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 استان مطالعه مورد ای؛ حرفه و فنی آموزش در سازمانIT های  پروژه ریسک مدیریت ارزیابی

 لرستان
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 چکیده

 مورد ای؛ حرفه و فنی آموزش سازمان درفناوری اطالعات  های پروژه ریسک مدیریت ارزیابیهدف مقاله حاضر 

در راستای آزمون فرضیه های تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق از شاخص . می باشد لرستان استان مطالعه

مبتنی  کار و کسب محیط ها، فعالیت و فرایندها سایر کاربر، شناخت ها، داده صحت سیستم، فنی کیفیتهای 

 از و میدانی و ایی کتابخانهجمع آوری داده های تحیق حاضر  روش. استفاده شد هیرشیم و لیتینبر مدل های 

بود و برای تجزیه و تحلیل داده های از روش تحلی  لیکرت مقیاس پنج با سوال 23 حاوی پرسشنامه، ابزار طریق

 حدود با لرستان، استان ای حرفه و فنی سازمان تحقیق حاضر آماری جامعه. میانگین و واریانس استفاده شد

 فرمول در محاسبه و استفاده با و تصادفی گیری نمونه روش طریق از. شد انتخاب پرسنل، نفر 555 تقریبی

نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که . شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 255 ،5050 خطای سطح با کوکران

می تواند  میزان شناخت کاربرو  سیستمنمی توان بطور یقین ادعا نمود که از دیدگاه کاربران، میزان کیفیت فنی 

ارتباط ، از دیدگاه کاربران، میزان صحت داده ها .نیست مطلوبی حد در دربر میزان ریسک پروژه های فناوری 

می تواند بر میزان ریسک پروژه های فناوری  شرایط محیطی کسب و کارو  سیستم با سایر فرآیندها و فعالیت ها

  .باشدمی  در در حد مطلوبی اطالعات 

 

 .، برابری میانگینای حرفه و فنی آموزشریسک، فناوری اطالعات،  :لیدواژهک
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 مقدمه .0

های نوین اطالعات و ارتباطات در بخش دولتی با هدف ایجاد سازمان های کارا و ارائه خدمات استفاده از فناوری

مورد توجه کارگزاران بخش به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر، در اغلب کشورهای جهان 

درک اهمیت کاربرد فناوری اطالعات در بخش دولتی و نقشی که فناوری اطالعات می . عمومی قرار گرفته است

تواند در اصالحات بخش عمومی ایفا نماید، سیاستگزاران جوامع مختلف را بر آن داشته است تا با در دستور قرار 

رهای نهادی و اجرایی کاربرد فناوری اطالعات در بخش دولتی را دادن آن و وضع خط مشی های مرتبط، بست

بطوریکه درگیر شدن وبهره برداری از فرصتهای ایجاد شده توسط (. 25: 0232فقیهی و یعقوبی، )فراهم آورند

 (. 061: 3552، 0راسل و همکاران)فناوری اطالعات، تقریبا یکی از مباحث مهم برای هر سازمان مدرن است 

با تغییرات سریع تکنولوژی، . ارزش در کنار سایر عوامل تولید بشمار می آید اطالعات بعنوان عاملی پر امروزه،

های اطالعاتی کارآمد از الزامات رسیدن به جهانی شدن وگسترده تر شدن دامنه فعالیت موسسات، وجود سیستم

اجرای پروژه های فناوری  های مشاهده شده قبل و حینمزیت رقابتی است و شناسایی و مدیریت ریسک

دو از  بنابراین، باید هر .ریسک فرد و اجتماع را در برمی گیرد .این زمینه ایفا می کند نقش اساسی در اطالعات،

پذیرد و ها یا در واقع تمامی آنها تحت تاثیر ریسک انجام میاکثر فعالیت .نحوه برخورد با آن آگاهی پیدا کنند

فیزیکی  روانی، سیاسی، اجتماعی، خسارات ناشی از این مقوله اقتصادی، .به بار آوردممکن است نتایج نامطلوبی 

های مدیریت ریسک که در حقیقت یک اصول کاربردی در جهت کاهش بنابراین، باید از تکنیک .و قانونی است

ریسک مدیریت  (.55 :0232سترگ دره شوری و همکاران، ) هاست، استفاده شودهای اینگونه ریسکخسارت

