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מבוא
השינויים שעוברים ארגונים בעשורים האחרונים הוביל  •

לצורך בשיפור האיכות במטרה להתמודד עם התחרות  
)Montgomery, 2020, Oakland & Oakland, 2018(הגוברת 

, יתרון משמעותי) SPC(לבקרה סטטיסטית של תהליכים •
.  משום שהיא שמה דגש על גילוי מוקדם ומניעת תקלות

)Westgard & Westgard, 2016(
יש קשר חיובי עם שיפור SPCנמצא שליישום מוצלח של •

Rohani(ביצועי של הארגון  & Mohamad, 2010(
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מבוא
ולא ניתן ליישמה בהצלחה  , היא נושא מורכבSPCהטמעת •

 ,Sorianoללא הבנה טובה של גורמים מסוימים החיוניים לכך
Oprime & Lizarelli, 2017)  .(

מהווים תנאי מוקדם ליצירת  ) CSF(גורמי הצלחה קריטיים •
 ,Soriano(סביבה תומכת להטמעת יישום השיטה בארגון 

Oprime & Lizarelli, 2017  .(

תוביל בהסתברות  , השגת שליטה טובה על גורמים אלה•
Rohani(גבוהה להצלחה ביישום  & Mohamad, 2010(
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מבוא
מחקרים במטרה  25בוצעו 2016-ל1994בין השנים •

הגורמים שנמצאו סווגו לגורמים . SPCביישום CSFלאתר 
Toledo, Lizarelli(טכניים וניהוליים , ארגוניים & Santana Junior, 2017(

מחלקות האיכות והייצור בארגון הן שתי הפונקציות •
כדי . SPCלהן הקשר המשמעותי ביותר עם , הפנימיות

הן צריכות לעבוד בשיתוף  , שהטמעת היישום תצליח
Colledani(פעולה  et al, 2014  .(
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מבוא
חברות  300-השתתפו בישראל יותר מ2006מאז •

מנהלי המפעלים טענו כי אין  . בתוכניות איכות אזוריות
לבין השיפור , הלימה מספקת בין ההשקעה באיכות

Bentolila, Zonnenshain, Scher(.בהיבט התחרותי & Rodogovski, 2019(

בשנים האחרונות הצטמצמו המאמצים  , יתרה מכך•
לקידום תוכניות לניהול איכות בתעשייה בישראל וכמעט 

הדבר הוביל לחוסר מנהיגות לאיכות ולנטישה  , נעלמו
של מודלים לבקרת תהליכים בחברות הישראליות 

)Zonnenshain, 2016(
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שיטת המחקר
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מטרת המחקר המרכזית
מיפוי הגורמים הקריטיים להצלחה ביישום בקרה  

ובחינת הקשר שלהם עם , סטטיסטית של תהליכים
.ביצועים עסקיים ותפעוליים בארגונים בישראל
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שאלות המחקר
ביישום בקרה סטטיסטית של ) CSF(מהם הגורמים הקריטיים להצלחה 1.

?בארגונים בישראל) SPC(תהליכים 
ובין  ,  שיימצאו לבין הביצועים הארגוניים בכללCSFהאם קיים קשר בין 2.

?בעקבות יישום השיטה, הביצועים התפעוליים והעסקיים בפרט
האם קיימים הבדלי תפיסה בין עובדי מחלקת האיכות והייצור בהערכת  3.

?רמות הערכים של גורמי ההצלחה הקריטיים
האם קיימים הבדלי תפיסה בין עובדי מחלקת האיכות והייצור בהערכת  4.

