
 זיהוי שיפור ביצועים בתהליך הניתוח העסקי 3.5
 

 BABOKשל  3.5ערך ועיבד: איציק סיון מתוך סעיף 

 מטרה 3.5.1

 
עבודת הניתוח יעילות היא להעריך את עסקי הניתוח ים בתהליך העושיפורי ביצהמטרה של זיהוי 

 .בפרויקט הנוכחי ובפרויקטים הבאים ,העסקי ולהתכונן לשיפור התהליכים במידת הצורך
 

 תיאור 3.5.2
 

הביצועים, לנהל את ניתוח הביצועים,  מדדיכדי לפקח ולשפר את הביצועים, יש צורך לקבוע את 
 .שיפורלמניעה, לתיקון או ל הכרחיותניתוח ולזהות את כל הפעולות הלדווח על תוצאות ה

לאחר זיהוי שיפורים אפשריים בביצועים, הם  .הפרויקטניתוח ביצועים צריך להתרחש במהלך 
 לפעמים הבאות בהן תבוצענה משימות דומותהופכים להנחיות 

 

 תשומות 3.5.3
 
הן  מתי)כולל  שיבוצעו צרו, פעילויותו: זיהוי תוצרי הניתוח העסקי שיועסקיהניתוח הגישת • 

 .לביצועם יבוצעו ומי יבצע אותן( וטכניקות שישמשו
 הביצועים הרצוייםתוצאות לתאר את  ביצועים )חיצוני(:המטרות • 
 להשיג. מקווהארגון הש
 

 



 אלמנטים 3.5.4
 
 
 ניתוח ביצועים  .1
 

הארגון והפרויקט עסקי תלוי בהקשר של הניתוח בתהליך המהווה עבודה יעילה בעצם מה 
 .הספציפיים

דוחות על ביצועי ניתוח עסקי יכולים להיות בלתי רשמיים ומילוליים, או שהם עשויים לכלול תיעוד 
נות על הצרכים של הסוגים רשמי. הדוחות על ביצועי הניתוח העסקי מתוכננים ומתאימים כדי לע

 השונים של הסוקרים.
 
 אמצעי הערכה .2
 

 עשוי למנף אותם או לקבוע BAה , נוכחיים מדדיםאם קיימים 
 בעלי עניין. של מנקודת המבט  ביצוע לאמץ מדדיעשוי גם  BAה חדשים.  מדדים

מדדי ביצוע עשויים להיות מבוססים על מועדי אספקה, כפי שנקבע בתוכנית הניתוח העסקי, 
סקי, מספר מחזורי הביקורת הנדרשים, מדדים כגון תדירות השינויים במוצרי עבודה לניתוח ע

. מדדי ביצוע BAה יעילות המשימות או משוב איכותי מבעלי עניין ועמיתים לגבי התוצרים של 
לקבוע מתי מתרחשות בעיות העלולות להשפיע על ביצוע הניתוח  BAל מתאימים מאפשרים 

איכותיים  מדדיםלהיות כמותיים ואיכותיים.  עשויים מדדיםהעסקי או לזהות הזדמנויות לשיפור. ה
הם סובייקטיביים וניתן להשפיע עליהם במידה רבה על ידי עמדותיהם של בעלי העניין, 

 תפיסותיהם וקריטריונים סובייקטיביים אחרים.
 

 .התנהגויות לא רצויותהביצועים יעודדו התנהגויות מסוימות וימנעו  מדדיכל 
 הגות מזיקה לארגון כולו.כהלכה עשויים להוביל להתנשלא שנבחרו  מדדים

 
 לן מספר מדדים אפשרייםהל
 
היו נכונים ורלוונטיים בעת מסירתם, או  BAשל ה וצרי העבודה ת: לקבוע אם דיוק ושלמות • 

 על ידי בעלי העניין.אישור נדרשו תיקונים מתמשכים כדי לקבל  האם
 ה.ניסיון לבצע את המשימה שהוקצת היה בעל הכישורים ו / או BA ה: להעריך אם ידע • 
היו קלים לשימוש כתוצרים עצמאיים או  BAשל ה העבודה  תוצרי: להעריך האם אפקטיביות • 
 .נםכדי להבי יםנרחב יםהסבר נדרשו ש
ניתוח ה משימותמספיק משאבים זמינים כדי להשלים את  היו: להעריך אם תמיכה ארגונית • 

 שנדרשו
זמן, העלות, הלהעריך אם הניתוח וצרי ותמ התועלות שהתקבלושקול את יש ל:  משמעות • 
 .הביאוהערך שהם לעומת מוצרי העבודה היו מוצדקים ר וייצו לצורך הוצאשהשקעות משאבים ו

שיפורים ה, ו נפתרו בעיותהאם הלבדוק אם המטרות העסקיות נענו, יש : היבט אסטרטגי • 
 הושגו.הצפויים 

 ולוח זמנים. ענייןהציפיות בעלי ל בהתאםאת העבודה בזמן  סיפק  BAה להעריך אם יש : עיתוי• 
 
 תוצאות ניתוח .3
 

מוגדרים. הניתוח עשוי להתבצע  מדדים מושווים נגד קבוצה של וותוצרי תהליך הניתוח העסקי 
 התהליך, המשאבים המעורבים והתוצרים.על 

