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Abstract: Knowledge management and the intellectual capital it contains which is one of the pillars
of the development and evolution of societies, and this represents one of the challenges facing project
managers in adopting strategies Knowledge management and practice.
The current study found that project management is the basic pillar for the success of the
organization, and that there is good interaction between project flows and knowledge flows within
organizations, and that organizations have importance in developing human resources, especially
project managers, to enhance the concept of knowledge sharing.
The results also confirmed the existence of a strong relationship between knowledge management
and project management and their integration in many aspects, which reinforces the necessity of
implementing projects of all kinds in the light of knowledge management in its various processes,
and giving more powers to project managers to benefit from knowledge management practices.
The study recommended the need to increase the awareness of project workers about the importance
of knowledge management, educate workers and managers in effective means, methods and practices
for managing, and work to integrate knowledge management strategies with project management
practices, and establish knowledge repositories for each project area.
Key words: knowledge management, project management, project knowledge management.
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دور إدارة املعرفة يف إدارة املشروع
إعداد الباحثان
غازي احلارثي
ايسر الفايدي
جامعة امللك عبدالعزيز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

املستخلص:
إ َن إدارة املعرفة وما تتضمنه من رأس مال فكري ,واليت تعد أحد أركان تنمية وتطور اجملتمعات ،وهذا ميثل أحد التحدايت اليت
تواجه مدراء املشاريع يف تبين اسرتاتيجيات
إدارة املعرفة وممارستها.
توصلت الدراسة احلالية إىل أن إدارة املشاريع هي الركيزة األساسية لنجاح املنظمة ,وأن هناك تفاعل جيد بني تدفقات املشاريع
وتدفقات املعرفة داخل املنظمات ,وأن لدى املنظمات أمهية يف تطوير املوارد البشرية وخاصة مدراء املشاريع لتعزيز مفهوم
مشاركة املعرفة.
كما أكدت النتائج على وجود عالقة قوية بني إدارة املعرفة وإدارة املشاريع وتكاملهما يف العديد من اجلوانب ،األمر الذي
يعزز من ضرورة تنفيذ املشاريع على اختالف أنواعها يف ظل إدارة املعرفة مبختلف عملياهتا ,واعطاء صالحيات أكثر ملدراء
املشروع لالستفادة من ممارسات إدارة املعرفة.
و أوصت الدراسة ابحلاجة إىل زايدة توعية العاملني يف املشاريع أبمهية إدارة املعرفة ،وتثقيف العاملني واملدراء ابلوسائل
واألساليب واملمارسات الفعالة إلدارة ,والعمل على دمج اسرتاتيجيات إدارة املعرفة مع ممارسات إدارة املشاريع ,و إنشاء
مستودعات معرفية لكل جمال من جماالت املشروع.
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الكلمات املفتاحية :إدارة املعرفة ،إدارة املشاريع ،إدارة معرفة املشروع.
 .1مقدمه :
شهدان يف العصور املنصرمة والعصر احلايل تغريات متكنت من التأثري على خمتلف جماالت احلياة ،حيث أثرت
على املنظمات و مشاريعها ,وابلتايل سعت العديد من اإلدارات املسؤولة عن املشاريع إىل حماولة حتسني جودة
مشاريعها وضمان جناحها ،فقد َّ
أكد عنرب ( )2016على َّ
أن حتقيق جودة املشروعات يسهم ابلضرورة يف خفض
تكاليف اإلنتاج ويف ضمان رضا املستهلك عن اخلدمات املقدمة ،كما أنه مينح الثقة للجهة املسؤولة عن املشروع
وحيسن من مستواها التنافسي.
و َّ
أن ضمان جناح املشاريع واستمرارها يستلزم ابلضرورة وجود معايري وأدوات مناسبة تقدم املساعدة ملدراء املشاريع يف
كيفية إدارة املشاريع وختطيطها وتنظيمها( .دهليز وعنرب)2017,
حيث تعترب اجملاالت املعرفية إلدارة املشاريع الصادرة من املعهد األمريكي إلدارة املشاريع (  ,) PMAIمن أبرز هذه
املعايري ,حىت أن هذه اجملاالت املعرفية أصبحت من أهم املواضيع اليت متسهم يف حتقيق اجلودة للمشاريع.
ولقد أشارت العديد من األدبيات إىل دور تلك اجملاالت يف حتقيق جناح املشاريع وتقوم
مستوى أدائها.
إن إدارة املشروع تشري يف األساس إىل تطبيق املعرفة املناسبة يف كامل تفاصيل ومراحل دورة حياة املشروع ابعتبار أن
اهلدف األساسي من وجود عمليات ومهارات وأدوات ونظم وتقنيات إدارة املعرفة هي املسامهة يف التأثري بفاعلية على
جناح املشروع(.الغامدي)2019,
فقد َّ
أكد محود ( )2010على َّ
أن املعرفة تعترب املصدر األساسي لتحقيق الثروة واإلبداع بعدما شهده العامل من تطور
تكنولوجي متسارع وواسع,
و أن إدارة املعرفة متثل مصدراً رئيسياً لتمكني املنظمات من ختفيض التكاليف ورفع مستوى االنتاجية من خالل توليد
االيرادات اجلديدة( .دهليز وعنرب)2017,
و إن إدارة املعرفة والتحدايت املختلفة اليت تواجهها تفرض على بيئة املشاريع اليت تعترب من أهم البيئات املسامهة يف
دعم تنمية اجملتمعات أن تقوم ببذل جهد أكرب يف جمال إدارة املعرفة ،حيث أهنا وما تتضمنه من رأس مال فكري متثل
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األساس الذي ترتكز عليه تقدم األمم وتطورها ،كما أهنا متثل األصول املعرفية غري امللموسة ,وهذا يعد حتدي ابلنسبة
ملدراء املشاريع من أجل إحداث نقلة نوعية يف إدارة املعرفة وتبين اسرتاتيجياهتا وعملياهتا يف مشاريعهم(.الغامدي,
)2019
و يتبني لنا من ذلك دور إدارة املعرفة يف إدارة املشاريع يف دعم أهدافها وتكوين
ثقافة املنظمة وخلق القيمة املضافة وتعزيز امليزة التنافسية.
ومن هنا حتاول دراستنا إىل توضيح دور و أمهية إدارة املعرفة يف إدارة املشاريع .
 .2مشكلة الدراسة:
إن التطورات احلديثة والتطورات املتسرعة يف عاملنا وما نشاهده من تغريات نوعية يف كافة جماالت احلياة ,أدت إىل
التصدي للتحدايت اليت تواجهنا يف شؤوننا الشخصية أو ما منارسه من أعمال يف املنظمات ,و األخذ بزمام املبادرات
للحفاظ على دميومتها واستمراريتها.
وعلى الرغم من اعتبار إدارة املعرفة أحد أبرز احللول اليت ميكن من خالهلا حتسني مستوى األداء وتطويره ,ومن خالل
الرجوع للعديد من الدراسات السابقة سواء العربية منها أو األجنبية تبني لنا مستوى االهتمام إبدارة املعرفة ابعتبارها
منهجاً حديثاً ومبتكراً إلدارة املنظمات وألثرها على حتسني مستوى أداء العمل واالنتاجية واخلدمات ,إال أن هناك
ندرة يف الدراسات العلمية العربية اليت ركزت على دور وأمهية استخدام إدارة املعرفة يف حتسني مستوى األداء وخاصة
يف إدارة املشاريع ،وكما أنه على حد علم الباحثان أن دراستهم من أوائل الدراسات العربية اليت تبحث يف هذا اجملال
ونظراً ألمهية بيئة املشاريع وما تتضمنه من عناصر بشرية وتقنية عديدة ومبا تسهم به يف حتقيق عجلة التنمية
االقتصادية؛ تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف توضيح
دور إدارة املعرفة يف إدارة املشاريع من خالل جزئني ومها اجلزء األديب والدراسات السابقة ,ومن هنا ميكن تلخيص
مشكلة الدراسة يف السؤال التايل :دور إدارة املعرفة يف جناح إدارة املشاريع؟
 .3منهج الدراسة:
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استخدم الباحثان املنهج الوصفي يف دراسة العديد من األدبيات والدراسات السابقة وحتليلها ,يف جمال إدارة املعرفة و
إدارة املشروع ,ويقوم املنهج الوصفي على وصف ظهرة أو موضوع ما ,ومن خالل مجع املعلومات حول الظاهرة أو
املوضوع وحتليلها وتفسريها وفق منهجية علمية ,كما اعتمادا على الدليل املعريف إلدارة املشاريع االصدار السادس من
معهد ادارة املشاريع.
 .4االطار النظري:
 .1.4املشروع : Project
املشروع هو جمهود يتم القيام به إلنشاء خدمة أو منتج أو نتيجة فريدة  ،وميكن القول أن املشروع هو أداه أساسية
لتحقيق اخلطة االسرتاتيجية للمنظمة مثل طلبات العمالء والتقدم التكنولوجي والطلب احلكومي وطلبات السوق.
الفرق بني املشروع  Projectsو العمليات  Operationsحيث أن العمليات تستمر وتتكرر بينما تكون
املشاريع منفردة ومتكررة  ،ويرى بعض متخصصي إدارة املشاريع أن املشاريع حتكمها ثالث قيود وهي :
 -1النطاق.
 -4رضاء العميل.

