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 چکيده
ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامهاولویتپژوهش حاضر به منظور 

های استراتژیک دانشگاه علوم هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت اجرای برنامه  اجرا شده است. 96

از  وتوصیفی  ،این پژوهش ازنظر روش می باشد. پزشکی همدان برای افزایش موفقیت اجرای این برنامه های استراتژیک

جامعه آماری این پژوهش کارشناسان،کارشناسان ارشد و مدیران دانشگاه علوم پزشکی لحاظ هدف از نوع کاربردی است. 

گیری و روش نمونه باشدنفر می 235فرمول کوکران همچنین حجم نمونه با استفاده از می باشد. نفر 600همدان که شامل 

و با استفاده از آزمون فریدمن  باشدنامه میاین تحقیق پرسش  . ابزار گردآوری اطالعات درباشداز روش تصادفی ساده می

ان ارشد، جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در ،رتبه متغیرهای تحقیق به ترتیب  آگاهی مدیر SPSSدر نرم افزار 

ریزی استراتژیک، ایجاد و حفظ مشارکت تیمی، پذیرش کارکنان، تعهد سازمانی، ارزیابی صحیح محیطی، وجود برنامه

ریزی استراتژیک به دست آمده است. همچنین با های اطالعات مدیریت، مدیریت تغییر، برنامهها و سیستمپایگاه داده

ریزی باشد که بر موفقیت برنامهرتبه اول عوامل موثر، آگاهی مدیران ارشد می TOPSISبه تحلیل تکنیک تاپسیس  توجه

 رویکردهای و اهداف حوزه، اهمیت، شناسایی برای مدیران برای توجیحی جلسات تشکیلاستراتژیک موثر است. بنابراین 

 کند.می کمک برنامه این موفقیت به نیز استراتژیک ریزیبرنامه

 مشارکت مدیران ارشد، تعهد سازمانی، مشارکت تیمی کارکنان، ارزیابی صحیح محیطی. واژگان کليدی:
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 مقدمه

ها در دهند. همه این سازمانهای بزرگ و متوسط و کوچک  انجام میهای اقتصادی را ترکیبی از سازمانامروزه فعالیت

ریزی برنامه .(1)دنبال پیروزی در برابر رقبا و ارضای نیازها مشتریان خود هستندمحیطی متالطم و بازاری به شدت رقابتی به 

 تواند آنها راها در بازار رقابت جهانی بوده و میاستراتژیک در صورت تدوین و اجرای درست ابزاری سودمند برای موفقیت سازمان

 باشد. بهاتژیک و یا عدم موفقیت در تدوین و اجرای آن میها عدم وجود برنامه استرسرپا نگه دارد. مشکل اصلی برخی سازمان

توان یک بهترین روش را برای های خاص برای هر سازمان، نمیریزی استراتژیک و وجود موقعیتدلیل پیچیدگی فرایند برنامه

اه ی استراتژیک در دانشگریزبندی عوامل موثر بر موفقیت برنامهفرایند مهم پیشنهاد کرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اولویت

 درصدد است تا عوامل موثر را بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک اولویت بندی نماید. ،علوم پزشکی همدان

 بیان مسئله :

 است احساس کیاستراتژ یزری برنامه تیعدم موفق ای تیبحث موفق کند یکه ذهن ها را به خود مشغول م یموضوع نیاول  

 سازمان یآموزش یحل مشکالت واحدها یبر ناکارآمد بودن آن برا مبتنی ها برنامه نیاجرا کننده ا یواحدهااز  یاریدر بس یعموم

 یگذار هیبحث سرما نیا یمعروف و موفق رو های از شرکت یاریبس ایاست که امروزه در دن ین در حالیا.(2)باشد یبزرگ م های

ای که توسط نشریه معتبر فورچون به عمل آمده است، اکثر شرکتهای بزرگ در دنیا در طالعهاند. براساس م کرده یعیوس های

اتژیک ریزی استرها و ابزار برنامههای متعددی روشاند. در ایران نیز سازماندستیابی به اهداف استراتژیک خود با شکست مواجه شده

های بزرگ دنیا شرکت ٪90دهد ت بخش رقابتی دست یابند. آمارها نشان میاند به عوامل مزیاند ولی اغلب نتوانستهرا بکار گرفته

.تاثیر (3)اند در مرحله اجرا ناموفق بوده ٪70در مرحله تدوین و  ٪30در دستیابی به اهداف استراتژیک خود ناکامند؛ که از این میان 

واند تهای امروزی بر کسی پوشیده نیست؛ به کارگیری برنامه ریزی استراتژیک توسط مدیران میریزی استراتژیک در سازمانبرنامه

همدان  پزشکی علوم دانشگاه جمله از ها سازمان یبرخ یمشکل اصل.(4)ر آوردها به بادر دراز مدت ثمرات مثبتی برای سازمان

قرار  هیدر حاش کیغالب هستند و مفهوم استراتژ ندهایفرا کیاستراتژ یزری برنامه های وهیعدم تحقق کامل اهداف است. لذا در ش

