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پویا  و  پیچیده  محیط های  شكل گیری  در  افزون  روز  شتاب 

باعث شده  راهربی سازمان های عرص حارض  آن در  اهمیت  و 

است برنامه ریزی اسرتات ژیك در صدر اهداف رشكت ها قرار گیرد. 

مدیریت اسرتاتژیک به عنوان هرن و علم تدوین، اجرا و کنرتل 

اسرتاتژی هایی است که سازمان را قادر می سازد به هدف های 

و  مطالعه  پژوهش  این  از  هدف  یابد.  دست  خود  بلندمدت 

برنامه ریزی  برای  سازمانی  اهداف  بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی 

نحوه  نظر  از  حارض  پژوهش  می باشد.  سازمان ها  اسرتاتژیک 

مبنای  بر  پژوهش  نوع  و  توصیفی-پیامیشی  داده ها  گردآوری 

هدف، كاربردی است. در جامعه آماری 181 نفر از خربگان شاغل 

در رشکت آبفای قم و با روش منونه گیری تصادفی تعداد 108 نفر 

محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شش عامل "روشن 

بودن عملیات"، "همراستایی"، "ویژگی های محیطی"، "همسویی 

پیرامونی"  تكرار"و"تشخیص حوادث  با ساختار سازمان"، "عدم 

از مولفه های اصلی و تعیین كننده هدف گذاری در برنامه ریزی 

به دست  رگرسیونی  رضایب  توجه  به  با  می باشند.  اسرتاتژیک 

آمده، بیشرتین اثرگذاری مربوط به متغیر "همراستایی" با رضیب 

رگرسیون 0/321می باشد. به عبارتی دیگر اهداف سازمان باید در 

عین تنوع و فراوانی، وحدت و یگانگی داشته باشند. استفاده از 

نتایج به دست آمده در رشکت های آب و فاضالب کشور می تواند 

در تدوین و جاری سازی اسرتاتژی ها به عنوان راهنام و تسهیل گر 

عمل مناید.
اسرتاتژی،  تدوین  اسرتات ژیک،  برنامه ریزی  كلیدی:  واژه های 

هدف گذاری، رشكت آبفای قم.

The increasing acceleration in the formation of complex 
and dynamic environments and its importance in 
leading organizations in the present age has made 
strategic planning to be at the forefront of companies' 
goals. Strategic management as the art and science of 
formulating, implementing and controlling strategies that 
enable the organization to achieve its long-term goals. The 
purpose of this research is study and survey of affecting 
factors on organizational goals for strategic planning 
of organizations. The present research is descriptive-
survey in terms of data collection and type of research 
in based on purpose is applied. In the statistical society 
of 181 experts working in Qom water and wastewater 
Company, 108 people were selected by random sampling 
method. The results show that the 6 factors of “operational 
clarity”, “alignment”, “environmental characteristics”, 
“alignment with the structure of the organization”, “non-
repetition” and “detection of peripheral events” are the 
main components and determinative of goal setting 
organization in   strategic planning. According to the 
obtained regression coefficients, the maximum effect 
is related to “alignment” variable with 0.321 regression 
coefficients. In other words, The goals of the organization 
must have a kind of unity and oneness while diversity 
and plurality. Using the results obtained in the water and 
wastewater companies of country can act as a guide and 
facilitator in strategies formulation and implementation.
Keywords: Strategic Planning, Strategy Development, 

Target setting, Qom Water and Wastewater Company.
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مقدمه

امروزه ویژگى هاى محیط صنعتى که شامل تغییر نیازها، پیچیدگى 
پدیده  و  بین امللىل  و  در سطوح مىل  رقابت  تشدید  فناورى ها، 
جهاىن شدن اقتصاد، موجب شده مدیران عاىل در اداره رشکت هاى 
تحت رسپرستى خود با چالش هاى عمده اى روبه رو شوند.علم 
و سوى  تعیین سمت  آن  نهایى  که هدف  اسرتاتژیک  مدیریت 
کالن تالش ها و تحرکات یک سازمان و کاراترین و مؤثرترین علمى 
است که مى تواند به مدیران عاىل در تصمیم گیرى براى دستیاىب 
به اهداف اسرتاتژیک سازمان و برآوردن انتظارات آنها کمک کند 

(مصلح شیرازی وحیدری، 1382).
سازمان،  امکانات  کلیه  از  بهره گیری  از  است  عبارت  اسرتاتژی 
به منظور تعیین اولویت اهداف و اجرای آنها به نحوی که احتامل 
شکست به حداقل و احتامل موفقیت به حداکرث برسد (پهلوانیان، 
1388). مدیریت اسرتاتژیک اسرتاتژیکبه عنوان هرن و علم تدوین، 

به  می سازد  قادر  را  ما  که  است  اسرتاتژی هایی  ارزیابی  و  اجرا 
هدف های بلندمدت دست یابیم (دیوید1، 1398)پیش نیاز تدوین 
 Hofer) اسرتاتژی برای هر سازمان، تعیین اهداف سازمانی است
و همکاران، 1986) تعیین اهداف سازمانی فعالیت هایی است 
که مقاصد نهایی رشکت های اجرایی را نشان می دهد و فرآیند 
مدیریت اسرتاتژیک با آن آغاز شده و برای متامی سطوح سازمان 

نافذ است (Singh و همکاران، 2002). 
هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی عوامل تاثیرگذار بر اهداف 
سازمانی برای برنامه ریزی اسرتاتژیک در رشکت های اجرایی کشور 
است تا سازمان ها براساس آن، بتوانند برای تدوین، اجرا و کنرتل 
اسرتاتژی های خود از آن استفاده منایند و سازمان را در رشایط 
رقابتی و پیچیده به مقصد برسانند. به این منظور ابتدا براساس 
مطالعه و بررسی مبانی نظری و تحقیقات پیشینه موضوع، اقدام 
به شناسایی مولفه های مهم در هدف گذارهدف گذاری می شود 

و سپس این عوامل در رشکت آبفای قم آزمون و تأیید می شود.

