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بررسی و اولویت بندي عوامل موثر بر موفقیت اجراي برنامه هاي استراتژیک
دانشگاه ها و ارائه الگوي مناسب
( مورد مطالعه  :دانشگاه هاي دولتی استان آذربایجان غربی )

تاریخ دریافت مقاله ،5031/31/55 :تاریخ پذیرش مقاله5031/33/32 :
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چکیده
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك و محصول آن ،بعنوان يك برنامه مدون در هر حوزه اي بسترساز رشد،
تنظيم كننده فعاليت ها و حتي روابط و ضوابط مي باشد.
هدف از اين تحقيق ،بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه
ها و ارائه الگوي مناسب براي افزايش موفقيت اجراي اين برنامه هاي استراتژيك مي باشد .پژوهش حاضر از
نظر هدف ،كاربردي و از نظر گردآوري و پردازش اطالعات و ماهيت ،توصيفي پيمايشي بوده و از ابزار
پرسشنامه محقق ساخته براي جمع آوري اطالعات مورد نياز استفاده شده است.
جامعه آماري اين تحقيق ،شامل  053نفر از مديران  ،سرپرستان ارشد و سرپرستان دانشگاه هاي دولتي
شهرستان اروميه شامل دانشگاه اروميه و دانشگاه صنعتي اروميه مي باشد .بر اساس جدول مورگان ،حجم
نمونه الزم  481نفر تعيين گرديده كه براي احتياط 033 ،نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي
طبقه اي انتخاب شده است.
رتبه متغير هاي تحقيق به ترتيب ارزيابي صحيح محيطي ،مشاركت تيمیي كاركنیان ،تعهید سیازماني ،وجیود
پايگاه داده ها و  MISمناسب ،مديريت تغيير ،آگاهي مديران ارشد ،مشاركت مديران ارشد و پذيرش كاركنیان
به دست آمده است.
واژگان کلیدي :مشاركت مديران ارشد ،تعهد سازماني ،مشاركت تيمي كاركنان ،ارزيابي صحيح محيطي.
استاديار گروه مديريت دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه(نويسنده مسئول) Farhadirani90@yahoo.com
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 .0دكتري مديريت كسب و كار ( )DBAگرايش استراتژيك دانشگاه صنايع و معادن ايران
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 .5مقدمه
پيشرفت و توسعه سريع و تغييرات پرشتاب محيطي در جهان امروز ،آگاهي از تحوالت را ضروري ساخته
است .نياز به برنامه ريزي بر كسي پوشيده نيست؛ بي اعتمادي ناشي از تغييرات محيطي و گرايش به كسب
سود بيشتر ،برنامه ريزي را به ضرورتي انکار ناپذير تبديل كرده است (حقيقي و همکاران.)4088 ،
برنامه ريزي استراتژيك عوامل اساسي خطرآفرين محيطي را تحليل كرده و براي رسيدن به هدفها،
گزينه هاي مناسب ارائه مي دهد .به عبارت ديگر ،برنامه ريزي استراتژيك فرآيند تعيين اهداف سازمان و
تصميم گيري درباره طرح هاي جامع عملياتي و اجرايي ،براي تحقق آن اهداف مي باشد (اميركبيري،4084،
.)20
در اين راستا دانشگاه ها با انجام برنامه ريزي هاي استراتژيك خود هم در جنبه آموزشي و هم در جنبه
عملي سعي در ايجاد مزيت هاي رقابتي براي خود دارند زيرا در اين زمان آنچه از دانشگاه انتظار مي رود هم
رسالت آموزشي است و هم كمك به توسعه عملي علم مي باشد و براي دستيابي دانشگاه به اين مهم نياز به
برنامه ريزي استراتژيك احساس مي شود تا دانشگاه با قرار دادن هدفي براي خود و با برنامه ريزي بلند مدت
و بيشتر به شکل استراتژيك قادر باشد به اين برنامه هاي از پيش تعيين شده دست يابد.
 .2بیان مساله
با توجه به اينکه تحقيق مشابهي براي تعيين و اولويت بندي عوامل موثر در موفقيت اجراي برنامه هاي
استراتژي در دانشگاه هاي داخل كشور انجام نپذيرفته و عوامل موثر بر موفقيت اجراي استراتژي ها در
دانشگاه هاي دولتي آذربايجان غربي شناسايي نگرديده و همچنين اين عوامل تعيين رتبه و اولويت بندي
نشده و راهکاري براي افزايش موفقيت اجراي اين برنامه هاي استراتژيك ارائه نگرديده ،لذا در صدد انجام
اين پژوهش برآمديم.
تحقيق حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در دانشگاه هاي
دولتي استان آذربايجان غربي و اولويت بندي آنها و ارائه الگو و راهکار مناسب براي افزايش موفقيت اجراي
اين برنامه هاي استراتژيك ،درصدد است تا نقش عوامل سازماني را در اثربخشي اين فرايند شناسايي نموده تا
مديران اين موسسات با توجه به اين عوامل بتوانند راهبردهاي مناسب را جهت طراحي ،تدوين و اجراي
برنامه هاي استراتژيك به درستي پياده سازي نمايند.
بايد با انجام اين تحقيق بتوان به سواالت زير پاسخ داد :
 عوامل موثر بر موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه هاي دولتي آذربايجان غربي كدامند؟
 رتبه و اولويت عوامل موثر در ميزان موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه هاي دولتي
آذربايجان غربي به چه صورت مي باشد؟
 چه الگو و راهکارهائي مي توان براي افزايش ميزان تاثيرگذاري اين عوامل و افزايش موفقيت
اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه ها ارائه داد؟

بررسی و اولویت بندي عوامل موثر بر موفقیت اجراي برنامه هاي استراتژیک ...

