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 چکیده
آن بر عملکرد  تأثیرو سازی استراتژی پیاده بر موثرعوامل  ترین هدف این پژوهش بررسیمهم 
پژوهش با ارائه ی مدل مفهومی  این .استو آزمون آن  مدل مفهومیدرقالب  های الکترونیکیوکارکسب

سازی استراتژی بین متغیرهای فرایند عملیاتی، محتوا و زمینه استراتژی سعی در آزمون نقش میانجی پیاده
 یهمبستگ نوع از هاگردآوری داده روش نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش اینبا عملکرد سازمانی دارد. 

 یفناور الکترونیکی وکارکسب پژوهش آماری جامعه است. ساختاری معادالت مدل مشخص طوربه
ال سؤ 33 ای استاندارد باگیری پرسشنامههو ابزار انداز است جامعه اطالعاتیو  فناوری ارتباطات، اطالعات
شرکت به آن پاسخ داده و برای بررسی روایی آن از روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از  0۹ بوده که

انجام  SmartPLS3افزارها با استفاده از نرمتحلیل دادهآلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. 
گری میان و نقش میانجیر سازی استراتژی بر عملکرد سازمان اثرگذادهد پیادهشده است. نتایج نشان می

سازی ای استراتژی بر پیادهاثر عوامل زمینه امایند عملیاتی استراتژی و عملکرد سازمانی دارد. محتوا، فرآ
  نشد. تأییدآن 
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 مقدمه .1

  ینیبشیپ رقابلیغ متغیر و کامالً طیرقابت در مح ت،یریمد ساسیا یهااز چالش یکیامروزه 
 یزیربه برنامه ازیسازمان خود ن یبقا یبرا رانیرو، مد نیها است. از هموکارکسبکنونی 
 و تیریکه به مد ییهاعملکرد سازمان نتایج تحقیقات نشان می دهد که .[۹] دارند کیاستراتژ
ها در سازمانو اکثر  [۴1] [۴0] است گرید یهابهتر از سازمان پردازندیم کیاستراتژ یزیربرنامه
 یسازادهیه پمعطوف بها آنمشکالت  شتریو ب اشتهند چندانیمشکل  یاستراتژ نیو تدو یزیربرنامه

در اجرا به  هایزیردرصد برنامه 14حدود  اظهار داشت توانیمکه  یابه گونه .[۸] است یاستراتژ
 یسازادهیپ مطالعه دربارهدر  (۴499) 9لنانمک .[30] شوندینم ییو اجرا خوردیمشکل برم

 یاستراتژ یسازادهیخود را در پ یهاشرکت ران،یدرصد از مد 04فقط  کندیم اظهار یاستراتژ
آموزش الزم را  یاستراتژ یسازادهیها در مورد پدر دانشگاه رانیمد زیرا .[۴1] دانندیموفق م

تدوین  و یزیرمهبرنا به کیاستراتژ تیریمد یهاهینظرمطالعات و  شتریبهمچنین  .[۴4] انددهیند
, ۴۴] صورت گرفته است یاستراتژ یسازادهیپ نهیدر زم یمحدود شده و مطالعات کمتر یاستراتژ

 یاستراتژ تیریقسمت مد نیتریو اصل نیترممه ،کیاستراتژ یزیرگذشته برنامه یهادر سال .[۴0
و ایجاد  [09, 91] اهسبب عملکرد بهتر سازمان یاستراتژ یسازادهیکه پ یشناخته شده است در حال

 که یکیالکترون یهاوکارکسب طیمحدر ویژه بهکسب مزیت رقابتی  .[5] شودیممزیت رقابتی 
رخوردار است از اهمیت بیشتری بو بازار  یدر فناور عیسر راتییو همراه با تغ دهیچیپمحیطی بسیار 

 یررسب یکیالکترون یهاوکارکسب یبرا کیاستراتژ یزیربرنامه تیبا توجه به اهم .[9۸] است
ها و ارائه آنبا شناخت هر چه بهتر دارد تا بتوان  تیاهم اریبس یاستراتژ یسازادهیپ ثر برمؤ عوامل

 و همکاران ۴لی .[۴3] داد لیرا تقل هانآ یکرد و اثرات منف تیها را تقواثرات مثبت آن ،کارهاییراه
 دهند،یقرار م تأثیر ترا تح یاستراتژ یازسادهید که پوجود دار یادیعوامل ز( معتقدند که ۴494)

 زیها با هم و نآن یمشارکت دارند تا نحوه تعامل و هماهنگ یاستراتژ یسازادهیکه در پ یاز افراد
 یسازادهیپر توانند بمی یاتیعمل هایندیآکنترل فر یهاستمیس رینظ یمختلف سازمان یهاستمیس

( تمامی این عوامل را در قالب یک مدل ۴49۸) و همکاران 3کاسگولو .[۴۸] اثرگذار باشند یاستراتژ
طبقه کلی متغیرهای مربوط به زمینه استراتژی و فرآیندهای عملیاتی خالصه  مفهومی در دو

ای یندهتار و فرهنگ سازمانی دانسته و فرآها زمینه استراتژی را شامل رهبری، ساخاند. آنکرده
ند که این و معتقد دانندهای اجرایی، ارتباطات و کنترل میاتی را شامل تخصیص منابع، برنامهعملی

طور خالصه به .هستندها وکارکسبسازی استراتژی در ثر بر پیادهوامل مؤترین ععوامل مهم

                                                                                                                             
9 Maclennan 

۴ Li 

3 Köseoglu 
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 ندیآفر یهادر گروه توانیرا مانجام شده است  یاستراتژ یسازادهیپ ی که در حوزهیهاپژوهش
 یسازادهیعامل در پچند  ای کینقش  یو بررس یاستراتژ یسازادهیموانع پ ،یاستراتژ یسازادهیپ

ی که با هدف شناسای نهیزم نیدر ا پیشینه تحقیق برخالف اکثر .[۴۹] کرد یبندمیتقس یاستراتژ
 نی، ااست انجام شده هاآن یبندرتبه ایو  های الکترونیکیوکارکسبدر  یاستراتژ یسازادهیموانع پ