 کهیدر حال رندگی یقرار م یسنقاط قوت و ضعف مورد برر دها؛یفرصتها؛ تهد ؛یو داخل یخارج طیمح یابیارز ی. براردگی یم

اجرا  تیبا موفق کیاستراتژ های یزری برنامه نی. همچنستندیمشخص ن یو منشاء عوامل داخل یرونیعوامل ب صیتشخ یچگونگ

 یزیر نتواند به اهداف برنامه تیریکه مد شود یم تر میوخ یمساله زمان نیا شوند یو در مرحله اجرا با مشکل مواجه م شوند ینم

 یمهر سازمان ن یخاص برا های تیو وجود موقع کیاستراتژ یزری برنامه ندیفرا یدگیچیپ لیبه دل دیکند. شا دایپ تشده دس

 کرد. شنهادیموفق پ کیاستراتژ یزری برنامه یاجرا یروش را برا نیبهتر کی توان

 نانیبا تالطم و عدم اطم ط،یهمواره مح م،یمختلف هست های نهیو تحوالت شگرف در زم رییتغ امروز که شاهد یایدر دن 

 دیارقابت ب دانیدر م تیکسب موفق یدر راستا یسازمان های ستمیکرده است. س دایپ یادیمواجه است و رقابت شدت ز یاریبس

 کیر د ،یطیعوامل و تحوالت مح ییکه ضمن شناسا یورگرا باشد به ط طیو مح رنگ ندهیکه آ رندیبهره گ یزری برنامه یاز نوع

در واقع همان  یزری نوع برنامه نی. ادنمای مشخص را ها آن با سازمان تعامل نحوه و سازمان بر را ها آن ریبلندمدت، تاث یافق زمان

 یو قوت ها و ضعف ها یطیمح یدهایها و تهد رصتسازمان، ف یو داخل یخارج طیمح یاست که با بررس کیاستراتژ یزری برنامه

 یابیدست یکند و برا یم میسازمان تنظ یسازمان، اهداف بلندمدت را برا تیکند و با درنظر داشتن مامور یم ییرا  شناسا یداخل

 از ا،ه ضعف رفع و ها بر قوت هیکه با تک کند یم هایی یاقدام به انتخاب استراتژ کیاستراتژ یها نهیگز نیاهداف، از ب نیبه ا

ازمان س تیباعث موفق ح،یصح یکند تا در صورت اجرا زیپره دهایاستفاده کرده و از تهد ستهیآمده به نحو شا شیپ های فرصت

 طیدر مح یو اقتصاد یاجتماع ک،یتکنولوژ یها یو دگرگون راتییهمسو با تغ خواهند می ها رقابت شود. اگر سازمان دانیدر م

 . برنامه(5)را مدنظر قرار دهند یداشته باشند و الزامات گوناگون یامع و راهبردنگرش ج یستیکنند با تیلفعا یو خارج یداخل

 شود یم ناشی مساله این از ریزی برنامه به نیاز واقع در. دارد ارتباط آنها وظایف سایر با و است مدیران مهم بسیار وظایف از ریزی

 ودخ محدود منابع که آنند درصدد( است تحول و تغییر حال در همیشه که محیطی) پویا محیطی در فعالیت با سازمان ها همه که

 یراتتغی از ناشی اطمینان عدم و ، آن در تالطم وجود و محیط پویایی. کنند صرف خود افزایش به رو و متنوع نیازهای رفع برای را

 و کند می تعیین را گروهی تالشهای و ها فعالیت همه اهداف ، ریزیبرنامه .افزایدمی ریزیبرنامه ناپذیر انکار ضرورت بر محیطی،

 نندک استفاده سازمانی ساختار چه از باید که دهند تشخیص بتوانند مدیران تا کندمی ریزی طرح را اهداف آن به دستیابی نحوه
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 رارق دهاستفا مورد را سرپرستی و هدایت سبک کدام ؛ گیرند کار به هاییتخصص چه با را کارکنانی نوع چه منصب هر برای و

 با. دارد اپوی ماهیتی ریزیبرنامه فرایند بدیهی ست که . است مدیریت شالوده ریزی برنامه واقع در گفت توانمی بنابراین. دهند

 الزم هک طوری به. است منطقی بسیار امری شده تنظیم هایبرنامه در نظر تجدید دسترسی، قابل اطالعات میزان تغییر به توجه

 و تغییر ترتیب این به. گردد آن جایگزین جدیدی های برنامه و شود نهاده کنار قدیمی هایبرنامه معین انیزم مقاطع در است

.در سالهای اخیر توجه روز افزونی نسبت به (6)شودمی ریزیبرنامه فراگرد پذیریانعطاف و پویایی موجب ها برنامه مستمر اصالح

رنامه ریزی استراتژیک به عمل آمده و تنها راه اثر بخشی و کارآمدی مدیران ، در بهره گیری از این شیوه برنامه ریزی جستجو ب

ه افزونی پیدا کردها اهمیت روزهای سریع محیط بیرونی سازمانریزی استراتژیک با توجه به تغییرات و چالششده است. برنامه

