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چکیده
این مقاله به دنبال ارزیابي ویژگيهاي برازش مدل ارتباطات بین کارفرما و
پیمانکار در کالن پروژههاي پایین دستي صنعت نفت است .کارکرد این مدل
سنجش ادراک پاسخ دهندگان شاغل در بخشهاي کارفرما ،مشاور و پیمانکاران
دخیل در پروژههاي یاد شده نسبت به وضع موجود ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار
ميباشد .هم چنین تشریح رابطه بین عوامل اثرگذار بر ارتباطات از دیگر نکات قابل
توجه در این مدل است .مؤلفههاي مؤثر براي استخراج دادهها از پیشینه پژوهشي
موضوع و روش دلفي به دست آمده و آزمون مدل با روش پیمایش مستقیم انجام
 استاد دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي
 دانشجوي دکتري مديريت صنعتي دانشگاه عالمه طباطبايي
تاریخ دریافت09/3/3 :

تاریخ پذیرش09/7/77 :
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شد .نتایج به دست آمده از پیمایش توسط تحلیل عاملي اکتشافي ،تأییدي و نهایتاً
معادالت ساختاري مورد پردازش قرار گرفت .بر اساس مقدار بارهاي عاملي و نحوه
بارگیري مولفهها ،خوشههاي مربوط به پنج عامل مکنون استخراج و نامگذاري
گردید .مدل ارائه شده به تبیین رابطه بین عوامل اثرگذار در ارتباطات بین کارفرما و
پیمانکار در صنعت نفت ميپردازد و میزان تأثیر هر کدام از عوامل را روي یک
دیگر در قلمرو تحقیق مشخص ميسازد .نتایج این تحقیق ميتواند روي نگرش
مدیران و کارکنان بخش کارفرما و پیمانکار در راستاي شناخت عوامل مؤثر بر
ارتباطات و مدیریت مناسب آنها در مراحل مختلف پروژه مؤثر باشد.
واژگان كلیدي :عوامل موفقیت ،ارتباطات ،کارفرما ،پیمانکار ،پروژه

