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هدف از این مطالعه، بررسی نقش تعدیل گر راهبردهای کاهش ریسک پروژه در رابطة مدیریت 

ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه های عمرانی اصفهان است. راهبردهای کاهش ریسک پروژه 

مدیریت  است.  تأمین کنندگان  توسعة  و  پروژه  انعطاف پذیری  پروژه،  شهود  قابلیت  شامل 

ارتباطات پروژه نیز در دو بعد ارتباطات بیرونی و درونی مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد 

پروژه نیز در سه حوزة هزینه، زمان و کیفیت اندازه گیری شده است. در این پژوهش، 180 پروژة 

عمرانی شهرداری اصفهان، به عنوان نمونة آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، 

پرسشنامه بوده که توسط مدیران پروژه ها تکمیل شدند. به منظور آزمون فرضیة تأثیر مدیریت 

ارتباطات پروژه بر عملکرد پروژه، از روش کمینه مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاکی 

از تأیید این فرضیه و تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ارتباطات پروژه بر عملکرد پروژه است. 

اثر تعدیل گری راهبردهای کاهش ریسک، از روش تحلیل گروه های فرعی  به منظور سنجش 

استفاده شد. نتایج نشان داد راهبردهای انعطاف پذیری پروژه و گسترش تأمین کنندگان بر رابطه 

تعدیل گری  نقش  ولی  دارد  معنادار  و  مثبت  تأثیر  پروژه   و عملکرد  پروژه  ارتباطات  مدیریت 

شفافیت پروژه مورد تأیید قرار نگرفت.
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ت / سال دهم، شماره اول، بهار 1399
ت استاندارد و کیفی

فصلنامه علمی مدیری

1مقدمه
امروزه بسياری از پروژه ها به سرانجام نمی رسند و یا اگر به سرانجام برسند عملکرد مطلوبی ندارند. )استين 
 ،2014( عملکرد ضعيف یک پروژه ناشی از تأخير زمان اتمام یک پروژه و کيفيت نامطلوب پروژه و 

و استوکر1
 ،2006(  ازجمله عوامل  تأثيرگذار در تأخير زمان تحویل یک 

هزینه هایی است که سرریز می شوند. )لو و همکاران2
 

پروژه، می توان به بهره وری پایين نيروی کار، برنامه ریزی ضعيف و کمبود منابع اشاره کرد. )کامينگ و همکاران3
،1997(. افزایش قيمت مواد، تخمين مواد نامناسب و پيچيدگی پروژه نيز مثال هایی از هزینه های سرریز شده ی 
را  پروژه  یک  کيفيت  بر  مؤثر  عوامل  محققان  دیگر  طرف  از   )2003، 

همکاران4 و  )فریمپنگ  هستند.   پروژه 
 ،1999( پيچيدگی 

بررسی کرده که یکی از آن ها مهارت های ضعيف نيروی کار و خطاهای انسان است. )آتکينسون5
شرایط درونی و بيرونی پروژه ها ناشی از پيشرفت فناوری و درک و دانش بيشتر کارکنان مدیریت پروژه ها با گذشته 
متفاوت است. مدیریت سنتی و تکيه  بر تجربه دیگر قادر نيست اهداف شرکت یا پروژه را برآورده سازد. از طرفی 
سازمان های پروژه محور به دنبال کاهش هزینه ها و تحویل به  موقع پروژه هستند. علوم مدیریت پروژه دو بخش 
علوم فنی و علوم انسانی را شامل می شود. به عبارت  دیگر مدیر پروژه نه  تنها باید از دانش فنی برخوردار باشد بلکه 
باید به دانش علوم انسانی نيز مجهز شود. زیرا به هر حال پروژه توسط منابع انسانی اجرا می شود و مدیر پروژه 
مستقيم با تيم های پروژه کار می کند. یکی از موضوعات بسيار مهمی که در زمينة  علوم انسانی مدیریت پروژه مطرح 
 شده است و نقش بسيار مهمی در عملکرد پروژه و مدیریت پروژه ایفا می کند، ارتباطات است. )گالبچی،1392(

در سال های اخير مطالعات کمی مربوط به نقش مدیریت ارتباطات پروژه بر عملکرد پروژه ها صورت گرفته است. 
مدیریت ارتباطات به دو صورت است؛ مدیریت ارتباطات سنتی که بر همکاری بين سطوح مختلف پروژه و بر 
ارتباطات  و مدیریت   )2012، 

)منگ6 نيز می نامند.  را مدیریت سخت  آن  دارد که  تمرکز  و کنترل  برنامه ریزی 
پيشرفته که برخالف مدیریت ارتباطات سنتی، بر نقش افراد بر عملکرد پروژه تمرکز دارد که آن را مدیریت نرم 
 ،2012( مدیریت نرم خود به دو دسته تقسيم می شود؛ مدیریت ارتباطات 

نيز نام گذاری می کنند. )پمسل و مولر7
درونی و مدیریت ارتباطات بيرونی. مدیریت ارتباطات درونی شامل ارتباطات مدیر پروژه و تيمش، ارتباط بين 
اعضای مختلف تيم پروژه و ارتباط مدیر پروژه و شرکت مربوط است. مدیریت ارتباطات بيرونی نيز شامل ارتباط 

