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 چکیده

 یابیبهتر و دست رییگ یمخود بهبود عملکرد تصم یتهایقابل یشافزا یهستند که سازمان ها برا یدیمف یاز ابزارها یاطالعات یها یستمس

انجام  یرو برا ینا شود از یم یتلق یدمساله جد یکهرکدام به عنوان  یعمران یپروژه ها یکنند بطور کل یتر از آن استفاده م یزهمکان

 یفناور یوژههاپر یتاطالعات وابسته به موفق یدر حوزه فناور یتموفق نمود. یریتشده را مد یجاددانش ا یستبا یم یات یپروژه ها

هدف بررسی  مقاله حاضر بابر همین اساس  به همه جوانب آن توجه شود. ینکهمگر ا یدآ ینم دسته ب یتموفق یناطالعات است و ا

ای رسشنامهپصورت گرفت. جهت سنجش مدل پیشنهادی از  8در شهرداری منطقه یعمران یهاپروژه یتاطالعات بر موفق ینقش فناور

ررسی استاندارد ها استفاده شد. برای بسوال با سه سازه اصلی بکارگیری فناوری اطالعات، مدیریت دانش و موفقیت پروژه 33متشکل از 

گردید. پس از تایید  بودن پرسشنامه تحقیق از سازگاری درونی با آزمون آلفای کرونباخ و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی استفاده

بود افزار آموس اجرا گردید. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از این روایی و پایایی پرسشنامه، مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم

دار نیست. اما اثر غیرمستقیم آن بواسطه مدیریت معنی 8های عمرانی شهرداری منطقهکه تاثیر مستقیم فناوری اطالعات بر موفقیت پروژه

رداری های عمرانی شهباشد. به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر فناوری اطالعات بر موفقیت پروژهدار میدانش معنی

 یید گردید.أت نتهرا 8منطقه

 یعمران یهاپروژه یتدانش، موفق یریتاطالعات، مد ی: فناوریدیکلمات کل
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 مقدمه

های جدید تجارت و بازاریابی تحوالت جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن بروز شیوه

تخصصان و بسیاری از اقتصاددانان، م که تحت تاثیر پیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناوری به وجود آمد و

های اخیر، انقالبی شبیه انقالب صنعتی به وقوع پیوسته است. این انقالب، اند که در سالنگران بر این باور داشتهآینده

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش جهان را وارد عصر اطالعات کرده، بسیاری از جنبه

های نوین، به سطحی جدید و غیرقابل تصور از پویایی و تغیرپذیری گیری از فناوریه و با بهرهتحولی عمیق ساخت

ا، یکی از از دیدگاه علمی، امروزه تکنولوژی اطالعات در کنار مهندسی ژنتیک ودانش هوا فض .دست یافته است

های تکنولوژی اطالعات به حدی رود. پیشرفتسه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن فردای بشر به شمار می

اند. فناوری مترادف دانسته“ اختراع ماشین بخار“هایی چون نظران آن را با پدیدهگسترده است که برخی از صاحب

ا سهولت یاطالعات تحوالت بسار زیادی را در حوزه تجارت به وجود آورده است که این تحوالت ناشی از سرعت 

توان ا آن میگسترش روزافزون فناوری اطالعات و باالخص اینترنت این است که ب آن نیست، بلکه عمده ترین دلیل

 ,Vanhiach) ردفراتر از مرزهای بین المللی رفت و انتقال اطالعات بدون توجه به مرزهای جغرافیای انجام می گی

مختلف مدیریت نظیر های اهمیت روز افزون فناوری اطالعات باعث گسترش کاربرد این پارادایم در حوزه (2002

 .های عمرانی استمدیریت پروژه در صنایع گوناگون شده است. از جمله این صنایع، صنعت ساخت و ساز و پروژه

ها های عمرانی در حال توسعه است.بسیاری از شرکتفناوری اطالعات به سرعت در صنعت ساخت و ساز و پروژه

های مقرون به صرفه و کارآمد بود بخشند.تقاضا برای ایجاد برنامهدر حال بررسی عملکردشان هستند تا کارایی را به

های های جدیدی شد که بسیاری از آنها فناوری اطالعات را برای بهبود عملکردشان در موفقیت پروژهمنجر به فرایند

 .(Yang et al., 2012)اندعمرانی به کار گرفته

های پروژه برای عت ساخت و ساز و عمرانی از تیماز سوی دیگر فشار حاصل از جهانی شدن، باعث شد صن

پاسخگویی سریع به تغییرات محیط و دستیابی به اهداف شرکت استفاده کنند. به هر حال، بکارگیری مدیریت منابع 

اطالعاتی متنوع کار آسانی نیست. بنابراین، مدیریت دانش موضوع استراتژیک مهمی در مدیریت پروژه محسوب 

