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 חן שמס ושיר מאיר

יקטים הפרויקט עוסק בבחינת תהליך קבלת ההחלטות על ביצוע פרויקטים. פרו – . מוטיבציה לפרויקט1
עוברים תהליך של מדידה ובקרה קפדנית לכל אורכם, ובכל זאת רבים כושלים, בעיקר בתחום מערכות מידע. 

לדעתנו יש צורך בבדיקת תהליך ההחלטה על קבלה או דחיה של פרויקטים. הפרויקט אמור לתרום בתחום 
 ופי פעילותן הוא פרויקטאלי.ניהול הפרויקטים, ובעיקר לארגונים או חברות שעיסוקן בניהול פרויקטים וא

 – . סקירת ספרות2
הנושאים הרלוונטיים בה מתייחסים לאופן שבו מתקבלות החלטות, וכן להצלחה וכשלון של פרויקט. דיברנו 

-, המצביעים על כך שלפרויקט ישנו המטרה המעשית שלו )היא הOutcomesלעומת  Outputsעם המונחים 
Outputs נוספות, משמעותיות יותר וארוכות טווח בעלות השפעה על הארגון כולו (, ולפרויקט ישנן השכלות

ולעיתים על הסביבה. על מנת שפרויקט יצליח ללא תרחישים מפתיעים במהלכו, יש לתכנן ולמפות מראש את 
 , היתרונות או ההשלכות המצופות מהפרויקט, הן יתרונות היעד.Outcomes-ה
וח סטטיסטי. העברנו שאלונים משני סוגים: הראשון עבור בכירים העברת שאלונים ונית – . מתודולוגיה3

שאלונים  04-מקבלי ההחלטות והשני עבור בעלי תפקידים המעורבים בפרויקט. מהסוג הראשון, נאספו כ
, הוצאנו את נתונים הסטטיסטיקה SPSS-שאלונים. לאחר הכנסת הנתונים ל 024-ומהסוג השני נאספו כ

עבור כל קבוצה של שאלות על  Factor-Analysisבין משתנים. כמו כן, הרצנו  Correlationsהתיאורית ובדקנו 
מנת למצוא מכנה משותף בין שאלות ולמצוא דרכים לאחדן. לאחר מכן, ובהתאם לתוצאות שהתקבלו, הרצנו 

 ת.רגרסיות בין משתנים על מנת להסביר משתנים שונים בשאלון המעורבים על ידי מאפייני תרבות ארגוני
שאלון הבכירים מראה כי המנהלים הבכירים מגלים רגישות בכל הנוגע לחזון והאסטרטגיה  – . ממצאים4

הארגוניים, ובעיקר מגלים רגישות כאשר עליהם להחליט על קבלה או דחיה של פרויקט ובקביעת יתרונות 
מקבלת תשומת לב  היעד. עם זאת, המדדים שהתקבלו מראים כי חשיבה על יתרונות היעד ומציאתם אינה

מספקת מנקודת מבטם של הבכירים. בנוסף מעידים הבכירים על כך שהם מקבלים את ההחלטה על ביצוע או 
דחיה של הצעת פרויקט באופן הטוב ביותר שניתן היה, ושההחלטה שקיבלו עזרה לארגון להשיג את יעדיו, אך 

ראות כי ביצועי הקבוצה שהכינה את הצעת שהיא אינה תורמת ליעילות הכללית שלו. כמו כן, תשובותיהם מ
הפרויקט היו מצוינים. עם זאת, נראה כי למנהל הבכיר לא היתה את האופציה לבחון את כל יתרונות היעד 
כראוי טרם קבלת ההחלטה מכיוון שהם לא תוכננו כראוי. המנהל הבכיר מעיד כי הקבוצה לא עבדה באופן 

אופן וסמך אחראי על מימושם, לא מוגדרת להם מסגרת זמן למימוש, אינטנסיבי להגדרת יתרונות היעד, לא מ
 המדידה שלהם אינו ברור, והם לא הוגדרו כערך מטרה מדיד כלשהו.