03

 .0ضرورت انجام تحقیق
دانشگاه ها كه مركز اصلي ترويج دانش بوده و از اهميت غير قابل انکاري در جامعه برخوردار مي باشند،
مي توان بدون شك بيان نمود كه دولت ها براي دستيابي به اهداف خود ،دانشگاه ها را يکي از مهمترين
اهرم ها مي دانند (بيرنبائوم .)441، 4080 ،گستردگي و توسعه روز افزون علم و تزريق علم از طريق دانشگاه
ها و شركت هاي دانش بنيان به صنعت و تکنولوژي شركت ها ،اهميت و توجه سياست گذاران را در تدوين
برنامه ريزي هاي استراتژيك و هدفمند در دانشگاه ها بيشتر از پيش جلب كرده است.
با انجام اين تحقيق اميد آن مي رود كه مديران و برنامه ريزان سطح كالن دانشگاه هاي كشور ،مديران
دانشگاه ها و بطور اعم تمامي فعاالن در دانشگاه ها و سطح مديريتي و برنامه ريزان كلي سياست هاي نظام
آموزشي  -پژوهشي كشور براي آگاهي بهتر از وضعيت اجراي برنامه هاي تدوين شده ،جهت اتخاذ تصميمات
منطقي و آگاهانه در خصوص نحوه تنظيم برنامه هاي استراتژيك در مراكز و موسسات آموزشي -پژوهشي
استفاده نموده و بتوانند استراتژي هاي اتخاذ شده را مورد ارزيابي قرار دهند.
 .1اهداف تحقیق
 .1.5هدف اصلی تحقیق
تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در دانشگاه هاي دولتي استان
آذربايجان غربي و ارائه الگوي مناسب براي افزايش موفقيت اجراي اين برنامه هاي استراتژيك.
 -2-1اهداف فرعی تحقیق
 تعيين نقش مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي
استراتژيك در دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي.
 تعيين نقش آگاهي مديران ارشد از دانش و اهميت برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه
هاي استراتژيك در دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي.
 تعيين نقش مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه
هاي استراتژيك در دانشگاه هايدولتي استان آذربايجان غربي.
 تعيين نقش تعهد سازماني در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي
استراتژيك در دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي.
 تعيين نقش پذيرش كاركنان در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي
استراتژيك در دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي.
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 تعيين نقش مديريت تغيير در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي
استراتژيك در دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي.
 تعيين نقش ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه
هاي استراتژيك دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي.
 تعيين نقش وجود يك پايگاه داده ها و MISمناسب ،در موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در
دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي.
 .1.0هدف کاربردي
 با توجه به كاربردي بودن پژوهش ،نتايج حاصل از آن مي تواند مورد استفاده مديران و تصميم گيران
تمامي دانشگاه ها و مراكز آموزشي  -پژوهشي و حتي ساير نهادها و سازمانهاي دولتي قرار بگيرد.
 افزايش موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي از
طريق شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت اجراي اين برنامه هاي استراتژيك.
 -1ادبیات و چارچوب نظري تحقیق
عوامل اساسي موفقيت را مي توان به عنوان حوزه هايي تعريف نمود كه نتايج حاصله در آن حوزه ها در
صورت رضايت بخش بودن ،عملکرد رقابتي موفقيت آميز براي سازمان را تضمين خواهند كرد .راكهارت
( )4121عوامل اساسي موفقيت را حوزه هايي مي داند كه حصول نتايج رضايت بخش در آنها ،موفقيت سازمان
را تضمين مي كند.
تغيير در شرايط محيط و در سياست ها ،نگرش ها ،ديدگاه ها ،ساختارها ،نظا م ها و ...عواملي هستند كه
بر آرما نها و اهداف برنامه ريزي تأثيرگذاشته و در نهايت باعث تغيير برنامه مي گردند .برنامه ريزي در شکل
عقاليي ،ظرفيت و توانايي مقابله با چنين تغييراتي را نداشته و منجر به شکست مي شود .اين شرايط موجب
رشد اين تفکر شد كه در برنامه ريزي بايد بتوان مطابق با تغييرات ،جهت حركت سازمان را تغيير داد و جهت و
رفتار جديدي را در پيش گرفت  .اين نگرش زمينه ساز ابداع برنامه ريزي استراتژيك شد .برخالف برنامه
ريزي سنتي كه در آن آرمان ها و اهداف تعيين مي شوند ،هدف برنامه ريزي استراتژيك ،تبيين و تدوين
استراتژي است  .بسته به نوع ،تنوع و ماهيت تغييرات موجود در محيط مي توان تركيبي از برنامه ريزي سنتي
و برنامه ريزي استراتژيك را به كار برد .طبق آخرين تحقيقات انجام گرفته درخصوص درصد استفاده از
ابزارهاي مديريتي توسط مديران در سال  0332كه در مجله معتبر استراتژي و رهبري به چاپ رسيده ،برنامه
ريزي استراتژيك بيشترين كاربرد را با كسب  % 88آرا توسط مديران موسسات بزرگ دارا بوده است.
اكثر سازمان هايي كه اقدام به تدوين برنامه ريزي استراتژيك كرده اند ،دريافته اند كه اين فرايند مانند
دوره آموزش مديريت كاربردي نقش مهمي در اعتال و درك مديريتي آنان داشته است.
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درنظام برنامه ريزي استراتژيك عوامل گوناگوني تاثيرگذارند كه اهم آنها عبارتند از:بزرگي يا كوچکي
سازمان ،اندازه سازمان ،نوع مديريت ،پيچيدگي هاي شرايط محيطي ،پيچيدگي هاي فرايند توليد ،انواع
مشکالت ،و اهداف نظام برنامه ريزي سازمان.
براي بررسي عوامل موثر بر موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در دانشگاه ها تحقيق مشابهي در
داخل كشور انجام نپذيرفته است ،ولي در ارتباط با موضوع تحقيق ،پايان نامه هايي در داخل كشور و مقاالتي
در خارج از كشور تدوين گشته است كه با مطالعه تمامي آنها و نظر خبرگان و كارشناسان امر برنامه ريزي در
دانشگاه ها و همچنين با در نظر گرفتن شرايط داخلي و خارجي ،عوامل زير به عنوان عوامل موثر در موفقيت
اجراي برنامه هاي استراتژيك در دانشگاه ها شناسايي شده كه به شرح زير مي باشد (داوري:)452، 4085،
 oمشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه ريزي استراتژيك
 oآگاهي مديران ارشد از دانش و اهميت برنامه ريزي استراتژيك
 oمشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه ريزي استراتژيك
 oتعهد سازماني به فرايند برنامه ريزي استراتژيك
 oپذيرش كاركنان در فرايند برنامه ريزي استراتژيك
 oمديريت تغيير در فرايند برنامه ريزي استراتژيك
 oارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه ريزي استراتژيك
 oوجود پايگاه داده ها و سيستمهاي اطالعات مديريت مناسب
 -6مدل تحلیلی تحقیق
متغیر وابسته

