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چکیده
این مقاله عملکرد مدیریت پروژه ،ناشی از استقرار ( PMIS2که در این پروژه از  7زیر سیستم تشکیل
شده است) را در پروژه قطار شهری اهواز مورد ارزیابی قرار داده است .درواقع هدف اصلی ،بررسی تاثیر
 PMISبر عملکرد مدیریت پروژه و موفقیت یا شکست پروژه است که بر این مبنا مفروضات  8گانه
تدوین و بررسی شده و با استفاده از یک مدل مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .در این بررسی از مدل دلون-
مک لین3و تام 4جهت معرفی ،بررسی و روابط بین مفروضات و روش حداقل مربعات جزئی ) (PLS5با
استفاده از نرم افزار SmartPLSجهت تحلیل دادهها استفاده شده است .به منظور پذیرش یا رد
مفروضات از روش پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه بین کارشناسان ،سرپرستان و مدیران مرتبط
با پروژه در هر  3بخش پیمانکار ،مشاور و کارفرما توزیع و تکمیل شده است .نتایج بررسی حاکی از آن
است که از بین مفروضات در نظر گرفته شده 4 ،مورد پذیرش میباشند .مفروضات پذیرش شده نشان
میدهد که سیستم اطالعات مدیریت پروژه به صورت غیرمستقیم بر عملکرد مدیریت در پروژه قطار
شهری اهواز تاثیر داشته است.
واژگان كلیدی ،PMIS :مدل دلون -مک لین وتامPLS ،

1این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رضا حمزه پور با عنوان" :بررسی تاثیر سیستم اطالعات مدیریت پروژه بر عملکرد مدیریت در
پروزه قطار شهری اهواز" در سال  3333از دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان است.
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مقدمه
امروزه اطالعات ،عامل اصلی کسب قدرت است و تسلط واقعی ،تسلط اطالعاتی است ومهمترین مشخصه جامعه قدرتمند در
اولویت دادن به عنصر اطالعات نهفته است تا جایی که عصرحاضر را "جامعه اطالعاتی" نامیدهاند .مهمترین وظایف مدیریت را
بهصورت کلی در برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل ،تامین نیروی انسانی ومنابع می توان خالصه کرد که انجام این امور
در واقع تصمیمگیری است و این تصمیم گیری بدون داشتن اطالعات ممکن نیست .جمع آوری و کسب اطالعات بدون داشتن
سیستم اطالعاتی ممکن نیست( .بهشتیان و ابوالحسنی )3384 ،سیستم اطالعاتی را میتوان از لحاظ فنی به صورت مجموعه-
ای از مولفههای مرتبط دانست که اطالعات را جمع آوری یا بازیابی ،ذخیره ،پردازش و توزیع کرده و به این ترتیب از تصمیم-
گیریهای صحیح پشتیبانی نموده و سازمان را کنترل میکند( .حمیدی فر .)3383،سیستمهای اطالعاتی را میتوان از جهات
گوناگون تقسیمبندی کرد .این تقسیمبندی را می توان از نظر نوع کاربرد و یا اجزا تشکیل دهنده آن و یا موارد دیگر انجام داد.
یکی از انواع سیستمهای اطالعاتی ،سیستم اطالعات مدیریت) (MIS6است .سیستم اطالعات مدیریت پروژه) (PMISنیز بسیار
مشابه سیستم اطالعات مدیریت است و تفاوت بین این دو بیشتر به رویکرد آنها باز میگردد .تمرکز  PMISبیشتر بر پروژه و
تمرکز  MISبر سازمان است .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر  PMISبر عملکرد مدیریت در پروژه قطار شهری اهواز است .که
برای ا نجام آن از مدل دلون مک لین و تام استفاده شده است .در این خصوص تعداد محدودی تحقیق داخلی که بیشتر
تحقیقات پایان نامه ای است انجام گرفته و در همگی آنها تاثیر  PMISبر عملکرد مدیریت مورد تایید قرار گرفته است .تعداد
زیادی تحقیق و مقاله خارجی نیز در این خصوص انجام گرفته که در دو مورد از آنها که مربوط به ریموند -برگرون7و اکرم
جالل کریم 8از مدل دلون-مک لین و تام استفاده شده و در هر دو تحقیق ،تاثیر  PMISبر موفقیت مدیریت و پروژه تایید شده
است(Raymond and Bergeron,2008) (Karim,2011).
در این مقاله نیز با در نظر گرفتن مدل دلون -مک لین و تام 8 ،فرضیه تدوین شده و جهت بررسی فرضیه ها و تحلیل داده ها
از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SmartPLSاستفاده شده است .از این روش در مواردی که حجم نمونه
کوچک بوده و یا توزیع متغیرها نرمال نباشد ،استفاده میشود.هدف رویکرد حداقل مربعات جزئی حداکثرکردن واریانس
متغیرهای وابستهای است که توسط متغیرهای مستقل تعریف میشوند .همانند سایر مدلهای معادالت ساختاری ،مدل حداقل
مربعات جزئی نیز دارای بخش ساختاری است که منعکس کننده ارتباط بین متغیرهای پنهان (مکنون) و یک جزء اندازهگیری
است (حبیبی )3333 ،رای رد یا پذیرش فرضیهها از روش پرسشنامه استفاده شده است و این پرسشنامهها بین  44نفر از
کارشناسان ،سرپرستان و مدیران مرتبط با پروژه در هر  3بخش پیمانکار ،مشاور و کارفرما توزیع و تکمیل شده است.
نتایج بررسی حاکی از آن است که از بین مفروضات در نظر گرفته شده 4 ،مورد تایید میباشند .مفروضات تایید شده نشان
می دهد که سیستم اطالعات مدیریت پروژه بر عملکرد مدیریت در پروژه قطار شهری اهواز تاثیر داشته است .البته این تاثیر به-
صورت غیرمستقیم است ،بدینصورت که سیستم اطالعات مدیریت پروژه بر کیفیت اطالعات خروجی و کیفیت اطالعات
خروجی بر میزان استفاده ،میزان استفاده مدیریت از سیستم بر عملکرد مدیریت و در نهایت عملکرد مدیریت بر کسب موفقیت
یا شکست پروژه موثر است .نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات ریموند -برگرون و اکرم جالل همسویی دارد.

