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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکتهای عمرانی میباشد .با تکیه بر مبانی
نظری و ادبیات پژوهش چهار عامل آموزش ،ظرفیت مالی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه
های استراتژیک در شرکتهای عمرانی تاثیر دارند .تحقیق حاضر براساس هدف  ،کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه
گردآوری داده ها  ،از نوع توصیفی -علی می باشد .پژوهش تی هایا 2014 ،مبنای طراحی پرسشنامه  27سئوالی پژوهش قرار
گرفت ،جامعة آماری این تحقیق ،کارکنان شرکت جهاد نصر اصفهان است که تعداد آنها  120نفر می باشد .با توجه به نامحدود
بودن جامعه پژوهش از فرمول جامعه نامحدود کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده و تعداد  92نفر برای نمونه پژوهش در
نظر گرفته شد .با کمک نرم افزار آماری  PLSروایی وپایایی پرسشنامه و آزمونهای مربوطه بر روی فرضیههای پژوهش انجام
شد .بر اساس نتایج پژوهش می توان اذعان نمود که چهار عامل آموزش ،ظرفیت مالی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و حمایت
مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکتهای عمرانی تاثیرمثبت و معناداری دارند.
واژههای کلیدی :آموزش ،ظرفیت مالی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،حمایت مدیریت ،موفقیت برنامه های استراتژیک
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مقدمه :

