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 چکیده

 هاسازمان از بسیاری. مدیریت است مهمترین گام رهیافت موفقیت آمیز منابع انسانی نخستین ومشخص ساختن سیستم اطالعاتی و 

ی کالن در این هاگذاریرغم سرمایهاما گاهی علیاند داده انجام های زیادیگذاری سرمایه اطالعات، فناوری مزایای از استفاده برای

 ت. بنابراین در این تحقیق ما قصد داریمحتی باعث هدر رفتن سرمایه اولیه نیز شده اس حوزه نتایج مورد انتظار حاصل نشده است و

این فناوری است چقدر ای که زیر مجموعهپروژه ی اطالعات مدیریت هابررسی کنیم به کارگیری این فناوری نوین از جمله سیستم

است کمک کند. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شاغل  و رضایت کاربران تواند به وظیفه اصلی خود که بهبود عملکرد افرادمی

. تحلیلی همبستگی، مورد توجه قرار گرفت –باشد. در پژوهش حاضر، روش توصیفی می هر تهرانشرکت همکاران سیستم شدر 

ی آماری آزمون ضریب هابا معرفی روش های بدست آمده از پرسشنامههادر این تحقیق سعی شد تا داده .باشدمینفر  89حجم نمونه 

متغیر مستقل این تحقیق توانست بیش از نیمی  3همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. همانطور که مالحظه شد 

 بینی کند. را بیش رضایت و تمایل به استفاده کاربراناز تغییرات متغیر وابسته 

 

 یگیرتصمیمپشتیبانی ، ی اطالعات مدیریت پروژههاسیستم قیتسیستم اطالعات مدیریت پروژه، مدل موف :واژگان کلیدی
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 مقدمه

مزیت رقابتی ها ی استراتژیک برای شرکتهاپروژهدقت نمایند. تنها  هاپروژهها باید در انتخاب زایش رقابت در بازار جهانی، شرکتبا اف

ریزی، سازماندهی، باید برنامه هاپروژهاهمیت باالیی دارد.  هاپروژه. به همین جهت انتخاب و مدیریت درست به همراه خواهند داشت

برای رسیدن به  هاپروژهپس درست مدیریت کردن  شوند. تا در زمان، هزینه و کیفیت تعیین شده انجام کنترل و ارزیابی شوند

 (Raymond & Bergeron, 2008)کند. هدفشان اهمیت پیدا می

مردم نیز تغییر پیدا کرده است. فناوری ، نحوه تبادل اطالعات توسط شودمیها به صورت دیجیتال انجام از زمانی که مدیریت داده

نیز در  هاهای مختلف و شبکهافزارنرمهایی از قبیل کامپیوتر، تکنولوژی استفاده از اطالعات در این تغییر نقش بسیار اساسی دارد.

 (Hurbean, 2013)بین مردم رواج پیدا کرده است. 

کس پوشیده نیست که اطالعات صحیح یکی از مهمترین پارامترهای تصمیمات صحیح هستند و از آنجا که اطالعات همانند ر هیچب

در  مینظات دررابطه معکوس با اختالل و بیکنند با توجه به اینکه اطالعها جریان پیدا میدر کالبد سازمانخونی هستند که 

ی درون و برون هااتی با فراهم آوردن اطالعات دقیق و به هنگام ازطریق پردازش دادهی اطالعهای امروزی است ،سیستمهاسیستم

–)الوانی . گیری و نظارت یاری برساندتصمیم ،ن نهایی را درکارهای برنامه ریزیکاربرا، نظمی درسیستمتواند با رفع بیمیسازمانی 

 (9ص 1389تیمورنژاد

ی افزایش دهنده موفقیت برای هاها یکی از مولفهها و شرکتعرصه رقابت میان سازمان محیط پرچالش هزاره جدید در ازسویی در

بایستی  دهد تعریف شود بلکهمنابع انسانی نبایستی به عنوان آنچه که انجام می .وظایف منابع انسانی است شدن بر متمرکز ،هاسازمان

 تعریف شود. دهدارائه می آنچه که به عنوان

ن یک مزیت رقابتی شناخته شده است. ها به عنوان یک عنصرحیاتی جهت موفقیت سازمانی و به عنواسازمانمنابع انسانی در

 (4ص-1388)میرسپاسی 

کارکنان نیز نیاز دارند تا خودشان را با این محیط ، به سرعت در حال تغییر است هابا توجه به اینکه که محیط داخل و خارج سازمان

باید برای  هامدیران سازمان باشد.میکه از جوی به شدت رقابتی برخوردار  هادر شرایط کنونی سازمان متغیر وفق دهند. به خصوص

یت در چنین امروز شرایط عوض شده است بنابراین برای ادامه فعال ؛ور داشته باشندی دقیق و بهرههابقا در این محیط باید برنامه

توانند برای وفق دادن خود مییی که مدیران های اثربخش باشند. یکی از راههاطرحگیرندگان باید به فکر محیطی مدیران و تصمیم

ی هاتوانند در بخشمیباشد که میی فناوری اطالعات در سازمان های جدید از آن استفاده کنند استفاده از سیستمهابا محیط

که در این بین اهمیت دارد این است ای مالک نیست، مسئله اما تنها به کار گیری این فناوری .ی مختلفی را ایفا کندهامختلف نقش

این فناوری است چقدر ای ی اطالعات مدیریت که زیر مجموعههاکه باید ببینیم به کارگیری این فناوری نوین از جمله سیستم

 تواند رضایت کاربران را به خود جلب کند.می
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 مبانی نظری 

 ی اطالعاتی هاسیستم

 امپیوترهای فعلی،کتمام تاسیسات  داشته باشد.ن های اطالعاتی کاربرددر مدیریت به اندازه واژه سیستمای واژهامروزه شاید هیچ 

 های اطالعات مدیریت هستند.ادعاهایی در زمینه سیستم یها نیز به نوبه خود داراادعای سیستم اطالعاتی بودن را دارند و اکثر آن