1

سیستم اطالعات مدیریت
TPS3

است و به دنبال آن قرار میگیرد .پس از
سیستم اطالعات مدیریت تقریبا توسعه یافته سیستم اطالعاتی عملیاتی یا
انتقال و پردازش دادههای عملیاتی توسط  TPSخالصه عملیات مربوط به عملکردهای سازمان توسط  MISمحاسبه و در
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اختیار مدیران قرار میگیرد (زرگر )3382 ،سیستم اطالعات مدیریت یکی از ابزارها یا روشهایی است که بدان وسیله دادهها را
جمعآوری و تنظیم میکنند ،سپس آنها را به مدیران میدهند تا در انجام وظایفشان از آنها استفاده کنند ()Daft, 2011
سیستمهای اطالعاتی بخشی از سیستمهای اطالعاتی هستند که عملکرد مدیران میانی را پشتیبانی می کنند و برای نظارت و
کنترل عملکرد کسب و کار و پیش بینی عملکرد آتی از آنها استفاده میشود و همچنین از  TPSاستفاده کرده و با استفاده از
آن گزارش تهیه می کند (حمیدی فر)3383،
2

سیستم اطالعات مدیریت پروژه:

هر چه پروژه بزرگتر و ابعاد آن وسیعتر باشد مد یریت آن پیچیدگی بیشتری خواهد داشت .در اینصورت جمع آوری اطالعات از
نقاط مختلف آن و ارائه گزارش مقتضی و در زمان مناسب به مدیریت بهصورت یکپارچه از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد
بود؛ و این مساله بدون ایجاد و راه اندازی سیستم اطالعات مدیریت پروژه امکانپذیر نخواهد بود .سیستمهای اطالعات مدیریت
پروژه یک نوع نظام مدیریتی مبتنی بر اطالعات است که در آن ضمن تامین نیازمندیهای اطالعاتی پروژهها ،مدیریت پروژه با
استفاده مناسب از ابزارهای مکانیزه انجام میگیرد (حمیدی فر .)3383،سیستم اطالعات مدیریت پروژه ،سیستمی است
یکپارچه که هدف آن تسهیل جریا ن های اطالعاتی و ارتباطی بین ارکان و اجزای پروژه میباشد و جهت تسریع در امور
تصمیم گیری مدیران ،دسترسی به اطالعات دقیق ،صحیح و به روز پروژه ها ،گام بر میدارد (محمدی .)3388،در ضمن باید
اذعان نمود که" :علی رغم اهمیت تئوریکی و عملی سیستمهای  PMISدر زمینه مدیریت پروژه ،تاکنون مطالعات اندکی در
زمینه استفاده واقعی و تاثیرات اینگونه سیستمها انجام گرفته است" ( .)Raymond and Bergeron,2008وظیفه
سیستمهای اطالعاتی مدیریت پروژه ،گردآوری ،پردازش و پاالیش دادههای خام پروژه و ایجاد اطالعات پایهای و تحلیل شده
مورد نیاز مدیریت در تمام سطوح است .برخی صاحبنظران سیستم اطالعات مدیریت پروژه را بخشی از سیستم اطالعات
مدیریت و برخی مجزای از آن در نظر می گیرند .اما در هر صورت این دو بسیار مشابه یکدیگر هستند و تفاوت این دو به
رویکرد آنها باز میگردد .رویکرد MISسازمانی و رویکرد وتمرکز PMISبر پروژه است .پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی کیفیت
سیستم اطالعات مدیریت پروژه و پاسخ به این پرسش است که آیا سیستمهای اطالعات مدیریت پروژه تاثیری بر عملکرد
مدیریت و پروژه قطار شهری اهواز دارد؟ همچنین میزان تاثیر چنین سیستمهایی را در این پروژه از طریق میزان استفاده
مدیریت از آن بررسی کند و چنین چیزی از بررسی وضعیت و کیفیت  PMISپروژه قطار شهری اهواز و کیفیت اطالعات
بدست آمده از آن امکان پذیر است .محدودهای که این تحقیق در مورد آن انجام میشود پروژه قطار شهری اهواز است.
3