במידת תרומת בקרה סטטיסטית של תהליכים לשיפור הביצועים  
?בארגון

מהווה גורם מתערב  ) איכות או ייצור(האם השיוך המחלקתי של העובד 5.
.ליישום השיטה ובין מידת שיפור הביצועים בארגוןCSFבין ) ממתן( 8



השערות המחקר

ביצועים 
ארגוניים

ביצועים
תפעוליים

ביצועים
עסקיים

הבדלי  
תפיסה

משתנה 
מתערב
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משתנה מתערב שיפור הביצועים  
ארגוניים

)הצלחה ביישום(

מודל המחקר
גורמי הצלחה קריטיים  

SPCליישום 
מעורבות ומחויבות ההנהלה

תיעוד ועדכון הידע על התהליך
SPCהדרכה וחינוך בנושא 

זיהוי ומדידה של תכונה קריטית
SPCשימוש ביועצים ליישום 

הערכת מערכת המדידה
עבודת צוות

SPCשימוש בתוכנות ליישום 

שינוי התרבות הארגונית

מחלקת העובד
)ייצור/ איכות (

הצלחה  
תפעולית  

)יעילות(

הצלחה  
עסקית 

)מועילות(
שימוש בתרשימי בקרה
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אוכלוסיית וכלי המחקר  
ארגוני ייצור 21מנהלים ועובדים מ 176: אוכלוסיית המחקר•

משתייכים למחלקת הייצור  61%מתוכם . בתעשייה הישראלית
.משתייכים למחלקת האיכות39%–ו 

שאלון מקוון המבוסס על איגום של שלושה שאלוני  : כלי המחקר•
מחקר שעסקו בזיהוי גורמי הצלחה קריטיים והקשר שלהם  

.  ליישום בקרה סטטיסטית של תהליכים
נבדקו כל הפריטים  , לאחר איסוף השאלונים: מהימנות הכלי•

השייכים לכל אחד מהממדים הנבדקים במחקר באמצעות מדד  
Cronbach α). = 73לבין  Cronbach α. = 83. (קרונבךאלפא של 
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שאלוני המחקר
שאלון לזיהוי גורמי ההצלחה הקריטיים ליישום בקרה 1.

 ,Rungtusanatham, Anderson & Dooley(סטטיסטית של תהליכים 
1999(

,  SPCלבין הצלחה ביישום CSFשאלון לבחינת הקשר בין 2.
הכולל בחינת אינטראקציה של גורם ממתן מול הצלחה  

Phyanthamilkumaran(ביישום השיטה  & Fernando, 2008(
שאלון לבחינת הקשר בין רמות הערכים של גורמי ההצלחה 3.

הקריטיים ליישום בקרה סטטיסטית של תהליכים לבין מידת 
Rohani(שיפור הביצועים התפעוליים והעסקיים בארגון  & 

Mohamad 2010(
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ממצאי המחקר
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EFAניתוח גורמים מגשש 
(Exploratory Factor Analysis)

פריטים המרכיבים  26כלל , איתור גורמי ההצלחה הקריטיים•
עשרה גורמי הצלחה הקריטיים ליישום בקרה סטטיסטית של  

.  תהליכים
כלל שישה  , SPCאיתור ממדי ההצלחה כתוצאה מיישום •

פריטים לבחינת שני ממדי ההצלחה המודדים את ביצועי  
.הארגון במונחים תפעוליים ועסקיים
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תוצאת ניתוח גורמים מגשש  
SPCלגורמי ההצלחה הקריטיים ליישום 

גורמי הצלחה קריטיים ביישום בקרה סטטיסטית של תהליכים

תרשימי 
בקרה

תרבות 
ארגונית

תוכנות  
מחשב

עבודת  
צוות

שימוש 
ביועצים

מערכת 
המדידה

תכונה  
קריטית  

הדרכה  
וחינוך

תיעוד  
ועדכון  

ידע
מחויבות  
ההנהלה

17

שהתקבלו  ברטלטתוצאות המבחן של , ובנוסף. 0.633-שהתקבל היה ל KMOמדד
(Chi-square = 1703.81 ; df = 325 ; P<.000) נמצאו מובהקות.