را ترسیم  هاپیماهای بازده قوی که موقعیت فضایستمهای حسابداری جاری، از سگزارش افزاری پیچیده تاهای سختاز سیستم

کنند تا میآوری معطالعاتی مرکزی که اطالعات را جهای اها، از بانکها و صورتحسابی اولیه نظیر حسابهانمایند تا منابع دادهمی

ت مرکزی های ترکیبی جامع مدیریته است و در نهایت از سیستمسازی کنونی که از بیست سال پیش وجود داشهای ذخیرهسیستم

کنند. به میعی های اطالعاتی مدیریت را تداها سیستمر متخصصان که به کامپیوتر متصل است، همه اینوهای از راه دالنتا ترمی

 Jackson). گرددمیهای اطالعاتی در سازمان و نحوه عملیاتی کردن آن به فرهنگ حاکم بر سازمان بر طور قطع پذیرش سیستم

-2011) 

. کنندمیهمزمان چند پروژه را با هم مدیریت  هاشرکت اند.شدهتر پیچیده هاپروژهبا گسترش تکنولوژی و افزایش رقابت در بازار دنیا، 

کار تخصیص درست منابع در این شرایط  بسیار اهمیت دارند. هاو ارتباط آناند شدهتر گسترده ی پروژه بسیارهابه همین دلیل تیم

مبحث  .کنندمیاز ابزار فناوری اطالعات استفاده  هاپروژهرو مدیران پروژه، برای بهبود کیفیت مدیریت این . از پیچیده و مهمی است

 ن و محققان قرار گرفته است.مورد توجه مدیرا 1ی اطالعات مدیریت پروژههاسیستم

سازی کمک از ایده تا اجرا و پیاده هاپروژهی است که مدیران را در پیگیری افزارنرمی هابستهی اطالعات مدیریت پروژه، هاسیستم

 ,Braglia & Frosolini) دهد.میقرار  هااطالعات جامع و ابزارهای مورد نیاز مدیریت پروژه را در اختیار آن هاسیستماین . کنندمی

2013)  

 

  ی اطالعات مدیریت پروژههاسیستمعوامل موثر بر انتخاب 

. در اواسط دهه کردندمیهای مدیریت پروژه استفاده افزارنرماز  هاپروژه% 90با گسترش کامپیوترهای شخصی،  80در اوایل دهه 

های مدیریت پروژه افزارنرماز ای % از مدیران پروژه حرفه95-90ها، افزارنرمی این ها، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ویژگی90

دازه، پیچیدگی و نیازهای سازمان، ویژگی ی مثبت و منفی دارد. انهاجنبهها افزارنرم. عوامل موثر بر انتخاب کردندمیاستفاده 

ی از لحاظ قیمت دارای رنج افزارنرمی هابستههای مدیریت پروژه است. افزارنرمها از عوامل مثبت تاثیرگذار بر انتخاب افزارنرم

 Primaveraو  Microsoft Project. کنندمیرا انتخاب  هاآن هابا توجه به یک سری از ویژگی هاهستند که شرکتای گسترده

Project Planner  ی های مدیریت پروژه هستند که بیشترین طرفدار را در میان مدیران پروژه دارند. معموال شرکتافزارنرمدو بسته

و برای ر تپیشرفته P3ی هابسته. کنندمیتر است، استفاده ها راحتو استفاده از آنتر ی مایکروسافت که ارزانهابستهتازه تاسیس، از 

                                                           
1 Project Management Information System ( PMIS ) 
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ای ی چند پروژههای بزرگ و محیطهاپروژهی بیشتری برای مدیریت هاو توانایی هاویژگی هابستهاین  هستند.تر ی پیچیدههاپروژه

 (Liberatore & Pollack-Johnson, 2003) دارند.

تعیین خط قرمزها، هدف، دامنه، زمان، ریزی )ها برای برنامهافزارنرم% 95. کنندمیها افزارنرمی متفاوتی از هامدیران پروژه استفاده

شوند. می( استفاده % برای کنترل )مانیتور و کنترل تغییرات پروژه80کار، برنامه ریزی، هزینه( و ار شکست ستون، ساختمنابع، مایل

اندازه شرکت برحسب تعداد کارکنان، درصد تالش کار مدیریت پروژه به دو دسته محیطی ) افزارنرمی هابستهعوامل موثر در انتخاب 

ی کارشده شرکت در سال هاپروژهدر یک پروژه معمولی، تعداد  هاتعداد فعالیتبرای مدیریت پروژه، تجربه کاری در مدیریت پروژه، 

یی هاپروژههای مدیریت پروژه، درصد افزارنرمریزی و کنترل، سابقه استفاده از ریزی یا برنامهگذشته( و واسط )استفاده جهت برنامه

مناسب برای مدیریت پروژه کسب و کارشان  افزارنرمه این عوامل، شوند. مدیران با توجه بمی( تقسیم انجام شده است افزارنرمکه با 

 (Liberatore & Pollack-Johnson, 2003). کنندمیرا انتخاب 

 

 ی اطالعاتی مدیریت پروژههاسیستمها و اجزای ویژگی

، با 1998شد. در سال د و اطالعات به درستی مدیریت نمیی محدودی داشتنهاهای مدیریت پروژه قابلیتافزارنرم 90در دهه 

معرفی شد. برای طراحی این نسل از متدولوژی  مدیریت پروژهی اطالعاتی هاسیستمرفت فناوری اطالعات نسل جدیدی از شپی

ها مد نظر قرار افزارنرمو محدودیت منابع در آن زمان در این  هاپروژهمحیطی، پیچیدگی  اطمینانعدماستفاده شد.  2هالیستیک

ی اطالعاتی هوشمند هاسیستمام ی و مدیریت اطالعات پروژه پشتیبانی کنند. این نسل با نگیرتصمیمگرفته شد تا مدیران را در 

یستم سعی بر این تحلیل و مدیریت اطالعات در طول چرخه حیات پروژه است. س ،منظور از هوشمندیمعرفی شد.  3مدیریت پروژه

