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  چكيده
زي ري ريزي استراتژيك و وجود عواملي كه موفقيت فرايند برنامه با توجه به اهميت روز افزون برنامه

دهند، پيش نياز تدوين و اجراي درست استراتژي براي شركت ملي گاز  استراتژيك را تحت تاثير قرار مي
در اين تحقيق تالش شده است . ريزي است ها در فرايندبرنامهاسايي اين عوامل و لحاظ نمودن آنايران، شن

  مقاالت جديد،عم از كتب، مجالتشركت ملي گاز و ساير منابع ا و كارشناسان با تكيه بر تجربيات مديران
ريزي استراتژيك شناسايي شده و به منظور موفقيت در اين فرايند  مه اين عوامل قبل از پرداختن به برنا... و

  و پردازش كاربردي و از نظرگردآوري، نظر هدفكه از تحقيق حاضر. مهم و حياتي اعمال گردند
ريزي استراتژيك در شركت ملي  موثر بر موفقيت برنامه، با هدف شناسايي عوامل  توصيفي است،اطالعات

گاز ايران درصدد است تا نقش عوامل سازماني را در اثربخشي اين فرايند نشان دهد و مديران اين شركت 
ريزي استراتژيك  با عنايت به اين عوامل بتوانند راهبردهاي مناسب را جهت طراحي، تدوين و اجراي برنامه

 استراتژيك در ريزي در اين تحقيق ارتباط هشت عامل عمده با موفقيت برنامه. ي نمايندساز به درستي پياده
ر فرايند شركت ملي گاز ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت تاثير پنج عامل مشاركت مديران ارشد د

شاركت تيمي مريزي استراتژيك،  و اهميت برنامهاز دانش   آگاهي مديران ارشدريزي استراتژيك، برنامه
ريزي استراتژيك و ارزيابي درست  ريزي استراتژيك مديريت تغيير در فرايند برنامه كاركنان در فرايند برنامه

   . در شركت ملي گاز ايران مورد تاييد قرار گرفتريزي استراتژيك  درموفقيت برنامهمحيطي

   ملي گاز ايراندي موفقيت، شركتريزي استراتژيك، عوامل كلي برنامه:  كليديهاي واژه
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 مقدمه
هاي بزرگ، متوسط و كوچك  هاي اقتصادي جهان را تركيبي از سازمان امروزه فعاليت

ها در محيطي متالطم و بازاري به شدت رقابتي به دنبال  همه اين سازمان. دهند انجام مي
ريزي استراتژيك در  برنامه. ضاي نيازهاي مشتريان خود هستندپيروزي در برابر رقبا و ار

ها در بازار رقابت  صورت تدوين و اجراي درست، ابزاري سودمند براي موفقيت شركت
  هاي  در سازمان  استراتژيك ريزي تاثير برنامه .تواند آنها را سرپا نگه دارد جهاني بوده و مي

تواند   مي  مديران  توسط  استراتژيك ريزي  برنامه يريكارگ ه نيست، ب  پوشيده  بركسي امروزي
 عدم ها  مشكل اصلي برخي سازمان.بار آورد ها به  سازمان  براي  مثبتي  ثمرات در درازمدت

به دليل . باشد وجود برنامه استراتژيك و يا عدم موفقيت در تدوين و اجراي آن مي
ي خاص براي هر سازمان، ها توقعي وجود مو استراتژيك ريزي پيچيدگي فرايند برنامه

 در شركت ملي گاز ايران .توان يك بهترين روش را براي اين فرايند مهم پيشنهاد كرد نمي
كنون برنامه استراتژيك تدوين و اجرا نشده است و انجام آن در دستور كار شركت ملي تا

ع گاز در پيشبرد به اهميت صناي  به اين موضوع و همچنين با توجه با توجه،گاز قرار دارد
ريزي  شود تا عوامل موثر بر موفقيت برنامه اهداف ملي كشور در اين تحقيق تالش مي

تحقيق حاضر با هدف شناسايي عوامل . استراتژيك در شركت ملي گاز ايران شناسايي شود
 درصدد است تا نقش ،ريزي استراتژيك در شركت ملي گاز ايران موثر بر موفقيت برنامه

اني را در اثربخشي اين فرايند شناسايي نموده تا مديران اين شركت با توجه به عوامل سازم
ريزي  اين عوامل بتوانند راهبردهاي مناسب جهت طراحي، تدوين و اجراي برنامه

  .سازي نمايند استراتژيك به درستي پياده
  

 ادبيات پژوهش
گاهي از تحوالت را آ ، سريع و تغييرات پرشتاب محيطي در جهان امروز يشرفت و توسعهپ

اعتمادي ناشي از  بي؛ بر كسي پوشيده نيست ريزي برنامه نياز به. ضروري ساخته است
انكارناپذير تبديل  ريزي را به ضرورتي تر برنامه كسب سود بيشگرايش بهتغييرات محيطي و

 موثر و مفيد در سطوح  بسيار استراتژيك يك كانال ارتباطيريزي نظام برنامه. كرده است
 ريزي هايي كه اقدام به تدوين برنامه اكثر سازمان. آورد ختلف هرم سازماني را به وجود ميم