های اروککسبی در صنعت استراتژ یسازادهیبر پ گذارتأثیرعوامل  یپژوهش به دنبال بررس
پیشین  همچنین برخالف تحقیقات است. وکارکسبو سنجش این اثر بر عملکرد کلی  الکترونیکی

چند  ای کی تأثیر معموالًکه  یاستراتژ یسازادهیبر پ گذارتأثیرعوامل  یبررس یبراکه  [3۸, 93]
لکرد عوامل بر عم نیا تأثیر قرار گرفته است و یبررسمورد  یاستراتژ یسازادهیبر پ فقطعامل 

یشین پهای پژوهشبر اساس مرور  پژوهش نیادر نشده است،  یبررسنادیده گرفته شده و سازمان 
و  یاستراتژ یسازادهیپثر بر عوامل مؤمدلی مفهومی جهت بررسی  پژوهش مبانی نظریو مرور 

قش ن یرسبر هدفپژوهش در این شود. های الکترونیکی ارائه میوکارکسبنقش آن در عملکرد 
 نهیزم ،یاتیملع ندیآفر یرهایمتغ نیب یکیالکترون یهاوکارکسبدر  یاستراتژ یسازادهیپ یانجیم
 . استعملکرد سازمان  ریبا متغ یاستراتژ توامح و

 

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه  .2

سازی استراتژی سبب افزایش عملکرد سازمانی شده و دهد که پیادهنشان می هاپژوهشنتایج 
های خود جهت بهبود و افزایش عملکرد، وکارکسبهای اساسی مدیران در مدیریت یکی از چالش

ها و ای از تالشاستراتژی مجموعه سازیپیاده .[۴1, ۴۹, 5] سازی موفق استراتژی استپیاده
ها ای از تالشهای اجرایی و مجموعهاقدامات متمرکز برای انتقال استراتژی تدوین شده به برنامه

 .[۴4]است های استراتژی در راستای تحقق اهداف ها برای اجرایی کردن برنامهو فعالیت
شفافیت استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی، مشارکت  مختلفی چون عواملپژوهشگران 

ستراتژی سازی اطات را در پیادهمدیرعامل و مدیران عالی رتبه، توانایی و تعهد نیروی انسانی و ارتبا
استراتژی شامل محتوا، سازی پیادهثر بر مؤ واملعطور کلی هب .[3۰, 39, ۴۸, ۴9, ۴] اندثر دانستهمؤ

 .[39]است تی عملیا یندزمینه و فرآ
که در  یاز عوامل یکی ،[95] و بدون ابهام و قابل اجرا باشد باید شفاف استراتژیمحتوای 

و  طیمح سازمان و تیدور از واقع هب یاستراتژ نیاست، تدو گذارتأثیر اریبس هایشکست استراتژ
 تیموقع نیب معموالًدر نتیجه،  .است رانیمد توسطبیرونی و  یدرون طیمناسب مح لیتحل بدون
 .[۸] شودیم جادیا اختالف رسدیکه سازمان به آن م یتیشده و موقع یگذارهدف

اتژی استر. است سازمانی و رهبر یساختار سازمان ،یفرهنگ سازمان شامل یاستراتژ نهیزم
باشد  هماهنگی داشتهکند یا فرهنگ سازمان با استراتژی باید فرهنگ سازمان را حمایت و تقویت 
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فرهنگ سازمانی با ایجاد تعهد در کارکنان به  .[0۸] سازی استراتژی با موفقیت انجام شودتا پیاده
شرط متناسب و هماهنگ با استراتژی پیش ساختار .[01] کندسازی استراتژی کمک میپیاده
 هنگیاراستا باشد تا همساختار سازمانی باید با استراتژی سازمان هم .[9]است سازی استراتژی پیاده

 تأثیریکی از عواملی است که  رهبری .[34] فراهم کندرا سازی استراتژی ای پیادهنظارت برو 
رهبران . است سازمان رهبران باسازی استراتژی پیاده سازی استراتژی دارد، مسئولیتزیادی در پیاده

 دارند اساسی و مهم نقش استراتژی سازیپیاده در هماهنگی وظایف و پشتیبانی کنترل، هدایت، با
[04]. 

برنامه  و ارتباطات، تخصیص منابع کنترل، عواملسازی استراتژی شامل پیاده یند عملیاتیفرآ
ها با شکست سازی بهترین استراتژیاگر کنترل استراتژی به خوبی انجام نشود پیاده .استاجرایی 

 .ستاسازی استراتژی سازمان در پیاده هایترین ابزارمهم از سیستم کنترل .[3۰، 1] شودمواجه می
سازی استراتژی دارد. مدیران و کارکنان باید داری در پیادهمعناارتباطات سازمانی اثر مثبت و  [۴۹]

 یاصل یثر از اجزاؤارتباطات م .[0۸] خوبی داشته باشندسازی استراتژی ارتباطات در هنگام پیاده
 سازیپیادهاطالعات در  هیآموزش و ته و مهم در یاتیارتباطات نقش ح .است یاستراتژ سازیپیاده

 را تحتاستراتژی سازی پیادهممکن است  کهاز عوامل کلیدی دیگر یکی  .[0۰] دارد یاستراتژ
دیگر  از بیش استراتژی سازیپیاده در مالی منابع اهمیت .[31] استتخصیص منابع  ،دهدقرار  تأثیر
 منابع به تریدقیق و بینانه واقع نگاه ریزی استراتژیبرنامه زمان در که ضروری استو  است منابع

 زیادی تأثیر و است مهم بسیار منابع تخصیص در زمان گرفتن نظر در .[3۰] وجود داشته باشد مالی

 به مناسبی زمان کرد تالش باید هاریزیبرنامه در دارد، اجرایی هایبرنامه شکست یا موفقیت در