قبل از آنکه یک تکنیک و فن باشد یک نحوه تلقی و باور است که مدیران را به تفکر درازمدت و  ریزی استراتژیکاست. برنامه

آینده نگری و پیش بینی افقهای دوردست؛ ترغیب می کند. در سازمانی که این باور و اعتقاد وجود نداشته باشد؛ بستر مناسبی 

ریزی استراتژیک چون چتری بر سازمان و عملیات و اقدامات رنامهریزی استراتژیک وجود نخواهد داشت. ببرای رشد و نضج برنامه

آوری .در سنوات اخیر با تغییرات شگفت(7)کندگسترد و مدیران و مسئوالن امور را در انجام فعالیت هایشان هدایت میآن سایه می

اند که با تعیین و تبیین اهداف و ماموریت های سازمان در درازمدت که سازمان ها را احاطه کرده است مدیران به فراست دریافته

د را به ثمر رسانند؛ سازمان بهتر کار می کند و نسبت به محیط خود واکنش های مناسبتری نشان می می توانند برنامه های خو

ی .از سوی دیگر فکر بکارگیر(8)دهد. از این رو استفاده از برنامه ریزی استراتژیک؛ به عنوان یک ضرورت در سازمان مطرح می گردد

رای بلند تواند بای نمیبرنامه ریزی استراتژیک در موسسات انتفاعی و عمومی؛ براین پایه استوار است که هیچ دانشگاه و دانشکده

یزی رتواند به طور ایستا دوام پیدا کند در حالیکه بایستی به سوی برنامهمدت به صورت ایستا باقی بماند. یک موسسه آموزشی نمی

ریزی استراتژیک از جمله عواملی است که در .برنامه(9)رساند روی آورندگیری را به حداقل میهای تصمیماناستراتژیک که بحر

ها در محیط به شدت متغیر خاطر آن است که سازمانپیشبرد اهداف سازمان و ترکیب عوامل سازمانی نقش بسزایی دارد و این ب

ک ریزی استراتژیباشند و برای سازگاری مداوم با محیط پر تغییر الزم است سازمان از یک برنامهدر حال فعالیت کسب وکار می

 ن برنامهریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت در سازمانها مطرح شده و به کمک ای.استفاده از برنامه(10)موفق برخوردار گردند

های خود را در آینده معین ساخته و سازمان را در مقابل تغییرات و تحوالت فردا مجهز شود جهت گیریریزی؛ مدیریت قادر می

پذیری یک برنامه استراتژیک و همچنین تغییر مستمر و اصالح آن نیازمند شناسایی عوامل موثر بر ف.پویایی و انعطا(11)سازد

ریزی استراتژیک بهبود و اصالح آن فراهم گردد.از همین رو ضرورت موفقیت آن است تا از طریق شناسایی عوامل موفقیت برنامه

در شود.تلف و از جمله در دانشگاه علوم پزشکی همدان احساس میهای مخریزی در سازمانشناسایی عوامل موفقیت این برنامه

 نیاست و انجام آن در دستور کار ا دهکه به طور کامل اجرا شود انجام نش کیاستراتژ ای همدان برنامه یدانشگاه علوم پزشک

ژوهش پ نیدر ا یعلم و تکنولوژ دشبریدانشگاه در پ نیا تیبا توجه به اهم نیموضوع و همچن نیدانشگاه قرار دارد. با توجه به ا

 شود. بندی تیهمدان اولو یدر دانشگاه علوم پزشک کیاستراتژ یزری برنامه تیشود تا عوامل موثر بر موفق-یتالش م

ماید. در نهایی است که تغییرات محیطی شدید و نسبتاً پرفشاری را تجربه میدانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از سازمان

ریزی استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از ابزارهای اصلی برای دستیابی به اهداف است. و این هحال حاضر برنام

ای مطمئن را رقم بزند مگر اینکه به بینش استراتژیک مسلح باشد؛ زیرا مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک تواند آیندهسازمان نمی

تواند عامل موفقیت آن شود. از طرفی با توجه از جمله این سازمان می باشد. و می محور اصلی مدیریت علمی و صحیح هر سازمان

ای هبه افزایش روزافزون مسائل بهداشتی و درمانی و مساله بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود؛ دیوانساالری و کاغذبازی

د با وظایف کاری؛ افزایش الزامات و استانداردهای ابالغی های پزشکی؛  عدم تناسب تخصص افرادست و پاگیر؛ افزایش شدید هزینه

ود را گیری خوزارت بهداشت و نظایر آن مدیریت دانشگاه را مجبور نموده است تا با تدوین برنامه ریزی استراتژیک مناسب؛ جهت

ندی عوامل بشناسایی و اولویتریزی استراتژیک به سمت تحقق اهداف بلند مدت را تعریف و تبیین نماید به منظور انجام برنامه

 ریزی استراتژیک موفقموثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک امری ضروری و الزم است تا با کمک آن بتوان در اجرای برنامه

بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی همدان می اولویتهدف اصلی این پژوهش، بود. 