 
 .מקבלי העבודה שהם בעצם להיקבע מנקודת המבט של בעלי העניין  רמת הביצוע עשויה

. כל בעלי העניין עשויים תבוצע  הערכה על ידי מנהל הפרויקט או אנשי אבטחת איכות לפעמים 
.  עשויה להיות שונות בין הארגונים השונים ביחס עבודת הניתוח  איכותבהערכת  לספק משוב

 מדידת הביצועיםלקביעת  הסמכות לביצוע 
 
 



 שיפורפעולות ל. המלצות 4
 

 BAה , ניתוח תוצאות הביצועיםהשלמת לאחר 

 לזהות את הפעולות הבאות:על מנת בעלי העניין המתאימים  משתף את
 

 ההסתברות לאירוע עם השפעה שלילית. הקטנת: מניעה 
 דרכים להפחית את ההשפעה השלילית של אירוע. קביעת  :תיקון   • 
 אירועים עם השפעה חיובית. דרכים להגדלת ההסתברות או ההשפעה שלקביעת : שיפור   • 
 

 תהליכים חוזרים, וכלים.פעולות אלה צפויות להביא לשינויים בגישת הניתוח העסקי,
 
 

 הנחיות וכלים 3.5.5
 
הניתוח העסקי  תוצריאו ציפיות ל מדדים: עשויים לכלול ערכי תקני ביצועים ארגוניים• 

 ידי הארגון. המבוצעות על
 

 

 טכניקות  3.5.6
 
 ת: משמש ליצירת רעיונות לשיפור הזדמנויו(5)סיעור מוחות  • 

 הניתוחביצוע  על: משמשים לאיסוף הערכות (25)ראיונות • 

 הניתוח: משמש לעקוב אחר בעיות המתרחשות במהלך ביצוע (26ניהול רשימת סוגיות) • 

 רלפתרון מאוחר יות
, לתוצרים, לתבניות יים מומלצים לתהליכי ניתוח: משמשים לזיהוי שינו  (27)הפקת לקחים • 

 ייםעתיד פרויקטיםוב הנוכחיבפרויקטולנכסי תהליך ארגוניים אחרים, שניתן לשלבם 
משמשים לקביעת המדדים המתאימים להערכת ביצועי  :(KPI) (28מדדי ביצוע קריטיים) •  

 םהניתוח העסקי וכיצד ניתן לעקוב אחריה
 להתבוננות על תהליך הניתוח ים: משמש(31)ניהול תצפיות • 

קיימים ולזיהוי הזדמנויות הניתוח ה: משמש לניתוח תהליכי (35) ניתוח אפקטיביות תהליכים • 

 רלשיפו
ולהבין כיצד לשפר תהליכים אלה כדי ניתוח  : משמש להגדיר תהליכי(35מידול תהליכים)  •

כדי לתמוך  מבוצעיתוח נהלשפר את זמני המחזור, או לשנות את האופן שבו ולהפחית בעיות 
 חבהמשך הפיתובשיפורים בתהליכים 

תוצרים שניתן לשלבם בעבודה ו לזיהוי שינויים בתהליכי ניתוח  יםמשמש :(37ביצוע סקרים) • 

 תעתידי
תנאים או אירועים שעשויים להשפיע ל : משמש לזיהוי ולניהול הפוטנציאל(38ול סיכונים)הני • 

 חעל ביצועי הניתו
משמש כדי לזהות את הסיבה הבסיסית של כשלים או  :(40לניתוח בעיות שורש) הטכניק • 

 חניתוה תקשיים בביצוע עבוד
לאסוף משוב מבעלי עניין על שביעות רצונם מפעילויות משמש : (45הכנת סקרים ושאלונים) • 

 ויותוצרניתוח ה
רעיונות  יצירתו על ביצועי הניתוחלאסוף הערכות  יםשמשמ :(50של בעלי עניין) סדנאות  •

 לשיפור 
 
 
 

 בעלי עניין .3.5 7

 
ציפיות לגבי על מנת לקבוע על פעילויות הניתוח להם : יש לדווח מומחי תוכן לתחום  • 

 הגישלאת המשוב שלהם בנוגע לשיפורים אפשריים  גלותול בתהליךמעורבותם 



. הניתוחחייב להיות מעודכן על המצב הנוכחי של , הצלחת הפרויקט ל: אחראי מנהל הפרויקט • 

אם מזוהים בעיות פוטנציאליות או הזדמנויות לשיפור, יש להתייעץ עם מנהל הפרויקט לפני 
ביצוע השינויים על מנת להעריך אם שינויים אלה ישפיעו על הפרויקט. הם עשויים גם לספק 

 םנותני החסות ובעלי עניין אחרילניתוח ה ביצועידוחות על 
 מזוהים.  מיד כשהםכדי לטפל בבעיות ניתוח הלדרוש דיווח על ביצועי  : עשויחסותנותן  • 

  ניתוח הלשפר את הביצועים של פעילויות  שנועדויוזמות לחסות  לתת עשויי BA קבוצת  מנהל של

 
 

 

 תפוקות 3.5.8
 
: כולל השוואה בין הביצועים המתוכננים לעומת הביצועים בפועל,  הערכת ביצועים לניתוח• 

זיהוי הסיבה השורשית לשונות מהביצועים הצפויים, גישות מוצעות לטיפול בבעיות וממצאים 
 ניתוח הנוספים, המסייעים להבין את הביצועים של תהליכי 
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