  دوره آموزش مديريت كاربردي نقشمانندفرايند اين  كه اند دريافته، اند استراتژيك كرده
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ي زيباي مديريت نوين ها يكي از جلوه.  در اعتال و درك مديريتي آنان داشته استمهمي
گيري از   الزم براي بهرهتدبير انديشيها به مشاركت عمومي و   سازمانضرورت رويكرد

عوامل اساسي  ريزي استراتژيك برنامه ]7[. در راه نيل به اهداف استمنابع انساني
مناسب ارايه  يها ، گزينهها كند و براي رسيدن به هدف محيطي را تحليل مي خطرآفرين

سازمان و  اتژيك فرآيند تعيين اهدافاستر ريزي برنامه به عبارت ديگر،. دهد مي
. است  براي تحقق آن اهداف،هاي جامع عملياتي و اجرايي  طرح گيري درباره تصميم

:  استراتژيك عوامل گوناگوني تاثيرگذارند كه اهم آنها عبارتند ازريزي درنظام برنامه
محيطي، هاي شرايط   اندازه سازمان، نوع مديريت، پيچيدگي،بزرگي يا كوچكي سازمان

  .]7[ سازمانريزي هاي فرايند توليد، انواع مشكالت، و اهداف نظام برنامه پيچيدگي
  ... وها ، ساختارها، نظامها ، ديدگاهها ، نگرشها سياست و در غيير در شرايط محيطت

 تأثير گذاشته و در نهايت باعث تغيير ريزي ها و اهداف برنامه عواملي هستند كه بر آرمان
 را  ظرفيت و توانايي مقابله با چنين تغييراتي، در شكل عقالييريزي برنامه. ردندگ برنامه مي

 ريزي اين شرايط موجب رشد اين تفكر شد كه در برنامه. دشو نداشته و منجر به شكست مي
بايد بتوان مطابق با تغييرات، جهت حركت سازمان را تغيير داد و جهت و رفتار جديدي را 

برخالف .  استراتژيك شدريزي ساز ابداع برنامه ش زمينهاين نگر. در پيش گرفت
 استراتژيك، ريزي برنامه هدف ،شوند مي تعيين اهداف و ها آرمان آن در كه  سنتيريزي برنامه

بسته به نوع، تنوع و ماهيت تغييرات موجود در محيط . تبيين و تدوين استراتژي است
طبق  .]10[كار برده ا ب استراتژيك رريزي  سنتي و برنامهريزي توان تركيبي از برنامه مي

توسط ابزارهاي مديريتي  خصوص درصد استفاده ازدرآخرين تحقيقات انجام گرفته 
ريزي   برنامه، كه در مجله معتبر استراتژي و رهبري به چاپ رسيده2006مديران در سال 

ارا بوده آرا توسط مديران موسسات بزرگ د% 88استراتژيك بيشترين كاربرد را با كسب 
  ]17[. است

  
  ريزي استراتژيك عوامل موثر بر موفقيت برنامه

ريزي استراتژيك در شركت ملي گاز ايران  براي بررسي عوامل موثر بر موفقيت برنامه
هاي  يك از شركت چنين براي هيچ هم. تحقيق مشابهي در داخل كشور انجام نپذيرفته است

ولي در ارتباط با موضوع تحقيق .  استداخلي تحقيقي با اين عنوان صورت نپذيرفته
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يي در داخل كشور و مقاالتي در خارج از كشور تدوين گشته است كه با مطالعه ها نامه پايان
در دانشگاه و شركت  تمامي استفاده از آنها و نظر خبرگان و كارشناسان امر برنامه ريزي

 عوامل زير ،ي اين شركتملي گاز ايران و همچنين با در نظر گرفتن شرايط داخلي و خارج
ي پژوهش بر پايه ها  و فرضيهر شركت ملي گاز ايران شناسايي شدهبه عنوان عوامل موثر د

 عواملي كه واقعاً بر ، و آزمون فرضياتنامه پرسش و در نهايت با استفاده از شود آنها بنا مي
 ناسايي شده اوليهعوامل ش در زير به. موثرند شناسايي و ارايه مي شود زيموفقيت برنامه ري
  :گرددي آن اشاره مي ها به همراه رفرنس

 با نامه پايان كه به اين عامل در ريزي استراتژيك مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه .1
ريزي  آميز برنامه  ارايه مدلي براي سنجش آمادگي سازماني در اجراي موفقيت"عنوان

  با عنواناي  مقالهدر  و "عات اطالآوري فنهاي اطالعاتي و  استراتژيك سيستم
Essential Success Factors for Strategic Planning  عنوان ا مقاله ب درهمچنينو 

Strategic Planning 10 Critical Success Factors and Sure-Fire Ways to Failشاره  ا
  .شده است

 نامه پايان، در ين عاملبه اكه  ريزي استراتژيك از دانش و اهميت برنامه آگاهي مديران ارشد .2
 ريزي  دولت در اجراي برنامههاي صنعتي وابسته به بررسي مشكالت شركت"با عنوان 

 . اشاره شده است"استراتژيك
هاي اصلي مديريت  از وظايف و مسئوليت يكيدر توضيح اين عامل بايد گفت كه 