محل و علل انجام تحقیق

محل اجرای تحقیق پروژه خط یک قطار شهری اهواز است .عملیات اجرایی این پروژه از سال  3385آغاز گردید .این خط
دارای  23ایستگاه و  7کراس آور است که منطقه زرگان درشمال شرقی شهر را به بیمارستان بقایی در جنوب غربی متصل
مینماید .طول این خط حدود  23کیلومتر است .با شروع عملیات اجرایی در ایستگاهها و نیز در بخش دپو اقبال(در ابتدای
مسیر) و پارکینگ گلستان(در بخش انتهایی مسیر) و لزوم جمعآوری اطالعات فعالیتهای انجام شده در جبهههای کاری
مذکور و با توجه به گستردگی عملیات اجرایی و نیز پراکندگی جغرافیایی نیازمند سیستمی جهت جمعآوری و ثبت اطالعات
مورد نیاز مدیریت بود .در ابتدای پروژه ،اطالعات عملیات اجرایی ،گزارشهای انبار و مواد و مصالح ،نیروی انسانی و ماشین
آالت در نرم افزار اکسل جمعآوری میگردید .پس از مدت کوتاهی و با افزایش حجم اطالعات پروژه ،استفاده از نرم افزار اکسل
به تنهایی جوابگوی جمعآوری اطالعات و ارائه گزارش به مدیریت در زمان مقتضی(کوتاهترین زمان) نبود .نیاز به وجود یک
بانک اطالعاتی گسترده که قابلیت جمعآوری و ثبت اطالعات عملیات مذکور را داشته و عالوه بر آن بتواند اطالعات کلیه ارکان
پروژه را بصورت یکپارچه و هماهنگ و متناسب با خواستههای مدیریت ارائه نماید از همان ابتدا احساس گردید .بنابراین هسته
اصلی سیستم اطالعات مدیریت پروژه که بخشی از سیستم اطالعات مدیریت پروژه را تشکیل میدهد با استفاده از نرم
افزارهای پایگاه دادهای مانند اکسس و  SQL Serverو همچنین اکسل ایجاد گردید و به مرور زمان تکامل یافت.
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سیستم اطالعات مدیریت پروژه قطار شهری اهواز:

سیستم اطالعات مدیریت پروژه قطار شهری اهواز از  7زیر سیستم زیر تشکیل شده است:
 .3سیستم یکپارچه دادههای پروژه)(PDIS34
 .2سیستم تهیه و به روزآوری برنامههای زمانبندی داخلی و مصوب پروژه
 .3سیستم صورتمجالس و صورت وضعیتهای موقت
 .4سیستم رایورز امور مالی و انبار
 .5پرتال مرکز کنترل اسناد)(DCC33
 .6پرتال  DCCمهندسی
 .7سیستم تهیه و بایگانی عکسها ،فیلمها و مستندات پروژه
 1-4سیستم یکپارچه داده های پروژه)(PDIS

این سیستم مهمترین قسمت  PMISپروژه را تشکیل میدهد .مهمترین گزارشهای خروجی آن عبارتند از:
 .3گزارش کل فعالیتهای انجام شده اجرایی روزانه( در بازه های زمانی متفاوت)
 .2گزارش احجام و مقادیر انجام شده عمده پروژه
 .3گزارش وضعیت تولید سگمنت ،حفاری مکانیزه با )TBM(Tunnel Boring Machine

 .4گزارش وضعیت نیروی انسانی و ماشین آالت پروژه
 .5گزارش مسائل و مشکالت اجرایی پروژه
 .6گزارش مصالح وارده به پروژه ،میزان بتنریزی هفتگی و ماهیانه به مشاور کارفرما
 .7گزارشهای متفرقه و موردی (در مورد میزان احجام اجرایی ،وضعیت پیمانکاران دست دوم و )...
 2-4سیستم تهیه و به روزآوری برنامه های زمانبندی داخلي و مصوب پروژه

برنامههای زمانبندی جزء مهمترین منابع اطالعاتی و تصمیمگیری مدیران پروژه هستند .این برنامهها که توسط واحد برنامه-
ریزی و کنترل پروژه کارگاه و با همکاری واحد PMOگروه حمل و نقل ریلی تهیه میشوند بهصورت منظم و هفتگی به روز
میشوند.
 3-4سیستم صورت مجالس و صورت وضعیتهای موقت