متغیر مستقل
مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه ريزي استراتژيك
آگاهي مديران ارشد از دانش و اهميت برنامه ريزي استراتژيك
مشاركت تيمي كاركنان در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
تعهد سازماني به فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
پذيرش كاركنان در فرايند برنامه ريزي استراتژيك
مديريت تغيير در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
ارزيابي صحيح محيطي در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
وجود پايگاه داده و سيستمهاي اطالعات مديريت مناسب



موفقيت اجراي برنامههاي استراتژيك در
دانشگاههاي دولتي

نمودار -5مدل تحلیلی تحقیق
منبع :يافته هاي پژوهشگر
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 .3فرضیه هاي تحقیق
با عنايت به چارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق ،فرضيه هاي زير ارائه مي گردد:
 )4مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه ريزي استراتژيك در موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك
در دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي ،تاثير گذار مي باشد.
 )0آگاهي مديران ارشد از دانش و اهميت برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي
استراتژيك در دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي  ،تاثير گذار مي باشد.
 )0مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي
استراتژيك در دانشگاه هايدولتي استان آذربايجان غربي  ،تاثير گذار مي باشد.
 )1تعهد سازماني به فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در
دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي  ،تاثير گذار مي باشد.
 )5پذيرش كاركنان در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در
دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي  ،تاثير گذار مي باشد.
 )2مديريت تغيير در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در
دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي  ،تاثير گذار مي باشد.
 )2ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،در موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك
دانشگاه هاي دولتي استان آذربايجان غربي ،تاثير گذار مي باشد.
 )8وجود يك پايگاه داده ها و  MISمناسب ،در موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در دانشگاه هاي
دولتي استان آذربايجان غربي  ،تاثير گذار مي باشد.
 .3پیشینه تحقیقات
 .3.5تحقیقات داخلی
بررسي عوامل موثر بر اجراي برنامه ريزي استراتژيك در شركت ملي گاز ايران توسط محمد حقيقي و
عباس منوريان در قالب مقاله علمي در نشريه مديريت بازرگاني در سال  4088انجام شده است .چارچوب
نظري اين تحقيق بر طبق نظريه) ريچارد اوليور (مي باشد و تعداد فرضيه هاي اين تحقيق  8فرضيه مي باشد.
جامعه آماري اين تحقيق  033نفر از كاركنان ،مديران ،مشاوران وكارشناسان برنامه ريزي استراتژيك در
شركت ملي گاز ايران مي باشد ،بر اساس جدول مورگان  53نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري
تصادفي ساده انتخاب شده است .به منظور جمع آوري اطالعات مورد نياز تحقيق ،از اطالعات كتابخانه اي و
تحقيق ميداني استفاده شده است .با مطالعه كتب و مقاالت مختلف شاخص هاي سنجش هر يك از متغير ها
جهت تهيه پرسشنامه ،استخراج شده است .پرسشنامه شامل هشت بخش با 01سوال براي هشت متغير
مستقل و يك بخش جهت سنجش متغير وابسته با  2سوال مي باشد كه تعداد كل سواالت12عدد مي باشد .
جهت آزمون فرضيه ها ابتدا از ضريب همبستگي پييرسون و سپس از تحليل رگرسون چند متغيره استفاده شده
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است .در اين تحقيق ارتباط هشت عامل با اجراي برنامه ريزي استراتژيك در شركت ملي گاز ايران مورد
بررسي قرار گرفت و در نهايت تاثير پنج عامل مورد تاييد قرار گرفت و سه عامل رد شد)نشريه مديريت
بازرگاني ،4088 ،ص .)0
بررسي عوامل موثر در برنامه ريزي استراتژيك در صنايع دريايي ايران توسط محمد رضا وفايي زاده در
قالب پايان نامه كارشناسي ارشد با راهنمايي محمد نقي شهيدي در دانشگاه تهران در سال  4024انجام شده
است .پايين بودن چشمگيرآهنگ رشد بهره وري در صنايع دريايي ايران مسئله اصلي اين تحقيق مي باشد و
باال رفتن رشد بهره وري در صنايع دريايي ايران هدف اصلي اين تحقيق مي باشد.
اين فرضيه داراي  0فرضيه مي باشد و نمونه آماري در اين تحقيق  003نفر از كل جامعه آماري در صنايع
دريايي مي باشد .روش تحقيق توصيفي پيمايشي مي باشد و از روش هاي ميداني و كتابخانه اي براي جمع
آوري اطالعات استفاده شده است (به وسيله پرسشنامه اطالعات جمع آوري شده (و براي تجزيه و تحليل
اطالعات از آزمون هاي آماري آر پيرسون مورد استفاده قرار گرفته است .در نتيجه براي باالرفتن بهره وري در
صنايع دريايي بايد به عواملي چون ديدگاه استراتژيك  ،بلوغ سازماني ،همراستايي استراتژيك  ،فرصتهاي
منطقه اي و رشد سازماني توجه داشت ).( www.ensani.ir/fa/content/27421/default.asp
بررسي عوامل موثر بر اجراي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني در شركت ملي پخش فرآورده هاي
نفتي ايران كه توسط جعفر بيك زاد د و عليرضا سيدمفيد در قالب مقاله اي در نشريه مديريت منابع انساني
درصنعت نفت در سال 4010انجام شده است .در اين پژوهش از نظريه هاي لي و گا و موسس و ساينالن در
رابطه با عوامل موثر بر اجراي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني و نظريه هاي استينر و كريستوفر در
خصوص اجراي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني به عنوان چارچوب نظري با ده فرضيه در نظر گرفته شده
است .جامعه آماري اين تحقيق كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه تعداد آنها 034
نفر مي باشد .حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران  420برآورد و به روش نمونه گيري تصادفي
طبقه اي انتخاب شده است .ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه ايي است كه با توجه به تعريف عملياتي
عوامل موثر بر اجراي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران،
نظريه هاي لي و گا ،موسس و ساينالن وكريستوفر تنظيم گرديده ،كه پس ازسنجش روايي و پايايي آن
دراختيار جامعه مورد بررسي قرار گرفته است .پرسشنامه ها ،جمع آوري و اطالعات حاصله تلخيص ،طبقه
بندي و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي)آزمون هاي كولموگورف اسميرنوف،آر پيرسون ،رو اسپيرمن،
رگرسيون دو متغيره و  tتك نمونه اي) مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و نتايج حاصل بيانگر آن است كه
ميزان اجراي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران باالتر از
متوسط است (نشريه مديريت منابع انساني درصنعت نفت ،4010 ،ص .)20
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 .3.2تحقیقات خارجی
تحقيقي توسط فيشر ( ،)0335تحت عنوان "بررسي رابطه هم راستايي مديريت استراتژيك سيستم هاي
اطالعاتي با كارت امتيازي متوازن و عملکرد سيستم هاي اطالعاتي" با تاكيد بر اين مساله كه تدوين
استراتژي سيستم هاي اطالعاتي بر اساس نتايج عملکرد سيستم هاي اطالعاتي باعث مي شود كه استراتژي
ها همواره به روز باشند ،رابطه هم راستايي مديريت استراتژيك سيستم هاي اطالعاتي با كارت امتيازي
متوازن و عملکرد سيستم هاي اطالعاتي را ضروري مي داند .از نتايج تحقيق وي مي توان دريافت كه
افزايش(كاهش) همراستايي مديريت استراتژيك سيستم هاي اطالعاتي با كارت امتيازي متوازن باعث
افزايش(كاهش) عملکرد سيستم هاي اطالعاتي مي شود.
 .53روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از لحاظ چگونگي پردازش داده ها و دستيابي به نتايج و ماهيت
از نوع توصيفي  -پيمايشي است .همچنين با توجه به محتواي موضوع ،يك پژوهش ميداني محسوب مي
گردد .مراحل انجام اين پژوهش به اين صورت است كه پس از جمع آوري داده ها از گروه هاي آموزشي،
پژوهشي ،اداري و مالي؛ اطالعات را با استفاده از نرم افزار اكسل طبقه بندي كرده سپس با استفاده از نرم
افزار هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم .
 .53.5جامعه آماري و حجم نمونه
طبق جدول  ،4جامعه آماري اين تحقيق 053 ،نفر از مديران  ،سرپرستان ارشد و سرپرستان دانشگاه هاي
دولتي شهرستان اروميه شامل دانشگاه اروميه و دانشگاه صنعتي اروميه مي باشد .بر اساس جدول مورگان،
حجم نمونه الزم  481نفر تعيين گرديده كه براي احتياط 033 ،نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري
تصادفي طبقه اي انتخاب شده است.
جدول -5جامعه و نمونه آماري
حوزه ها
حوزه ستادي دانشگاه اروميه
حوزه معاونت آموزشي دانشگاه اروميه
حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه
حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه اروميه
حوزه معاونت آموزشي دانشگاه صنعتي اروميه
حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي اروميه