که بسیاری از مطالعات از مدیریت دانش به عنوان وسیله ای برای افزایش عملکرد سازمانی استفاده شود. درحالیمی

بسیار کمی از مطالعات منتشر شده در مورد اثرات مستقیم  تعداد .(Huang, 2009; Liu et al., 2004)کنندمی

بر  . عالوه(1400)آرام، اندرکز شدهگذاری بر تاسیسات و تجهیزات متمهای سرمایهمدیریت دانش بر عملکرد پروژه

این، برخی از مطالعات قبلی به دنبال ارائه چنین درکی از اثرات مدیریت دانش  بودند که مدیریت دانش رابطه بین 
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کند. های عمرانی و تاثیر آن بر عملکرد پروژه را بررسی نمیکاربرد فناوری اطالعات  با مدیریت دانش در پروژه

اثرات تکنولوژی بر معیارهای عملکرد، از مشکالت اصلی سرمایه گذاری در حیطه فناوری  روشهای ارزیابی

نابراین، توسعه چنین حمایتی منافع ناشی از کاربرد ب .(Simmons, 1994).اطالعات در محیط تجاری است

 .فناوری اطالعات و مدیریت دانش را توجیه خواهد کرد

ای از هاز سوی دیگر اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران در طول پنجاه سال اخیر بخش عمد

اند، با این حال ها اختصاص دادههای عمرانی به خصوص در شهرداریهای توسعه و طرحمنابع خود را به برنامه

پردازان مدیریت است از جمله اولین نظریه (1965نتایج کار در معدودی از موارد قابل قبول بوده است. واترسون)

کند. وی ها به مشکل کلیدی این دسته از کشورها اشاره میهای جامع در فرآیند اجرای این نوع طرحکه با بررسی

های مدیریتی و سازمانی جستجو های عمرانی را باید در عدم توجه به توانمندیبیشترین ناکارآمدی در اجرایی برنامه

ای از مالحضات بنیادین در مراحل انتخاب طرح، داد اندکی از کشورهای در حال توسعه، به اهمیت پارهکرد. تع

های عمرانی واقف هستند)واترسون، ریزی طرح، اجرا، کنترل طرح و بررسی عوامل موثر بر موفقیت طرحبرنامه

ای ارزیابی رابطه بین کاربرد فناوری ددد ارائه مدلی برالذکر پژوهش حاضر در ص(. با عنایت به مطالب فوق1965

های عمرانی شهری شهرداری منطقه های عمرانی به صورت موردی پروژهاطالعات، مدیریت دانش و موفقیت پروژه

 باشد.می 8

 چارچوب نظری

 مدیریت دانش -

وکار کسب رین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریتهای اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالبدر سال

شود.  بر همین اساس مدیریت دانش بوده و دایره کاربرد آن همواره با سایر مباحث عرصه مدیریت، گسترده می

وکار و جامعه دانشگاهی را به خود های دنیای کسبیکی از عوامل حیاتی است که بخش قابل توجهی از پژوهش

 ,Von  Krogh et al)انش گواه این موضوع استاختصاص داده است. افزایش قابل مالحظه نشریات مدیریت د

 Chourides et)ت وکار و مدیریت بوده اسبرای کسب 2002. همچنین این ادعا موضوع برتر در سال (2001

al, 2003)تر، در عصر رو وظیفه رهبری سازمان خلق محیطی برای مدیریت دانش است. به بیان روشن. از این

محور اده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانشروی مدیران آمحاضر چالش پیش

ها مدیریت دانش ها برای مدیران سازمانترین مهارت. بنابراین، یکی از اساسی(Bonitis, 1996)است
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. در تحقیق حاضر به دو حوزه مدیریت دانش یعنی اشتراک دانش و ذخیره دانش پرداخته (Quinn, 1992)باشدمی

 ده است.ش

 دانش شرن به سازمان در ها گروه و تمایل افراد مستلزم دانش گذاریاشتراک دانش: گذاری)تسهیم دانش( اشتراک

 های گروه و کارکنان مگر اینکه داد نخواهد رخ دانش گذاریو اشتراک است جانبه دو منافع به رسیدن در راستای

 خود انشد فرد کند کهمی بیان درموت مک باشند. جویانه داشته مشارکت رفتارهای از باالیی سازمان، سطح کاری

 باید از کندمی تسهیم را خود دانش که کنند. فردی درک بهتر را شرایط بتوانند تا گذارداشتراک می به دیگری با را

 در باشد. هداشت اطالع کند،دریافت می را اطالعات که شخصی نیازهای الزامات و و آن استفاده موارد دانش، هدف

 و . انتقالنگیرد قرار استفاده مورد و ندارد آن به که نیازی شود منتقل فردی به دانش است صورت ممکن این غیر

