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  مراتبی ارتش های شبکه ای سلسله سازی و اجرای استراتژی در سازمان پیاده ارائه مدل
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 91/40/11تاریخ پذیرش:                                                                                                         91/91/11تاریخ دریافت:  

          

 چکیده
بر این اساس یکی از مباحث اساسی در بحث برنامه ریزی استراتژیک، پیاده سازی استراتژی و اجرای آن به ویژه در سازمان های سلسله مراتبی است. 

 –تشافی از نوع اک پژوهشاین  ؟مراتبی ارتش چیست های سلسله سازی و اجرای استراتژی در سازمان پرسش اصلی تحقیق این است که الگوی مطلوب پیاده

 و مصاحبه با خبرگانای،  آوری اطالعات این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه وه جمعیای است،. ش توسعه -کاربردی نیز توصیفی بوده و از نظر هدف

ای و تحلیل  از مطالعات کتابخانه استفادهبه طوری که با ، باشد. پژوهش حاضر به روش آمیخته )در دو بخش کیفی و کمی( انجام گردیده است پرسشنامه می

سازی و اجرای استراتژی ارائه شده است.  نفر از خبرگان الگوی نهایی پیاده 23و همچنین مصاحبه با تعداد سازی و اجرای راهبرد  محتوای ادبیات پیاده

، تعداد ردیده بودند، بر اساس فرمول کوکرانفر براورد گن 021ی  که حدود در بخش کمی نیز به منظور آزمون مدل در ابتدا با توجه به جامعه آمارهمچنین 

ی معادالت ساز مدلو اقدام به آوری  پرسشنامه جمع 33نفر محاسبه گردیده و برای انها پرسشنامه محقق ساخته ارسال شد. از این تعداد،  22نمونه برابر با 

 باشد. دهنده برازش قوی مدل می محاسبه شده است که نشان 33/1برای برازش مدل کلی نیکویی برازش معیار ساختاری و آزمون مدل شد. 
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  کلیات .1
 طرح مسئله .1-1

 توجه ازمندین ایپو ندآیفر کی عنوان به کیاستراتژ تیریمد

 شیاجرا و پا ن،یبه تدو گیرندگان تصمیمو  رانیمد توأمان

سازی و اجرای استراتژی  . پیادهاستها  سیاست و هایاستراتژ

است که  کیاستراتژ تیریمد ندیفرآ جدانشدنیاجزای  ازجمله

 جیسری از اقدامات و نتا کیرا به  شده تدوین هایاستراتژی

سازمان به  یابیمنجر به دست تیتا در نها سازدیمبدل م

ادبیات  .[1][2] شود شده ریزی برنامهو اهداف ها استراتژی

معاصر در مورد اجرای استراتژِ اظهار می کند که شکاف بزرگی 

بین تشکیل استراتژی و اجرای آن، به عبارت دیگر، چیزی که 

شرکت ها قصد دارند انجام دهند و چیزی را که واقعا انجام 

به پیاده سازی و  از مواقع ارییبسدر می دهند، وجود دارد. 

اجرای راهبرد توجه کمتر شده و بیشتر تدوین راهبرد در نظر 

در اجرا شکست  از راهبردها ارییبس درنتیجه گزفته می شود و

 در زمانی تنها شده، تنظیم خوب های استراتژی .[3] می خورند

 برای ای بهینه عملکرد شوند، می اجرا موفق صورت به که

 تحقیقات اجرا، فرآیند اهمیت رغم علی کنند؛ می تولید شرکت

 ناشی حالت این شاید .گرفته است صورت مسیر این در اندکی

 برای الزم اصل تنها را استراتژی تدوین که است مطلب این از

 استراتژی اجرای دشواری (.0222 نوبل،(دانند می موفقیت

 واست. ا هگرفت قرار بیشتری اهمیت ( مورد2110) بیگلر توسط

 سر شده بندی فرمول های استراتژی درصد 21 که نمود بیان

شکست در  .آینددرنمی اجرا به دلخواه ی نتیجه با و موقع

 برای من به هدر دادن منابع صرف شدهض ،ی اجرامرحله

 ای)سازمان  ستمیس اتیح تیممکن است کل استراتژی، نیتدو

مشکل تا به آنجاست که  نیا صنعت( را با خطر مواجه سازد.

 تیها در مرحله عمل حکااز شکست استراتژی یمنابع مختلف

درصد از استراتژی  66دارد  دهیعق( 2112)  0جانسون دارند.

 باعث امر همین .[4] رسندیبه مرحله عمل نم اصالًها شرکت

                                                           
1 . Johnson

 

 اجرای و سازی پیاده امر به محققان توجه رشد به رو روند

 مدیریت اهداف تحقق در مراحل این اهمیت و استراتژی

 زمینه این در مختلفی مطالعات به منجر که شده استراتژیک

توسعه مدلی برای  دنبال بهمطالعه حاضر  .است گردیده

های  سازی و اجرای مطلوب استراتژی در سازمان پیاده

د. به باش میمراتبی ارتش در سطوح فردی و سازمانی  سلسله

 الگوی پژوهش عبارت است از اینکهبیانی دیگر، پرسش اصلی 

های  سازمان در موفق استراتژی سازی و اجرای مطلوب پیاده

  چیست؟ مراتبی ارتش سلسله

 اهمیت و ضرورت تحقیق .1-2

 هایسازمان در موجود مقتضیات و شرایط به توجه با

 طوالنی و ساختارها پیچیدگی چون شرایطی و مراتبی سلسله

 و سازی پیاده به خصوص، استانداردهای و ها آن طول بودن

-می روبرو هاییچالش با ها سازمان این در استراتژی اجرای

 در تحاکمی نحوه و ساختارها مورد در ها سازمان این د.شو

 .باشندمی هاییمحدودیت دارای ها سازمان سایر با مقایسه

 بر کنونی حاکم شرایط از غیر شرایطی آماده همواره باید چراکه

 ها سازمان این در ایزمینه شرایط همچنین. باشند خود محیط

 این در شده تدوین هایاستراتژی از بسیاری که شودمی موجب

 مراتب سلسله پایین سطوح در یبه خوب نتوانند ها سازمان

 نوع این های ویژگی. گردند اجرا و سازیپیاده درك، سازمانی

 که است آورده پدید را فرد منحصربه شرایطی ها سازمان از

 با متناسب استراتژی اجرای و سازی پیاده با مرتبط های تئوری

 شده پرداخته بدان ایمطالعه کمتر در و بوده محدود ها آن

 و شده تدوین هایاستراتژی اجرای و سازی پیاده مراحل .است

 در اتخاذشده های استراتژی نمودن اجرایی گرید انیبه ب

 ایجاد با مستقیمی ارتباط ش،مراتبی ارت سلسلههای  سازمان

 جمهوری کشور آسمان از حراست و حفظ و ملی امنیت

 در نظامی و دفاعی هایبخش همچنین .دارد ایران اسالمی

 نقش امروزه که باشندمی استراتژیکی هایسازمان از ما کشور

 یک در بتوانند بایستی و نموده بازی کشور امنیت در را مهمی
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 را خود برتری  و نمایند عمل رقابتی شکلی به جهانی محیط