صورتمجالس و صورتوضعیت های موقت پروژه از جمله مهمترین منابع اطالعاتی مهم و مورد نیاز مدیران است .این دو
گزارش توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت کیسون در پروژه قطار شهری اهواز بهصورت ماهیانه تهیه میشوند .هر
دو سیستم با نرم افزار اکسل تهیه شده و به یکدیگر لینک هستند.کلیه فایلهای مذکور به صورت طبقه بندی شده در یک
سیستم کامپیوتری ذخیره میشوند.
 4-4سیستم رایورز امور مالي و انبار

سیستم رایورز یک پایگاه داده مبتنی بر  SQL Serverاست .این سیستم از بخشهای متعددی مثل حوزه مدیریت ،حوزه
مالی ،حوزه اداری ،حوزه بازرگانی ،حوزه بازرگانی -فروش و توزیع ،حوزه تولید و تجهیزات تشکیل شده است .این سیستم خود
بخشی از  PMISپروژه است که سه واحد انبار و امور مالی و تدارکات  -پشتیبانی بیشترین استفاده از آن را دارند.
 5-4پرتالهای مركز اسناد

این پرتالها یک نوع پایگاه داده بوده که جهت ثبت و بایگانی نامهها ،اعم از نامههای ارسالی از پیمانکار به مشاور و کارفرما و
نیز نامههای ارسالی از کارفرما و مشاور به پیمانکار و سایر نامهها و دستور العملها استفاده میشود.
Project Data Integration System
Document Control Center
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 6-4پرتالهای نقشهها TQ12 ،ها و NCR13ها

این پرتالها یک نوع پایگاه داده بوده که جهت ثبت و بایگانی نقشههای مورد نیاز عملیات اجرایی در پروژه ،گزارشهای پرس و
جوهای فنی و عدم انطباقهای کیفی فعالیتهای اجرایی استفاده میشود.
 -7-5سیستم بایگاني عکسها و مستندات

جهت مستند سازی و ثبت تصویری پیشرفت و نیز وقایع رخداده در پروژه عکسها و فیلمهای مورد نیاز با بازدید منظم دورهای
و هفتگی از پروژه توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه تهیه شده و در چندین هارد اکسترنال بهصورت طبقهبندی شده با
تاریخ بازدید رخ داده ثبت میگردند .مجموعه سیستمهای معرفی شده فوق ،اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیری توسط
مدیران پروژه را فراهم میآورد.
5

مدل مفهومي تحقیق:

بیشتر محققین جهت بررسی تاثیر این سیستم بر مدیریت و پروژه از مدلهای مفهومی دلون و مک لین و تام) (TAMاستفاده
کردهاند .مدل دلون مک لین و همچنین مدل ( TAMمعرفی شده توسط فرد دیویس )34از جمله مدلهای شناخته شدهای
هستند که در بسیاری از تحقیقات مورد استفاده قرار گرفتهاند.)Delone and Mclean, 2008( )Peter et al, 2008( .
در این تحقیق از مدل ترکیبی استفاده میشود .این مدل ترکیبی از مدل دلون -مک لین و  TAMاست که توسط ریموند و
برگرون مورد استفاده قرار گرفته است ( .)Raymond and Bergeron,2008این مدل از  5مولفه (یا سازه) تشکیل می شود.
مولفههای مدل تحقیق عبارتند از:
 کیفیت PMIS

 کیفیت بازده اطالعات PMIS
 درجه استفاده از PMIS

 تاثیر  PMISبر مدیریت

 تاثیر PMISبر موفقیت پروژه
شکل شماره ( )3مدل تحقیق را نشان میدهد که مستطیلها نشاندهنده مولفهها وپیکانها نشاندهنده فرضیهها هستند:
H2

کیفیت PMIS

میزان استفاده از PMIS

H3

H4
H6

H1
H4

H7

کیفیت اطالعات PMIS

H5

تأثیر بر روی پروژه

تأثیر بر روی مدیریت

شکل شماره 1

12

Technical Query
Non Conformance Report
14
Fred Davis
13
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6

فرضیههای تحقیق:

با توجه به ماهیت مدل تحقیق و چند متغیره بودن آن از مدل معادله ساختاری ( )SEM35در بررسی و تحلیل دادههای تحقیق
استفاده خواهد شد که جزء روشهای جدید تحلیل آماری است (حبیبی )3333،بر اساس مدل تحقیق انتخاب شده فرضیههای
زیر را خواهیم داشت که در شکل شماره( )3با پیکانها مشخص شدهبودند:
 .1کیفیت  PMISبر کیفیت اطالعات خروجی سیستم تاثیردارد.
 .2کیفیت  PMISبر میزان استفاده از این سیستم تاثیردارد.
 .3کیفیت  PMISبر عملکرد مدیریت پروژه تاثیردارد.
 .4کیفیت اطالعات خروجی  ،PMISبر میزان استفاده از این سیستم تاثیردارد.
 .5کیفیت اطالعات خروجی  ،PMISبر عملکرد مدیریت پروژه تاثیر دارد.
 .6میزان استفاده از  ،PMISبر عملکرد مدیریت پروژه تاثیردارد.
 .7میزان استفاده از  ،PMISبر کل پروژه تاثیر دارد.
 .8تاثیر PMISبر عملکرد مدیریت پروژه ،بر کل پروژه تاثیردارد.
7