 اصلیل علیکی از  شفاف و مشخص اجرایی برنامه داشتن عدم .[۴5] داد اختصاص وظایف انجام

 اهداف تحقق برای دانندنان نمیککار زیرااست،  هاسازی استراتژیپیاده در هاسازمان شکست

 طورهب، 1 جدولدر  .[05، 3۰، 9۴] ددهن انجام فعالیتی چه باید استراتژیسازی پیاده و

 .ه استدش ارائهمرتبط های خالصه بعضی از پژوهش

 
 پیشینه پژوهش .9جدول 

 پژوهشهدف  گان)سال(نویسند
روش 

 پژوهش

جامعه 

 نمونه
 هایافته

 [99]9کاندیدو و سانتوس
موانع  تعیین
سازی پیاده

و نقش استراتژی 

مطالعه 
 کیفی

های دانشکده
اقتصاد در 

 پرتغال

 برمبنایمانع  ۴۴تعیین
 و اینکه های پیشینپژوهش

موانع اجرای استراتژی اثر منفی 
 کنند.میتقویت  یکدیگر را

                                                                                                                             
9 Cândido & Santos 
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 پژوهشهدف  گان)سال(نویسند
روش 

 پژوهش

جامعه 

 نمونه
 هایافته

در  این موانع
 آن شکست

 [35] 9انواچوکو و همکاران

بین عوامل رابطه 
سازی دهپیا

استراتژی با 
عملکرد 
 استراتژیک

 همبستگی

های شرکت
ارائه دهنده 

خدمات تلفن 
همراه در 

 نیجریه

منابع انسانی، مالی، ساختار 
 تأثیرسازمانی، تعهد کارکنان 

مثبت بر عملکرد استراتژیک 
 سازمان دارد.

 [۰] ۴اسگدوم و لهال

شناسایی موانع 
 سازیپیاده

استراتژی در 
 های بزرگشرکت

 همبستگی
های شرکت

بزرگ در 
 اتیوپی

عدم توسعه  شاملانع اصلی وم
یافتگی و ارتباطات مناسب 

نان، مهارت ناکافی مدیران، کارک
عدم تطابق فرهنگ و استراتژی 

 .استو سیستم پاداش ضعیف 

 [9۰] 3گالپین
مدل ارائه 
سازی پیاده

 استراتژی

مطالعه 
 کیفی

 ندارد
مرحله در فرایند  ۰ارائه 

 سازی استراتژیپیاده

کاسگولو، یازیسی و 
 [۴۹] 0اکوموس

سازی موانع پیاده
های تصمیم

 استراتژیک
 همبستگی

های شهر هتل
آنتالیا در 

 ترکیه

محتوای استراتژی، زمینه 
استراتژی، فرایند عملیاتی بر 

ذار گتأثیرسازی استراتژی پیاده
 هستند.

 [3۰]و همکاران  5ابیدات 

 تأثیربررسی 
عوامل فرایند 

عملیاتی استراتژی 
 بر اجرای موثر آن

 همبستگی
صنعت 

داروسازی 
 اردن

تخصیص منابع، ارتباطات، برنامه 
اجرایی، منابع انسانی و کنترل بر 

سازی استراتژی موثر پیاده
 هستند.

 [0]۹الیسجا

بررسی عوامل 
فرایند عملیاتی 
استراتژی بر 

 سازی آنپیاده

 همبستگی
شرکت  34

 لهستانی
منابع انسانی و  تأثیرتائید 

 سازی استراتژیآموزش در پیاده

                                                                                                                             
9 Nwachukwu 

۴ Berhane Asgedom & Lehal 

3 Galpin 

0 Köseoglu, Yazici & Okumus 
5 Obeidat 

۹ Alicja 
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 پژوهشهدف  گان)سال(نویسند
روش 

 پژوهش

جامعه 

 نمونه
 هایافته

 [۴۰] لشکری و همکاران
یاستراتژ یابیارز

و  یرقابت یها
 یعملکرد سازمان

 همبستگی
 هایشرکت

مواد غذایی 
 استان خراسان

های سازی استراتژیپیاده
عمومی پورتر با عملکرد سازمانی 

 رابطه مثبت و معناداری دارد.

 9هورت و الندبک ،انگبرگ
[9۹] 

سازی پیاده
استراتژی در 
 سطوح سازمانی

 مطالعه موردی همبستگی
یه انسانی نقش عمده در سرما
سازی استراتژی در سطوح پیاده

 پایینی سازمان دارد.

 [54] ۴زپس و ریبیکس
توسعه استراتژی و 

عوامل موثر بر 
 سازی آنپیاده

 همبستگی
های سازمان

 کشور لتونی

مشارکت کارکنان در تدوین 
استراتژی،ایجاد برنامه اجرایی، 

کنترل و انگیزه بخشی به 
ای بر عمده تأثیرکارکنان 
 سازی دارد.پیاده

 [33] مبارکیان و همکاران

 عوامل بررسی

سازی پیاده بر مؤثر
اثربخش 
 هااستراتژی

 همبستگی
صنعت نفت 

 در ایران

های بری، شایستگیعوامل ره
، ارتباطات، ، فرهنگراهبردی

منابع انسانی، تخصیص بهینه 
های اطالعاتی و منابع، سیستم

ساختار سازمانی به ترتیب 
ازی سبیشترین نقش را در پیاده

 استراتژی دارند.