نقش رشکت آب و فاضالب استان قم در پژوهش

امروزه آب و رقابت جهت چیرگی بر منابع محدود آن، یکی از 
مهمرتین حوزه های چالش برانگیز هزاره سوم خواهد بود. رشد 
تغییرات آب و هوایی  و  اجتامعی  و  توسعه صنعتی  جمعیت، 
قرار  فشار  تحت  را  سامل  آب  محدود  منابع  سویی،  از  یک  هر 
داده اند. در این میان رشکت های آب و فاضالب به عنوان متولی 
بسیار  رشکت های  آب،  یعنی  اسرتاتژیک  کاالی  این  مدیریت 
به  کمک  فاضالب  و  آب  رشکت های  اهداف  هستند.  حساسی 
ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق 
از  پایدار  فراهم ساخنت امکان و برخورداری عادالنه، مستمر و 
ارائه خدمات آب و فاضالب و با رعایت موازین اقتصادی و حفظ 

سالمت محیط زیست است. 
سهامداری  با   1372 سال  در  قم  استان  فاضالب  و  آب  رشکت 
رشکت  و  تهران  استان  فاضالب  و  آب  رشکت  قم،  شهرداری 
استان شدن  از  پس  و  تشکیل  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
داده است و در حال حارض سهامداران  ادامه  به کار خود  قم 
آن، رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور، شهرداری های استان، 
رشکت رسمایه گذاری صبا و رشکت رسمایه گذاری نیرو می  باشند. 
توزیع  و  آب  پایه  نیازهای  پایدار  تامین  عهده دار  رشکت  این 

عادالنه آن به عنوان یک زیر ساخت اساسی استان می باشد.
انجام  و  بررسی  قم جهت  استان  فاضالب  و  انتخاب رشکت آب 
انتخابی  این رشکت،  روبه رشد  اهمیت  دلیل  به  موردی  مطالعه 
برنامه ریزی  راستای  در  سازمان  این  که  چرا  است.  هوشمندانه 
اسرتاتژیک خود نیاز به تعیین مولفه های هدف گذاری دارد. برخی 

از محدودیت ها و نقاط ضعف این رشکت عبارتند از: رشد جمعیت 
و افزایش تقاضا برای دستیابی به آب با كیفیت بهرت، نگرش سنتی 
شهروندان به آب به عنوان كاالی ارزان و قابل دسرتس، محدودیت 
برای  قانونی  محدودیت های  رسمایه گذاری،  جهت  مالی  منابع 
منطقی ساخنت قیمت خدمات آب و فاضالب. در مقابل برخی از 
نقاط قوت رشکت آبفای قم عبارتند از: قرارگرفنت در گلوگاه ارتباطی 
14 استان کشور، جهت گیری در خصوص مکانیزاسیون سیستم های 
تولید آب و خود کنرتل کردن برخی تاسیسات، وجود کارشناسان 
جوان و متخصص و خالق و کارآمد در رشکت، وجود شبکه دوگانه 
آب (رشب و بهداشتی) در بسیاری از مناطق قم، در صورت تکمیل 
طرح فاضالب قم امکان توسعه فضای سبز و جنگل کاری و توسعه 
کشاورزی. که باتوجه به نقاط ضعف و نقاط قوت این سازمان اقدام 

به هدف گذاری در برنامه ریزی اسرتاتژیک خواهد شد.

بیان مسئله و رضورت پژوهش

می دهد،  نشان  صنعت  بخش  اخیر  سال های  عملکرد  بررسی 
مشکل اصلی این بخش از نبود اسرتاتژی شفاف، دقیق و اجرایی 
برای توسعه و رسمایه گذاری الزم در این بخش نشأت می گیرد 
در  عامل  مهمرتین   .(https://www.hamshahrionline.ir)
هدف ها  می باشد.  اهداف  دقیق  تعیین  موفقیتی،  هر  كسب 
راهربد سازمان را مشخص می كنند. هدف گذاری به مانند ترسیم 
جاده ای برای آینده است. از آنجایی که یكی از موانع موفقیت 
سازمان ها، ناتوانی آنها در هدف گذاری کارآمد و صحیح است لذا 
امروزه متولیان امر یکی از دالیل مهم ناکامی رشکت های کوچک 
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و متوسط در کشور را نبود اهداف کمی و کیفی در این رشکت ها 
.(www.iranmodir.com/business-failure) .برشمرده اند

تعیین  بررسی  و  مطالعه  پژوهش  این  اصلی  مساله  بنابراین 
عوامل تاثیرگذار بر برنامه ریزی اسرتاتژیک سازمان ها می باشد. 
مسئله شناسایی عوامل هدف گذاری و اطالع از میزان اهمیت 
خواهد  پژوهش  از  به دست آمده  نتایج  است.  آنها  روابط  و 
توانست رشکت های اجرایی را در هدف گذاری توامنند سازد و 

از ناکامی های نبود اهداف کمی و کیفی برهاند.