לא ממונה מי שיפקח  -גם משאלון המעורבים ניתן ללמוד כי קביעת יתרונות היעד אינה נעשית בצורה קפדנית 
רלוונטיים על מנת לבחון את יישומם ולא מוגדרת התועלת על יישומם באם נקבעו, לא נעשה שימוש במדדים 

ם כי הקבוצה שהכינה את הצעת הפרויקט השתמשה בשפה סטנדרטית על מציינים המעורביבפרויקט. מאידך, 
מכאן אנו  מנת לתאר את יתרונות היעד, וכן שהיא הסתמכה על ידע מפרויקטים קודמים על מנת להגדירם.

המעורבים, יתרונות היעד לא באים לידי ביטוי באופן מספק. דבר נוסף שנראה למדים שגם לפי תפיסתם של 
 –מממצאי שאלון זה הוא שלא לכל קבוצת בעלי עניין מוצעת הזדמנות שווה להשתתף בהגדרת יתרונות היעד 
חוסר גיוון, הוא חסרון. מאידך מעידים מעורבים שתהליך מעורבותם של הבכירים מעוגן בצורה טובה. עוד 

צאנו מדדים גבוהים יחסית כאשר נשאלו המעורבים על תמיכת המנהל הבכיר, אך מתשובותיהם גם ניתן מ
ללמוד שהמנהל הבכיר לא הראה דאגה גדולה לחברי הצוות. בתחום התרבות הארגונית, תופסים המשיבים את 

ראינו שמרבית נוסף ב כהיררכי, וביורוקראטי ומאידך רואים אותו כהוגן, נותן חופש ובטוח.הארגון 
הפרויקטים שעליהם השיבו המעורבים הם פרויקטים שהמאפיין העיקרי שלהם הוא רמה טכנולוגית וחדשנות 

מבדיקת הקורלציות, ראינו כי שיטות מוגדרות למעורבות של בעלי מניות מסייעות לפתרון  גבוהה.
עד מגוונים יותר, כך עוצמת קונפליקטים, וכן ראינו שככל שבעלי העניין המעורבים בהגדרת יתרונות הי

מרבית המשתנים שנבדקו מוסברים במידה זו או  מהרצת הרגרסיות למדנו ש המעורבות שלהם גבוהה יותר.
מעיד על חשיבות תכונות אלו בקביעת יתרונות יעד זה  נתון .אחרת על ידי תכונות ארגוניות יזמיות ומעוררות

בתמיכת המנהל הבכיר. תכונות מסבירות נוספות שנראו הן לפרויקטים, במעורבות בעלי עניין, במנהיגות ו
 תכונות שנותנות תחושת אמינות ובטחון אישי.ו תכונות ארגוניות המניעות את העובדים בצורה כוחנית

הבכירים בעת ההחלטה על קבלה או דחיה של פרויקט אכן  :ניתן להסיקני השאלונים מפרטי ש – . סיכום5
ובדות הזמינים להם, אך הפרטים הזמינים להם אינם אופטימאליים. שלב מסתכלים על כל הפרטים והע

הגדרת יתרונות היעד, אשר אמור להיעשות עוד בשלב ייזום הפרויקט, אינו מקבל משמעות גדולה או יחס רציני 
מידיי. יתרונות היעד אינם מוגדרים כראוי מראש, מה שמונע מהמנהלים הבכירים להבין את התמונה המלאה 

 ר הם באים להתמודד עם ההחלטה על קבלה או דחיה של פרויקט.כאש
כי הקבוצה שמופקדת על הכנת הצעת הפרויקט אינה מקדישה תשומת לב אנו למדות גם משאלון המעורבים 

הגדרת יתרונות היעד אינה פרט  מספקת להגדרת יתרונות היעד. הם באים לידי ביטוי, אך באופן שאינו מספק.
 . הם אינם מבינים את חשיבות מהלך זה.והמעורבים צא בתודעתם של המנהלים הבכיריםשנמושנתפס כחשוב 

 