 )2015، 

مدیر پروژه و تيمش با پروژه های دیگر است. )مازور و پيسارسکی8
در تمامی پروژ ه های ساختمانی ریسک وجود دارد. ریسک را می توان به عنوان هر آنچه که در پروژه های ساخت وساز 
 ،1998؛ 

 ،1997؛ ادوارد و بون10

در مراحل برنامه ریزی و اجرای پروژه تأثير می گذارد، تعریف کرد )آکينتوی و مکلد9
 ،2006(. ریسک های موجود در پروژه های ساختمانی  شامل تأخير در شروع و پایان کارها، 

اسميت و همکاران11
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از  ناشی  پروژه های ساختمانی می تواند  منابع است. ریسک های  تغيير در ورودی   و  اضافه کردن کارها  و  حذف 
تصميمات و اقدامات نادرست مسئولين انجام پروژه و یا به اشتراک گذاشتن اطالعات مبهم ميان ذی نفعان یک 
 ،2004( وانگ و همکاران )2004( بر رویکرد نظام مند مدیریت ریسک در صنعت 

پروژه باشد. )وانگ و همکاران12
ساختمان تأکيد کرده اند، که از سه مرحلة  اصلی تشکيل شده است: شناسایی ریسک، تجزیه  و تحليل ریسک و 
ارزیابی و پاسخ به ریسک. در مرحلة پاسخ گویی به ریسک، یکی از اقدامات مناسب، پاسخ   های واکنشی و پيشگيرانه 
است. )وانگ و همکاران،2004( بدین ترتيب یکی از شاخص هایی که می تواند اثرات ریسک ها در پروژه ها را کاهش 
 )2000( اظهار داشتند 

 )1997(  و مک گرو و بيلوتا14

دهد، راهبردهای کاهش ریسک است. روپونن و ليایتينن13
که راهبردهای کاهش ریسک با برآورد به موقع منابع مورد نياز برای انجام یک کار و کاهش تعداد خرابی های کار، 
می تواند تأثير مثبتی بر انجام یک پروژه بگذارد. )روپونن و ليایتينن،1997، مک گرو و بيلوتا،2000( راهبردهای 

 

انعطاف پذیری و گسترش تأمين کنندگان است. )ژایالنی و همکاران15 کاهش ریسک شامل آشکار بودن پروژه، 
 )2016،

شهرداري ها به عنوان مجري طرح های توسعه در سطح محلي، وظيفة مهمي در به سرانجام رساندن اهداف و 
پروژه هاست.  و  طرح ها  اجراي  و  برنامه ریزی  آن ها،  وظایف  مهم ترین  از  یکي  به طوري  که  دارند  آن   راهبردهای 
همه ساله، پروژه های عمرانی زیادی در شهر اصفهان در حال انجام است که شاخص های عملکردی زمانی و هزینه ای 
نشان از تأخير در زمان تحویل پروژه و انحراف زیاد از بودجة برنامه ریزی شده دارد. با توجه به آنچه در پيشينة 
پژوهش آمده است. مدیریت ارتباطات پروژه و مدیریت ریسک پروژه می توانند نقش بسزایی در بهبود شاخص های 
عملکرد پروژه ها داشته باشند؛ بنابراین، با توجه به نبود پژوهش مشابه داخلی در این زمينه، نتایج این پژوهش 

می تواند از یک سو شکاف تحقيقاتی موجود را پر کرده و از سوی دیگر با توضيح روابط این منغيرها در پروژه های 
عمرانی شهر اصفهان، پيشنهادهای مفيدی برای بهبود شاخص های کليدی عملکرد پروژه ها به همراه داشته باشد. 
شهرداری یک سازمان پروژه محور محسوب می شود و نقش بسيار مهمی را در آبادانی یک شهر ایفا می کند. این 
پژوهش بر آن است که با ارزیابی نقش تعدیل گری راهبردهای کاهش ریسک بر رابطه بين مدیریت ارتباطات 
پروژه و عملکرد پروژه های شهرداری اصفهان، هزینه های اضافی و همچنين زمان تأخير اتمام پروژه ها را به کمينه 
برساند که این منجر به افزایش اعتبار شهرداری و به وجود آمدن اعتماد ميان شهروندان نسبت به شهرداری می شود، 
به عالوه پروژه های شهرداری با سرعت بيشتری نسبت به قبل انجام می شود که منجر به آبادانی شهر و رضایت 

شهروندان از شهرداری خواهد شد.
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2پیشینةپژوهش

2-1مدیریتارتباطاتپروژهوعملکردپروژه
منگ و بوید )2017( به بررسی نقش مدیران پروژه در مدیریت ارتباطات پروژه و تأثير آن بر مدیریت پروژه های 
ساختمانی پرداخته اند. آن ها شش نقش برای مدیریت ارتباطات درون سازمانی و پنج نقش برای مدیریت ارتباطات 
برون سازمانی تعریف کردند. نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که مدیریت ارتباطات بر مدیریت پروژه تأثير 
مثبت و معناداری دارد. همچنين مشخص شد که تأثير مدیریت ارتباطات برون سازمانی بيشتر از مدیریت ارتباطات 