مروری بر ادبیات پژوهش

تحلیل  و  تجزیه  ایجاد  با  اول  درجه  در  اسرتاتژیک  مدیریت 
سیستامتیک از عوامل مرتبط با محیط داخلی و خارجی است 
(Chiragh، 2019). فرآیند مدیریت اسرتاتژیک ماهیتی اجرایی 
دارد (Daft، 1991). این فرایند با تدوین اسرتاتژی ها و به كارگیری 
آن رس و كار دارد (Hofer و همکاران، 1987) و ماهیتی پیچیده 
و بدون ساختار است (Mintzberg و همکاران، 1976) و تعهد 
Taryn) دیگر رشكای سازمان را، در به کارگیری منابع نیاز دارد

و همکاران، 1992). 
می دهد  ارائه  را  متنوعی  مدل های  اسرتاتژیك  مدیریت  ادبیات 
آنها شبیه به هم می باشد (مطهری، 1391) در مدل  كه بیشرت 
اهداف  تعیین  با  اسرتاتژیک  مدیریت  رشوع  هوفر  فرآیندی 
همکاران،  1986؛ Singhو  همکاران،  و   Hofer) است  سازمانی 
2002). همچنین در مدل دیگری، تعیین هدف های عالی و كالن 
و تدوین هدف های وی ژه قبل از تدوین اسرتات ژی است.(پیگلز و 
روجر2 به نقل از طبیبی و ملکی، 1396) و به طور مشابه، تعیین 
اهداف و مقاصد سازمان در مدل طبیبی و همكاران نیز مورد 
تاكید قرار گرفته است (طبیبی و ملکی، 1396).در این فرآیند، 
این  وقتی كه اهداف مشخص شدند برای چگونگی رسیدن به 
اهداف باید اسرتاتژی هایی تدوین شود. بین هدف گذاری و تدوین 
راهربد چگونگی  تدوین  دارد.  تنگاتنگی وجود  ارتباط  اسرتاتژی 
را  سازمان  برنامه ریزی های  و  سیاست ها  اهداف،  به  دستیابی 
با  اسرتاتژی ها   (1992 همکاران،  و   Taryn) می كنند  توصیف 
تفسیر اهداف نسبت به نتایج تعیین شده به كار گرفته می شود 
و در طول حیات سازمان جاری است (Mintzberg و همکاران، 
1976) اهداف سازمانی می تواند در سطوح مختلف تعیین گردد 
و شامل درك و تشخیص صحیح ماموریت و مقاصد سازمان و 
بیان آن ها است(الوانی، 1398). منابع انسانی نقش گسرتده ای در 
بهینه سازی استفاده از پتانسیل ها و دستیابی به هدف اسرتاتژیک 

.(2019 ،Wendrilag و Debarun) رشکت دارند
هم  مهم  مسئله  نیست،  مشكل  سازمان  اسرتاتژی های  تدوین 
همراستایی  ازاین رو  است.  اسرتاتژی ها  یكپارچگی  و  راستاسازی 

اهداف در همه سطوح سازمان مهمرتین مولفه هدف گذاری خواهد 
بود. هم راستایی اهداف عملیاتی با اهداف اسرتاتژیک و همچنین 
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باعث بهبود عملکرد رسپرستان 
و نهایتا سازمان خواهد شد(ره پیك، 1383؛ رسلک و فراتی، 1392؛ 
طبیبی و ملكی، 1396). همچنین روشن بودن عملیات دومین عامل 
اثرگذار را در هدف گذاری دارد. روشن بودن تعریف فعالیت ها 
مهم  مولفه های  از  اهداف  به  دستیابی  كاری جهت  عملیات  و 
تدوین اسرتاتژی است و امروزه به عنوان یكی از محرك های مهم 
در برنامه ریزی مورد نظر می باشد. اهداف سازمانی باید قابل درك 
و فهم باشند و فعالیت ها و عملیات كاری تعریف روشنی داشته 
باشند. الزم است برای تدوین اسرتاتژی های رشكت ضمن تعیین 
هدف  تحقق  برای  الزم،  فعالیت های  سازمان  اسرتاتژیك  اهداف 
اجرای  برای  باید مشخص شود چه فعالیت هایی  مشخص شود. 
هدف پیش بینی شده است و روش انجام هر یك از عملیات كاری 
روشن شود. روشن بودن عملیات و وضوح ارتباط آن با اهداف 
سازمان باعث می شود عالوه بر ایجاد اشتیاق در کارکنان در دستیابی 
(الوانی، 1398 رضاییان،  اهداف سازمانی موفق تر عمل شود  به 
1395). از آنجایی که اهداف مبنای راهربدهای سازمان و اسرتاتژی ها 
نیز بر ساختار سازمانی اثر متقابل دارند از این رو همسویی آنها 
باعث تدوین اسرتاتژی هایی بر پایه واقعیات سازمانی خواهد شد 
و اجرا و به نتیجه رسیدن راهربدها را تضمین خواهد منود (رابینز3، 
1398؛ زارعی متین، 1397) تجزیه و تحلیل ویژگی های محیطی 
سازمان باعث می شود سازمان به اهداف خود رسیده و یا کارایی 
 Porter اسرتاتژی های خود را باال بربد (اعرابی و همکاران، 1393؛
و همکاران، 1975). تشخیص تغییرات و حوادث پیرامونی اهمیت 
باالیی دارد زیرا با متغیر بودن محیط انتظار می رود فرآیندهای 
موجود سازمان ها دسخوش تغییر شود (علی احمدی و اسدی، 1385؛ 
Fremont و همکاران، 1985) چنانچه هدف گذاری فعالیت ها و 
انتخاب اسرتاتژی ها جامعیت الزم ندارد و به صورت موازی و تکراری 
باشند، این امر باعث دوباره کاری ها و از دست رفنت منابع سازمان 
خواهد شد (كوهنو، 1382). برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه 
معنی دار بین عنارص، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده 
است كه براساس نتایج این آزمون رابطه نسبتا ضعیف و مستقیم 
بین مولفه ها برقرار است. این نتیجه بیانگر نداشنت ارتباط معنی دار 
است و تقریبا عنارص شناسایی شده مستقل هستند و در سازمان ها 

این عنارص، هر کدام باید جداگانه مورد توجه قرار گیرند.
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  در رشکت  پژوهش  پک  در 
اولویت بندی اهداف اسرتاتژیک در کارت امتیازی متوازن با تلفیق 
دیمیتل و ای ان پی، ابتدا اهداف کالن سازمان براساس چشم انداز 
و ماموریت و ارزش های ارائه شده در بیانیه  اسرتاتژیک تعییین 
شده و مهمرتین هدف اسرتاتژیک که عبارت است از: رسآمدی 
(اکربیان و  نفتی، استخراج شد  تأمین و توزیع فرآورده های  در 
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نجفی، 1398). همچنین در تحقیقی که در یکی از مدارس شهر 
ایالم انجام گرفت نشان داد که؛ آموزش مهارت های هدف گذاری و 
انگیزش تحصیلی می تواند بر رضایت از تحصیل دانش آموزان موثر 

باشد (پیرانی، 1398).