 برای راییکا افزایش نیازها، برآورده کردن برای سازمان توان رساندن حداکثر برای به را هایی فرصت دانش نشر

 (.1392کند )پورسراجیان و همکاران، می فراهم رقابتی مزیت به رسیدن مسائل و حل

 حتی کنند، فراموش را آن است ممکن گیرند،می یاد را آن و کنندمی خلق را دانش افراد که حالی در دانش: ذخیره

 خیره،ذ نیازمند فردی( یا )سازمانی حافظه ببرند. بنابراین یاد از را آن کسب چگونگی یا دانش خلق چگونگی

 (. 1390است )دانایی فرد و همکاران،  افراد دانش بازیابی و سازماندهی

 کاربرد فناوری اطالعات-

صول/ نوآوری در حال حاضر، محیط کسب و کار ناشی از فشار رقابت، تغییرات، رقابت ثابت )به عنوان مثال: مح

بازار بینی فنی، کاهش چرخه حیات محصول، گسترش محصول ( و سطح باالیی از عدم قطعیت و غیر قابل پیش

(. از این بین، تغییر فناوری، W.T. Ngai et al, 2011; Overby et al., 2006; White et al., 2005است)

، توان برای دنیای کنونی کسب و کار معرفی کرد )الفت و زنجیرچیای است که میترین مشخصهباثبات

در تقاضای  یرات تکنولوژیکی و تغییرها با رقابتی بسیار شدید روبه رو هستند که از تغی(.امروزه شرکت1389

دهی به (. فناوری اطالعات به عنوان یک عامل اصلی در شکل1391شود)امیری و محمدی،مشتریان ناشی می

ها و مردم با انتشار های رقیب است که اساسا تغییر در توازن قدرت بین موسسات، دولتهای صنعتی شرکتویژگی

 (.Goldman et al, 1995; Zain et al, 2005اطالعات مفید است )

سازی و انتقال اطالعات در است از تمامی اشکال فناوری که به منظور پردازش، ذخیرهفناوری اطالعات عبارت 

ه طور کلی . فناوری اطالعات ب(1389ایمانی و همکاران، ؛ Lucas, 1988)شوندقالب الکترونیکی به کار گرفته می
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ای، کاربردها و ها، ابزارهای ارتباط و شبکهسازی دادهتجهیزات و کامپیوترها، ابزارها، ذخیرهای از به دامنه گسترده

شود)ایمانی و همکاران ها استفاده شده، تا داده و اطالعات و دانش را ایجاد کنند، گفته میخدمات که توسط سازمان

زار بکارگیری فناوری اطالعات در غالب ابزار بندی اب(. در تحقیق حاضر به دو گروه1387، عمید و میرزاده، 1389

 پرداخته شده است.  ITو ابزار پیشرفته  ITپایه 

 پروژه موفقیت -

 در خصوص مقاالت دارد. بازنگری بستگی درگیر و... افراد پیچیدگی، و بزرگی نوع، به پروژه موفقیت تعاریف

 شند.برایبامی هاپروژه عملکرد شاخصهای اصلی مهمترین کیفیت و زمان هزینه، که سازدمی آشکار پروژه موفقیت

 شده ش تعیینپی از اهداف برخی به دستیابی ، پروژه موفقیت از منظور معموال اند،شده پروژه یک درگیر که آنهایی

 و کنندگانستفادها که کنیم نباید فراموش ما ولی ایمنی. و کیفیت عملکرد، هزینه، پارامترهای زمان، قبیل از پروژه،

 و پروژه خروجی مورد در انتظارات ندارند. لذا پروژه مورد ای درشدهتعیین پیش از اهداف چنین عمومی افکار

 .بود خواهد متفاوت پروژه شکست یا موفقیت از کس هر برداشت

 در نیم کهک تلقی آمیزموفقیت زمانی را پروژه ما که است این پروژه موفقیت مورد در مهم هایرهیافت از یکی

 و باالنتین و (1997(، ترنر )1988(، دویت )1998باشند. واتریج ) یافته تحقق زمان و هزینه به مربوط اهداف آن

-می نجرم پروژه موفقیت به کیفیت و زمان هزینه، هایمحدودیت در پروژه اتمام دارند عقیده (1996همکاران )

 موفقیت تعریف به دیگری شرایط و کرده تر ارائهگسترده تعریفی پروژه موفقیت برای (2001کرزنر ) ولی، شود؛

 : باشد شده تکمیل زیر شرایط تحت که کندمی تلقی موفقیت آمیز زمانی را پروژه او است. افزوده پروژه