بهره . استفاده شود( چارچوب)باید یک فعالیت پیشگیرانه باشد و برای موفقیت الزم است از یک روش استاندارد 

دست دادن فرصت ها، تهدیدات،  گیری از چارچوب و روش استاندارد باعث میشود، مدیران از اشتباهاتی مثل از

های پروژه میتواند شناسایی و کاهش ریسک صرف زمان و منابع زیاد مصون بمانند و درنهایت، موفقیت در

منابع را درحوزه هایی که ریسک  مخاطرات و مشکالت فنی و غیرفنی را برای مدیران و ذینفعان مشهود کرده و

ای صحیح و قابل باالست، متمرکز نماید و ضمن قراردادن ریسک ها در محدوده های منطقی آنها را به شیوه

غیرقابل انکار فن آوری اطالعات در افزایش دقت و سرعت جریان امور، افزایش مزایای . سنجش مدیریت کنند

کیفیت جهانی، کاهش هزینه ها و رضایت بیشتر مشتریان باعث شده، سازمانها به سرعت، به استقرار و استفاده 

اجرای یک از آنجا که کسب منافع گوناگون مالی و اقتصادی، تنها دلیل . های اطالعاتی روی آورنداز سیستم

پروژه فناوری اطالعات است، از اینرو، تعریف موفقیت در ابتدای پروژه و شناسایی، مدیریت ریسک ها و 

از .مخاطرات و روشی که بتوان آنها را پیگیری نمود، از الزامات اساسی موفقیت پروژه های فناوری اطالعات است

. تواند دقیقا با طرح مورد نظر مطابقت کند آنجاییکه پروژه در یک محیط واقعی اجرا می شود، بندرت می

مدیریت ریسک بر روی . مدیریت ریسک پروژه یکی از مباحث مهم در پروژه های فناوری اطالعات می باشد

هدف مدیریت ریسک . استراتژی های شناخت، آنالیز و توسعه به منظور پاسخگویی به ریسک پروژه متمرکز است
                                                           
1
.Ryssel et al 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

یم گیری درست در هنگام مواجهه با ریسک است و اغلب پروژه ها از یک اجتناب از ریسک نیست، بلکه تصم

یک اتفاق غیر ": کنند ریسک پروژه را بصورت زیر تعریف می. روش واحد در مدیریت ریسک استفاده نمی کنند

سترگ دره ) "منتظره یا شرایطی که در صورت وقوع، تاثیرات منفی یا مثبت بر روی اهداف پروژه می گذارند

 (.65 :0232ی و همکاران، شور

 های ریسک ارزیابی جهت در کاربردی و علمی راهکارهایی و پیشنهادات ارائه تحقیق این انجام از اصلی هدف

 با تا باشدلرستان می ای استان حرفه و فنی سازمان در استفاده مورد اطالعات فناوری های پروژه در موجود

 پر ظاهرا های موقعیت این از بتوان اطالعات، فناوری باالی وری بهره ضمن ها،ریسک این صحیح مدیریت

 مقاله ساختار .کرد فرصت به تبدیل را آنها و برد بهره شکل بهترین به سازمان اهداف به نیل جهت در دغدغه

 سوم بخش در است شده بیان پیشین مطالعات بر مروری  دوم بخش در. است شده تشکیل بخش چهار از حاضر

 در و است شده ارائه چهارم بخش در تحقیق تجربی مدل. است شده پرداخته تحقیق ادبیات ارائه به مقاله این

 .است شده آورده پنجم بخش در تحقیق پیشنهادات و نتایج ارائه نهایت

 مروری بر مطالعات پیشینمبانی نظری تحقیق و  .3

ها اعم از تولیدی اطالعات در تمامی فعالیتلزوم استفاده و کاربرد فناوری  امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی و

تجاری یا خدماتی باید ریسک در پروژه های فناوری اطالعات را جزءالینفک در دنیای الکترونیک 

بنابراین، شناخت عوامل ریسک و توانایی در مدیریت آن از علت های اصلی موفقیت و یک مزیت رقابتی .دانست

های قبل های جدیدی با عناوین جدید یا افزایش شعب دانشگاهایش دانشگاهدر این دوره که هر روز با پید .است

 .های روز دنیا یکی از علل اصلی حفظ موقعیت و موفقیت است مواجه هستیم، داشتن بهترین فناوری