ناي كامل و جامع  استراتژيك به معريزي عالي هر سازمان درك مفهوم واقعي مقوله برنامه
هر مدير مسئوليت شناس، وظيفه دارد براي حفظ بقا و پويايي سازمان خود با . آن است

مديريت عالي بايستي در سطح سازمان، .  استراتژيك آشنا باشدريزي اصول و مباني برنامه
نقش ديگر .  استراتژيك را به وجود آوردريزي فضاي مناسب و موثر موردنياز جهت برنامه

بيني   پيشريزي يت عالي سازمان، كسب اطمينان در تطابق و سازگاري نظام برنامهمدير
نقش ديگر مديريت عالي سازمان افزون بر دخالت . هاي سازمان است شده، با ويژگي

ريزان، اخذ نتايج مطلوب كيفيت   ســـرپرستي و هدايت گروه برنامهمستمر و مستقيم در
مدير بايد تصميم بگيرد : گويد  ميپيتراف دراكر .]2[ها و گفتمان چهره به چهره است بحث

ترين  بنابراين، يكي از محوري. تي باشدكار و فعــاليت اصلي چيست و چه بايس
هاي  هاي مديريت عالي سازمان فرموله كردن اهداف تجاري و تبيين ماموريت مسئوليت
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ن از بديهي ترين ور و آرمان سازماشتدوين من .استاي بالندگي استاساسي سازمان در ر
هاي مديريت عالي بوده و تبلور و تجسم روح او را در كالبد سازمان به منصه  مسئوليت

  ]9[ .رساند  ميظهور
مطالعه " با عنوان نامه پاياندر كه  ريزي استراتژيك مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه .3

نامه با  در پايان و "يران در شركت ملي گاز اها سازي برنامه  و پيادهريزي نظام برنامه
ريزي  آميز برنامه  ارايه مدلي براي سنجش آمادگي سازماني در اجراي موفقيت"عنوان

 عنوانبا اي  و همچنين در مقاله " اطالعاتآوري هاي اطالعاتي و فن تراتژيك سيستماس
Factors and Sure-Fire Ways to Fail Strategic Planning 10 Critical Success اين  به

  .عامل اشاره شده است
ارايه مدلي براي " با عنوان نامه پاياندر كه  ريزي استراتژيك تعهد سازماني به فرايند برنامه .4

هاي  ريزي استراتژيك سيستم آميز برنامه سنجش آمادگي سازماني در اجراي موفقيت
  .به اين عامل اشاره شده است " اطالعاتآوري فناطالعاتي و 

ارايه مدلي " با عنوان نامه پاياندر كه  ريزي استراتژيك  فرايند برنامهپذيرش كاركنان در .5
ريزي استراتژيك  آميز برنامه براي سنجش آمادگي سازماني در اجراي موفقيت

  . به اين عامل اشاره شده است" اطالعاتآوري فنهاي اطالعاتي و  سيستم
ارايه مدلي براي "نامه با عنوان  ندر پاياكه  ريزي استراتژيك مديريت تغيير در فرايند برنامه .6

هاي  ريزي استراتژيك سيستم آميز برنامه سنجش آمادگي سازماني در اجراي موفقيت
  . به اين عامل اشاره شده است" اطالعاتآوري فناطالعاتي و 

ارايه "نامه با عنوان  در پايانكه  ريزي استراتژيك ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه .7
ريزي استراتژيك  آميز برنامه نجش آمادگي سازماني در اجراي موفقيتمدلي براي س

  . به اين عامل اشاره شده است" اطالعاتآوري فنهاي اطالعاتي و  سيستم
ارايه " نامه با عنوان در پايانكه  مناسبي اطالعات مديريت ها مها و سيست هوجود پايگاه داد  .8

ريزي استراتژيك  آميز برنامه قيتمدلي براي سنجش آمادگي سازماني در اجراي موف
 Essential Success و در مقاله با عنوان " اطالعاتآوري فنهاي اطالعاتي و  سيستم

Factors for Strategic Planningهاي  بررسي مشكالت شركت"نامه با عنوان   در پايان و
 شده  اشاره به اين عامل"استراتژيكريزي  ه به دولت در اجراي برنامهصنعتي وابست

  .است
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  . در قسمت منابع و ماخذ آمده استتحقيقات اين  كليهمشخصات كامل
  

  ريزي استراتژيك موفقيت برنامه
  ]25[ . چهار رويكرد عمده وجود دارد،ريزي استراتژيك جهت ارزيابي موفقيت برنامه

ريزي  در اين رويكرد ارزيابي ميزان موفقيت برنامه: قضاوت مبتني بر هدف .1
 .گيرد ساس ميزان دستيابي به اهداف انجام مياستراتژيك بر ا

ريزي استراتژيك در  در اين رويكرد اثربخشي برنامه: اي قضاوت تطبيقي يا مقايسه .2
 . كنند هاي مشابه مقايسه مي يك سيستم خاص را با ساير سيستم

براي ارزيابي در اين رويكرد يك سيستم با سيستم استاندارد : قضاوت هنجاري .3
 .گردد مقايسه مي