-نشان امری چنین. نمایند حفظ خود جهانی رقبای به نسبت

 های استراتژی مطلوب سازیپیاده به توجه اهمیت دهنده

، هاستاستراتژی این اجرای و دفاعی های سازمان در مناسب

 در ،بازدارنده دفاعی قدرت ایجاد مأموریت با که هایی سازمان

 توان استقالل نیو تأم تقویت و دفاعی هایاستراتژی راستای

 .[5]کوشند  می کشور دفاعی

 ساختار همچون ها سازمان اینهای  ویژگی ،اهمیت این علیرغم

 و آن پیچیدگی و سازمان وسعت باال، رسمیت و مراتبی سلسله

 که از جمله مواردی هستند اطالعاتی و ارتباطی هایمحدودیت

 را ها سازمان این در استراتژی اجرای و سازی پیاده فرایند

 هایپیچیدگی با استراتژی مناسب تدوین علیرغم

 هایضعف رسدمی نظر به. دنسازمی مواجه فردی منحصربه

 تدوین مقوله با مرتبط آنکه از بیش ها سازمان این در نمایان

-پیچیدگی و هاناهماهنگی از ناشی باشد آن نامناسب استراتژی

 اجرای و سازی پیاده برای سازمان آمادگی در که است هایی

 اجرای مبحث که است حالی در این .دارد وجود استراتژی

 نظامی هایسازمان در به خصوص و طورکلی به نیز استراتژیک

 در کافی هایپژوهش نبود .است گرفته قرار بررسی مورد کمتر

-سازمان در به خصوص استراتژیک اجرای و سازی پیاده زمینه

 چون مباحثی به ها سازمان زیاد توجه و نظامی و دفاعی های

 هایبرنامه از غفلت و کالن سطح در استراتژی تدوین

 در استراتژی اجرای و تاکتیک سطح در استراتژی سازی پیاده

 روی بر وهشژپ این بر تمرکز دالیل ازجمله عملیات سطح

 آن از حاصل نتایج مؤثر عوامل و استراتژی اجرای و سازی پیاده

 در شده تدوین هایچارچوب از بسیاری هااین بر عالوه. است

 تناسب متوازن امتیازی کارت چارچوب مانند تاکتیکی سطح

 .دارد انتفاعی های سازمان با زیادی

 اهداف تحقیق .1-3

 . هدف اصلی9-9-9

استراتژی )در سطح  طراحی مدل مناسب پیاده سازی

در سازمان  )در سطح تاکتیک( و اجرای استراتژی عملیاتی(

 های سلسله مراتبی ارتش

 های فرعی. هدف9-9-1

های  سازمان در استراتژی سازیپیاده یپیشایندها ییشناسا (0)

  و سازمانی فردی ابعاد در مراتبی ارتش سلسله

های  سازمان در استراتژی سازیپیادهپیامدهای  ییشناسا (2)

 و سازمانی فردی ابعاد در مراتبی ارتش سلسله

 سازیپیشایندها و پیاده تعدیلگر میان عواملشناسایی  (3)

 مراتبی  های سلسله سازمان استراتژی در

های  سازمان در استراتژی اجرایی پیشایندها ییشناسا (4)

  و سازمانی فردی ابعاد در مراتبی ارتش سلسله

های  سازمان در استراتژی اجرایپیامدهای  ییشناسا (5)

  و سازمانی فردی ابعاد در مراتبی ارتش سلسله

 پیشایندها و اجرای تعدیلگر میان عواملشناسایی  (6)

 مراتبی  های سلسله سازمان استراتژی در

 پیشینه و مبانی نظری .2
شهان بهه درسهتی و بها      مدیرانی کهه میخواهنهد تصهمیمات   

انهد. در   یکسانی روبرو بوده موفقیت اجرا شود، تقریبا با مشکل

مهدیریت راهبهردی، در مرحلهه    واقع علیرغم آنکهه در ادبیهات   

تدوین وطراحی راهبردها، ابزارها، تکنیکها و مدلهای متعهددی  

سهازی و اجهرای    پیهاده  ولهی در زمینهه   توسعه داده شده است،

تصمیمات راهبردی، ادبیات موضوع با خالء جدی روبرو بهوده  

ضروری است تا مهدیران و کارکنهان سهازمانها     است. در نتیجه

تکنیکههای   اهبردها بهر مبنهای چارچوبهها و   سازی ر برای پیاده

مدون و آزموده شده اقدام کنند امها آنگونهه کهه بایهد مهدلهای      

 .درایههن خصههوص ارائههه داده نشههده اسههت کارآمههد و متنههوعی

 د است که یکی از علل اصهلی شکسهت  ( معتق0220) الکساندر
اجرای راهبردها عدم وجود مدلهای مناسبی است که راهنمهای  

 [.6] سازی راهبردها باشد سرپرستان درپیادهمدیران و 

ازی ، تهدوین و پیهاده سه   امروزه دغدغه اکثهر سهازمان هها    

نهها را در شهرایط   آاستراتژی هایی است کهه موفقیهت و بفهای    

تضههمین نمایههد. برنامههه ریههزی   ،متحههول و پیچیههده محیطههی 
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استراتژیک ابزاری در اختیار سازمان ها مهی گهرارد تها بتواننهد     

کننهد   دنبالرای استراتژی را وجوه مختلف سازمان تدوین و اج

   [.3] و بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند

(، در عمل استراتژی های زیادی 2113به اعتقاد کریتندن )

از رسیدن به اجرا بازمانده اند.  طراحی و تدوین شده اند، اما،

و  در بسیاری از موارد علت این امر ضعیف بودن استراتژی

استراتژیهای ارزشمند بیشماری  .ایده های نهفته در آن نیست

شوند. اصوالً می سازی با مشکل و شکست رو  در مرحله پیاده

چالشهای اساسی مدیریت استراتژیک بیش از مرحله تدوین در 

(، 0223. جوك و گلوك )[3] است اجرای استراتژیها نهفته

 بردارندة مجموعه دانند که در جرای استراتژی را فرایندی میا

ها و اقدامهایی برای  ای همخوان و هماهنگ از انتخاب

منابع، سازماندهی، مأموریت دادن به مدیران کلیدی،  تخصیص

برقراری یک سیستم  تنظیم خط مشیها، رویه ها، سیاست ها و

 [.2] اجرایی برای تقویت، کنترل و ارزیابی یک استراتژی است

یکی از معدود مدل  2113 مدل برنز و همکاران در سال 

هایی است که پیاده سازی استراتژی را در قالب یک فرایند که 

تدوین استراتژی آغاز شده و پس از اجرا با ارزیابی و کنترل  از

 آن ادامه می یابد، مورد بررسی قرار داده است. در این مدل

نقش مهارت و توانایی رهبری مدیران ارشد سازمان برای 

 کارکنان و مدیران سطوح مختلف و هیئت حاکم بربرانگیختن 

شرکت مرکب از هیئت مدیره و سهامداران به موازات سه 

 مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی مورد توجه قرار گرفته

است و موفقیت در پیاده سازی برنامه های استراتژیک مستلزم 

 حفظ تناسب میان پنج سازه و حصول الزامات کیفی آن

 [.01] ته شده استدانس

فرایند پیاده سازی استراتژی را  ،در رویکردی مشابه کازمی

استراتژی، مدیریت تغییرات و  به سه بخش آماده سازی

است و معتقد است  نمودهیکپارچه سازی استراتژی تقسیم 

استراتژیک باید در انتها به یکپارچگی  پیاده سازی برنامه های

واحی وظیفه ای؛ و استراتژیک در سطح عمودی درون ن

سطح افقی میان واحدهای گوناگون  یکپارچگی استراتژیک در

 [.00] سازمانی؛ منجر شود

(، مقاالت مدیریتی در طول سال 2115طبق نظر هربنیاك )

ها اساسا روی بزرگ نمایی ایده های جدید در مورد برنامه 

ریزی و فرمول بندی استراتژی برای خوانندگان مشتاق، تمرکز 

 [.02به شدت غفلت کرده اند ]اند، اما از اجرا  نموده

اغلب نظریه پردازان در حوزه مدیریت استراتژیک، بر 

عوامل تقریبا مشابهی جهت اجرای استراتژی ها تاکید دارند. 