شرکت ها و سازمانهای کوچک و بزرگ برای نشان دادن توانایی های خود در عرصه های متفاوت تالش میکنند وسععت طعر
های استراتژیک خود را توسعه بخشیده و زمینه های موفقیت سازمان را فراهم نمایند.موفقیت ایعن شعرکت هعا و سعازمانها بعه
موارد متنوعی مرتبط است که یکی از مهمترین آنها میزان اجرایی شدن برنامه های استراتژیک این سازمانها اسعت .معدیران در
این سازمانهابرای اجرای موفقیت آمیز برنامه های استراتژیک تمامی سرمایه هعای سعازمان خعود را بکعار گرفتعه و بعا اسعتمداد
ازاستراتژی های سازمان برای موفقیت سازمان تالش میکنند .شرکت های عمرانی در اندازه های متفاوتی برای رفع نیعاز هعای
جامعه فعالیت میکنند .برنامه ریزی عبارت است از طریقه و روش نیل به اهداف سازمانی ،و به تب آن استراتژی عبارت از تمام
امکانات الزم برای انجام موفقیت آمیز وظایف سازمانی است (پاتریک.)20151،
از این رو ،موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است کعه ضعمن آن اهعداف بلندمعدت سعازمانی تعیعین و تصعمیم گیعری
برمبنای روشها ،جهت دستیابی به این اهداف را دربرمی گیرد که از قبل پیش بینی شده اند .یا به عبارتی ،تالش سازمان یافتعه
و منظم برای تصمیم گیری اساسی و انجام اقدامات بنیادی است که جهت گیری فعالیتهای یک سعازمان بعا دیگعر نهادهعا را در
چارچوب قانونی شکل می دهند (جیمز واکر .)20142،برنامه زمانی ،برای فراینعد برنامعهریزی اسعتراتژیک بعه ماهیعت ،نیازهعای
سازمان و محیط خارجی آن بستگی دارد .برنامهریزی در سازمانها درقالب تولیعدی و خدماتععععی انجعام معی گیعرد کعه سعریعا
درحال تغییراند .در چنین موقعیتی ،برنامه ریزی ممکن است یک یا دو بار در سال به صورت یک سری مراحل جعام و جزـععی
تدریجی با توجه به ماموریت ،چشم انداز ،ارزشها ،کنکاش محیطی ،اهداف ،استراتژی هعا ،مسعئولیتها ،جعدول زمعانی ،بودجعه و
غیره انجام گیرد .به عبارتی ،اگر سازمانی سالهای زیادی در بازار ثابت فعالیت میکند برنامهریزی ممکن است در سال یک بعار و
فقط در بخشهای مشخصی صورت گیرد .برای مثال ،برنامهریزی درحین کار3از طریق اهداف ،مسئولیتها ،جدول زمعانی ،بودجعه
و غیره هر سععال به روز میشوند (منوریان .)1396
برنامهریزی استراتژیک باید در یک زمان مشخصی با توجه به اهداف سازمانی تعیین شعده و منعاب در دسعترس بعرای نیعل بعه
اهداف در طول سال مالی انجام شود .فرایند برنامهریزی استراتژیک باید حداقل در سه سال اجعرا شعود و اگعر سعازمان درحعال
تغییر و دگرگونی است این فعالیتها باید هر سال اعمال گردد؛ هر سال برنامه های انجام کارها بعه روز گردنعد؛ در طعول اجعرای
برنامه های استراتژیک ،پیشرفتهای اجرای برنامه باید بازبینی شود (کارتر مک نامارد .)20154،اکثر برنامعههای سعازمانی ماهیعت
راهبردی دارند .از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامهریزی استراتژیک شده است روند تغییرات و دگرگونیهای
تکنولوژیک ،اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاست که همواره با آن مواجه اند .اگر سازمانها می خواهنعد
همسو با این تغییرات با شند بایستی نگرش جام و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند .نکته حعاـز اهمیعت
آنکه الزمه موفقیت برنامه ریزی استراتژیک مشارکت و همکاری مدیران مناب انسانی با معدیریت ارشعد سعازمان اسعت .همسعو
سازی و پیوند استراتژیها و مشارکت و همکاری مدیران حوزه های مختلف مناب انسانی با مدیریت ارشد سازمان ،نیازمند برنامه
ریزی استراتژیک است .همان طوری که گفته شد ،برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهعداف کلعی ،فعالیتهعا و
ماموریتهای سازمان در درازمدت تعیین می شود .بنابراین ،با بیان اهداف کلی سازمان ،روشهای دستیابی به این اهعداف ،منعاب ،
شرایط بازار ،تغییرات تکنولوژیعک ،توسععه و بهبعود محصعول و سعرمایه ازجملعه معواردی هسعتند کععه در فراینعد برنامعههای
استراتژیک موردتوجه هستند( .زارعی متین)1396،
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برنامه ریزی استراتژیک فرایندی سازمانی است که برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن مناب مورد
نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی ،صورت میگیرد .این فرایند افراد و مناب را نیز شعامل میشعود (.منوریعان )1396،بعرای
آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقا کجا قرار گرفته است .پس از آن باید آنچه میخواهعد باشعد را بعه
درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند .مسعتندات حاصعل از ایعن فراینعد را برنامعه اسعتراتژیک
سازمان مینامند( .حسن زاده  )1395،به هر رو ،متفکران استراتژی در سازمان میباید استراتژیهای سازمان را بر اسعاس زنعده
ماندن در شرایط سخت طراحی کنند.از طرفی سازمان ها برای ماندگار و موفقیت در نیل به اهداف از پعیش تعیعین شعده خعود
نیاز به یک سری برنامه ریزی و وسعت دید در زمینه اجرای برنامه ریزی های انجام شده دارد.شرکت جهادنصر اصفهان به دلیل
رسالت منطقه ای که در ایجاد زیر ساخت های عمرانی استان برعهده دارد و با عنایت بعه اهعداف عالیعه ای کعه بعرای سعازمان
متصور است نیاز به برنامه های استراتژیک و سازماندهی مناب خود برای موفقیت این برنامه های استراتژیک دارد.لعاا پعژوهش
در این زمینه برای این شرکت امری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد.