 -2التكلفة .
 -5درجة املخاطرة.

 -3الوقت.
 -6اجلودة( .رضوان)2012،

 .2.4دورة حياة املشروع :
هي تلك املراحل اليت مير هبا املشروع من بدايته حىت هنايته من البداية مث التخطيط مث التنفيذ مث الرقابة مث املتابعة و أخريا
مرحلة االغالق.
وقد أوجز الغامدي( )2019دور إدارة املعرفة يف دورة حياة املشروع ,ومسامهتها يف تعزيز جناح املشروع ,وتعزيز تطوير
فريق املشروع ،ومعرفة العمالء ،والعالقات من خالل ممارسات إدارة املعرفة املناسبة وتطبيقها يف دورة حياة املشروع,
وميكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية:
 إن تطبيق املعرفة املناسبة واليت تتضمن األدوات والتقنيات والعمليات واملهارات تؤثر بشكل كبري على جناح املشروع. إدارة املعرفة تواجدت يف املنظمات وخمتلف قطاعات األعمال َّألن هلا أتثري كبري يف دعم ثقافة املنظمة وتعزيز ميزهتا
التنافسية.
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 إدارة املعرفة متثل املمارسات املنطقية اليت ميكن من خالهلا حتسني طريقة إدارة املشروع ،وهذا يعين أنه سواء كانتاملعرفة ضمنية أو صرحية فإنه ميكمن احلصول عليها ومشاركتها ونقلها بني أفراد املنظمة.
 إن املنظمات اليت تعتمد يف إداراهتا للمنظمات البشرية على إدارة املعرفة من احملتمل أن حتقق درجة عالية من التميز،حيث أهنا تعتمد على أدوات وطرق وأساليب ميكن من خالهلا نشر املعرفة وتوزيعها وتوليدها.
 يتضح التكامل بني إدارة املعرفة وإدارة املشاريع يف تعزيز جناح املشروع ،وهذا يتضح من العملية اليت يتم من خالهلاانشاء املعرفة ونقلها بني أعضاء الفريق.
 يوجد العديد من العناصر املشرتكة بني إدارة املعرفة وإدارة املشروع واليت هلا أتثري كبري على جناح املشروع ،مثل الثقافةالتنظيمية والعمليات والتكنولوجيا.

 .3.4إدارة املشروع : Project Management
هي تطبيق من املعارف واملهارات واألدوات والتقنيات لتحقيق متطلبات وأهداف أي مشروع ,ألي مشروع مخسة
مراحل وهي :
 -1مرحلة االستهالل
 -2مرحلة التخطيط
 -3مرحلة التنفيذ
 -4مرحلة املراقبة والتحكم
 -5مرحلة اإلغالق أو إهناء املشروع.
 .4.4إدارة املعرفة :
تعريف إدارة املعرفة  :إدارة املعرفة هي العمليات والنشاطات اليت تساعد املنظمة على توليد واحلصول على املعرفة من
حيث اختيارها  ،تنظيمها واستخدامها ونشرها  ،وحتويل املعلومات واخلربات اليت متتلكها املنظمة وتوظيفها يف
أنشطتها اإلدارية املختلفة كاختاذ القرارات وإجراءات العمل والتخطيط االسرتاتيجي.
إدارة املعرفة تتضمن العناصر الرئيسية التالية:
448

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

-1

أهنا إدارة نظامية صرحية وواضحة.

-2

حتتوي على أنشطة وممارسات وسياسات وبرامج ترتبط ابملعرفة .

-3

إنتاج املعرفة عن طريق توليدها والبحث عن مصادرها املختلفة.

-4

اختيار املعرفة وتنقيحها وترشيحها وتبويبها وتصنيفها وتنظيمها.

-5

استخدام املعرفة وتوظيفها مبا خيدم مصلحة العمل مثل استخدامها يف التخطيط واختاذ القرارات وحل
املشكالت.

-6

نشر املعرفة عرب الوسائل املتاحة .

-7

استخدام خمرجات املعرفة لدعم عمليات التعلّم وبناء منظومة املعرفة والتخطيط االسرتاتيجي.