 مدیریت فناوری

. به منظور برنامه ریزی، توسعه و اجرای قابلیتهای تکنولوژیک یک سازمان، نیاز به مدیریت فناوری می باشد

مدیریت جدید، رشته های مهندسی، علوم و مدیریت را به منظور برنامه ریزی و توسعه و اجرای قابلیتهای 

. زمان به یکدیگر متصل می کندتکنولوژیک، برای شکل دادن و اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی یک سا

 : وظایف عمده مدیریت فناوری عبارتند از

  همزمان با برنامه ریزی توسعه اقتصادی، سازمان بایستی برنامه ریزی برای پیشرفت علمی و تکنولوژیکی

 سازمان انجام دهد،

 ،فناوری را با تکیه بر علوم، تحقیق و توسعه به فناوری محلی، تبدیل نماید 

 صفت و محقق را حذف نماید فاصله بین. 

 برای محقق ارزش قائل باشد. 

 (.35: 0215 گنجی،.)برای فناوری، ارزش قائل باشد 

 اطالعات

قاضی زاده )اطالعات اصطالحی است که بعضا توسط عموم مردم به صورت نادرست و نابجا به کار برده می شود

باید .که گیرنده پیام آن را تفسیر و درک کنداطالعات عبارت است از داده پردازش شده ای (..0216:056فرد،
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از آنجاییکه فرایند تفکر و فهم .توجه داشت که شخصی که اطالعات را می فرستد، آن را تغییر شکل می دهد

برای تبدیل داده ها به اطالعات،باید داده ها .افراد متفاوت است، پیام میتواند معانی مختلفی داشته باشد

تنها کاربر میتواند تعیین کند که یک گزارش حاوی اطالعات یا فقط داده های .شوند تحلیل،خالصه یا پردازش

به عبارتی اطالعات داده های پردازش شده ای هستند که منجر به تغییر رفتار انسان .پردازش شده است

 (. 0232:5ثاقب تهرانی، )میشود

 فناوری اطالعات

. آن باید همراه با یک نگرش دینامیکک باشکد تکا اسکتاتیک     تعریف فناوری اطالعات به دلیل ماهیت تغییرپذیری

(. 0233:1زرگر، )فناوری اطالعات بیشتر یک استراتژی، اندیشه، فکر و ابزار در حوزه انسانها همراه با نوآوری است

غالبا تاکید عمده بر وجکه فنکاوری اسکت و    . فناوری اطالعات در واقع فناوری و خدمات اطالعاتی و ارتباطی است

ین وجه بسیار بیش از خدمات مدنظر قرار می گیرد، اما اغلب کاربران تمایل چندانی به فنکاوری صکرف ندارنکد،    ا

را   -رسانه هکای ارتبکاط جمعکی تکا مکاهواره و اینترنکت       -بلکه بیشتر خدمات رسانی اطالعاتی از طریق مختلف 

 (.5: 0993، 3ویلسون)مدنظر دارند 

 مدیریت پروژه

ت است از مدیریت و راهبرد زمان، مواد،نیروی انسانی ومنابع مالی جهت تکمیل یک پروژه به مدیریت پروژه عبار

روشی مرتب و اقتصادی،در زمان تعیین شده،با اعتبارات قابل دسترس ودرنظر گرفتن کلیه نکات فنی تعریف 

 . شده

 ریسک های مدیریت

تبعات منفی برای یک سازمان بدنبال داشته تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات میتواند 

میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان  براساس سطوح مختلف مدیریتی،. باشد

اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری،نسبت به .مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد

تخصص ومیزان  در هر حال، بنا به منافع شخصی،.به بار خواهد آورداشتباهات مدیران ارشد مشکالت کمتری 

 اهمیت دادن مدیر به سرنوشت سازمان،مبانی مختلفی در تصمیم گیری های سازمانی وجود خواهد داشت

 (.0230:530افی زاده و علی پناهی،صر)

 تحقیق روش شناسی .2

ای  حرفه و فنی آموزش در سازمان IT های هپروژ ریسک مدیریت ارزیابی مقاله این هدفهمانگونه که ذکر شد 

برای بررسی و تحلیل سواالت و فرضیات مطرح در تحقیق حاضکر، در ابتکدا پکس از انتخکاب نمونکه ی       . باشد می