درون سازمانی است. )منگ و بوید،2017( 
زو و همکاران16 )2013( به بررسی شناخت عوامل موفقيت بر مدیریت ارتباطات پرداخته اند. نتایج حاصل از این 
پژوهش نشان داد که مهارت های مدیران، شایستگی های ارتباطاتی یعنی توانایی و توسعة روابط همکاری منجر به 
بهبود ارتباطات در پروژه ها می شود. همچنين نتایج این پژوهش نشان داد که با بهبود مدیریت ارتباطات و افزایش 

کانال های ارتباطاتی مؤثر می توان عملکرد پروژه ها را بهبود بخشيد. )زو و همکاران،2013(  
منگ )2012( به مطالعه ای با عنوان تأثير مدیریت ارتباطات بر روی عملکرد پروژه های ساختمانی پرداخته است. 
نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که روابط ضعيف در زنجيرة تأمين و انجام پروژه می تواند منجر به عملکرد 
ضعيف، تأخير در زمان اتمام پروژه، افزایش هزینه ها و نقص کيفيت یک پروژه شود. همچنين آن ها دریافتند که 
از طریق ارتباطات باز و مؤثر، کنار گذاشتن فرهنگ سرزنش، اندازه گيری منظم عملکرد و حل مسائل موجود بر 
سر راه اجرای یک پروژه می توان هزینه های اجرای یک پروژه را تا حد قابل قبولی کاهش داد. بر اساس پيش بينی یا 
شناسایی مشکالت مربوط به انجام پروژه می توان با برگزاری جلسات ماهيانه و ارتباط بين شرکای پروژه مشکالت 

موجود را که می تواند عملکرد یک پروژه را تحت تأثير خود قرار دهد، کاهش داد.
 )2006( به بررسی تأثير مدیریت ارتباطات در مدیریت پروژه های خصوصی پرداخته اند. نتایج 

اسميت و ادکينز17
حاصل از این پژوهش نشان داد که با تقویت ارتباطات بين شرکت کنندگان در یک پروژه و همکاری و مشارکت و 

اعتماد بين طرفين می توان عملکرد پروژه ها را بهبود بخشيد. )اسميت و ادکينز،2006( 
به این ترتيب فرضية اول پژوهش به صورت زیر توسعه یافته است: فرضية اول: مدیریت ارتباطات پروژه بر عملکرد 

پروژه تأثير مثبت و معنادار دارد. 

2-2راهبردهایکاهشریسکونقشتعدیلگریآن
ریسک در تمام پروژه های عمرانی وجود دارد، چه بزرگ باشد چه کوچک. در پروژه های عمرانی هيچ گزینة بدون 
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ریسک وجود ندارد. ممکن است برخی از ریسک ها از برخی جدی تر باشد چرا که ابعاد پيامدها و احتمال آنان با هم 
تفاوت می کند. همچنين ممکن است با تحمل برخی از ریسک ها بتوان از برخی دیگر اجتناب کرد ولی درنهایت 

اصل ریسک اجتناب ناپذیر است. 
)طباطبایی فرد، 1395( اقدامات پاسخ به ریسک ها به روش های مختلفی طبقه بندی می شود. یک دسته بندی مهم 
شامل پاسخ های پيشگيرانه و واکنشی است. پاسخ پيشگيرانة زودهنگام، احتمال وقوع ریسک را هدف قرار می دهد. 

پاسخ واکنشی که با عنوان پاسخ شفابخش، درمانی، محدودکننده و احتياطی نيز ناميده می شود. 
 ،1999( به دنبال کاهش اثر وقوع ریسک است. از انواع راهبردهای پاسخ گویی به ریسک، راهبردهای 

)سليم و مکنامی18
کاهش ریسک ازجمله راهبردهایی هستند که به  دنبال کم کردن مقدار ریسک هستند. مقدار یک تهدید را می توان 
با کاهش احتمال وقوع آن یا کاهش ميزان تأثير آن یا هر دو آن ها به شرح زیر کاهش داد. استراتژی کاهش ریسک به 
دنبال مقابله با تأثير نامطلوب ریسک ها خواهد بود و با آن تأثيراتی از ریسک که تعيين کنندة شدت آن هستند، برخورد 
می کند. اقدام به موقع برای محافظت در برابر بدترین تأثيرات ریسک، این استراتژی را مؤثر خواهد کرد. گفتنی است 
که اکثر تهدیدهای شناسایی  شده توسط استراتژی کاهش ریسک پاسخ داده خواهد شد. چرا که تعداد تهدیدهایی که 
 بتوان به وسيله ی راهبردهای اجتناب یا انتقال پاسخ داد زیاد نيستند و یا ممکن است راهبردهای مناسبی برای آن ها 

نباشد. )طباطبایی فرد، 1395(
  )2020( به مطالعه ای با عنوان ادغام شاخص های ریسک برای پاسخ به ریسک و راهبردهای 

رازی و همکاران19
کاهش ریسک پروژة ساخت مسکن در مالزی پرداخته اند. نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که فرایند تحليل 
ریسک، عالوه بر وزن دادن به هر ریسک، می تواند به عنوان یک شاخص کليدی عملکرد برای پيش بينی ریسک های 

پيش بينی شده و پاسخ به آن ریسک ها مورد استفاده قرار گيرد. راهبردهای کاهش ریسک شامل قابليت شهود یا 
شفاف بودن پروژه، انعطاف پذیری، و گسترش تأمين کنندگان است. 