 .5.4عمليات إدارة املعرفة :
ختتلف عمليات إدارة املعرفة ابختالف مداخلها ،واختلفت أراء الكتاب والباحثني كذلك حول العمليات الرئيسية يف
إدارة املعرفة ،اال ان دراسة نقلها احمليميد( )2017عن  Heisig & Vorbeckحول عدد من الشركات
األوروبية أكدت فيها على ٔان هناك ست عمليات جوهرية إلدارة املعرفة وهي :تشخيص املعرفة ،حتديد أهداف
املعرفة ،توليد املعرفة ،خزن املعرفة ،توزيعها ،وأخريا تطبيقها :
 -١تشخيص املعرفة :يقصد بعملية تشخيص املعرفة مجيع اإلجراءات والعمليات اليت تقوم هبا املنظمة لتحديد نوعية
وطبيعة وماهية املعرفة اليت تريدها ،وألي غرض تريدها ،ابإلضافة إىل حتديد معرفة املنظمة وحتديد األشخاص احلاملني
هلا ،حيث ان من اهم العوائق اليت تواجهها املنظمات يف تعاملها مع املعرفة ،صعوبة الوصول اىل املعرفة ،فأي خطا يف
التعامل يودي ابلضرورة إىل النقص وعدم الدقة يف العمليات الالحقة ،وجناح إدارة املعرفة يتوقف على دقة عملية
التشخيص ،وتستخدم عملية التشخيص أليات االكتشاف وأليات البحث والوصول ،وتعد عملية التشخيص املعرفة
مفتاحا ألي برانمج إدارة املعرفة ،وعملية جوهرية تساهم مباشرة يف اطالق وحتديد شكل العمليات األخرى وعمقها.
 -٢اكتساب املعرفة :متثل جمموعة من النشاطات اليت تسعى املؤسسة من خالهلا احلصول على املعرفة (الضمنية
والصرحية) ممن مصادراها املختلفة داخل املنظمة ٔاو خارجها ،حيث استخدم الباحثون العديد من املصطلحات
لوصف هذه العملية متمثلة :يف التقاط وخلق والتشارك ابملعرفة ،حيث ٔان تراكم املعرفة هو اهلدف األساسي هلذه
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العمليات  ،وتكمن عملية اكتساب املعرفة يف استخالص املعرفة من مصادرها اإلنسانية عند اخلرباء والرمزية (املعرفة
املوجودة يف الوسائط الرقمية واملادية) ونقلها وختزينها يف قاعدة املعرفة ٔاو يف نظم إدارة املعرفة .
 -٣توليد املعرفة :تشري كلمة توليد املعرفة إىل ابتكار ،اكتشاف ،امتصاص ،شراء ،وتزداد أمهية توليد األفكار اجلديدة
عندما تتغري األسواق ،فاملؤسسة الناجحة هي اليت توحد املعرفة اجلديدة ابستمرار وهناك اربع طرق تتولد من خالهلا
املعرفة وذلك ابلتفاعل والتحول بني نوعي املعرفة الصرحية والضمنية .
 -٤خزن املعرفة :عمليات اخلزن تشتمل على االحتفاظ واإلدامة والبحث والوصول واالسرتجاع ،وتويل الكثري من
املؤسسات عملية اخلزن أمهية كبرية نتيجة مغادرة بعض األفراد للمنظمات لسب ٔاو ألخر ٕفان هذه املؤسسات سوف
ختسر الكثري من معرفتها مبجرد رحيل هؤالء األفراد ألهنم حيملون معرفتهم الضمنية داخل عقوهلم (معرفة غري موثقة)،
ٔاما املعارف املوثقة فأهنا ستبقى خمزنة يف قواعدها.
 -٥توزيع املعرفة :تشري عملية التوزيع ايل نشر ومشاركة ونقل املعرفة وتدفقها ،ومن بني الشروط املطلوب توافرها لكي
تكتمل عملية نقل وتوزيع املعرفةٔ :ان تكون هناك وسيلة لنقل املعرفة وان تكون مدركة ومتفهمة من قبل العمال ،مع
توفر احلافز املطلوب لنقلها وأخريا ٔان ال تكون هناك أية عوائق حتول دون نقل املعرفة .
 -٦تطبيق املعرفة :هذه العملية تشري يف مضموهنا اىل مصطلحات االستعمال وإعادة االستعمال واالستفادة
واالستثمار ،وان تطبيق املعرفة هي غاية إدارة املعرفة وهي تعين استثمار املعرفة املتاحة ،فاحلصول عليها وخزهنا
واملشا ركة فيها ال تعد كافية ،واملهم هو حتويل هذه املعرفة ايل تنفيذ ،فاملعرفة اليت ال تعكس يف التنفيذ تصبح جمرد كلفة
ضائعة وان جنح اي منظمة يف تطبيق إدارة املعرفة لديها يتوقف على حجم املعرفة املنفذة قياسا ملا هو متوفر لديها،
والفجوة بني ما تعرفه يعد أحد اهم معايري التقييم يف هذا اجملال( .احمليميد)2017،
 .6.4أمهية املعرفة يف إدارة املشاريع:
هناك أمهية للبياانت واملعلومات واملعرفة يف إدارة املشاريع ،حيث أشري يف دراسة & Ritchie, P.
) , Jorgensen, K. (2007حينما يعمل سياسة ملعلومات املشروع القياسية واملعيارية ,حتدد هذه السياسة احلد
األدىن من املعلومات اليت سيتم االحتفاظ هبا حول مشروع ما ,وابلتايل ميكن تطبيقها الحقا على مجيع املشروعات،
والغرض من هذه السياسة هو ضمان احلصول على احلد األدىن من معلومات املشروع وختزينها من أجل:
450

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

 تقدمي معلومات املشروع ملساعدة ممارسي إدارة املشروع يف إدارة املشروع. توفري معلومات املشروع لصناع القرار يف اإلدارة االستشارية وغريهم من أصحاب املصلحة واألطراف املعنية يفاملشروع.
 تقدم معلومات املشروع لتلبية املتطلبات القانونية. تقدم معلومات املشروع لتلبية متطلبات إعداد لوحة وخارطة املعلومات. تقدم معلومات املشروع دعم إلدارة املعرفة.ولدعم إدارة املعرفة ،حتدد سياسة احلد األدىن ملعلومات املشروع متطلباته بشيء من التفصيل.
وهذا الوضوح يعيد يف الواقع وضع التوقعات بشأن املعلومات اليت جيب على مديري املشاريع إنتاجها وختزينها وحفظها
يف مشاريعهم .
ابإلضافة إىل ذلك ،متيز هذه السياسات أيضاً بني ثالثة أنواع من البياانت أو املعلومات اليت جيب على مديري
املشاريع إنتاجها وختزينها وحفظها ,وهي:
 املعلومات اهليكلية  :هي مسات املشروع املخزنة يف قواعد البياانت (.)Structured information املعلومات شبه املنظمة  :هي واثئق املشروع اليت يُكن الوصول إليها كمرجع ( Semi-Structured.)information