مدل در نظر گرفتند عبارت بود از :  هاسیستمیی که برای این هاویژگیهای مدیریت پروژه ماشینی انجام شوند. داشت تا تمام فرایند

، یکپارچه سازی اطالعات، توانایی گزارش دهی و تشخیص و اطالعات به صورت سیستماتیک هاسنجی دادهکردن، ثبت، ذخیره و اعتبار

یی که در پروژه هاسیستمبا دیگر  سیستم اطالعاتی مدیریت پروژههمچنین و  ایی حرفههاتسهیل فعالیت و اعالم انحرافات پروژه،

 (Jaafari & Manivong, 1998)د. سازگاری داشته باش، دنشومیاستفاده 

ی مختلفی از هاسازگاری بیشتری دارند. مدلی پیچیده امروزی هاپروژههای مدیریت پروژه شدیم که با افزارنرموارد نسل جدیدی از 

PMIS ی اطالعات مدیریت پروژه بسیار تغییر کرده است. تمرکز هاسیستمدر دهه گذشته  ی مختلف معرفی شده است.هابا ویژگی

تمام چرخه حیات که از اند ی جامعی شدههاسیستمریزی و مدیریت منابع نیست بلکه تبدیل به ها تنها برروی برنامهافزارنرماین 

ی اطالعات مدیریت پروژه بسیار هاسیستمو مدیریت  سازی. طراحی، پیادهکنندمیپشتیبانی ی پروژه و سبد طرح هاپروژه، برنامه

 ,Ahlemann)نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نفعان اید در نظر گرفته شوند. عالئق ذیها بچیده شده است. تعداد زیادی از فرایندپی

2009) 

                                                           
2 Holistic 
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ی این مدل از هادر طراحی ویژگی به عنوان سیستم کاملی برای مدیریت پروژه معرفی شد. SPMIS ،RefModPMبعد از نسل 

ی هارفته است. این مدل تمام مراحل چرخه حیات و گروه هااین مدل فراتر از محدودهشته نیز استفاده شده است. اما ذکارهای گ

کند. میی تک و هم از سبدهای طرح پشتیبانی هاپروژههم از  کند.میپروژه را از مرحله آغازین تا مرحله اختتام پشتیبانی  فرایند

 (Ahlemann, 2009) است. PMBOK شده مدیریت پروژه درپشتیبانی سیستم از تمام مراحل و عملکردهای معرفی تر نکته مهم

ی اطالعاتی برای کسب و هاسیستموژی، طراحی و تولید مدیریت پروژه بیشتر در ساخت و ساز کاربرد داشته است. اما با تغییر تکنول

رخوردار است. بی اطالعات از اهمیت خاصی هاسیستمی تولید هاپروژهدارد. به همین دلیل مدیریت  کارها مزیت رقابتی به همراه

، هاپروژه شکست اینی زیادی روبرو هستند. هابرای تولید آن با چالش هااست که شرکت ERPی اطالعاتی، هاسیستمیکی از این 

را برای پیاده ای ی اطالعات مدیریت پروژههاسیستمبه همین دلیل محققان کند. میی مالی باالیی به کسب و کارها وارد هازیان

 معرفی کردند. ERPی هاپروژهسازی 

ی بسیار سریع خواهد بود گیرتصمیمبرنامه ریزی، کنترل و  کند. به کمک این سیستممیاین سیستم تمام زنجیره تولید را پشتیبانی 

، صرفه جویی در زمان هنگام کنترل هاکاهش خطاها و دوباری کاری، کاهش زمان انجام فعالیت شوند.میاعمال  هاپروژهو بالدرنگ در 

ی این هابا هم در ارتباط باشند، از ویژگی توانندمیبهبود ارتباطات، ساخت محیطی که تمام فعاالن پروژه آنالین ، هابالدرنگ فعالیت

یک سیستم بر پایه ریزی، ابزار مدیریت دانش و سیستم کنترل وقایع است. های برنامهافزارنرم. این سیستم ترکیبی از سیستم است

را  پروژهاند انحرافات تومی. سیستم با ابزارهایی که دارد گذارندمیبالدرنگ در سیستم اثر  هاوب است که تمام تغییرات و کنترل

کند و اینگونه میها را درک ان گفت که این سیستم ابتدا کل فرایندتومی آگاه کند. هابینی کند و مدیران پروژه را برای رفع آنپیش

در ی مدیریت پروژه نیز هاسیستمتواند مشکالت را در مراحل اولیه شناسایی کند. ویژگی اصلی و تفاوت این سیستم با دیگر می

 (Braglia & Frosolini, 2013). همین موضوع است

پایه وب  ریت پروژه براطالعاتی مدیی هاسیستمآید معرفی میکند. به نظر میروز به روز افزایش پیدا  هاپروژهتعداد اعضای درگیر در 

، اخبار و ... داخل پروژه هاتواند به راحتی و از هر مکانی از وظایف، پیشرفتمی هاکرده است. آنتر ارتباط میان اعضای تیم را راحت

 آگاه شوند. 

افراد  به وجود آورده است. های آنهای جدیدی را در ساختار برنامه و زیرساختهای اخیر پیشرفت فناوری اطالعات دیدگاههادر سال

جایی بتوانند به کارهایشان  و توقع دارند تا در هر نقطه و هر دهندمییشان انجام هایشان را با استفاده از موبایلهابیشتر فعالیت

یکی از نحوه مشارکت کارکنان و توقع آنان در رابطه با در اختیار داشتن وسایل دیجیتال تغییر کرده است.  دسترسی داشته باشند.

 هاسیستماین  .شودمیو افزایش سرعت و انعطاف مدیریت و سازماندهی  هاباعث کاهش پیچیدگیاست که  4این دیدگاه رانش ابری

مشارکت و کارگروهی در این  اطالعات مدیریت پروژه رانش ابری معرفی شد.به همین دلیل سیستم شوند. میباعث رشد و خالقیت 

  (Hurbean, 2013) سیستم بسیار پررنگ است.
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چارچوب رایانش  بر اساس قالب مدیریت پروژه در ها، این فعالیتزیر است فعالیت 5مدل سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه بر پایه 

 :اند ابری تعریف شده

  دیگر محدودیت زمان، جغرافیایی  هادهند. اعضای تیممیی خود را انجام هابر اساس کار تیمی فعالیت هاپروژههمکاری: اکثر

مانند کاهش یی را هاهستند که مزیت ها5دیگر مستند محور نیستند بلکه بر پایه ویکی هاپروژهو سازمانی ندارند. 