)ژایالنی و همکاران،2016( منظور از شفافيت پروژه،  قرار گرفتن یک پروژه در معرض دید ذی نفعان است. شفافيت 
یک پروژه می تواند ذی نفعان را در بررسی اجرای یک پروژه از طریق اشتراک دانش، ارتباطات و همکاری یاری کند. 
رایانه ای و  از سيستم های  با استفاده   ،2015( آشکار بودن پروژه یک  راه حل برای مدیریت است که 

)پاتانکول20
نرم افزارهای مختلف می تواند اطالعات مربوط به پروژه را از قبيل هزینه، زمان و هر آنچه به پروژه مربوط می شود، 
کنترل کند. حمایت از ذی نفعان پروژه، به ویژه حاميان اجرایی می تواند قابليت شهود یک پروژه را افزایش دهد. 
 )2007( قابليت مشاهدة اطالعات پروژه می تواند اشتراک گذاری مؤثر منابع را در سطح 

به نقل از بنولی و سينک21
پروژه تسهيل کند و منجر به بهبود عملکرد پروژه شود. از این  رو قابليت شهود پروژه می تواند با فعال کردن منابع 
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قدرتمند، ارتباطات، مدیریت و هماهنگی، تأخير و عملکرد ضعيف یک پروژه را کاهش دهد. )مالون و کروستون22
)1994،

به این ترتيب فرضية دوم پژوهش به صورت زیر توسعه یافته است: فرضية دوم: قابليت شهود پروژه نقش تعدیل کننده 
در رابطه  مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه دارد.

منظور از انعطاف پذیری یک پروژه، سازگار بودن و انطباق پذیری با شرایط غير قابل  پيش بينی است. با توجه به این 
که امروزه محيط خارجی سازمان ها و شرکت ها دائماً در حال تغيير است سازمان هایی می توانند موفق شوند که 
انعطاف پذیری بيشتری از خود نشان دهند. انعطاف پذیری در قرارداد و قابليت های فنی و مالی در طول یک پروژه 
به عنوان عامل اصلی موفقيت در کاهش ریسک شناخته می شوند. انعطاف پذیری یکی از سازوکارهای اساسی است 
که می تواند در طرح کاهش ریسک پروژه برای از بين بردن عدم اطمينان و پيچيدگی، هم به صورت سازمانی و هم 

از نظر محيطی در نظر گرفته شود. )مالون و کروستون، 1994( 
نقش  پروژه  انعطاف پذیری  فرضية سوم:  است:  یافته  توسعه  زیر  به صورت  پژوهش  فرضية سوم  ترتيب،  این  به 

تعدیل کننده در رابطه مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه دارد.
منظور از توسعه و گسترش تأمين کنندگان، حمایت از تأمين کنندگان در جهت ارتقای عملکرد محصول و خدمات 
بر همة  یا بهبود قابليت های تأمين کننده است. تغييرات در قانون گذاری، مقررات، سيستم ها یا رویه ها معموالً 
پروژه ها تأثير می گذارد. با توجه به این شرایط، یک سازمان خریدار در یک پروژه ساختمانی باید یک برنامة توسعة 

تأمين کنندة مناسب برای تمامی تأمين کنندگانش اتخاذ کند. 
واگنر )2006( نشان داد که رویکرد توسعة تأمين کننده به طور فزاینده ای در حال پيشرفت است زیرا سایر رویکردها 

مانند تعویض تأمين کننده ممکن است عملی نباشد زیرا عدم دسترسی تأمين کنندگان جایگزین یا هزینه های 
توسعه ی  راهبرد  اتخاذ  با  باشد..  داشته  قابل توجهی  به سرمایه گذاری  نياز  است  ممکن  باال  از حد  بيش  تغيير 
تأمين کننده و مشارکت، ضمن بهبود برخی از جنبه های روابط و هماهنگی با شرکای پروژه، که به رفع مشکالت 

عملکرد پروژه کمک می کند، عملکرد ضعيف پروژه می تواند به طور مؤثری کاهش یابد. 
 )2016( به بررسی تأثير عامل های تأخير بر عملکرد پروژه های 

 ،2012( ژایالنی و همکاران24

)ژانگا و همکاران23
عمرانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی راهبردهای کاهش ریسک پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان 
داد که عوامل تأخير همچون مسائل محيطی، هماهنگی ميان اعضای یک پروژه و منابع می تواند تأثير منفی بر 
عملکرد پروژه های عمرانی داشته باشد. همچنين نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که راهبردهای کاهش 
تأثير منفی عامل های تأخير بر  انعطاف پذیری و گسترش تأمين کنندگان( می تواند  ریسک )آشکار بودن پروژه، 
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عملکرد پروژه های عمرانی را کاهش دهد. به این ترتيب فرضية چهارم پژوهش به صورت زیر توسعه یافته است:
فرضية چهارم: توسعة تأمين کنندگان نقش تعدیل کننده در رابطه  مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه دارد.