تعیین اهداف سازمانی

که  است  پایانی  یا  نتیجه  معنی،  به  سازمان  در  هدف  کلمه 
 ،Rouillard) کوشش های سازمان را به سمت خود هدایت می کند
1994). اهداف اسرتاتژیک، اهدافی دراز مدت و بلند پرواز است 
که بر شالوده شایستگی های اصلی کنونی استوار می شود و همه 
سطوح سازمان را به کار می گیرد (شلینگ4، 1395) هدف گذاری 

موجب استانداردسازی وظایف سازمان است و حکم پایه و اساس 
را برای سازمان دارد. اهداف تعیین شده، مبنایی برای طراحی، 
برنامه ریزی، سازمان دهی، ایجاد انگیزه و کنرتل را فراهم می آورند. 
نقش اهداف در برنامه ریزی اسرتاتژیک سازمان عبارت است از 
:1) مسیر یا جهت را تعیین می كنند، 2) موجب متركز تالش ها 
می شوند، 3) مسیر برنامه و تصمیامت را مشخص می كنند، 4) 
میزان پیرشفت سازمان را تعیین می كنند و 5) فعالیت ها را برای 
رسیدن به هدف مطلوب هدایت می كند (طبیبی و ملكی، 1396).

به شاخص ها و عواملی  توجه  نیازمند  اهداف سازمانی  تعیین 
روش  از  استفاده  با  مولفه ها  این  شناسایی  برای  که  است 
این  دانشمندان  توسط  شده  ارائه  آثار  بررسی  و  کتابخانه ای 

رشته، جدول (1) استخراج شده است (مطهری، 1397).

جدول 1- مولفه های تعیین اهداف سازمان در هنگام تدوین اسرتاتژی در پژوهش حارض

ارائه دهنده گانمولفه هاعامل

تعیین اهداف 
سازمان برای 
برنامه ریزی 
اسرتاتژیک

(الوانی 1398؛ رضاییان 1395)روشن بودن عملیات

(ره پیك، 1383؛ رسلک و فراتی، 1392؛ طبیبی و ملكی، 1396 )همراستایی

(اعرابی و همکاران، 1393؛ Porter و همکاران، 1975)ویژگی های محیطی

(رابینز، 1398؛ زارعی متین، 1397)همسویی با ساختار

(كوهنو، 1382؛ مطهری، 1391)عدم تکرار

(علی احمدی و اسدی، 1385؛ Fremon و همکاران، 1985)تشخیص حوادث

اهدافی که برمبنای این مولفه ها تعیین می شوند باید: الف)قابل 
قبول باشد، ب)قابل انعطاف باشد، ج) قابل اندازه گیری باشد، 
د) برانگیزاننده باشد، ه) متناسب باشد، و) قابل درک و فهم 
باشد و ز) قابل حصول باشد (Harrison، 1991) به عبارت دیگر 
اهداف باید ویژگی های: کلی بودن، قابلیت زمان بندی، کمیت 
تحقق،  قابلیت  بودن،  شفاف  اندازه گیری،  قابلیت  و  پذیری 
فراگیری و نهایتاً انسجام را دارد (ره پیک، 1383). در ادامه به 
معرفی مولفه های شش گانه تعیین اهداف سازمانی در هنگام 

تدوین اسرتاتژی پرداخته شده است:

1-روشن بودن عملیات
فعالیت ها  انجام  نیازمند  اهداف خود،  به  برای رسیدن  سازمان 
ضمن  باید  عملیات  این  است.  نیاز  مورد  کاری  عملیات  و 
سازمندهی مناسب، كامالً آشكار و ملموس باشد تا بتوان نیروها 
و امكانات را در راه دستیابی به آن بسیج كرد باید روش انجام 
چه  هر  (الوانی، 1398).  شود  روشن  كاری  عملیات  از  یك  هر 
تعریف فعالیت ها روشن تر باشد و رابطه آنها با اهداف كاری با 
رصاحت و وضوح بیشرتی تبیین شده باشد، احتامل اجرای كامل 
اسرتاتژی های تدوین شده بیشرت است. مطابق یکی از تئوری های 

هدف گذاری، اگر كارمند به وضوح و شفافیت بداند چه كاری را 
باید انجام دهد و برای انجام آن به چالش طلبیده شود، انگیزش و 
عملكرد بهرتی خواهد داشت (Locke، 1986).سخن كوتاه اینكه 
متامی عملكردهای خوب با هدف های روشن آغاز می شوند. الزمه 
عملكرد خوب، اطمینان از این است كه همه كاركنان در دو مورد 
آنها خواسته شده و 2)  از  باشند: 1) چه كاری  نداشته  ابهامی 

شاخص عملیات خوب چیست؟ (رضاییان، 1395).