 د. باش
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 روش کار
پیمایشی  انتخاب گردیده است. این تحقیق دارای ماهیت   -از نظر ماهیت تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی 

ری و اخذ گیکاربردی است. توصیفی به خاطر بررسی اولویت بندی عوامل موثر برموفقیت برنامه ریزی استراتژیک و برای اندازه

ای استفاده شده که به بررسی مولفه های آن شامل د تحقیق می باشد. جهت سنجش آن از پرسشنامهاطالعات از جامعه آماری مور

 ،ایجاد و حفظ مشارکت تیمی در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک ،جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در برنامه ریزی استراتژیک

سازمانی تعهد ،مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیکآگاهی  ،پذیریش کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت تغییر و ارزیابی صحیح محیطی و همچنین وجود پایگاه داده ها و سیستم اطالعات  و در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

 پرداخته شده است. برنامه ریزی استراتژیک مناسب مدیریت در

 

 ونهجامعه ی آماری و تعداد نم
و مسئولین برنامه  جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سطوح مدیریت

 نمونه گیری از نوع خوشه ای بوده نفر می باشند. 600است که تعداد آنها حدود  1396ریزی استراتژیک در سطح استان در سال 

هر چند که روایی و  .ندداد لینفر جامعه نمونه را تشک 235کوکران استفاده شده که تعداد  حجم نمونه از فرمول نییتع یبرا که

پایایی پرسشنامه ها در تحقیقات مشابه قبلی تایید شده است با این حال ، عالوه بر اشراف پژوهشگر بر موضوع مورد 

پاالیش  باو امر رسیده و پس از اخذ نقطه نظرات آنان  مطالعه،پرسشنامه تنظیم شده به رؤیت اساتید )راهنما و مشاور( وکارشناسان

گیری نسبت به اصالح آن اقدام و در نهایت پرسشنامه نهایی تنظیم گردیده است و بر این اساس مجددا روایی وسیله اندازهمکرر 

د پایایی استفاده شده در این تحقیق با توجه به نوع پرسشنامه از شاخص آلفا جهت برآور .به طریق محتوایی حاصل شده است 

با توجه  . شد و آزمون آلفا استفاده spssافزار برای محاسبة کمیت مورد نظر برای سنجش پایایی پرسشنامة تحقیق، از نرماست. 

   توان استنباط کرد که پرسشنامة پژوهش، پایایی نسبتاً باالیی داشته باشد.مطلوب است، می %70به اینکه معموالً پایایی فراتر از 

در  .آوری شده از آماره های توصیفی و تحلیلی استفاده شده استهای جمعدر این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده

خش در ب، واریانس، انحراف معیار و انهیم نما، ار،یاز مع انحراف ن،یانگیم ،یفراوان عیتوز رینظ یآمار یهااز روش یفیبخش آمار توص

آزمون فریدمن  برای رتبه و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک و آزمون   رینظیی هااز روش یلیآمار تحل

شده استفاده  هابه منظورپردازش داده 19spssکار از نرم افزار  نیا ی. براشده استاستفاده نی و ویلکاکسون وایت-هایی مانند من

 حل راه هب شباهت براساس بندی اولویت تاپسیس یا آزمون های فوق ، از تکنیکاست.در بخش آمار تحلیلی این پژوهش عالوه بر 

 و گزینه ینبهتر انتخاب و مختلف های گزینه مقایسه و بندی رتبه برای توان می تکنیک این استفاده شده است که از آل نیز ایده

 است. شاخصه چند گیری صمیمت های مدل بهترین از یکی مدل این نمود. استفاده ها گزینه بین فواصل تعیین

 

 یافته ها
د برنامه به نظر می رس کیاستراتژ یزیبا توجه بررسی های صورت گرفته علی رغم تالش های انجام گرفته در حوزه برنامه ر

فعالیت های صورت گرفته هنوز هم کافی نبوده و این امر موجب گردیده بهره وری نیروی انسانی در بخش های مختلف مورد 

دارد و اهمیت تأثیر کیاستراتژ یزیبرنامه ر تیمشخص گردد که چه عواملی بر موفق هیی قرار نگرفته باشد. بنابراین چنانچشناسا

آنها چه میزان است، می توان در مرحله بعدی با توجه به آن عوامل و شاخص ها، برنامه ریزی و مدیریت مناسبی را اتخاذ نمود .از 

 یزیبرنامه ر تی، شناسایی عوامل مؤثر بر موفق ختلفتا با مرور ادبیات و بررسی مدل های ماین رو، این تحقیق درصدد است 

 انجام دهد.  کیاستراتژ

 

 یفيتوص یها افتهی
نفر  106( بودند  که از نظر سنی % 6/33نفر زن ) 79کل نمونه( و  % 4/66نفر از نمونه ها،  مرد ) 156در این پژوهش تعداد 

آن  یایگو جینتاسال سن دارند، 50( باالتر از%6/9نفر) 16سال  و  50تا  41( بین %53/1نفر) 113ال ، س 40تا  30( بین %40)