مقدمه
مفهوم عوامل حیاتي موفقیت یا  1CSFها در ادبیات مدیریت پروژه اولین بار
توسط روکارت 2در سال  1892به کار گرفته شد (سانویدو .)1882،3هر ذي نفع براي
خود معیارها و تعاریف خاصي از موفقیت پروژه دارد (شنهار )1881،4و توافق آن
چناني پیرامون عوامل موفقیت بین محققان وجود ندارد .به طوري که یافتن فهرست
مشترک از عوامل موفقیت در تحقیقات تقریباً محال به نظر ميرسد (بالسي و
توکل .)1881،5در این مقاله ضمن بررسي مروري عوامل موفقیت پروژه ،از بین
عواملي نظیر حمایت مدیریت ارشد ،زمان بندي پروژه ،مباحث نظارتي ،امور فني،
ارتباطات ،تدارکات ،توزیع مخاطره ،سازوکار بازخور مناسب و مفاهیمي از این
دست بحث ارتباطات به عنوان یکي از مهم ترین عامل موفقیت پروژههاي کالن در
نظر گرفته شده است و ضمن شناسایي عوامل اثرگذار بر ارتباطات موفق و
گروهبندي این عوامل ،رابطه این عوامل و میزان تأثیر آنها بر موفقیت ارتباطات بین
کارفرما و پیمانکار مورد بررسي و توجه قرار ميگیرد.
1- Critical Success Factor
2- Rockart
3- Sanvido
4- Shenhar
5- Bellasi &Tukel
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پیشینه تحقیق
نگرش تاریخی به موفقیت پروژه و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین
عوامل موفقیت
در مورد عوامل موفقیت پروژه فارغ از عامل ارتباطات یا با عنایت به این عامل،
تحقیقات زیادي صورت گرفته است .عناوین مرتبط به ترتیب در اینجا مرور
ميشود :واکر و بورن )2009( 1به بررسي تأثیر کارفرما و نماینده وي به عنوان یکي
از عوامل اثرگذار بر موفقیت پروژه توجه کرده اند .چوا 2و همکاران ()1888
مشارکت کنندگان پروژه را به عنوان نقشآفرینان یا عوامل انساني کلیدي موفقیت
پروژه معرفي نمودهاند .این مشارکتکنندگان مشتمل بر مدیر پروژه ،کارفرما،
پیمانکار ،مشاوران ،پیمانکاران فرعي ،تأمین کنندگان و سازندگان بودند .به اعتقاد
کرافورد و داویس )2005( 3موفقیت کلي پروژه را باید با توجه به عوامل سراسري
موفقیت شناسایي کرد .کیفیت رهبري مدیریت پروژه و تلفیق دانش فني و مهارت ها
با ارتباطات مناسب (اندرو 4و همکاران ،)2005 ،بررسي روابط بین مالک و مدیریت
پروژههاي ساختماني و تعیین عوامل حیاتي موفقیت (هوي ،)2005 ،5شناسایي روابط
بین عوامل موفقیت پروژه و موفقیت واقعي پروژه (اندرسون 1و همکاران،)1880 ،
آموزش ،یادگیري و در مجموع توسعه مهارتهاي انساني و توسعه سرمایه انساني
(رید ،)2001،1بررسي نگرشهاي کارفرما در مورد ویژگيهاي پروژههاي موفق،
شناسایي عوامل موفقیت و ویژگيهاي سیستمهاي اندازهگیري عملکرد (فرودل،9
 )2009از جمله تحقیقات قابل ذکر در عرصه موفقیت مدیریت پروژه به حساب
ميآیند .در ادبیات سازمان و مدیریت ،ارتباطات به منزله یک عامل کلیدي در
سازماندهي تیم پروژه محسوب ميشود (اسکولموسکي 8و همکاران.)2000 ،
1- Walker & Bourne
2- Chua
3- Crawford & Davies
4- Andrew
5- Hui
6- Anderson
7- Read
8- Frodel
9- Skulmoski
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ارتباطات یک حوزه مشحون از اشکاالت مابین ذينفعان پروژه گزارش شده است
(وایلد .)2002،1ارتباطات در حوزه پروژه چالشهاي خاصي دارد و از منظرهاي
متفاوتي ميتوان مشکالت آنرا مشاهده کرد (دینتي.)2001،2
برخي از تحقیقات قابل توجه در زمینه بررسي ارتباطات به منزله یک عامل
موفقیت که بر اساس آنها شالوده این تحقیق شکل یافته ،بدین قرار است :پینتو و
اسلوین )1891( 3مطرح نمودند که چگونه به وسیله عوامل حیاتي موفقیت ،جایگاه و
وضعیت پروژه ادراک گردد .آنان عواملي نظیر :مأموریت سازمان ،حمایت مدیریت
ارشد ،زمان بندي پروژه ،عوامل انساني و امور فني ،ارتباطات و بازخورد را مورد
2
توجه قرار دادند .بعداً نویسندگان دیگري نظیر بالسي و توکل ( )1881و وسترولد
( )2002عوامل حیاتي را به چهار بخش تقسیم کردند :عوامل مرتبط با پروژه،
مدیریت پروژه و اعضاي تیم ،سازمان و محیط خارجي .پینتو و اسلوین()1889
موفقیت را مرتبط با عوامل برونزا 5و درونزا 1دانستهاند .این عوامل شامل سطح
کنترل ،تأثیر روي کارفرما و ارتباطات ميشد .ارتباطات مؤثر داخلي ،رهبري و
عملکرد تیم ،سه جنبه مهم حیاتي در موفقیت بالقوه هر سازمان هستند و افزایش
دهنده کیفیت خدمات محسوب ميشوند (فلچر .)1888،1اقدامات مدیریتي نیز جزو
عوامل مهم موفقیت پروژه در نظر گرفته ميشوند (هوبارد .)1880،9متغیرهایي که در
این زمینه مطرح شده اند عبارتند از :ارتباطات کافي ،سازوکارهاي کنترلي و ارائه
بازخور (بلوت ،1881 8چوا و همکاران  .)1888دیالو و تویلیر )2002( 10به نقش
اعتماد و ارتباطات در ارتقاي میزان موفقیت پروژههاي بینالمللي اشاره داشتند .به
زعم آنها موفقیت پروژه تا حد زیادي به ارتباطات و همکاري بین ذي نفعان وابسته
است .در همین راستا کرایج و سومرویل )2001( 11ادعا نمودند در هر پروژه موجود
1- Wild
2- Dainty
3- Pinto & Slevin
4- Westerveld
5- Exogenous
6- Endogenous
7- Fletcher
8- Hubbard
9- Blout
10- Diallo & Thuillier
11- Craig & Sommerville
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در صنعت ساخت ،تبادل اطالعات عنصري پایهاي در اطمینان از موفقیت پروژه
محسوب ميشود .در تحقیات بارت )2001( 1همکاري و وفاق به عنوان مهم ترین
عامل موفقیت از بین سایر عوامل شناسایي گردید .در تحقیق مورفي و
لدویت )2001(2نتیجهگیري شد ،ارتباطات قوي مهم ترین معیار موفقیت در فضاي
تحقیق است و در مرحله بعدي اهداف روشن و حمایت مدیریت ارشد مد نظر قرار
ميگیرند .کریستنسن و واکر )2009( 3به نقش عوامل حیاتي موفقیت در مدیریت
پروژه توجه نمودند .این تحقیق در مورد تأثیر ارتباطات و پیامد آن بر پروژه بود .هم
چنین با بررسي متن نسخههاي 2002و  ،)PMBOK2(2009نکته قابل توجه حاکي از
آن است که توجه انجمن مدیریت پروژه روي بحث موفقیت پروژه از رشد چشم
گیري برخوردار بوده و نکته جالب تر در این زمینه تمرکز بسیار قوي واژه موفقیت
پروژه روي بحث منابع انساني و ارتباطات ميباشد که ضرورت توجه به چنین
مباحثي را مشهودتر از پیش ميسازد.
مدلهاي عوامل موفقیت و با تأكید بر نقش ارتباطات در ادبیات تحقیق
مدلýهاي مدیریت پروژه را ميتوان به  1مدل در طول  2نسل طبقه بندي کرد
(تاناکا .)2003،5به طور کلي از لحاظ تاریخي ،مهم ترین مدلهاي مطرح شده در
مدیریت پروژه در طول  20سال گذشته که در شکلگیري مدل این تحقیق موثر
بوده اند ،در اینجا به اختصار توضیح داده ميشوند :گینس و شاو )1883( 1مدل
جامعي را در زمینه تشریح رفتار در ارتباطات مطرح نمودند .کوییرک )1885(1مدلي
را به نام پلکان ارتباطات مطرح کرد .شاید بتوان گفت اولین مدلي که در زمینه
9
ارتباط بین شاخصها و معیارهاي موفقیت مطرح شده بود به تحقیقات واتریج
( )1881باز ميگردد .فنگ و کنگ )1888( 8با استفاده از معادالت ساختاري 1
عامل را به متغیر نهفتهاي هم چون ارتباطات اثربخش در پروژههاي ساخت مرتبط
1- Barrett
2- Murphy & Ledwith
3- Christenson &Walker
4- Project Management Body of Knowledge
5- Tanaka
6- Ganies & Shaw
7- Quirke
8- Wateridge
9- Pheng & Keong
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نمودند .چوا ( )1888مطرح کرد که عوامل حیاتي موفقیت در صنعت ساخت باید
ویژگيهاي خاصي داشته باشد .او به مدل سازي دیدگاههاي کارفرما با استفاده از
معادالت ساختاري پرداخت .مدل ارزشهاي رقابتي والتون و داوسون11 )2001( ،1
شاخص کلیدي عملکرد را مورد توجه قرار داد .شور )2001( 2نیز مدلي در بردارنده
چهار نقش تکاملي براي ارتباطات و اطالعات مطرح نمود .روش ارزیابي موفقیت
پروژه که توسط راد مطرح گردید تالشي با استفاده از ساختار شکست کار به منظور
سنجش موفقیت پروژه به حساب آمد (راد و گینگر .)2003،3کوکالن 2و همکاران
( )2003به مطالعه در مورد مباحث ارتباطات در کسب اطالعات مورد نیاز ذينفعان
پرداختند .هارتمن )2002( 5بیان ميدارد :نوع سازمان پروژه و محدودیتهاي حاکم
بر آن زمان ایجاد اعتماد را محدود مينماید وي اقدام به ارائه مدلي در همین راستا
نمود .مایر 1و همکاران ( )2001در مورد نیازمنديهاي پشتیباني ارتباطات تحقیق
نمودند .عوامل مؤثر بر ارتباطات در  50مولفه توسط مایر و همکاران ( )2005مطرح
گردیدند .این مقوالت عبارتند از :سازمان ،تیم ،محصول ،اطالعات و فرد در حال
ارتباطات .در بررسيهاي دیالو و تویلیر ( )2005مشخص شد که ارتباطات
الکترونیکي تأثیر مثبتي روي زمانبندي ،تسریع خوبي در تصمیم گیري و وضوح
اطالعات مورد نیاز دارد .هوي ( )2005به بررسي عوامل حیاتي موفقیت در صنایع
انبوهسازي مسکن و بررسي روابط بین مالک و مدیریت پرداخت .هویت)2001(1
اقدام به ارائه یک مدل سه عاملي پیرامون ارتباطات داخلي سازمان نمود .چنگ 9و
همکاران( )2001به تحقیق در ارتباطات اثربخش ،عملکرد مشاور و تأثیر آن روي
رضایت کارفرما پرداختند .تأکید بر نقش آموزش ،به عنوان یکي از عوامل موفقیت
پروژههاي بینالمللي و ارائه مدلي در این راستا توسط کیلي 8و همکاران()2005
انجام پذیرفت .چیلشه و هاپت )2005(10نیز به ارائه مدلي در مورد عوامل حیاتي
1- Walton & Dawson
2- Shore
3- Rad & Ginger
4- Coughlan
5- Hartman
6- Maier
7- Hewitt
8- Cheng
9- Kealey
10- Chileshe & Haupt
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موفقیت در پروژههاي ساخت پرداختند .در این تحقیق روابط بین متغیرها به وسیله
مدلیابي معادالت ساختار یافته تبیین گردید .بنابر نتایج تحقیقات گاجندران و
گراهام )2001(،1موانع عدم موفقیت فناوري ارتباطات و اطالعات درگروي عوامل
مختلفي است .این عوامل با منشأ سازمان ،فرد و خارج از سازمان قابل طبقهبندي
هستند .زي 2و همکاران( )2009به بررسي انتخاب رسانه و ارتباط جریان و پیامدهاي
ارتباطات توجه نمودند .آنها به بررسي سه عامل :اثربخشي ارتباطات ،کیفیت
ارتباطات و حجم ارتباطات پرداختند .به زعم مولر و ترنر )2005(3مدل ارتباطي بین
کارفرما و مدیر پروژه دو بعد را مورد توجه قرار ميدهد :اول همکاري بین این دو و
دوم نوع ساختاري که توسط کارفرما به مدیر پروژه اعمال ميشود .ارتباطات صرفاً
به مقوله ابزارهاي ارتباطي محدود نميشود ،بلکه اگر به طور گذرا بر تحقیقات انجام
شده پیرامون ارتباطات در مدیریت پروژه نگریسته شود ،باید رویکردي در ابعاد
استراتژیک مورد توجه قرار گیرد (الشاوي و اینگریج2003،2؛آرایکي و
اواد .)2005،5گوزول و اسکوبائو )2003(1در مورد ارتباطات راهبردي در چارچوب
پروژههاي ساخت به مطالعه پرداختند .در همین رابطه گودمن )2001( 1به اهمیت
ارتباطات از منظر راهبردي پرداخت .لیون و فریدکوئست )2001( 9اقدام به ارائه
9
مدلي اطالعاتي با هدف افزایش همکاري در صنعت ساخت نمودند .بيشاپ
( )2001در تحقیقي به ارائه ویژگيهاي ارتباطات و اصول ارتباطات صحیح و
الگوهاي برتر ارتباطات پرداخت .گاجندران و گراهام ( )2001در مورد یکپارچگي
و فناوري اطالعات و ارتباطات و تأثیر فرهنگ در پروژههاي ساخت تحقیق نمودند.
مالملین )2001(10ارتباطات سازماني را به عنوان یک سرمایه که شامل چهار جزء
سرمایه حقوقي ،سرمایه سازماني ،سرمایه انساني ،و سرمایه ارتباطي ميباشد ،معرفي
نمود .کریستنسن و واکر ( )2009ارتباطات را از منظر قانوني و قراردادي با تأکید بر
1- Gajendran & Graham
2- Xie
3- Muller & Tuner
4- Alshavi & Ingirige
5- Arayici & Aouad
6- Goczol & Scoubeau
7- Goodman
8- Leeuwen & Fridquest
9- Bishop
10- Malmelin
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ارتباطات الکترونیکي در پروژه ها مورد توجه قرار دادند .پاتاناکول و میلوسویچ
( )2009به ارائه مدلي مناسب براي اثربخشي در مدیریت پروژههاي چندگانه و ارائه
لیستي از شایستگيهاي مدیران پروژه پرداختند .به زعم پالراج 2و همکاران ()2009
روابط داخلي در پروژه به عنوان یک عامل موفقیت در بهبود همکاري راهبردي بین
بخشها به ایفاي نقش ميپردازد .پینتو و همکاران ( )2009به اهمیت ارتباطات بین
کارفرما و پیمانکار پرداختند و تاکید خود را روي نقش اعتماد گذاشتند .کک 3و
همکاران ( )2008با استفاده از مدل یابي معادالت ساختار یافته به بررسي جریان
اطالعات و تأثیر آن روي موفقیت کسب و کار در فرایندهاي طراحي مجدد
پرداختند .تامپسون )2010( 2طي مدلي به تحلیل جنبههاي مختلف چارچوب سیستم
اطالعات و ارتباطات در یک پروژه یا مؤسسه پرداخت.
نتیجه گیري به عمل آمده از بررسي ادبیات تحقیق که با بررسي مقاالت معتبر
صورت گرفته حاکي از وجود اجماع نسبتاً باال در مورد ارتباطات به عنوان یک
عامل موفقیت ميباشد .در قدم بعدي با استناد به ادبیات تحقیق دو موضوع مورد
پیگیري قرار ميگیرد .مسئله اول شناسایي عوامل دخیل بر ارتباطات اثربخش در
ادبیات پژوهش بوده که این عوامل نهایتاً با استفاده از روش دلفي غربال شد .مسئله
دوم بررسي مدلهاي متعدد موجود در ادبیات تحقیق که با تأکید بر عوامل اثرگذار
برارتباطات شکل گرفتهاند ،بود .این عوامل و مدلهاي مورد توجه ،خوراک اولیه
ورودي روش دلفي را تعیین کرده و در طول مراحل این روش ،اجماع اعضاي گروه
دلفي به دست آمده و مدل مفهومي تحقیق شکل ميگیرد.