2-همراستایی
اهداف هر سازمان می تواند در سطوح و زمانبندی های مختلف 
اهداف می توانند، كوتاه مدت،  نظر زمان بندی  از  تعریف شود. 
یا  بلند مدت باشد (كوبین و همکاران، 1382) و  یا  میان مدت 
هدف گذاری در سطوح عالی و عملیاتی صورت گیرد (رضاییان ، 
1395)؛ اما نیاز است متام اهداف در هر سطحی ضمن دیده شدن، 
همسو و در یك راستا باشند. به عبارتی دیگر اهداف سازمان باید 
در عین تنوع و تكرث نوعی وحدت و متامیت داشته باشند (ره پیك، 
1383). اهداف سازمانی اگرچه به تناسب سطوح سازمانی تنظیم 
می شود اما در راستای جهت گیری كل سازمان هستند (طبیبی و 
ملكی، 1396). به طور کلی بیان می شود یک اسرتاتژی خوب در 
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منجر  نیز  اهداف  و  راهربد  تغییر  می گذارد.  تاثیر  سازمانی 
برای  ازاین رو   (1397 متین،  (زارعی  می شود  ساختار  تغییر  به 
با  اسرتاتژی ها  بودن  همسو  به  باید  سازمان  در  هدف گذاری 

ساختار سازمان توجه شود.

5-عدم تكرار 
اهداف باید عالوه بر اینكه هم افزایی و جامعیت الزم را داشته 
عملیات  در  كاری  دوباره  موجب  زیرا  نباشند؛  تكراری  باشند، 
و  تحوالت  باالی  رسعت  دلیل  به  امروزه  اگرچه  می شوند. 
اصلی،  اسرتاتژی های  كنار  در  معموال  پیش بینی،  قدرت  كاهش 
اسرتاتژی های بدیل و جایگزین نیز طراحی می شوند تا تضمین 
بیشرتی برای تحقق اهداف وجود داشته باشد اما باید توجه شود 
تعین اهداف و اسرتاتژی ها به صورت موازی نبوده و عدم تكرار 

در هدف گذاری فعالیت های كاری اعامل شود (كوهنو5، 1382).

6-تشخیص حوادث 
محیط  تحوالت  دامئاً  دارند،  وظیفه  سازمان  عالی  مدیران 
آثار هرگونه تغییر  پیرامون خود را بررسی و مطالعه منایند و 
برای  در تصمیم گیری های سازمانی  را  پیش بینی شده  تحول  و 
مواجه با تغییرات تعیین و ترمیم منایند به عبارت دیگر تشخیص 
استفاده  جدید  اسرتاتژی  تدوین  در  می تواند  محیطی  حوادث 
با  می توان  را  محیطی  حوادث  دارد  می  اظهار  آنسف6  شود، 
پاسخگویی  و  برآورد  حادثه  سطح  و  آشفتگی  درجه  تعیین 
باید  كرد (علی احمدی و اسدی، 1385). سازمان ها جهت بقا 
مقابله  در  و  داشته  را  خود  پیرامون  حوادث  تشخیص  قدرت 
غیر  در  باشند.  داشته  را  با محیط  انطباق پذیری  آن، قدرت  با 
انداخت  خواهند  خطر  به  را  خود  حیات  تداوم  صورت  این 

(Fremont و همکاران، 1985).

چارچوب مفهومی و فرضیه های پژوهش

با وارد کردن مولفه های شناسایی شده در مدل فرآیندی مدیریت 
مفهومی  چارچوب   (1986) همکاران  و   Hofer اسرتاتژیک 
پژوهش در شکل (1)، شکل می گیرد. هامن گونه که در این شکل 
مالحظه می شود، چنانچه مولفه های این چارچوب در رشکت آب 
و فاضالب قم توسط آزمون های دوجمله ای، رگرسیون و رضیب 
همبستگی پیرسون تأیید شود؛ بیانگر آن است که مولفه های شش 
گانه برای تعیین اهداف سازمانی اهمیت باالیی دارد و تدوین 
اسرتاتژی بر مبنای آن، به خوبی انجام خواهد گرفت. پژوهش 
گانه  عوامل شش  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  دنبال  به  حارض 
شناسایی شده در این چارچوب مفهومی، نقشی در تعیین اهداف 
سازمانی و هدف گذاری سازمان در فرموله سازی اسرتاتژی های یک 

سطح کل سازمان باید اهداف، سیاستها و راهکارهای سازمان را 
به صورت یک کل به هم وابسته، منسجم و یکپارچه کند (رسلک و 
فراتی، 1392). تدوین اسرتاتژی های سازمان، چندان مشكل نیست، 
مسئله مهم هم راستاسازی و یكپارچگی اسرتاتژی ها است. ازاین رو 
همراستایی اهداف در همه سطوح سازمان یکی از مولفه های مهم 

در هدف گذاری خواهد بود.

3-ویژگی های محیطی
شده  تشكیل  خارجی  و  داخلی  محیط  دو  از  سازمان  محیط 
یا  به دو الیه محیط عمومی  را  است. محیط خارجی سازمان 
(اعرابی  می كنند  تقسیم بندی  یا خرد  تخصصی  محیط  و  كالن 
و همکاران،1393). ویژگی های محیطی، سازمان را تحت تاثیر 
قرار می دهند و خود نیز به گونه ای متاثر از عملكرد سازمان ها 
هستند (Porter و همکاران، 1975). فرآیند پایش محیطی باید 
مستمر باشد و اطالعات مناسب در محیط های گوناگون همواره 
در اختیار باشد (طبیبی و ملكی، 1396). برای تجزیه و تحلیل 
ویژگی های محیطی باید چهار عنرص اصلی ذیل مورد توجه قرار 
گیرد: 1- ریزبینی یا ریزنگری (یعنی جز به جز كردن فاكتورهای 
محیطی و تیزبینی عمیق به آن)، 2 – ردیابی (تجسس عملیات 
برای شناخت روند و الگوی مشخص در محیط )، 3- پیش بینی 
(یعنی پیش بینی سمت و جهت تغییرات محیطی در آینده) و 
زمان حال  در  تغییرات محیطی  كردن  (ارزشیابی  ارزشیابی   -4
(علی  سازمان)  در  محیطی  تغییرات  كاربرد  به منظور  آینده  و 
محیط  بسرت  در  تنها  هدف  تعیین   (1385 اسدی،  و  احمدی 
ویژگی های  به  توجه  بنابرین  می گیرد،  خاص صورت  فضای  و 

محیطی برای هدف گذاری رضوری است (ره پیك، 1383).