 ,SaaSتوان بهمینفعان دارد. از محصوالت ویکی ت، راحت شدن جستجو مطالب توسط ذیکاری، افزایش خالقیموازی

Sharepoint, Conference  ره کرد.شاا 

 ارتباطات بالدرنگ  با استفاده از های مختلف بسیار چالش برانگیز است. تیمهادر زمان و مکان ها: هماهنگی فعالیتهماهنگی

(Instant Message( و مدیریت پروژه هماهنگ )Bamboo( و ویدیو کنفرانس )WebExفعالیت )نگ یشان را هماهها

 .کنندمی

 رایانش ابری  ت دارد.ادگیری بسیار اهمیبرای خالقیت و ی هادر مدیریت پروژه، نیاز به شناخت و اتصال افراد و ایده: اتصال

هنی ذ، نقشه (Facebook , Linkdinی اجتماعی )ها: شبکهاین اتصال فراهم کرده است مانند کارهایی را برایراه

(MindMeister, WebBrainتخت ،)ه ( سفید مجازیFlockDraw, Colabopad )گر و شبکه اجتماعی تحلیل

(inflow) 

 ای تیم به ی جدید توسط اعضهاادغام فناوری اطالعات و کسب و کار، فرصت برای ایجاد تجربهبا : مشارکت در خالقیت

 Creately FlexSim, Secondشبیه سازی و مدل کردن )توان استفاده کرد: میآید. ابزاری که برای اینکار میوجود 

Life( نمایه سازی ،)Dreamweaver( و کلمات مجازی )Second Life) 

  :ی جدید و ابزارهایی هایک دست باشد. دیدگاه های آنهانفعان باید در کنار هم باشند و تصمیمات و ایدهتمام ذییکی شدن

گروهی ی گیرتصمیم، (Kluster, Survey Monkeyگیری )رایعبارتند از:  کنندمیکه این کار را پشتیبانی 

(Resolveو پیش )( بینی بازارNewsFutures) (Hurbean, 2013) 

را  هاسیستمی این های مختلفی را که ویژگیهای اطالعات مدیریت پروژه پرداختیم. مدلهاسیستمبه بررسی عوامل موثر بر انتخاب 

به سمت استفاده از ابزارهای  هاپروژهییر تکنولوژی و پیرو آن نحوه ارتباطات افراد، مدیریت معرفی کردند را معرفی کردیم. با تغ

ین تغییرات و ابزاری که در رایانش ابری رفتند که تعریف زمان و هزینه در مدیریت پروژه را تغییر داد. حال باید دید که آیا با تمام ا

ها چه و چگونه روجود این ابزا؟ کنندمیی از مدیران پشتیبانی گیرتصمیمدر  هاسیستماختیار مدیران قرار گرفته است، آیا این 

 کند؟ میی مدیران ایجاد گیرتصمیمتغییراتی در نحوه 
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 یگیرتصمیمی اطالعات مدیریت در هاسیستمتاثیر 

مختلف  سطوح حل مشکالت در گمان در اداره اطالعات وکاهش حدس و های اطالعاتی مدیریت افزایش روند ارائه وهدف سیستم

شامل  MISست. ای جدید به سیستم هاجهت تکامل داده بازتاب بازیابی اطالعات در اطالعات و های بازخورسازمانی ازطریق سیستم

 (Fedorciow & Bayley, 2014) .سیستم سه جزء است: مدیریت، اطالعات و

پرت، مسیر ی زیادی مانند ساختار شکست کار، هاتکنیک کند.میرا چالش برانگیز  هاپروژهریزی مدیریت و برنامهمحدودیت منابع، 

ای نیست. مدیران با ها نیز کار سادهبحرانی و ... برای مدیریت بهینه زمان، هزینه، دامنه و ... وجود دارد. اما استفاده از این تکنیک

 (Karim, 2011)مدیریت کنند.تر را راحت هاتوانند این حوزهمیی اطالعات مدیریت پروژه هاسیستماستفاده از 

بندی خص بودن منابع سازمان، عدم الویتیی روبرو هستند. و به دلیل نامشهاو ریسک اطمینانعدمافزایش رقابت جهانی، مدیران با با 

ی کنند. اینجاست که اکثر کسب گیرتصمیمسریع و به موقع  هاتوانند در مقابل این ریسکمیصحیح نیازها و منابع سازمان مدیران ن

دهد، این امکان را فراهم میو کارها به این نتیجه رسیدند که سیستم اطالعات مدیریت پروژه با ابزاری که در اختیار مدیران قرار 

کیفیت اطالعات،  ی در اختیار خواهند داشت.گیرتصمیمو مدیران اطالعات الزم را برای  انجام شودتر سریع هایرگیتصمیمکند تا می

ی هاسیستمنده از جمله عواملی است که در گیرتصمیمکیفیت تحلیل، کیفیت سیستم، کیفیت تکنیکی، کیفیت ارتباطات و کیفیت 

مدیران پروژه، تیم  هاسیستم باشند. تاثیرگذاری با کیفیت و بهینه مدیریت پروژه گیرتصمیم فرایندکه در  اطالعات مدیریت پروژه

ی باید رعایت شود، در هر گیرتصمیمکه در ای نکته .کنندمیی مدیریت پروژه همراهی گیرتصمیم فرایندپروژه و حتی محققان را در 

ی گیرتصمیمنده مناسب باید اطالعات به دست آمده از سیستم اطالعات مدیریت پروژه را تحلیل و با کمک آن گیرتصمیمفاز پروژه 

 (Karim, 2011)کند.