جامعه

پرسشنامه هاي به دست

نمونه

آماري
83
55
05
03
05
03

آمده
10
02
00
40
04
41

نهایی
10
02
00
40
04
41
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جامعه

پرسشنامه هاي به دست

نمونه

حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه صنعتي اروميه
حوزه ستادي دانشگاه صنعتي اروميه

آماري
03
25

آمده
1
02

نهایی
1
02

مجموع

013

233

233

حوزه ها

منبع :يافته هاي پژوهشگر

 .53.2ابزار گردآوري اطالعات
مهمترين روش گردآوري اطالعات در اين تحقيق هر دو روش زير مي باشد كه مورد استفاده قرار گرفته شده
است:
روش اول :با استفاده از روش كتابخانه اي و بررسي هاي اينترنتي به طرح و توصيف مباني نظري اين
موضوع پرداخته شده است و براي اين امر از سوابق تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه كمك گرفته شده
است.
روش دوم :تحقيقات ميداني مي باشد كه در اين قسمت به منظور جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل،
از پرسشنامه استفاده گرديده است كه به عنوان ابزار اصلي تحقيق براي جمع آوري داده ها مورد استفاده واقع
شده است .داده هاي مورد نياز اين پژوهش از طريق مراجعه حضوري به واحدهاي دانشگاهي دولتي استان
جمع آوري گرديد و از نرم افزار اكسل براي طبقه بندي و مرتب كردن داده ها استفاده شده است .
در طراحي پرسشنامه سعي شده است كه سواالت تا حد امکان از وضوح و شفافيت الزم برخوردار باشند.
با مطالعه كتب و مقاالت مختلف شاخص هاي سنجش هريك از متغيرها جهت تهيه پرسشنامه ،استخراج شده
است .پرسشنامه شامل دو بخش بوده  ،كه بخش اول شامل سواالت مربوط به مشخصات فردي  ،تحصيلي،
پست شغلي و سابقه كار پرسش شونده بوده و بخش دوم با  11سوال براي سنجش هشت متغير مستقل مي
باشد.
اعتبار ابزار اندازه گيري در اين تحقيق ،با استفاده از روش اعتبار محتوا آزمايش شده است به اين صورت
كه پرسش نامه پيش از توزيع در اختيار  2نفر از اساتيد و  8تن از مديران و صاحب نظران شناخته شده در
بخش برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه اروميه و دانشگاه صنعتي اروميه قرار داده شده و طبق پيشنهادات آنها
اصالحات الزم روي آن صورت گرفته است.
در اين تحقيق براي اندازه گيري متغيرها از مقياس پنج گزينه اي ليکرت (بسيار كم ،كم ،متوسط ،زياد،
بسيار زياد) استفاده شده است و براي تبديل پاسخ هاي كيفي به پاسخ هاي كمي به ترتيب از 4تا  5براي هر
يك از گزينه ها عددي اختصاص داده شده و نتايج حاصله براي اقدامات آماري مورد استفاده قرار گرفته است.
در اين تحقيق ،براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده هم از روش آمار توصيفي و هم از روش
هاي آمار استنباطي استفاده شده است .براي تجزيه و تحليل داده ها و به كارگيري تحليل هاي آماري از نرم
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افزارهاي  SPSS21و  LISREL8.54استفاده شده است .براي آزمون پايايي سؤاالت پرسشنامه از آزمون
آلفاي كرونباخ و در ادامه از آزمون كلموگروف -اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن داده ها ،از آزمون  tتك
نمونه اي جهت بررسي فرضيات پژوهش و از آزمون تحليل عاملي تأييدي مرتبة اول و مرتبة دوم براي
بررسي پايايي و روايي مدل مفروض پژوهش بهره گرفته شده است.
 .55یافته هاي پژوهش
 .55.5چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهاي جمعیتشناختی
طبق داده هاي نمودارهاي زير 82 ،نفر ( )%1035از پاسخدهندگان زن و  440نفر ( )%5235مرد ؛  50نفر
( )%0235داراي تحصيالت كارشناسي 440 ،نفر ( )%52داراي تحصيالت كارشناسي ارشد و  05نفر ()%4235
داراي تحصيالت دكتري؛  01نفر ( )%4135از كاركنان داراي سابقة فعاليت كمتر از پنج سال 22 ،نفر ()%08
مابين  43-2سال 12 ،نفر ( )%0035مابين  45-44سال و  08نفر ( )%41داراي سابقة فعاليت بيشاز  45سال
؛ 18نفر ( )%11داراي ردة شغلي سرپرست 21 ،نفر ( )%02داراي ردة شغلي سرپرست ارشد و  08نفر ()%41
داراي ردة شغلي مدير ميباشند.