هرگروه یا سازمان برای نیل به اهداف خود به یک سرپرست نیاز دارد و رسیدن به اهداف امکان پعایر نیسعت مگعر بعا معدیریت
صحیح سرپرستان آن گروه  .شرکت نصر اصفهان در سال  1371با ماهیت سهامی خاص و موضوع فعالیت اراـه خعدمات فنعی و
مهندسی در پروژه های عمرانی  ،توسعه و عمران روستایی و خدمات فنی و عمرانی زیربنایی بخش کشاورزی بعا شعمارة 9541
در تاریخ  1371/11/14در اداره ثبت شرکتهای اصفهان تاسیس و سپس در  1394/5/28بعا انتقعال مرکعز قعانونی شعرکت بعه
اصفهان تحت شماره  477144در اداره ی ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید .این شرکت با بهره گیری از 120نفر پرسنل
ثابت خود فعالیت خود را در بخش های راهسازی ،تونل سازی،انرژی ،پل سازی ،ساخت مترو ،نفت و گاز ،ساختمان ،کانال هعای
اصلی و شبکه های آبیاری و زهکشی و بزرگترین پروژه های آبیاری تحت فشار توسعه داده است و به موازات اخا سه پایه یعک
در رشته های راه و ترابری ،آب ،تأسیسات و تجهیزات و پایه دو در رشته ساختمان ،پایه پنج رشته نفعت و گعاز و پایعه پعنج در
رشته صنعت و معدن از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رـیس جمهور با اصال ناوگعان ماشعین آالتعی از یعک طعرف و
افزایش توانمندی فنی و مهندسی از طرف دیگر در مسیر اجرای پروژه هعای عمرانعی تخصصعی و شعاخص ،گعام هعای بلنعدی
برداشته و همزمان با گسترش جغرافیایی فعالیت خود در پهنه وسعی کشعورمان ،گعام هعای اولیعه در صعدور خعدمات فنعی و
مهندسی به دیگر کشورهای جهان خصوصا کشورهای اسالمی منطقه ای و فرامنطقعه ای برداشعته اسعت.موفقیت برنامعه هعای
استراتژیک در این شرکت امری است که از بدو تاسیس سرلوحه فعالیت های آن قعرار گرفتعه اسعت لعاا ایعن پعژوهش بعدنبال
رسیدن به جواب این سئوال است که عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان کدامند؟
موفقیت برنامه های استراتژیک:
بیشتر برنامه ریزی ها براساس دیدگاه عقالیی ،دارای شکل «آرمانها و اهداف ع طرحها و اقدامات ع مناب مورد نیعاز» میباشعند.
در این مدلها ،ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده ،سپس طرحها و اقدامات الزم تعیین و در نهایت مناب معورد نیعاز بعرای
انجام ،برآورد میگردند .تغییر در شرایط محیط ،سیاستها ،نگرشها ،دیدگاهها ،ساختارها ،نظامهعا و  . . .ععواملی هسعتند کعه بعر
آرمانها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گااشته و در نهایت باعث تغییر برنامه میگردند .برنامه ریزی در شکل عقالیی فعو ،،ظرفیعت
و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست میگردد .این شرایط موجب رشد این تفکعر شعد کعه در برنامعه
ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات ،جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پعیش گرفعت .ایعن نگعرش
زمینه ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد .برخالف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمانها و اهداف تعیین میشوند هدف برنامعه
ریزی استراتژیک ،تبی ین و تدوین استراتژی است .بسته به نوع ،تنوع و ماهیت تغییرات موجعود در محعیط میتعوان ترکیبعی از
برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را بکار برد ( جیمز واکر .)2014،تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژی اراـه شعده
است .در اینجا تعریفی اراـه میشود که بتواند مفهوم آن را در برنامه ریزی استراتژیک مشخص نماید .استراتژی برنامعه ،موضع ،
الگوی رفتاری ،پرسپکتیو ،سیاست یا تصمیمی است که سمت و سعوی دیعدگاهها و جهعت حرکعت سعازمان را نشعان میدهعد.
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استراتژی میتواند تحت سطو سازمانی ،وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود .برنامه ریزی استراتژیک گونهای از برنامه
ریزی است که در آن هدف ،تعریف و تدوین استراتژیهاست .از آنجایی که استراتژی میتوانعد دارای عمعر کوتعاه یعا بلنعد باشعد
برنامه ریزی استراتژیک میتواند برنامه ریزی بلندمدت یا کوتاهمدت باشد اما متفاوت از آنهاست ( کارتر مک ناوارد.)2015،
واژه «استراتژیک» معنی هر آنچه را به استراتژی مربوط باشد در بردارد .واژه «استراتژی» از کلمه یونانی «اسعتراتگوس» گرفتعه
شده است که به معنای رهبری است .برنامه ریزی استراتژیک کوششی است ساختیافته برای اتخاذ تصمیمهای اساسی و انجام
اعمالی که ماهیت سازمان ،نوع فعالیتها و دلیل انجام آن فعالیتها توسط سازمان را شکل داده و مسیر میبخشد .همعانطور کعه
استراتژی نظامی پیروزی در جنگ است ،برنامه ریزی استراتژیک نیز طر ،انجام مأموریتهای سازمان را دنبال میکند (پیعرس و
رابینسون.)2013،
فرایند برنامه ریزی استراتژیک اساسا فرایندی هماهنگکننده بین مناب داخلی سازمان و فرصتهای خارجی آن میباشد .هعدف
این فرایند نگریستن از درون «پنجره استراتژیک» و تعیین فرصتهایی است که سازمان از آنها سعود میبعرد یعا بعه آنهعا پاسعخ
میدهد .بنابراین فرایند برنامه ریزی استراتژیک ،یک فرایند مدیریتی است شعامل همعاهنگی قابلیتهعای سعازمان بعا فرصعتهای
موجود .این فرصتها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایهگااری یا عدم سرمایهگااری مناب سازمان روی آنها ،مورد بررسعی
قرار میگیرند .حوزهای که در آن تصمیمات استراتژیک اتخعاذ میگردنعد شعامل ( )1محعیط عملیعاتی سعازمان )2( ،مأموریعت