این مساله در  ستند.یگذارد راضی نمی های اطالعات مدیریت پروژه در اختیار آنهاسیستممعموال مدیران، از کیفیت اطالعاتی که 

. زیرا محدودیت منابع بیشتر است و تصمیم نادرست بر شودمیشوند بسیار با اهمیت مییی که چندین پروژه با هم مدیریت هامحیط

به همین دلیل کیفیت اطالعات سیستم اطالعات مدیریت پروژه  .شودمیتاثیرگذار ت چندین پروژه روی موفقیت یا عدم موفقی

بررسی شده ای ی چند پروژههایطبر روی کیفیت اطالعات در محتاثیرگذار عوامل  ارتباط دارد. هایگیرتصمیممستقیم با کیفیت 

دارد، تاثیر را  هاپروژه، به این مفهوم که یک مدیر با توجه به منابع، قابلیت مدیریت همزمان تعداد محدودی از 6پروژه سرباراست. 

حجم زیادی از اطالعات نیز تاثیر منفی در عملکرد پروژه و در کیفیت اطالعات دارند. هر چقدر کیفیت  منفی در کیفیت اطالعات دارد.

همچنین نحوه استفاده  .شودمیتری در محیط پروژه گرفته ی موثرهاتصمیم ،وژه بیشتر باشداطالعات سیستم اطالعات مدیریت پر

 ,Caniëls & Bakens) ی خواهد داشت.گیرتصمیماز اطالعات سیستم اطالعات مدیریت پروژه نیز تاثیر مستقیم بر روی کیفیت 

2012) 

تضمینی برای  هاسیستمی تاثیرگذار هستند. اما آیا استفاده از این گیرتصمیمی اطالعات مدیریت پروژه بر روی کیفیت هاسیستم

 خواهد بود؟ فاکتورهای یک سیستم اطالعات مدیریت پروژه موفق چیست؟ هاپروژهموفقیت 
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 ی اطالعات مدیریت پروژههاسیستممدل موفقیت 

اتمام برسند. برای این منظور مدیریت پروژه بسیار اهمیت ی تعریف شده در اول پروژه به هابرای اتمام موفق، باید در بیسالین هاپروژه

 %75کنند. طبق آمار مرکز تحقیقات گارتنر، ی اطالعات مدیریت پروژه استفاده میهاسیستمکردن از  یتردارد. مدیران برای بهتر مد

و اند با موفقیت به اتمام رسیده اند،ی اطالعات مدیریت پروژه استفاده کردههاسیستمی بزرگ صنعت فناوری اطالعات که از هاپروژه

تضمینی برای موفقیت  هاسیستمشاید استفاده از این  اند.شکست خوردهاند را نداشته هاسیستمیی که پشتیبانی این هاپروژه% 75

 (Raymond & Bergeron, 2008) به ضرورت تبدیل شده است. هانباشد اما استفاده از آن

مطالعه  بعد از 7ی اطالعاتی انجام شده است. دلون و مک لینهاسیستمی موفقیت هاتحقیقات و مطالعات بسیار وسیعی درباره مدل

ی اطالعاتی را معرفی کردند. این عوامل در مراحل بعدی مطالعاتشان هاسیستمعامل موفقیت  6مقاله نوشته شده در این زمینه  180

رضایت مشتری، ی اطالعاتی عبارتند از : کیفیت سیستم، کیفیت اطالعات، هاسیستمعامل مدل موفقیت  7افزایش پیدا کرد.  7به 

 (Lee & Yu, 2012) .استفاده از سیستم، اثرات فردی و سازمانی، کیفیت خدمات

ت پروژه، استفاده ی اطالعاتی با استفاده از این مدل سنجیده شده است. در مدیریهاسیستمسازی بسیاری از موفقیت یا شکست پیاده

د بر روی کیفیت نیست. یک سیستم اطالعات مدیریت پروژه موفق بای هاپروژهی اطالعاتی تضمینی برای موفقیت مدیریت هاسیستماز 

 مدیریت پروژه، عملکرد پروژه و خروجی پروژه تاثیرگذار باشد. 

کیفیت : این دو عاملی اطالعات مدیریت پروژه دو عامل دارد که هر کدام تابع عوامل دیگری هستند. هاسیستمیت مدل موفق

گویی، انعطاف پذیری، استفاده راحت، گزارش دهی، یادگیری اسان، ی اطالعات مدیریت پروژه )دسترسی، زمان پاسخهاسیستم

رتباط، قابل در دسترس بودن، ای اطالعات مدیریت پروژه )هاسیستمی پروژه( و کیفیت اطالعات هاسیستمسازگاری سیستم با دیگر 

 (Lee & Yu, 2012) ( هستند.اعتماد، جامع، امنیت

عامل کیفیت سیستم، کیفیت  7عامل بود معرفی کردند. این  7مدل موفقیتی را که شامل  Lee & Yuبعد از بررسی این عوامل، 

است. البته این مدل برای  اطالعات، کیفیت خدمات، قصد استفاده از سیستم، رضایت کاربر، تاثیرات بر روی کیفیت مدیریت

 (Lee & Yu, 2012)ی ساخت و ساز معرفی شد. هاپروژه ی اطالعات مدیریت پروژه درهاسیستمگیری موفقیت اندازه
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عامل است.  5ی اطالعات معرفی کردند که این مدل شامل هاسیستمی هاپروژهریموند و همکاران، مدل موفقیت برای مدیریت 

کند میل صسیستم است که ابعاد تکنیکی و خدمات سیستم اطالعاتی را به هم متکیفیت سیستم باعث افزایش اطالعات خروجی از 

که بر  شودمیکاربران از سیستم تر تا رضایت مشتریان افزایش پیدا کند. کیفیت باالتر سیستم باعث استفاده ساده شودمیو باعث 

خواهد بود تاثیرگذارتوان گفت افزایش کیفیت سیستم بر روی کیفیت اطالعات خروجی میروی مدیریت پروژه اثرگذار خواهد بود. 