 املعلومات الضمنية  :هي املعلومات املستندة إىل اخلربة أو املمارسة (.)Tacit informationحيث يشري هذا التقسيم إىل أمهية املعرفة الصرحية ( ,)Explicit Knowledgeاملتوفرة يف املعلومات املوثقة
واملدونة يف واثئق وسجالت وقواعد بياانت عمليات املشروع الرئيسية وجوانبه املعرفية العشرة ،هذا ابإلضافة إىل املعرفة
الضمنية ) ,(Tacit Knowledgeاملتواجدة يف عقول اخلرباء واملستشارين واملدراء وأصحاب املصلحة واألطراف
املعنية ذات املهارات واخلربات واملعرفة املتخصصة ,واليت حتتاج إىل مزيد من االهتمام والتوثيق والتحويل إىل معارف
صرحية ميكن االستفادة منها يف إدارة املشاريع املستقبلية)Ritchie, P. & Jorgensen, K. 2007( .
 .7.4عالقة إدارة املشروع ابملعرفة:
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اقرتح ليفن جمموعة من املبادئ التوجيهية للمنظمات ,لكي تقوم بتعزيز قدراهتا يف حتقيق الفعالية املبتغاة من دمج إدارة
املعرفة مع اجملاالت املعرفية إلدارة املشاريع ,ولتحقيق ذلك على النحو اآليت:
 .1حتديد إدارة املعرفة حبيث يُكن للجميع يف املنظمة فهمها.

 .2جعل إدارة املعرفة حزمة عمل يف هيكل توزيع العمل لكل مشروع.
 .3أتسيس نقطة اتصال إلدارة املعرفة يف كل برانمج ومشروع يعمل مع مكتب إدارة مشروع املؤسسة.
 .4استخدم مصفوفة مسؤولية املساءلة ,لتحديد األدوار واملسؤوليات واملساءلة إلدارة املعرفة.
 .5إيصال أمهية إدارة املعرفة جلميع أصحاب املصلحة يف مجيع أحناء املنظمة.
 .6تقدمي التوجيه والتد ريب املناسب يف إدارة املعرفة جلميع أصحاب املصلحة.
 .7إنشاء نظام عملي إلدارة املعرفة وتقدير املكافآت.
 .8تتبع فائدة إدارة املعرفة ابستخدام املقاييس.
 .9ينبغي أن تركز املنظمة على التحسني املستمر)Levin, 2010 ( .
 .8.4اجملاالت املعرفية يف إدارة املشروع
اجملاالت املعرفية إلدارة املشروع هي عشرة جماالت ,على النحو التايل :
 -1إدارة تكامل املشروع  :وهي العمليات املرتابطة واملتكاملة إلدارة املشروع اليت تبدأ من وصف املشروع يف وثيقة املشروع
وحىت اغالق املشروع (، )Wysocki,2014
وتعرف أيضا أهنا عملية تنسيق مجيع جوانب خطة املشروع وتوحيد العمليات ومتابعتها بشكل متوازي من أجل حتقيق
متطلبات العمالء وأصحاب املصلحة  ،مبعىن أنه ميكن القول أبن إدارة تكامل املشروع تعين إدارة شامله جلميع أنشطة
املشروع بشكل متوازي من أجل ضمان جناح املشروع وحتقيق اجلودة يف خمرجات املشروع من أجل أهداف املنظمة.
()Heldman,2009
 -2إدارة نطاق املشروع  :وهي كل العمليات املتعلقة يف اجناز املشروع وحتديد أي املهمات تتعلق ابملشروع وأيها اليت ليس
له عالقة ابملشروع ،ويشمل إدارة نطاق املشروع على عدة نشاطات منها حتديد االحتياجات و حتديد النطاق و
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انشاء هيكل جتزئة العمل و حتقيق النطاق  ،ويذكر أن من أسباب فشل املشاريع هو عدم حتديد العمليات واملهمات
واالحتياجات الالزمة إلجناز املشروع( .خري الدين )2012،
 -3إدارة زمن املشروع  :وتعرف أبهنا العملية اليت يتم من خالهلا حتويل خطة عمل املشروع إىل جدول زمين للتشغيل
لضمان إجناز املشروع يف الزمن احملدد  ،وأن هناك العديد من أساليب جدولة املشروعات مثل أسلوب املسار احلرج و
أسلوب  pertمبعىن أن إدارة زمن املشروع هتتم بتقدير مدة أنشطة املشروع وبناء جدول لألنشطة ومراقبة أي تغيري
على اجلدول الزمين( .العلي)2013 ,
 -4إدارة تكلفة املشروع  :وتبدأ بتخطيط التكاليف مع الدراسة املقرتحة إلقامة املشروع وتسمى ابلدراسة األولية يف دراسة
جدوى املشروع  ،أيضا تعرف أبهنا تكلفة املشروع جمموعة من العمليات الالزمة لتخطيط وتقدير التكاليف وعمل
موازنة ومتويل املشروع وتدبري املوارد املالية وإدارة وضبط التكاليف املتعلقة ابملشروع لضمان إمتام املشروع وفق ما مت
التخطيط له .
 -5إدارة جودة املشروع  :وتعرف أبهنا العملية اليت يتم فيها ضمان اجلودة ومراقبتها يف مجيع أنشطة ومدخالت إنتاج
املشروع ابستخدام تقنيات مراقبة وضمان اجلودة حيث تتم مراجعة وتقييم جودة املشروع بشكل مستمر ودوري.
ويعرفها املعهد األمريكي أهنا عملية تطبيق أنظمة إدارة اجلودة من خالل السياسات واإلجراءات مع أنشطة حتسني
العمليات املستمرة اليت يتم تنفيذها طوال فرتة املشروع لضمان احلصول على خمرجات ذات جودة عالية ترضي مجيع
أطراف املصلحة.
 -6إدارة موارد املشروع  :ويقصد هبا العملية اليت يتم من خالهلا إمداد ودعم عمليات املوقع ابملوارد الالزمة حبيث ميكن
حتقيق التوقيت املطلوب لتسليم االعمال وكذلك الوصول إىل تكلفة واقعية يف حدود املوازنة املقدرة  ،فإن إدارة املوارد
تشمل إدارة العمالة و إدارة املعدات واملواد مبعىن أن إدارة موارد املشروع تشمل العمليات واألنشطة املطلوبة لتنظيم و
إدارة فريق املشروع وتشمل ختطيط املوارد البشرية وإدارة فريق املشروع ابلشكل اجليد.
 -7إدارة اتصاالت املشروع  :وميكن تعريفها أبهنا عملية ختطيط ومجع وتوزيع و إدارة وضبط معلومات املشروع وضمان
ايصاهلا للجهات املعنية ابلزمن املناسب  ،تتضمن إدارة اتصاالت املشروع ختطيط االتصاالت وتوزيع وايصال
املعلومات و إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة واعداد تقارير األداء ،مبعىن أن هذا اجملال يشمل على العمليات