1- Patanakul & Milosevic
2- Paulraj
3- Kock
4- Thompson
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نمودار  .9مدل مفهومی عوامل اصلی اثرگذار بر ارتباطات

روششناسی تحقیق
این مقاله بخشي از نتایج تحقیق رساله دکتري در باره مدل ها و عوامل موفقیت
ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار بوده و مراحل آن به این شرح است1 :ـ بررسي و
شناسایي عوامل موفقیت در ادبیات تحقیق 2ـ اولویت بندي و طبقه بندي عوامل
موفقیت 3ـ شناسایي ارتباطات به عنوان یکي از عوامل موفقیت و بررسي مدلهاي
ارائه شده در این حوزه 2ـ شناسایي عوامل اثرگذار بر ارتباطات در قلمرو تحقیق 5ـ
غربالسازي عوامل اثرگذار بر ارتباطات و گروهبندي آنها 1ـ انجام پیمایش 1ـ تجزیه
و تحلیل داده ها و ارائه مدل نهایي تحقیق.
تحقیق حاضراز جهت روش توصیفي و برمبناي هدف کاربردي است .با استفاده
از موارد مندرج در ادبیات موضوعي ،مدلها ،نظریهها و تحقیقات مشابه ،عوامل
اثرگذار بر ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار شناسایي گردیدند .سپس ابزار سنجش
مؤلفههاي موردنظر در قالب پرسشنامهطراحي شد .شیوه پاسخ به سؤاالت در قالب
طیف پنجگزینهاي لیکرت تدوین گردید .هم چنین تمامي سؤاالت از نوع پاسخ
مستقیم طراحي شد.
سواالت تحقیق بر اساس ادراک اعضاي جامعه تحقیق در وضعیت موجود
عبارتند از1 :ـ مدل ارتباطات مؤثر بین کارفرما و پیمانکار در اجراي موفق پروژههاي
کالن پایین دستي صنعت نفت از چه اجزایي تشکیل شده است؟ 2ـ ارتباط بین اجزاي
مدل و رابطه بین متغیرهاي مکنون ومشهود مدل به چه ترتیب است؟
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این مدل بر اساس اطالعات جمع آوري شده به وسیله روش دلفي شکل گرفته
است .به این ترتیب که عوامل به دست آمده از ادبیات تحقیق جمع آوري شده و به
وسیله روش دلفي ،با کمک از نظر خبرگان شاغل در محیط تحقیق بر اساس موارد
مندرج در ادبیات تحقیق ،عوامل اثرگذار بر ارتباطات اثربخش در  5گروه مختلف
طبقه بندي شدند .این گروه ها عبارتند از :عوامل پیش زمینهاي ،عوامل کیفي و
محتوایي ،عوامل فردي ،عوامل محیطي و عوامل فناوري اطالعات و رسانه .پس از
شناسایي و طبقه بندي این عوامل در گروههاي یادشده ،اولویتبندي عوامل نیز در
مراحل متعدد روش دلفي مورد جرح و تعدیل قرار گرفت .انتخاب خبرگان روش
دلفي در  2گروه  5نفره انجام گرفت .گروه اول مدیران شاغل در بدنه کارفرما،
گروه دوم مدیران پروژه شاغل در بدنه مشاور ،گروه سوم مدیران شاغل در بدنه
پیمانکار و گروه چهارم نخبگان دانشگاهي بودند .انتخاب این افراد بر اساس
رویکردهاي مورد تاکید در ادبیات روش دلفي انجام پذیرفت .براي روش دلفي سه
نوع پرسشنامه بر اساس یافتههاي مرحله قبل طراحي شد و در طول  5دوره اجراي
روش دلفي ،اجماع نسبي بین اعضاي گروه ها در مورد مسایل مختلف حاصل
گردید .فرایند انجام دلفي موضوع گستردهاي است که در مقالهاي جداگانهاي تشریح
شده است .پس از انجام روش دلفي ،بر اساس عوامل استخراج شده از این روش،
پرسشنامه طراحي گردید و پیمایشي به منظور سنجش وضعیت مدل ارتباطات اثربخش بین
کارفرما و پیمانکاران در فضاي تحقیق صورت گرفت .پرسشنامه مورد استفاده در این
بخش به سنجش ادراک اعضاي جامعهي مشاورین ،کارفرمایان و پیمانکاران نسبت به چند
و چون وضعیت عوامل اثرگذار بر ارتباطات اثربخش بین کارفرما و پیمانکار ميپردازد که
از منظر روایي و پایایي مورد آزمون قرار گرفت .پس از جمعآوري پرسشنامهها،
تحلیلهاي عاملي اکتشافي ،تاییدي و مدلیابي معادالت ساختاري به منظور گروه
بندي عوامل ،تعیین شاخصهاي تناسب مدل و نهایتاً ارائه مدل ساختاري مناسب
مورد اقدام قرار گرفت.
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روایی محتوا
پیش از گردآوري دادهها با استفاده از پرسشنامه ،الزم است روایي محتوایي آن
مورد آزمون قرار گیرد .بدین منظور از شیوه دلفي و اظهار نظر خبرگان و روش
کوهن کاپا 1استفاده شد .الزم به توضیح است ،شاخص کوهن کاپا به اندازه گیري
میزان توافق بین دو گروه داور در مورد موضوع خاصي مثل گویههاي پرسشنامه
ميپردازد و برابر است با اختالف نسبت توافق مشاهده شده بین داوران و احتمال
مورد انتظار توافق تقسیم بر متمم احتمال مورد انتظار توافق .اگر این شاخص برابر با
یک باشد یعني توافق کامل در بین نظر داوران وجود داشته و اگر صفر باشد یعني
اینکه هیچ توافقي اصل نشده است .مقدار این شاخص باید باالي  %15باشد ((لي 2و
همکاران2005 ،؛کوهن .)1891 ،3در این تحقیق شاخص مزبور برابر با  % 12ميباشد
که قابل قبول است .بدین ترتیب مجموعه مولفههاي شناسایي شده در قالب پنج
متغیر ،ساخت یافتند که مبناي پرسشنامه پیمایش قرار گرفت.