 [0۴] 3رودمسکا

بررسی ارتباط 
سازی پیاده موانع

 بااستراتژی 
 عملکرد سازمانی

 همبستگی
شرکت  ۴44

 لهستانی

منفی عدم حمایت  تأثیر تأیید
 ، استراتژی مبهم،مدیران ارشد

، عدم انتقال دانش کم مدیران
 اطالعات و ناهماهنگی در

رد بر عملک سازی استراتژیپیاده
 سازمانی

 [93] 0کریتندن و کریتندن
بررسی عوامل 

ی سازپیاده موثر بر
 استراتژی

 نمونه ندارد مروری

م سیست و، برنامه کنندگان اجرا
ها، تخصیص اجرایی، خط مشی

عوامل کنترل ساختار و منابع، 
 .هستندسازی پیاده موثر بر

 5مایلر، هیکسن و ویلسن
[3۴] 

بررسی عوامل 
موثر در 

 مروری
های سازمان

عمومی و 
تعهد مدیران ارشد به استراتژی، 

اجرایی مشخص و شفاف برنامه

                                                                                                                             
9 Engberg, Hörte & Lundbäck 
۴ Zeps & Ribickis 

3 Radomska 
0 Crittenden & Crittenden 
5 Miller, Hickson & Wilson 
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 پژوهشهدف  گان)سال(نویسند
روش 

 پژوهش

جامعه 

 نمونه
 هایافته

سازی پیاده
 استراتژی

خصوصی 
 انگلستان

استراتژی، عوامل محیطی، 
ارتباط موثر بین مدیران ارشد و 

سازی مدیران میانی در پیاده
 استراتژی موثر هستند.

 [۴۸] 9لی، گوهی و اپلر

بررسی عوامل 
گذار بر تأثیر
سازی پیاده

 استراتژی

 نمونه ندارد مروری

محتوای استراتژی، ساختار 
مدیریتی،  سازمانی، سیستم

اجرایی، مجریان،  برنامه
 سازیارتباطات و تعهد بر پیاده

 رند.دا تأثیر

 

 یمفهومها و مدل یهفرضتوسعه 

سازی پیاده اظهار داشت توانمی،  9 در جدولهای پژوهش های پیشین با توجه به یافته
ن عوامل مختلفی چو تأثیرکه خود تحت  ستاعملکرد سازمان بر  ثرل مؤکی از عوامیاستراتژی 

پیشین  هایپژوهشطبق نتایج  .[۴۹] است یند عملیاتی استراتژیزمینه و فرآمحتوای استراتژی، 
سازی پیادهها ابتدا منجر به موفقیت عواملی چون رهبری، فرهنگ و ساختار سازمانی و تقویت آن

این فرضیه بنابر شوند.شده و از این طریق بر عملکرد اثرگذار بوده و منجر به بهبود آن می استراتژی
  زیر قابل طرح است:

1H :غیرهای بین مت های الکترونیکی دارای نقش میانجیوکارکسبسازی استراتژی در پیاده
 سازمان است.تی استراتژی و عملکرد زمینه، فرایند عملیا، محتوا

ایند فر بوده واثرگذار سازی آن محتوای استراتژی بر پیاده( معتقدند که ۴494) لی و همکاران
توان میبنابراین  ،[۴۸] شودسازی موثر آن میسبب پیادهرسمی و مشارکتی محتوای استراتژی 

 فرضیه زیر را مطرح کرد:

2H :دارد و معنادار سازی آن اثر مثبتبر پیاده های الکترونیکیوکارکسبدر  محتوای استراتژی. 
 زمینه آن ،سازی استراتژیثر بر پیادهاز عوامل مؤدیگر یکی بر اساس نتایج مطالعات پیشین 

فرهنگ حمایت رهبری، تعهد . استرهبری، فرهنگ، ساختار و محیط  که شامل [00 ،03 ،۴۹] است
 ذار هستند.گاستراتژی اثر سازیپیاده برمحیط  سوییهمو ساختار سازمانی پشتیبانی  ،سازمانی

 بیان کرد:توان فرضیه زیر را بنابراین می

3H :آن اثرگذار است یسازادهیبر پ یکیالکترون یهاوکارکسبدر  یاستراتژ نهیزم. 

                                                                                                                             
9 Li, Guohui & Eppler 
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سازی یند عملیاتی اجرای استراتژی بر پیادهفرآنشان داده است که  هایپژوهشدر نهایت نتایج 
بازخورد،  و یهای کنترلبودجه مناسب، سیستمتخصیص  یند شاملاین فرآ .[3۰ ،۴9] آن موثر است

 :شودپیشنهاد میبنابراین فرضیه زیر  .استشفاف و برنامه اجرایی سازمانی ارتباطات 

4H: آن یسازهادیبر پ یکیالکترون یهاوکارکسبدر  یاستراتژ یسازادهیپ یاتیعمل ندیآفر 
 .اثرگذار است

 د.دهمینشان را  هاهای پشتیبان کننده فرضیهپژوهش ۴ جدول

 هاهای پشتیبان کننده فرضیهپژوهش .۴جدول 

 عملکرد پژوهشگر
پیاده سازی 

 استراتژی

محتوای 

 استراتژی

زمینه 

 استراتژی

فرایند 

 عملیاتی

[99] کاندیدو و سانتوس   * * * * 

[35] انواچوکو و همکاران  * *  * * 

[۰] اسگدوم و لهال   *  * * 

 *   *  بروی9 ]94[

[۴۹] کاسگولو، یازیسی و اکوموس   * * * * 

[3۴] مایلر، هیکسن و ویلسن   *  * * 

 * *  *  الماسجاه۴  ]۴[

[93]کریتندن و کریتندن    * * * * 

[3۰] ابیدات و همکاران   *   * 

[9۹] انگبرگ، هورت و الندبک   *  *  

[54] زپس و ریبیکس   *   * 

 * * * *  رجاسکار3 ]00[

[33] مبارکیان، فرمهین و خوزین   *  * * 

[۴۸] لی، گوهی و اپلر   * * * * 

 * * * *  ویتانگویان و نوانگویان0 ]0۰[

[۴۰] لشکری، سامی و ارشادی  * * *   

[۴9] جیانگ و کارپنتر   *  * * 

[3۸] 5کوموسا   * * * * 

 * * * * * پژوهش حاضر

 

                                                                                                                             
9 Brui 

۴ Alamsjah 

3 Rajasekar 
0 Viet Nguyen & Nhuan Nguyen 
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 ۴و  9های های پیشین که در جدولوهشپژ بر اساس آنچه تاکنون بیان شده است و نیز مرور
  شود:پیشنهاد می 9شکل  به صورت ارائه شده درمدل مفهومی  ،ه استآمد