سازمان و ( )3اهداف جام سازمان میباشد .برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفتعه و
گزینش گزینههای استراتژیک سازگار با ایعن سعه عنصعر را آسعان میسعازد و سعپس ایعن گزینعهها را بکعار گرفتعه و ارزیعابی
میکند(منوریان.)1396،
باید توجه داشت که هر فرایند برنامه ریزی استراتژیک زمانی باارزش است که به تصعمیمگیرندگان اصعلی کمعک کنعد کعه بعه
صورت استراتژیک فکر کرده و عمل کنند .برنامه ریزی استراتژیک به خودی خود هدف نیست بلکه تنها مجموععهای از مفعاهیم
است که برای کمک به مدیران در تصمیمگیری استفاده میشود .میتوان گفت که اگر استراتژیک فکر کردن و عمعل کعردن در
فرایند برنامه ریزی استراتژیک به صورت عادت درآید ،آنگاه فرایند میتواند کنار گااشته شود (پیرس و رابینسون.)2013،
روش پژوهش:
روش اجرای تحقیق در واق مجموعه فعالیتهایی است که به کمک آنها تعیین میشود که اطالعات مورد نظر از کجا ،چگونعه
و با چه ابزاری جم آوری شود .به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو مالک هدف تحقیعق و
نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد .در تقسیم بندی بر اساس هدف ،تحقیقات را می تعوان بعه سعه گعروه بنیعادی ،کعاربردی و
تحقیق و توس عه تقسیم نمود .در تقسیم بندی بر اساس نحوه گردآوری داده ها ،تحقیقات علمی را می توان به دو گروه توصیفی
و آزمایشی تقسیم نمود .تحقیقات توصیفی را می تعوان بعه دسعته هعای زیعر تقسعیم بنعدی نمعودي پیمایشی،همبسعتگی،اقدام
پژوهی،تحقیق موردی و تحقیق پس رویدادی.
تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی_ علی می باشعد .هرگعاه
شکلگیری مسئله ناشی از ضرورت دستیابی به راهحل مشکل خاصی باشد ،تحقیق کاربردی است .تحقیعق کعاربردی ععالوه بعر
بهدست آوردن دانش فنی و علمی جدید ،از ابتدا برای رسیدن به یک هدف عملعی مشعخص ،جهعت داده میشعود و نتعایج آن
اساسا جهت افزایش کارآیی یک محصول یا عملیات ،روشها و نظامها بهکار گرفته میشعود .بعه همعین دلیعل میتعوان از ایعن
پژوهش به عنوان یک تحقیق کاربردی نام برد.
جامعه آماری:
جامعة آماری عبارت است از مجموعه عناصری که حداقل در یک صفت مشترک باشند .عنصر ،چیز یعا فعردی اسعت کعه عمعل
اندازهگیری در مورد آن انجام میشود .به بیان دیگر ،جامعة آماری به کل گروه افراد ،وقای یا چیزهعایی اشعاره دارد کعه محقعق
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میخواهد به تحقیق در مورد آنها بپردازد .جامعة آماری این تحقیق ،کارکنان شرکت جهاد نصر اصفهان است کعه تععداد آنهعا
 120نفر می باشد.
تعیین حجم نمونه:
اخا تصمیم درباره حجم نمونه ،از لحاظ تامین میزان دقت نتایج نمونه گیری و صرفه جویی در مقدار وقت و هزینه ،از اهمیتعی
خاص برخوردار است .بدیهی است که بزرگ بودن حجم نمونه موجب صرف هزینه و وقت زیعاد و کوچعک بعودن حجعم نمونعه
موجب عدم دقت کافی برآوردها می شود .سعی ما بر این است که در چارچوب اطالعات موجعود و بعا توجعه بعه وقعت و هزینعه
ممکن و دقت الزم ،مناسب ترین حجم ممکن نمونه را انتخاب کنیم.با در نظر گعرفتن شعرایط موجعود در شعرکت جهعاد نصعر
اصفهان حجم نمونه با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه شده استي
شاخص های فرمول کوکران ي
در فرمول کوکراني
حجم نمونه = n
حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر استان وN = )...
مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد = Z
نسبتی از جمعیت دارای صفت معین = p
نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین )q = (1-p
مقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا = d
با قرار دادن تعداد کارکنان شرکت جهاد نصر اصفهان در رابطه باال که تعداد آنها  120نفر میباشد ،تعداد نمونه  92نفعر بدسعت
می آید.
روش گردآوری داده ها :
از روش هایی که در این پژوهش برای گردآوری اطالعات استفاده شده است میتوان به مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی
اشاره کرد.
مطالعات کتابخانه ایي در روش کتابخانهای از انواع مناب برای جم آوری دادهها میتوان بهره گرفت ،از این مناب میتوان به
اسناد ،کتابها ،مقالهها و مجالت ،میکروفیلم و میکروفیش ،دیسکها و دیسکتهای کامپیوتری اشاره کرد .در این پژوهش نیز
از کتب ،مقاالت ،مجالت ،پایاننامهها و اینترنت برای جم آوری اطالعات در قسمت ادبیات موضوع بهطور وسیعی بهره گرفته
شد.
مطالعات میدانی ي یکی دیگر از ابزارهای متداول گردآوری اطالعات میدانی  ،ابزار پرسشنامه است که امر جم آوری دادهها را
در سطح وسی امکانپایر میکند .از طریق پرسشنامه میتوان دانش ،عالـق ،نگرشها و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد ،به
تجربیات قبلی وی پی برد و به آنچه در حال حاضر انجام میدهد ،آگاهی یافت.
ابزار جمع آوری داده ها :
تهیه ابزار سنجش یکی از مراحل مهم انجام تحقیق است .به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن
پیچیدگی نمونه آماری و برای دسترسی سری تر به نظرات پرسش شوندگان برای بهتعرین روش جمع آوری داده هعا در ایعن
تحقیق ،پرسشنامه در نظر گرفته شده است .پرسشنامه های نهایی تحقیق به صورت حضوری بین کارکنان شعرکت جهعاد نصعر
اصفهان توزی گردید و برای سنجش متغیرهای پژوهش به کمک پرسشنامه استاندارد بر مبنعای جعدول زیعر اقعدام بعه توزیع

