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 ארגוני ידע ניהול של כפונקציה הפרויקט הצלחת

 פיליבה שיולנדסמן  אודליה

 לארגונים ותועלתו טיבו את לחקור הצורך עולה כך בשל, בארגונים יחסי באופן חדש תחום הינו ידע ניהול
ין תשובה חד א שאלה מה גורם לפרויקטים להיכשל. להפרויקטים ניהול לתחום ובפרט השונים העסקיים
 משמעית.

 The Standish Group International, 61%על ידי  2013, שפורסם בשנת ”CHAOS“על פי דו"ח נזכיר, כי 
מחקרנו נועד .  אינם מסתיימים בהצלחה. לכן חשוב לבדוק מה יכול לסייע להצלחת הפרויקטהפרויקטים מ

 הצלחת פרויקט.לניהול ידע יתרום  לבחון את הקשר שבין ניהול ידע להצלחת פרויקט ולבדוק האם
 להביא יכול ובכך פרויקטים בניהול להצלחה המפתח זהיהיה , יעילה בצורה ידע ניהול ליישם יוכל הארגון אם
 (.Lim & yeong 2010 אצל Levin. )מצוינות לידי הארגון את

מאפיינים משותפים,  , אשר חיפשו אחרDavenport, De Long & Beers הוצגו במחקרם של מדדי ניהול ידע 
זיהו החוקרים שמונה תכונות, כללים שיאפשרו ניבוי הצלחה או כישלון לפרויקטי ניהול ידע. במהלך המחקר 

 נתפס ערך או כלכליים למדדים זיקה חזרו על עצמם באותם פרויקטי ניהול ידע מוצלחים:אשר ועקרונות, 
 בהירים, שינוי וייעוד ידע, שפה תומכת ני, סביבהתק אך גמיש ידע וטכנית, מבנה ארגונית בתעשייה, תשתית

 .בכירה הנהלה ידע, תמיכת העברת ערוצי העובדים, מגוון הנעת בדרכי
Davenport, De Long & Beers, 1998)) 

Delone & Mclean ותוצרים מוצלח פרויקט ניהול: מימדים ממספר מורכבת פרויקט הצלחת כי, הסבירו 
 . פרויקט הצלחת המושג ומדידת להגדרהומורחב  שלם מודל נבנה וז תיאוריה במסגרת ,מוצלחים

(Delone & Mclean אצל Van Der Westhuizen E. & Fitzgerald E. P) 
. עניין בעלי רצון שביעות מימד את הכוללים( ותכולה זמן, תקציב" )הברזל משולש" רכיבי -ניהול הפרויקט 
 .לקוח רצון שביעותו לארגון נטו תתועל, שימוש/לשימוש הכוונה -תוצר הפרויקט 
 איכות המערכת, איכות השירות ואיכות המידע. –ממדים חופפים 

כאמור מטרת הפרויקט הינה לבחון את הקשר שבין ניהול ידע להצלחת פרויקט ולבדוק האם ניהול ידע יכול 
עלי תפקידים אחרים וב ITלתרום להצלחת הפרויקט. לשם כך העברנו שאלונים בקרב מנהלי פרויקטים, אנשי 

 המשתתפים בפרויקטים טכנולוגיים או בארגונים טכנולוגיים. 
השאלון כלל ארבעה חלקים עיקריים: סיווג הארגון, סיווג הפרויקט פרק שאלות על ניהול ידע ארגוני וחלק 

לשלב בניית השאלון קדם תהליך של מתן תוקף ומהימנות שופטים  .הצלחת פרויקטנושא את  בחןאחרון 
 ולאחר תיקון השאלון וקבלת מהימנות ברמת מובהקות גבוהה, הופץ בצורה מקוונת.

   SPSSמשיבים, מארגונים טכנולוגיים שונים, ניתוח התוצאות בוצע באמצעות תוכנות  50גודל המדגם כלל 
 .  Microsoft Excel תוכנתו

יתוח הממצאים העברנו את תוצאות השאלון מספר מבחנים סטטיסטיים. גילנו, את המדדים לצורך נ
על ידי  3.46המובילים בכל תחום של השאלון, לדוגמא ניהול ידע: מבנה ידע גמיש קיבל ציון ממוצע של 

 .3.48המשיבים ובהצלחת פרויקט היה זה מדד "מעורבות לקוח" עם ממוצע של 
( בין 0.694דיקת שאלת המחקר והשערותינו, עולה כי קיים קשר חיובי, חזק ומובהק )ממבחנים סטטיסטיים לב

ניהול ידע והצלחת פרויקט. על מנת לתמוך בהשאלת המחקר, מצאנו כי קיים קשר חיובי ומובהק בין מדדי 
 ניהול ידע למדדי הצלחת פרויקט.

 One way-Anova ,Independentאת השערות המחקר הנוספות, בדקנו באמצעות מבחני השוואה שונים )

Sample t test לרוב נראה כי לא קיים הבדל בהיבט של ניהול ידע הן בחתך סיווג הארגונים השונים והן בחתך ,)
סיווגי הפרויקטים השונים, אם כי נמצא הבדל מובהק במדד ממוצע ניהול הידע בחתך של ותק הארגון לפיו 

נוטים לדרג מדדי ניהול ידע בצורה גבוהה יותר לעומת ארגונים ותיקים שנים(  3ארגונים צעירים יותר )פחות מ 
כמו כן, נמצא הבדל מובהק בין מדד ממוצע ניהול הידע ומטרת הפרויקט, כלומר גילינו  שנים(. 10)מעל 

מצאנו  לעומת זאת, נמוכהשפרויקטים, שמטרתם עדכונים למערכת קיימת נוטים לדרג מדדי ניהול ידע בצורה 
( לעומת פיתוח 0.734ק מאד בין ניהול ידע להצלחת פרויקט, כאשר מדובר בעדכון של המערכת קיימת )קשר חז

 (.0.611מערכת חדשה, שגם במקרה זה נמצא קשר חזק ומובהק אולם נמוך יותר )
 והצלחת ידע ניהול בין הקשר –( ותקציב משך בחינתמ) יותר גדול שהפרויקט לממצא נוסף הראה, כי ככ

, קיומה של מערכת לניהול ידע אינה יוצרת הבדל מובהק ו. לעומת זאת, בניגוד לצפיותיניותר זקח פרויקט
 .ייעודית בהקשר של הצלחת פרויקט, כלומר תחום ניהול ידע רחב יותר מניהול הידע במערכת

נו לסיכום, שאלת המחקר שלנו קיבלה אישוש ונראה כי קיים קשר מובהק חיובי וחזק בין משתני המחקר של
קיבלו חיזוק באמצעות מבחנים סטטיסטיים שונים כמו כן, השערות נוספות  )ניהול ידע והצלחת פרויקט(.

 על פי חתכים שהגדרנו. ורלציותובדיקות ק
במתודולוגיות של ניהול ידע והשקעה כאמור, מחקר זה עשוי לסייע לארגונים טכנולוגים בבחינת שימוש 

 הצלחה של פרויקטים. לצורךעפ"י צרכיו ואופיו,  ,בארגון
 


