למה אין מדדים בארגונים ,ולמה כשיש מדדים הם אינם תמיד אפקטיביים
דודי דמבינסקי
ברוב הארגונים לא מתבצעים תהליכים סדורים של הגדרת יעדים ברמות הניהול השונות ,של מדידת
הביצועים ומידת עמידת הארגון ביעדים ,של ניתוח התוצאות ובניית תכניות עבודה לשיפור.
הסיבה העיקרית היא בדרך כלל פשוטה  -אנשים לא אוהבים שימדדו את ביצועיהם ולא אוהבים להתחייב
ליעדים כמותיים.
גם בארגונים בהם מתקיימים תהליכים שנתיים מובנים של גיבוש תכנית עבודה ,של הגדרת יעדים ושל
תחקירים שנתיים ,ניתן לראות במקרים רבים יעדים "איכותיים" ולא כמותיים ,כמו "שיפור ב,"...
"התנעת" ,"...כניסה ל."...
בתחקיר השנתי ,או בסיכום שנה ,כמו שקוראים למפגש זה בחלק מהארגונים ,במקום הצגת נתונים על
בסיס יעדים ,ניתן לראות חוברות וספרים של נתונים ומספרים שאינם מעידים על מידת ההצלחה של
הארגון/תת הארגון ,על מידת עמידתו ביעדים השנתיים שלו ועל מידת תרומתו להצלחת הארגון כולו.
הדרך להצליח בהטמעת תהליכי הגדרת יעדים ותהליכי מדידה ותחקור מורכבת משלושה עקרונות
בסיסיים:


תהליכי הגדרת היעדים ,והצגת מידת העמידה בהם חייבים להיות חלק מתהליכי התכנון השנתיים
של הארגון ,קשורים בתכנית העבודה התקציבית של הארגון ומוצגים במסגרת דיוני הנהלה
ייעודיים.



לכל רמה בארגון יוגדרו ,על ידי הרמה שמעליה ,מספר בודד של יעדים כמותיים ,בראיית השורה
התחתונה :בכל רמה בארגון יוגדו עד שישה יעדים כמותיים ומדידים; היעדים של כל רמה בארגון
ייגזרו מהיעדים של הרמה שמעליה; היעדים יהיו בראיית הלקוח ,ולא בראיית התהליך; המדדים
יהיו פשוטים וניתנים להבנה על ידי ההנהלה והלקוחות; למעט חריגים ,המדדים לא ישתנו ,כדי
שניתן יהיה לזהות מגמות רב שנתיות.



ביצוע תהליך איסוף הנתונים ,המדידה ,הניתוח והצגת הנתונים על ידי גוף מרכזי בארגון ,על בסיס
נתונים במערכות המידע הקיימות ,ומבלי לאפשר "טיוב נתונים" על ידי תתי הארגונים השונים.
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רק כשכל גוף בארגון יחויב להגדיר יעדים כמותיים שיאושרו על ידי הגורם שמעליו ,ולהציג כעבור שנה את
מידת עמידתו ביעדים הללו ,ניתן יהיה לבנות תהליך סדור של תכנית עבודה הנגזרת מהאסטרטגיה
ומהיעדים ארוכי הטווח של הארגון ,לזהות מגמות בעיסוקי הליבה ולטפל בהן ,וכל זאת על בסיס נתונים
ולא על בסיס אמירות ותחושות.
בארגונים שיישמו תרבות של מדידה ,אנו נתקלים פעמים רבות בתופעה המוכרת של "מרוב דובים לא
רואים את היער" -ריבוי עצום של מדדים ,חוברות עבות של טבלאות וגרפים ותחושה של היקפי השקעה
גדולים בתהליכי המדידה והניתוח למול אפקטיביות נמוכה של התהליך.
כדי שתהליך המדידה יהיה ממוקד ואפקטיבי ,חשוב להבדיל בין שני סוגים של מדדים:


מדדי

"שורה

תחתונה"

-

נגזרים

מהיעדים,

מהמדיניות

ומהאסטרטגיה

של

הארגון

ונמדדים בראיית הלקוח וההנהלה הבכירה בארגון (לדוגמא מתחומי המחשוב – זמן ממוצע
לפתרון תקלה % ,זמינות של המערכות למשתמשים ועוד(


מדדי שליטה ותפעול  -משמשים את רמות הניהול השונות בארגון בתהליכי הניהול ,השליטה
והבקרה השוטפים (לדוגמא מתחומי המחשוב  -נצולת של המחשב ,תקלות חוזרות ,עמידה בזמני
פרויקטים ,נוכחות עובדים ,ועוד(

בעוד שמדדי השורה התחתונה חייבים להיות כלל ארגוניים ,וברובם – קבועים לאורך שנים ,הרי שמדדי
השליטה והתפעול חייבים להיות דינמיים ,ולאפשר התאמה לשיטת הניהול של כל מנהל.
כללים עיקריים למדדי השורה התחתונה של הארגון:


חייבים להיות מוגדרים ברמת הנהלת הארגון ,להיות מתוקפים מידי שנה ,ומוצגים בדיון הנהלה
ייעודי מידי תקופה.



בכל רמה בארגון הם חייבים להיות נגזרים מהמדדים של הרמה מעל



לכל רמה בארגון חייבים להיות מספר בודד של מדדי שורה תחתונה



המדדים חייבים להיות פשוטים להבנה ,בהירים וברובם הגדול – קבועים לאורך זמן

מדדי השליטה והתפעול יכולים להיות ממספר סוגים:


מדדי סף :התראה למנהל כששנתון מסוים עובר סף שהוגדר מראש (למשל – כשרמת הזמינות
של מערכת מסוימת יורדת מתחת ליעד(
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מדדי מגמה :התראה למנהל כשמזוהה מגמה בולטת בתחום (למשל – ירידה בזמינות היומית של
מערכות ,עליה מתמשכת בזמן הממוצע לתיקון תקלה ועוד(



מדדים שוטפים :הצגת נתונים חשובים באופן שוטף (בד"כ במתכונת של "שעונים "למנהל(

לסיכום – חשוב להגדיר בכל ארגון את מדדי השורה התחתונה ,ולהבדילם ממדדי שליטה ותפעול.
מדדי השורה התחתונה הם אלו שחשובים לארגון בראיית הלקוחות ובראיית התוצאות העסקיות של
הארגון ,בעוד מדדי השליטה והתפעול באים לסייע לכל מנהל בארגון בניהול השוטף של תחום אחריותו
בארגון.
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