33

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 1399

پرسشنامه ای با تعداد  27سئوال در جامعه آماری شده و پس از تکمیل با نرم افزار هعای آمعاری معورد تجزیعه و تحلیعل قعرار
گرفت.
جدول 1پرسشنامه های نهایی تحقیق
ردیف

عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک

موفقیت برنامه های استراتژیک

متغیر

تعداد سئوال

آموزش

5

ظرفیت مالی

5

فناوری اطالعات و ارتباطات

5

حمایت مدیریت

5

موفقیت برنامه های استراتژیک

7

جم

منب

تی ها تیا()2014

27

در پرسشنامه از طیف لیکرت  5گزینه ای جهت پاسخ به سواالت استفاده خواهد شد .بعه کمعک طیعف لیکعرت پاسعخ دهنعده
می تواند نگرش و باور خود را نسبت به پدیده یا موضوعی از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز دهد و به این ترتیب محقق
قادر خواهد بود به نگرش پاسخ دهنده پی ببرد.
فرضیههای تحقیق:
-1
-2
-3
-4

آموزش بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ظرفیت مالی بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تاثیر مثبعت و معنعاداری
دارد.
حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

مدل مفهومی پژوهش:

نمودار  1مدل مفهومی پژوهش منبع( :تی هاتیا)2014،5

روایی پرسشنامه:
روایی ابزار اندازهگیری عبارت است از توانایی آن ابزار در اندازهگیری صفت مورد بررسی تحقیق ؛ یعنعی محتعوا یعا سعواالت آن
ابزار دقیقا صفت مورد مطالعه را بسنجند .همچنین روایی ابزار اندازه گیری تعیین می کند که هیچ کدام از داده های گعردآوری
شده از طریق آن ابزار  ،مازاد بر نیاز تحقیق نمی باشد .می توان از طریق  -1روایعی صعوری -2 ،روایعی پیشبینعی -3 ،روایعی
5

Tihati et al
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محتوا و  ...روایی یک ابزار اندازه گیری را سنجید.در این پژوهش برای رواسازی پرسشنامه از روایی صعوری و محتعوایی و سعازه
استفاده خواهد شد .ابتدا مقاالت وکتب نظریه پردازان در این مورد با دقت مطالعه گردید .پعس از بررسعی منعاب  5 ،مولفعه بعه
عنوان مؤلفه هایی اصلی انتخاب شدند .با مطالعه پرسشنامه مقاالتی که پیشینه تحقیق حاضر به حساب میآیند ،برای هر یک از
متغیرها چندین سؤال تهیه و تنظیم گردید.برای تعیین روایی صوری و محتعوایی پرسشعنامه نظعرات چنعدین نفعر از اسعتادان
متخصص در این زمینه جم آوری و بعد از انجام آخرین اصالحات در متن پرسشنامه ،شکل نهایی پرسشنامه تدوین گردید.
پایایی پرسشنامه
پایایی عبارت است از توانایی ابزار در حفظ پایداری خود و تغییرپایری اندک آن در طول زمان علیرغم شرایط غیرقابل کنتعرل
آزمون و وضعیت خود پاسخگویان ،که این توانایی گویای برازش ابزار است چرا که هعر زمعان انعدازهگیری صعورت گیعرد نتعایج
پایدار بهدست میآید  .براساس قوانین و قواعد آماری ضریب آلفای کرونباخ عددی مابین صفر و یک بعه دسعت میآیعد ،تحلیعل
آلفای کرونباخ نیز به این صورت است که خروجی این آزمون در صورت قرار گرفتن در بعازه بعیش  0 7میتوانعد مبعین پایعایی
متغیر مورد بررسی باشد.
جدول  2آلفای کرونباخ سؤاالت مربوط به متغیرها

آلفای کرونباخ

متغیرها
آموزش

0 712

ظرفیت مالی

0 746

فناوری اطالعات و ارتباطات

0 709

حمایت مدیریت

0 788

موفقیت برنامه های استراتژیک

0 884

هرچقدر مقدار آلفا به  1نزدیکتر باشد نشانگر همسانی درونی باالتری است و معموال آلفای باالی  0/7مورد پایرش میباشد.
پایائی ترکیبی
از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازهها میباشد ،روش  PLSبه عنعوان معیعار معدرنتری
نسبت به آلفا ،بنام پایایی ترکیبی به کار میبرد .این معیار توسط ورتس و همکاران ( )1994معرفی شد و برتری آن نسعبت بعه
آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازهها نه بصورت مطلق بلکه با توجه بعه همبسعتگی سازههایشعان بعا یکعدیگر محاسعبه
میگردد .در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روش  PLSهر دوی معیارها بکار برده میشوند .برخی محققین معیعار ترکیبعی
( )CRرا با  ROنیز معرفی میکنند .مقدار  CRیک سازه از یک نسبت حاصل میشود که در صورت این کسر ،واریانس بین ایعن
سازه با شاخصهایش و در مخرج کسر ،واریانس سازه با شاخصهایش به اضافه مقدار خطای اندازه گیری میآید .در صورتی که
مقدار  CRبرای هر سازه باالی  0 7شود نشان از پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازه گیری را دارد.

واریانس خطای شاخص با فرمول زیر محاسبه میگرددي
هرچقدر مقدار آلفا به  1نزدیکتر باشد نشانگر همسانی درونی باالتری است و معموال آلفای باالی  0/7مورد پایرش میباشد.
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پایائی ترکیبی
از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازهها میباشد ،روش  PLSبه عنعوان معیعار معدرنتری
نسبت به آلفا ،بنام پایایی ترکیبی به کار میبرد .این معیار توسط ورتس و همکاران ( )1994معرفی شد و برتری آن نسعبت بعه
آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازهها نه بصورت مطلق بلکه با توجه بعه همبسعتگی سازههایشعان بعا یکعدیگر محاسعبه
میگردد .در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روش  PLSهر دوی معیارها بکار برده میشوند .برخی محققین معیعار ترکیبعی
( )CRرا با  ROنیز معرفی میکنند .مقدار  CRیک سازه از یک نسبت حاصل میشود که در صورت این کسر ،واریانس بین ایعن
سازه با شاخصهایش و در مخرج کسر ،واریانس سازه با شاخصهایش به اضافه مقدار خطای اندازه گیری میآید .در صورتی که
مقدار  CRبرای هر سازه باالی  0 7شود نشان از پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازه گیری را دارد.