شکل )1( مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.

3مبانینظری

3-1عملکردپروژه
در مقایسه با سایر صنایع مانند صنعت توليد، صنعت ساختمان در اندازه گيری عملکرد و معيارهای ارزیابی با مشکل 
 )2005، 

 مواجه است. با این  حال اندازه گيری عملکرد یک ابزار مؤثر برای ارزیابی موفقيت یک پروژه است. )ناون25
در ساختمان و پروژه های عمرانی یک پروژه  موفق با معيار هزینه، زمان و کيفيت که نشان دهنده  عملکرد هستند، 
می تواند ارزیابی شود. این عوامل شاخص های کليدی عملکرد هستند. شاخص های کليدی عملکرد، استانداردهای 
 )2013، 

عملکرد هستند که بر عامل های سنجش موفقيت یک پروژه یا سازمان تمرکز می کند. )کارنا و همکاران26

مرور مبانی نظری دیدگاه های مختلفی را در مطالعة عملکرد پروژه نشان می دهد. برای مثال بيالل27 و همکاران 
)2019( به بررسی عملکرد سودآوری پروژه های ساختمانی با رویکرد کالن داده28پرداخته اند. صنعت ساخت وساز 
انواع مختلفی از داده های شروع پروژه تا زمان تحویل پروژه را توليد می کند. این داده ها در قالب های مختلفی 
ارائه می شود که از توانایی های مدیریت داده، ادغام و تجزیه  و تحليل ابزارهای موجود در پروژه های اطالعاتی 
استفاده شده در صنعت فراتر می رود. تجزیه  و تحليل داده ها نشان داد که نحوة کسب سود شرکت ها در  پروژه های 

 

مدیریت 
 ارتباطات پروژه

عملکرد 
 پروژه

 یریپذانعطاف
 پروژه

قابلیت شهود  
 پروژه

توسعه  
 کنندهینتأم

H1 

H2 H3 

H4 

شکل1:مدلمفهومیپژوهش
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 )2018( به مطالعه ای با عنوان 

ساخت و ساز با توجه به ویژگی های پروژه تفاوت قابل توجهی دارند. بجورواتن و والد29
»پيچيدگی پروژه و ظرفيت جاذبه سطح تيم به عنوان محرک های عملکرد مدیریت پروژه« پرداخته اند. نتایج حاصل 
از این تحقيق نشان داد که  بين پيچيدگی پروژه و تأخيرها در انجام پروژه های ساختمانی و هزینه های آن رابطة 
مستقيمی وجود دارد. عالوه بر این، نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که ظرفيت جذب سطح تيم برای مدیریت 
موفقيت آميز پروژه بسيار مهم است و می تواند تا حدودی تأثير مضر پيچيدگی پروژه را جبران کند. ليندهارد و 
الرسن30 )2016( به مطالعه ای با عنوان »شناخت عامل های کليدی و تأثير گذار بر عملکرد پروژه« پرداخته اند. نتایج 
حاصل از این تحقيق نشان داد که عواملی همچون ارتباط، اعتماد، هماهنگی، همکاری و به اشتراک گذاشتن دانش 
 و همکاران )2015( 

و تجربه بر عملکرد پروژه تأثير مثبت و معناداری دارد. )ليندهارد و الرسن، 2016( آکانی31
به مطالعه ای با عنوان »تأثير عامل های محيطی بر عملکرد پروژه های ساختمانی« پرداخته اند. نتایج حاصل از این 
تحقيق نشان داد که عوامل سياسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رابطة نزدیکی با عملکرد هزینه و 
زمان در پروژه ها دارند. )آکانی و همکاران، 2015( مطالعة پيشينة داخلی پژوهش نيز حاکی از تمرکز پژوهشگران 
بر شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد پروژه های عمرانی است. برای مثال قاضی مير سعيد )1395( به بررسی تأثير 
ارتقای محيط زیست بر عملکرد پروژه ها پرداخت که یافته های آن حاکی از تأثير شاخص های زیست محيطی شامل 
مصرف بهينة انرژی و مدیریت اصولی پسماند و کاهش آلودگی های ناشی از پروژه بر عملکرد پروژه ها بود. )قاضی 
مير سعيد، 1395( مير فخرالدینی و همکاران )1390( به بررسی تأثير مدیریت دانش بر عملکرد پروژه های عمرانی 
پرداخته اند. یافته های آن ها حاکی از تأثير مدیریت دانش بر عملکرد و رابطة مثبت و محکم ميان آن ها بود. )مير 
فخرالدینی و همکاران،1390( اربابی و همکاران )1394( به بررسی مطالعه ای با عنوان »تبيين همسویی کنترل 
راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تأثير آن بر عملکرد« پرداخته اند. یافته های حاصل از آن حاکی از تأثير همسویی 
کنترل راهبردی با سه عنصر راهبرد پروژه، فرهنگ تيم پروژه و ساختار پروژه بر عملکرد بود. )اربابی و همکاران، 