گردآوري دادهها ،جامعه و نمونه گیري
کلیه کساني که در شرکتهاي کارفرمایي ،مشاور و پیمانکار دست اندر کار
پروژههاي صنایع پاالیشگاهي کشور شاغل هستند ،تشکیلدهنده جامعه این تحقیق
هستند .از شرکتهاي مشاور و پیمانکار طرف قرارداد یا پیمانکاران پروژههاي پایین
دستي کارشناسان و مدیران ذي صالح داراي سابقه باالي  15سال تشکیل دهنده
جامعه تحقیق بودند که تعداد آنها  500نفربودند 250 .کارشناس و مدیر ذي صالح
نیز در بخشهاي کارفرمایي متولي این صنعت به عنوان جامعه تحقیق انتخاب
گردیدند و پرسشنامه ها در بین این افراد توزیع شد .تعداد نمونه مناسب با استفاده از
رابطه محاسبه تعداد نمونه از جامعه محدود در جدول ( )1درج شده است .تعداد250
پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد  101پرسشنامه توسط کارکنان کارفرما،
 130پرسشنامه توسط کارکنان پیمانکار و 113پرسشنامه توسط کارکنان مشاور
1- Cohen's Kappa
2- Li
3- Cohen
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تکمیل گردید (مجموعا  223پرسشنامه) .براساس رابطه جدول ( )1این تعداد نمونه
از کفایت الزم برخودار است .تایید کفایت تعداد نمونه در شاخصهاي بدست آمده
در آزمونهاي بارتلت که در تحلیل عاملي اکتشافي انجام شد .به عینه قابل مشاهده
است.
جدول .9محاسبه تعداد نمونه
تعداد
حجم كل
جامعهN

مقدار آماره t

P

Q

درجه خطاd

تعداد نمونه

پرسشنامه

الزم

تکمیل

Nt 2 PQ
n  2
t PQ  Nd 2

شده
055

1/99

5/0

5/0

5/50

212

243

205

1/99

5/0

5/0

5/52

115

152

روایی سازه
براي ارزیابي روایي سازه شامل روایي همگرا بودن ،1واگرا بودن 2و تکبعدي
بودن 3از نتایج تحلیل عاملي تاییدي 2استفاده گردید (هومن .)1395 ،برخالف تحلیل
عاملي اکتشافي 5که در آن ارزیابي سطح قابل قبول بارهاي عاملي به قضاوت
پژوهشگر بستگي دارد ،در تحلیل عاملي تأییدي شاخصهاي متعدد برازندگي مدل
ميتواند روایي سازه را مشخص کنند (هینکین1885 ،1؛ الیري و وکورکا ،1889 ،1لي
و همکاران )2005 ،با استفاده از نرمافزار لیزرل 9در مورد دادههاي هریک از ابعاد
مؤثر بر ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار ،تحلیل عاملي تأییدي اجرا و مقادیر
شاخصهاي کاي دو 12SRMR ،11NNFI ،10NFI ،8GFI ،و  13RMSEAمحاسبه
1- Convergent Validity
2- Discriminant Validity
3- Unidimensionality Validity
4- Confirmatory Factor Analysis: CFA
5- IExplorative Factor Analysis :EFA
6- Hinkin
7- O'Leary and Vokurka
8- LISREL 8.5
9- Goodness of Fit Index
10- Normed Fit Index
11- Non-Normed Fit Index
12- Mean Square Residual
13- Root Mean Square Error of Approximation
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گردید که در بخش تحلیل عاملي اکتشافي و تاییدي مطرح خواهد شد.

تحلیل پایایی
در این تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ براي سنجش پایایي پرسشنامه استفاده
شد .نتایج اولیه در جدول ( )2ارائه شده است .همان گونه که مالحظه ميشود مقدار
آلفا پذیرفتني است.
جدول .7نتایج اولیه آزمون پایایی
ابعاد مدل
نتايج آزمون پايايي براي عوامل پیش زمینه در
وضعیت موجود
نتايج آزمون پايايي براي عوامل کیفي و محتوايي
در وضعیت موجود
نتايج آزمون پايايي براي عوامل فردي در وضعیت
موجود

آلفاي
كرونباخ
5/914
5/952
5/289

آلفاي

ابعاد مدل

كرونباخ

نتايج آزمون پايايي براي عوامل محیطي در
وضعیت موجود
نتايج آزمون پايايي براي عوامل فناوري در
وضعیت موجود
نتايج آزمون پايايي براي کل پرسشنامه

5/285
5/292
5/853

تحلیل عاملی اكتشافی
جهت شناسایي عوامل مکنون از نرم افزار SPSS17استفاده شد .در اولین آزمون
2
از این تحلیل ،شاخص کفایت نمونهبرداري  1 KMOو سطح معنيداري بارتلت
محاسبه گردید .به زعم هکرمن ،)1881( 3درصورت بزرگتر بودن این ضریب از 0/1
و کوچکتر بودن سطح معنيداري آن از سطح خطاي آزمون ،کفایت حجم نمونه
گرفته شده مورد تأیید ميباشد .نتایج این آزمون در رابطه با پنج بعد مدل مورد نظر
در جدول( )3ارائه شده است.