 یافته.  تخصیص زمانی بازه در 

 شده. بینی پیش بودجه محدوده در 

 مناسب. مشخصات یا عملکرد سطح در 

 کارفرما. رضایت با 

 شود.می گرفته بکار مشتری توسط واقعی بطور پروژه از منتج خدمت یا محصول 

 طرفه. دو شده پذیرفته تغییرات با یا پروژه محدوده در تغییرات کمترین با 

 سازمان. اصلی کاری جریان زدن برهم بدون 

 فرهنگ دادن تغییر بدون ( سازمانKerzner, 2001.) 
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 در کارهای دهد.می شکل را موفقیت معیارهای تعیین مبانی شودمی حاصل پروژه موفقیت تعاریف از که بینشی

 هزینه، هایآهنین نیازمندی مثلث همان اصلی معیارهای بود گرفته صورت موفقیت معیارهای روی که ایاولیه

 عنوان به را کیفیت و زمان که هزینه، بود نویسندگانی اولین از یکی (1971اویسن ) بود. شده فرض کیفیت و زمان

در سال  1کرد. پس از او، برای اولین بار عوامل موفقیت پروژه توسط روکارت پیشنهاد پروژه موفقیت معیارهای

 نویسندگان دیگر بینی نمایند نام برده شد.توانند موفقیت پروژه را پیشاستفاده شد و بعنوان عواملی که می 1982

 (1997(، ترنر )1988دوویت ) (،1998واتریج ) (،1990)ساارینن  (،1987اسلوین ) و پینتو (،1987کوی ) مک مانند

 مورد موفقیت معیارهای عنوان باید به کیفیت و زمان هزینه، که موافقند همگی (1996همکارانش ) و باالنتین و

بندی و ایمنی به ( در پژوهش حاضر چهار معیار هزینه، کیفیت، برنامه زمانAtkinson, 1999گیرند) قرار استفاده

اند.  لذا در ادامه به توضیح اجمالی این چهار معیار پرداخته شده عنوان معیارهای موفقیت پروژه در نظر گرفته

 خواهد شد. 

و  لکنتر هماهنگی، ودجه،ب ریزی، برنامه سازماندهی، )اهداف، اصل هفت ،60 دهه اواخر در هزینه: مدیریت

 د،ش پروژه مطرح کنترل موضوع پروژه در کارایی عدم علت به مدتی از پس و شد مطرح مدیریت رهبری( برای

 اصل 9 رد پروژه مدیریت سر فصل بهتر، کارآیی برای نهایت در و شد اثبات هم کنترل ناکارآمدی مدتی از پس که

 را کمتر مانز و هزینه صرف با پروژه به اهداف رسیدن برای را ترعملی راهکارهایی بتواند شد تا تبیین و تعریف

 (. 1385کند)خانزادی و همکاران،  مقدور

 شدن آوردهبر از حصول اطمینان برای موردنیاز فرایندهای دربرگیرنده پروژه کیفیت مدیریت مدیریت کیفیت:

 کیفیت دیریتاست. م  عمومی مدیریت کارکرد های فعالیت شده کلیه تعهد آنها خاطر به پروژه که است نیازهایی

 برنامه چون ییابزارها وسیله را به آنها و نموده تعیین را کیفیت هایمسؤولیت و اهداف مشی، خط که پروژه را

-ید، شامل مینمامی اجرا کیفیت سیستم قالب در کیفیت بهبود و کیفیت کنترل شامل کیفیت، تضمین کیفیت، ریزی

 (. 1384همکاران، شود )اصولی و 

 مرتبط افرادی و کارگران کلیه بهداشت و سالمت بودن، محفوظ و از: مصون است عبارت ایمنی پروژه: در ایمنی

 بین در است الزم شود،می مطرح ایمنی برای که هایویژگی داشت، توجه باید .عمرانی عملیات و کارگاه محیط با

 کلیدی های ارزش و ها نگرش از هسته یک وجود بودن، از مشترک منظور باشد. پایدار نسبتا و بوده مشترک افراد

                                                           
1 - Rockart 
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 در دگرگونی ایجاد که است آن پایدار، نسبتا منظور از هستند. بند پای آن به افراد غالب که است ایمنی به نسبت

 (.1385)صادقی نیا و شاکری،  خواهد بود شکست به محکوم ناگهانی تغییر هرگونه و باشد تدریجی صورت ایمنی

 از است تعبار پروژه بندیزمان است. ریزی پروژهبرنامه مرحله در مهم مسائل از یکی بندی،زمان زمان بندی:

 هدف دچن یا یک به رسیدن منظور به تها و محدودی به توجه با پروژه های فعالیت از یک هر زمان شروع تعیین

 ان،پیمانکار تعهدات ها، فعالیت به تخصیص منابع همچون مواردی پروژه، بندیزمان از با استفاده مشخص.

