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 יוסי אלוס ויוסי בר יוסף 

ע"י הסטודנטים רועי גולן ויבגני  בשנת תשע"דהמשך לפרויקט שבוצע  זה הינו פרויקט לפרויקט מוטיבציה .1
 .( בהנחייתו של מר. אוריאל ישראלי282)פרויקט  HITדניסוב מהפקולטה לניהול טכנולוגיה במכון הטכנולוגי 

 בדק ומדד גורמים בהצלחת הפרויקט בעיני הלקוח/מנהל הפרויקט. הפרויקט
המושג הצלחת פרויקט ואיך הם באים לידי ובות ארגונית את יחסי הגומלין בין תרלבדוק  במחקר זה ברצוננו

 זה מול זה. ביטוי
נושא זה נוגע אלינו ומעניין אותנו מאד ברמה האישית. אנו כמנהלי פרויקטים בעתיד מייחסים חשיבות רבה 

מאפיינים של תרבות במה עלינו כמנהלי פרויקטים טכנולוגיים לתת דגש על לחקור נושא זה. אנו רוצים להבין, 
 ארגונית על מנת לגרום לפרויקט להצליח .

 כי מנהלי פרויקטים יכולים לשפר את ביצועיהם אם הייתה להם הבנה טובה קיימת הנחה. סקירת ספרות 2
תחת שליטתם משפיעים על אשר גורמים הוכיצד  הצלחה בפרויקטהמשתנים המשפיעים על יותר של מה 

 .יותוצאות
 מפתיע. באופן הם גבוהיםכישלון ה ילמרות כל המאמצים להפוך פרויקטים למוצלחים יותר, שיעור

דע ונלקחות פועלות באופן בלתי מוההתרבות הארגונית מהווה מערכת ספציפית של הנחות יסוד ואמונות יסוד 
 התשתית הערכית שעליה נשען הארגון.  ת אתכמובנות מאליהן המהוו

היא זו שקובעת את הציפיות של חברי הארגון ואת דפוסי ההתנהגות הנאותים במצבים שונים והיא זו 
לאירועים ארגוניים. התרבות הארגונית מכוונת את היעדים של הארגון, משפיעה על בחירת  שמעניקה משמעות

 –כיווני פעולה ומנחה את חברי הארגון בקבלת החלטות. על בסיסה מקבלים החברים בארגון זהות ארגונית 
חברי תחושה של הזדהות ומחויבות לאמונות ולערכים המשותפים. הבנה של התרבות הארגונית מאפשרת ל

הארגון להשיג את מטרותיהם ביעילות רבה יותר, וגם מאפשרת לאלו שאינם נמנים עליו, את הבנת הארגון 
בצורה טובה יותר. בעוד שאת מבנה הארגון ניתן לתאר ולשרטט במדויק, הרי שתרבות הארגון נחשבת 

 (Kotter, 1992למוחשית פחות ולבלתי ניתנת לאמידה ברורה. )
 הסתמך על  -חלק ראשון :סוף הנתונים בוצע ע"י שאלון אשר חולק לשני חלקים עיקרייםאי מתודולוגיה . 3

הם בעלי החשיבות הגדולה ביותר והמאמרים שנאספו והמאפיינים שהוזכרו בהם הקשורים בתרבות ארגונית 
שאלון הקושר את המדדים בתרבות הארגונית אל מול המדדים  -. חלק שניעל מדדי ההצלחה של הפרויקט

 Pearson correlation( 1:  םי מבחנים סטטיסטיינ. בוצעו שתשע"ד 282להצלחת פרויקט כפי שנותחו בפרויקט 
 על החלק השני של השאלון. General linear model( ניתוח שונות חד כיווני 2חלק א' על חלק ב' .   

ניתוח חד כיווני ו בהתבסס על הנתונים שנאספו ונותחו ע"י המבחנים הסטטיסטיים מתאם פירסון איםממצ. 4
General linear model המבחנים הסטטיסטיים.של שני  נמצא כי ישנה הלימה בין תוצאות 

התאמה בין מאפייני התרבות הארגונית לבין מדדי הצלחת  כי ישנהשני המבחנים הסטטיסטיים מ מסקנותה
ניהול זמן, עלות  המאפיין שיתוף פעולה בין מחלקות מופיע בשני המבחנים כמשפיע על המדדים:.1: הפרויקט
 המאפיין עבודת צוות מופיע בשני המבחנים כמשפיע על מדד הטמעה מוצלחת..2.הטמעה מוצלחת פרויקט ו

 
התוצאות והמבחנים ניתן לומר שהמאפיינים המסורתיים של תרבות  כלל כללי של מתוך ניתוח . סיכום5

ארגונית כגון עבודת צוות, שיתוף פעולה בין מחלקות , תמיכת הנהלה בכירה הם אלו אשר משפיעים במידה 
 רבה על מדדים מסורתיים של הצלחת פרויקט כגון: ניהול זמן, עלות הפרויקט, הטמעה מוצלחת .

מאפיינים של תרבות ארגונית למדדי קשר בין כי קיים התקבלו מאששות את שאלת המחקר התוצאות ש
 הצלחת פרויקט.

 ניתן לומר שקיים קשר ישיר בין מאפייני תרבות ארגונית להצלחת פרויקט.
 

 