تمركز اين رويكرد مبتني بر آن است كه چگونه سيستم : قضاوت مبتني بر بهبود .4
كند يا  ريزي در طول زمان جهت پشتيباني از اهداف سازماني تكامل پيدا مي برنامه

 .گردد منطبق بر اهداف تجاري مي
با توجه به قضاوت مبتني بر هدف و قضاوت مبتني بر بهبود چهار بعد براي ارزيابي 

 ]25[ :ريزي استراتژيك ارايه شده است يت برنامهموفق
 ريزي  هاي برنامه هاي تجاري و استراتژي  ارتباط نزديك بين استراتژي:همراستايي .1
 ها و فرايندهاي داخلي شركت شناسايي عمليات: تحليل .2
هاي مديريتي  مسؤوليت و ها برنامه توسعه، هاي اولويت روي توافق عمومي :همكاري .3

 .شود  كاهش تعارضات ميكه خود منجر به
  ريزي در سازگاري با شرايط دايماً در حال تغيير توانايي برنامه: ها بهبود در توانايي .4

  
  هاي تحقيق فرضيه. 9

ادبيات موضوع ذكر گرديد و با توجه به  با توجه به تحقيقات گذشته كه نتايج آن در بخش
توجه به شرايط چنين با   هم در شركت ملي گاز ايران وريزي نظر كارشناسان امر برنامه

  : باشد  ميي اين پژوهش به شرح زيرها  فرضيه،شركت ملي گاز ايران
ريزي   موفقيت برنامهباريزي استراتژيك   مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه.1

 .ارتباط معناداري دارد ،استراتژيك در شركت ملي گاز ايران
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ريزي   موفقيت برنامها ب،ريزي استراتژيك رنامهآگاهي مديران ارشد از دانش و اهميت ب. 2
  .ارتباط معناداري دارداستراتژيك در شركت ملي گاز ايران 

ريزي   موفقيت برنامها ب،ريزي استراتژيك مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه. 3
 .ارتباط معناداري دارداستراتژيك در شركت ملي گاز ايران 

ريزي استراتژيك در   موفقيت برنامها ب،ريزي استراتژيك برنامهفرايند  تعهد سازماني به. 4
 .ارتباط معناداري داردشركت ملي گاز ايران 

ريزي استراتژيك   موفقيت برنامها ب،ريزي استراتژيك  پذيرش كاركنان در فرايند برنامه.5
 .ارتباط معناداري دارددر شركت ملي گاز ايران 

ريزي استراتژيك در   موفقيت برنامها ب،ريزي استراتژيك ه مديريت تغيير در فرايند برنام.6
 .ارتباط معناداري داردشركت ملي گاز ايران 

ريزي   موفقيت برنامهبا ،ريزي استراتژيك  ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه.7
 .ارتباط معناداري دارداستراتژيك در شركت ملي گاز ايران 

ريزي استراتژيك در شركت  موفقيت برنامه با ،مناسب MISها و  وجود يك پايگاه داده.8
  .ارتباط معناداري داردملي گاز ايران 

 
  روش تحقيق

و دستيابي به  ها  كاربردي و از لحاظ چگونگي پردازش داده،اين پژوهش از نظر هدف
توان  از سويي چون در تحقيقات توصيفي مي.  همبستگي است-نتايج از نوع توصيفي

 تحقيق حاضر از نوع ، مورد مطالعه را از طريق پيمايش ارزيابي كردهاي جامعه ويژگي
 يك پژوهش ميداني ،چنين با توجه به محتواي موضوع هم.  استپيمايشي و كاربردي

در اين روش كليه متغيرها در وضعيت طبيعي و در ميدان آزمايش مورد . گردد محسوب مي
اطالعات مورد نياز براي انجام تحقيق  ،گيرند و بر اساس مشاهدات واقعي بررسي قرار مي

ريزي   مديران، كاركنان، مشاوران و كارشناسان مرتبط با موضوع برنامه.گردد فراهم مي
دهنده جامعه آماري اين   تشكيل87ستاد شركت ملي گاز ايران در سال  استراتژيك در

از كاركنان،  نفر 200 جامعه آماري اين تحقيق از كه اينبا توجه به . باشند تحقيق مي
شركت ملي   در ،ريزي استراتژيك مديران، مشاوران و كارشناسان مرتبط با موضوع برنامه
 آماري با استفاده از روش   نمونه50گاز ايران تشكيل شده است، بر اساس جدول مورگان
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آوري اطالعات موردنياز  منظور جمع به. انتخاب شده است گيري تصادفي ساده نمونه
 .اي و تحقيق ميداني استفاده شده است عات كتابخانهاطال از ،تحقيق

جهت تهيه ي سنجش هريك از متغيرها ها با مطالعه كتب و مقاالت مختلف شاخص
براي سنجش   سوال39 شامل هشت بخش با نامه پرسش. استخراج شده است، نامه پرسش

 تعداد باشد كه  سوال مي7و يك بخش جهت سنجش متغير وابسته با  هشت متغير مستقل
 . باشد  مي عدد46كل سواالت 