مورد نظر، شامل کارمندان و پرسنل سازمان فنی و حرفه ای، در طی یک جلسه معرفی و بیان موضکوع تحقیکق   

برای آنها توضیح داده شد که . برای افراد پاسخ دهنده، از آنان خواسته شد تا به پرسشنامه مورد نظر، پاسخ دهند

به سواالت پرسشنامه مورد نظر، بطور تصادفی پاسخ ندهند و صادقانه نسبت به وضعیت موجود در مراکز، پاسکخ  

بعد از گرد . سپس، بعد از پاسخگویی و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های حاصله گردآوری شدند. دهند
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از دو بخکش آمکار   . مورد نظر، از نرم افزار آمکاری مناسکب، اسکتفاده شکد    آوری داده های مورد نظر از پرسشنامه 

در بخکش آمکار   . توصیفی و استنباطی برای بررسی و تحلیل سواالت و فرضیات مطرح در تحقیکق اسکتفاده شکد   

در بخکش آمکار اسکتنباطی در سکطح معنکی      . توصیفی، شاخص های میانگین، نما و انحراف معیار مشخص شدند

سپس، برحسب نرمال بودن و یا . یه داده های حاصله از طریق آزمون نرمال سنجی، بررسی شدند، کل5055داری 

 . نبودن، از آزمون های مناسب پارامتریکی و یا غیر پارامتریکی استفاده شد

 فنی، شکست شکست شامل؛ هیرشیم و لیتین توسط برشمرده عوامل" از عبارتست تحقیق این مستقل متغیر

 از تحقیق عبارتست این در وابسته متغیر. کار و کسب محیط در سازمان، شکست بر، شکستکار داده، شکست

 به نسبت را کارکنان و مدیران میتواند دانش موضوع این از آگاهی ."اطالعات فناوری های پروژه های ریسک"

 از آن، به مربوط اهداف و موضوع انتخاب به توجه با تحقیق، این در. دهد افزایش اطالعات فناوری های ریسک

 لرستان، استان ای حرفه و فنی سازمان در آماری؛ جامعه یک سپس. شد خواهد استفاده پیمایشی تحقیق روش

 استفاده با و طبقه ای تصادفی گیری نمونه روش طریق از. شد خواهد انتخاب پرسنل، نفر 555 تقریبی حدود با

 و ایی کتابخانه روش با. شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 255 ،5050 خطای سطح با کوکران فرمول در محاسبه و

 شاخص پنج به مربوط های داده لیکرت، مقیاس پنج با سوال 23 حاوی پرسشنامه، ابزار طریق از و میدانی

 ها، فعالیت و فرایندها سایر کاربر، شناخت ها، داده صحت سیستم، فنی کیفیت هیرشیم؛ و لیتین مدل به مربوط

 داده استنباطی، و توصیفی آماری های روش از استفاده با نهایت، در. شد خواهند آوری جمع"کار و کسب محیط

 .شد تحلیل و تجزیه ها

 

 

 

  مدل تجربی تحقیق .2

در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان  ITارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های به منظور در تحقیق حاضر؛ 

نظر؛ مدل پیشنهادی لیتین و هیرشیم؛ کیفیت فنی سیستم، صحت داده ها،  متغیرهای مستقل مورد   لرستان

 . شناخت کاربر، سایر فرایندها و فعالیت ها، محیط کسب و کار می باشد

 جدول تناظری متغیر های تحقیق 0جدول 

 فرضیات
تعداد 

 سواالت
 میانگین

انحراف 

 معیار

در سازمان فنی و حرفه ای استان کیفیت فنی سیستم پروژه های فناوری اطالعات : 0فرضیه

.لرستان در حد مطلوبی می باشد  
6 2021 0009 

صحت داده های پروژه های فناوری اطالعات در سازمان فنی و حرفه ای استان : 3فرضیه 

. لرستان در حد مطلوبی می باشد  
6 3026 0030 

 0003 2022 3حرفه ای استان شناخت کاربر پروژه های فناوری اطالعات در سازمان فنی و : 2فرضیه 
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.لرستان در حد مطلوبی می باشد  