نمودار  -2درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت
منبع :يافته هاي پژوهشگر
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نمودار  -0درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیالت
منبع :يافته هاي پژوهشگر

نمودار  -1توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقةکار
منبع :يافته هاي پژوهشگر شغلي

نمودار -1درصد فراوانی پاسخ دهندگان برحسب ردة
منبع :يافته هاي پژوهشگر

13

13

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،03سال هشتم ،تابستان 5031

 .55.2بررسی پایائی پرسشنامه پژوهش
همانطوركه نتايج جدول 0نيز گوياي آناست ،ضريب آلفاي كرونباخ براي سؤاالت پرسشنامه در سطحي
باالتر از  3/2قرار دارد كه گواه بر پايايي و قابل اعتماد بودن سؤاالت پرسشنامه به كار گرفته شده مي باشد.
جدول -2بررسی پایایی پرسشنامة پژوهش بااستفاده از ضریب آلفاي کرونباخ
متغیر
موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك

شمارة سؤاالت
ابعاد
4-5
مشاركت مديران ارشد
4-5
آگاهي مديران ارشد
4-2
مشاركت تيمي كاركنان
4-2
تعهد سازماني
4-5
پذيرش كاركنان
4-2
مديريت تغيير
4-1
ارزيابي صحيح محيطي
4-43
وجود پايگاه دادهها و  MISمناسب
ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامة پژوهش
منبع :يافته هاي پژوهشگر

تعداد سؤاالت
5
5
2
2
5
2
1
43
11

ضریب آلفاي کرونباخ
33138
33142
33822
33114
33100
33152
33142
33151
33125

 .55.0شاخصهاي مرکزي ،پراکندگی و توزیع متغیرهاي پژوهش
طبق جداول ، 0براي تمامي متغيرها قدرمطلق ضريب چولگي كمتر از  335مي باشد يعني از نظر قرينگي
تفاوت اندكي با توزيع نرمال دارد.
منفي بودن ضريب كشيدگي نشان دهنده كوتاهتر بودن (پراكندگي بيشتر) توزيع متغيرها نسبت به توزيع
نرمال مي باشد.
كمتر بودن قدر مطلق ضريب كشيدگي از  335نشان مي دهد كشيدگي توزيع تفاوت اندكي با توزيع
نرمال دارد.
جدول  -0شاخصهاي مرکزي ،پراکندگی و توزیع متغیرهاي پژوهش
متغیر
شاخص

مركزي
پراكندگي

ميانگين
ميانه
انحراف معيار
واريانس

مشارکت مدیران آگاهی مدیران مشارکت تیمی

تعهد سازمانی

ارشد

ارشد

کارکنان

3.36

3.20

3.27

3.26

3.40

3.20

3.33

3.29

.65

.78

.71

.72

.42

.61

.50

.51
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متغیر
شاخص

مشارکت مدیران آگاهی مدیران مشارکت تیمی
ارشد

شکل توزيع

چولگي
كشيدگي

حجم نمونه

تعهد سازمانی

ارشد

کارکنان

.01

-.14

-.21

-.05

-.49

-.25

-.45

-.51

233

233

233

233

ادامه جدول  -0شاخصهاي مرکزي ،پراکندگی و توزیع متغیرهاي پژوهش
متغیر
شاخص

مركزي
پراكندگي
شکل توزيع

ميانگين
ميانه
انحراف معيار
واريانس
چولگي
كشيدگي

حجم نمونه

پذیرش

مدیریت

ارزیابی صحیح وجود پایگاه دادهها و

کارکنان

تغییر

محیطی

 MISمناسب

3.37

3.35

3.31

3.40

3.40

3.43

3.50

3.45

.61

.67

.83

.63

.38

.45

.69

.40

-.39

-.09

-.31

-.10

-.18

-.64

-.34

.02

233

233

233

233

منبع :يافته هاي پژوهشگر

 .55.1آزمون  KMOو بارتلت براي دادههاي پرسشنامة پژوهش
در انجام تحليل عاملي بايد از اين مسأله اطمينان حاصل شود كه مي توان داده هاي موجود را براي
تحليل مورد استفاده قرارداد .به عبارت ديگر ،آيا تعداد داده هاي موردنظر براي تحليل عاملي مناسب هستند يا
خير؟ بدين منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده گرديده است .براساس اين دو آزمون ،داده ها
زماني براي تحليل عاملي مناسب هستند كه شاخص  KMOبيشتر از ( )332و نزديك به يك و  sigآزمون
بارتلت كمتراز ( )3335باشد.
جدول  -1آزمون  KMOو بارتلت براي دادههاي پرسشنامة پژوهش
آزمون KMO
2