)1394

3-2مدیریتارتباطاتپروژه
 امروزه به دليل پيشرفت در ابزارهای ارتباطات و پيچيدگی پروژه ها، مدیریت ارتباطات در شرکت ها از اهميت 
بيشتری برخوردار شده است؛ بنابراین، کسب مهارت در ارتباطات برای موفقيت مدیران پروژه حائز اهميت است. 
 ،2010( مدیریت ارتباطات به دو صورت است. مدیریت ارتباطات سنتی که بر همکاری بين سطوح مختلف 

)مارکز32
پروژه و بر برنامه ریزی و کنترل تمرکز دارد که آن را مدیریت سخت نيز می نامند. مدیریت ارتباطات پيشرفته 
برخالف مدیریت ارتباطات سنتی بر نقش افراد بر عملکرد پروژه تمرکز دارد که آن را مدیریت نرم نيز می نامند 
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که آن به دو دسته تقسيم می شود، مدیریت ارتباطات درونی و مدیریت ارتباطات بيرونی. )پمسل و مولر، 2012(
مدیریت ارتباطات درونی شامل ارتباطات مدیر پروژه و تيمش، ارتباط بين اعضای مختلف تيم پروژه و ارتباط مدیر 
پروژه و شرکت مربوط است. از طرف دیگر مدیریت ارتباطات بيرونی شامل ارتباط مدیر پروژه و تيمش با پروژه های 
دیگر است. )مازور و پيسارسکی، 2015( مدیریت ارتباطات درونی دارای شش شاخص است. یکی از مهم ترین 
شاخص های مدیریت ارتباطات درونی اعتماد و ارتباطات درونی سازمان است. )وانگ و همکاران، 2016( از دیگر 
شاخص های مدیریت ارتباطات درونی می توان به انگيزه و انسجام تيمی، توانمندی و روحية تيمی، حل اختالفات و 
 )2017 ، 

رفتار برابر با تمام اعضای یک پروژه، حمایت مدیریت ارشد و یادگيری و نوآوری اشاره کرد. )منگ و بوید33
مدیریت ارتباطات بيرونی دارای پنج شاخص است که یکی از مهم ترین آن ها اعتماد و ارتباطات بيرونی سازمان 
است. )منگ و بوید، 2017( از دیگر شاخص های مدیریت ارتباطات بيرونی می توان به همکاری بين طرف های 
پروژه، درک اهداف متقابل، کار با ذی نفعان دیگر و سازگاری با قراردادها و مقررات اشاره کرد. )منگ و بوید، 2017(

4روششناسیپژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيت و روش توصيفی- علی است. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه 
بوده است. برای اندازه گيری سازة مدیریت ارتباطات پروژه از پژوهش منگ و بوید )2017(، برای اندازه گيری سازة 
راهبردهای کاهش ریسک پروژه از پژوهش ژایالنی )2016( و برای اندازه گيری سازة عملکرد پروژه از پژوهش 
منگ )2012( استفاده شده است. طيف پاسخ گویی به سؤاالت ليکرت هفت گزینه ای بوده است. جامعة آماری 
این پژوهش شامل 180 پروژة جاری )با درصد پيشرفت بيش از 70 درصد( و خاتمه یافتة شهرداری اصفهان در 
سال های 1396 و 1397 بوده است. جدول )1( شاخص های اندازه گيری سازه ها و تعداد سؤاالت مربوط را نشان 

می دهد.
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تعدادسؤاالتشاخصمتغیر

مدیریت ارتباطات درونی

5اعتماد و ارتباطات درونی سازمان
5انگيزه و انسجام تيم

2حل اختالفات و رفتار برابر
3توانمندی و روحية تيمی
2حمایت مدیریت ارشد

1یادگيری و نوآوری

مدیریت ارتباطات بيرونی

4ارتباطات بين سازمانی، اعتماد و کسب وکار بلندمدت

6همکاری بين طرف های پروژه

4درک اهداف متقابل
2کار با ذی نفعان دیگر

2سازگاری با قراردادها و مقررات

راهبرد کاهش ریسک
7قابليت شهود پروژه
4انعطاف پذیری پروژه

6توسعة تأمين کنندگان

عملکرد پروژه
1هزینه
1زمان

1کيفيت

جدول1:نحوةاندازهگیریسازهها

برای تجزیه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه های پژوهش، از دو رویکرد کمينه مربعات جزئی34 و تحليل گروه های 
فرعی35 استفاده شده است.  اگرچه، بسياری از پژوهشگران برای بررسی نقش تعدیل گری متغيرها از بررسی اثر 
تعاملی و رویکرد کمينه مربعات جزئی استفاده می کنند، انتقاداتی نيز به آن وارد است. اشتباه رایجی که در ارتباط 
با سنجش نقش تعدیل گری دیده می شود، بررسی این نقش در مدل و به کمک ابزاری است که خطی بودن فرض 
بنيادین آن است. در چنين مواردی با مدل خطی رابطة اصلی سنجيده شده و نقش تعدیل گر با دسته بندی کردن 

داده ها بر اساس سطوح متغير تعدیل گر انجام می شود. 