4-همسویی با ساختار
ساختار سازمان نحوه كار افراد را در سازمان مشخص می مناید. 
ساختار وسیله ای است كه با استفاده از آن مدیریت می تواند به 
هدف های خود دست یابد و از آنجایی كه اسرتاتژی تعیین كننده 
نزدیك  رابطه ای  ساختار  و  اسرتاتژی  بین  لذا  است،  هدف ها 
تغییر  سازمان  اسرتاتژی  در  بخواهد  مدیریت  اگر  دارد.  وجود 
عمده ای بدهد باید ساختار را اصالح كند تا تغییرات انجام شده 

مورد تأیید قرار گیرد (رابینز، 1398).
و  امکانات  به  باید  اسرتاتژی  تدوین  در  هدف گذاری  برای 
محدودیت های ساختار در سازمان توجه شود تا امكان تحصیل 
است  ممكن  باشد.  داشته  وجود  منطقی  شكل  به  اهداف 
مناسب  اسرتاتژی  اساسا  كه  شود  تعیین  باالیی  دست  اهداف 
باتوجه به سازماندهی و ساختار سازمانی و منابع در رشكت ها 
وجود ندارند و این به معنای از دست دادن هدف و اسرتاتژی 
است. مطالعات نشان می دهد، اهداف و اسرتاتژی بر ساختار 

 صادق پور، ع. و همکارانهدف و هدف گذاری در برنامه ریزی اسرتاتژیک، مطالعه موردی: رشکت آبفای استان قم
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رشکت اجرایی دارد یا خیر؟ و جایگاه ارزشی و رتبه هر کدام از 
این مولفه در سازمان کجا خواهد بود؟ همچنین آیا روابطی بین 
این عوامل وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور فرضیه های تحقیق 
براساس عوامل شناسایی شده در این شکل، طراحی شده است تا 

در رشكت آب و فاضالب استان قم آزمون و تجزیه تحلیل شود. 

شکل 1- چارچوب مفهومی پژوهش براساس مدل مدیریت اسرتاتژیک 
هوفر (Hofer و همکاران، 1986؛ Singh و همکاران، 2002)

فرضیه اول- روشن بودن عملیات در هدف گذاری فرآیند تدوین 
اسرتاتژی نقش دارد.

فرضیه دوم- همراستایی در هدف گذاری فرآیند تدوین اسرتاتژی 
نقش دارد.

فرضیه سوم– ویژگی های محیطی در هدف گذاری فرآیند تدوین 
اسرتاتژی نقش دارد.

فرضیه چهارم– همسویی با ساختار در هدف گذاری فرآیند تدوین 
اسرتاتژی نقش دارد.

فرضیه پنجم– عدم تکرار در هدف گذاری فرآیند تدوین اسرتاتژی 
نقش دارد.

تدوین  فرآیند  در هدف گذاری  تشخیص حوادث  فرضیه ششم– 
اسرتاتژی نقش دارد.

روش پژوهش، جامعه آماری و روش منونه گیری

این پژوهش بر حسب روش توصیفی-پیامیشی و نوع پژوهش 
بر مبنای هدف، كاربردی است. جامعه آماری پژوهش، 181 نفر 
از شاغلین خربه در رشكت آب و فاضالب قم می باشند. از میان 
اعضای جامعه آماری، حجم منونه به تعداد 108 نفر و بر اساس 
فرمول كوکران محاسبه شد. این تعداد منونه با روش منونه گیری 
اتفاقی ساده انتخاب شدند. تعداد 170 پرسشنامه توزیع شد و 
در نهایت 108 عدد پرسشنامه قابل قبول (نرخ بازگشت 64 %) 

جمع آوری شد.

• ابزار سنجش و روایی و پایایی آن
ابزار سنجش و جمع آوری اطالعات پرسشنامه ای بر اساس طیف 5 
قسمتی لیكرت (1 به معنی خیلی كم و 5 به معنای خیلی زیاد) 
از روش روایی محتوای صوری مورد  این پرسشنامه  بود. روایی 
تأیید قرار گرفته است؛ چراکه برای شناسایی اعتبار شاخص ها و 
مولفه های پژوهش از مطالعات خربگان و آثار آنها استفاده شده 
است و پایایی یا قابلیت اعتامد آن با استفاده از آزمون رضیب 

آلفای كرونباخ با استفاده از جدول (2) تأیید شد.

جدول 2 -رضیب آلفای هر بخش پرسشنامه

رضیب آلفامولفه های تعیین اهداف سازمان

0.964روشن بودن عملیات

0.964همراستایی

0.964ویژگی های محیطی

0.964همسویی با ساختار

0.965عدم تکرار

0.965تشخیص حوادث

• تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
استفاده   SPSS19 نرم افزار  از  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  جهت 
و  خطی  رگرسیون  دو جمله ای،  آزمون های  بااستفاده از  و  شد 
در  که  گرفت  قرار  آزمون  مورد  فرضیات  اسپیرمن  همبستگی 

ادامه یافته های پژوهش ارائه می شود.