پرسشنامه

بر اساس مدل مفهومی ارائه شده که قبال معرفی شد ،پرسشنامه مشتمل بر  32پرسش با طیف لیکرت  5نقطهای در  5دسته
مطابق با مولفههای ارائه شده در مدل طبقه بندی شده و در اختیار کارشناسان ،سرپرستان و مدیران مرتبط با پروژه در هر 3
بخش پیمانکار ،مشاور و کارفرما .قرار گرفت .جامعه آماری برابر  44نفر بود و برای تهیه نمونه آماری از روش سرشماری
استفاده شد و بنابراین جامعه و نمونه آماری هر دو برابر  44نفر شد .دسته بندی سواالت پرسشنامه مطابق جدول شماره  3به
شرح زیر است:
جدول شماره  - 1دسته بندی سواالت پرسشنامه
شماره سوالها

موضوع مورد بررسی

از  3تا 8
از  3تا 34
از  35تا 33
از  24تا 23
از  34تا 32

کیفیت PMIS
کیفیت اطالعات خروجی از PMIS
درجه استفاده از PMIS

تاثیر  PMISبر مدیریت
تاثیر PMISبر پروژه

جهت بررسی روایی اولیه پرسشنامه ،پرسشهای مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش توسط  4خبره دانشگاهی و یکی از
مدیران پروژه بررسی و اصالح شده است .بررسی روایی نهایی و پایایی پرسشنامه در ادامه خواهد آمد.
8

تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق:

پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها در اکسل ثبت شدهاند .در مرحله بعد دادهها به نرم افزار SmartPLSوارد شدهاند .پس از
ورود دادهها ،ساخت مدل با استفاده از مدل مفهومی معرفی شده در تحقیق که قبال اشاره شد صورت گرفته است.
9

آزمونها

آزمون مدل در SmartPLSدو نوع است :الف -آزمون الگوی اندازه گیری که مربوط به بررسی روایی ابزارهای اندازهگیری است.
روایی اولیه تایید شد و روایی و پایایی ترکیبی پس از اجرای آزمون  PLSبدست خواهد آمد.
ب -آزمون الگوی ساختاری که به آزمون فرضیههای تحقیق و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر مربوط است.
Structural Equation Model
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1-9

آزمون های الگوی ساختاری(:آزمون الگوریتم )PLS

این آزمون جهت محاسبه موارد زیر استفاده میشود:
برای محاسبه ضرایب مسیر  -واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل  -بار عاملی متغیرهای مشاهده
شده  -اثر غیر مستقیم وکل متغیرها بر یکدیگر .نتیجه اجرای آزمون در شکل شماره  2آمده است:

شکل شماره  2اجرای آزمونPLS

اعداد بین  4/3و  4/6نشان دهنده با اهمیت بودن رابطه هستند و باالتر از آن بسیار مطلوب هستند .و در این آزمون همگی با
اهمیت و یا دارای اهمیت باال بودند.
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 2-9بررسي روایي:

در بررسی روایی تشخیصی سازهها دو مالک می بایست مورد بررسی قرار گیرد:
الف) بررسی بار تقاطعی گویهها :پس از اجرای آزمون  PLSانجام میشود و بار تقاطعی هر یک از گویهها(یا پرسش های) بر
مولفه (سازه) خود و سازههای دیگر را نشان میدهد .بار عاملی هر گویه بر سازه خود باید حداقل  4/3بیشتر از بار عاملی آن بر
دیگر سازهها باشد ،که در این تحقیق بار عاملی هر گویه (پرسش) بر سازه خود  4/3بیش از بار عاملی بر سازه های دیگر شد
ب) بررسی همبستگی بین متغیرهای پنهان :این مورد نیز پس از اجرای آزمون  PLSمحاسبه میشود .اعداد روی قطر باید
بیش از همبستگی یک سازه با سازه های دیگر باشد .در بررسی بار تقاطعی گویه ها(پرسش ها) ،پس از اجرای آزمون ،بار عاملی
هر گویه(پرسش) ،بر سازه خود  4/3بیش از بار عاملی بر سازه های دیگر شد و همچنین نتیجه بررسی همبستگی بین
متغیرهای پنهان به شرح جدول شماره  2است:
جدول - 2همبستگي بین متغیرهای پنهان
میزان استفاده ازPMIS