ارتباط سیستم با سایر فرآیندها پروژه های فناوری اطالعات در سازمان فنی و : 2فرضیه 

..حرفه ای استان لرستان در حد مطلوبی می باشد  
6 2090 0032 

سازمان فنی و حرفه شرایط محیطی کسب و کار پروژه های فناوری اطالعات در : 5فرضیه 

.ای استان لرستان در حد مطلوبی  می باشد  
6 2011 0051 

 :فرضیه های مورد بررسی در این مطالعه شامل موارد زیر می باشد

 : فرضیه اصلی

میزان ریسک پروژه های فناوری اطالعات در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان در حد مطلوبی می 

 .باشد

 :فرضیات فرعی

کیفیت فنی سیستم پروژه های فناوری اطالعات در سازمان فنی و حرفه ای اسکتان لرسکتان در حکد    :فرضیه اول

 . مطلوبی می باشد

صحت داده های پروژه های فناوری اطالعات در سکازمان فنکی و حرفکه ای اسکتان لرسکتان در حکد       :فرضیه دوم

 . مطلوبی می باشد

اوری اطالعات در سکازمان فنکی و حرفکه ای اسکتان لرسکتان در حکد       شناخت کاربر پروژه های فن: فرضیه سوم  

 . مطلوبی می باشد

ارتباط سیستم با سایر فرآیندها پروژه های فناوری اطالعات در سازمان فنکی و حرفکه ای اسکتان    : فرضیه چهارم

 . لرستان در حد مطلوبی می باشد

عات در سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان شرایط محیطی کسب و کار پروژه های فناوری اطال: فرضیه پنجم

 .در حد مطلوبی  می باشد

ای استان لرستان  سازمان آموزش فنی و حرفه متشکل از کلیه کارکنان و پرسنلجامعه ی آماری در حال حاضر،

، خرم آباد خواهران 3مرکز شماره ، ک برادران خرم آبادمرکز شماره ی: مرکز است که عبارتند از03است که شامل

مرکز شماره ، برادران دورود 5مرکزشماره ، 2برادران بروجرد ( ع)امام علی  مرکز  برادران بروجرد2مرکز غدیر

، مرکز ازنا 9مرکزشماره ، برادران کوهدشت 3مرکز شماره ،  برادران نورآباد1مرکز شماره  برادران الیگودرز6

مرکز ارتقاء مهارت ، خرم آباد بهمن33مرکز ،  دورودمرکزخواهران ،   مرکزخواهران الیگودرز خواهران بروجرد، 

،مرکزسراب دوره چگنی خواهران،مرکز سراب پلدختر مرکزبرادران،  مرکز برادران الشتر، شهرک صنعتی خرم آباد

در این . نفر از این پرسنل به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند 555بطور تقریبی حدود . دوره چگنی برادران

وری اطالعات پنج محور شامل شاخص کیفیت مطالعه در راستای بررسی ارزیابی مدیریت ریسک پروژه های فنا

فنی سیستم، شاخص صحت داده ها، شاخص شناخت کاربر، شاخص سایر فرایندها و فعالیت ها و شاخص محیط 

 .کسب و کار می باشد که به عنوان متغیرهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گرفته است
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 یرهای تحقیق توصیف متغ 3جدول 
 انحراف استاندارد میانگین ابعاد سواالت تحقیق

 505252 0039 شاخص کیفیت فنی سیستم

 505532 0035 شاخص صحت داده ها

 505932 3031 شاخص شناخت کاربر

 50932 0059  شاخص سایر فرایندها و فعالیت ها

 505326 0052 شاخص محیط کسب و کار

 نتایج بدست آمده از تحقیق: منبع                     

بر اساس نتایج . در جدول فوق به بررسی میانگین و انحراف معیار شاخص های اصلی مدل پرداخته شده است

جدول می توان چنین تحلیل کرد که هر چه میانگین محاسبه شده برای پاسخ ها به عدد یک نزدیک باشده 

اد با گزینه موافق، موافق بوده افراد با گزینه کامال موافقم، موافق بوده و هر چه به عدد دو نزدیک باشد افر

نزدیکی میانگین به عدد سه بیانگر عدم نظر داشتن نظر افراد در مورد نقش شاخص های کیفیت فنی سیستم، 

صحت داده ها، شناخت کاربر، سایر فعالیت ها و فرآیندها و محیط کسب و کار بر ارزیابی مدیریت ریسک پروژه 

نگین به عدد چهار نزدیک باشد بیانگر مخالف بودن نظر افراد با عوامل ذکر های فناوری اطالعات بوده چنانچه میا