یافته ها

پاسخ دهندگان این پژوهش از 81 درصد مرد و 19 درصد زن و 
همچنین 84 درصد از رده سنی آنها بین 25 تا 45 سال بود. 78 
درصد از افراد منونه، تحصیالت دانشگاهی و 62 درصد از آنها 
باالی 10 سال سابقه کار داشتند. مدیران و رسپرستان 16 درصد 

حجم کلمونه  ها را تشکیل می دهند.
شش فرضیه این پژوهش از طریق آزمون دو جمله ای بررسی شد. 
در جدول (3) نتایج حاصل از این آزمون ارائه شده است. باتوجه به 
نتایج آزمون دو جمله ای در جدول، در فرضیه مربوط به روشن بودن 
عملیات، سطح معنی داری برآورد شده برابر (0/001) است و چون 
P از سطح معنی داری پیش فرض (0/05) كوچكرت است، بنابراین 
فرضیه صفر با احتامل بیش از 50 درصد، رد شده و می توان با 99/9 
درصد اطمینان ادعا كرد این عامل در تعیین اهداف سازمانی در 
هنگام تدوین اسرتاتژی اهمیت دارد. به طور مشابه كلیه فرض های 
صفر H جدول رد می شود و می توان با 99/9 درصد اطمینان بیان 
تدوین  هنگام  در هدف گذاری  الزم  اهمیت  عوامل  این  داشت، 

اسرتاتژی در رشكت آب و فاضالب قم را داشته اند.
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جدول 3- نتایج كلی آزمون دو جمله ای فرضیات پژوهش

H0 احتامل آزموناحتاملحجم منونهطبقهفرضیاتP

3710/66 = <گروه اول

3360/340/500/001  >گروه دومروشن بودن عملیات

1071كل

3770/73 = <گروه اول

3290/270/500/000  >گروه دومهمراستایی

1061كل

3730/69 = <گروه اول

3330/310/500/000  >گروه دومویژگی های محیطی

1061كل

3690/24 = <گروه اول

3360/760/500/002  >گروه دومهمسویی  با ساختار

1051كل

3800/21 = <گروه اول

3250/790/500/000  >گروه دومعدم تکرار

1051كل

3750/25 = <گروه اول

3290/750/500/000  >گروه دومتشخیص حوادث

1041كل

از  سازمانی  اهداف  متغیر  بر  متغیرها  اثر  بررسی  به منظور 
رگرسیون خطی چند گانه به روش گام به گامStep-wise  استفاده 
شده است. در این روش متغیرها براساس بیشرتین تاثیرگذاری که 
بر متغیر اهداف سازمانی دارند وارد مدل می شوند. این روش در 
پنج مرحله متغیرهای اثرگذار را شناسایی کرده است. در مرحله 
اول متغیر"همراستایی" با رضیب رگرسیون 0/796و رضیب تعیین 
63% به عنوان اثرگذارترین متغیر وارد مدل شده است. این متغیر 
به تنهایی توانسته 63% تغیرات اهداف سازمانی را تعیین مناید. 
در گام دوم متغیر" ویژگی های محیطی" به مدل اضافه می شود. 
در این مرحله باتوجه به رضیب تعیین به دست آمده دو متغیر 
توانسته اند  یکدیگر  با  یژگی های محیطی"  و   " و  "همراستایی" 
82% تغییرات اهداف سازمانی را بیان کنند. در گام سوم متغیر " 
همسویی با ساختار" به متغیرهای گام دوم اضافه می شود و هر 
سه متغیر با همدیگر 88% اهداف سازمانی را بیان می کنند. در 
گام چهارم متغیر " تشخیص حوادث" به سه متغیر قبلی اضافه 
تبیین  را  سازمانی  اهداف  تغییرات   %93 یکدیگر  با  و  می شود 
می کند. در گام آخر متغیر" روشن بودن عملیات" به متغیرهای 
قبلی اضافه شده است، این پنج متغیر با یکدیگر توانسته اند %97 
رگرسیونی  باتوجه به رضایب  دهند.  توضیح  را  سازمانی  اهداف 
اثرگذاری  بیشرتین  می شود  مالحظه  آخر  گام  از  به دست آمده 

مربوط به متغیر همراستایی با رضیب رگرسیون 0/321 می باشد. 
 0/264 رگرسیونی  با رضیب  عملیات"  بودن  "روشن  متغیرهای 
و "همسویی با ساختار" با رضیب 0/262 و "تشخیص حوادث" 
رضیب  با  محیطی"  ویژگی های   0/244 رگرسیونی  رضیب  با 
0/242به ترتیب بیشرتین تاثیرگذاری را بر اهداف سازمانی دارند. 
نتایج حاصل از رگرسیون به همراه رضایب متغیرها در جدول (4) 

ارائه شده است.
میان  معنادار  رابطه  وجود  عدم  یا  وجود  بررسی  برای 
همبستگی  آزمون  از  پژوهش  داده های  مستقل  متغیرهای 
در  آزمون  این  نتایج  براساس  است.  شده  استفاده  اسپرسمن 
كلیه عنارص،  برای  (5)، سطح معناداری محاسبه شده  جدول 
میان  معناداری  رابطه  این  بناب  می باشد،   (0/005) از  كمرت 
این شش متغیر وجود دارد؛ اما پایین بودن رضایب همبستگی 
نسبتاً  رابطه  بیانگر  است،   (0/5) از  کمرت  که  متغیرها  بین 

ضعیف بین متغیرها می باشد.
همچنین رضیب همبستگی متام متغیرها مثبت است و بیانگر 
وجود رابطه مستقیم بین آنها می باشد. الزم به ذكر است بیشرتین 
همبستگی بین متغیرهای روشن بودن عملیات و هم راستایی با 
رضیب (0/568) و کمرتین همبستگی بین متغیرهای روشن بودن 
عملیات و عدم تکرار با رضیب همبستگی (0/278) برقرار است.