 کیاست که نزد نیو باالهستند و نکته قابل توجه ا یانسالیم یدرصد از جامعه مورد مطالعه در محدود سن 55به  کیاست که نزد
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رست د یزیر رنامهبسازمان  طیبا توجه به شرا دیقرار دارند که با یشستگبازن یجامعه مورد مطالعه در محدود سن نیدرصد ا 16به 

براساس آخرین مدرک .ندیمدون نما کیاستراتژ یزیجوان در قالب برنامه ر یانسان یرویو ورود ن یانسان یروین یدر جهت خروج

(دارای مدرک %2/33نفر) 78التر ، ( دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و با%1/65نفر) 153تحصیلی افراد حاضر در این مطالعه

(دارای مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس بودند. بر اساس سنوات خدمتی افراد در دانشگاه علوم % 7/1نفر ) 4تحصیلی لیسانس  و 

(دارای سابقه %5/14نفر ) 34سال و 20تا 11( بین %5/14نفر) 80سال ،10( دارای سابقه کمتر از%5/51نفر ) 121پزشکی همدان، 

 سال هستند. 20االتر ازب

 راتژیکاست ریزی برنامه بر موفقیت موثر های مولفه بندی اولویت در مرد و زن کارکنان دیدگاه اختالف گویای پژوهش نتایج

از نظر کارکنان زن دارای باالترین اولویت   آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک باشد، که بر اساس آن می

در اولویت اول قرار می  جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در برنامه ریزی استراتژیک است در مقابل از دیدگاه کارکنان مرد،

 (.1ول )جد آخر قرار دارد. تیدر اولو  12/3 نیانگیبا م کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآ یو ساختار سازمانگیرد 

 ( : توزیع فراوانی ميانگين مولفه های برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه کارکنان زن و مرد1جدول )

 نمره میانگین
 مرد زن

 میانگین میانگین

 89/3 17/4 پذیریش کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

 48/4 28/3 جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در برنامه ریزی استراتژیک

 65/3 46/3 ایجاد و حفظ مشارکت تیمی در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک

 87/3 17/3 مدیریت مناسب وجود پایگاه دادها و سیستم های اطالعات

 45/3 11/3 در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک مدیریت تغییر

 51/3 33/3 در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی صحیح محیطی

 07/4 28/4 آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک

 77/3 09/3 ساختار سازمانی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

 

آزمون فردیدمن جهت اولویت بندی مولفه های موثر برموفقیت برنامه ریزی استراتژیک گویای آن است که اختالف  نتایج

 آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیکا وجود دارد و برای میانگین مولفه ی معناداری بین این مولفه ه

 (.2دارای بیشترین اولویت است)جدول 

 (: اولویت بندی مولفه های  موثر برموفقيت برنامه ریزی استراتژیک2جدول )

 df Chi-Square sig میانگین نمره میانگین

    3.93 انش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیکآگاهی مدیران ارشد از د

    3.74 جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در برنامه ریزی استراتژیک

    3.63 ایجاد و حفظ مشارکت تیمی در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک

 000./0 2.495 7 3.59 پذیریش کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
    3.44 در فرآیند برنامه ریزی استراتژیکسازمانی  تعهد

    3.36 در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی صحیح محیطی

    3.22 مدیریت مناسب وجودپایگاه دادها وسیستم های اطالعات

    3.18 در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک مدیریت تغییر
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ان می نشای موفقیت برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه کارکنان زن و مرد   مولفه ه  ویتنی برای بررسی -منآزمون  نتایج

ر د یمیو حفظ مشارکت ت یجادا و جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در برنامه ریزی استراتژیکدر که تفاوت معناداری دهد،

یجاد و حفظ مشارکت تیمی در فرآِیند برنامه اوجود دارد. در بین کارکنان زن مولفه هایی چون یک استراتژ یزیبرنامه ر یندفرآِ

ارکنان در بین  ک جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در برنامه ریزی استراتژیکدر مقابل  بیشتر دارد اهمیت ریزی استراتژیک

 (.3مرد بیشتر است )جدول

 راتژیک. بررسی دیدگاه زنان و مردان  نسبيت به مولفه های موفقيت برنامه ریزی است(:3)جدول

 متغیر  وابسته
 میانگین گروه ها

U sig 
 مردان زنان

 111/0 765/2 42/67 78/69 پذیرش کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

 001/0 153/0 31/67 55/61 جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در برنامه ریزی استراتژیک

 007/0 712/0 52/61 87/68 زی استراتژیکایجاد و حفظ مشارکت تیمی در فرآِیند برنامه ری

 109/0 331/1 83/69 27/68 مدیریت مناسب وجودپایگاه دادها و سیستم های اطالعات

 211/0 471/0 38/68 37/67 در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک مدیریت تغییر

 229/0 315/0 58/63 38/61 در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی صحیح محیطی

 133/0 717/0 84/65 51/64 آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک

 115/0 812/0 71/69 84/68 ساختار سازمانی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

 