راست و روابط عمومي شركت ها با همكاري مديريت پژوهش، ح نامه پرسشتوزيع 
نامه  پرسش 42 تعداد ، توزيع شدهنامه پرسش 50از مجموع .  انجام شده استملي گاز

در كل نرخ بازگشت .  در تحليل وارد شده استنامه پرسش 39 و تعداد آوري جمع
 از ضريب نامه پرسشدر اين پژوهش به منظور برآورد پايايي  .باشد مي% 78 ها نامه پرسش

 به دست آمد كه نشانگر/. 95آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه آلفاي كل برابر با 
از روش  ، با استفادهگيري در اين تحقيق ابزار اندازه اعتبار .باشد مي نامه پرسشباالي  اعتماد

 4 پيش از توزيع در اختيار نامه پرسشبه اين صورت كه .  است  شدهاعتبار محتوا آزمايش
 نظران شناخته شده در بخش  تن از مديران و صاحب4نفر از دانشجويان مقطع دكترا و 

 آنها ريزي استراتژيك شركت ملي گاز ايران قرار داده شده و طبق پيشنهادات برنامه
  .ه تاييد اساتيد مربوطه رسيده استاصالحات الزم روي آن صورت گرفته و در نهايت ب

  
  متغيرهاي مورد بررسي در تحقيق

 :وجود داردگونه متغير در اين تحقيق دو 
. گيرد  ميمتغيري است كه تاثير آن را بر ساير متغيرها مورد سنجش قرار: متغير مستقل -

: كار داريم كه اين متغيرها عبارتند ازسرو در اين تحقيق با هشت متغير مستقلكه 
 از شدريزي استراتژيك، آگاهي مديران ار شاركت مديران ارشد در فرايند برنامهم

ريزي  مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه، ريزي استراتژيك دانش و اهميت برنامه
پذيرش كاركنان در فرايند  ،ريزي استراتژيك به فرايند برنامهتعهد سازماني  ،استراتژيك

ارزيابي  ،ريزي استراتژيك در فرايند برنامهيريت تغيير مد، ريزي استراتژيك برنامه
هاي  ها و سيستم  وجود پايگاه دادهريزي استراتژيك و در فرايند برنامهصحيح محيطي 

  .مناسباطالعات مديريت 
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گذارند كه در اين   مستقل بر روي آن اثر ميهايآن متغيري است كه متغير: متغير وابسته -
 .باشد متغير وابسته مي ايران گاز ملي شركت در ريزي استراتژيك موفقيت برنامه تحقيق

شده است و مقياس آنها كمي آوري گرد يكجااطالعات مربوط به اين متغيرها به طور 
  .است

  
  هاي پژوهش هيافت

س از تحليل رگرسيون چند  ابتدا از ضريب همبستگي پيرسون و سپها جهت آزمون فرضيه
 آزمون ضريب همبستگي پيرسون ميزان همبستگي هريك از در. استفاده شده استمتغيره 

باشد، با متغير وابسته كه همان  متغيرهاي مستقل كه شامل كليه عوامل موثر ذكر شده مي
   .شود  ميريزي استراتژيك در شركت ملي گاز ايران است، سنجيده موفقيت برنامه

 متغيــر وابــسته  بــاداري هريــك از متغيرهــاي مــستقل يضــرايب همبــستگي و ســطح معنــ
  : باشد  مي1 شماره نگارهبه شرح ) ريزي استراتژيك موفقيت برنامه(

  ضرايب همبستگي پيرسون هريك از متغيرهاي مستقل با متغير وابسته. 1نگاره 
ضريب همبستگي   متغيرهاي مستقل

  پيرسون
سطح 

  تعداد  داري معني

  39  /.000  ./677  ريزي استراتژيك مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه
  39  /.000  /.809  ريزي استراتژيك از دانش و اهميت برنامه آگاهي مديران ارشد

  39  /.000  /.806  ريزي استراتژيك مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه
  39  /.000  /.610  ريزي استراتژيك تعهد سازماني به فرايند برنامه

  39  /.000  /.737  يكريزي استراتژ پذيرش كاركنان در فرايند برنامه
  39  /.000  /.908  ريزي استراتژيك مديريت تغيير در فرايند برنامه

  39  /.000  /.908  ريزي استراتژيك ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه
  39  /.000  /.680  مناسب هاي اطالعات مديريت ها و سيستم وجود پايگاه داده

داري كليـه متغيرهـا صـفر          و سـطح معنـي     باشد  دار مي  معني/. 01اين همبستگي در سطح     
داري اين همبـستگي كمتـر        داري كليه متغيرها از سطح معني        به دليل آنكه سطح معني     .است
دهد كه بين  نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان مي. دار است باشد، اين همبستگي معني   مي

 ولي از آنجا كـه هـدف     ،داري وجود دارد    كليه متغيرهاي مستقل با متغير وابسته ارتباط معني       
ارزيابي ارتباط كليه متغيرهاي مستقل با هم روي متغيـر وابـسته اسـت، از تحليـل رگرسـيون                   