               

              

              

                                 

H2

H3

H4

H1

 
 مدل پیشنهادی پژوهش )محقق ساخته( .9شکل 

 

 پژوهش شناسیروش .3

نی و مبت علّی، از نوع توصیفی ها،دادهآوری گردنوع کاربردی و از نظر نظر هدف این پژوهش از 
اتژی، سازی استرعملکرد، پیادهاز آنجا که متغیرهای پژوهش یعنی . بر مدل معادالت ساختاری است

این  در سطح بنگاه هستند، سطح تحلیل در یهایپدیدهفرآیند عملیاتی، زمینه و محتوای استراتژی 
رسانی در پژوهش حاضر بر اساس پایگاه اطالع آماری هپژوهش، سطح بنگاه است و جامع

 استالکترونیکی  وکارکسبشرکت حوزه  ۴۸44، 9رتباطاتهای صنعت فناوری اطالعات و اشرکت
فناوری ، اطالعات یفناورهای شرکتهای فعال در سه حوزه که نمونه مورد نظر از شرکت

 پرسشنامه به دو بخشها برای گردآوری داده ،ستنتخاب شده اا جامعه اطالعاتیو  ارتباطات
سوال مربوط به متغیر وابسته  ۹دوم و بخش سوال مربوط به متغیرهای مستقل  ۴۰)بخش اول 

لیل دهای مورد بررسی ارسال شد. تقسیم شد و در دو مرحله برای شرکت نهایی یعنی عملکرد(
ا متغیر زمان باز نظر مفهومی متغیر وابسته نهایی هم که است آنتقسیم پرسشنامه به دو بخش 

غیر وابسته بعد از رخ دادن مت دهد بلکه بر اساس اصول و مبانی رگرسیون متغیرمستقل رخ نمی
 ت.کاری یا تغییرات متغیرهای مستقل اسمتغیر وابسته یا تابع، نتیجه دست .دهدمستقل، رخ می

                                                                                                                             
9 http://www.ictkey.ir/ 
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شرکت از طریق  3۸4 بخش اول پرسشنامه برای در ابتداها در هر صورت برای گردآوری داده
و  تراتژی دارد، مدیر شرکتتقاضا شد اگر شرکت اسها از آنارسال شد و  اهآن پست الکترونیکی

 5یا کسی که با استراتژی شرکت آشنا است به پرسشنامه پاسخ دهد، در این مرحله کمتر از 
نفر از افراد در شبکه اجتماعی لینکدین که در  054پرسشنامه جواب داده شد، سپس برای بیش از 

 که اگر شرکتکردند درخواست فرستاده شد های الکترونیکی کار میوکارکسبهای شرکت
 ۰9استراتژی دارد و با استراتژی شرکت آشنا هستند به پرسشنامه فیزیکی و یا مجازی پاسخ دهند، 

بخش دوم پرسشنامه یعنی سواالت مربوط به عملکرد برای  در مرحله بعد ،پرسشنامه پاسخ داده شد
 یک شرکت( )هر نفر نماینده نفر 0۹ )فرد( پاسخ دهنده به بخش اول ارسال شد که شرکت ۰9

با توجه به نرخ بسیار پائین پاسخگویی به پرسشنامه و حجم کم  پرسشنامه دوم را تکمیل کردند.
برای  ،های گردآوری شدههای گردآوری شده و نیز انجام آزمون نرمالیتی و نرمال نبودن دادهداده

کمک روش حداقل مربعات جزئی به ناگزیر می بایست از  ،آزمون مدلو  هاتحلیل داده
 شد. می استفاده  Smartplsافزارنرم

سه  املش سازی استراتژیدر مدل تحلیلی پژوهش محتوای استراتژی بدون بعد، زمینه پیاده
یند عملیاتی شامل چهار بعد تخصیص منابع، نی، ساختار سازمانی و رهبری و فرآبعد فرهنگ سازما

سازی ادهزمینه پی این مدل محتوای استراتژی،کنترل استراتژی، برنامه اجرایی و ارتباطات است. در 
سازی یاده، پزا()پنهان برون مستقل هایسازی استراتژی متغیریند عملیاتی پیادهاستراتژی و فرآ

یر برای سنجش متغ .هستند زا()پنهان درون استراتژی متغیر میانجی و عملکرد متغیر وابسته
سازی متغیر زمینه پیاده ،[0۰] انیانگوو نو انیوانگتیوپرسشنامه  دو سوالاز محتوای استراتژی 

 انیانگوتیواز پرسشنامه  بعد ساختار سازمانی دو سوال و استراتژی بعد فرهنگ سازمانی سه سوال
و همچنین  [3۹] و همکاران 9اریلیاز پرسشنامه  الو بعد رهبری سازمانی شش سؤ [0۰] انیانگوو نو

 ،انیانگوو نو انیانگوتیواز  دو سوال برنامه اجراییبعد  و المتغیر فرآیند عملیاتی بعد ارتباطات دو سؤ
از پرسشنامه ال بعد تخصیص منابع سه سؤ ،[3] ۴الفاژارداز پرسشنامه  الدو سؤ کنترلبعد  [0۰]

 مایلرامه از پرسشن السه سؤسازی استراتژی با غیر پیادههمچنین مت استفاده شده است، [04]پیری 
است.  سنجیده شده [90] دهمردهاز پرسشنامه  الو عملکرد سازمانی با شش سؤ [3۴] و همکاران

سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق ها از روش مدلدر تحلیل داده
استفاده شده است. در این برای بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش  SmartPLS3افزار نرم

آشکار پس از  متغیر ۴1پژوهش سه متغیر پنهان در مرتبه اول، دو متغیر پنهان در مرتبه دوم و 
عاملی وجود دارد. متغیرهای مرتبه اول یا ابعاد مدل مستقیما  پرسش به دلیل کم بودن بار 0حذف 

                                                                                                                             
9 O'Reilly 
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شوند و متغیرهای مرتبه دوم با ابعاد در ا سنجیده میهها در ارتباط هستند و از طریق آنبا پرسش
 .[0۹] شوندها مرتبط میپرسشارتباط هستند و غیرمستقیم با 

مربوط به ثبات محیطی به دلیل بار عاملی پایین حذف شدند و  9۴و  99های الدر ابتدا سؤ
سوال عملکرد سازمانی  ۹ال از دو سؤ 3۴ و 34های ل دوباره بررسی شد، سپس با حذف سؤالمد

شدند، مدل دوباره بررسی و نتایج مورد که سبب ارتباط ضعیف متغیرها و عدم نتایج شفاف می
 دست آمد. هقبولی ب

 بررسی برازش مدل پژوهش

گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی های اندازهاین بخش شامل برازش مدل
 شود.می

  معیار پایایی، روایی همگرا  3: این برازش شامل گیریهای اندازهمدل -مدلبررسی برازش
 و واگرا است.