واریانس خطای شاخص با فرمول زیر محاسبه میگرددي
جدول  3روایی همگرا سؤاالت مربوط به متغیرها

متغیرها

AVE

آموزش

0 672

ظرفیت مالی

0 548

فناوری اطالعات و ارتباطات

0 683

حمایت مدیریت

0 542

موفقیت برنامه های استراتژیک

0 601

در این جدول هر دو شرط رعایت شده است ،بدین ترتیب که هم مقادیر AVEدر بازه بیش از  0 5میباشد و هم  CRاز ایعن
مقادیر بیشتر است از این رو میتوان اذعان نمود که روایی همگرای متغیرهای پژوهش مناسب است.
آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق آزمون کلمگروف -

اسمیرنوف6

قبل از بررسی فرضیه ها به بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی میپردازیم .بعرای ایعن منظعور از آزمعون کلمعوگروف -
اسمیرنوف استفاده میکنیم .این آزمون فرضیهی زیر را مورد بررسی قرار میدهدي
جدول4نتیجه آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف

متغیر

کولوموگرف -اسمیرنوف()z

Sig

وضعیت نرمال بودن

آموزش

0 575

0 069

نرمال

ظرفیت مالی

0 570

0 064

نرمال

فناوری اطالعات و ارتباطات

0 577

0 059

نرمال

حمایت مدیریت

0 614

0 065

نرمال

موفقیت برنامه های استراتژیک

0 581

0 068

نرمال

6

Kolmogorov–Smirnov test
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با توجه به نتایج جدول فو ،مقدار p-value7همه ی متغیر هاو با توجه به اینکه اگر سطح معناداری آزمون بیش از  /05باشد
فرض صفر تاـید شده و فرضیه  1رد میشود بنابراین متغیر های تحقیق نرمال میباشند.
تکنیک حداقل مربعات جزئی و آزمون فرضیههای تحقیق
هریک از فرضیههای تحقیق در قالب یک مدل کلی و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات حزـعی معورد تجزیعه و تحلیعل قعرار
گرفتهاند  .در تکنیک حداقل مربعات جزـی چند نکته از اهمیت خیلی زیادی برخعوردار اسعت.قدرت رابطعه بعین عامعل (متغیعر
پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتعر
از  0/2باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف نظر میشود .بار عاملی بین  0/2تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگتعر
از  0/6باشد خیلی مطلوب است.زمانیکه همبستگی متغیرها شناساـی گردید باید آزمون معناداری صعورت گیعرد .بعرای بررسعی
معناداری همبستگیهای مشاهده شده از روش خودگردان سازی (بوت استراپ) 8و یا برش مقاط جک نعایف9اسعتفاده میشعود.
در این مطالعه از روش خودگردان سازی استفاده شده است که آماره  tرا بدست میدهد .در سطح اطمینان  0/5اگر مقدار آماره
 t-valueبزرگتر از  1/96باشد همبستگی مشاهده شده معنادار است.

نمودار  2بارهای عاملی

نحوه تفسیر ضرایب t

همانگونه که در شکل زیر نشان داده میشود مقدار ضرایب  tبه این صورت است که از  1/96باید بیشتر باشد تا بتوان در سطح
اطمینان  %95معنا دار بودن آن را تأیید سازد .در مدل پایین مقدار tدر بازه بیشتر از  1/96میباشد که نشان از این است که
رابطه معناداری مدل ساختاری تأیید میشود و از  1/96بیشتر میباشد.

7

testing a statistical hypothesis=p value

8

- Bootstrap

9

- Jacknife
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نمودار 3معناداری T-values

معیار  R squaresیا R2

معیاری است برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادالت ساختاری به کعار معیرود و نشعان از
تاثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا میگاارد .نکته ضروری در اینجا این است که  R2تنها برای سعازههای
درون زا (وابسته) مدل محاسبه میگردد و در مورد سازههای برون زا مقدار این معیار صفر است .هر چه قدر مقعدار  R2مربعوط
به سازههای درون زا یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است .چین  1998سعه مقعدار  0/67 -0/33 – 0/19را بعه
عنوان ضعیف ،متوسط ،قوی بودن مدل را تعیین میکند.

38

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 1399
نمودار  4معیار R squares

مقدار  R2برای سازههای پرسشنامه با قرار گرفتن در بازههای مورد قبول مالک قعوی بعودن بعرازش معدل سعاختاری را تأییعد
میسازد .قرار گرفتن تمامی متغیردرون زا دربازه بیش از  0/5میتواند متضمن برازش مناسب مدل میباشد .جدول مقادیر R2
برای متغیرهای پژوهش به شر ذیل میباشد.
جدول 5مقادیر  R2برای سازههای درون زا

R2
0 873

متغیر
موفقیت برنامه های استراتژیک

آزمون فرضیههای اصلی

نمودار  5نمای مدل بانمایش مقدار T
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نمودار  6نمای مدل بانمایش مقدار P

نمودار  7نمای مدل بانمایش مقدار ضرایب مسیر و وزن های عاملی
جدول  6آزمون فرضیههای اصلی

1

آموزش بر موفقیت برنامه های استراتژیک تاثیر معناداری دارد.


0 413

T
5 161

P
0 000

2

ظرفیت مالی بر موفقیت برنامه های استراتژیک تاثیر معناداری دارد.