 را با (Y)بيني شده  در تحليل رگرسيون چند متغيره يك متغير وابسته پيش   . نماييم  استفاده مي 
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كيـب  آوريـم و بـا هـشت متغيـر پيـشبين تر             دست مي ه  تركيب خطي از هشت متغير مستقل ب      
چنـين در رگرسـيون چنـد شـاخص از جملـه              هم .آيد  مي ا معادله رگرسيون به دست    خطي ي 

 كه ميزان همبستگي متغيرهـاي مـستقل بـا متغيـر            (R²)مجذور ضريب همبستگي چند متغيره      
 مـورد محاسـبه قـرار   ، هـاي متغيرهـاي مـستقل      ضـريب زاويـه   دهد و كليـه       وابسته را نشان مي   

يشتر باشد رابطه خطي ميان متغيرهاي مـستقل بـا متغيـر وابـسته               ب R مقدار   هر چقدر . گيرد مي
براي تحليل رگرسيون چنـد متغيـره      Enter)(تحليل از روش همزمان    در اين    ]13[بيشتر است 
  :باشد  مي2 شماره نگارهدست آمده از تحليل به شرح ه خالصه نتايج ب. نماييم استفاده مي

  ل رگرسيون آمده از تحليبه دستخالصه نتايج . 2نگاره 
R R²  R²تعديل شده  

(AdjustedR² )  ها انحراف معيار باقيمانده  

973./  947./  933./  18969./  

مجذور ضـريب همبـستگي چنـد متغيـره اسـت كـه ميـزان همبـستگي                 R² ،نگارهدر اين   
  . دهد متغيرهاي مستقل با متغير وابسته را نشان مي

ريــزي   ارشــد در فراينــد برنامــهمــشاركت مــديران: هــا شــامل  پيــشبينهــا نگــارهدر ايــن 
مـشاركت  ،  ريـزي اسـتراتژيك     از دانش و اهميـت برنامـه       آگاهي مديران ارشد   استراتژيك،

ريـزي    تعهـد سـازماني بـه فراينـد برنامـه          ريـزي اسـتراتژيك،     تيمي كاركنان در فرايند برنامه    
ر فراينـد   ريزي استراتژيك، مـديريت تغييـر د        پذيرش كاركنان در فرايند برنامه    ،  استراتژيك

وجـود  ،  ريزي اسـتراتژيك    ريزي استراتژيك، ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه         برنامه
مناسب و ثابت معادله و متغير وابسته موفقيـت          هاي اطالعات مديريت   ها و سيستم    پايگاه داده 

 آمده از تحليل رگرسـيون  به دست ضرايب  3 شماره   نگاره .باشد  ريزي استراتژيك مي    برنامه
  .دهد  متغيره را نشان ميچند
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   ضرايب تحليل رگرسيون.3نگاره 
انحراف   B  متغيرها

  داري معني t  بتا  معيار

  /.025  -158/1    /.261  -/.303  ثابت معادله
  /.047  -904/1  -/.141  /.092  -/.175  ريزي استراتژيك مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه

ــد   ــديران ارش ــاهي م ــت بر آگ ــش و اهمي ــه از دان ــزي  نام ري
  /.001  665/3  /.301  /.088  /.324  استراتژيك

  /.049  -005/2  -/.289  /.133  -/.266  ريزي استراتژيك مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه
  /.116  616/1  /.094  /.060  /.097  ريزي استراتژيك تعهد سازماني به فرايند برنامه

  /.130  558/1  /.103  /.052  /.080  يكريزي استراتژ پذيرش كاركنان در فرايند برنامه
  /.000  618/4  /.651  /.129  /.597  ريزي استراتژيك مديريت تغيير در فرايند برنامه

  /.000  312/4  /.368  /.099  /.427  ريزي استراتژيك ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه
  /.590  -545/0  -/.038  ./068  -/.037  مناسب هاي اطالعات مديريت ها و سيستم وجود پايگاه داده

  .باشد ريزي استراتژيك مي  متغير وابسته موفقيت برنامهنگارهدر اين 
 نمايش داده شده نگاره Bدر ستون نشده و ثابت  ب رگرسيون استانداردمقادير ضراي

دهنده ميزان تغيير متغير   و بتا نشاني انحراف معيار ضريب رگرسيون استستون بعد. است
به ازاي تغييري به اندازه يك انحراف معيار در متغير )  واحد انحراف معياربر اساس(وابسته 

 به Bباشد كه نسبت ضريب   براي آزمودن ضريب رگرسيون ميt آزمون tمستقل است و 
 كه متغيرهاي با سطح باشد  ميtداري براي  باشد و ستون آخر سطح معني انحراف معيار مي

از آنجا كه توزيع ضريب زاويه . گردند ر محسوب ميدا  معني،/.05داري باالتر از  معني
تحليل  .نماييم  استفاده ميtباشد از توزيع  نرمال است و انحراف ميانگين آن نامعلوم مي

دهد كه به طور كلي متغيرهاي مستقل اين تحقيق با متغير  رگرسيون چند متغيره نشان مي
داري  ن ارتباط معنيكت ملي گاز ايراريزي استراتژيك در شر وابسته يا همان موفقيت برنامه

توان به وسيله  واريانس متغير وابسته را مي% 95دهد  باشد و نشان مي مي R²/.=947دارند و 
  .بيني نمود رابطه خطي آن با متغيرهاي مستقل پيش