תוצאת ניתוח גורמים מגשש  
למדדי ההצלחה ביישום בקרה סטטיסטית של תהליכים  

ביצועים ארגוניים

ביצועים עסקיים

כניסה  
לשווקים  
וללקוחות  

חדשים

גידול  
במחזור  
המכירות  
ללקוחות  

קיימים

ביצועים תפעוליים

ירדה בכמות  
החזרת  
המוצרים

ירידה בכמות  
תלונות לקוח

עלייה  
בעקביות  
ואחידות  
בתהליך  

הייצור

פחות  
מוצרים  
פסולים  

בביקורת  
סופית

18

ברטלטתוצאות המבחן של , ונוסף. 0.742-שהתקבל היה שווה ל KMOמדד
Chi-square =412.35 ; df)שהתקבלו = 15 ; P<.000)  נמצאו מובהקות.



ניתוח גורמים מאשש
CFA (Confirmatory Factor 

Analysis) 

CFINNFIIFIRMSEA𝝌𝝌𝟐𝟐/𝒅𝒅𝒅𝒅df𝝌𝝌𝟐𝟐

.988.985.989.0181.059399422.6

המודל נמצא כבעל מדדי טיב 
התאמה טובים
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תוצאות ניתוח  
השערות המחקר
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שיפור במדדי  
ביצוע 

ארגוניים

גורמי הצלחה קריטיים
)משתנים בלתי תלויים(

מחויבות ההנהלה

שימוש ביועצים

עבודת צוות

תוכנות מחשב

תרבות ארגונית

תרשימי בקרה

תיעוד ועדכון ידע

הדרכה וחינוך

תכונה קריטית  

מערכת המדידה

מדדי ביצוע  
)משתנים תלויים( ממצאי השערות המחקר

H1- של מדדי גורמי  ערכים גבוהים
ההצלחה הקריטיים ליישום בקרה  
סטטיסטית של תהליכים קשורים 

ביצועי הארגוןשל יותרבשיפור רב 

***214.

***180.

לא מובהק

***194.

***142.

לא מובהק

***194.

לא מובהק

לא מובהק

***127.

R2אחוז השונות המוסברת  = .329

ההשערה אוששה
גורמי הצלחה עם קשרים מובהקים  6
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שיפור  
בביצועים  
תפעוליים

גורמי הצלחה קריטיים
)משתנים בלתי תלויים(

מחויבות ההנהלה

שימוש ביועצים

עבודת צוות

תוכנות מחשב

תרבות ארגונית

תרשימי בקרה

תיעוד ועדכון ידע

הדרכה וחינוך

תכונה קריטית  

מערכת המדידה

מדדי ביצוע  
)משתנים תלויים(

**201.

***206.

לא מובהק

**204.

לא מובהק

לא מובהק

**106.

לא מובהק

לא מובהק

לא מובהק

H2- של מדדי גורמי  ערכים גבוהים
ההצלחה הקריטיים ליישום בקרה  

סטטיסטית של תהליכים בארגונים  
של  יותרבשיפור רב בישראל קשורים 

.בארגוןהביצועים התפעוליים 

R2אחוז השונות המוסברת  = .201

ההשערה אוששה
גורמי הצלחה עם קשרים מובהקים  4

ממצאי השערות המחקר

22



שיפור  
בביצועים  

עסקיים

גורמי הצלחה קריטיים
)משתנים בלתי תלויים(

מחויבות ההנהלה

שימוש ביועצים

עבודת צוות

תוכנות מחשב

תרבות ארגונית

תרשימי בקרה

תיעוד ועדכון ידע

הדרכה וחינוך

תכונה קריטית  

מערכת המדידה

מדדי ביצוע  
)משתנים תלויים(

**228.

**203.

לא מובהק

**210.

לא מובהק

לא מובהק

לא מובהק

לא מובהק

*183.-

לא מובהק

H3- של מדדי גורמי  ערכים גבוהים
ההצלחה הקריטיים ליישום בקרה  

סטטיסטית של תהליכים בארגונים  
יותר  בשיפור רב בישראל קשורים 

.  בארגוןהביצועים העסקייםשל 

R2אחוז השונות המוסברת  = .156

ההשערה אוששה
גורמי הצלחה עם קשרים מובהקים  4

ממצאי השערות המחקר
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ישנן פחות  
תלונות לקוח