5یافتههایپژوهش
در این بخش به بررسی یافته های پژوهش و برازش مدل پرداخته خواهد شد.  
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جدول2:نتایجآزمونرواییوپایاییسازهها

جدول3:نتایجآزمونفرضیههایپژوهش

برای آزمون فرضيه های دوم تا چهارم و به منظور سنجش اثر تعدیل گری متغيرها، از روش تحليل گروه های فرعی 
استفاده شده است. بر این اساس، ابتدا داده ها بر اساس متغير تعدیل گر موردنظر به دو گروه تقسيم شده و ضریب 
رگرسيون و معناداری آن به طور مجزا بررسی می شود. )ژانگا و همکاران،2012( در این تحقيق، باتوجه به اینکه 
داده ها در طيف هفت عددی ليکرت اندازه گيری شده اند، متغيرهای تعدیل گر بر  اساس کمتر یا بيشتر بودن از عدد 

5-2آزمونفرضیههایپژوهش
به منظور آزمون فرضيه های پژوهش از رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3  
استفاده شده است. به این منظور ارتباط بين متغيرهای پژوهش در  هفت مدل مختلف بررسی و آزمون شده است. 
برای آزمون فرضية اول پژوهش از مدل )1( استفاده شده است. در این مدل تنها دو متغيِر مدیریت ارتباطات 
پروژه و عملکرد پروژه مورد بررسی قرار گرفته اند. همان طور که در جدول )3( مشخص است. فرضية اول پژوهش 

با ضریب تأثير 0/514 در سطح خطای پنج درصد مورد تأیيد قرار می گيرد.

5-1بررسیرواییوپایاییسازهها
روایی و پایایی سازه ها، معموالً با کمک ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکيبی و ميانگين واریانس استخراج شده، 
محاسبه می شوند. حد قابل قبول برای هر یک از شاخص های مذکور به ترتيب 0/7 ، 0/7 و 0/5 است. )داوری و 

رضازاده،1395( جدول )2( مقادیر این شاخص ها را برای متغيرهای پژوهش نشان می دهند.

میانگینواریانساستخراجشدهپایاییترکیبیآلفایکرونباخ

0/9330/9420/54مدیریت ارتباطات بيرونی

0/9510/9570/556مدیریت ارتباطات درونی 

0/9570/9620/527مدیریت ارتباطات پروژه

0/8540/910/772عملکرد پروژه

مدل7مدل6مدل5مدل4مدل3مدل2مدل1 

0/5140/2760/4490/0630/6370/1580/526ضریب تأثير

00/03600/32200/2300عدد معناداری

R0/2640/0760/2020/0040/4060/0250/277
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چهار، به دو دسته  تقسيم شده اند.
برای آزمون فرضية دوم، مدل های )2 و 3( به ترتيب برای پروژه هایی که شفافيت آن ها کم و زیاد بوده است، مورد 
استفاده قرار گرفته اند. همان طور که مشاهده می شود ضریب تأثير در هر دو مثبت و معنادار است. بررسی نمودار 
تعاملی بين متغير مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه برای پروژه هایی که شفافيت آن ها کم و زیاد است 
)شکل 2( نيز نشان می دهد که خطوط رگرسيونی دو دسته پروژه تقریباً موازی اند و برای هر دو گروه، با بهبود 
مدیریت ارتباطات پروژه، عملکرد پروژه نيز بهبود می یابد. به این ترتيب، شفافيت اثر تعدیل کنندگی ندارد و فرضية 

دوم رد می شود.

به منظور بررسی فرضية سوم، مدل های )4 و 5( به ترتيب برای پروژه هایی که انعطاف پذیری آن ها کم و زیاد بوده 
است، مورد استفاده قرار گرفته اند. همان طور که در جدول )3 ( مشاهده می شود ضریب تأثير برای پروژه هایی که 
انعطاف پذیری آن ها کم است به دليل بيشتر بودن عدد معناداری از 0/05، معنادار نيست. ولی تأثير متغير مدیریت 
بين متغيرها  تعاملی  نمودار  این وضعيت در  تأیيد می شود.  باال  انعطاف پذیری  با  پروژه ها  بر عملکرد  ارتباطات 
در )شکل 3( نيز نشان داده شده است و تقاطع خطوط رگرسيونی نشانگر مؤثر بودن نقش تعدیل گری متغير 
انطاف پذیری است. به این ترتيب می توان ادعا کرد که فرضية دوم مورد تأیيد است و انعطاف پذیری می تواند نقش 

تعدیل گری بين متغيرهای مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه را ایفا کند. 