گیری پایایی: با استفاده از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی اندازه
( مربوط به ثبات 99، 94پرسش ) ۴پرسش شامل  0شد.  آزمونال سؤ 33ابتدا مدل با  شود.می

( مربوط به عملکرد سازمانی به دلیل پایین بودن بار عاملی حذف شدند. 3۴، 34پرسش ) ۴محیط و 
 نشان داده شده است.شد که نتایج در شکل ،  آزمونپرسش مدل دوباره  0با حذف 

 :مقادیر آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی ۴مطابق با جدول  آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی ،
 .استگیری های اندازهاست که نشان دهنده برازش مدل ۰/4تمام متغیرها باالتر از 
 روایی همگرا و واگرا

تر و بزرگ 9شود. با توجه به جدول بررسی می 5/4، متغیرها با AVEبا مقایسه مقدار ضریب 
برای همه متغیرهای پنهان مرتبه اول و دوم، روایی همگرای مدل و  5/4از  AVEبودن ضریب 

 شود.می تأییدگیری های اندازهمناسب بودن مدل
ا هتبه اول از مقدار همبستگی میان آنتمام متغیرهای مر AVE، مقدار جذر ۴با توجه به جدول 
 گیری است.ههای اندازدهنده روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدلبیشتر است که نشان

 

 متغیرهای پنهان پژوهش AVE ،۴R ،۴Qمقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی،  .3جدول 

 CR AVE 2R 2Q آلفای کرانباخ سازه

 ۴53/4 ۸1۴/4 ۰0۸/4 ۸55/4 ۰/4 محتوای استراتژی

 034/4 ۹11/4 ۹45/4 14۴/4 ۸۹۸/4 رهبری

 ۴55/4 550/4 ۰0۸/4 ۸5۹/4 ۰/4 ساختار سازمانی

 093/4 0۰3/4 ۰۴۹/4 ۸۸۸/4 ۸99/4 فرهنگ سازمانی

 3۸۹/4 ۰34/4 ۸۴۹/4 145/4 ۰1۴/4 ارتباطات
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 CR AVE 2R 2Q آلفای کرانباخ سازه

 0۰5/4 ۹۰3/4 ۸۰5/4 133/4 ۸5۸/4 برنامه اجرایی

 35۹/4 59۹/4 ۹۸0/4 ۸۹۹/4 ۰۰4/4 تخصیص منابع

 03۰/4 5۴۸/4 ۸55/4 1۴۴/4 ۸39/4 کنترل

 349/4 991/4 ۹50/4 ۸54/4 ۰05/4 سازیپیاده

 ۴۰۸/4 ۸1۴/4 5۸4/4 ۸0۹/4 ۰۹۰/4 عملکرد سازمان

 

 ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر .0جدول 
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 مدل ساختاری -بررسی برازش مدل
 سازی استراتژی، فقط برای مسیر زمینه استراتژی و پیاده۴ مطابق شکل :t ضریب معناداری

بیشتر   tمسیرها ضریب  برای سایر و که بیانگر رد فرضیه اول بوده است 1۹/9کمتر از   tضریب 
و  درصد15است که این موضوع معنادار بودن تمام روابط میان متغیرها در سطح اطمینان  1۹/9از 
 . مربوطه استهای ید فرضیهتأی

مربوط به متغیرهای  2R، تمام مقادیر 9و ستون پنجم جدول  ۴: با توجه به شکل 2Rمعیار 
 مدل ساختاری است.مناسب ه نشانگر برازش است ک 33/4زای مدل، مساوی یا بیشتر از درون

ساختاری بیشتر است که موید برازش قوی مدل 53/4ها از : این معیار برای تمام سازه2Qمعیار 
 است.

یا نیکویی برازش معیاری است برای  GOFمعیار  مدل کلی: –بررسی برازش مدل 
ز کند، که اگیری و ساختاری  را کنترل میبررسی برازش کلی مدل که هر دو بخش مدل اندازه

مقادیر ضعیف و متوسط و قوی برای آن استفاده  مثابهرا به 3۹/4و  ۴5/4، 49/4سه مقادیر 
 گردد.محاسبه می  زیر آن از طریق رابطهشود، مقدار می

 GOF = √4/۰439 ∗ 4/5۰۴۰= ۹30۹/4                                                                                          

  شود.می تأیید، برازش قوی و بسیار مناسب مدل  GOF برای ۹30۹/4با توجه به مقدار عددی 
 هاآزمون فرضیه

 یا ضریب معناداری مسیر بین متغیرهای مدل نشان داده شده است.  t مقدار ۴در شکل 
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 t یمعنادار بیمدل پژوهش همراه با ضر. ۴شکل 
 