ירדה כמות  
החזרת המוצרים

הצלחה  
בביצועים  
תפעוליים  

כניסה לשווקים  
וללקוחות  

חדשים

גידול במחזור  
המכירות  

ללקוחות קיימים

הצלחה  
בביצועים  
עסקיים 

)מועילות(

יותר עקביות  
ואחידות בתהליך 

הייצור

מחויבות  
ההנהלה

שימוש  
ביועצים

עבודת צוות

תוכנות  
מחשב

תרבות 
ארגונית

תרשימי  
בקרה

תיעוד  
ועדכון ידע

הדרכה  
וחינוך

תכונה 
קריטית  

מערכת  
המדידה

F1

F6

F7

F8

F9

F10

F2

F3

F4

F5

הצלחה  
בביצועים  
ארגוניים  

ישנם פחות  
מוצרים פסולים  
בביקורת סופית

214.

194.

127.

180.

194.

142.

234.

179.

212.-

170.

211.

222.

196.

158.

249.

197.

199.

228.

183.-

203.

210.

226.

206.

170.

163.

221.

233.

190.

209.

230..

215.

185.

149.

169

199.

231.

194.

150.

169.

186.

201.

201.

160.

206.

204.
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ניתוח הבדלים בין תפיסות עובדי  
מחלקת האיכות ולעובדי מחלקת  

הייצור
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תוצאות מערכת ההשערות הרביעית
H4-השערה 

בין עובדיהבדלי תפיסה ימצאו 
מחלקת לעובדי מחלקת הייצור

בהערכת מידת תרומת  האיכות
יישום בקרה סטטיסטית של  

תהליכים בארגון על מידת  
.שיפור הביצועים הארגוניים

נמצא הבדל מובהק: תוצאה
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:לא נמצאו הבדלים
מחויבות ההנהלה•
תיעוד ועדכון הידע על התהליך•
הערכת מערכת המדידה  •
שימוש בתוכנות מחשב•

תוצאות מערכת ההשערות הרביעית
:H4cהשערה 

ימצאו הבדלי תפיסה בין עובדי  
מחלקת לעובדי מחלקת הייצור 

רמות הערכים  בהערכת האיכות 
הקריטיים  של גורמי ההצלחה 

ליישום בקרה סטטיסטית של  
תהליכים בארגונים בישראל
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H5
בין  ) מתערב(מחלקת העובד תמצא כגורם ממתן 

גורמי ההצלחה הקריטיים ליישום בקרה סטטיסטית  
של תהליכים ובין מידת שיפור הביצועים התפעוליים 

.  והעסקיים בארגון
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)SEM)(מודל ניתוח משוואות המבניות (ניתוח גורמים 

CFINNFIIFIRMSEA𝝌𝝌𝟐𝟐/𝒅𝒅𝒅𝒅df𝝌𝝌𝟐𝟐Model
.980.974.982.0151.0405153.062Standard
.907.877.917.0381.2505973.729Moderator

Standard modelModel with moderator
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הרחבת בחינת מחלקת העובד כגורם מתווך

השוואת מדדי טיב ההתאמה בין המודלים הנחקרים
CFINNFIIFIRMSEA𝝌𝝌𝟐𝟐/𝒅𝒅𝒅𝒅df𝝌𝝌𝟐𝟐Model
.980.974.982.0151.0405153.062Standard
.907.877.917.0381.2505973.729With Moderator
.940.920.947.0311.1635867.463With Mediator

Standard modelModel with moderatorModel with a mediator
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ממצאים עיקריים ותרומת המחקר
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ממצאים עיקריים ותרומת המחקר
קריטייםהצלחהגורמישלגבוהיםערכיםשרמותלהסיקניתןלא•