453

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

واألنشطة الالزمة لضمان انتقال معلومات املشروع ابلشكل املناسب ويف الزمن املناسب وكذلك ختطيط االتصال
وتوزيع املعلومات وتقرير األداء وإدارة أصحاب املصاحل.
 -8إدارة خماطر املشروع  :وهي مهمة إدارية متكاملة من وظائف إدارة املشروع تتضمن العمليات اليت تتناول تشخيص
األخطار وحتليلها واالستجابة وتطويرها وحتسينها ابستمرار ،وتعرف أيضا أبهنا عملية تتناول وضع خطط وسيناريوهات
ملواجهة عدم اليقني يف البيئة املتغرية ،وعدة اسرتاتيجيات للسيطرة على املخاطر أثناء تنفيذ املشروع واليت تتمثل يف
اسرتاتيجية استباق املخاطر واسرتاتيجية املنع واسرتاتيجية التسكني واسرتاتيجية احللول وابلتايل فإن إدارة املخاطر معنية
بتحديد وتقليل التهديدات املوجودة يف املشروع ويف بيئة املشروع .
 -9إدارة املشرتايت يف املشروع  :وهي عملية احلصول على اللوازم من سلع وخدمات الالزمة إلجناز أعمال املشروع ابلزمن
واجلودة املناسبة ،وتتضمن تنفيذ عدد من العمليات الفرعية املرتبطة بتخطيط و إدارة الشراء وإجراءات الشراء وضبط
عملية الشراء واغالق عملية الشراء ،هناك أيضا عوامل تربز جناح إدارة املشرتايت مثل وجود عالقة طيبة مع املوردين
والقدرة على الشراء بكميات كبرية ملواجهة الطوارئ اليت قد حتدث وتعدد مصادر التوريد وتوفر فريق تفاوضي جيد .
-10

إدارة املعنني ابملشروع  :ومتثل العمليات الالزمة لتحديد األفراد أو املنظمات اليت قد تؤثر أو تتأثر ابملشروع

والقيام بتحليل توقعاهتم وتلبية متطلباهتم من خالل إعداد اسرتاتيجيات مالئمة للتواصل معهم وجذهبم ومن مث خلق
الثقة لديهم اجتاه املشروع .
 .9.4ادارة معرفة املشروع
عرفت إدارة معرفة املشروع أهنا إدارة املعرفة يف حالة املشروع ،وهي بذلك متثل الرابط بني مبادئ ادارة املعرفة ومبادئ
إدارة املشروع ,و هناك تشابه كبري يف مكوانت إدارة املعرفة و مكوانت إدارة املشروع ,اليت تسمح هبذا التشابه هلذه
املكوانت ابالقرتان واالندماج ,وهي :
 مكوانت إدارة املعرفة (األشخاص  -النظم  -العوامل املنظمية). -مكوانت إدارة املشروع(األشخاص  -النظم  -األدوات))Polyaninova ,2011( .
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إن االعتماد املتزايد على القوى العاملة املتنقلة واملؤقتة يتطلب عمليات أكثر صرامة فيما يتعلق بتحديد ونقل املعرفة
إىل املنتفعني هبا يف كل مراحلة من مراحل حياة املشروع ،وابلتايل ضمان حفظها ,بينما يذكر أن املنظمات توظف
املشاريع لتنفيذ برامجها االسرتاتيجية والتحولية) Owen ,2008( .
وابلتايل حتتاج املنظمات إىل استخدام املعرفة املكتسبة من املشروعات السابقة أو تلك املتولدة من مراحل مشروع قائم
للحيلولة دون تكرار األخطاء ,وقد استنتج أن كل مشروع ميثل فرصة الكتساب معرفة جديدة لألفراد واملنظمات.
() Terzieva ,2014
وهذا االستنتاج يستند إىل كون املشروعات أايً كانت درجة تعقيدها تولد كميات ضخمة من املعرفة بشقيها الصريح
والضمين.
كما أن ادارة معرفة املشروع ال تشتمل على املعرفة املكتسبة قي مشروع واحد فقط ،بل متتد إىل املعرفة املشاعة بني
عدة مشاريع تديرها املؤسسة الواحدة)Lindner & Frey ,2009( .
ووفقا للمصدر السابق ،فإن معرفة املشروع ميكن أن تكون:
 .1معرفة اخلبري .2 .املعرفة اإلجرائية .3 .املعرفة املنهجية  .4 .املعرفة اخلرباتية
و أتكيد على أن ادارة معرفة املشروع هي حلقة الوصل بين ادارة املعرفة وادارة املشروع ،وهي بذلك تشتمل على
منظورين أساسيني:
 -1منظور داخل املشروع -2 .منظور البني-مشروعات) Hanisch al et ,2008( .
 .10.4أمهية ادارة معرفة املشروع يف املشروع:
تستمد املعرفة يف املنظمات أمهيتها من كوهنا أهم مورد من موارد املنظمة وعامل حاسم من عوامل كسب املنافسة.
وهذه األمهية أكدهتا نظرية "النظرة املؤسسية القائمة على املوارد ,واليت تؤكد على أن الفرق يف األداء بني املؤسسات
راجع ابألساس إىل قدرة املؤسسة املتفوقة على احلصول على املوارد املعرفية وتوظيفها بطريقة اسرتاتيجية تضمن هلا
احلصول على ميزات تنافسية ال تتوافر لغريها)Wernerfelt ,1995(.
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إن ادارة معرفة املشروع الفعالة هي واحد من عناصر النجاح الرئيسية للمشروعات  ,وهي تسهم يف حتسني كفاءة
املنظمات وزايدة التنافسية وتطوير رأس املال الفكري عرب التطبيق الفعال إلدارة املشروع مبا خيدم األهداف املنظمة.
() PMAJ ,2004
ولكي تكون ادارة معرفة املشروع عنصراً فعاالً من عناصر جناح املنظمة ،ينبغي أن تدعم الثقافة املنظمية ادارة املعرفة
وتوفر حوافز جمزية للموظفني الساعني يف مشاركة املعرفة)Polyaninova ,2011( .
غري أن تطبيق ادارة معرفة املشروع يتطلب ان تدمج ممارسات وعمليات إدارة املعرفة بشكل عميق يف ثقافة املنظمة
وثقافة املشروعات .ويف
وحدد الباحثون يف دراسة ( ) Hanisch al et ,2008أربعة من عناصر جناح ادارة معرفة املشروع (:تقنية
املعلومات  -املنظمة  -الطرق  -العوامل الثقافية).
وهناك دراسة حول عناصر جناح إدارة املشروع قامت بتقسيم عناصر جناح ادارة معرفة املشروع إىل الفئات اآلتية :
 -1املنظمة والعمليات  :وتشمل مخسة عناصر لنجاح إدارة املشروع ,وهي:
 .1عمليات إدارة معرفة املشروع.
 .2تنظيم إدارة معرفة املشروع.
 .3مستوى نضج منهجية إدارة املشروعات املتبعة.
 .4مستوى مأسسة إدارة املعرفة وإدارة املشروع يف بيئة املشروعات املتعددة.
 .5التحكم يف أنشطة إدارة معرفة املشروع.
 -2النظم وتقنية املعلومات واالتصاالت :وتشمل عنصرين من عناصر النجاح  ,وهي:
 .1استخدام النظم لدعم االتصال.
 .2استخدام النظم لدعم التخزين
 -3الثقافة والقيادة  :وتشمل مخسة عناصر لنجاح إدارة املشروع ,وهي:
 .3ثقافة املعرفة.