1- Kaiser-Meyer-Olkin
2- Bartlett
3- Heckerman
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جدول .3خروجیهاي آزمون  KMOو سطح معنیداري بارتلت
عوامل پیش

عوامل

زمینه

كیفی

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling
Approx. Chi-Square

5/892

5/882

5/899

1819/132

3523/194

1939/245

ابعاد درون سازمانی

عوامل فردي

عوامل

عوامل

محیطی

فناوري

5/822

5/898

1229/495

1995/412

Df

28

28

10

21

28

Sig.

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555

از طرف دیگر جدول اشتراکات نشاندهنده مناسب بودن سؤاالت از حیث سهم
آنها در تبیین واریانس مشترک ميباشد .درصورت کوچکتر شدن عدد اشتراکات
از  0/2الزم است تا پرسشهاي اندازهگیري مالکهاي(متغیرهاي جزیي) آن بعد،
حذف و مجدداً مقدار اشتراکات 1محاسبه گردد (زویک و ولیسر .)1891 ،2مقادیر
آزمون بارتلت درج شده در جدول( )3پس از حذف مشترکات ميباشد .در این
مرحله از تحلیل عاملي ميتوان ماتریس ساختاري 3را با انتخاب شیوه استخراج و
چرخش مناسب عوامل به دست آورد (ویدامن .)1883 ،2بدین منظور از شیوه
استخراج بزرگ نمایي بیشینه 5به واسطه مزایاي آن در مقایسه با سایر روشها ،از
جمله امکان آزمون برازندگي نتایج و هم چنین تخمینهاي فاصلهاي براي شاخص
هاي برازندگي استفاده گردید .هم چنین به سبب امکان مستقل نبودن عوامل از
یکدیگر ،شیوه چرخش غیرمتعامد پروماکس 1مورداستفاده قرار گرفته است (وود 1و
همکاران .)1881 ،در جدول( )2و نمودار ( )2متغیرهاي مشهود متصل شده بر عوامل
مکنون در ابعاد مختلف مدل وخوشه ها یا گروههاي مرتبط به هر عامل مکنون قابل
مشاهده ميباشد.

1- Communalities Table
2- Zwick and Velice
3- Structure Matrix
4- Widaman
5- Maximum Likelihoods
6- Promax
7- Wood
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نمودار .7متغیرهاي مکنون مدل
جدول  .4گروههاي متصل شده به هر یک از عوامل مکنون
عوامل پیش زمینه
گروه اول

عوامل كیفی و محتوایی
گروه دوم

رويههاي ارتباطي و

فرهنگ مناسب سازماني

گروه دوم

گروه اول
کیفیت و زمانبندي مناسب گزارشها

صحت و دقت در ارتباطات

مديريت آن
سرمايهگذاري در نیروي

مناسب بودن نظام قراردادي

صادقانه بودن فرآيندهاي

فقدان تحريف در ارتباطات

ارتباطات

انساني
استراتژيهاي سازمان

میزان همدلي در ارتباطات

حمايت مديريت ارشد

در دسترس بودن

ساختار سازماني مناسب

واضح بودن ارتباطات

توزيع عادالنه ريسک بین

به موقع بودن

اعتماد در ارتباطات

کارفرما و پیمانكار
جامع بودن ارتباطات

عوامل فردي
گروه اول

میزان تعارض مناسب

میزان انگیزش افراد به برقراري ارتباطات اثربخش

يكپارچگي در طول چرخه عمر
پروژه

میزان آموزشهاي مرتبط با اثربخشي ارتباطات

پاسخگويي به انتظارات

طرز تلقي افراد نسبت به فرآيند ارتباطات
ادراک مناسب از اهمیت وجود همكاري

عوامل محیطی
گروه اول

گروه دوم

تجربه کارکنان

مضامین فرهنگي اجتماع

شبكههاي غیررسمي ارتباطات

ويژگيهاي شخصیتي و رواني افراد

عرف اجتماعي

تفاوتهاي فرهنگي

تالطمهاي محیطي

شرايط اقتصادي
فرهنگ محیط شغلي

عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات
گروه اول

گروه دوم

طبقهبندي مناسب سازمان از نوع ارتباطات (فني -مديريتي)

استفاده از ابزار ارتباطي مناسب با محتواي پیام

طبقهبندي مناسب سازمان از نوع ارتباطات (غني -غیرغني)

وجود شبكههاي داخلي رايانهاي يا پرتال

توجه به عامل هم زماني در ارتباطات و تعیین رسانه مناسب

وجود سیستم قدرتمند فناوري اطالعات

توجه به عامل هم مكاني در ارتباطات و تعیین رسانه مناسب
استفاده از نرم افزارهاي اثرگذار روي بهبود ارتباطات و درک مشترک

 65مطالعات مدیریت بهبود و تحول ،شماره  ،66زمستان 09

تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و دوم
پس از تحلیل عاملي اکتشافي متغیرهاي مشاهده شده و متغیرهاي مکنون ،نتایج
جهت تحلیل عاملي تأییدي مورد استفاده قرار ميگیرند .در این مدل ،ضرایب مسیر
براي متغیرهاي هر عامل به عامل مرتبط آزاد در نظر گرفته شده و به عامل دیگر
ثابت شده است .شاخصهاي تناسب مدل ها ،حاکي از مناسب بودن مدلهاي اندازه
گیري ميباشد به علت این که نسبت کاي دو بر درجه آزادي کمتر از  3و مقدار
 RMSEAزیر  0/05و شاخصهاي  NFI ،NNFIو  CFIو ...نیز باالي  0/80است .در
مواردیکه شاخصهاي مدل بیانگر عدم تناسب و برازش مدل بودند ،با اعمال
اصالحات پیشنهادي نرمافزار مبني بر ایجاد رابطه بین متغیرها ،شاخصهاي تناسب
مدل در حدود مقبول قرار ميگیرد .در مورد عوامل پیش زمینه شاخصهاي تناسب
مدل ،حاکي از مناسب بودن مدل اندازه گیري است .جدول ( )5رابطه بین متغیرهاي
مکنون و مشاهده شده بر اساس ضریب همبستگي به دست آمده را به نمایش گذاشته
است .براي مثال ضریب مربوط به گروه یک و توزیع عادالنه مخاطره داراي باالترین
همبستگي هستند و این میزان همبستگي  0/82است .به بیان دیگر 0/822 ،واریانس
گروه یک از طریق توزیع عادالنه مخاطره بین کارفرما و پیمانکار تبیین مي شود.
جدول  .5ضرایب استاندارد و معناداري مقدار آماره آزمون در مدل اندازه گیري متغیر
عوامل پیش زمینه در وضع موجود
گروه