0 861

9 912

0 002

3

فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت برنامه های استراتژیک تاثیر معناداری دارد.

0 493

6 187

0 006

4

حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک تاثیر معناداری دارد.

0 601

2 662

0 008

ردیف

متن فرضیه
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فرضیه اول
بر اساس فرضیه اول مطر میشود کهي آموزش بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تعأثیر مثبعت و
معناداری دارد .از این رو دو فرضیه ذیل در این زمینه مطر و با دوآماره  Tو آماره  Pنسبت به بررسی موضوع اقدام میشود .بعر
اساس قواعد آمای در صورتی که میزان  Tدر بعازه بعیش از  1/96و آمعاره  Pدر بعازه کمتعر از  0/05باشعد میتعوان فرضعیه را
پایرفت .بر اساس نتایج پژوهش و با تکیه بر قواعد آماری و باتوجه به اینکه مقدار  T = 5/161 <1/96و همچنین بعا توجعه بعه
اینکه  P = 0/000 >0/05و قرار گرفتن این مقادیر در بازههای مقبول شواهدی برای رد فرضیه صفر وجود ندارد بنا بعراین ایعن
فرضیه تاـید میشود.این موضوع به نوعی می تواند نتایج مطالعات تی هایا 2014 ،را تاـید نماید .مشاهده ضعریب تعاثیر در ایعن
فرضیه نشان می دهد که میزان  0 413و قرار گرفتن این مقدار در بازه بیش از  0 4می تواند به نوعی دیگعر تاـیعد کننعده ایعن
فرضیه باشد .
فرضیه دوم
بر اساس فرضیه دوم مطر میشود کهي ظرفیت مالی بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شعرکت جهعاد نصعر اصعفهان تعأثیر
مثبت و معناداری دارد.از این رو دو فرضیه ذیل در این زمینه مطر و با دوآماره  Tو آماره  Pنسبت بعه بررسعی موضعوع اقعدام
میشود .بر اساس قواعد آمای در صورتی که میزان  Tدر بازه بیش از  1/96و آمعاره  Pدر بعازه کمتعر از  0/05باشعد میتعوان
فرضیه را پایرفت.
بر اساس نتایج پژوهش و با تکیه بر قواعد آماری و باتوجه به اینکعه مقعدار  T =9/912 <1/96و همچنعین بعا توجعه بعه اینکعه
 P = 0/002 >0/05و قرار گرفتن این مقادیر در بازههای مقبول شواهدی برای رد فرضیه صفر وجود ندارد بنا براین این فرضعیه
تاـید میشود.این موضوع با مطالعات تی هایا 2014 ،همسویی دارد .مشاهده ضریب تاثیر در ایعن فرضعیه نشعان معی دهعد کعه
میزان  0 861و قرار گرفتن این مقدار در بازه بیش از  0 4می تواند به نوعی دیگر تاـید کننده این فرضیه باشد .
فرضیه سوم
بر اساس فرضیه سوم مطر میشود کهي فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شعرکت جهعاد نصعر
اصفهان تأثیر مثبت و معنا داری دارد.از این رو دو فرضیه ذیل در این زمینه مطر و با دوآماره  Tو آماره  Pنسعبت بعه بررسعی
موضوع اقدام میشود .بر اساس قواعد آمای در صورتی که میزان  Tدر بازه بیش از  1/96و آماره  Pدر بازه کمتر از  0/05باشد
میتوان فرضیه را پایرفت.
بر اساس نتایج پژوهش و با تکیه بر قواعد آماری و باتوجه به اینکه مقعدار  T =6/187 <1/96و همچنعین بعا توجعه بعه اینکعه
 P = 0/006 >0/05و قرار گرفتن این مقادیر در بازههای مقبول شواهدی برای رد فرضیه صفر وجود ندارد بنا براین این فرضعیه
تاـید میشود .این موضوع به نوعی می تواند نتایج مطالعات تی هایا 2014 ،را تاـید نماید .مشاهده ضریب تاثیر در ایعن فرضعیه
نشان می دهد که میزان  0 493و قرار گرفتن این مقدار در بازه بیش از  0 4می تواند به نوعی دیگر تاـیعد کننعده ایعن فرضعیه
باشد .
فرضیه چهارم
بر اساس فرضیه چهارم مطر میشود کهي حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شعرکت جهعاد نصعر اصعفهان
تأثیر مثبت و معنا داری دارد .از این رو دو فرضیه ذیل در این زمینه مطر و با دوآماره  Tو آماره  Pنسبت بعه بررسعی موضعوع
اقدام میشود .بر اساس قواعد آمای در صورتی که میزان  Tدر بازه بیش از  1/96و آماره  Pدر بازه کمتر از  0/05باشد میتوان
فرضیه را پایرفت.
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بر اساس نتایج پژوهش و با تکیه بر قواعد آماری و باتوجه به اینکه مقعدار  T =2/662 <1/96و همچنعین بعا توجعه بعه اینکعه
 P = 0/008 >0/05و قرار گرفتن این مقادیر در بازههای مقبول شواهدی برای رد فرضیه صفر وجود ندارد بنا براین این فرضعیه
تاـید میشود .این موضوع با مطالعات تی هایا 2014 ،همسویی دارد .مشاهده ضریب تاثیر در این فرضعیه نشعان معی دهعد کعه
میزان  0 601و قرار گرفتن این مقدار در بازه بیش از  0 4می تواند به نوعی دیگر تاـید کننده این فرضیه باشد .
این نتایج نشاندهنده این موضوع است که ظرفیت معالی بعا ضعریب بتعای  0 861بیشعترین تعاثیر را در موفقیعت برنامعه هعای
استراتژیک دارد ،از سوی دیگر حمایت مدیریت با ضریب بتای0 601در رتبه دوم فناوری اطالعات و ارتباطات بعا ضعریب بتعای