آزمون بارتلت

χ

درجة آزادي
Sig

منبع :يافته هاي پژوهشگر

3/30
2031/24
4422
3/33
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مقدار شاخص  KMOبرابر  3310است (بيشتراز  ،)332لذا تعداد نمونه (تعداد پاسخ دهندگان) براي تحليل
عاملي كافي مي باشد .همچنين مقدار  sigآزمون بارتلت ،كوچکتراز  3335است كه نشان مي دهد تحليل
عاملي براي شناسايي ساختار مدل عاملي مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگي ،رد مي
شود.
باتوجه به اينکه مقدار اشتراك استخراجي براي تمام سؤاالت بيشتراز ( )335مي باشد و هيچ سؤالي از
پرسشنامه الزم نيست كه كنار گذاشته شود ،لذا هشت عامل با مقدار ويژة باالتر از يك استخراج شده اند كه
تمام سؤاالت پرسشنامه دراين هشت عامل جاي گرفته اند .همچنين باتوجه به بارهاي عاملي سؤاالت،
هريك از سؤاالت بيشترين بار عاملي را در همان عاملي كه از پيش تعيين شده بود ،دارا هستند .پس هر
سؤال دقيقاً همان عاملي را اندازه گيري مي كند كه براي آن طراحي شده است .بنابراين پرسشنامه از روايي
الزم برخوردار مي باشد .همچنين ،عامل يا مؤلفة اول؛ متغير وجود پايگاه داده ها و  MISمناسب مي باشد كه
 %41310از تغييرات (واريانس) متغير موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك را تبيين مي كند و پس از آن به
ترتيب متغيرهاي مديريت تغيير  ، % 43324تعهد سازماني  ، % 1322مشاركت تيمي كاركنان  ،% 2321آگاهي
مديران ارشد  ، % 2322مشاركت ميران ارشد  ، % 2323پذيرش كاركنان  % 2352و ارزيابي صحيح محيطي
 % 5351از تغييرات متغير موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك را تبيين مي كنند و دركل؛  % 24330از
تغييرات متغير موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك مربوط به اين هشت عامل است كه در پژوهش هاي
علوم انساني درصدقابل قبولي است.
 .55.1بررسی نرمال بودن داده ها
براي همينمنظور در اين پژوهش از آزمون معتبر كلموگروف -اسميرنوف براي بررسي فرض نرمال بودن
دادههاي پژوهش استفاده شدهاست.
جدول -1آزمون کلموگروف -اسمیرنوف متغیرهاي پژوهش
متغیر
حجم نمونه
ميانگين
پارامترهاي توزيع
نرمال
انحراف معيار
آمارة آزمون اسميرنوف-كلموگروف
سطح معنيداري آزمون
نتيجة آزمون

مشارکت مدیران

آگاهی مدیران

مشارکت تیمی

ارشد
033

ارشد
033

کارکنان
033

033

3.36

3.20

3.27

3.26

.65

.78

.71

.72

1.28

.93

1.07

1.08

تعهد سازمانی

.077

.346

.201

.191

نرمال است

نرمال است

نرمال است

نرمال است
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ادامه جدول -1آزمون کلموگروف -اسمیرنوف متغیرهاي پژوهش
ارزیابی صحیح وجود پایگاه داده-

متغیر

پذیرش کارکنان

مدیریت تغییر

حجم نمونه
ميانگين
پارامترهاي توزيع
نرمال
انحراف معيار
آمارة آزمون اسميرنوف-كلموگروف
سطح معنيداري آزمون
نتيجة آزمون

033

033

3.37

3.35

3.31

.61

.67

.83

1.24

1.12

1.21

1.34

.091

.165

.106

.054

نرمال است

نرمال است

نرمال است
نرمال است
منبع :يافته هاي پژوهشگر

محیطی
033

ها و  MISمناسب
033
3.40
.63

با توجه به جدول فوق سطح معني داري ( )sigبراي كلية متغيرها بزرگتر از سطح آزمون ( )3335مي باشد لذا
توزيع داده ها نرمال مي باشد.
 .55.6آزمون فرضیات پژوهش
دراين قسمت به آزمون فرضيات پژوهش پرداخته شدهاست .باتوجه به نرمالبودن توزيع دادهها و با توجیه بیه
نوع فرضيات تعيينشده؛ جهت آزمون فرضيات پژوهش ،از آزمون  tتكنمونهاي 4با مقدار آزمون برابیر عیدد0
( )Test Value =0و فاصلة اطمينان ( %15خطاي  )%5استفاده شدهاست .فرضيات مطرحشده درايین آزمیون
به قرار زير ميباشد:
( H0نقيض ادعا) :متغير بهصورت متوسط و ضعيف در جامعة آماري وجود دارد.
H0    3
( H1ادعا) :متغير به صورت قوي در جامعة آماري وجود دارد.
H1  
3
طبق جدول  -2براي تمامي متغيرها سطح معني داري ( )sigصفر يعني كمتر از  3335بوده كه گواه بر معنیي
دار بودن اختالف ميانگين متغيرها با عدد آزمون يعني عدد  0مي باشد و چون حد پايين و باال هردو مثبیت و
ميانگين متغيرها باالتر از  0مي باشد فرض صفر رد شده و تمامي متغيرها با اطمينان  %11بصیورت قیوي در
جامعه آماري وجود داشته و تمامي فرضيه ها تاييد مي شود .