برای نمونه آکر در بحث اجرای استراتژی ها، بر چهار عامل 

سون کلیدی ساختار، سیستم ها، افراد و فرهنگ تاکید دارد. برای

در سطوح مختلف سازمانی، اجرای استراتژی  بحث نیز در

مقوالتی مانند مسائل انسانی، فرایندی، ساختاری و همچنین 

اجرای موفق استراتژی ها را نهادی کردن استراتژی جهت 

به  ،در بحث اجرای استراتژی هافرد دیوید نیز مطرح می کند. 

عواملی چون تعیین هدف های ساالنه، تدوین سیاست ها، 

تخصیص منابع، تغییر ساختار و تجدید ساختار و مهندسی 

مجدد، تجدید نظر در پاداش و برنامه های انگیزشی، کاهش 

مقاومت در برابر تغییر، وفق دادن مدیران در برابر استراتژی، 

یندهای تولیدی تقویت فرهنگ پشتیبانی از استراتژی، تطبیق فرا

و عملیاتی، تشکیل واحد منابع انسانی اثربخش جهت اجرای 

  [.03] اشاره می کند ،موفقیت آمیز استراتژی ها

 انتقال کارکنان، همسویینیز  0کاپالن و نورتونبه اعتقاد 

 اجرایی، مدیران در تعهد ایجاد عملیاتی، های الیه به راهبرد

که می  هستندبه عنوان عواملی  عملیاتی واحدهای همسویی

د سازمان ها را در اجرای اثربخش استراتژی های خود نتوان

 ترجمان برای ابزارهایی را عوامل این آنان .د.نیاری نمای

 اهداف و اقدامات سطح تا کالن سطح از سازمان هایاستراتژی

 [.04ند ]دان می کارکنان برای عملیاتی و فردی

(، پیاده سازی )انجام( 0325)بنا به نظر بشیر بنائم 

استراتژی، عنصر فراموش شده در فرایند مدیریت استراتژیک 

است. به عقیده ایشان، پیاده سازی استراتژی مفهومی است که 

بد تعریف شده و در مورد موضوعات مربوط به آن توافق کمی 

وجود دارد. به عالوه ایشان بیان می کنند که سردرگمی زیادی 

ژی جرای استراتژی و پیاده سازی استراتز بین  ادر مورد تمای

                                                           
1 . Kaplan & Norton 
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وجود دارد. این دو مفهوم اغلب به جای یکدیگر استفاده می 

 [.05مجزای انها نادیده گرفته می شوند ]شوند و معانی 

طبق ویکی پدیا، اجرای استراتژی شامل تخصیص منابع 

کافی، پایه ریزی زنجیره ای از دستورات، تخصیص مسئولیت و 

ویژه، با فرایندها به افراد ویژه یا گروه ها و مدیریت وظایف 

و  "اجرای استراتژی"فرایند است. اگر چه به نظر می رسد 

دو مفهوم نسبتا درهم پیچیده هستند،  "پیاده سازی استراتژی"

اما امکان ایجاد یک تمایز تا حدی روشن، بین انها وجود دارد. 

با رفتار واقعی در حالی که اجرای استراتژی بسیار مرتبط 

اجرای یک برنامه و یا استراتژی انتخابی می باشد، پیاده سازی 

استراتژی به نظر می رسد، بیشتر با رفتار هماهنگی، تبدیل 

  [.06] مرتبط است ارتباط و تخصیص منابع

آشکارترین تمایز بین اجرای استراتژی و پیاده شازی 

تراتژی در اصل استراتژی می تواند این باشد که پیاده سازی اس

در سطح تاکتیکی سازمان قرار دارد در حالی که اجرای 

استراتژی در سطح عملیاتی قرار می گیرد، بنابراین پیاده سازی 

استراتژی به عنوان یک واسظه بین تدوین استراتژی و اجرای 

 (.0325)بشیر بنائم،  [.05] استراتژی عمل می کند

از   2113و  2110در سال های  پژوهش های اوکوموس

دیگر نمونه های شاخص تحقیقاتی در حوزه ی پیاده سازی 

اوکوموس با جمع . برنامه های استراتژیک به شمار می آیند

بندی عوامل تاثیرگرار بر پیاده سازی استراتژی و تفکیک آنها 

استراتژیک، زمینه  به چهار گروه محتوا شامل جهت گیری

ساختار و عدم اطمینان محیطی، فرایند  شامل رهبری، فرهنگ،

منابع، ارتباطات، افراد و  ریزی عملیاتی، تخصیص شامل برنامه

کنترل و در نهایت نتیجه؛ عنوان می کند استراتژی در زمینه ی 

سه عامل رهبری، ساختار و  داخلی سازمان اجرا می گردد و

 [.03] فرهنگ بر عوامل فرایندی تاثیر می گرارند

طور نمونه برخی از متغیرهای  ( به0ه )جدول شمار

مستخرج از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در 

سازی و اجرای استراتژی  قالب عوامل مؤثر بر پیاده

سازی و اجرای استراتژی و نیز  )پیشایندها(، موانع پیاده

نشان  هااستراتژیسازی و اجرای موفق  پیامدهای پیاده

 دهد. می
 (: متغیرهای اولیه مستخرج از پیشینه و مبانی نظری9)جدول شماره 

 
پیشایندها 

 / پیامدها

فردی / 

 سازمانی

 منبع عوامل

 پیشایندها

 فردی

 تعهد و تعلق سازمانی

( ؛ (2103)سیانسیل)

)حسینی و همکاران، 

0324)  

 مشارکت کارکنان
(، 2101)وان بول، 

((2112)این یمیرح)  

 انگیزش کارکنان

 و برنز (،0226))سیمکین 

(؛ (2113) همکاران

((2112)این یمیرح)  

 توانمندی کارکنان

( ؛ (0234)  هام ورن)

)مظلومی و همکاران، 

0320)  

همسویی اهداف فردی 

 با راهبرد

)اکبری امامی و همکاران، 

 و نورتون(؛ )0324

( (0336)کاپالن  

اگاهی و تعهد به 

 استراتژی

((؛ 0226) )سیمکین

(؛ 0323 )پورصادق،

( ؛ 2106)حِسِن، 

(؛ 2104)سابورین، 

( (0336)کاپالن و نورتون)

؛ )مظلومی و همکاران، 

0320)  

(0323)پورصادق،  تجربه کارکنان  

 سازمانی

 ارتباطات سازمانی 

(( ؛ 2110)اکوموس )

( ؛ 0326)امینی االشتی، 

 ورن(؛ )2105)رادومسکا، 

 یمیرح(؛  )(0234)  هام

)مظلومی و ( ؛ (2112)این

( ؛ 0320همکاران، 

)پورصادق و همکاران، 

0323)  

کنترل و نظارت 

 سازمانی

(( 2113)برنز و همکاران )

؛ )حسینی و همکاران، 

(؛ 2101( ؛ )چتی، 0324

 یمیرح) ؛(2115)دیوید)

( ؛ )مظلومی و (2112)این

(0320همکاران،   
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سازماندهی و هماهنگی 

 مناسب

(؛ 2101)چتی، 

(؛ 2106)سریواستاوا، 

(؛ 2105، 0)رادومسکا

(0222)آش،  

فرهنگ سازمانی همسو 

 با استراتژی

(( ؛ 2110)اکوموس )