کیفیتPMIS

4/82

4/77
4/35

کیفیت اطالعاتPMIS

تاثیر بر پروژه

تاثیر بر مدیریت
4/65

تاثیر بر مدیریت

4/65

4/84
-4/82

4/48
4/35

تاثیر بر پروژه

4/72
4/57

-4/43
-4/33

4/26
4/35

کیفیت اطالعاتPMIS
کیفیتPMIS
میزان استفاده ازPMIS

در جدول نیز اعداد روی قطر از سایر بیش از همبستگی یک سازه با سازههای دیگر است بنابراین پرسشنامه از روایی الزم
برخوردار است.
 3-9بررسي پایایي تركیبي
پس از اجرای آزمون PLSامکان آزمون پایایی پرسشنامه وجود دارد .نتایج آن در جدول شماره  2زیر ستون Compose

 Reliabilityنوشته شده است که پایایی ترکیبی است .ستون آخر نیز آلفای کرونباخ را نشان میدهد .میزان قابل قبول برای
آن ها باید بیش از  4/7باشد:
جدول - 3بررسي پایایي تركیبي
Cronbachs Alpha

R Square

4/85
4/83
4/73
4/76
4/88

4/33
4/33
4/55

Composite
Reliability

4/88
4/87
4/87
4/83
4/33

4/33

مولفه ها
تاثیر بر مدیریت
تاثیر بر پروژه
کیفیت اطالعات PMIS
کیفیت PMIS
میزان استفاده از PMIS

همانطور که از جدول پیداست هم پایایی ترکیبی و هم آلفای کرونباخ نشاندهنده اعتبار ترکیبی هر یک از سازههاست .بنابراین
پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
 4-9آزمون Bootstrapping

برای بررسی معنا داری ضرایب مسیر و بارهای عاملی از این آزمون استفاده میکنیم .پس از اجرای آن ،شکل 3را داریم:
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شکل شماره  - 3آزمون Bootstrapping

سواالت با شماره مشخص شدهاند که به این شماره گذاری در فصل سوم اشاره شده است .اعداد روی خطوط مسیر(که همان
فرضیه ها هستند) و نیز خطوط مربوط به بارهای عاملی همانند آزمون  tتفسیر میشوند .ضرایب بین متغیرها باید از  3/36در
سطح خطای  4/45بیشتر باشد تا رابطه معنادار باشد و اگر بیش از  2/58باشند در سطح  4/43معنا دار هستند .مسیرهای
معنادار با رنگ قرمز در شکل  2مشخص شدهاند و به این معنی هستند که فقط این فرضیه ها مورد پذیرش واقع شده اند.
 5-9آزمون Blindfolding

جهت بررسی کیفیت مدل از این آزمون استفاده میشود .در شکل شماره  4مستطیلهای زرد سواالت پرسشنامه ،بیضیها
مولفهها و پیکانها فرضیه های تحقیق را نشان میدهند.این آزمون دو مقدار اعتبار افزونگی36و همچنین اعتبار اشتراک یا
CV-Redundancy
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روایی متقاطع37را محاسبه می کند .در صورتی که هر دو روایی مثبت باشند ،مدل کیفیت دارد .مقادیر محاسبه شده آن ها را
نشان میدهد:

شکل شماره - 4آزمون Blindfolding

همانطور که از شکل شماره  4نیز پیداست کلیه مقادیر مربوط به روایی افزونگی و متقاطع (اعداد داخل دایرهها) مثبت هستند
و نشاندهنده کیفیت مدل است.
 6-9آزمون بررسي كیفیت ابزارهای اندازهگیری

در این آزمون کیفیت ابزارهای اندازهگیری سنجیده میشود .نتایج آن در جدول شماره  4نشان داده شده است .اعداد ستون
آخر باید مثبت باشند که همانطور که در جدول پیداست همگی مثبت هستند و نشان دهنده کیفیت ابزارهای اندازهگیری
است:
جدول - 4آزمون بررسي كیفیت ابزارهای اندازهگیری
مولفه ها