 .2التزام اإلدارة .3 .ثقافة املشروع.

 .4التغاضي عن األخطاء .5 .الشبكات غري الرمسية)Waled & Lindner ,2010( .
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 .5الدراسات السابقة :
أوالً :الدراسات العربية
 .1.5فايد ،عبري السيد ( )2020بعنوان  :التجارة اإللكرتونية كمدخل للتحول القتصاد املعرفة – دراسة
ميدانية على املشاريع الصغرية ابململكة العربية السعودية
هدفت الباحثة يف هذه الدراسة إىل التعرف على طريقة التحول من اقتصاد النفط إىل اقتصاد املعرفة من خالل
استخدام التجارة اإللكرتونية للمشاريع الصغرية  ،وقمت الدراسة على توضيح دور التجارة اإللكرتونية للمشاريع
الصغرية يف التحول من اقتصاد النفط إىل اقتصاد املعرفة  ،حيث مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي جلمع البياانت
،وتوصلت الباحثة يف هذه الدراسة إىل أن التجارة اإللكرتونية قادرة على حتقيق الفرص التسويقية للمشاريع الصغرية ،
وتوصلت ايضا إىل أن املشاريع الصغرية حباجة إىل اعادة هندسة عملياهتا التسويقية حىت تستطيع تطبيق التجارة
اإللكرتونية واخريا اوضحت الباحثة أن التجارة اإللكرتونية قادرة على التحول القتصاد املعرفة.
 .2.5الغامدي ,عبدالسالم حممد ( ,)2019بعنوان  :أمهية عالقة إدارة املعرفة إبدارة املشاريع :تكامل العمليات
وجناح املشروع.
هدفت الدراسة للتعرف على أثر إدارة املعرفة يف حتقيق تكامل العمليات وجناح املشروع.
ومت االعتماد على املنهج الوصفي القائم على استقراء ومجع البياانت من الكتب والدراسات واملقاالت السابقة املرتبطة
مبوضوع البحث.
توصلت الدراسة البحثية إىل َّ
أن النماذج واألطر اليت اقرتحها الباحثني لتوضيح عالقة إدارة املعرفة إبدارة املشاريع
أكدت على أمهية توظيف عمليات إدا ةر املعرفة يف اجملاالت املعرفية العشرة إلدارة املشاريع ويف قدرهتا على تعزيز
فرص جناح املشروع من خالل امتام املشروع ضمن التكلفة املناسبة والوقت املناسب وضمن اجلودة املطلوبة ومن خالل
تعزيز التواصل بني اصحاب املصلحة واألفراد املعنيني ونشر املعرفة بينهم .كما أكدت النتائج على وجود عالقة قوية
بني إدارة املعرفة وإدارة املشاريع وتكاملهما يف العديد من اجلوانب ،األمر الذي يعزز من ضرورة تنفيذ املشاريع على
اختالف أنواعها يف ظل إدارة العرفة مبختلف عملياهتا .أوصت الدراسة ابحلاجة إىل زايدة توعية العاملني يف املشاريع
أبمهية إدارة املعرفة وتبين عملياهتا خالل دورة حياة املشروع  Project lifecycleمن خالل عقد الورش
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واملمارسات املهنية التدريبية اخلاصة بذلك لنقل وتبادل ومشاركة املعرفة ،وتثقيف العاملني واملدراء ابلوسائل واألساليب
واملمارسات الفعالة إلدارة املعرفة واليت ميكن توظيفها يف إدارة
املشاريع.
 .3.5الغامدي ,عبدهللا و آل جابر ,علي ( )2018بعنوان  :عناصر التكامل والنجاح يف ادارة معرفة
املشروعات مع منوذج مقرتح الدارة املعرفة يف بيئة املشروعات.
هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف منطقة التقاطع بني إدارة املعرفة وادارة املشروعات عرب عدة حماور مثلت أهدافا
مشلت تعريف مصطلح ادارة معرفة املشروعات  ،وكيف تسهم يف جناح املشروعات والنماذج الشائعة الدارة معرفة
املشروعات مع تقدمي منوذج مقرتح إلدارة معرفة املشروعات .ومت استخدام املنهج الوصفي الواثئقي قام الباحثان
بتحليل العديد من الدراسات السابقة املتعلقة إبدارة معرفة املشروعات  ،كما قاما بتحليل عدد من النماذج املقرتحة
إلدارة معرفة املشروعات يف األدبيات ،معتمدين بشكل أساسي على االدلة املعرفية الصادرة من قبل معهد ادارة
املشروعات و مجعية ادارة املشروعات.
خلصت الدراسة إىل أن املعرفة مورد رئيس من موارد املنظمة يلزم ادارته بشكل فعال ,وحيث متثل معرفة املشروع
عنصرا حامساً يف جناحه ،وأكدت على الندرة النسبية للبحوث املنهجية يف هذا اجملال واليت تركز على اجلانب
التطبيقي عن اإلطار املفاهيمية اليت تنفصل عن الدارسة . ,كما قدمت منوذجا مقرتحا إلدارة املعرفة يف بيئة املشروعات
يدمج ما بني العمليات الرئيسية إلدارة املعرفة مع دورة حياة املشروع العامة.
كما أوصت الدراسة ابجراء املزيد من البحوث اليت ترتكز على اجلانب التجرييب يف جمال ادارة معرفة املشروعات.
 .4.5عنرب ،هشام ( )2016بعنوان دور املعايري الدولية إلدارة املشاريع يف زايدة جودة املشروع يف املؤسسات
األهلية العاملة يف قطاع غزة.
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور املعايري الدولية إلدارة املشاريع يف زايدة جودة املشروع يف املؤسسات األهلية العاملة
يف قطاع غزة ،ايضا التعرف على مستوى اجلودة يف املشاريع اليت تقدمها املؤسسات  ،حيث مت استخدام املنهج
الوصفي التحليلي على جمموعة من املدراء ومنسقي املشاريع يف املؤسسات وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات
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داللة بني توفر املعايري الدولية إلدارة املشاريع (إدارة تكامل املشروع ،إدارة نطاق املشروع ،إدارة خماطر املشروع  ،إدارة
مشرتايت املشروع  ،إدارة اتصاالت املشروع) وزايدة جودة املشروع ،ايضا توصلت الدراسة إىل وجود أتثري للمعايري
الدولية إلدارة املشاريع على زايدة جودة املشروع  ،وأن أكثر املعايري أتثريا على زايدة جودة املشروع هو إدارة موارد
املشروع  ،واخريا اوصت الدراسة بضرورة احلصول على موارد بشرية مدربة بشكل جيد ولديها القدرة على عمل خطة
لتحديد قنوات التواصل بني مجيع األطراف ذات الصلة ابملشروع .
 .5.5زيدان ،عبدالسالم ( )2013بعنوان  :العوامل املؤثرة يف جودة التصميم يف مشاريع التشييد
ذكر الباحث يف هذه الدراسة التصميم ذات أثر كبري يف أداء املشروع وإذا اخنفضت جودة التصميم ينخفض أداء
املشروع ،تطرق الباحث يف هذه الدراسة إىل جمموعة من املشكالت اليت يعاين منها قطاع التشييد حيث تبني أن
مشكالت التصميم حتوز الدرجة األوىل من حيث األمهية واألثر يف أداء املشروع .وذكر الباحث أن هناك جمموعة من
العوامل املؤثرة يف التصميم واملتعلقة ابجلهة املسؤولة عن إدارة املشروع ويربز دور إدارة املشروع يف تاليف العديد من
املشكالت  ،وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج والتوصيات من أمهها ختصيص وقت وكلفة أكرب ملرحلة
التخطيط والتصميم واشراك مجيع األطراف بدء من املراحل املبكرة للمشروع  ،استخدام تكنولوجيا املعلومات وانشاء
نظام إدارة واثئق املشروع إذ توفر هذه احللول أداة تواصل فعالة بني أطراف املشروع.
اثنياً :الدراسات األجنبية
 )2012) Kam Jugdev .6.5بعنوانLearning from Lessons Learned :
: Project Management Research Program
يف هذه الدراسة مت مناقشة الدروس املستفادة السابقة كطرق مهمة جلمع وتبادل املعرفة الرمسية وغري الرمسية للمشروع،
من خالل عرض نتائج ثالث دراسات من الربامج البحثية ،وذكر الباحث أن الدراسة تسهم يف جماالت إدارة املشاريع
و إدارة املعرفة والتعلم يف مكان العمل ،وأنه غالبا ما جترب األحداث السلبية للشركات على إضافة ممارسات الدروس
املستفادة لعمليات إدارة املشاريع اخلاصة هبم ،ابإلضافة إىل أنه جيب أن يكون هناك دعم من اإلدارات العليا ،وجيب
إشراك أصحاب املصلحة املناسبني وجيب أن تكوت املعرفة مشرتكة بطريقة مقننة وغري مقننة ،وأشار الباحث أن تكون
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الدروس املستفادة من األخطاء السابقة هي عمليات تنطوي على الرمسية والتعلم غري الرمسي وممارسات مشاركة املعرفة
.
 ,)2010( Anthony Yeong & Thou Than Lim .7.5بعنوان Integrating :
knowledge management with project management for project success