 صادق پور، ع. و همکارانهدف و هدف گذاری در برنامه ریزی اسرتاتژیک، مطالعه موردی: رشکت آبفای استان قم
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ANOVA جدول 4- نتایج رگرسیون

گام 
مدل

مجموع رشح
مربعات

درجه 
آزادی

میانگین 
مربع

F آماره.Sig متغیرهای اضافه
شده به مدل

رضیب رگرسیونی 
متغیرها

رضیب 
تعیین

25/71125/71رگرسیون

63%0/796همراستایی0/001<14/86970/153167/6خطا1

40/5798کل

0/609همراستایی33/37216/68رگرسیون

82%0/473ویژگی های محیطی0/001<7/19960/075222/49خطا2

40/5798کل

0/512همراستایی35/79311/93رگرسیون

88%0/366ویژگی های محیطی0/001<4/77950/050237/48خطا3

0/292همسویی با ساختار40/5798کل

0/458همراستایی37/7249/43رگرسیون

93%0/297ویژگی های محیطی0/001<2/85940/03310/78خطا4

0/281همسویی با ساختار40/5798کل

0/264تشخیص حوادث

0/321همراستایی39/2657/85رگرسیون

0/242ویژگی های محیطی1/31930/014خطا5

97%0/262همسویی با ساختار0/001<40/5798559/42کل

0/244تشخیص حوادث

0/264روشن بودن عملیات

جدول 5 -نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین شش عامل تعیین اهداف سازمانی

روشن بودن متغیرهای مستقل
عملیات

ویژگی های هم راستایی
محیطی

همسویی 
باساختار

تشخیص عدم تکرار
حوادث

روشن بودن 
عملیات

10/5680/3760/4400/2780/309

0/0000/0000/0000/0040/001

10/3920/4730/4570/367هم راستایی

0/0000/0000/0000/000

ویژگی های 
محیطی

10/4780/3120/405

0/0000/0010/000

همسویی 
باساختار

10/3540/347

0/0000/001

10/287عدم تکرار

0/003

1تشخیص حوادث
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بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

فاضالب  و  آب  صنعت  بخش  اخیر  سال های  عملکرد  بررسی 
نبود  از  بخش  این  اصلی  مشکل  که  می دهد  نشان  کشورمان 
اسرتاتژی شفاف، دقیق و اجرایی برای توسعه و رسمایه گذاری الزم 
در این بخش نشأت می گیرد و یکی از دالیل ناکامی رشکت های 
کوچک و متوسط نداشنت اهداف کمی و کیفی است. نتیجه کلی 
بیانگر آنست که هدف گذاری موفق آن است که  این پژوهش 
دارای این شش مولفه باشد: "روشن بودن عملیات"، "همراستایی 
با  "ویژگی های محیطی"، "همسویی  اهداف در همه سطوح"، 
پیرامونی".  حوادث  "تشخیص  و  تكرار"  "عدم  سازمان"،  ساختار 
با توجه به نتایج پژوهش و براساس مفروضات آزمون دو جمله ای، 
مورد  عامل   6 كرد  ادعا  می توان   %1 از  کمرت  خطای  سطح  در 
مطالعه در هدف گذاری، اهمیت زیادی دارد. این نتایج با برخی 
از مطالعات قبلی از جمله (Hofer و همکاارن، 1986؛ Singh و 
همکاران، 2002؛ نجات بخش و نیکوکار، 1388؛ مطهری، 1397) 
اثرگذاری  نتایج رگرسیون، بیشرتین  به  با توجه  هامهنگی دارد. 
مربوط به متغیر همراستایی با رضیب رگرسیون 0.321 می باشد. 
به طورکلی در هدف گذاری تدوین اسرتاتژی باید عنوان کرد، این 

شش عامل از نقش مهم و موثری برخوردار هستند.
به  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  توجه  به  با  ذیل  پیشنهادات 

رشکت های اجرایی ارائه می شود:
1- رشکت آب و فاضالب استان قم برای تدوین اسرتاتژی خود 
ترسیم  را  و چشم انداز خود  مامویت  بیانه  ابتدا  است  از  نیاز 
اقتصاد  نیرو،  وزارت  باالدستی  اسناد  مبنای  بر  سپس  و  کرده 

مقاومتی و استانی به طور همراستا و یکپارچه اقدام مناید.
تطبیق  از  اسرتاتژی های خود،  تدوین  هنگام  در  سازمان ها   -2
با مولفه های: همراستایی، روشن بودن عملیات،  اهداف خود 
ویژگی های محیطی، همسویی با ساختار، عدم تکرار و تشخیص 

حوادث، مطمنئ باشند.
3- مدیران ارشد سازمان زیرساخت های الزم برای هدف گذاری 
از قبیل تشکیل تیم های کاری و مشارکت کارکنان در روش های 
به کارگیری هدف گذاری رسیع و گام به گام را مورد توجه قرار 
دهند و رشایطی فراهم آورند که اسرتاتژی های سازمان قابلیت 
عدم  و  عملیات  بودن  روشن  به این منظور  باشد.  داشته  اجرا 

تکرار به عهده آنها خواهد بود.
4- با توجه  به اینکه نتایج این تحقیق در رشکت آب و فاضالب 
استان قم، آزمون شده است، لذا در درجه اول این نتایج در خود 
رشکت آبفای استان قم تأیید شده است و قابل پیاده سازی است. 
اما باتوجه به اینکه دیگر رشکت های آب و فاضالب اغلب ماهیت 
این  دستاوردهای  حدودی  تا  دارند  سازمان  این  مانند  مشابهی 
دیگر  برای  اما  بود.  تعمیم خواهد  قابل  نیز  آنها  برای  پژوهش 

محیطی،  رشایط  تفاوت  دلیل  به  کشور  اجرایی  دستگاه های 
فرصت ها و چالش ها؛ این نتایج و استدالل ها قابل تعمیم نخواهد 

بود و الزم است متغیرها در آنجا آزمون و تأیید شوند.
5- وجود روابط ضعیف بین مولفه های استخراج شده، بیانگر 
آن است که هر کدام از عوامل در هدف گذاری ها باید جداگانه 
و به طور جامع مد نظر باشد. زیرا منظور نکردن هر یک از آنها 
با این رشایط تاثیر منفی بر کل فرآیند هدف گذاری تدوین و 

جاری سازی اسرتاتژی خواهد داشت. 

پی نوشت

1- David
2- VI gels and Roger
3- Robbins
4- Shilling
5- Cohen
6- Ansaf
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