. One Sample t- test

1
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جدول -6نتایج آزمون  tتک نمونهاي براي فرضیه هاي هشتگانه
عدد آزمون= 0
انحراف

متغیر

میانگین

مشاركت مديران ارشد
آگاهي مديران ارشد
مشاركت تيمي كاركنان
تعهد سازماني
پذيرش كاركنان
مديريت تغيير
ارزيابي صحيح محيطي
وجود پايگاه داده ها و  MISمناسب

3.36

.65

3.20

.78

3.58

0302

.71

5.43

3.26

.72

5.12

3.27

.61

8.52

3.35

.67

7.36

3.31

.83

5.26

3.40

.63

8.99

معیار

مقدار t

Sig

7.83

**3333
**3333
**3333
**3333
**3333
**3333
**3333
**3333

حد

حد

وضعیت

پایین

باال

.27

.45

.09

.31

.17

.37

.16

.36

.28

.46

.25

.44

.19

.42

.31

.49

متغیر
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

منبع :يافته هاي پژوهشگر

جدول  -3نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم مدل ساختاري
عدد
متغیر

ابعاد

معنیداري

ضریب
مسیر ()β

موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك

()t- value
3325
8332
مشاركت مديران ارشد
3325
8304
آگاهي مديران ارشد
3322
1305
مشاركت تيمي كاركنان
3325
1304
تعهد سازماني
3351
2302
پذيرش كاركنان
3322
8328
مديريت تغيير
3328
43342
ارزيابي صحيح محيطي
3322
8380
وجود پايگاه دادهها و  MISمناسب
منبع :يافته هاي پژوهشگر

رتبه
2
2
0
0
8
5
4
1

مجذور همبستگی واریانس خطا
چندگانه ()R2

()error var

3310
3310
3323
3352
3301
3315
3323
3315

3358
3358
3313
3311
3322
3355
3313
3355

با توجه به جدول  -2در تمامي متغيرهاي هشت گانه ،سطح معني داري بزرگتر از  4312مي باشد لذا
ارتباط بين متغيرها و موفقيت اجراي برنامه ريزي استراتژيك در سطح اطمينان  %11معني دار بوده و با توجه
به مجذور همبستگي چند گانه ( )R2و ضريب مسير ( ، )βرتبه متغيرها از لحاظ اثر گذاري بر موفقيت اجراي
برنامه هاي استراتژيك بشرح مندرج در جدول مذكور مي باشد.
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 .52نتیجه گیري کلی
 در اين تحقيق ارتباط هشت عامل عمده با موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك در دانشگاه اروميه
گرفت و در نهايت تاثير هشت عامل مورد تائيد قرار
و دانشگاه صنعتي اروميه مورد بررسي قرار
گرفت.
 تمامي فرضيه هاي هشتگانه تحقيق تاييد مي گردد.
 رتبه متغيرهاي پژوهش از لحاظ اثر گذاري بر موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه هاي
دولتي آذربايجان غربي به ترتيب زير مي باشد:
ارزيابي صحيح محيطي ،مشاركت تيمي كاركنان ،تعهد سازماني ،وجود پايگاه داده ها و MIS
مناسب ،مديريت تغيير ،آگاهي مديران ارشد ،مشاركت مديران ارشد و پذيرش كاركنان.
در تحقيق حقيقي و همکاران( )4088كه مقاله اي تحت عنوان" بررسي عوامل موثر بر موفقيت برنامه
ريزي استراتژيك در شركت ملي گاز ايران" ارائه نموده اند ،ارتباط هشت عامل عمده با موفقيت برنامه ريزي
استراتژيك در شركت ملي گاز ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت تاثير پنج عامل مشاركت مديران
ارشد در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،آگاهي مديران ارشد از دانش و اهميت برنامه ريزي استراتژيك،
مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه ريزي استراتژيك ،مديريت تغيير در فرايند برنامه ريزي استراتژيك و
ارزيابي صحيح محيطي درموفقيت برنامه ريزي استراتژيك در شركت ملي گاز ايران مورد تاييد قرار گرفته
است در حاليکه در تحقيق حاضر ،تمام هشت عامل ذكر شده در موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك
دانشگاه هاي دولتي آذربايجان غربي تاثير گذار مي باشد.
هم چنين در انجام تحقيق حاضر موانع و محدوديتهايي وجود داشت كه مهم ترين آن عبارت است از:
محدود بودن دانش و آگاهي پاسخ دهندگان از كليه ابعاد اجراي برنامه هاي استراتژيك و استفاده از پرسشنامه.
چون پرسشنامه ابزاري است براي نگرش سنجي ،لذا ممکن است واقعيت با آنچه از سوي پرسش شوندگان
مطرح گرديده متفاوت باشد.
 .52.5پیشنهادات
جهت استفاده از نتايج اين تحقيق مي توان مجموع شاخص هاي متغيرهاي ذكر شده كه در موفقيت
اجراي برنامه هاي استراتژيك تاثير بسزايي دارندرا به سوال تبديل كرد و پرسشنامه مربوط به آن را جهت
اندازه گيري ميزان تحقق هر يك از اين شاخص هاي موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك ميان مديران
دانشگاه ها توزيع نمود و آمادگي دانشگاه ها را جهت انجام موفقيت آميز برنامه هاي استراتژيك سنجيد و با
استفاده ازآن نقاط قوت و ضعف را شناسايي نمود .تشکيل جلسات توجيحي براي مديران براي شناسايي
اهميت ،حوزه ،اهداف و رويکردهاي اجراي برنامه هاي استراتژيك نيز به موفقيت اين برنامه ها كمك مي
كند .با تشکيل اين جلسات ،آگاهي مديران نسبت به موضوع افزايش يافته و تعهد مديران ارشد به اين برنامه
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ها تضمين مي گردد و اين امر تخصيص منابع سازماني كافي و حذف موانع سازماني را در پي دارد .برگزاري
مداوم جلسات ميان مديران ارشد دانشگاه ها با مدير تيم پروژه برنامه هاي استراتژيك جهت تعيين خطوط
راهبردي برنامه و تشکيل كميته هايي متشکل از كارشناسان كليدي واحدهاي مختلف سازماني جهت حضور
در پروژه برنامه هاي استراتژيك ،باعث سهولت پياده سازي برنامه هاي استراتژيك ،عدم مقاومت در برابر
تغييرات ناشي از اجراي برنامه هاي استراتژيك و جامعيت برنامه هاي استراتژيك از نقطه نظر درگير كردن
واحدهاي مختلف دانشگاه ها مي گردد .تشکيل كميته هايي متشکل از مديران كليدي سازمان باعث پررنگ
كردن حضور آنان در پروژه برنامه هاي استراتژيك مي گردد و با فراهم كردن زمينه جهت آموز شهاي الزم به
افراد درگير در برنامه هاي استراتژيك درباره عمليات ها و فرايندهاي داخلي سازمان ،موجب يکدست كردن
تيم پروژه برنامه هاي استراتژيك مي شود .با تداوم نقش نظارتي مديران ارشد به عنوان اعضاي كليدي پروژه
برنامه هاي استراتژيك باعث تحقق اهداف و حل تعارضات احتمالي خواهد شد .ابالغ رسمي برنامه استراتژيك
توسط باالترين مرجع دانشگاه ها به تمامي مديران واحدها ،موجب كسب تعهد آنان شده و با اختصاص منابع
سازماني و مالي كافي ،پيشبرد اهداف پروژه تسهيل شده و اهميت آن ميان كاركنان نمايان مي گردد .هم
چنين تشکيل جلسات توجيحي براي كاركنان براي شناسايي اهميت ،حوزه ،اهداف و رويکردهاي برنامه ريزي
استراتژيك ،كاهش ميزان مقاومت آنان به اجراي برنامه هاي استراتژيك را در پي خواهد داشت.
 .52.2الگوي پیشنهادي پژوهش
براي افزايش موفقيت اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه ها (مطالعه موردي  :دانشگاه هاي دولتي
استان آذربايجان غربي) مي توان با باال بردن شاخص هاي مد نظر در سواالت پرسشنامه و توجه كافي به
هشت عامل موثر در موضوع تحقيق ،به الگوي مورد نظر دست يافت.
مشارکت تیمی

