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  שביעות רצון של עובדים אל מול שביעות רצון הלקוחות בפרויקט  172

 חטיבת מט"ח בתעשייה האווירית –פיתוח טילים  

 
 מיכאל קוגן ויוני סמרנו

אווירית ובכלל זה הנושא של  הבתעשייאחד המדדים החשובים בהערכת מנהל פרויקט : מוטיבציה לפרויקט .1
 שביעות רצון לקוח.

אחרי שהכרנו את הנושא מקרוב תוך כדי איסוף וניתוח במשך שנתיים את ציוני המשובים אל מול התקדמות 
 הפרויקט התגלה כי ציון המנהל לא באמת משקף את איכות ניהול הפרויקט ועבודה נכונה ולפי הנהלים.

ובמהלכו נאמר שנושא   AS9100Cבנוסף, במהלך העבודה על הפרויקט נערך במפעל מבדק של תקן האיכות
השביעות רצון לקוחות לא מספיק כמדד לבדיקה של איכות מנהלי הפרויקטים וצריך לשלב אמצעיים נוספים 

 לבדיקה של הנושא.
העובדים שרובם עסקו בהרבה  –רצינו לפתח מדד נוסף המשלב את הניסיון הרב של העובדים במפעל 

עים מקרוב האם הפרויקט עומד ביעדיו מנוהל נכון ואת מידת פרויקטים ועבדו תחת מנהלי פרויקטים רבים יוד
 ההשקעה של מנהל הפרויקט.

הגורמים המעוניינים בתוצרי הפרויקט הם : מנהלי הפרויקטים, מנהלי המפעלים, וההנהלה הבכירה הן 
 האווירית. הבתעשייבחטיבה והן 

לשיפור ביצועי  םמניסיונך נתרום הפרויקט אמור להוכיח שחובה להתחשב בדעה של העובדים בפרויקט, וכ
 מנהלי הפרויקטים השונים

הטענה המקובלת בספרות המקצועית בתחום היא, כי שביעות רצון לקוחות מהווה מרכיב : . סקירת ספרות2
מרכזי וחשוב להישרדותם של ארגונים וחברות בעולם העסקים בהווה ובעתיד. ארגון לא יכול להתקיים או 

(. מטבע הדברים בזכות שביעות רצון Awara & Amaechi, 2014להישאר רלוונטי בשוק ללא לקוחות ) 
 קוחות ממשיכים להגיע הזמנות ופרויקטים חדשים לארגון.הל

אחת הבעיות בשביעות רצון לקוח היא שאין בנמצא דרך שיטתית מבטיחה ללמידה ולניהול של ציפיות הלקוח. 
 העסקהאמצעים קיימים, כגון סקר חוזה, ניהול קשרי לקוח, מספקים תוצאה חלקית ואין פעילים בכל שלבי 

 (2008)הדן, 
על מודל מחזור השירות האופטימאלי מצויים קשרים הדדיים בין    (Rezaei & Shekari, 2008של ) במחקרם

במחקר נמצאה השפעה חיובית של שביעות רצון המשתנים שביעות רצון לקוחות ושביעות רצון של העובדים. 
 העובדים ועל שביעות רצון הלקוחות.

ונים מכל הפרויקטים במפעל טילים. ראשית מתבצע פרויקט הגמר מתבססת על נת הכנת: . מתודולוגיה3
תהליך איסוף נתוני שביעות רצון לקוחות קודמים, לאחר איסוף הנתונים העברנו את אותו הסקר לעובדי 

 החל מעובד אלקטרוניקה "זוטר" ועד למנהלת המפעל. –הפרויקט השונים 
 10%הם ההפרשים היו מעל לאחר איסוף כל הנתונים מהסקרים וניתוחם התמקדנו על הנושאים ב

רצינו לבצע השוואה בין נתוני שביעות רצון הלקוח לבין שביעות רצון העובדים. אחרי כאמור, : . ממצאים4
ניתוח הנתונים ראינו שבחלק מהנושאים ישנם הבדלים משמעותיים. בדקנו את נתוני העובדים גם מול טופס 

בעקבות הסקר התגלו פערים של עשרות אחוזים בכמה  הלקוח וגם מול הממוצע המפעלי של כל הפרויקטים.
 סעיפים.
ה ולעומת אחת השאלות בסקר שביעות הרצון היא בנושא "מסמכים וספרות". הלקוח הביא ציון גבולדוגמא 

זאת עובדי המפעל הביאו ציון נמוך משמעותית. זו בעיה ידועה במפעל שאין מספיק אנשי תיעוד ולכן בשלבים 
קט לאחר סופו ומסירתו ללקוח יש ללקוח חוסרי ידע בתפעול המערכת מה שגורם להוצאות הסופיים של הפרוי

כספיות נוספות של אנשי שירות הלקוח הכוללים תמיכה טכנית ארוכה בחו"ל עקב חוסר בספרות מקצועית. 
 נושא זה נשאל בכל סקר אבל הלקוח ידע באמת את מידת שביעות רצונו מהנושא רק בסוף הפרויקט בזמן

 האספקות ולכן הציון שהוא נותן במהלך כל השנים בעצם לא רלוונטי.
והעובדה שזהו מדד סובייקטיבי, שביעות רצון לקוח הוא  בין המדגמים : אין ספק שלמרות הסתירות. סיכום5

סקר חשוב הנותן ללקוח מקום להתלונן ולהראות את חוות דעתו על אופן ניהול הפרויקט. למרות זאת, 
והיכרות עם מנהלי הפרויקטים השונים זהו לא מדד תירות הרבות שמצאנו וגם בעקבות ידע ובעקבות הס

 מספק.
 10%-מציון מנהל הפרויקט. ההמלצה שלנו היא להפחית את זה ל 20%כרגע שביעות רצון הלקוח מהווה 

הכיוונים ואנו  2-למדד של שביעות רצון העובדים. בדרך זו מנהלי הפרויקטים יקבלו משוב מ 10%ולהוסיף 
באמת ניתן יהיה ללמוד על התקלות השונות בפרויקטים לפי ון המשוקלל יהיה מדויק יותר וגם מאמינים שהצי

 הסעיפים השונים. 
בנוסף, העובדים במפעל ישפרו את הקשר שלהם  למקום העבודה והם ירגישו מוערכים וחשובים יותר שאפילו 

 ו על מנהל הפרויקט.העובד ה"זוטר" יכול להעביר את חוות דעת
 