یک استراتژ یزیبرنامه ر یتموفق یبه مولفه ها یالتکارکنان برحسب تحص یدگاهد کروسکال والیس برای بررسیآزمون  نتایج

کت ارـجلب و مشیک و استراتژ یزیبرنامه ر یندکارکنان در فرآ یریشپذدر بین مولفه های  که تفاوت معنادارینشان می دهد،

 (.4)جدولیک  وجود دارد استراتژ یزیازمان در برنامه رـارشد س یریتمد

 مه ریزی استراتژیکبررسی دیدگاه کارکنان برحسب تحصيالت به مولفه های موفقيت برنا (:4) جدول 

 متغیر وابسته
 میانگین رتبه ی گروه ها

x sig 
 فوق لیسانس و باالتر لیسانس کمتراز لیسانس

پذیریش کارکنان در فرآیند برنامه ریزی 

 استراتژیک
87/62 46/60 87/69 765/2 000/0 

جلب و مشارکت مدیریت ارشد سازمان در برنامه 

 ریزی استراتژیک
58/61 25/68 58/62 417/2 000/0 

ایجاد و حفظ مشارکت تیمی در فرآِیند برنامه 

 ریزی استراتژیک
67/64 25/62 67/64 391/0 129/0 

مدیریت  وجودپایگاه دادها وسیستم های اطالعات

 مناسب
97/64 25/66 97/63 222/3 111/0 

 099/0 897/0 97/67 25/68 97/67 در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک مدیریت تغییر

در فرآِیند برنامه ریزی  ارزیابی صحیح محیطی

 استراتژیک
87/65 87/67 87/64 423/0 209/0 

آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه 

 ریزی استراتژیک
58/62 58/64 58/62 587/0 321/0 

 189/0 767/0 58/64 65/65 64/66 سازمانی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تعهد
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 برای توزیع فراوانی میزان (ISDM)1ج حاصل از جمع جبری گویه ها براساس فاصله انحراف معیار از میانگین یا معیار نتای

درصد از جامعه آماری معتقدند  14وجود مولفه های برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی همدان، نشان می دهد 

درصد پیاده سازی  مولفه های برنامه ریزی  41لی پیاده شده است،در مقابل برنامه ریزی استراتژیک در سازمان در سطح عا

 درصد در سطح ضعیف طبقه بندی نموده اند. 23استراتژیک را در حد متوسط و 

 

 یافته های استنباطی
ت؟با توجه ه اساستراتژیک چگون ریزی برنامه برموفقیت موثر های مولفه بندی اولویت سوال اصلی تحقیق این بوده است که

ا ب آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک، اولویت و اهمیت عامل  فردیدمن به نتایج  بدست امده از آزمون

استراتژیک در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک  ریزی برنامه در سازمان ارشد مدیریت مشارکت و ازعامل جلب 3.93میانگین 

ازعامل  3.74با میانگین استراتژیک  ریزی برنامه در سازمان ارشد مدیریت مشارکت و جلبت و اهمیت عامل اولوی بیشتراست.

ت و اهمیت اولوی در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک بیشتراست. ایجاد و حفظ مشارکت تیمی در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک

پذیریش کارکنان در فرآیند برنامه ازعامل    3.63با میانگین  ریزی استراتژیکایجاد و حفظ مشارکت تیمی در فرآِیند برنامه عامل 

زی پذیریش کارکنان در فرآیند برنامه ریاولویت و اهمیت عامل  در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک بیشتراست. ریزی استراتژیک

 در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک بیشتراست. تراتژیکسازمانی در فرآیند برنامه ریزی اس ازعامل تعهد 3.59با میانگین  استراتژیک

در فرآِیند برنامه  ازعامل ارزیابی صحیح محیطی 3.44با میانگین  سازمانی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تعهداولویت و اهمیت 

  در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک بیشتراست. ریزی استراتژیک

ازعامل وجودپایگاه دادها  3.36با میانگین  در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی صحیح محیطیعامل اولویت و اهمیت 

دها عامل وجودپایگاه دااولویت و اهمیت  مدیریت مناسب در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک بیشتراست. وسیستم های اطالعات

در موفقیت  در فرآِیند برنامه ریزی استراتژیک ل مدیریت تغییرازعام 3.22با میانگین مدیریت مناسب  وسیستم های اطالعات

، در پژوهش خویش تحت عنوان عوامل مهم موفقیت برنامه ریزی (13)کیلی  و (12)برنامه ریزی استراتژیک بیشتراست . هاریس

مایت شارکت کارکنان؛ حاستراتژیک؛ به ده عامل مهم موفقیت برنامه ریزی استراتژیک اشاره نموده که این عوامل به ترتیب شامل: م

مدیر ارشد اجرایی؛ شرح نیازها؛ برنامه ریزی مناسب؛ انتظارات واقعی؛ مراحل پروژه؛ امکانات مناسب؛ چشم انداز و اهداف روشن؛ 