هدفت هذه الدراسة إىل حتسني جناح املشروع يف املنظمة من خالل دمج اسرتاتيجيات إدارة املعرفة مع ممارسات إدارة
املشاريع يف مشروع منوذجي يف دورة حياة املشروع النموذجية ،ذكر الباحثان وف ًقا التقرير الصادر عن جمموعة
 Standish Groupلعام  ، 2009فإن  ٪32فقط من مجيع املشاريع اليت مشلتها الدراسة تعترب انجحة ويتم
تسليمها يف الوقت احملدد ويف حدود امليزانية مع املميزات والوظائف املطلوبة.
قد يكون هذا مؤشرا على أن ممارسي إدارة املشاريع مل يستفيدو من ممارسات املعرفة املكتسبة من املشاريع السابقة
متكامال جيمع بني إدارة
منوذجا
ً
لضمان معدل جناح أعلى للمشاريع احلالية واملستقبلية .اقرتح الباحثان يف هذه الدراسة ً
املعرفة وإدارة املشاريع لتحسني جناح املشروع وابلتايل املسامهة يف القدرة التنافسية واالستدامة يف املنظمات ,خصلت

هذه الدراسة إىل أنه جيب أن هناك تكامل بني إدارة املعرفة مع إدارة املشروع لتعزيز جناح املشروعات يف املنظمات وأنه
من املهم فهم كيف ميكن انشاء املعرفة من خالل املشاريع وكيف يتم نقل املعرفة إىل أعضاء فريق املشروع يف شكل
معرفة ضمنية وصرحية ،ويفرتض من التغذية الراجعة واملستمرة يف دورة حياة املشروع أمر ضروري لتعزيز جناح املشروع،
اقرتحت الدراسة أن هناك عوامل تؤثر يف جناح املشروع ,وهي الثقافة والتكنلوجيا والعمليات فهي تؤثر على كل من
إدارة املعرفة و إدارة املشاريع ،أخريا اوصت الدراسة ابالهتمام مستقبال ابجراء مزيد من الدراسات حول أمهية التقاط
وتبادل املعرفة احلالية واجلديدة يف مجيع مراحل دورة حياة املشروع .
 ,)2007( Robert F. Cope III& Rachelle F. Cope& Teri L. Root .8.5بعنوان:
Effective Project Management: A Knowledge Management And
Organizational Citizenship Behavior Approach

أشارت الدراسة أن يف بيئة العمال احلالية ينظر إىل املشاريع على أهنا ركيزة بناء أساسية للنجاح التنظيمي وأن هناك
تفاعال قواي بني تدفق املشروع وتدفق املعرفة يف املنظمة ،وعليه يؤدي هذا التفاعل إىل اكتشاف مفهوم اسرتاتيجيات
460

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

إدارة املعرفة الفعالة إلدارة املشاريع على أساس املبادئ التوجيهية لسلوك املواطنة يف املنظمة ،وأشار الباحثون أن معظم
بيئات األعمال يتوفر هلا اإلمكانيات ولكن دون تعزيز ملشاركة املعلومات ،اهلدف من هذه الدراسة تسليط الضوء على
موضوع إدارة املعرفة يف سياق األعمال املوجهة حنو املشاريع ،وكيفية استخدام مديري املشاريع إلدارة املعرفة لتعزيز أو
انشاء بيئة مشروع أكثر فعالية ،تطرقت الدراسة إىل ذكر فوائد إدارة املعرفة ومعوقاهتا أيضا يف إدارة املشاريع ،توصل
الباحثون يف هناية هذه الدراسة إىل عدة نتائج وتوصيات من أمهها تطوير االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تعزز عمل إدارة
املعرفة يف بيئة املشاريع ،دعم وتزيد األشخاص العاملني أبدوات تساعدهم على أداء أعماهلم وحل املشكالت لريوا أهنم
ميتلكون املعرفة اللزمة يف بيئة املشروع .