( ؛ 0326)امینی االشتی، 

(؛ )مظلومی 2101)چتی، 

( ؛ 0320و همکاران، 

)کریمی دستجردی و 

(0332همکاران،   

 تحول گرایی سازمانی

و همکاران،  2)پاالدان

(؛ )حسینی و 2106

(؛ )چتی، 0324همکاران، 

(؛ )لی و همکاران، 2101

(2113، 3(؛ )پدرسن2113  

 حمایت سازمانی
( 2106و همکاران،  4)چوا

(2101، 5؛ )چتی  

 کیفیت تدوین استراتژی

 6)آلتونن و ایکاوالکو

(، برنز و همکاران 2112)

 نسچرودریبر (2113)

( ؛ )وان بول، (2104)

2101)  

نظام انگیزشی 

 استراتژی محور

)مظلومی و همکاران، 

(2101(؛ )چتی، 0320  

 پیامدها

 فردی
توسعه مهارت های 

 نیروی انسانی

)حسینی و همکاران، 

0324)  

 سازمانی

بهبود عملکرد و 

 تعالی سازمانی

)حسینی و همکاران، 

(؛ )نورتون و 0324

((2113کاپالن)  

تقویت همسویی و 

یکپارچگی 

 استراتژیک

)حسینی و همکاران، 

0324)  

چابکی استراتژیک 

 سازمانی

)اکبری امامی و 

(0324همکاران،   

بهبود رضایت 

 ذینفعان

)نورتون و 

((2113کاپالن)  

 روش شناسی تحقیق .3
 نوع تحقیق .3-1

                                                           
1. Radomska 

2. Palladan 

3. Pedersen 

4. Chuah 

5. Chetty 

6 Aaltonen 

توصیفی بوده و از نظر  –از نوع اکتشافی  پژوهشاین 

چرا که افزون بر جنبه آگاهی ای است،  توسعه -هدف کاربردی

های  ی کاربردی برای سازمانا جنبهبخشی و علمی، 

ن را آمراتبی ارتش دارد طوری که از کارکردهای مهم  سلسله

سازی و اجرای مطلوب استراتژی در  کمک به پیاده توان یم

 برشمرد. ها سازمان

 روش گردآوری اطالعات .3-2

عات آوری اطالعات در این پژوهش، مطال شیوه جمع

ای )شامل استفاده از منابع علمی، کتاب و مقاله و  کتابخانه

ی استنادی(، انجام مصاحبه عمیق ها گاهیپامحتوای مرتبط در 

با خبرگان درحوزه مورد مطالعه و نیز توزیع پرسشنامه بوده 

 است. 

 روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری .3-3

این پژوهش به روش آمیخته )در دو بخش کیفی و کمی( 

انجام گردیده است، به طوری که در بخش کیفی، پس از انجام 

سازی و اجرای  ای، متغیرهای مرتبط با پیاده مطالعات کتابخانه

راهبرد از ادبیات و پیشینه پژوهش با روش تحلیل محتوا 

 ها آن اسبر اسشناسایی و استخراج شده و یک الگوی ابتدایی 

نفر از خبرگان  23ی به تعداد ا نمونهسپس ایجاد شده است. 

مصاحبه  ریزی راهبردی برای آشنا به مباحث مدیریت و برنامه

شامل  ها نمونهاند. این  به صورت هدفمند انتخاب شده

ی زمینی، هوایی، دریایی ها یروینفرماندهان و مدیران راهبردی 

الت مرتبط، خبرگی، نیروی پدافند هوایی هستند که تحصی و

سازی و اجرای  تجربه و سابقه مناسب در حوزه تدوین، پیاده

های عمیق، الگوی  دارند. پس از انجام مصاحبه هااستراتژی

عوامل  بر اساسابتدایی )الگوی مستخرج از ادبیات نظری(، 

در نهایت  تکمیل شده و مصاحبه شوندگان لهیبه وس شده مطرح

سازی و اجرای استراتژی با استفاده از ادبیات  الگوی نهایی پیاده

ها، در سطوح فردی و سازمانی ارائه شده  نظری و مصاحبه
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 ها داده با کار جهت 0نرم افزار ان ویوو است. در این پژوهش از

بخش کمی به  شده است.  استفاده قیتحق یفیکدر بخش 

منظور آزمون مدل انجام شده است. در این بخش، با توجه به 

نیروهای زمینی، هوایی،  فرماندهانجامعه آماری )مسئولین و 

که دارای تحصیالت مرتبط، نیروی پدافند هوایی دریایی و 

سازی و  خبرگی، تجربه و سابقه مناسب در حوزه تدوین، پیاده

 برآوردنفر  021که حدود .( باشند یم هااستراتژیاجرای 

گردیده بودند، بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران، 

نفر محاسبه گردید. برای پاسخ به  22تعداد نمونه برابر با 

 سؤال 53پژوهشی از یک پرسشنامه محقق ساخته با  سؤاالت

استفاده شده که از پایایی مناسبی برخوردار است چرا که پایایی 

. 322 ،2پی. ال. اساسمارت  افزار نرمسط پرسشنامه تو سؤاالت

 33پرسشنامه ارسالی،  22محاسبه شده است. از تعداد 

 سؤاالت و فردی مشخصات سؤاالت حاوی پرسشنامه که

و اقدام به آزمون آوری  جمع تحقیق است یها سؤال به مربوط

 مدل شد. 

 قلمرو تحقیق .3-4

 0323تا سال  0326قلمرو تحقیق به لحاظ زمانی از سال 

 پیامدهای و پیشایندها بررسی تحقیق، هدف بوده و ازآنجاکه

 تاکتیک و عملیات سطوح در استراتژی ریزیبرنامه سازمانی

 استراتژیک مدیریت حوزه در تحقیق موضوعی قلمروی است،

 های ارتش سازمان ،تحقیق این مکانی قلمروی همچنین .است

 .است ایران اسالمی جمهوری

 توصیف نمونه آماری .3-5

 وضعیت از توصیفی جداول،در ادامه با استفاده از 

ارائه شده است. گروه مورد بررسی از  دموگرافیک های شاخص

 باشد. ( می2ول شماره )انظر سابقه خدمت به شکل جد

                                                           
1 .Nvivo 

6
 . 

Smart PLS
 

(: توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ 1جدول شماره )

 دهندگان 

 دهندگان پاسخسابقه خدمت به  مربوط فراوانی توزیع

 دهندگان پاسخمشخصات سابقه کاری 

 2.6: سال 05 الی 01
 درصد

: سال 21 الی 06
 درصد 31.0

 61.2: سال 20 باالی
 درصد

( نمایش داده شده است، 2که در جدول شماره ) گونه همان

دارای سابقه  ها درصد آزمودنی 2.6در گروه مورد بررسی 

دارای ها  درصد آزمودنی 31.0، سال 05تا  01خدمت بین 

 ها درصد آزمودنی 61.2و  سال 21تا  06سابقه خدمت بین 

 سال بودند. 21دارای سابقه خدمت بیش از 

(: توزیع فراوانی مربوط به تحصیالت پاسخ 9جدول شماره )

 دهندگان 

 دهندگان پاسخ به تحصیالت مربوط فراوانی توزیع

 دهندگان پاسخسطح تحصیالت  مشخصات

: سانسیل فوق درصد 2.6لیسانس: 
 درصد 55.4

 درصد 34.2دکترا: 

گروه مورد بررسی از نظر سطح تحصیالت نیز به همچنین 

 2.6در گروه مورد بررسی  باشد. ( می3شکل جدول شماره )

ها  درصد آزمودنی 55.4، لیسانس ها درصد آزمودنی

 .داشتند دکترا ها درصد آزمودنی 34.2و  سانسیل فوق

 و پایایی پرسشنامهروایی  .3-6

های حداقل مربعات جزئی باید برای ارزیابی روایی در مدل

در روش حداقل . روایی همگرا را مورد محاسبه قرار داد

برای  3مربعات جزئی از متوسط واریانس استخراج شده

شود. مقدار حداقلی ها استفاده می محاسبه روایی همگرا سازه

مقدار  .است 5/1سازه برای روایی همگرای مناسب برای هر 

بین متوسط واریانس استخراج برای متغیرهای این تحقیق 

بیشتر است  1.5است که از مقدار حداقلی 1.3321و  1.5231

                                                           
3
 . 