ضرايب

t-value

فرهنگ مناسب سازماني

يک

5/89

معنادار

رويههاي ارتباطي تعريف شده در سازمان و مديريت ارتباطات

دو

5/93

معنادار

مناسب بودن نظام قراردادي

يک

5/82

معنادار

سرمايهگذاري در نیروي انساني

دو

5/9

معنادار

استراتژيهاي سازمان

يک

5/88

معنادار

حمايت مديريت ارشد

يک

5/95

معنادار

توزيع عادالنه ريسک بین کارفرما و پیمانكار

يک

5/92

معنادار

ساختار سازماني مناسب

يک

5/22

معنادار

رابطه علی
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بیشتر مجموعه عاملهاي اولیه واقعا معادل اند ،پس عاملهاي مرتبه دوم آنها (که
از همبستگي بین عامل ها ناشي مي شوند) نیز باید معادل باشند .بدیهي است که
عاملهاي مرتبه دوم تنها زماني قابل محاسبهاند که عاملهاي اولیه متمایل باشند
(صدر السادات .)1390 ،از همین رو ،از آنجا که در تحلیل عاملي مرتبه اول ،مدل
اندازه گیري متغیرهاي مکنون عوامل پیشزمینه در وضعیت موجود تأیید گردید،
تحلیل عاملي مرتبه دوم توجیه پیدا ميکند .نتایج بررسي تحلیل عاملي مرتبه دوم در
مورد عوامل پیش زمینه بیانگر میزان نامناسب برازش مدل بوده ،به همین سبب تحلیل
عاملي مرتبه دوم را با استفاده از میانگین هر شاخه انجام ميپذیرد این اقدام باعث
ميشود تا اوالً برازش مدل افزایش یابد و ثانیاً چارچوب مفهومي مدل مشخصتر
باشد .موضوع مهم تر ترغیب کننده استفاده از این روش ،تحلیل متغیرهایي در تحلیل
عاملي ميباشد که به هیچ خوشه اي متصل نشده اند .این متغیرها در اینجا به طور
مستقل و در کنار خوشههاي متصل شده در مدل به ایفاي نقش ميپردازند.

نمودار .3تحلیل عاملی مرتبه دوم عوامل پیش زمینه

همان طور که مشاهده ميشود مجموعه عوامل :مناسب بودن نظام قراردادي،
استراتژيهاي سازمان ،فرهنگ مناسب سازماني ،حمایت مدیریت ارشد ،توزیع
عادالنه ریسک بین کارفرما و پیمانکار و ساختار سازماني مناسب باشدت تأثیر حدود
 82درصد و در مرحله بعد رویههاي ارتباطي تعریف شده در سازمان و مدیریت
ارتباطات و سرمایهگذاري در نیروي انساني با شدت تأثیر حدود  29درصد قرار
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ميگیرند .شایان ذکر است ،وجود مشاور مدیریت ( )MCو تأثیر آن بر فرآیند
ارتباطات به عنوان عاملي که در هیچیک از خوشه ها قرار نگرفته و عامل مشترک
ميباشد داراي شدت تأثیري معادل با  93درصد است .الزم به توضیح است تمام
روابط فوق الذکر از لحاظ مقدار  tمعنادارند .مرحلهي بعد اختصاص به عوامل کیفي
و محتوایي دارد .جدول ( )1نشاندهنده اثرات متغیرهاي مکنون بر متغیرهاي مشاهده
شده و سطح معنيداري آنها است.
جدول  .6ضرایب استاندارد و معناداري مقدار آماره آزمون  tدر مدل اندازه گیري متغیر
عوامل كیفی در وضع موجود
رابطه علی

گروه

ضرایب

t-value

صحت و دقت در ارتباطات

دو

5/95

معنادار

اعتماد در ارتباطات

دو

5/29

معنادار

صادقانه بودن فرآيندهاي ارتباطات

دو

5/05

معنادار

کیفیت و زمانبندي مناسب گزارشها

يک

5/85

معنادار

فقدان تحريف در ارتباطات

يک

5/93

معنادار

میزان همدلي در ارتباطات

يک

5/80

معنادار

واضح بودن فرآيندهاي ارتباطات

يک

5/82

معنادار

در دسترس بودن

يک

5/89

معنادار

جامع بودن فرآيندهاي ارتباطات

يک

5/25

معنادار

به موقع بودن فرآيندهاي ارتباطات

يک

5/23

معنادار

میزان تعارض مناسب در بین افراد پیمانكار و

يک

5/81

معنادار

پاسخگويي به انتظارات
کارکنان
يكپارچگي ارتباطات در طول چرخه عمر پروژه

يک

5/20

معنادار

يک

5/22

معنادار

شاخصهاي تناسب مدل ،حاکي از مناسب بودن مدل اندازه گیري متغیرهاي
عوامل کیفي هستند به علت این که نسبت کاي دو بر درجه آزادي کمتر از  3و
مقدار  RMSEAزیر  0/05و شاخصهاي  ،FI ،NNFIو  CFIو ...نیز باالي 0/80
است .از آنجا که در تحلیل عاملي مرتبه اول ،مدل اندازه گیري متغیرهاي مکنون
عوامل کیفي در وضعیت موجود تأیید ميگردد ،تحلیل عاملي مرتبه دوم توجیه پیدا

مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در60 ...

مينماید .در تحلیل عاملي مرتبه دوم عوامل کیفي و محتوایي مشاهده ميشود،
شاخصهاي مدل از برازش نسبتاً مناسبي برخوردار نبوده و در راستاي بهبود مدل ،از
هم گرایي مناسب خارج ميشوند ،در نتیجه به مثابه عوامل پیش زمینه ،به محاسبه
نتایج میانگین عاملها ميپردازیم .مجموعه عوامل :فقدان تحریف در ارتباطات ،میزان
همدلي در ارتباطات ،در دسترس بودن ،واضح بودن فرآیندهاي ارتباطات ،میزان
تعارض مناسب در بین کارکنان پیمانکار و کارفرما ،پاسخگویي به انتظارات ،جامع
بودن فرآیندهاي ارتباطات ،به موقع بودن ،کیفیت و زمانبندي مناسب گزارش ها و
یکپارچگي ارتباطات در طول چرخه عمر پروژه ،باشدت تأثیر حدود  18در صد و
در مرحله بعد صادقانه بودن فرآیندهاي ارتباطات ،اعتماد در ارتباطات ،صحت و
دقت در ارتباطات ،با شدت تأثیر حدود  35درصد در مدل قابل تعریف هستند.
شایان ذکر است ،یکپارچگي در ارتباطات به عنوان عاملي که در هیچ یک از
خوشهها قرار نگرفته و عامل مشترک ميباشد ،داراي شدت تأثیري معادل با 28
درصد است .در مرحله سوم نوبت به بررسي عوامل فردي مطرح شده در مدل
ميرسد .در جدول( )1نتایج تحلیل عاملي تأییدي عوامل فردي و اثرات متغیرهاي
مکنون بر متغیرهاي مشاهده شده و سطح معنيداري آنها پس از اصالحات الزمه به
منظور بهبود برازش مدل قابل مشاهده است .شاخصهاي تناسب مدل ،حاکي از
مناسب بودن مدل اندازهگیري متغیرهاي عوامل فردي هستند .به علت اینکه نسبت
کاي دو بر درجه آزادي کمتر از  3و مقدار  RMSEAزیر  0/05و شاخصهاي
 ،FI ،NNFIو  CFIو ...نیز باالي  0/80است در مورد عوامل فردي با توجه به نتایج
تحلیل عامل اکتشافي که تمام عوامل در یک خوشه قرار گرفتند .انجام تحلیل عاملي
تاییدي مرتبه دوم توجیهي ندارد.
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جدول  .7ضرایب استاندارد و معناداري مقدار آماره آزمون  tدر مدل اندازه گیري متغیر
عوامل فردي
رابطه علی

ضرایب

t-value

میزان انگیزش افراد به برقراري ارتباطات اثربخش

5/24

معنادار

طرز تلقي افراد نسبت به فرآيند ارتباطات

5/91

معنادار

میزان آموزشهاي مرتبط با اثربخشي ارتباطات

5/24

معنادار

ادراک مناسب از اهمیت وجود همكاري

5/89

معنادار

تجربه کارکنان

5/88

معنادار

ويژگيهاي شخصیتي و رواني افراد

5/82

معنادار

در مرحله چهارم بررسي عوامل محیطي مطرح شده در مدل در دستور کار قرار
ميگیرد .در جدول ( )9نتایج تحلیل عاملي تاییدي عوامل محیطي پس از اصالحات
به منظور بهبود برازش مدل مشاهده ميشود.
جدول  .8ضرایب استاندارد و معناداري مقدار آماره آزمون  tدر مدل اندازه گیري متغیر
شکاف عوامل فردي
رابطه علی