که در  شودمیسیستم و افزایش رضایت کاربران خواهد بود. این عامل باعث بهبود کیفیت مدیریت پروژه تر که باعث استفاده راحت

 (Raymond & Bergeron, 2008) خواهد بود.تاثیرگذاریت پروژه سیستم اطالعاتی قنهایت بر روی موف

 

 فرضیات تحقیق

 در شرکت همکاران سیستم هایزان رضایت کاربران این سیستمی مدیریت پروژه بر روی مهاسیستمکیفیت اطالعات عملکردی 

 تواند تاثیر معنی دار داشته باشد.می

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

10 

تواند می در شرکت همکاران سیستم های مدیریت پروژه بر روی میزان رضایت کاربران این سیستمهاکیفیت خدمات پشتیبانی سیستم

 باشد. دار داشتهتاثیر معنی

تواند تاثیر معنی دار می در شرکت همکاران سیستم های مدیریت پروژه بر روی میزان رضایت کاربران این سیستمهاکیفیت سیستم

 داشته باشد.

تواند تاثیر میدر شرکت همکاران سیستم  های مدیریت پروژه بر روی میزان رضایت کاربران این سیستمهاسهولت استفاده از سیستم

 دار داشته باشد.معنی 

 

 تحقیقمیمدل مفهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق

جمع آوری اطالعات با طرح ، پیمایشمنظور از  .پیمایشی است –روشی که دراین تحقیق مورد استفاده قرارگرفته، تحقیق توصیفی 

تبیین و توصیف حقایق و یا شرایط  ،موجود است و منظور از روش توصیفینقشه قبلی به منظور تجزیه و تحلیل شرایط با وضعیت 

نظر  به این علت تحقیق حاضر از. باشدمیآثار مشهود و روندهای درحال گسترش مرتبط با موضوع تحقیق  ،های جاریفرایندالزم بر 

تصمیمات  زیرا نتایج این تحقیق در ،یک تحقیق کاربردی است ازنظر نوع، تحقیق حاضر. پیمایشی است–روش یک تحقیق توصیفی 

جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع،  .ی مشابه موثر استهاها و شرکتآتی شرکت و سایر سازمان

و  های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات استفاده شده است. به منظور جمع آوری دادههامقاالت، کتابای، ع کتابخانهاز مناب

 کیفیت اطالعات عملکردی سیستم

 کیفیت خدمات پشتیبانی سیستم

 کیفیت سیستم

 سهولت استفاده از  سیستم

 رضایت کاربران
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که  ،نامه اصلی تحقیق استفاده شده استاز پرسشنامه مقاله بیس تحقیق به عنوان پرسش اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.

و خبرگان سنجیده شد و برای بررسی پایایی آن از آزمون آلفای کرنباخ استفاده شده باز برای بررسی روایی آن نظر اساتید راهنما 

نفر از اعضای نمونه توزیع گردید و بعد از  20به این صورت که قبل از توزیع گسترده پرسشنامه تحقیق ابتدا پرسشنامه بین  .است

ی هااز آزمون هابرای تجزیه و تحلیل دادهتحقیق توزیع گردید. ، پرسشنامه بین دیگر اعضای 0.987اطمینان از ضریب پایایی به میزان 

اسمیرنوف یک نوع آزمون ناپارامتریک  -ایم. آزمون کلموگروفرگرسیون چند متغیره استفاده کردهاسمیرنوف و  -آزمون کلموگروف

ه شده توسط این ئصورتی که مقدار آماره اراشد. در باامکان پذیر میاس اسپیافزار اسباشد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرممی

شود. برای % پذیرفته می 95متغیر مورد بررسی با اطمینان  ،% باشد، فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع5آزمون بیشتر از 

 د.گیری میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته از این آزمون استفاده خواهیم کراندازه

 هاتحلیل یافته

یی که هاتغیرآزمون همبستگی پیرسون استفاده شد، سپس م وابسته از این قسمت، برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و در

 که بیشترین شدت را هاررگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار دادیم تا قویترین متغی دارای رابطه معنادار هستند را با استفاده از

 متغیر وابسته دارند، مشخص نماییم.با 

 مطالعه کنیم که در ایبه شیوه وابسته را توانیم رابطه خطی موجود بین متغیرهای مستقل ومیرگرسیون چند متغیره،  از استفاده با

 فیمابین متغیرهای مستقلمان نیز مورد مالحظه قرار گیرند.  آن روابط موجود

 (8اسمیرنوف –آزمون نرمال بودن)کولموگروف 

ها نرمال است از دهکنیم، اگر نتیجه نشان دهد که توزیع دامیاین آزمون استفاده  برای سنجش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از

تریک پیرسون آزمون همبستگی اسپیرمن که معادل ناپارام اگر نشان داده شود که غیر نرمال است از آزمون همبستگی پیرسون و

  .است خالصه شده 1در جدول کنیم.که نتایج آنمیاست استفاده 

 
 اسمیرنوف -نتایج آزمون کولموگروف  : ۱جدول

 

اطالعات  کیفیت

 عملکردی سیستم

کیفیت خدمات 

 پشتیبانی سیستم

کیفیت 

 سیستم

 سهولت استفاده از

 سیستم
 رضایت کاربران

 Z 1.349 1.089 1.150 1.030 1.236اسمیرنوف  –کولموگروف 

 0.094 0.239 0.142 0.187 0.053 معنی داری

 نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نتیجه

 

                                                           
1.  Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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دهد نتیجه برای متغیر مستقل نرمال نشان داده شد )به دلیل مینشان  1 یج آزمون متغیرهای تحقیق در جدولبا توجه به اینکه نتا

توان برای آزمون میزان همبستگی متغیرها از میبدست آمده است( بنابراین  0.05اینکه سطح معناداری در سطح قابل قبول باالی 

 یعنی آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد.، ی آماری پارامتریکهاروش

 پیرسونضریب همبستگی 

 آورده شده است. 2 ی این تحقیق در جدولهانتایج بدست آمده از تحلیل
 : نتایج آزمون همبستگی2 جدول

 خطا 0.05: معنی داری در سطح *خطا         0.01: معنی داری در سطح  **

 ی تحقیقهامنبع: یافته

رابطه بین که گواه از وجود  ( بدست آمده استp˂0.05متغیرها در سطح قابل قبول )می برای تما 2داری در جدول سطح معنی  

شود که همانطور که در مینیز برای نشان دادن جهت رابطه استفاده  rی مستقل و دیگر متغیرهای تحقیق دارد از شاخص هامتغیر

ی بعدی نتایج بدست آمده بیشتر مورد تحلیل قرار هاشود جهت رابطه همگی مثبت بدست آمده است. در قسمتمیدیده  2جدول 

 خواهد گرفت.