 0 493در سطح سوم  ،آموزش با ضریب بتای  0 413در رتبه چهارم تاثیر گااری بر موفقیت برنامه های استراتژیک می باشعند
 ،این دیدگاه می تواند تصمیم گیری های مدیران ارشد سازمان ها را تحت الشععاع قعرار داده و برنامعه ریعزی هعای سعازمان را
متحول نماید  ،استفاده از نتایج این پژوهش با توجه به حجم فعالیت های شرکت جهاد نصر اصفهان و پروژه محور بودن فعالیت
های این شرکت می تواند کار ساز باشد .
پیشنهادهای مربوط به فرضیهها پژوهش
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ومطالب ماکور در بخشهای مبانی نظری پژوهش و نیز اطالعات کسب شده از پرسشنامهها،
پیشنهاداتی به شر زیر اراـه میگرددي
براساس فرضیه اول آموزش بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تعاثیر مثبعت و معنعاداری دارد .از
این رو با توجه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش و با تکیه بر بررسی های انجام گرفته در نقعاط ضععف و قعوت سعازمان،موارد
ذیل پیشنهاد می شودي
ارتقا سطح دانش سازمانی در حد مناسب با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی .
.1
ارتقا مهارت های حرفه ای کارکنان با استفاده از نیروی های با تجربه .
.2
ارزش ویژه مدیران به برنامه های آموزشی کارکنان.
.3
برگزاری دوره های آموزش مرتبط با فعالیت های کارکنان.
.4
برنامه های توسعه ای با هدف رف نیاز های آموزش و دانش سازمانی .
.5
این موارد می تواند زمینه های تحقق استراتژیهای سازمان را فراهم نماید.
براساس فرضیه دوم ظرفیت مالی بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تاثیر مثبت و معنعاداری دارد.
از این رو با توجه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش و با تکیه بر بررسی های انجام گرفته در نقاط ضعف و قوت سازمان ،معوارد
ذیل پیشنهاد می شودي
ارتقاء توانایی مالی سازمان .
.1
برگزاری برنامه های آموزش و مهارت ورزی .
.2
تخصیص هزینه های آموزشی مناسب با تاکید بر رق نیاز های سازمان .
.3
تقبل هزینه های آموزشی سازمان .
.4
این موارد می تواند زمینه های تحقق استراتژیهای سازمان را فراهم نماید.
براساس فرضیه سوم فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تاثیر مثبعت و
معناداری دارد .از این رو با توجه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش و با تکیه بر بررسی های انجام گرفته در نقاط ضعف و قوت
سازمان،موارد ذیل پیشنهاد می شودي
اعتقاد ویژه مدیران سازمان به فناوری های اطالعاتی و ارتباطی .
.1
آموزش مدیران درخصوص مزیت هایی که در اثر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نصیب سازمان میشود .
.2
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تسری روند های سازمانی و تاـید صحت گزارش های دریافتی از جوانب سازمان به کمک فنعاوری هعای اطالععات و
.3
ارتباطات .
آموزش های تخصصی برای کارکنان روش های استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی .
.4
این موارد می تواند زمینه های تحقق استراتژیهای سازمان را فراهم نماید.
براساس فرضیه چهارم حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت جهاد نصر اصفهان تاثیر مثبت و معنعاداری
دارد .از این رو با توجه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش و با تکیه بر بررسی های انجام گرفته در نقاط ضعف و قعوت سعازمان
،موارد ذیل پیشنهاد می شودي
استقبال و عالقمندی مدیران از برنامه های بلند مدت.
.1
ارتقا تخصص مدیران سازمان برای اجرای برنامه استراتژیک سازمانی .
.2
حمایت های قانونی مدیران از برنامه های استراتژیک .
.3
حمایت های مالی مدیران از برنامه های استراتژیک .
.4
تالش مدیران برای توسعه پرورش استعداد های استراتژیک سازمانی.
.5
این موارد می تواند زمینه های تحقق استراتژیهای سازمان را فراهم نماید.
توصیهها و پیشنهادات جهت پژوهش های آتی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات برای پژوهش های آتی به شر ذیل عنوان میگرددي
 .1پیشنهاد میشود این پژوهش در سطو باالتر و با جامعه بیشتر به انجام برسد تعا محعدودیتهای جامععه و همچنعین
مکان پژوهش از بین رفته و نتایج پژوهش با قابلیت تاـید بیشتری در دسترس محققعین و پژوهشعگران ایعن حعوزه و
حوزههای دیگر قرارگیرد.
 .2استفاده از روش های کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک.
 .3شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک.
 .4مطالعات تحلیلی برای استفاده از عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در تصمیم گیری های کالن سازمان.

منابع و ماخذ:
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