AVE 
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از سوی  .هاستدهنده روایی همگرایی مناسب سازه که نشان

ها باید پایایی برای سازه 0در روش حداقل مربعات جزئیدیگر، 

ضریب سنتی برای بررسی پایایی ها محاسبه شود. و معرف

قبول برای  ها، ضریب آلفای کرونباخ است که مقدار قابلسازه

 و شاخص است. مقادیر آلفای کرونباخ 3/1این ضریب حداقل 

است که به  1.323ها باالتر از برای تمامی سازه 2پایایی ترکیبی

همچنین پایایی کل گویه ها  ها است.معنی پایایی مناسب سازه

 باشد.  می 1.322

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق .4
 . مفهوم استراتژی4-1

استراتژی سازمان عبارت است از الگوی تصمیمات سازمان 

 منشهأ ها و مقاصهد سهازمان و   کننده هدفکه بیانگر و مشخص

-ها مهی هایی برای نیل به این هدفهای اصلی و برنامهسیاست

های سازمان و نیهز  باشد. این الگو همچنین دامنه و نوع فعالیت

منهابع اقتصهادی و انسهانی آن را در راسهتای      دهی سازمانشیوه 

کارکنهان و مشهتریان     دستیابی به مقاصد آن و تهأمین ذینفعهان ،  

 .[03] نمایدتعریف می

هنری مینتزبرگ پنج تعریف را برای استراتژی تحت عنهوان  

 شههامل  پهنج حهرف اصهلی اسهتراتژی مطههرح کهرده اسهت کهه       

استراتژی در مفهوم شگرد یا ترفند،  ر مفهوم برنامه، استراتژی د

اسههتراتژی در مفهههوم الگههو، اسههتراتژی در مفهههوم موضههع و   

 .باشند یمانداز استراتژی در مفهوم چشم

 . مدیریت استراتژیک4-2

 کیاسهتراتژ  تیریاز مهد  یمتعهدد  فی، تعهار نظران صاحب

موضوع اشتراك نظهر   نیدر ا ها آنهمه  اند هر چند نمودهمطرح 

تهدوین   یسه مرحلهه اصهل   یدارا کیاستراتژ تیریدارند که مد

ریزی یا انتخاب(، اجرا و ارزیابی )و یا کنترل( اسهت. در   )برنامه

ادامه به برخی از تعاریف یادشده از مدیریت استراتژیک اشهاره  

 .  شود یم

                                                           
1
 . 

PLS
 

6
 . 

Composite Reliability
 

(، مدیریت استراتژیک را هنر و علم تهدوین،  0333) 3دیوید

بهه اعتقهاد هریسهون و      .[02] داند یماجرا و ارزیابی استراتژی 

(، مهدیریت اسهتراتژیک تحلیهل محهیط داخلهی و      0331) 4جان

رسیدن خارجی، تعیین مسیر استراتژیک و خلق استراتژی برای 

 .[21ها و اجرای آن است ] به هدف

( مهدیریت اسهتراتژیک   2112) 5شهولز به بیهان جانسهون و   

سهتراتژی و اجهرای   وتحلیل استراتژیک، گهزینش ا  شامل تجزیه

 .[.20استراتژی است ]

انهد،   شان داده شهده ( ن0شماره ) این سه بخش که در شکل 

با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ و متقابل دارند. باید توجه داشت که 

شهکل  هر بخش دارای اجزا و مراحل خاص خود است کهه در  

 اند. ( نشان داده شده0شماره )

 

گانه مدیریت استراتژیک های سه (: تعامل بخش9شکل شماره )  

( فرآیند مدیریت استراتژیک 0بر اساس شکل شماره )

 نیتدو از اند عبارتشود که  دربرگیرنده سه مرحله می

در  .3ها و کنترل استراتژی 3ها ، اجرای استراتژی6ها استراتژی

شده، عوامل  مرحله تدوین، مقصد استراتژیک سازمان تعیین

ها و تهدیدها و  شوند تا فرصت خارجی و داخلی بررسی می

ها مشخص شوند. در مرحله اجرای  ها و ضعف قوت

تر در راستای مقصد  ها ابتدا اهداف سطوح پایین استراتژی

 گیرند، سپس منابع سازمان به شده قرار می استراتژیک تعیین

زمان در ساختاری مناسب و با  شده و هم ها اختصاص داده آن

های انجام کار تعیین  شوند تا روش فرهنگ سازنده هدایت می

                                                           
3 . Dayvid 

4 . Harrison & John
 

5 . Johnson, G. & Scholes 

6. Strategy Formulation 

7. Strategy Implementation 

8. Strategy Control 
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که مرحله اجرای  ها به اجرا درآیند. برای این شده و استراتژی

از آمیز انجام شود، مدیران باید  ای موفقیت ها به شیوه استراتژی

هارت باالیی برخوردار باشند. در ایجاد ارتباطات فردی از م نظر

 و داخلی عوامل احتمالی تغییرات مرحله  کنترل استراتژی

 مقصد بر تغییرات آن احتمالی اثرات و اثرگرار خارجی

 .شود می بررسی اجرایی کارهای راه و ها استراتژی و استراتژیک

 . پیاده سازی و اجرای استراتژی4-3

 یک به اجرای استراتژیسازی و  محققان پیاده برخی ازنظر

است  معتقد (،0222نوبل )ولی  اند شده برده بکار مفهوم و معنا

 وی. عمل و تدوین میان ای واسطه است فرآیندی اجرا، که

کردن،  اجرایی مرحله تدوین، چهار در را استراتژیک مدیریت

 کنترل و ارزیابی سازی استراتژی( و کردن )پیاده عملیاتی

 برای خرد تصمیمات از ای را مجموعه اجرا وی. کند می بررسی

میانی  مدیران توسط بیشتر که داند می عمل به استراتژی تبدیل

 ها، استراتژی و اهداف تفسیر و تعبیر شامل و گیرد می صورت

 یا سازی ولی پیاده است اختیار تفویض و منابع تخصیص

 انجام به منجر که دانسته ویژه رفتارهای را کردن عملیاتی

 صف مدیران و کارکنان و وظیفه شود می عمل و ها استراتژی

 [.22] است

( یکی از پژوهشگرانی است که از 0325بشیر بنائم ) 

ریزی استراتژی نام مشکالت در سطح تاکتیکی فرایند برنامه

برد. ایشان این سطح از مدیریت استراتژیک را با عنوان  می

رحله با نام حلقه انجام استراتژیک تعریف نموده و از این م

)شکل  [.05] کند مفقوده در فرآیند مدیریت استراتژیک یاد می

 ((.2شماره )

 

(9911(: حلقه مفقوده مدیریت استراتژیک )بشیر بنائم، 1شکل شماره )  

ی استراتژی ترسیم زیر برنامهمراتب  ( سلسله3در شکل شماره )

 شده است.

