
 בעלי הענייןפעולה עם הניהול שיתוף  4.5

 BABOK 4.5  מתוך -איציק סיון  :תרגם ותמצת

 מטרה 4.5.1
 

 פעולה עם בעלי העניין היא לעודד בעלי ענייןהמטרת ניהול שיתוף 
 כדי לפעול למען מטרה משותפת.

 

 תיאור 4.5.2
 

 הזדמנויות רבות לשיתוף פעולה בין פותחתעסקי הניתוח ה תעבוד
 . בעלי העניין מחזיקיםבהקשר לתוצרי הניתוח העסקיקבוצות של בעלי עניין 

 ה.עבודתוצרי הבדרגות שונות של השפעה וסמכות על אישור 
 מזהה בעלי עניין, BAה ניתוח עסקי מתקדם, שתהליך ה ככל 

 הרלוונטיים בעלי העניין שמאשר את תפקידיהם, ומתקשר איתם כדי להבטיח 
 הנכונים ובתפקידים המתאימים.משתתפים בזמנים 

 
 ניהולשפעולה של בעלי עניין הוא פעילות מתמשכת. למרות הניהול שיתוף 

 בעלי עניין חדשים עשויים להיות מזוהים מתחיל מיד עם זיהויים, עניין הבעלי עם פעולה השיתוף 
 והקשר שלהםתפקידם, השפעתם ו . כפי שבעלי עניין חדשים מזוהים,הפרויקטבכל נקודה במהלך 

 . כל תפקיד של בעל עניין, אחריות, השפעה, יחס,יםמנותח לפרויקט 
 להשתנות עם הזמן. יםוסמכות עשוי

 
 או הנראות שלו בתוךמשמעותית יותר  השינוי של ההשפעה ככל ש
 העניין יבעלשיתוף הפעולה  של , יותר תשומת הלב מופנית לניהול גדולה ארגון

BA להשיגבעלי העניין כדי  עם  מנהלים את שיתוף הפעולה 
 צריך כל הזמן  BAה תגובות חיוביות, ולמנוע או להימנע מתגובות שליליות. 

לקבוע אם זה עשוי להשפיע על מעורבותם על מנת  העניין יבעלכל היחס של את לפקח ולהעריך 
 .הניתוחבפעילויות 

 
 להיות השפעות מזיקות רבות על ותיחסים גרועים עם בעלי עניין יכולל

 , כולל:תהליך הניתוח
 

 אי מתן מידע איכותי,• 
 ואי הבנותמכשולים לתגובות שליליות חזקות • 
 התנגדות לשינוי• 
 בתהליך הניתוחחוסר תמיכה והשתתפות • 
 או תוצרי הניתוחהתעלמות ממידע • 
 

 אמון ומבוססי , יםחיובייחסים חזקים, דרך ן השפעות אלה ניתן לשנות בחלק
 עם בעלי עניין אשר: מנהלים באופן פעיל מערכות יחסים BAעם בעלי עניין. 

 
 , כולל תשומות למשימות ניתוח עסקי ופעילויות תמיכה אחרותBAל שירותים  נותנים• 
 הניתוחמשימות  , כולל תפוקות שלBAה בשירות הניתן על ידי  יםתלוי• 
 .הניתוחבביצוע משימות  משתתפים• 
 

 תשומות 4.5.3
 

 הצפויים  תקשרות ה: מתאר את סוגי הגישת מעורבות בעלי עניין• 
 עם בעלי עניין וכיצד הם צריכים להיות מנוהלים.

 : מספק מידע מפתחלתהליך הניתוח העסקי הערכת ביצועים• 
 מעורבות בעלי העניין.שממוקדים באלה  ניתוח, כוללהמשימות ביצוע של  האפקטיביות על 



 

 

 

 

 אלמנטים 4.5.4

 

 התחיבויותהסכמה על  תקבל . 1
 

 משאבים. והתחייבויות ובעלי העניין משתתפים בפעילויות ניתוח שעשויות לדרוש זמן 
הפרויקט, מוקדם ככל על ההתחייבויות הללו כבר בתחילת  ובעלי העניין מזהים ומסכימים BAה 

 . האפשר
 להעביר באופן רשמי או לא רשמי, כל עוד יששל ההתחייבויות ניתן  הפרטים הספציפייםאת 

 מחויבות.ה התוצאות הרצויות שלוהבנה מפורשת של הציפיות 
 

 ייתכן שיש דיאלוג ומשא ומתן על התנאים וההגבלות של
 קונפליקטיםהתחייבויות. ניהול משא ומתן אפקטיבי, תקשורת ומיומנויות לפתרון 