گروه

ضرايب

t-value

مضامین فرهنگي حاکم در اجتماع

دو

5/81

معني دار

عرف اجتماعي

دو

5/41

معني دار

تالطمهاي محیطي

دو

5/20

معني دار

وجود شبكههاي غیر رسمي ارتباطات

يک

5/22

معني دار

تفاوتهاي فرهنگي

يک

5/81

معني دار

شرايط اقتصادي

يک

5/85

معني دار

بر اساس یافتههاي تحلیل عاملي مرتبه دوم ،مجموعه عوامل :وجود شبکههاي غیر
رسمي ارتباطات ،تفاوتهاي فرهنگي و شرایط اقتصادي ،باشدت تأثیر حدود 21
درصد و در مرحله بعد مضامین فرهنگي حاکم در اجتماع ،عرف اجتماعي و
تالطمهاي محیطي ،با شدت تأثیر حدود  39درصد قرار ميگیرند .شایان ذکر است،
عوامل تربیتي به عنوان عاملي که در هیچیک از خوشه ها قرار نگرفته و عامل
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مشترک بوده که داراي شدت تأثیري معادل با  11درصد است.
آخرین گروه مورد بررسي عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات ميباشد که در
جدول( )8نتایج تحلیل عاملي پس از اصالحات به منظور بهبود برازش مدل مشاهده
ميشود.
جدول  .0ضرایب استاندارد و معناداري مقدار آماره آزمون  tدر مدل اندازه گیري متغیر
عوامل فناوري
رابطه علی

گروه

ضرایب

t-value

ابزار ارتباطي مناسب با محتواي پیام
طبقهبندي مناسب از نوع ارتباطات (فني -مديريتي) و استفاده از رسانه مناسب
طبقهبندي مناسب از نوع ارتباطات (غني -غیرغني) و استفاده از رسانه مناسب
وجود سیستم قدرتمند فناوري اطالعات
توجه به عامل هم زماني در ارتباطات و تعیین رسانه مناسب
توجه به عامل هم مكاني در ارتباطات و تعیین رسانه مناسب
استفاده از نرم افزارهاي مديريت پروژه

دو
يک
يک
دو
يک
يک
يک

5/93
5/92
5/88
5/49
5/93
5/84
5/29

معني دار
معني دار
معني دار
معني دار
معني دار
معني دار
معني دار

شاخصهاي تناسب مدل ،حاکي از مناسب بودن مدل اندازهگیري متغیرهاي
عوامل فناوري هستند به علت اینکه نسبت کاي دو بر درجه آزادي کمتر از  3و
مقدار  RMSEAزیر  0/05و شاخصهاي  ،FI ،NNFIو  CFIو ...نیز باالي 0/80
است .از آنجا که در تحلیل عاملي مرتبه اول ،مدل اندازه گیري متغیرهاي مکنون
عوامل فناوري در وضعیت موجود تأیید ميگردد ،ميتوان تحلیل عاملي مرتبه دوم
نیز براي متغیر مکنون اقدامات تخصصي انجام داد .در این راستا ميتوان مدعي شد،
مجموعه عوامل :طبقهبندي مناسب سازمان از نوع ارتباطات (فني ـ مدیریتي) و
(غني ـ غیرغني) ،توجه به عامل هم مکاني و هم زماني در ارتباطات و تعیین رسانه
مناسب و استفاده از نرمافزارهاي موثر مدیریت پروژه در ارتباطات ،باشدت تأثیر
حدود  28درصد و در مرحله بعد استفاده از ابزار ارتباطي مناسب با محتواي پیام،
وجود سیستم قدرتمند فناوري اطالعات با شدت تأثیر حدود  13درصد قرار
ميگیرند .شایان ذکر است ،وجود شبکههاي داخلي رایانهاي یا پرتال ،نهادینه شدن
فرهنگ استفاده از پست الکترونیکي و ابزارهاي رایانهاي به عنوان عواملي که در
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هیچیک از خوشه ها قرار نگرفته و عامل مشترک ميباشد داراي مقادیر شدت
تأثیري به ترتیب معادل با  12و 35درصد است.

آزمون مدل تحقیق
در بخش قبلي با انجام تحلیلهاي عاملي متعدد و اصالحات الزمه از میزان
برازش قابل قبول سازههاي مطرح شده اطمینان حاصل گردید .بدینترتیب با اطمینان
از روایي و پایایي امتیازهاي به دستآمده براي سازههاي تحقیق ،در این مرحله از
آنها براي بررسي فرضیات تحقیق استفاده ميشود .فرضیات تحقیق پیرامون مدل
ایستاي تحقیق به دو دسته قابل طبقهبندي هستند .دسته اول به شناسایي و تأیید عوامل
تشکیلدهنده و مفاهیم اصلي تحقیق ميپردازد .که به این منظور روایي و پایایي
بخشهاي مختلف تحقیق در قسمت قبل مورد بررسي قرار گرفت .با اطمینان از
روایي و پایایي سازههاي تحقیق ،ميتوان از آنها براي بررسي فرضیات دسته دوم
استفاده کرد .دسته دوم ارتباط بین متغیرهاي مکنون و متغیرهاي مشهود هر عامل را
مورد توجه قرار ميدهد .براي آزمون فرضیه دوم از روش تحلیل مسیر و مدل سازي
معادالت ساختاري با هدف تبیین متغیرهاي تأثیرگذار بر ارتباطات اثربخش بین
کارفرما و پیمانکار و تبیین واریانس استفاده شد.
فرضیه معنیداري مدل
با توجه به هدف اصلي این تحقیق که تبیین مجموعه روابط بین متغیرهاي
تأثیرگذار و تأثیرپذیر نظیر عوامل پیش زمینه ،کیفي ،فردي ،محیطي ،فناوري
اطالعات و ارتباطات ميباشد ،در این بخش تالش ميشود تا فرضیه هایي در باب
معنيداري مدل استنتاج شده نهایي بیان گردد.
در مدل ایستاي تحقیق و در جامعه تحقیق
الف ـ عوامل پیش زمینه ارتباطات روي عوامل کیفي ارتباطات موثر است.
ب ـ عوامل پیش زمینه ارتباطات روي عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات موثر
است.
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ج ـ عوامل شخصي روي عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات موثر است.
دـ عوامل شخصي روي عوامل کیفي ارتباطات موثر است.
ه ـ عوامل محیطي روي عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات موثر است.
وـ عوامل محیطي ،روي عوامل کیفي ارتباطات موثر است.
ض ـ عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات روي عوامل کیفي ارتباطات موثر است.
ح ـ عوامل کیفي ارتباطات روي عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات موثر است.
در این مدل ،عوامل محیطي ،عوامل پیش زمینه و عوامل شخصي ،متغیر برونزا
است .و متغیرهاي عوامل کیفي و عوامل فناوري اطالعات متغیر درونزا محسوب
ميشوند .در ادامه ،نتایج حاصل از تحلیل مسیر مدل مفهومي در حالت استاندارد
مشاهده ميشود .این مدل برآمده از بررسيهاي مختلف و بهبودهاي انجام شده در
مدل است .که در نمودار( )2مشاهده ميشود.