ביישוםההצלחהלמידתתרומהקיימתאכןכיבהכרחמעידם
.הביצועיםלשיפורכלשהיתרומהאו,השיטה

הצלחהגורמיששנילמרות,המחקרמתוצאותלראותשניתןכפי•
הצלחהלביןבינםקשרנמצאלא,גבוהיםערכיםרמותעםנמצאו

.השיטהביישום
עםשנמצא)מחשבבתוכנתשימוש(הצלחהלגורם,מכךיתרה•

.העסקייםהביצועיםעםשליליקשרנמצא,גבוהיםערכיםרמות
עםהצלחהגורםכלשלהקשרהצגתהיאזהמחקרשלהתרומה•

32.ועסקיתפעוליביצועמדדכל



ממצאים עיקריים ותרומת המחקר
שתי,השונותהמחלקותעובדיביןהתפיסההבדלילמרות•

סטטיסטיתבקרהשללתרומהגבוהיםערכיםהציגוהקבוצות
.הארגונייםהביצועיםשיפורעלתהליכיםשל

להטמעתלהתייחסממליציםאנוהמחקרלתוצאותבהתאם•
ולא,המחלקותלכלזההבאופןתהליכיםשלסטטיסטיתבקרה

.מחלקהלכלוגישהמודללהתאים
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תודה על ההקשבה
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Standard model
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CFINNFIIFIRMSEA𝝌𝝌𝟐𝟐/𝒅𝒅𝒅𝒅df𝝌𝝌𝟐𝟐Model
.980.974.982.0151.0405153.062Standard



Model with moderator
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CFINNFIIFIRMSEA𝝌𝝌𝟐𝟐/𝒅𝒅𝒅𝒅df𝝌𝝌𝟐𝟐Model
.907.877.917.0381.2505973.729With Moderator



Model with a mediator
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CFINNFIIFIRMSEA𝝌𝝌𝟐𝟐/𝒅𝒅𝒅𝒅df𝝌𝝌𝟐𝟐Model
.940.920.947.0311.1635867.463With Mediator



ערכים גבוהים של מדדי גורמי ההצלחה הקריטיים  
ליישום בקרה סטטיסטית של תהליכים קשורים בשיפור 

.רב יותר של ביצועי הארגון

H1
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ערכים גבוהים של מדדי גורמי ההצלחה הקריטיים ליישום 
בקרה סטטיסטית של תהליכים בארגונים בישראל קשורים  

.בשיפור רב יותר של הביצועים התפעוליים בארגון

.המוצריםהחזרתבכמותירידה
.הלקוחותתלונותבמספרצמצום

.הסופיתבביקורתהפסוליםהמוצריםמספרהפחתת
.הייצורבתהליךואחידותבעקביותעלייה

H2
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ערכים גבוהים של מדדי גורמי ההצלחה הקריטיים ליישום 
בקרה סטטיסטית של תהליכים בארגונים בישראל 

.  קשורים בשיפור רב יותר של הביצועים העסקיים בארגון

.קיימיםללקוחותהמכירותבמחזורשיפור
.חדשיםוללקוחותלשווקיםההגעהביכולתשיפור

H3

41



ימצאו הבדלי תפיסה בין עובדי מחלקת הייצור לעובדי  
מחלקת האיכות בהערכת מידת תרומת יישום בקרה  

סטטיסטית של תהליכים בארגון על מידת שיפור הביצועים 
.הארגוניים

.התפעולייםהביצועיםשיפורבהערכת
.העסקייםהביצועיםשיפורבהערכת
.SPCליישוםCSFשלהערכיםרמותבהערכת

H4
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השיוך המחלקתי של העובד ימצא כגורם ממתן 
בין גורמי ההצלחה הקריטיים ליישום בקרה  ) מתערב(

סטטיסטית של תהליכים ובין מידת שיפור הביצועים 
.  הארגוניים

H5
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