 .בים לניהול יעיל של בעלי הענייןחשו
 
 

 מעקב אחר מעורבות בעלי עניין .2
 

BA על השתתפות וביצועים של בעלי העניין מפקחים 
 להבטיח ש:על 

 
 ( ובעלי עניין אחרים הםSMEמומחי הנושא הנכונים )• 

 משתתפים בצורה יעילה
 נשארים קבועים או משתפרים, ורמת המעורבותעמדות בעלי העניין • 
 מאושרות במועד גילוי דרישותתוצאות • 
 .נשמרים הסכמים והתחייבויות• 



 
BA :עוקבים ללא הרף אחר סיכונים כגון 

 
 בעלי עניין מופנים לעבודה אחרת• 
 אינה מספקת את איכות הניתוח העסקיהדישות פעילות גילוי • 
 המידע הנדרשו

 אחרים.של בעלי עניין מתאישורים • 
 

 יתוף פעולהש .3

 

 פעולה איתם  משתפים BAה בעלי העניין נוטים יותר לתמוך בשינוי אם 
 חופשית של מידע, רעיונות, חידושים. הזרימומעודדים 

 הם נשמעים, שמחויבות אמיתית של בעלי העניין מחייבת שכל בעלי העניין המעורבים ירגישו 
 דעתם חשובה, ותרומתם מוכרת.

 .תדו כיווניושיתוף פעולה כרוך בתקשורת רגילה, תכופה, 
 בשמירה על זרימת המידע החופשית כאשר קשרי שיתוף פעולה מסייעים

 מתרחשים, ומקדמים מאמץ משותף לפתרון בעיות ועיכוביםמכשולים 
 .התוצאות הרצויות והשגת

 

 הנחיות וכלים 4.5.5
 

 : מתאר את אופי ורמת שיתוף הפעולההגישה לניתוח• 
  פעילויות ניתוח מתוכננותע ומכל קבוצת בעלי עניין לבצ יםנדרשה
 את הכיוון הרצוי כדי להשיג את יםתאמ: עסקייםיעדים • 
 משותףהחזון המצב עתידי. הם יכולים לשמש כדי למקד את בעלי העניין השונים על ה

 של התוצאות העסקיות הרצויות.
 : מגדיר את המצב העתידי הרצוי ואת העתידיהמצב תיאור • 
 כדי למקד את בעלי העניין השונים  בערך זהניתן להשתמש  .מספק  שהוא  הצפוי ערךה
 מטרה משותפת.ל
 מה צריך לעשות כדי לשפר אתשתסייע למצוא : תקשורת פעולות מומלצות• 
 מטרה משותפת.בלהתמקד  הגדלת הערך מאפשרת לבעלי העניין פתרון הערך של ה
 : ניתוח סיכונים• 

שהפעילויות של בעלי העניין על מנת להבטיח  הענייןהקשורים לבעלי יש צורך להתייחס לסיכונים 
 תהיינה מוצלחות.

 

 טכניקות 4.5.6
 

 : משמשים לעידוד עבודת צוות ושיתוף פעולה על ידימשחקים שיתופיים• 
 המשתתפים במצב בטוח ומהנה שבו הם יכולים הפעלת

 הנחות נסתרותלחלוק את הידע והניסיון שלהם על נושא מסוים, לזהות 
 האינטראקציות הרגילות. ולחקור את הידע בדרכים שלא עשויות להתרחש במהלך 

 של בעלי העניין /חוסר שביעות הרצוןשביעות הרצון משמשים להכרת רמת: שנלמדו לקחים• 
 העבודהיחסי לשפר את וולהציע להם הזדמנות לעזור 

 בהיבט של לזיהוי ולניהול סיכונים ים : משמשסיכוניםוניהול ניתוח • 
 עניין.המעורבות והשתתפות בעלי 

 למיפוי מובנה של בעלי  העניין, תמשמשהטכניקה : בעלי עניין, ניהול רשימת • 
 הקשרים הלא פורמליים ביניהם  , רמת הזמינות והיכולת לתרום בהתאם לתחומי ההתמחות 
 
 

 בעלי עניין  4.5.7
 

 פעולהמעורבים בשיתוף שעשויים להיות . יש להתייחס לכל בעלי העניין בעלי העניין כל 
 במהלך השינוי            

 



 תפוקות 4.5.8
 

 מצד בעלי עניין לעסוקמעורבות בעלי עניין: נכונות • 
 .במידת הצורך  BAה עם  ולתקשרעסקיות ניתוח פעילויות ב

. 