 واهدخ کنترل و ریزیبرنامه قابل راحتی خارجی به یا داخلی مشتری به سفارش تحویل و گیرانه تعمیرات پیش

 انجام اتتحقیق بیشتر است. شده انجام بندی پروژهزمان موضوع روی ایگسترده تحقیقات اخیر هایدر سال بود.

 اسیاس های اشکال از یکی است. گرفته قطعی انجام مسئله یک وجود و کامل اطالعات به دسترسیفرض  با شده

-می امانج آل ایده شرایط یک در ها شود فعالیتمی فرض آنها در که است این پروژه بندیزمان های قطعی مدل

 عامل چندین دوجو عمل، در چه اگر .شود اجرا برنامه با مطابق دقیق طور به تواندمی شده بندی ارائهزمان و گیرد

 نشده بینیشپی های فعالیت شدن منابع، اضافه به دسترسی نبود ها، فعالیت اجرای زمان نظیر افزایش نشدنی کنترل

 این شود. پروژه بندیزمان در هایی ایجاد اختالل به منجر است ممکن غیره، و هوایی و آب شرایط بد پروژه، به

 . (1389)بساق زاده و همکاران، کند پروژه تحمیل سیستم به توجهی قابل هایهزینه توانداختاللها می

 مدل مفهومی تحقیق

 باشد.براساس مبنانی نظری مطرح شده و هدف تحقیق حاضر، مدل مفهومی به شرح زیر می

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل
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 های تحقیق عبارتند از:ر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیهب

 رابطه معناداری وجود دارد. 8های عمرانی شهری شهرداری منطقه فناوری اطالعات و موفقیت پروژهبین  •

 رابطه معناداری وجود دارد. 8های عمرانی شهری شهرداری منطقه بین مدیریت دانش و موفقیت پروژه •

 بین فناوری اطالعات و مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد. •

 باشد.ها از طریق مدیریت دانش معنادار میالعات و موفقیت پروژهرابطه بین فناوری اط •

 

 روش شناسی تحقیق

باشد. ها توصیفی از نوع همبستگی میپژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده

های برازش آوری دادهجمعای و روش میدانی انجام شد. برای های کتابخانههای پژوهش با بررسیگردآوری داده

طالعات ای پژوهش جهت سنجش جهت سنجش کاربرد فناوری نامهمدل از پرسشنامه استفاده گردید. در پرسش

(، اسکات و 1987(، نات)1987(، بوینتن و زمود)1986(، باکوس و ترسی)1982های ارائه شده توسط السن)از آیتم

ز این اسوال طراحی شد که  12اده گردید. بطوریکه در مجموع ( استف1989( و استراب وو وترب)1988مورتون)

باشد. سازه مدیریت دانش توسط دو سوال مرتبط با ابزار پیشرفته می 8سوال مربوط به ابزار پایه و  4سوال،  12

شود. این سواالت براساس مطالعات سوال سنجیدده می 5سوال و تسهیم دانش با  4سازی دانش با متغیر ذخیره

( 2005ن)(، لی و همکارا2005( و لین و لی)2009(، کیسلینگ و همکاران)2009(، چن و هوانگ)2009نگ و لی)ها

 طراحی گردیده است. 

 ها توسط چهار متغیر برنامه زمانبندی، کیفیت، هزینه و امنیت هر کدام با سه سوال سنجیدهدر نهایت موفقیت پروژه

(، 1988(، الرسون و گوبلی)1988(، پینتو و سلوین)1987ارد و کارملی)سوال براساس مطالعات گلب 12شود. این می

 5گیری سواالت پرسشنامه طیف لیکرت ( طراحی شده است. مقیاس اندازه2003( و وسترولد)2010مولر و تامر)

 های عمرانی شهری شهرداری منطقهجامعه آماری پژوهش حاضر را کارشناسان درگیر در پروژه باشد.ای میگزینه

حجم  یینحاضر جهت تع یقدر تحقنفر بود.  650مان پژوهش متشکل از زدهند. این جامعه در تهران تشکیل می 8

کارشناس  650متشکل از  یقدر زمان پژوهش جامعه تحق ینکه. با توجه به ایدنمونه از جدول مورگان استفاده گرد

ماری توزیع پرسشنامه بین جامعه آ 242منظور بدین  نفر برآورد شد. 242بود، براساس جدول مورگان حجم نمونه 

 پرسشنامه گردآوری شد.  207گردید که از این تعداد، 
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 های تحقیقیافته

گیری متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار های تحقیق، ابتدا استاندارد بودن ابزار اندازهپس از گردآوری داده

ررسی شد. نتایج بگرفت. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سازگاری درونی پرسشنامه تحقیق 

 شده است.  های اصلی تحقیق در جدول زیر نشان دادهحاصل از این آزمون برای پرسشنامه تحقیق و هریک از سازه

 