با توجه به اينکه نتايج تحقيق نشان مي دهد براي اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه ها ،مشاركت
تيمي مؤثر مي باشد بنابراين براي افزايش تأثيرگذاري اين متغير در اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه ها
پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد:
 oافزايش روحيه همکاري در بين اعضاي سازمان
 oانتظار مناسب از توان كاركنان از سوي مديران
 oتشويق كار تيمي و حل گروهي مساله
 oداشتن ارتباطات همه جانبه و موثر اجزاي سازمان با يکديگر

بررسی و اولویت بندي عوامل موثر بر موفقیت اجراي برنامه هاي استراتژیک ...
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تعهد سازمانی
با توجه به اينکه نتايج تحقيق نشان مي دهد براي اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه ها ،تعهد
سازماني مؤثر مي باشد بنابراين براي افزايش تأثيرگذاري اين متغير در اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه
ها پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد:
 oجلب حمايت كاركنان سازمان و ايجاد حس مسئوليت پذيري در آنان
 oآماده كردن افراد در جهت مشاركت كامل در اطالعات از طريق انتقال دانش به ديگران
 oاحساس ارزشمند كردن افراد در سازمان
 oافزايش اطمينان و اعتماد بين كاركنان و مديران
ارزیابی محیطی
با توجه به اينکه نتايج تحقيق نشان مي دهد براي اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه ها ،ارزيابي
محيطي مؤثر مي باشد بنابراين براي افزايش تأثيرگذاري اين متغير در اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه
ها پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد:
 oبه روز رساندن مهارت ها
 oتحليل فرصت ها و تهديدهاي محيطي در رابطه با استراتژي ها
 oداشتن ارتباطات مؤثر با سازمانهاي ديگر
مشارکت مدیران ارشد
با توجه به اينکه نتايج تحقيق نشان مي دهد براي اجراي برنامه هاي دانشگاه ها ،مشاركت مديران ارشد
مؤثر مي باشد بنابراين براي افزايش تأثيرگذاري اين متغير در اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه ها
پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد:
 oاولويت بندي برنامه ها و اهداف
 oحمايت از افراد يادگيرنده براي تغيير و نوآوري با ايجاد فضايي انعطاف پذير
 oحمايت و پشتيباني مديران از تجربه اندوزي در تمام سطوح
 oتخصيص منابع كافي در حمايت از خالقيت و نوآوري در سازمان و نهادينه كردن خالقيت و
نوآوري
 oتوانمند سازي كاركنان براي تصميم گيري
 oيکپارچه سازي نگرش ها و چشم اندازها
 oبهبود مستمر فرايندهاي كاري توسط مديران
 oايجاد چشم اندازي از آينده سازمان
 oپرورش قدرت يادگيري در افراد
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پذیرش کارکنان
با توجه به اينکه نتايج تحقيق نشان مي دهد براي اجراي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه ها پذيرش
كاركنان مؤثر مي باشد بنابراين براي افزايش تأثيرگذاري اين متغير در اجراي برنامه هاي استراتژيك در
دانشگاه ها پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد:
 oارزشمند بودن پرسشگري و زير سؤال بردن وضع موجود در سازمان
 oتشخيص باورها و هنجارهاي ناسازگار و تغيير آنها در جهت سازگاري با اهداف سازمان
 oحمايت از ارزشمند بودن انسان در سازمان
 oتثبيت باورهاي همسو با باورهاي استراتژيك
 oرواج روحيه تحمل انتقاد و پذيرش خطا
مدیریت تغییر
با توجه به اينکه نتايج تحقيق نشان مي دهد براي اجراي برنامه هاي دانشگاه ها ،مديريت تغيير مؤثر مي
باشد بنابراين براي افزايش تأثيرگذاري اين متغير در اجراي برنامه هاي استراتژيك در دانشگاه ها پيشنهادهاي
زير ارايه مي گردد:
 oتوجه به نظرات ديگران
 oتسهيل تحول در سازمان
 oتغيير در الگوي ارتباطات ميان مديران و كاركنان مختلف سازمان
 oتغيير در نحوه جريان هاي كاري طوالني
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