1-SSE/SSO

SSE

SSO

4/23

33/73

27

تاثیر بر مدیریت

4/42

47/75

83

تاثیر بر پروژه

4/37

334/85

362

کیفیت اطالعات PMIS

4/33

374/47

236

کیفیت PMIS

4/47

73/32

335

میزان استفاده از PMIS

CV-Communality
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 11نتیجهگیری
با توجه به نتایج آزمونهای  PLSو  ،Bootstrappingفرضیههای مشخص شده با رنگ قرمز با شمارههای  3-4-6-8مورد
پذیرش قرار گرفته ،و مابقی رد میشوند .فرضیههای پذیرش شده با نتایج حاصل از تحقیقات ریموند و برگرون( )2448و
همچنین اکرم جالل( )2433همسویی دارد:
 .1کیفیت  PMISپروژه قطار شهری اهواز بر کیفیت اطالعات خروجی سیستم تاثیردارد.
 .2کیفیت  PMISپروژه قطار شهری اهواز بر میزان استفاده از این سیستم تاثیردارد.
 .3کیفیت  PMISپروژه قطار شهری اهواز بر عملکرد مدیریت پروژه تاثیردارد.
 .4کیفیت اطالعات خروجی  ،PMISبر میزان استفاده از این سیستم تاثیردارد.
 .5کیفیت اطالعات خروجی  ،PMISبر عملکرد مدیریت پروژه تاثیر دارد.
 .6میزان استفاده از  ،PMISبر عملکرد مدیریت پروژه تاثیردارد.
 .7میزان استفاده از  PMISبر کل پروژه تاثیر دارد.
 .8تاثیر PMISبر عملکرد مدیریت پروژه ،بر کل پروژه تاثیردارد.
فرضیه اول مورد پذیرش است .این امر نشان میدهد هر چه  PMISکیفیت بیشتری داشته باشد کیفیت اطالعات خروجی از
آن بهتر خواهد بود.
فرضیه دوم رد شده است که نشان میدهد کیفیت  PMISتاثیری بر میزان استفاده از آن ندارد .ممکن است این مساله به این
دلیل باشد که مدیران به طور مستقیم با سیستم سر وکار ندارند و اطالعات خروجی از آن برای آنان اهمیت بیشتری نسبت به
ظاهر سیستم داشته باشد.
فرضیه سوم نیز رد شده است .این مساله میتواند به ماهیت و تعریف  PMISبازگردد که در فصل دوم به آن اشاره شد چون
همانطور که گفته شد خروجی این سیستم که اطالعات مورد نیاز مدیریت باشد بر تصمیمگیری مدیران موثر است و نه خود
سیستم.
فرضیه چهارم مورد پذیرش است که نشان می دهد که یک سیستم اطالعاتی با کیفیت میزان استفاده از آن را توسط مدیریت
افزایش میدهد.
فرضیه پنجم رد شده است .کیفیت اطالعات خروجی شرط الزم برای تاثیرگذاری بر مدیریت است اما کافی نیست بلکه میزان
استفاده از از این اطالعات با کیفیت بر تصمیم گیری آنان موثر است .همانطور که در فصل دوم نیز به آن اشاره شد نتایج تجربی
در بعضی موارد ،این اعتقاد را تقویت میکند که مدیران ممکن است علی رغم وجود الگوهای رسمی تصمیمگیری ،در بسیاری
ازموارد با اتکاء بر الهام و بینش ،تجربه یا قضاوت شخصی تمایل برتصمیمگیری دارند حتی اگر این سیستم بتواند اطالعات
مربوط را در اختیار مدیر قرار دهد.
فرضیه ششم مورد پذیرش است .همانطور که قبال اشاره شد این سیستم اطالعات حیاتی از پروژه در اختیار مدیران قرار می-
دهد و بدون آن تصمیمگیری را برای مدیران دشوار مینماید .بنابراین گمان میرود استفاده هر چه بیشتر از سیستم باعث
تاثیرگذاری هر چه بیشتر بر عملکرد مدیریت خواهد بود.
فرضیه هفتم رد شده است .صرف وجود چنین سیستم لزوما به معنای موفقیت پروژه نخواهد بود .تمایل مدیریت به استفاده یا
عدم استفاده از  PMISدر تصمیمگیریها بر پروژه تاثیر گذار خواهد بود.
فرضیه هشتم مورد پذیرش است .طبق تعریف استاندارد  ،PMBOKدر فصل دوم ،مدیریت پروژه کاربرد دانش ،مهارتها،
ابزارها و تکنیکهای مربوط به فعالیت های پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است و یکی از مهمترین این ابزارها PMIS
است .بنابراین استفاده از این مهمترین ابزار توسط مدیریت الزامات پروژه را تامین خواهد نمود.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده نتیجه گیری می شود که سیستم اطالعات مدیریت پروژه قطار شهری اهواز بر عملکرد
مدیریت تاثیر غیر مستقیم دارد .میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که  PMISبه واسطه اطالعات با کیفیت ،استفاده بیشتر از
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سیستم و تاثیرات ویژهای که بر روی مجموعه مدیریت پروژه دارد میتواند بر پروژه تاثیر داشته باشد .باید توجه داشت که در
صورتی که سیستم مناسبی وجود داشته باشد که بتواند اطالعات با کیفیت و مناسبی را تولید کند و این اطالعات توسط
مدیریت مورد استفاده قرار گیرد میتوان امیدوار بود که اینگونه سیستمها میتوانند در موفقیت پروژه تاثیر مثبت داشته باشند.
عدم استفاده از اطالعات به وجود آمده از اینگونه سیستمها توسط مدیریت تاثیر مناسبی بر عملکرد مدیریت و پروژه نخواهد
داشت.
استفاده از  PMISدر پروژه قطار شهری اهواز توسط مدیران پروژه به احتمال بسیار زیاد ،تاثیر خود را بر بهبود بهرهوری
عملکرد آن ها به همراه خواهد داشت .همچنین با توجه به معیارهای اندازهگیری تاثیر این سیستم بر مدیریت ،انتظار میرود
این تاثیر شامل کاهش زمان مورد نیاز برای تصمیمگیری ،کیفیت مناسب تصمیمها ،بهبود در زمانبندی ،مدیریت هزینهها و
بودجهها ،نظارت و ارزیابی بهتر بر پروژه و نظایر اینها باشد .این مساله به خصوص اگر در مورد مدیریت زمان ،هزینه و کیفیت
بیشتر مشهود باشد موفقیت پروژه را نیز به همراه دارد زیرا این معیارها سه معیار کلیدی در موفقیت هر پروژه بر اساس
استاندارد  PMBOKهستند .البته باید توجه داشت حجم اطالعات خروجی از این سیستمها به اندازهای زیاد نباشد که باعث
سردرگمی و تمایل بیشتر مدیران و سرپرستان به تصمیمگیری بر اساس قضاوت و نظر شخصی آنان شود.
 11پیشنهادها و توصیهها
با همه مسائل اشاره شده ،باید توجه داشت که  PMISپروژه قطار شهری اهواز که از چندین زیر سیستم تشکیل شده است،
علیرغم تالش بسیار صورت گرفته در تولید و بهبود آنها ،با دو مساله روبرو است:


نخست اینکه اطالع کافی از کمیت و کیفیت آنها برای بعضی از مدیران و سرپرستان وجود ندارد.

 دوم اینکه این سیستم از یکپارچگی الزم برخوردارنیست.
 -3برای حل مساله اول به نظر میرسد برگزاری جلسههای آموزشی و آگاهیدهنده ،معرفی سیستمهای موجود و آشنایی با
قابلیت های آن در استفاده بیشتر از آن ها توسط مدیران تاثیر بسزایی خواهد داشت .اینگونه جلسههای آموزشی بهتر است با
حضور کلیه دست اندرکاران مرتبط با سیستم اعم از مدیران و یا کاربران آن صورت گیرد .اطالع رسانی کامل در این خصوص
احتمال استفاده بیشتر از این سیستمها در تصمیمگیریهای مدیران و سرپرستان را افزایش خواهد داد.
 -2در مورد مساله دوم الزم به ذکر است که شاخص عملکرد هزینهای پروژه یکی از شاخصهای مهم و تاثیر گذار در ارزیابی
عملکرد مدیریت و پروژه است .برای تهیه شاخص عملکرد هزینهای پروژه نیز به دو مقدار ارزش حاصله و هزینههای واقعی
است .اما از آنجاییکه اطالعات ارزش حاصله وهزینه پروژه توسط دو واحد برنامهریزی و کنترل پروژه و نیز امور مالی بهصورت
جداگانه تهیه شده و در اختیار مدیریت قرار میگیرد ،عمال امکان تهیه چنین شاخصی در پروژه وجود ندارد .بنابراین
یکپارچگی سیستمهایی که این دو مقدار را اندازهگیری میکنند باعث خواهد شد تا شاخصهای کلیدی مورد نیاز برای تصمیم
گیری مدیریت مانند شاخص هزینه) (CPI38و همچنین شاخص زمانی نیز سریعتر و دقیقتر در اختیار آنان قرار گیرد.
همچنین یکپارچه کردن هر چه بیشتر این سیستمها مسئولین و پرسنل سایر واحدها را از قابلیتهای دیگر سیستمها آگاه
خواهد ساخت و باعث تشریک مساعی بیشتری در رسیدن به اهداف پروژه خواهد بود .این یکپارچگی با توجه به تفاوت سیستم
رایورز و برنامه های زمانبندی و صورت وضعیتها ،احتمال نیاز به وجود یک واسط یا کاربر را خواهد داشت.
بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت حیاتی شاخصهای کلیدی مورد نیاز در تصمیمگیری و دیگر شاخصها ،واز
آنجاییکه ترکیب سه سیستم صورت وضعیتها و تعدیلها ،برنامههای زمانبندی و رایورز امور مالی امکان اندازهگیری این
شاخصها را میسر خواهد ساخت ،این سه سیستم یا با یکدیگر ترکیب شوند و یا نتایج حاصل از آنها در اختیار دیگر سیستمها
قرار گیرد .سیستم صورت وضعیتها و تعدیلها امکان اندازهگیری ارزش حاصله پروژه ،برنامههای زمانبندی امکان بودجهبندی
فعالیتها و نیز سیستم رایورز امور مالی امکان اندازهگیری هزینههای پروژه را فراهم میآورد.
Cost Performance Index
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