 .شده بوده و در صورتیکه میانگین به عدد پنج نزدیک باشد بیانگر کامال مخالف بودن نظر افراد می باشد

ه از شاخص ابتدا با استفاد. های آماری و آزمون فرضیه ها ارائه می شوددر این بخش نتایج حاصل از تحلیل داده

های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی، خالصه سازی داده ها صورت می گیرد و در ادامه به تحلیل آمار 

قبل از پرداختن به نتایج آمار توصیفی و استنباطی ابتدا پایایی پرسشنامه مورد نظر . استنباطی پرداخته می شود

پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم )یری یکی از ویژگی های ابزار اندازه گ. را بررسی می کنیم

مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط . استپایایی و روایی پرسشنامه ( اجتماعی

از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی یک پرسشنامه . یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد

. در این روش اجزا یا قسمت های پرسشنامه برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می روند. می شودده استفا

آلفای کرونباخ از رابطه زیر میزان پایایی ( همانند پرسشنامه حاضر)لذا اگر سواالت به صورت ارزشی باشند 

 . آزمون را محاسبه می کند

   
 

   
    

   
  

   

  
   

  تعداد سواالت،  kکه در آن 
بر این اساس در این پژوهش . واریانس کل سواالت است   واریانس هر سوال و   

 . به منظور تعیین پایایی یا اعتبار از روش اعتبار محتوا استفاده شده است

 آماره محاسبه پایایی پرسشنامه 2جدول 
 آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه ردیف

 5035 سیستمشاخص کیفیت فنی  0
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 5090 شاخص صحت داده ها 3

 5033 شاخص شناخت کاربر 2

 5092  شاخص سایر فرایندها و فعالیت ها 2

 5095 شاخص محیط کسب و کار 5

 5093 کل پرسشنامه 5

 نتایج بدست آمده از تحقیق: منبع                      

با توجه به این که ضرایب . است 5093بر این اساس ضریب آلفای محاسبه شده برای کل پرسشنامه ها برابر 

توان نتیجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی تحقیقی  بیشتر است، لذا می 5015شده از  پایایی محاسبه

پایایی از روش آلفای کرونباخ در محیط نرم  الزم به ذکر می باشد جهت محاسبه قابلیت. باشد الزم برخوردار می

 . استفاده گردیده است SPSSافزار 

در این روش، با استفاده از . برای تایید روایی پرسشنامه و نمونه تحقیق حاضر، از تحلیل عاملی استفاده گردید

صی از ، شاخKMOدرحقیقت شاخص . آزمون کیسر و مایر کفایت نمونه های آماری را بررسی می نماییم

کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق 

مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهان و اساسی 

به یک باشد، داده های مورد نظر برای قرار دارد و اگر مقدار آن نزدیک  0تا  5این شاخص در دامنه . است یا خیر

نتایج تحلیل عاملی برای داده های ( 506معموال کم تر از )تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت، 

ضریب هبستگی  rijاین شاخص که از رابطه زیر بدست می آید که . مورد نظر چندان مناسب به نظر نمی رسند

 .هبستگی جزیی بین آنهاست ضریب aijو  jو  iبین متغیرهای 

    
     

 

     
       

  

بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده  2همچنین در تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون بارتلت

درصد  5این آزمون کمتر از  Sigدر صورتی که . است و بنا براین برای شناسایی ساختار مدل مناسب نمی باشد

ل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد باشد، تحلی

 .می شود

 نتایج آزمون کیسرمایر 2جدول 

 5.39 مقدار عددی آماره کیسرمایر

 آزمون بارتلت
 21039 آماره کای دو

 5.555 سطح احتمال

 نتایج بدست آمده از تحقیق: منبع                                       

                                                           
3
Bartlett 
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. می باشد که نشان از کفایت نمونه های تحقیق است 5039تحقیق  KMOهمانطور که مشخص است، میزان 

 .می باشد که جمعا، روایی تحقیق را اثبات می نماید5055همچنین آزمون بارتلت، سطح معنی داری آن کم تر از 

 هاداتشننتیجه گیری و پی

 

با توجه . پرداخته شدای  حرفه و فنی آموزش سازمان در IT های پروژه ریسک مدیریتبررسی در این مقاله به 

مدل پیشنهادی لیتین و هیرشیم بر ارزیابی مدیریت ریسک پروژه به نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که 