 نشان داده شده است. 5هر مسیر از مدل در جدول  t بر اساس شکل مقدار
 

 هافرضیه tضریب معناداری  .5جدول 

 نتیجه  tضریب شرح شماره فرضیه
H1 پذیرش فرضیه ۹۹۴/۴ سازی استراتژی بر عملکرد سازمانیمعنادار پیاده تأثیر 
H2 پذیرش فرضیه ۴93/۴ سازی استراتژیمعنادار محتوای استراتژی بر پیاده تأثیر 
H3 رد فرضیه 414/4 سازی استراتژیمعنادار زمینه استراتژی بر پیاده تأثیر 
H4 پذیرش فرضیه 43۹/۴ سازی استراتژیمعنادار فرایند عملیاتی بر پیاده تأثیر 
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 tی آماره مقدارمعناداری دارد.  تأثیراستراتژی بر عملکرد شرکت  سازینتایج پیادهبا توجه به 
دست آمده است، لذا فرضیه هب 1۹/9معناداری یعنی  باالتر از آستانهکه  است ۹۹۴/۴برای این مسیر 

 ود. شمی تأییدسازی بر عملکرد سازمانی مثبت و معنادار پیاده تأثیراول این پژوهش یعنی 

راتژی سازی استهای الکترونیکی بر پیادهوکارکسباستراتری در  محتوایاطالعات بر اساس 
که میزان آن از   است ۴39/۴این مسیر برابر   برای tی معناداری است. مقدار آماره تأثیردارای 

 توان ادعا کرد محتوایگیرد و میبنابراین این فرضیه مورد پذیرش قرار می استبیشتر  1۹/9
 .ستاهای الکترونیکی دارای نقش مثبت و معنادار وکارکسبسازی استراتژی در استراتژی بر پیاده

های اروککسبزمینه استراتژی در  تأثیربر اساس نتایج حاصل، فرضیه سوم این پژوهش، 
 414/4برای این مسیر tی میزان آمارهچرا که . یستسازی استراتژی معنادار نالکترونیکی بر پیاده

 . ترا پذیرفاین فرضیه توان نمی، بنابراین استتر پایین 1۹/9اداری یعنی که از میزان معن است

ی آن دارای اثر سازهای الکترونیکی بر پیادهوکارکسبسازی استراتژی در یند عملیاتی پیادهفرآ
 مثبت و معناداری است.

سطح  1۹/9که بیشتر از مقدار  است 43۹/۴برای این مسیر  t یآماره میزان نتیجهبر اساس 
سازی ر پیادهسازی آن بیند عملیاتی پیادهدار فرآمثبت و معنا تأثیر، بنابراین فرضیه استمعناداری 

 استراتژی مورد پذیرش است.
 برای متغیرهای مستقل سازی استراتژیگری پیادهمنظور بررسی میانجیآزمون سوبل به

ه عملکرد سازی استراتژی و متغیر وابستیند عملیاتی پیادهفرآ ی استراتژی، زمینه استراتژی ومحتوا
 محاسبه شده است. ۴سازمانی با رابطه 

= z ۴رابطه 
a∗b

√(𝑏2∗𝑠𝑎
2

)+(𝑎2∗𝑠𝑏
2

)+(𝑠𝑏
2∗𝑠𝑎

2
)

 

 
 آزمون سوبل .۹جدول 

Z 𝒔𝒃 𝒔𝒂 B a 
متغیر مستقل و متغیر 

 وابسته

3۹19/99 933/4 9۹4/4 ۹۹۴/۴ ۴93/۴ 
محتوای استراتژی و عملکرد 

 سازمانی

31۰۹5/4 933/4 ۴۴۹/4 ۹۹۴/۴ 414/4 
زمینه استراتژی و عملکرد 

 سازمانی

1۰99۴/۰ 933/4 ۴30/4 ۹۹۴/۴ 43۹/۴ 
یند عملیاتی استراتژی و فرآ

 عملکرد سازمانی
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 تأییدمیانجی  تأثیردرصد معنادار بودن  15شود در سطح  1۹/9بیشتر از  z در صورتی که مقدار
سازی استراتژی بین متغیر مستقل محتوای استراتژی و متغیر رو نقش میانجی پیادهشود از اینمی

لکرد یند عملیاتی و متغیر وابسته عمیر مستقل فرآوابسته عملکرد سازمانی و همچنین بین متغ
نه استراتژی و زمیسازی استراتژی بین متغیر مستقل شود و نقش میانجی پیادهمی تأییدسازمانی 

 شود. متغیر وابسته عملکرد سازمانی رد می
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

درصد ۴۸زن، همچنین درصد ۴۹ ان در این پژوهش مردکنندگدرصد مشارکت۰0
اند. سال بوده 54تا  04 رصدد۴4سال و  04تا  34درصد بین 5۴سال،  34کنندگان زیر مشارکت

 درصد مشاور و مدیرمیانی و35عضو هیات مدیره و مدیر ارشد،  کنندگاندرصد از شرکت05حدود 
های راتژیدرصد کارشناسان آشنا به است94کننده در استراتژی و درصد کارشناسان مشارکت94

درصد دکترا 93درصد کارشناسی ارشد و همچنین 5۹درصد کارشناسی و 34شرکت، از این تعداد 
درصد 93است.  نفر بوده 944بیشتر از  تعدادو بیشترین  5ها شرکتنان تعداد کارکاند. کمترین بوده

سال و  94تا  3ر بین درصد عم۴0سال و  3تا  9درصد عمر بین ۴0 ها کمتر از یک سال و شرکت
 اند.سال بوده 94ها با عمر باالی درصد شرکت 31همچنین  

ملیاتی بر یند عراتژی و فرآمتغیرهای محتوای استمثبت  تأثیراین پژوهش های یافتهبر اساس 
بوده و ادار معنسازی استراتژی بر عملکرد سازمان پیادهمثبت  تأثیرسازی استراتژی و نیز پیاده

نبوده  عنادارم سازی استراتژیزمینه استراتژی بر پیاده تأثیر شوند. امامی تأییدهای مربوطه فرضیه
اتژی و ای استراستراتژی بین متغیرهای محتوسازی ، همچنین نقش میانجی پیادهه استرد شد و

ی ژو نقش میانجی پیاده سازی استرات تأییدیند عملیاتی و عملکرد سازمانی عملکرد سازمان، فرآ
های هفرضی. بنابراین ه استنشد تأییدعملکرد سازمانی بین متغیرهای زمینه استراتژی و 

H1,H2,H4 فرضیه و تأییدH3  ها، نگرش تأثیرای تحت با توجه به اینکه عوامل زمینه شود.رد می
ها از طرف مدیران آید و در این پژوهش بیشتر پاسخوجود میهگیری مدیران ب رویکردها و تصمیم

ای مانند مدیریت، فرهنگ و ساختار ، ممکن است در مورد عوامل زمینهاست ارشد و مدیران میانی 
اشد که موجب شده است این فرضیه مورد پذیرش قرار نگیرد گیری بگویی با تعصب و جهتپاسخ

 و رد شود.
 
