריינ

כים את רמת מעריכי חלקם הגדול של החניכים הממצאים מראים  טכנולוגי.-הכשרה בארגון בטחוני
עם זאת חלק מהחניכים דיווח על רמות אוריינות ומוכנות  .ותכגבוההדיגיטלית ומוכנותם  אוריינותם

ימות בעולם הפיסי. משמעות הדבר היא שבתהליך נמוכות, בפרט במיומנויות שלא היו קי-בינוניות
כנית הדרכה בהתאם. מפתחי הדרכה שלא ותכנון ההדרכה יש להתחשב בשונות החניכים ולגבש ת

יתייחסו להבדלים ברמת האוריינות ובמידת המוכנות הדיגיטליים בין החניכים יכינו אותם באופן 
די הארגון. הקשר הזוגי שנמצא בין מרבית חלקי לתפקיד בשטח ובפועל יתמכו באופן חלקי בהשגת יע

סוגי האוריינות אינו מפתיע ומייצג את יחסי הגומלין במציאות בין סוגי האוריינות שחלקן אף 
 משלימות אלו את אלו, היוצרות סוג של "ארגז כלים" של אוריינות דיגיטלית.

לה קבוצה מצומצמת המחקר נובעת ממאפייני אוכלוסיית המחקר שכלאחת המגבלות המרכזיות של 
יש להרחיב את המדגם ואת האוכלוסיות  במחקרי המשך של עובדים בתהליך הכשרתם הארגונית.

לארגונים נוספים ולעובדים הנמצאים בשלבי הכשרה מתקדמים ולאחריה. מגבלה נוספת  הנבדקות
נעוצה בהיותו מחקר מתאמי שהתבסס על דיווח עצמי. כמו כן, השאלון לא כלל בחינה בפועל של 
מיומנויות דיגיטליות. מומלץ לשלב מבחן ידע מעשי הכולל תרחישים המחייבים את המשיבים 

 את אוריינותם ומוכנותם הדיגיטלית. להדגים באופן מעשי 
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