 
ی استراتژی )لیندو پدرسن، زیر برنامه مراتب سلسله(: 9شکل شماره )

1441 )  

( مراحل فرایند مدیریت استراتژیک را به 0321لشکر بلوکی )

سه مرحله اجرا پریر نمودن، اجرایی کردن و اجرا کردن 

سازی  است که مرحله دوم به آماده  بندی نموده استراتژی تقسیم

در سطح میانی یا تاکتیک و مرحله سوم به  اجراسازمان برای 

 .[23] قدامات در سطح عملیاتی حکایت دارداجرای ا

 . الگوی مفهومی تحقیق4-4

در این پژوهش، الگوی مفهومی تحقیهق در شهکل شهماره    

 ( نشان داده شده است:4)

 
 (: الگوی مفهومی تحقیق4شکل شماره )
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الگوی مفهومی پژوهش که از ادبیات نظری و مصاحبه با 

خبرگان حاصل شده است، به دو بخش اصلی تقسیم 

؛ پیشایندها و پیامدها. هر یک از این دو بخش خود شود یم

. شوند یمسازمانی تقسیم  عواملبه دو دسته عوامل فردی و 

سازی و  ی این عوامل بر پیادهریرپریتأثی و رگراریتأثنحوه 

نیز با پیکان مشخص شده است. با عنایت به نظر  اجرا

به عنوان تعدیل  "روحیه و رضایت کارکنان"خبرگان، عامل 

سازی و اجرای استراتژی و نیز  گر پیشایندهای فردی پیاده

تعدیل گر عوامل  عنوانبه  "و سبک رهبری ها یژگیو"عامل 

 .اند دهیگردسازی و اجرای استراتژی مشخص  سازمانی پیاده

 پژوهش یها افتهی .0

  رنوفاسمی –. آزمون کولموگروف 5-0

 

 

  

 . مدل معادالت ساختاری5-2

مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در شکل 

 ( نشان داده شده است:5شماره )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای عوامل 0جدول شماره )

 فردی

 متغیرها
حجم 
 نمونه

آماره 
 آزمون

P-value 

 1.112 1.24 33 عوامل فردی
 1.111 1.33 33 کارکنان توانمندی

 1.122 0.54 33 استراتژی به تعهد و آگاهی

 1.111 0.15 33 فردینتایج 
 

(: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای عوامل 1جدول شماره )

 سازمانی

 1.111 0.52 33 عوامل سازمانی
 1.110 0.22 33 استراتژی نظام کیفیت

 1.111 0.62 33 استراتژیک حمایت

 1.113 0.52 33 سازمانی یکپارچگی

 1.100 0.03 33 کارکنان رضایت و تعهد بهبود

 1.115 0.12 33 کارکنان مهارت توسعه

 1.112 0.02 33 ذینفعان رضایت بهبود

 1.122 0.34 33 سازمانی تعالی و عملکرد بهبود

 1.120 1.25 33 سازمان استراتژی نظام تقویت

 1.113 1.35 33 کارکنان رضایت و روحیه

 1.113 1.33 33 رهبری سبک و ها یژگیو

 1.101 0.41 33 سازمان سازی پیاده نظام کیفیت

 1.111 0.22 33 سازمان اجرای نظام کیفیت

 1.111 0.03 33 نتایج سازمانی

ها و  بودن داده رنرمالیغ اینرمال  یمنظور بررس به

مورد استفاده از آزمون  یها مشخص کردن نوع آزمون

و سپس با  شود یاستفاده م رنوفیاسم –کولموگروف 

 یآمار یها آزمون از روش نیا جیاستفاده از نتا

 ها هیفرض یبررس یمناسب برا یناپارامتر ایو  یپارامتر

که سطح  ین آزمون در صورتی. در اگردد یاستفاده م

نرمال  ریباشد متغ شتریدرصد ب 1.15از  یمعنادار

اند.  نرمال ریها غ صورت داده نیا ری. در غباشد یم

آزمون مرکور که درجداول  جیبا توجه به نتا نیبنابرا

 یه شده است تمام( نشان داد5( و شماره )4شماره )

 .باشند ینرمال م ریغ رهایمتغ
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افزار نرمبا استفاده از  تحقیقی ها هیمعادالت ساختاری فرض یابیاجرای الگو  ( :1شکل شماره )  
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بررسی برازش مدل ساختاری )قدرت . 5-3

9مدل( از طریق معیار  ینیب شیپ
GOF 

مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت برازش نیکویی  معیار

توسط این معیار محقق ساختاری است. بدین معنا که 

و بخش  یریگ تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه می

ساختاری مدل پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل 

 شود: نماید. این معیار طبق فرمول زیر محاسبه می

Gof=√             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   2̅̅ ̅ 
 

̅̅             در فرمول فوق  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ نشانه میانگین مقادیر  ̅

نیز مقدار میانگین واریانس تبیین  ̅̅̅̅  اشتراکی هر سازه و 

زای مدل است. در روش حداقل های درونشده سازه

، 10/1( سه مقدار 2112مربعات جزئی  وتزلس و همکاران )

را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  36/1و  25/1

شماره ول ادر جداند.  معرفی نمودهبرازش کلی مدل برای 

مربوط به مدل ساختاری برازش مقدار ( 3و شماره ) (6)

 .تحقیق محاسبه شده است

برای عوامل  برازشبررسی معیار  (:6شماره )جدول 

 فردی

 متغیر
واریانس 

 تبیین شده
 مقادیر اشتراکی

Communality 

 1.324 - عوامل فردی

 1.333 - کارکنان توانمندی
 به تعهد و آگاهی

 استراتژی

- 1.612 

 1.642 1.632 نتایج فردی

برازش برای عوامل بررسی معیار  (:7شماره )جدول 

 سازمانی

 

 

 

 1.643 - عوامل سازمانی

 نظام کیفیت

 استراتژی

- 1.320 

 1.332 - استراتژیک حمایت

 1.521 - سازمانی یکپارچگی

 و تعهد بهبود

 کارکنان رضایت

1.656 1.664 

 مهارت توسعه

 کارکنان

1.615 1.333 

                                                           

1- Goodness of Fit 

 رضایت بهبود

 ذینفعان

1.640 1.323 

 و عملکرد بهبود

 سازمانی تعالی

1.202 1.332 

 نظام تقویت

 سازمان استراتژی

1.356 1.612 

 رضایت و روحیه

 کارکنان

- 1.643 

 سبک و ها یژگیو

 رهبری

- 1.523 

 نظام کیفیت

 سازمان سازی پیاده

1.253 1.633 

 اجرای نظام کیفیت

 سازمان

1.242 1.301 

 1.310 1.356 نتایج سازمانی

 

√1 333  1 632=1.322 

محاسبه شده است که  33/1 نیز مدلکلی برازش  معیار

 باشد. دهنده برازش قوی مدل می نشان

 . بررسی فرضیه های پژوهش5-4

نتایج اجرای الگویابی ساختاری به طور خالصه در جدول 

 داده شده است.( نشان 3شماره )

نتایج اجرای الگویابی معادالت  (:1) جدول شماره

تحقیقی ها هیفرضساختاری   

 