=NFI = 0.98,NNFI= 0.97,PNFI= 0.56,CFI= 1.00,IFI= 1.00, RFI= 0.98,GFI
0.99,AGFI=0.95

نمودار .4مدل ایستاي تحقیق در وضعیت فعلی

شاخصهاي تناسب مدل ،حاکي از تناسب مدل ساختاري است .همان طور که
در نمودار( )2مالحظه ميشود .به علت اینکه نسبت کاي دو بر درجه آزادي کمتر
از  3و مقدار شاخصهاي IFI ،NFI ،NNFIو  CFIنیز باالي  0/80است .و شاخص
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 RMSEAکمتر از  0/05است بنابراین ميتوان پذیرفت که مدل ساختاري تحقیق
مناسب است .در جدول ( )10ارتباط بین متغیرهاي مکنون تحقیق مشاهده ميشود.
جدول .99روابط مدل ساختاري تحقیق
علت

معلول

اثر

میزان اثر

معناداري مقدار t

عوامل پیش زمینه

عوامل کیفي و محتوايي

مستقیم

5/22

معنادار

عوامل کیفي و محتوايي

عوامل فناوري اطالعات و

مستقیم

5/35

معنادار

عوامل فردي

عوامل کیفي و محتوايي
ارتباطات
عوامل فناوري اطالعات و

مستقیم

5/04

معنادار

مستقیم

5/93

معنادار

عوامل محیطي

عوامل کیفي و محتوايي
ارتباطات
عوامل فناوري اطالعات و

مستقیم

5/32

معنادار

مستقیم

5/35

معنادار

عوامل فناوري اطالعات و

عوامل کیفي و محتوايي
ارتباطات

مستقیم

5/48

معنادار

عوامل فردي
عوامل محیطي

ارتباطات

همان گونه که در جدول ( )10مشاهده ميشود ،میزان تأثیر متغیرهاي مکنون
درون زا و برون زا در معرض نمایش گذاشته شده و کلیه رابطههاي اثر مستقیم تأیید
مي شود .چنان که مالحظه مي شود باالترین اثر مربوط به رابطه ي بین عوامل فردي
و عوامل کیفي و محتوایي ميباشد .در واقع در این تحلیل میزان هم راستایي این
عوامل مورد سنجش قرار گرفته است .به طوري که براي نایل شدن به ارتباطات
اثربخش در فضاي تحقیق اثرات علي ـ معلولي و یکپارچگي اجزاي مدل باید مورد
توجه قرار گیرد و تنها تمرکز روي یک عامل آن چنان که باید و شاید نميتواند
مثمرثمر واقع گردد.

نتیجهگیري
این تحقیق در راستاي تدوین مدل ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار در قالب
مدلي ایستا شکل گرفت .در ابتدا با بررسي محتوایي عوامل موفقیت پروژه و عوامل
موفقیت ارتباطات ،چند و چون ارتباطات موفق بر اساس ادبیات تحقیق مشخص شد.
در ادامه با استفاده از روش دلفي ،مؤلفههاي اثرگذار روي ارتباطات موفق بین
کارفرما و پیمانکار تعیین شد .در تحلیل عاملي اکتشافي  9متغیر پیش زمینه مشهود
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در  2خوشه 13 ،متغیر مشهود عوامل کیفي و محتوایي در  2خوشه 1 ،متغیر مشهود
عوامل فردي در یک خوشه 1 ،متغیر مشهود عوامل محیطي در دو خوشه و  9متغیر
مشهود عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات در دو خوشه طبقهبندي شدند .در تحلیل
عاملي تأییدي با استفاده از ضریب شدت هر عامل میزان تأثیر عوامل فرعي روي
شاخه مربوط به خود مشخص گردید .در ادامه تحلیل عاملي تأییدي مرتبه دوم روي
عوامل پیشزمینه صورت پذیرفت .و میزان شدت تأثیر عوامل مورد توجه قرار
گرفت .این مسئله در مورد عوامل کیفي و محتوایي ،عوامل فردي ،عوامل محیطي و
عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات نیز به همان صورت انجام گرفت و نتایج آنها به
نمایش گذاشته شد .در مرحله نهایي بر اساس برازش قابل قبول دست یافته در
تحلیلهاي عاملي تأییدي و اکتشافي مورد اشاره ،با استفاده از مدل یابي معادالت
ساختاري به تبیین روابط بین متغیرهاي تأثیرگذار و تأثیرپذیر مکنون پرداخته شد و
معناداري آنها با استفاده از مقدار آماره  tمحاسبه شده ،آزمون گردید .نکات قابل
توجه در مدل نهایي عبارتند از:
1ـ تأثیر باالي عوامل فردي بر عوامل فناوري اطالعات و عوامل کیفي و محتوایي در
ارتباطات اثربخش بین کارفرما و پیمانکار؛
2ـ تأثیر نسبتا باالي عوامل فناوري اطالعات بر عوامل کیفي و محتوایي در ارتباطات
اثربخش بین کارفرما و پیمانکار که البته خالف این رابطه از شدت تأثیر باالیي
برخوردار نیست؛
3ـ تأثیر نه چندان قوي عوامل محیطي بر عوامل کیفي و عوامل فناوري اطالعات در
ارتباطات اثربخش بین کارفرما و پیمانکار؛
2ـ تأثیر ضعیف عوامل پیش زمینه اي بر عوامل محیطي در ارتباطات اثربخش بین
کارفرما و پیمانکار؛
5ـ فقدان تأثیر بین عوامل پیش زمینه اي و عوامل فناوري اطالعات بر اساس
یافتههاي تحقیق.
تحقیق مورد بررسي با برداشت تاریخي از عوامل مؤثر در ارتباطات موفق در
پروژههاي بزرگ و ارائهي مدلي فراگیر در مورد ارتباطات اثربخش بین کارفرما و
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پیمانکار در فضاي تحقیق ،ضمن معرفي عوامل مؤثر ،ميتواند نقش کوچکي در
توسعه ادبیات تحقیق در زمینه عوامل موفقیت در پروژه ها ،شناسایي ارتباطات موثر
به عنوان یکي از عوامل موفقیت ونهایتا عوامل اثرگذار در ارتباطات موفق در
پروژهها ایفا نماید .مدیران ،امور برنامه ریزي ،هماهنگي ،سامانههاي مدیریت،
مدیران ستادي ،معاونت راهبردي ،مدیریت سایت و مجموعههاي تحقیقاتي مدیریت
پروژه در پروژههاي پایین دستي نفت ميتوانند از دستاوردهاي این تحقیق در زمینه
شناسایي عوامل و پي بردن به میزان و شدت تأثیر هر عامل در اثربخشي ارتباطات
استفاده نمایند.
از مهم ترین مشکالت در انجام این تحقیق کمبود افراد ذي صالح در جامعه
تحقیق ،عدم وجود توافق کامل در اجماع رأي در روش دلفي و پراکندگي
جغرافیایي پاسخ دهندگان را ميتوان برشمرد .در انجام این تحقیق امکان استفاده از
ابزارهاي تجزیه و تحلیل دیگري نظیر فنون استنباطي یا تحلیل همبستگي نیز
امکانپذیر بود .اما استفاده از فنون تحلیل عاملي نتایج بسیط و جامعي را با توجه به
در نظر گرفتن مجموع روابط بین عوامل در نظر ميگیرد .البته این نوع تحقیقات را
ميتوان با استفاده از روشهاي کیفي نیز به انجام رساند که مستلزم وقت و هزینهي
بسیار باالتري است.
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