  
  هاي انجام شده  آمده از آزمونبه دستتحليل نتايج 

در  پنج متغير مشاركت مديران ارشد داري براي سطح معني ،3شماره  نگارهبا توجه به 
ريزي استراتژيك،  ، مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامهريزي استراتژيك فرايند برنامه

ريزي استراتژيك، مديريت تغيير در فرايند  از دانش و اهميت برنامه آگاهي مديران ارشد
ريزي استراتژيك كمتر از  ريزي استراتژيك و ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه برنامه
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باشد و اين امر به دليل تاثيري است كه متغيرهاي مستقل تحقيق روي هم  مي/. 05
 هم ضرايب همبستگي كه اين گردد كه با وجود گذارند و نتيجه منجر به اين امر مي مي

 به دست آمده از تحليل رگرسيون مقدار بااليي دارند، ولي تنها پنج عامل R²پيرسون و هم 
مشاركت تيمي كاركنان در ، ريزي استراتژيك شاركت مديران ارشد در فرايند برنامهم

ريزي  از دانش و اهميت برنامه آگاهي مديران ارشد، ريزي استراتژيك فرايند برنامه
ريزي استراتژيك و ارزيابي صحيح محيطي در  استراتژيك، مديريت تغيير در فرايند برنامه

 استراتژيك در شركت ملي گاز ايران ريزي يك بر موفقيت برنامهريزي استراتژ فرايند برنامه
 نيز B مقدار ضريب ،گردد  ميمشاهده 3  شمارهنگارهگونه كه در   همان.ارندگذ  ميثرا

هاي مربوط به ارتباط اين  پس تنها فرضيه .براي اين پنج متغير از ديگر متغيرها باالتر است
با اين پنج متغير معادله  گردد و تژيك تاييد ميريزي استرا پنج عامل با موفقيت برنامه

  .توان تشكيل داد رگرسيون را مي
  :با توجه به اين موارد معادله رگرسيون به شرح زير خواهد بود

  ريزي استراتژيك موفقيت برنامه =دانش و اهاز  آگاهي مديران ارشد
  /.324 ×ريزي استراتژيك از دانش و اهميت برنامه آگاهي مديران ارشد

  /.+427×ريزي استراتژيك  ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه
  +/.597 ×ريزي استراتژيك مديريت تغيير در فرايند برنامه

   -/.266ريزي استراتژيك  مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه
  -/.175 ×ريزي استراتژيك  مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه

303./-  
 : باشد  مي4 شماره نگارهزمون فرضيات به شرح اين نتيجه آبنابر

   نتايج آزمون فرضيات.4 نگاره
  فرضيه  فرضيات

  قبول/ رد 
  قبول  ريزي استراتژيك مشاركت مديران ارشد در فرايند برنامه

  قبول  ريزي استراتژيك از دانش و اهميت برنامه آگاهي مديران ارشد
  قبول  استراتژيكريزي  مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه

  رد  ريزي استراتژيك تعهد سازماني به فرايند برنامه
  رد  ريزي استراتژيك پذيرش كاركنان در فرايند برنامه
  قبول  ريزي استراتژيك مديريت تغيير در فرايند برنامه

  قبول  ريزي استراتژيك ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه
  رد  مناسب طالعات مديريتي اها مها و سيست وجود پايگاه داده
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  گيري نتيجه
 استراتژيك در شركت ملي ريزي در اين تحقيق ارتباط هشت عامل عمده با موفقيت برنامه

ر  در نهايت تاثير پنج عامل مشاركت مديران ارشد دو  گرفتگاز ايران مورد بررسي قرار
ريزي   برنامه از دانش و اهميتريزي استراتژيك، آگاهي مديران ارشد فرايند برنامه
ريزي استراتژيك مديريت تغيير در  مشاركت تيمي كاركنان در فرايند برنامه استراتژيك،
ريزي استراتژيك  ريزي استراتژيك و ارزيابي صحيح محيطي در فرايند برنامه فرايند برنامه

هايي وجود  چنين در انجام تحقيق حاضر موانع و محدوديت هم .مورد تاييد قرار گرفت
دهندگان از  محدود بودن دانش و آگاهي پاسخ: ست از اترين آن عبارت ه مهمداشت ك

ست  ا ابزارينامه پرسش چون .نامه پرسشريزي استراتژيك و استفاده از  كليه ابعاد برنامه
شوندگان مطرح  براي نگرش سنجي، لذا ممكن است واقعيت با آنچه از سوي پرسش

  .گرديده متفاوت باشد
گردد كه   مي مشخص،اصل از اين تحقيق با تحقيقات مشابه انجام شدهبا مقايسه نتايج ح

داراي عوامل مشتركي با تحقيقات گذشته است عامل مشاركت  ،نتايج حاصل از اين تحقيق
 ، مديريت تغيير و ارزيابي محيطي كهتيمي كاركنان، عامل آگاهي مديران، مشاركت مدير

ذكر  در تحقيقات پيشين  استراتژيكريزي گذار بر موفقيت برنامهبه عنوان عوامل اثر
ل تعهد سازماني به ولي سه عام .كنند  در مورد شركت ملي گاز ايران نيز صدق مي،اند دهش

