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בעקבות עבודתה של אחת מחברי צוות הפרויקט בחברת אלתא, הצפנו את נושא  -. מוטיבציה לפרויקט 1
. הנושא על בעקבות עבודה SAP R/3המוטמעת בחברה, מערכת  ERP-שביעות רצון המשתמשים במערכת ה

עם המערכת והערכה כללית בסביבת העבודה בנוגע למספר פרמטרים דרכם אנו בוחנים את שביעות הרצון. 
ת בה עובדי תוצאות הפרויקט יוכלו לשמש את מנהלי התחומים דרגות הניהול הגבוהות, בהתייחסות למערכ

החברה משתמשים לרוב, ובאמצעות התוצאות יוכלו להשליך על עבודתם וקבלת החלטות נוספות בהמשך לגבי 
 מערכת זו.

הינה מערכת המנהלת את המשאבים  ERP (Enterprise Resource Planning)מערכת  -. סקירת ספרות 2
הליכים עסקיים בזמן אמת באמצעות הארגוניים ומבוססת על מאגר נתונים מרכזי מאוחד, ומפקחת על ת

תוכנה אחת המבוססת על בסיס נתונים מרכזי. המערכת מספקת מענה לתחומי פעילות שונים בארגון, כגון: 
 (.Davenport, 1988כספים, שיווק ומכירות, ייצור ומשאבי אנוש )

בחברה יכולה להקנות לה יתרונות ברמה העסקית: שיפור באיכות הניהול  ERPהטמעה נכונה של מערכת 
ארגון עובר לראיית תהליכים(, וכן חיסכון והתייעלות בתהליכי  -)שיפור ביכולת תכנון, בקרה ומדידת ביצועים 

 (.1002, ייצור ע"י מידע מקוון ומיידי באמצעותו ניתן לבצע תכנון מדויק של רמות ייצור ומלאי )נוימן וצבירן
בסביבה עסקית נמדדת על ידי שביעות הרצון של המשתמשים מהמערכת. ניתן לבדוק את  ERPהצלחת מערכת 

מדדים: צוות הפרויקט )היחסים והתקשורת בין צוות הפרויקט למשתמשי הקצה,  3הצלחת המערכת בעזרת 
וק המידע בפלטים, רלוונטיות )די ERP-הידע המקצועי של צוות הפרויקט והיחס של צוות הפרויקט(, מערכת ה

המידע ואמינות המידע( והמעורבות והידע של המשתמשים )מידת מעורבות המשתמשים, מידת ההיכרות של 
 (.Wu and Wang, 2006המשתמשים עם המערכת ויכולת ההידברות של המערכת עם מערכות אחרות( )

 .אלתא בחברת SAP-ה ממערכת משיםהמשת רצון שביעות את להעריך המחקר היא מטרת -. מתודולוגיה 3
 הערכת שביעות הרצון נמדדת לפי מספר משתנים שנקבעו מראש.

את הנתונים המסבירים את הערכת שביעות הרצון בדקנו באמצעות שאלונים שמילאו עובדי חברת אלתא 
ת . את התוצאות שהתקבלו אנו מנתחים בכדי למצוא את הקשר בין הצלחSAP R/3 -המשתמשים במערכת ה

 לשביעות רצון של משתמשי קצה מהמערכת. ERPמערכת 
(, אשר מודד את שביעות End user computing satisfaction) EUCSהמודל שבחרנו להתבסס עליו הינו מודל 

גורמים: תוכן המערכת, דיוק המערכת, תצוגה, קלות השימוש במערכת וזמינות  5רצון המשתמשים באמצעות 
 המידע.

( כאחד. יתר נתוני 92%( ונשים )54%, גברים )SAP R/3 -משתמשי מערכת ה 94השאלון חולק בין  -. ממצאים 4
עובדים  34%(, ותק )92% -ובעלי תואר שני ומעלה  54% -המדגם שנבחנו הם גיל, השכלה )בעלי תואר ראשון 

מנהלים(,  32%-רים ועובדי זוט 94%בתפקידי ניהול פרויקטים(, תפקיד ) 35%שנים(, אגף ) 5-20בחברה בין 
משתמשים יותר  92%ביום(, משך השימוש במערכת ) 1-3-משתמשים במערכת יותר מ 00%תדירות השימוש )

 -שלוש( וכן המודולים בהם הם משתמשים בעבודתם )המודול הנפוץ ביותר הוא מודול תכנון ובקרה -משעתיים
02%.) 

חים סטטיסטיים. כבר בניתוח המהימנות בחלק השני בחנו את שביעות הרצון מהמערכת בעזרת ניתו
(Cronbach's Alpha( ובהמשך בניתוח מדדי הקשר )Correlation ראינו שנאלץ לנפות חלק משאלות המחקר )

משתנים  3שהפרו את האיזון בין השאלות והמשתנים המסבירים. לאחר מכן הגענו לתוצאה הסופית בה ישנם 
(, קלות t.stat=2.28ם בעלי ערכים סטטיסטיים גבוהים: תוכן )שמשפיעים על הערכת שביעות רצון המשתמשי

מתוך חמשת המשתנים הבלתי תלויים  3(. ממצאים אלו מראים כי t.stat=2.19( ותצוגה )t.stat=2.69השימוש )
 (. EUCSשבחנו במחקרנו, אכן משפיעים על שביעות רצון המשתמשים מהמערכת )

משתנים המסבירים תוכן המערכת, קלות השימוש במערכת מהשערות המחקר: ה 3קיבלנו  -. סיכום 5
משפיעים על שביעות רצון המשתמשים מהמערכת בחברת אלתא. כמו כן, דחינו את ההשערות  -ותצוגה

 שהמשתנים דיוק המערכת וזמינות המידע משפיעים על שביעו רצון המשתמשים.
בתהליכי עבודה בהמשך והן בהשלכות על  להערכתנו מחקרנו יכול לתת ערך מוסף לחברה, הן בקבלת החלטות

תפקוד העובדים. כמו כן, חברות אשר מעוניינות להטמיע מערכת מסוג זה, יוכלו להפיק לקחים בעזרת 
 מחקרנו.

בנוסף, אנו נחשפנו והתנסינו בתהליכי עבודה באחת החברות הגדולות והמובילות בשוק, וכמובן להכרה 
 הנפוצות כיום.  ERP-ערכות ה, אחת ממSAP R/3-מעמיקה עם מערכת ה
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