 شنهادیو پ یریگجهینت .5

رکت عملکرد ش بر سازی استراتژیپیاده دهدنشان می نتیجه بررسی فرضیه اصلی پژوهش
ب افزایش های استراتژی موجسازی موفق برنامهدارد؛ بنابراین تمرکز بر پیاده معنادار مثبت و یتأثیر
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دهد یم پژوهش نشان نتایج عملی نظر شود. ازالکترونیکی می وکارکسبهای عملکرد در شرکت
ها کترو شرباشد از اینهای استراتژی میسازی موفق برنامهکه عملکرد شرکت مرتبط با پیاده

 یهاه. یافتدنسازی استراتژی افزایش دهتوانند عملکرد خود را با افزایش میزان موفقیت در پیادهمی
دارد. از نظر این پژوهشگران  خوانیهم [۴۰] لشکری و همکاران نتایجبا  زمینه این در پژوهش

های این شود. همچنین بر اساس یافتهسازی استراتژی موجب افزایش عملکرد در شرکت میپیاده
 حتوایپژوهش محتوای استراتژی بر عملکرد نقش مثبت و معنادار دارد، بنابراین توجه به م

رد بهتر ها برای عملکرو شرکتاز این استالکترونیکی  وکارکسب استراتژی موجب عملکرد بهتر
این  نند،ای کخود، توجه ویژه وکارکسبریزی و تدوین استراتژی متناسب با به برنامهتوانند می

مبنی بر  ،[۴۴]و پژوهش کریتندن و کریتندن  [۴۹]نتیجه با نتایج کاسگولو، یازیسی و اکوموس 
 [۴۹]مثبت محتوای استراتژی بر عملکرد مطابقت دارد. کاسگولو، یازیسی و اکوموس  تأثیرید تأی

ها رکتگذار است و شتأثیرها استراتژی از عواملی است که بر عملکرد شرکت یمعتقدند که محتوا
 توانند عملکرد را افزایش دهند.ریزی مناسب میبا محتوا و برنامه

گولو، کاسهای بر خالف یافته دهدپژوهش نشان می های فرعیبررسی فرضیه همچنین نتایج
 تمثب تأثیرزمینه اجرای استراتژی بر عملکرد  [۴۴]کریتندن و کریتندن و  [۴۹]یازیسی و اکوموس 

خوانی هم [0۰] ، ویت انگویان و نوهات انگویان[00]ندارد. این نتیجه با نتایج رجاسکار  معنادار و
 دارد.

دار ی استراتژی بر عملکرد اثر مثبت و معنااتیعمل ندیآفر پژوهش، بر اساس نتایج نهایت، در
شرکت از طریق مدیریت ارتباطات سازمانی، برنامه  فرایند عملیاتی در بر تمرکز دارد؛ بنابراین

 زمینه این در پژوهش یهادهد. یافتهاجرایی، تخصیص منابع و کنترل، عملکرد شرکت را ارتقا می
یند عملیاتی بت فرآمبنی بر نقش مث [۴9جیانگ و کارپنتر ] و [3۰]ابیدات و همکاران  یهابا یافته

 استراتژی بر عملکرد شرکت مطابقت دارد.
ریزی استراتژی باید سیستمی، قابل اجرا و با مشارکت اعضای سازمان تدوین شود. برنامه

سازی رسانی کرده و اهداف قابل سنجش در پیادهانداز را اطالعاستراتژی و چشم مدیران باید برنامه
تخاب ها، وظایف جدید را شناسایی و اناستراتژی را تعیین کنند همچنین برای تغییر رویه فعالیت

کرده و به مقاومت در مقابل تغییرات واکنش مناسب نشان داده و انگیزه بخش کارکنان برای 
ف و کننده اهدامتناسب با استراتژی و تضمینباید اجرای استراتژی باشند. ساختار سازمانی 

ای، متناسب با هنجارهای سازمانی و های آن باشد. محیط کار سازمان باید حرفهمشیخط
سازی استراتژی باشد. ارتباطات سازمانی باید سریع، دقیق دهنده تعهد سازمانی برای پیادهافزایش

احتی به مدیران منتقل کنند باشد. برنامه اجرایی رهای خود را بهاعضای سازمان ایدهو به نحوی که 
ریزی ل به برنامههای اصلی و متصبندی باید پشتیبان فعالیتیند بودجهباشد. فرآشفاف باید صریح و 
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تراتژی سازی اساستراتژیک باشد. تعهد مدیران ارشد و ابزار کنترلی مناسب برای نظارت بر پیاده
 بسیار مهم است.

های جامعه شود درسازی آن پیشنهاد میدن فرضیه اثر زمینه استراتژی بر پیادهبا توجه به رد ش
ندازه و سن امتغیرهای کنترلی نظیر  شود کهپیشنهاد می دیگر این فرضیه بررسی شود همچنین

سازی عامل میانجی پیاده تأثیردر این پژوهش  در نهایتهای آتی کنترل شود، ها در پژوهششرکت
 رفیتظگر مانند دوسوتوانی و ملکرد مورد بررسی قرار گرفته و اثر عوامل تعدیلاستراتژی بر ع

 بر عملکرد سازمان بررسی نشده است. گر نظیر عدم اطمینان محیطییا متغیرهای مداخله دانش
 آینده این موارد در نظر گرفته شوند. هایپژوهشلذا پیشنهاد می شود در 
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