 
شکل2.نمودارتعاملیاثرشفافیتبرارتباطمدیریتارتباطوعملکردپروژه
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6نتیجهگیریوپیشنهاد
یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که مدیریت ارتباطات پروژه تأثير مثبت و معناداری بر عملکرد 
پروژه دارد. به  عبارت  دیگر مدیریت ارتباطات پروژه می تواند منجر به کاهش زمان تأخير تحویل پروژه و همچنين 
کاهش هزینه هایی که در یک پروژه سرریز می شوند و بهبود کيفيت یک پروژه شود. یافته های این پژوهش با 
پژوهش منگ )2012( که مبتنی بر تأثير مدیریت ارتباطات پروژه بر عملکرد پروژه است، مطابقت دارد. همچنين 
راهبردهای کاهش ریسک در سه حوزة شفافيت، انعطاف پذیری و گسترش  تأمين کنندگان پروژه مورد بررسی قرار 

گرفتند. نتایج نشان داد که شفافيت پروژه نقشی در رابطه بين مدیریت ارتباطات و عملکرد پروژه ایفا نمی کند. 
اما پروژه هایی که انعطاف پذیری باالیی دارند می توانند تأثير هم افزایی مثبتی بر تأثير مدیریت ارتباطات بر عملکرد 
پروژه ها داشته باشند. در حالی که انعطاف پذیری پایين پروژه تأثير معناداری در رابطه بين مدیریت ارتباطات و 
عملکرد پروژه ندارد. این موضوع در مورد راهبرد گسترش تأمين کنندگان نيز صحيح است. به عبارت دیگر، پروژه ها 
با گسترش تأمين کنندگان خود می توانند تأثير مدیریت ارتباطات پروژه را بر عملکرد پروژه تقویت کنند. یافته های 
این پژوهش در فرضيه های سوم و چهارم با پژوهش ژایالنی )2016( که مبتنی بر نقش تعدیل کنندة راهبردهای 

کاهش ریسک بر تأثير عامل های تأخير بر عملکرد پروژه است، مطابقت دارد. 
در ادامه پيشنهادهایی که آورده می شود، می تواند برای ارتقای عملکرد پروژه ها در شهرداری اصفهان کاربرد داشته 

شکل3:نمودارتعاملیاثرانعطافپذیریبرارتباطمدیریتارتباطوعملکردپروژه
 



40

ت / سال دهم، شماره اول، بهار 1399
ت استاندارد و کیفی

فصلنامه علمی مدیری

باشد. 
با توجه به تأیيد فرضية اول، یعنی تأیيد تأثير به کارگيری مدیریت ارتباطات پروژه بر بهبود عملکرد پروژه پيشنهاد 
می شود شهرداری اصفهان، در مدیریت پروژه های خود به تقویت ابعاد مدیریت ارتباطات درونی  شامل اعتماد 
و ارتباطات درونی سازمان، انگيزه و انسجام تيمی، حل اختالفات و رفتار برابر ميان اعضای پروژه، توانمندی و 
روحية تيمی، حمایت مدیریت ارشد یادگيری و نوآوری و مدیریت ارتباطات بيرونی  شامل اعتماد و ارتباطات 
برون سازمانی، همکاری بين طرف های پروژه، درک اهداف متقابل، کار با ذی نفعان دیگر و سازگاری با قراردادها و 

مقررات بپردازد. 
با  می شود  پيشنهاد  مدیران  به  پروژه،  انعطاف پذیری  تعدیل گری  نقش  مبنی بر  سوم،  فرضية  تأیيد  به  با توجه 
سازمان دهی منعطف  پروژه ها، در نظر گرفتن منابع جایگزین و قراردادهای منعطف با پيمانکاران، پروژه را در برابر 

تغييرات و عدم قطعيت های پيش رو مصون سازند. 
با توجه به تأیيد فرضية سوم، به مدیران پروژه پيشنهاد می شود که در زمينة آموزش و توانمندسازی تأمين کنندگان، 
بهبود روابط تجاری با آن ها، به اشتراک گذاری ایده ها با تأمين کنندگان کليدی و توسعة برنامة بهبود کيفيت مستمر 

برای آن ها اقدام کنند.
اگرچه اهداف این پژوهش محقق شده است؛ اما پيش از تعميم نتایج، باید به محدودیت های آن توجه کرد. این 
پژوهش محدود به پيمایش نظرات مدیران پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان بوده است و ممکن است روابط بين 
متغيرهای پژوهش، در سایر جوامع آماری متفاوت باشد؛ بنابراین، سایر پژوهشگران می توانند، روابط بين متغيرهای 
این پژوهش را در مورد سایر پروژه ها و در دیگر سازمان ها  بررسی کنند. همچنين، در این پژوهش تنها سه راهبرد 

کاهش ریسک مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که عملکرد پروژه ممکن است تحت تأثير ریسک های متعددی 
باشد. به پژوهشگران آتی توصيه می شود راهبردهای کاهش ریسک دیگری را شناسایی و اثر تعدیل گری آن ها را 

مورد بررسی قرار دهند. 
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