تالش زیاد و تمرکز روی این موارد میشود که با اولویت بندی عوامل در این پزوهش هم خوانی ندارد که میتوان علت ان را نوع 

 ان،نیروی انسانی و سیاست های کلی مدنظر قرار داد.سازم

از دانش برنامه ، نشان داده که از بین عوامل مختلف تاثیر گذار؛ چهار عامل: فرهنگ سازمانی؛ آگاهی مدیران ارشد (14)الفتی

ریزی؛ جلب مشارکت ارشد و ایجاد مشارکت تیمی به ترتیب اولویت بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک تاثیر داشته اند که با نتایج 

،تاثیر پنج عامل مشارکت مدیران ارشد؛ آگاهی مدیران ارشد از اهمیت برنامه ریزی (15)تحقیق هم سو نمی باشد.رسولیان

استراتژیک؛ مشارکت کارکنان؛ مدیریت تغییر و ارزیابی صحیح محیطی در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز 

 ی؛ پذیرش کارکنان و وجود پایگاه داده ها رد شدند.که با نتایج تحقیق هم سو می باشد. ایران تایید شده و سه عامل تعهد سازمان

 نشان مرد و زن کارکنان دیدگاه از استراتژیک ریزی برنامه موثر بر موفقیت های مولفه  بررسی برای نی وایت من آزمون نتایج

 میتی مشارکت حفظ و و ایجاد استراتژیک ریزی برنامه در سازمان ارشد مدیریت مشارکت و جلب معناداری در تفاوت دهد،که می

 رنامهب فرآِیند در تیمی مشارکت حفظ و ایجاد چون هایی مولفه زن کارکنان بین در. دارد وجود استراتژیک ریزی برنامه فرآِیند در

 ارکنانک  بین در استراتژیک ریزی امهبرن در سازمان ارشد مدیریت مشارکت و جلب مقابل در دارد بیشتر اهمیت استراتژیک ریزی

 است.   بیشتر مرداهمیت

 استراتژیک ریزی برنامه موفقیت های مولفه به تحصیالت برحسب کارکنان دیدگاه بررسی برای والیس کروسکال آزمون نتایج

 دارش ومدیریت مشارکت و جلب استراتژیک و ریزی برنامه فرآیند در کارکنان پذیریش معناداری در تفاوت دهد،که می نشان

                                                   
1 Interval of standard Deviation from Mean 
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 به طوری که کارکنان با مدرک فوق لیسانس و باالتر به اهمیت پذیریش.دارد وجود  آنان بین استراتژیک ریزی برنامه در سازمان

 استراتژیک قائل هستند. ریزی برنامه فرآیند در کارکنان

برنامه  ریبدست آمده از هشت متغ یهمبستگ بیمقدار ضر، TOPSIS سیتاپس کیتکن لیتحلنتایج حاصل از با توجه به 

 01/0کمتر از  ی( چون مقدار سطح معنادارsig) ی( و سطح معنادارr) زانیم ، کیاستراتژ یزیبرنامه ر تیموفق و کیاستراتر یزیر

لب ، ج کیراتژاست یزیبرنامه ر تیارشد از دانش و اهم رانیمد یآگاه یهاریمتغ نیبارتباط   یباشد نشان دهنده یدرصد م 0.5و 

 کیاستراتژ یزیارشد سازمان در برنامه ر تیری، جلب و مشارکت مد کیاستراتژ یزیارشد سازمان در برنامه ر تیریو مشارکت مد

، ساختار  کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآ کارکنان شیری، پذ کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ یمیو حفظ مشارکت ت جادی، ا

 ستمیس ادها ود گاهی، وجودپا کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ یطیمح حیصح یابی، ارز کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآ یسازمان

 یه طوردار است .ب یمعن یزیر مهبرنا تیو موفق کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ رییتغ تیریمناسب  و مد تیریاطالعات مد یها

( ، جلب و r=0.542)کیاستراتژ یزیبرنامه ر تیارشد از دانش و اهم رانیمد یهمچون آگاه ییمولفه ها زانیکه  با باالرفتن م

 یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ یمیو حفظ مشارکت ت جادی(، اr=0.424) کیاستراتز یزیارشد سازمان در برنامه ر تیریمشارکت مد

تواند  یهمدان م یدر دانشگاه علوم پزشک (r=0.372)کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیکارکنان در فرآ شیری( ، پذr=0.414)کیتژاسترا

 لیتحل نی( در اRچندگانه) یهمبستگ بیداشته باشند. ضر ییبسزا ریتاث یکیاستراتژ یزیبرنامه ر زیام تیموفق یساز ادهیدر پ

برنامه  تیاهمارشد از دانش و  رانیمد یآگاه یها ریدهد متغ یاست که نشان م 54/0( برابر R2) نییتع بیو ضر 74/0برابر 

در  ارشد سازمان تیری، جلب و مشارکت مد کیاستراتژ یزیارشد سازمان در برنامه ر تیری، جلب و مشارکت مد کیاستراتژ یزیر

 یزیبرنامه ر دنیکارکنان در فرآ شیری، پذ کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ یمیو حفظ مشارکت ت جادی، ا کیاستراتژ یزیبرنامه ر