شدت  نتیجه Rاثر  tارزش  روابط متغیرهای تحقیق

 رابطه

سازی  توانمندی کارکنان بر پیاده

 موفق استراتژی
 تأیید 1.604 3.113

 فرضیه
 قوی

توانمندی کارکنان بر اجرای 

 موفق استراتژی
 تأیید 1.532 6.250

 فرضیه
 متوسط

آگاهی و تعهد به استراتژی بر 

 سازی موفق استراتژی پیاده
 تأیید 1.320 4.502

 فرضیه
 ضعیف

آگاهی و تعهد به استراتژی بر 

 اجرای موفق استراتژی
 تأیید 1.423 4.245

 فرضیه
 متوسط

کیفیت نظام استراتژیک بر 

 سازی موفق استراتژی پیاده
 تأیید 1.430 6.200

 فرضیه
 متوسط

کیفیت نظام استراتژیک بر 

 اجرای موفق استراتژی
 تأیید 1.633 3.013

 فرضیه
 قوی

حمایت استراتژیک بر 

 سازی موفق استراتژی پیاده
 تأیید 1.435 5.224

 فرضیه
 متوسط

حمایت استراتژیک بر اجرای 

 موفق استراتژی
 تأیید 1.442 6.325

 فرضیه
 متوسط

سازی  پیادهیکپارچگی سازمان بر 

 موفق استراتژی
 تأیید 1.602 5.335

 فرضیه
 قوی

یکپارچگی سازمان بر اجرای 

 موفق استراتژی
 تأیید 1.533 3.645

 فرضیه

 متوسط
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سازی موفق  عوامل فردی بر پیاده

ی گر لیتعداستراتژی با نقش 

 رضایت و روحیه کارکنان

 تأیید 1.440 5.343

 فرضیه

 متوسط

 موفق اجرای بر فردی عوامل

 یگر لیتعد نقش با استراتژی

 کارکنان روحیه و رضایت

 تأیید 1.420 5.300

 فرضیه

 متوسط

سازی  توانمندی کارکنان بر پیاده

 لیتعدموفق استراتژی با نقش 

 ی رضایت و روحیه کارکنانگر

 تأیید 1.424 5.632

 فرضیه

 متوسط

آگاهی و تعهد به استراتژی بر 

سازی موفق استراتژی با  پیاده

ی رضایت و گر لیتعدنقش 

 روحیه کارکنان

 تأیید 1.452 6.103

 فرضیه

 متوسط

توانمندی کارکنان بر اجرای 

 لیتعدموفق استراتژی با نقش 

 ی رضایت و روحیه کارکنانگر

 تأیید 1.403 5.422

 فرضیه

 متوسط

آگاهی و تعهد به استراتژی بر 

اجرای موفق استراتژی با نقش 

ی رضایت و روحیه گر لیتعد

 کارکنان

 تأیید 1.425 5.230

 فرضیه

 متوسط

سازی  عوامل سازمانی بر پیاده

 لیتعدموفق استراتژی با نقش 

 و سبک رهبری ها یژگیوی گر

 تأیید 1.552 5.222

 فرضیه

 متوسط

عوامل سازمانی بر اجرای موفق 

ی گر لیتعداستراتژی با نقش 

 و سبک رهبری ها یژگیو

 تأیید 1.503 5.265

 فرضیه

 متوسط

کیفیت نظام استراتژیک بر 

سازی موفق استراتژی با  پیاده

و  ها یژگیوی گر لیتعدنقش 

 سبک رهبری

 تأیید 1.542 6.630

 فرضیه

 متوسط

کیفیت نظام استراتژیک بر 

اجرای موفق استراتژی با نقش 

و سبک  ها یژگیوی گر لیتعد

 رهبری

 تأیید 1.602 3.115

 فرضیه

 قوی

حمایت استراتژیک بر 

سازی موفق استراتژی با  پیاده

و  ها یژگیوی گر لیتعدنقش 

 سبک رهبری

 تأیید 1.403 5.332

 فرضیه

 متوسط

حمایت استراتژیک بر اجرای 

 لیتعدموفق استراتژی با نقش 

 و سبک رهبری ها یژگیوی گر

 تأیید 1.333 4.263

 فرضیه

 ضعیف

سازی  یکپارچگی سازمان بر پیاده

 لیتعدموفق استراتژی با نقش 

 و سبک رهبری ها یژگیوی گر

 

 

 

 تأیید 1.612 5.244

 فرضیه

 

 

 

 قوی

یکپارچگی سازمان بر اجرای 

 لیتعدموفق استراتژی با نقش 

 و سبک رهبری ها یژگیوی گر

 تأیید 1.545   5.223

 فرضیه
 متوسط

سازی موفق استراتژی بر  پیاده

 بهبود تعهد و رضایت کارکنان
 تأیید 1.335 2.232

 فرضیه
 قوی

سازی موفق استراتژی بر  پیاده

 توسعه مهارت کارکنان
 تأیید 1.661 3.325

 فرضیه
 قوی

سازی موفق استراتژی بر  پیاده

 بهبود تعالی و عملکرد سازمانی
 تأیید 1.622 3.343

 فرضیه
 قوی

سازی موفق استراتژی بر  پیاده

 تقویت نظام استراتژی سازمان
 تأیید 1.325 3.215

 فرضیه
 قوی

اجرای موفق استراتژی بر بهبود 

 تعهد و رضایت کارکنان
 تأیید 1.623 3.433

 فرضیه
 قوی

اجرای موفق استراتژی بر توسعه 

 مهارت کارکنان
 تأیید 1.634 3.310

 فرضیه
 قوی

اجرای موفق استراتژی بر بهبود 

 رضایت ذینفعان
 تأیید 1.630 3.350

 فرضیه
 قوی

اجرای موفق استراتژی بر بهبود 

 عملکرد و تعالی سازمانی
 تأیید 1.525 3.224

 فرضیه
 متوسط

 هها  هیفرضهمه  شود یمکه در جدول فوق مشاهده  گونه همان

 .اند گرفتهقرار  دییتأمورد 

 نتیجه گیری .5
همان طور که در جدول ی پژوهش، ها افتهبر اساس ی 

کلیه فرضیات مورد تایید هم بدان اشاره شده است  3شماره 

اما در این خصوص، بایستی به این نکته  قرار گرفته اند.

توجه نمود که شدت روابط در برخی از فرضیه ها قوی، در 

برخی دیگر متوسط و در بعصی از فرضیات ضعیف گزارش 

 ،شده است. در ادامه توضیحاتی در خصوص نتایج فرضیات

ی پیاده سازی و اجرای در دو بخش پیشایندها و پیامدها

بر اساس یافته های این پژوهش، . ارائه می گردد استراتژی

پیشایندهای پیاده سازی استراتژی و اجرای  بخشدر 

  می توان به نتایج زیر اشاره نمود:استراتژی، 

در خصوص پیشایندهای پیاده سازی استراتژی می توان 

توانمندی کارکنان بر اساس یافته ای پژوهش اظهار نمود که 

گی سازمانی به به عنوان یک عامل سطح فردی و یکپارچ

عنوان یک عامل سطح سازمانی بر پیاده سازی استراتژی در 

  داشته و شدت این اثر نیز قوی است.مثبت سازمان اثر 

نتایج نشان دهنده این هستند که کیفیت نظام استراتژیک و 

بر پیاده سازی به عنوان عوامل سازمانی حمایت استراتژیک 

داشته و شدت این اثر متوسط ارزیابی مثبت استراتژی اثر 
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آگاهی و نیز گردیده است. همچنین اثر توانمندی کارکنان و 

به استراتژی به عنوان عوامل فردی با نقش کارکنان تعهد 

مثبت ارزیابی شده  ،تعدیلگری رضایت و روحیه کارکنان

ولی شدت اثر متوسط می باشد. از طرفی، اثرات کیفیت نظام 

ایت استراتژیک به عنوان عوامل سازمانی استراتژیک و حم

با نقش تعدیلگری ویژگی ها و سبک رهبری بر پیاده سازی 

نتایج  استراتژی مثبت ولی شدت این اثرات متوسط می باشد.