 : محاسبه پایایی سواالت مربوط به پرسشنامه1جدول 

 بعد تعداد سواالت آلفای کرونباخ

 0.919 33 کل پرسشنامه

 0.775 12 کاربرد فناوری اطالعات

 0.758 9 مدیریت دانش

 0.847 12 هاموفقیت پروژه

 

 

ست، لذا آزمون از . ا/7( و هرکدام از متغیرها بزرگتر از 0.919)کرونباخ کل پرسشنامه مقدار آلفایاز آن جایی که 

باشد. جهت بررسی روایی پرسشنامه تحقیق از روایی محتوا و روایی سازه استفاده می پایایی قابل قبولی برخوردار

امعه مورد جناسب سواالت با شد. بطوریکه پس از طراحی سواالت تحقیق، با استفاده از نظرات خبرگان جامعه، ت

افزار مک نرمکمطالعه، بررسی و برخی از سواالت تعدیل شد. جهت بررسی روایی سازه، از تحلیل عاملی تاییدی به 

ها با های فرضیههایی است که به برآورد پارامتر و آزمونتحلیل عاملی تاییدی یکی از روشآموس استفاده گردید. 

بارتی یک شیوه ع(. به 1380)هومن، پردازدها مییان مجموعه نشانگربنایی و روابط مای زیرهتوجه به تعداد عامل

صل از تحلیل کند. نتایج حاآزمون تئوری است که در آن پژوهشگر تحلیل خود را بر اساس فرضیات قبلی آغاز می

خیر. نتایج حاصل  معین هماهنگ است یاها با یک ساختار عاملی دهد که آیا دادهعاملی تاییدی بدین سوال پاسخ می

ها گیری بکاگیری فناوری اطالعات، مدیریت دانش و موفقیت پروژههای اصالحی اندازهاز تحلیل عاملی تاییدی مدل

 در شکل زیر نشان داده شده است. 
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 هاگیری کاربرد فناوری اطالعات، مدیریت دانش و موفقیت پروژهاندازه های: مدل2شکل

 

  هاپروژه یتدانش و موفق یریتاطالعات، مد یکاربرد فناورهای گیری سازه های اندازههای برازندگی مدلشاخص 

شاخص           2در جدول) شده با دامنه قابل قبول برای هریک از  سه مقادیر برآورد  ست. مقای شده ا شان داده  های  ( ن

 باشد.  های اصلی تحقیق میگیری سازههای اندازهبرازندگی، حاکی از برازش مناسب مدل

 

 هات دانش و موفقیت پروژهگیری سازه کاربرد فناوری اطالعات، مدیریهای اندازههای برازندگی مدل: شاخص2جدول

 شاخص تناسب
df

2 RMSEA IFI RFI NFI TLI CFI 

 3 08.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 دامنه مقبول

بکارگیری فناوری 

 اطالعات
1.434 0.046 0.949 0.910 0.918 0.928 0.947 

 0.924 0.915 0.918 0.904 0.926 0.072 2.069 مدیریت دانش

 0.941 0.918 0.906 0.904 0.942 0.063 1.826 هاموفقیت پروژه
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سازه   سی روایی  شده در این مقاله   در این مرحله به تبیین چارچوب های تحقیق، پس از برر شنهاد  شده   پپی رداخته 

استتت. به عبارت دیگر در این قستتمت به آزمون مجموعه روابطی پرداخته شتتده استتت که در چارچوب نظری     

یابی معادالت ستتتاختاری و تحلیل مستتتیر با طراحی مدل ستتتاختاری       پژوهش تعریف گردید. این هدف در مدل

های عمرانی مورد آزمون   های مورد مطالعه را بر موفقیت پروژه    ر متغیرتوان تاثی گردد. بدین ترتیب می  عملیاتی می 

 ( نشان داده شده است.  3)ز برازش مدل مفهومی تحقیق در شکلقرار داد. نتایج حاصل ا

 
 : برازش مدل مفهومی تحقیق3شکل

 

 داری ضرایب مسیر در مدل مفهومی تحقیق در جدول زیر نگاشته شده است. نتایج حاصل از معنی

 

 داری ضرایب مسیر مدل مفهومی:  معنی3جدول

   Estimate S.E. C.R. P 

 *** 6.973 160. 1.112 کاربرد فناوری اطالعات ---> مدیریت دانش

 264. 1.116- 284. 317.- کاربرد فناوری اطالعات ---> هاموفقیت پروژه

 *** 5.385 229. 1.232 مدیریت دانش ---> هاموفقیت پروژه

    1.000 کاربرد فناوری اطالعات ---> IT ابزار پیشرفته
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   Estimate S.E. C.R. P 