.9.5

 ,)2006( Robert F. Cope & Rachelle F. Cope & Daniel G. Hotardبعنوان:
ENHANCING PROJECT MANAGEMENT WITH KNOWLEDGE
MANAGEMENT PRINCIPLES

أشار الباحثون يف هذه الدراسة إىل أن املشاريع تتطلب وظائف ذات معايري خاصة و أنه يف الغالب ال ميتلك مديرو
املشاريع يف اإلدارة الوسطى أي مزااي متنحهم من إجراء حتليالت للمشروع ،وأنه هذا املكان املناسب الذي ميتلك يف

مديرو املشاريع القدرة على االستفادة بشكل كبري من ممارسات إدارة املعرفة ( ،)KMوذكر الباحثون أن اهلدف من
هذه الدراسة البحث عن القضااي اليت كانت عائق أمام ممارسات إدارة املعرفة ملديري املشروع ،والفوائد الصرحية
والضمنية إلدارة املعرفة ملدير املشروع والعوامل احملفزة لذلك ،وأشار الباحثون على تطبيق املعرفة يف املشروع يتمثل يف
اجلانب الكثر عمقا يف إدارة املعرفة وتكمن هن امليزة التنافسية املستدامة للمنظمة يف ما يعرفه املوظفون وكيف ميكن
تطبيق هذه املعرفة على مشكالت العمل وإضافة هذه املعارف إىل مستودع املعرفة للمشروع لتعزيز ورفع قدرات
املنظمة ،خلصت الدراسة إىل أنه نظام إدارة املعرفة اجليد جيب أن يكون له ثالث خصائص وهي أوال حيتاج إىل
معاجلة مشكلة عمل حقيقية يتفق عليها اجلميع على أهنا مشكلة ،اثنيا ال ميكن للمنظمة احلفاظ على نظام إدارة
املعرفة بدون االهتمام أو املمارسة اجملتمعية اليت توفر احملتوى وتتحمل املسؤولية يف انشاء احملتوى ومشاركته ,اثلثا جيب
أن جتعل أنظمة إدارة املعرفة احلصول على احملتوى لألشخاص الراغبني بكل سهولة ,ابإلضافة إىل االستمرار يف تقدمي
األحباث جمال إدارة املشاريع وإدارة املعرفة .
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Sue Newell & Mike Bresnen& Linda Edelman& Harry .10.5
 ,)2006( Scarbrough & Jacky Swan،بعنوان :
Sharing Knowledge Across Projects Limits to ICT-led Project Review
Practices.

أشارت هذه الدراسة إىل أن أحد أهم االسرتاتيجيات الشائعة لنقل املعرفة من املشاريع إىل فريق املشروع هي
اسرتاتيجية (الدروس املستفادة) و ختزينها يف قاعدة بياانت ليتمكن اآلخرون من الوصول إليها يف الوقت املناسب،
وأشار الباحثون أن هذه االسرتاتيجية معتمدة على نطاق واسع ولكن قواعد البياانت ال تستخدم على نطاق واسع،
ومن نتائج هذه الدراسة أن االسرتاتيجيات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحصول على املعرفة
ونقلها عرب املشاريع اليت قد مت تنفيذها مل تكن مجيعها مفيده ،هناك استخدام حمدود لالسرتاتيجيات القائمة على
التكنولوجيا واالتصاالت وأمهية الشبكات االجتماعية لنقل املعرفة عرب املشاريع من قبل االخرين .

 .6النتائج :
توصلنا يف دراستنا إىل عدة إجاابت لتساؤالت املشكلة ،على النحو التايل :
 مت فحص ( )10دراسات من الفرتة الزمنية  ,2020-2006متمثلة يف الشكل التايل :
2

1
الفترة الزمنية للدراسات
0
2016 2018
2019 2020
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 أن هناك تشابه يف أغلب الدراسات السابقة حول الرؤى التالية ,وهي:

اعطاء صالحيات
أكثر لمدراء
المشروع
لالستفادة من
ممارسات إدارة
المعرفة

أهمية اتاحة
المعرفة
للمشروع و لمن
ارادها بكل
سهولة

أهمية تطوير
الموارد البشرية
وخاصة مدراء
المشاريع لتعزيز
مفهوم مشاركة
المعرفة

العمل على دمج
استراتيجيات
إدارة المعرفة مع
ممارسات إدارة
المشاريع

هناك تفاعل جيد
بين تدفقات
المشاريع وتدفقات
المعرفة داخل
المنظمة

إدارة المشاريع
هي الركيزة
األساسية لنجاح
المنظمة

أبرز الرؤى يف الدراسات السابقة
 ايضا هناك نقاط عدم اتفاق بني الدراسات ويعود ذلك إىل طبيعة وهدف كل دراسة وابرز االختالفات ونقاط الضعف ,وأبرزها
يف التايل:
أغلب الدراسات لم
تتطرق إلى عوائق أو
تحديات إدارة المعرفة
للمشروع .

 .7االستنتاج:

بعض الدراسات ركزت
على أدوات إدارة
المعرفة داخل المشروع
وبعضها يصب اهتمامه
حول الكوادر البشرية
للمشروع فقط.

أبرز االختالفات ونقاط الضعف
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االستفادة من المعرفة
التي نشأت خالل
المشاريع السابقة وبناء
قاعدة معلومات خاصة.
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هدفت هذه الدراس ـ ــة إىل تس ـ ــليط الض ـ ــوء على دور إدارة املعرفة يف إدارة املش ـ ــاريع واالطالع على بعض
الدراسات اليت تناولت ذلك اجملال ,وقد توصلنا إىل ما يلي :
• العمل على تعزيز مفهوم مشاركة املعرفة واملعلومات يف املشاريع.
• تعزيز عمل إدارة املعرفة يف بيئة املشاريع.
• حتويل املعرفة داخل املشروع إىل ميزة تنافسية للمنظمة.
• لقلة الدراسات العربية املتعلقة إبدارة املشاريع واملعرفة ,نوصي ابالستمرار يف تقدمي الدراسات اليت توضح
طبيعة العالقة بني إدارة املشاريع وإدارة املعرفة.
• العمل على وضع تقنني قانوين ملزم إدارة أي مشروع على وضع إدارة املعرفة ضمن اخلط االسرتاتيجية
للمشروع.
• دعم اإلدارة العليا للمشروع وتعزيز مفهوم إدارة املعرفة.
• انشاء مستودعات معرفية لكل جمال من جماالت املشروع .
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