همچنین نشان می دهند که آگاهی و تعهد استراتژی به عنوان 

 مثبت یک عامل سطح فردی بر پیاده سازی استراتژی اثر

یستی توجه کرد که شدت این اثر ضعیف داشته ولی با

بر اساس یافته های این همچنین  ارزیابی گردیده است.

پژوهش، در خصوص پیشایندهای اجرای استراتژی نیز می 

  توان به نتایج زیر اشاره نمود:

کیفیت نظام استراتژیک سازمان به عنوان یک عامل 

سازمانی با نقش تعدیل گری ویژگی ها و سبک رهبری بر 

اجرای استراتژی اثر مثبت داشته و شدت این اثر هم قوی 

حمایت استراتژیک و یکپارچگی سازمانی همچنین  می باشد.

به عنوان عوامل سطح سازمانی بر اجرای استراتژی اثر مثبت 

از طرفی، داشته ولی شدت این اثر متوسط می باشد. 

به  کارکنان متغیرهای توانمندی کارکنان و آگاهی و تعهد

به عنوان عوامل سطح فردی با نقش تعدیلگری  نیز تراتژیاس

اثر مثبت  رضایت و روحیه کارکنان بر اجرای استراتژی

 ط متوسط ارزیابی شده است.داشته ولی شدت این رواب

همچنین نتایج نشان می دهد که حمایت استراتژیک بر 

و  ها یژگیوی گر لیتعداجرای موفق استراتژی با نقش 

سبک رهبری اثر مثبت داشته ولی شدت این اثر ضعیف می 

در بخش پیامدهای پیاده سازی و اجرای استراتژی  باشد.

در خصوص پیامدهای پیاده  نتایج در ادامه بیان می شود:

سازی استراتژی می توان بر اساس یافته ها بیان کرد که پیاده 

ان و سازی موفق استراتژی بر بهبود تعهد و رضایت کارکن

توسعه مهارت کارکنان در سطح فردی و بر بهبود و تعالی 

عملکرد سازمان و تقویت نظام استراتژی سازمانی در سطح 

سازمانی اثر مثبت داشته و شدت این اثرات نیز قوی ارزیابی 

همچنین در خصوص پیامدهای اجرای استراتژی  شده اند.

 نیز بر اساس یافته ها می توان گفت که اجرای موفق

استراتژی بر بهبود تعهد و رضایت کارکنان، و توسعه مهارت 

آنان در سطح فردی اثر مثبت داشته و شدت این اثرات هم 

قوی می باشند. از طرفی اجرای موفق استراتژی بر بهبود 

در سطح سازمانی اثر مثبت و قوی رضایت ذینفعان سازمان 

بت و داشته ولی بر بهبود عملکرد و تعالی سازمانی اثر مث

 متوسط دارد.

 پیشنهادها .6
با توجه به نتایج حاصهل از پهژوهش و فرضهیات مهورد     

ارشهد   فرمانهدهان مواردی را برای مهدیران و   توان یم، دییتأ

یهن  ابرخهی از  آجا پیشنهاد نمهود. در ادامهه مقالهه بهه ارائهه      

 :شود یمپرداخته  ها شنهادیپ

 گیری از کارکنانی که دارای دانش، تخصص و بهره

مهارت در یک زمینه یا حوزه مهورد نیهاز سهازمان    

بوده و از سابقه درخشانی برخهوردار هسهتند و در   

 زهیبهاانگ شده سهازمان   تدوین هایاستراتژیاجرای 

 .باشند یم

  سهازی موفهق    استفاده از کارکنان متعهد برای پیهاده

و نیز آگهاهی بخشهی بهه کارکنهان در      هااستراتژی

شهده   تدوین هایاستراتژیسازی موفق  اجرا و پیاده

سازمانی بهه منظهور ایجهاد مشهارکت و همسهویی      

کارکنههان سههازمان و ایجههاد احسههاس تعلههق بههین  

 کارکنان سازمان .

  یی سازمانی.گرا تحولبه منظور حرکت به سوی 

   بههه منظههور  ازیههن مههوردشناسههایی و تهیههه منههابع

 سازی هر چه بهتر استراتژی در سازمان. دهپیا

       برآورد دقیهق نیازههای ههر بخهش از سهازمان در

 آمیز استراتژی.راستای اجرای موفقیت

 .استقرار نظام کنترل و نظارت سازمانی 

  استقرار سیستم انگیزشی حامی کارکنان به صورت

 منعطف و متناسب با نیازهای هر واحد سازمانی.

  بر آگاهی و تعهد کارکنان در شناسایی عوامل موثر

 سازی استراتژی سازمان. راستای پیاده
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 هههای آموزشههی بههه منظههور بهبههود  برگههزاری دوره

 های فنی و مدیریتی کارکنان سازمان.مهارت

  ی ارتبهاطی مطلهوب در   ها شبکهبرقراری و توسعه

 بستر سازمان.

      تاکیههد بههر مشههارکت و همفکههری کارکنههان در

 ی.تخصیص بهینه منابع سازمان

      ایجاد جو کار تیمی و بهبهود فضهای سهازمانی بهه

 منظور انجام کارهای گروهی.

  شهفاف و بهه    کهامالً به صهورت   هااستراتژیانتقال

دور از هر گونه ابهام به سطوح پایین و عملیاتی و 

ی ارتبهاطی بهه   هها  کانهال نیز توسعه سهازوکارها و  

و تهالش در راسهتای اجهرای موفهق      شکل مناسب

بهبهود تعههد و   شهده منظهور    تدوینی هااستراتژی

ی کارکنهههان سهههازمان و همچنهههین ایجهههاد آگهههاه

 یهها  مههارت  رضایتمندی در کارکنان و نیز توسعه

 شغلی آنان.

   بهه   تالش در راستای بهبود تعالی و عملکهرد سهازمانی

 .هااستراتژیسازی و نیز اجرای موفق  وسیله پیاده

   بررسی و شناسایی عوامل موثر بر سالمت روحهی

و روانی کارکنان و نیز رضایت انها به منظور ایجاد 

ی افزایش روحیه کارکنان و همچنین توجه ها نهیزم

و تاکید بسیار بر شرایط درونی سازمان برای ایجاد 

به منظور توانمندسازی و  آنانی شغلی مند تیرضا

سهازی   ستای پیادهمتعهد نمودن بیشتر کارکنان در را

 سازمانی. هایاستراتژیو اجرای 

توان به مواردی  یمبرای تحقیقات آتی نیز  ها شنهادیپاز جمله 

سهازی و اجهرای اسهتراتژی در     همچون طراحی مهدل پیهاده  

، شناسهایی و تحلیهل عوامهل    های غیر سلسله مراتبهی  سازمان

سهازی و اجهرای اسهتراتژی در     ی اثرگرار بر پیادهسازمان برون

مراتبهی، شناسهایی و    مراتبی و  غیر سلسله های سلسله سازمان

ههای ارتهش    تحقیق در مورد متغیرهای دیگری که در سازمان

سازی و اجهرای اسهتراتژی اثرگرارنهد و نیهز عوامهل       بر پیاده

مراتبهی   ههای سلسهله   در سهازمان  هااستراتژیموثر بر تدوین 

 اشاره نمود.
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