،  کیاتژاستر یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ یطیمح حیصح یابی، ارز کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآ یساختار سازمان،  کیاستراتژ

 راتییدرصد از تغ 54کیاتژاستر یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ رییتغ تیریمناسب  و مد تیریاطالعات مد یها ستمیس دادها و گاهیوجودپا

نگاره نمایش داده است. ستون  Bمقادیر ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و ثابت در ستون . کندیم نییرا تب  یزیبرنامه ر تیموفق

بعدی انحراف معیار ضریب رگرسیون است و بتا نشان دهنده میزان تغییر متغیر وابسته )بر اساس واحد انحراف معیار( به ازای 

 Bبرای آزمودن ضریب رگرسیون می باشد که نسبت ضریب tآزمون  tبه اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است و  ریتغیی

/.،  05برای معنی داری باالتر از tمی باشد. که متغیرهای با سطح  t یبه انحراف معیار می باشد و ستون آخر سطح معنی داریب را

ستفاده ا یمیباشد از توزیع تمعنی دار محسوب می گردند. از آنجا که توزیع ضریب زاویه نرمال است و انحراف میانگین آن نامعلوم 

همان  ایرگرسیون چند متغیره نشان می دهد که به طور کلی متغیرهای مستقل این تحقیق با متغیر وابسته  لی. تحلمینمایم

واریانس متغیر وابسته  54 /.و نشان می دهد54( برابر R2ارتباط معنی داری می باشد و) یدارا  کیاستراتژ یزیر برنامه تیموفق

 یزیبرنامه ر تیارشد از دانش و اهم رانیمد یآگاه یها ریتوان به وسیله رابطه خطی آن با متغیرهای مستقل  ازجمله متغ را می

رنامه ب ندیدر فرآِ یمیتو حفظ مشارکت  جادی، ا کیاستراتژ یزیارشد سازمان در برنامه ر تیری، جلب و مشارکت مد کیاستراتژ

،  کیراتژاست یزیبرنامه ر ندیدر فرآ ی، ساختار سازمان کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیر فرآکارکنان د شیری، پذ کیاستراتژ یزیر

 تیریمناسب  و مد تیریاطالعات مد یها ستمیدادها وس گاهی، وجودپا کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ یطیمح حیصح یابیارز

از دانش و  ارشد رانیمد یهم چون آگاه ییها بتا مولفه زانیجه مپیش بینی نمود .و با تو کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ رییتغ

 یمیو حفظ مشارکت ت جادیا ک،یاستراتژ یزیارشد سازمان در برنامه ر تیریجلب و مشارکت مد ک،یاستراتژ یزیبرنامه ر تیاهم

 زیام تیموفق یرا براجرا ریتاث نیبشتر کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیکارکنان در فرآ شیریو پذ کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآِ

 همدان را دارند. یدر دانشگاه علوم پزشک کیاستراتژ یزیبرنامه ر

 

 بحث و نتيجه گيری
 رسد می نظر حوزه برنامه ریزی استراتژیک به در گرفته انجام بررسی های صورت گرفته علی رغم تالش های به با توجه

 مورد مختلف های بخش در انسانی نیروی وری بهره گردیده موجب امر این و نبوده فیهم کا هنوز گرفته صورت های فعالیت

 اهمیت و تأثیردارد موفقیت برنامه ریزی استراتژیک بر عواملی چه که گردد مشخص چنانچه بنابراین باشد. نگرفته شناسایی قرار

 نمود اتخاذ را مناسبی مدیریت و ریزی ها، برنامه صشاخ و عوامل آن به توجه با بعدی مرحله در توان می است، میزان چه آنها
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موفقیت برنامه  بر مؤثر به اولویت بندی عوامل ، مختلف های مدل بررسی ادبیات و مرور با تا بود درصدد تحقیق این رو، این از.

 . ریزی استراتژیک پرداخته و میزان تاثیر آنها بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک را تعیین نماید

 

 پيشنهادات
 می پیشنهاد اند، شده گرفته نظر در دانشگاه علوم پزشکی همدان رانیحاضر، کارکنان و مد قیکه در تحق نیبا توجه به ا

 مختلف تحقیقات از حاصل نتایج مقایسه با تا دهند، دانشگاه علوم پزشکی  کشور انجام را در بررسی چنین بعدی محققان گردد،

به دنبال اولویت بندی مولفه های موثر   حاضر تحقیق در .گردد حاصل نتایج، بکارگیری در بیشتر اعتمادو  اطمینان زمینه این در

به دنبال تبیین تاثیر این مولفه  می آتی پیشنهاد محققان به بنابراین برموفقیت برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه علوم پژشکی

میشود تاثیر مولفه های برنامه ریزی استراتژیک را بر  آتی پیشنهاد محققان ند. بهها بر میزان موفقیت برنامه ریزی استراتژیک باش

  میزان بهره وری کارکنان علوم پزشکی مورد سنجش قرار دهند.
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