 *** 7.179 133. 957. کاربرد فناوری اطالعات ---> IT ابزار پایه

    1.000 هاموفقیت پروژه ---> زمان

 *** 10.030 087. 868. هاپروژهموفقیت  ---> هزینه

 *** 11.264 085. 953. هاموفقیت پروژه ---> کیفیت

 *** 10.581 092. 971. هاموفقیت پروژه ---> امنیت

    1.000 مدیریت دانش ---> تسهیم دانش

 *** 12.153 075. 907. مدیریت دانش ---> سازی دانشذخیره

 

ها معنادار نیست. با نتایج جدول فوق حاکی از این است که تاثیر مستقیم کاربرد فناوری اطالعات بر موفقیت پروژه

 ده است. زیر نشان داده ش حذف این مسیر، مدل مجدداً حل گردید، نتایج در شکل

 

 
 : برازش مدل مفهومی  اصالحی تحقیق4شکل
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 ر جدول زیر نشان داده شده است. دداری ضرایب مسیر مدل اصالحی تحقیق معنی

 

 داری ضرایب مسیر مدل مفهومی اصالحی:  معنی4جدول

   Estimate S.E. C.R. P 

 *** 6.786 153. 1.039 کاربرد فناوری اطالعات ---> مدیریت دانش

 *** 9.531 107. 1.023 مدیریت دانش ---> هاموفقیت پروژه

    1.000 کاربرد فناوری اطالعات ---> IT ابزار پیشرفته

 *** 6.972 130. 907. کاربرد فناوری اطالعات ---> IT ابزار پایه

    1.000 هاموفقیت پروژه ---> زمان

 *** 10.016 087. 871. هاموفقیت پروژه ---> هزینه

 *** 11.232 085. 956. هاموفقیت پروژه ---> کیفیت

 *** 10.556 092. 974. هاموفقیت پروژه ---> امنیت

    1.000 مدیریت دانش ---> تسهیم دانش

 *** 12.129 075. 907. مدیریت دانش ---> سازی دانشذخیره

 

های برازش مدل  شاخصباشند. دار مینتایج جدول فوق حاکی از این است که کلیه ضرایب مسیر برآورد شده معنی

ابل قبول می ( نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه ف5جدول)اصالحی در 

های گردآوری شده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل نهایی تحقیق مورد تایید توان اذعان کرد تناسب داده

 باشد.می
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 های برازندگی مدل نهایی تحقیق: شاخص5جدول

 شاخص تناسب
df

2 RMSEA IFI RFI NFI TLI CFI 

 3 08.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 دامنه مقبول

 0.965 0.945 0.944 0.914 0.965 0.078 2.609 نتیجه

 

 شود. ( می6ول)های تحقیق به شرح جدبراساس نتایج بدست آمده، تحلیل فرضیه

 

 های تحقیق: نتایج تحلیل فرضیه6جدول

 تاثیر مستقیم هافرضیه
تاثیر 

 غیرمستقیم
 تایید تاثیرکل

 یشهر یعمران یهاپروژه یتاطالعات و موفق یفناور بین

 وجود دارد. یرابطه معنادار 8منطقه  یشهردار

 عدم تایید 0 - -

 یشهردار یشهر یعمران یهاپروژه یتدانش و موفق یریتمد ینب

 وجود دارد. یرابطه معنادار 8منطقه 

 تایید 0.903 - 0.903

 تایید 0.754 - 0.754 وجود دارد. یدانش ارتباط معنادار یریتاطالعات و مد یفناور ینب

 یریتمد یقها از طرپروژه یتاطالعات و موفق یفناور ینرابطه ب

 .باشدیدانش معنادار م

 تایید 0.681 0.681 -

 

 

 نتیجه گیری

در صنعت ساخت و ساز انجام شده است.  یو استفاده از تکنولوژ رشیدر پذ قاتیاز تحق یبخش قابل توجه

عوامل موثر بر  ،یآورفن رشیبا پذ قیتحق نیساخت و ساز/ پروژه مربوط به ا تیریمد اتیاز ادب یابخش عمده
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نشان  یقبل قاتیهمراه شده است. تحق ینولوژو منافع مورد انتظار در ارتباط با استفاده از تک ،یآورفن یساز ادهیپ

و صنعت ساخت و ساز کامال  یمهندس ،یمعمار یاطالعات و ارتباطات برا یآوردر رابطه با فن راتییداد که تغ

تصور که  نیاز ا یمطالعات قبل ن،یبرا عالوه. باشد یتیریمد یندهایدرفرا یراتییبلکه به همراه  تغ ستین یکیتکن

در  ینشان داد که تکنولوژ یقبل عاتمطال. کنند یم تیاست، حما دیاطالعات مف یو تکنولوژ ونیاستفاده از اتوماس

مطالعات  کهی. درحالکندیم فایا یعمران یهارا در صنعت ساخت و ساز و پروژه یحال گسترش است ونقش مهم