البته این نکته حائز  .می باشد در حد مطلوبیهای فناوری اطالعات در سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان، 

سه شاخص؛ صحت داده ها، سایر فعالیت ها و فرآیندها و محیط . است که این ادعا به صورت اکید نیستاهمیت 

 در حد مطلوبیکسب و کار، بر ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطالعات در مراکز مورد مطالعه، 

ریسک پروژه های فناوری  بودند ولی، شاخص های کیفیت فنی سیستم و شناخت کاربر، بر ارزیابی و مدیریت

 :از این تحقیق پیشنهادات زیر بیان می شود. نبودند در حد مطلوبی اطالعات

  بررسی مدل پیشنهادی لیتین و هیرشیم بر ارزیابی مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطالعات در

 مراکز دیگر سازمان فنی و حرفه ای

  در سازمان های آموزشی و پژوهشی کشور،ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطالعات 

 ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطالعات در سازمان های خصوصی و دولتی کشور 

 ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه های کالن شهری و کشوری. 

 منابع
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عتی، سکازمان مکدیریت صکن   : تکدبیر، تهکران   .توسعه بر جاده تکنولکوژی مکی تکازد   . (0269.)اسدی، علی [0]

 .2شماره

بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات  بر بهره وری سازمان در سازمان (.0295.)، امیرحسینامیرخانی [3]

اطالعات و ارتباطاتمقاالت  یفناور یاستگذاریگروه س(. از دیدگاه مدیران سطوح میانی و عالی)انرژی اتمی ایران 

 . ها و کنفرانسها شیهما

 .انتشارات کتاب مهربان نشر. مدیریت فناوری اطالعات (.0232.)ثاقب تهرانی، مهدی [2]

نشکریه  . تقسیم بندی روش های تحلیل کمی ریسکک (. 0236.)جبل عاملی، محمد سعید، رضائی فر، آیا [2]

 . 36شماره . مدیریت توسعه

آی اس، خبرنامه انفورماتیک، شماره / اهمیت ارزیابی پروژه های آی تی. (0233.)رازقی اسکویی، فرانک [5]

39 . 

 . انتشارات بهینه، چاپ دوم: تهران. اصول و مفاهیم فناوری اطالعات(.  0233.)زرگر، محمود [6]

انتشکارات  . مکدیریت ریسکک  (. 0232.)سترگ دره شوری، محمد، عابد پور، محمود و دلکوی، محمدرضکا   [1]

 . دانش پژوهان برین

انتشارات میر، چاپ : ، تهران(مفاهیم و کاربردها)فناوری اطالعات در سازمان (. 0232.)صرافی زاده، اصغر [3]

 .چهارم

نظریکه هکا، مفکاهیم ،    : سیسکتمهای اطالعکات مکدیریت   (. 0232.)صرافی زاده، اصغر و علی پناهی، علکی  [9]

 . انتشارات میدی: تهران. کاربردها و طراحی سیستم ها

. در بخکش دولتکی   ITگذری بر عوامل تاثیر گذار بر پکروژه هکای   (.0295)عالمه، محسن و زارع، محسن  [05]

 . ها و کنفرانسها شیاطالعات و ارتباطاتمقاالت هما یفناور یاستگذاریگروه س

: قم. انتخاب یا اجبار، فرهنگ مدیریت: دولت الکترونیک(. 0232.)فقیهی، ابوالحسن و یعقوبی، نورمحمد [00]

 .5مجتمع آموزش عالی قم، سال دوم، شماره 

 یفناور یاستگذاریگروه س. در ایران  ITکالت پروژه هایبررسی چالشها و مش(. 0290. )فنایی، اعظم [03]

 . ها و کنفرانسها شیاطالعات و ارتباطاتمقاالت هما

، اطالعات مفاهیم،چرخه،ارزش،ویژگیها، طبقه بندی و انکواع آن . (0216.)قاضی زاده فرد،سید ضیاءالدین [02]

 .،سال دهم23و21 همدیریت دانشگاه تهران،شمار هدانشکد. دانش مدیریت

 .  35مجله مدیریت، شماره .تکنولوژی، انتقال و مدیریت آن. (0215.)جی، محمد رضاگن [02]

 .26شماره . ماهنامه مدیریت مرزهای نو. مدیریت توسعه(. 0239.)مصافی نیا، فرشاد [05]
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