ي ها جود پايگاه دادهو و ژيك و تعهد سازماني، پذيرش كاركنانريزي استرات فرايند برنامه
ي اين تحقيق نيز مطرح شده ها  شده و در فرضيهبه آنها اشارهمناسب كه در تحقيقات پيشين 

 و تحليل جهت تفسير. قيق مورد تاييد قرار نگرفتآزمون فرضيات در اين تح انجام باد، بو
گاز ايران  گفتگو و تبادل نظرات فراواني با مديران و كارشناسان شركت ملي ،اين موضوع

 ،ركتتار و فرهنگ اين شبا توجه به ساخ است؛  اين شرح بهانجام گرفت كه نتيجه آن
تر نقش چنداني در  ي پايينها گردد و رده ي باال آغاز ميها ريزي استراتژيك از رده برنامه

 كاركنان ،ي انجام شدهها سنجي، در نظرتدوين و اجراي آن نخواهند داشت به همين دليل
ژيك و ريزي استرات ل تعهد سازماني به فرايند برنامهاين شركت نقش كمي را براي دو عام

ي فراوان در ها از طرفي وجود ضعف. اند  در جهت موفقيت آن قايل گشتهكنانپذيرش كار
 نقش موثر اين ،ي مناسبها ي اطالعاتي اين شركت و عدم وجود پايگاه دادهها زير ساخت

نتايج حاصل از  . نموده استاز ابهام مواجهاي  ريزي با هاله د برنامهت فراينيعامل را در موفق
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ريزي استراتژيك در شركت  ست آمده كه روي موفقيت برنامهاين تحقيق و عوامل به د
راهنماي مناسبي جهت مديران شركت ملي گاز ايران و ، ملي گاز ايران اثر فراواني دارند

ها جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان خود در پرداختن به مبحث  ديگر شركت
توان مجموع  ن تحقيق ميجهت استفاده از نتايج اي. باشد ريزي استراتژيك مي برنامه

ريزي استراتژيك تاثير بسزايي دارند  هاي متغيرهاي ذكر شده كه در موفقيت برنامه شاخص
ميزان تحقق هر يك گيري   مربوط به آن را جهت اندازهنامه پرسشرا به سوال تبديل كرد و 

و ريزي استراتژيك ميان مديران شركت توزيع نمود  ي موفقيت برنامهها از اين شاخص
ريزي استراتژيك سنجيد و با استفاده از  آمادگي شركت را جهت انجام موفقيت آميز برنامه

تشكيل جلسات توجيحي براي مديران براي . آن نقاط قوت و ضعف را شناسايي نمود
ريزي استراتژيك نيز به موفقيت اين  اهداف و رويكردهاي برنامه، شناسايي اهميت، حوزه

 آگاهي مديران نسبت به موضوع افزايش يافته ،شكيل اين جلساتبا ت. كند برنامه كمك مي
گردد و اين امر تخصيص منابع سازماني كافي  و تعهد مديران ارشد به اين پروژه تضمين مي

برگزاري مداوم جلسات ميان مديران ارشد شركت . و حذف موانع سازماني را در پي دارد
تشكيل  ت تعيين خطوط راهبردي برنامه وريزي استراتژيك جه با مدير تيم پروژه برنامه

در  هايي متشكل از كارشناسان كليدي واحدهاي مختلف سازماني جهت حضور كميته
ريزي استراتژيك، عدم  سازي برنامه  باعث سهولت پياده،ريزي استراتژيك پروژه برنامه

ريزي  امهريزي استراتژيك و جامعيت برن برنامه مقاومت در برابر تغييرات ناشي از اجراي
تشكيل  .گردد استراتژيك از نقطه نظر درگير كردن واحدهاي مختلف شركت مي

هايي متشكل از مديران كليدي سازمان باعث پررنگ كردن حضور آنان در پروژه  كميته
هاي الزم به افراد  و با فراهم كردن زمينه جهت آموزش گردد ريزي استراتژيك مي برنامه

 موجب ،ها و فرايندهاي داخلي سازمان اتژيك درباره عملياتريزي استر درگير در برنامه
با تداوم نقش نظارتي مديران . شود ريزي استراتژيك مي يكدست كردن تيم پروژه برنامه

ريزي استراتژيك باعث تحقق اهداف و حل  ارشد به عنوان اعضاي كليدي پروژه برنامه
اتژيك توسط باالترين مرجع  استر ابالغ رسمي برنامه. تعارضات احتمالي خواهد شد

 موجب كسب تعهد آنان شده و با اختصاص منابع ،شركت به تمامي مديران واحدها
 پيشبرد اهداف پروژه تسهيل شده و اهميت آن ميان كاركنان نمايان ،سازماني و مالي كافي

، چنين تشكيل جلسات توجيحي براي كاركنان براي شناسايي اهميت، حوزه هم. گردد مي
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ريزي استراتژيك كاهش ميزان مقاومت آنان به اجراي   و رويكردهاي برنامهاهداف
  .را در پي خواهد داشت ريزي استراتژيك برنامه
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