 چندمتغیره رگرسیون خطی

ایجاد کنیم ای در مجموع هدف اصلی از کاربرد رگرسیون چند متغیره این بود که ترکیب خطی از متغیرهای مستقلمان را به گونه 

، بینی متغیر وابستهتوانیم در جهت پیشمیکه حداکثر همبستگی را با متغیر وابسته مان نشان دهد. در نتیجه از این ترکیب خطی 

 از متغیرهای مستقل را در پیش بینی مورد نظر ارزیابی کنیم.  و اهمیت هر یک

شیب هر یک از متغیرهای تعریف شده در معادله رگرسیون یا به عبارتی ضریب میزان اهمیت متغیرها و  3bو 2bو 1b و 0bضرایب 

مقدار هر یک به دست آورده خواهد شوند و در ادامه سهم آنها در تبین متغیر مستقل هستند. که با روش کمترین مربعات برآورد می

 شد.

متغیر 

 وابسته

 r p ضریب همبستگی زیر متغیر

رضایت 

 کاربران

 0.000 0.061 ** پیرسون کیفیت اطالعات عملکردی سیستم

 0.018 0.700 * کیفیت خدمات پشتیبانی سیستم

 0.000 0.736** سیستمکیفیت 

 0.000 0.816** سیستم سهولت استفاده از
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 آورده شده است: 3صه آن در جدول ی رگرسیونی این تحقیق آورده خواهد شد. که خالهادر ادامه نتایج مربوط به تحلیل
 : نتایج تحلیل رگرسیونی3جدول 

سطح معنی  متغیر مستقل تغیر وابستهم

 داری

ضریب 

 رگرسیونی بتا

adj تولرانس
2R F  دوربین- 

 واتسون

کیفیت اطالعات عملکردی  رضایت کاربران

 سیستم

0.000 0.003 0.890 0.746 65.590 1.707 

کیفیت خدمات پشتیبانی 

 سیستم

0.014 0.204* 0.833 

 0.897 **0.240 0.006 کیفیت سیستم

 0.778 **0.537 0.000 سیستم سهولت استفاده از

 خطا 0.05: معنی داری در سطح *       خطا 0.01: معنی داری در سطح  **

 ی تحقیقهامنبع: یافته

باشد  .7460 این آماره برای معادله 3باشد. در جدول میتعدیل شده به مجذور ضریب همبستگی چندگانه معروف  2R  3در جدول

نشان دهنده آن  Fبینی کند. مقدار مان را پیشدرصد تغییرات متغیر وابسته 74متغیر مستقل تحقیق توانسته  4دهد، میکه نشان 

است که آیا مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی است یا خیر. به عبارتی، آیا متغیرهای مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغیر 

 امکان پذیر است. 0.05در سطح خطای کوچکتر یا بزرگتر از  Fوابسته را توضیح دهند یا خیر. تشخیص این موضوع با معنی داری 

دهد این آماره با مقدار بدست آمده معنادار است و گواه از قدرت میبدست آمده که نشان  65.590در این معادله  Fکه عدد 

 باشد. در تحلیل نتایج جدول رگرسیونی از ضریب بتامیمتغیرهای مستقل تحقیق در تبیین میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته 

β  تری تر باشد رابطه قویتا به یک نزدیکاست، بدین صورت که هرچه قدر ضریب ب 1-0عددی بین  کنیم. ضریب بتامیاستفاده

 .شد جهت رابطه مستقیم است و برعکساگر ضریب مثبت با ،بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد

 :هایت معادله رگرسیونی این تحقیق به صورت زیر خواهد شددر ن
Y1 =  0.072+ 0.003 x1  + 0.204 x2 + 0.240 x3 + 0.537 x4 + 0.515 

 در آن :که 

1Y :رضایت کاربران 

1x  :کیفیت اطالعات عملکردی سیستم 

2x  :کیفیت خدمات پشتیبانی سیستم 

3x  :کیفیت سیستم 

4x  :باشدمی سیستم سهولت استفاده از 
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بینی را بیش رضایت کاربرانمتغیر مستقل این تحقیق توانست بیش از نیمی از تغییرات متغیر وابسته  4همانطور که مالحظه شد 

 باشند. میین نقش را دارا بیشتر سهولت استفاده از سیستمکند. که در این بین متغیر 

 نتیجه گیری

ی هاباشد. نقش سیستممیاطالعات در سازمان  توان تداوم سازمان در محیط متغییر و رقابتی امروزین مستلزم به کارگیری فناوری

 هاگیران سازمانپردازان سازمان، مدیران و تصمیمپررنگ است که بسیاری از نظریهای ی جدید به اندازههااطالعاتی مدیریت در سازمان

ی مهم سازمان که تحت هااز قسمتکنند. میتوصیه  های آتی سازمانهاگیریدر جهت هارا به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوری

های متغیر ها و کیفیتهای سازمانی باید خواستدگرگونی بنابراینباشد. میتاثیر این فناوری قرار خواهد گرفت، منابع انسانی سازمان 

هایی که زیاد سازمانموشکاف توجه کنند. به احتمال  نیروی انسانی را در کانون توجه قرار دهند و به آرزوهای متغیر مشتریان آگاه و

بر نیروهایی  به طور طبیعی نحوه مدیریت .اشتدخواهند جدید جایی ن در این عصر ،سلسله مراتبی استها از نوع سنتی و مدیریت آن