 ن،یبرا عالوه .پرداختند یفناور رشیعوامل موثر بر پذ ییبه شناسا نیمحقق گریپرداختند، د یفن آور جیفوق به ترو

 یایروز و کمبود اطالعات در مورد مزا یتکنولوژ یریبکارگ یرقابت تیو تاتوم استدالل نمودند که مز تروپلسیم

 یفناور تیاهم یپژوهش ارائه شده در باال رو. روز است یبه استفاده از تکنولوژ یلیمیب یاصل لیاز دال ،یتکنولوژ

 یریبر منافع حاصل از بکارگ زین یادیز اری.کار بسکندیم یساخت و ساز بحث و بررس یپروژه ها یبرااطالعات  

مختلف بر  یهایاثرات فناور یبررسبه  نیاز محقق یدر صنعت ساخت و ساز انجام شده است.برخ یتکنولوژ

پراکنده و  عتیساخت و ساز، از جمله طب یپروژه ها یاساس یهایژگیو ب،یترت نیا به .عملکرد پروژه  پرداختند

 یرا برا ییهاتیمحدود ر،یدرگ یهامختلف کار، منابع و هدف از سازمان یهاوهیو ش یساختمان یموقت پروژه ها

منابع  نیاساس استوار است که با ارزش تر نیدانش برا تیریمد .کندیم جادیاطالعات سازمان ا یفناور یتکنولوژ

دانش  تیریمد یریمورد انتظار از بکارگ یایمزا یبه بررس قاتیاز تحق یاریسازمان کارمندان ان هستند. بس کی

دانش را در آن  تیریکه مد یکم یهاکه صنعت ساخت و ساز از روش دهدینشان م یقبل قاتیتحق .اندپرداخته

کاهش اثرات مختلف  قدرت  یبرا یاندهیبه طور فزا دیدانش جد یابزارها که،یبطور .انداند استفاده نمودهبکار برده

 تیریاستفاده توام مد نیبنابرا .رسدیبه نظر م یاتیپروژه ها، ح تیدانش در موفق یهاتیمرتبط با فعال آورانیز

ها و سازمان تواندیها ممولفه نیا نینوع و شدت رابطه ب نییها و تعپروژه تیاطالعات در موفق یدانش و فناور

پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر  رساند. یاری یعمران یهاهرچه بهتر پروژه تیرا در موفق ربطیذ عیصنا

تهران شکل گرفت. بدین  8منطقه  های عمرانی شهرداریتوام مدیریت دانش و فناوری اطالعات در موفقیت پروژه

ها طراحی و منظور مدلی مشتمل بر سه سازه اصلی بکارگیری فناوری اطالعات، مدیریت دانش و موفقیت پروژه

نتایج حاصل از های تهران مورد آزمون قرار گرفت. های عمرانی شهردایکارشناس پروژه 207براساس نظرات 

های عمرانی شهری شهرداری منطقه بین فناوری اطالعات و موفقیت پروژهبرازش مدل مفهومی تحقیق نشان داد که 

شود. این یافته تحقیق با مطالعات یانگ و رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه مذکور رد می 8

های عمرانی شهری موفقیت پروژه( همخوانی دارد. نتایج حاصل نشان داد که مدیریت دانش بر 2012همکاران)

شود. به عبارت دارد. بنابراین فرضیه مذکور تایید می 0.903تاثیر مستقیم و معناداری به میزان  8رداری منطقه شه
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های عمرانی های عمرانی شهرداری باعث افزایش سطح موفقیت پروژهدیگر افزایش سطح مدیریت دانش در پروژه

( همخوانی دارد. نتایج حاکی 2012انگ و همکاران)شود. این یافته تحقیق با مطالعات یمی 8شهری شهرداری منطقه 

دارد. بنابراین در سطح  0.754از این بود که فناوری اطالعات بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری به میزان 

های عمرانی پروژهشود. به عبارت دیگر افزایش بکارگیری فناوری اطالعات در فرضیه فوق تایید می %95اطمینان 

شود. این یافته تحقیق با مطالعات یانگ و باعث افزایش کاربرد مدیریت دانش می 8رداری منطقه شهری شه

( همخوانی دارد. در نهایت نتایج تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم در مدل مفهومی تحقیق نشان 2012همکاران)

دارد. اثر غیرمستقیم  0.681ار به میزان ها مستقیم و معنادداد که اثر غیرمستقیم فناوری اطالعات بر  موفقیت پروژه

توان اذعان نمود که فناوری باشد. بنابراین میها بواسطه نقش مدیریت دانش میفناوری اطالعات بر موفقیت پروژه

 %95گذارد. بنابراین فرضیه مذکور در سطح اطمینان ها تاثیر میاطالعات از طریق مدیریت دانش بر موفقیت پروژه

 د. شوتایید می
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