است تحت الشعاع این فناوری قرار خواهد گرفت. چنانچه نگرش  هطی که با فناوری اطالعات عجین شدکه در محیط جدید یعنی محی

در  .ای ایجاد کنندتحول ریشه، ی شرکتهادیدگاه و دیدگاه مدیران و کارشناسان درست باشد این امکان وجود دارد که در فرهنگ و

های بنیادی ایجاد کرد. مند دگرگونینظامو ساختاری  ،ی اطالعاتی مدیریتهاگیری از ابزاری چون سیستمتوان با بهرهمیاین راستا 

 دهند.میفرصت ادامه حیات را از دست و مانند میاهتمام به این دگرگونی ناکام  هایی که درسازمان

ی استراتژیک در کسب و کارها اهمیت پیدا کرد. انتخاب و اجرا و مدیریت پروژه بسیار پیچیده هابا افزایش رقابت جهانی، انجام فعالیت

کنند و مدیران پروژه با توجه به منابع سازمان، ظرفیت محدودی برای و دشوار شد. اکثر کسب و کارها همزمان چند پروژه را اجرا می

های اطالعاتی های اطالعات مدیریت پروژه ضرورت پیدا کرد. این سیستممها دارند. به همین دلیل استفاده از سیستمدیریت پروژه

تر و سریعتر ها راحتگیری و اعمال تغییرات در پروژهدهند تا مدیریت، تحلیل اطالعات، تصمیممیابزاری را در اختیار مدیران قرار 

یت پروژه نیست اما استفاده از آن به دلیل افزایش های اطالعاتی تضمینی برای موفقدرست است که استفاده از این سیستم شود.

 ی محیطی، ضرورت پیدا کرده است. هاپیچیدگی

 هااین مدل اند.های مختلف بیان کردههای اطالعات مدیریت پروژه را با توجه به پروژهو اجزای سیستم های مختلفی ویژگیهامدل

افزایش تکنولوژی و رواج استفاده از رایانش ابری نیز باعث شده تا  اند.اشتههای مدیریت پروژه دفرایندسعی بر مکانیزه کردن تمام 

ها نیز کاهش پیدا کند. همچنین عوامل ی زمانی و جغرافیایی پروژههاارتباط میان اعضای تیم پروژه نیز به راحتی انجام شود و چالش

بیشتر بر اهمیت ساختار اطالعات است.  هاکز این مدلهای اطالعات مدیریت پروژه نیز عنوان شده است. که تمرموفقیت سیستم

شود. مدیران پروژه با توجه به تمام میگیری صحیح و موفقیت مدیریت پروژه ساختار اطالعات درست باعث رضایت کاربر، تصمیم

توانند سیستم اطالعاتی میاین مطالب، با در نظر گرفتن منابع سازمان و شرایط پروژه برای کمک به بهبود کیفیت مدیریت پروژه، 

های اطالعاتی در بازار امروز طیف بسیار وسیعی دارد و همه با شرایط گوناگون، مدیریت پروژه مناسب را انتخاب نمایند. این سیستم

 توانند سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه مناسب را انتخاب کنند.می
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شود، از میو افزایش سرعت و ایجاد اداره بدون کاغذ  هاجویی هزینهرفهی اطالعاتی مدیریت موجب کارایی و صهاکاربردهای سیستم

اهمیت و جزیی و پخش وسیع های بیبه وسیله چاپگر رایانه، یا افزایش پیام هاابعاد دیگر موجب درهم و برهم شدن اسناد و پوشه

ی اطالعاتی هاکه کاربرد سیستم استده این ود. متاسفانه مطالعات آماری فقط نشان دهنشمیها درمورد پست الکترونیک امپی

ی اطالعاتی مدیریت برای ادارات مفید هادهد که آیا واقعاً سیستممیولی این امر به ما نشان ن ؛مدیریت درحال گسترش زیادی است

لعات آماری اقدام یی که طبق مطاهاشود. یک مسئله مشخص است: کمپانیمیاست یا فقط طبق فناوری روز ورود آن به ادارات دیده 

لزوماً موفق نیستند بلکه مطالعات نشان داده است  ،کنندمیی اطالعاتی مدیریت در طیف وسیع های سیستمهابه جایگزینی سیستم

شود و واقعاً به آن نیاز است استفاده بشود. در مقاله میی اطالعاتی مدیریت در جایی که مفید واقع هابهتر است درهر اداره از سیستم

و باالترین اند ی اطالعاتی مدیریت کسب کردههایی که بهترین اهداف را از به کارگیری سیستمهابیزینس ویک اشاره شده کمپانی

 کنند. میی اطالعاتی مدیریت درجای مربوط استفاده هاهایی هستند که مشخصاً از سیستمگیری را دارند آنکیفیت تصمیم

 پیشنهادات 

ی هاشود که مدیران الزم است با فعالیتمیکارکنان، پیشنهاد  رضایتی اطالعاتی مدیریت بر هاتاثیرگذاری سیستمبا توجه به 

ی اطالعاتی در کارکنان تثبیت نمایند که های نوین برای داشتن سیستمهای مشترک و غیره به کارگیری تکنولوژیهاآموزشی نشست

 گردد. میدر این خصوص پیشنهادات زیر ارائه 

 کارکنان فناوری اطالعات ىهامهارت افزایش 

 ی اطالعاتی در سازمانهابه کارگیری سیستم افزایش خصوص در سازى فرهنگ 

 سازمان در راستای تجارت الکترونیک حرکتى افق و اهداف مورد در کارکنان به الزم آگاهى دادن 

 ی اطالعاتیهادر خصوص سیستم سازمانى تحوالت و تغییر به نسبت کارکنان در مثبت نگرش ایجاد 

 شده ایجاد وتغییرات تحوالت مطابق با سازمانی نقش ایفای در را آنان یهاتوانایى تواند مى کارکنان اطالعات روزکردنبه 

 ی نوینهاینسبت به تکنولوژ

 کارکنان به ی نوینهابه کارگیری تکنولوژی با رابطه در الزم یهاآموزش ارائه 
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