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  دار مكاتبات) (عهدهتهران ، ايران ، ايران دنادانشگاه صنايع و معاستراتژيك،  ، گروه مديريتدكتري دانش آموخته1

 طباطبايي، تهران ، ايران دانشگاه عالمهگروه مديريت، ، تاداس2
 دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايرانمربي، گروه مديريت، 3

  1396دي  ، پذيرش: :1396مهر  اصالحيه ، 1396تير  دريافت: تاريخ

 چكيده

 تحقيق برپردازد.  راتژي ميبه تحليل نقش همسوسازي عناصر سازماني وتدوين برنامه عملياتي به عنوان متغيرهاي اصلي اثرگذار بر اجراي است اين تحقيق
سازي معادالت ساختاري  مدل ،استراتژي تحقيق پيمايش و است بر اساس نوع داده، كمي ،توصيفي -اي؛ بر اساس هدف، تبييني اساس نتيجه، توسعه

ها باالتر از  در تمامي سازه tاري آنجائيكه مقادير ضرائب معناد داد؛ ازنشان  )Smart PLS(پيمايش بدست آمده از  نتايج است.(حداقل مربعات جزيي) 
هاي مدل اجراي استراتژي  توان صحت رابطه تمامي سازه % مي99و با اطمينان  01/1باشند بنابراين در سطح معناداري  مي 58/2و حتي باالتر از  96/1

از  814/0و عوامل كاركردي با  671/0ازي با هاي مكنون همسوس بدست آمده نشان داد كه سازه R Squareشركت آب و فاضالب را تائيد كرد. مقادير 
از برازش متوسط باال و سازه تناسب  633/0، عوامل ساختاري رفتاري با 592/0هاي مكنون تدوين برنامه عملياتي با  برازش مدل ساختاري قوي و سازه

هاي فوق از برازش مدل ساختاري مناسب و بسيارخوبي  توان نتيجه گرفت كه سازه از برازش متوسط برخوردار است و لذا مي 352/0عوامل محيطي با 
از برازش مدل كلي قوي برخوردار است و بدين صورت به عنوان مدل مناسب  61/0 بدست آمده GOF به با توجه همچنين مدل مذكور برخوردار هستند.

 اجراي استراتژي شركت آب و فاضالب استان تهران تائيد گرديد.
 عوامل فرايندي، عوامل محتواي ،يا عوامل زمينه، حداقل مربعات جزييهمسوسازي، برنامه عملياتي،  تژي،اجراي استرا كلمات كليدي:

 مقدمه -1

ران يهاي مهم پيش روي مديران (به ويژه مد همواره يكي از چالش
است. مديران در  يشانها هاي عمومي) اجراي استراتژي در سازمان سازمان
ها و اهداف متعالي مواجه هستند  تراتژيهاي عمومي همواره با اس سازمان

در اين  .]3[ كه در عمل دسترسي به آنها ناممكن و يا بسيار سخت است
گذارند.  ها به اقدامات سازماني تأثير مي هيل برنامميان عوامل زيادي بر تبد

عوامل مهم در اجراي موفق  هند كه عوامل انساني ازد تحقيقات نشان مي
افزايش فشار براي  .]21[  شوند ها محسوب مي ها در سازمان استراتژي

هاي  ها براي بهبود سيستم وري و اثربخشي منابع شركت اطمينان از بهره
كه نياز به و اين روند  كرده استتر  چيدهآنها را پي، تا به حال مديريتي

قابل مشاهده  هاي دارد، در اجرا هاي وظيفه تمركز بر كيفيت باالي حوزه
اجراي استراتژي مرحله تبديل حرف به عمل است و اين امر . ]33 [است

ترين و  رنده، از پيچيدهبه لحاظ گستردگي ابعاد كار و تعدد عوامل بازدا
در فضاي رقابتي . ]19[ رود هاي سازماني به شمار مي ليتارزشمندترين قاب

هاي مهم آن محدوديت منابع است، مديريت  حاضر كه از ويژگي عصر
 .]27  قش بسزايي در موفقيت سازمان دارد[استراتژيك و ارزيابي عملكرد، ن

نگر و متوازن منتج شود با  كه از يك ماهيت كل يند اجراي استراتژيآفر و
هاي  عاليتتوسعه پايدار رابطه مستقيم مثبت دارد و منجربه اثربخشي ف

لذا اجراي استراتژي موضوع مهمي در  .]59  شود[ بكار گرفته شده مي
مديريت استراتژيك و علم سازمان است. تجارب عملي و تحقيقات 

بخشي  دهد كه اجراي استراتژي بر عملكرد و اثر دانشگاهي نشان مي
ر موفقيت كسب وكار يا ني دارد و عامل اساسي دسازمان تاثير فراوا

آميز استراتژي براي سازمان مزيت  اجراي موفقيت ].51 است[ سازمان
هاي متالطم  هايي كه در محيط كند. براي سازمان رقابتي مهمي ايجاد مي

از اهميت بيشتري  ژيكنند، اجراي موثر و سريع استرات فعاليت مي
تواند سازمان را فلج  اجراي غير اثربخش استراتژي مي ].68 است[برخوردار 

كند و اجراي استراتژي به عنوان يكي از منابع حياتي مزيت رقابتي پايدار 
واژه اجرا (اجرايي شدن) در معناي  ].58 شد[ظاهر خواهد  21در قرن 

. نظران بسياري به كار رفته است ببسترسازي توسط محققان و صاح
 كنند.اجرا را در دو بخش بررسي مي) 2005پيرس و رابينسون (

هاي نامند كه به تدوين استراتژيكردن استراتژي مي بخش اول را عملياتي
بخش دوم را نهادينه كردن استراتژي شود و كاركردي آن اطالق مي

 نامند كه در واقع بسترسازي براي اجرا است و به مسائلي مانند تغيير  مي
 ].55پردازد[  ميها فرهنگ، ساختار، رهبري و پاداش

 كنند. ) اجرا را به دو بخش تقسيم مي1381هانگر و ويلن (
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دوم اجراي استراتژي را راهبري  بخش اول سازماندهي براي اقدام و بخش
از ديدگاه آنها بخشي از اجراي استراتژي  .]24[ دانند ومديريت فرهنگ مي

شود كه اين بخش در واقع با به سازماندهي براي اقدام مربوط مي
 بسترسازي مطابق با ديدگاه پيرس و رابينسون مطابقت دارد. 

هاي خويش براي  هاي امروزي با آگاهي از امكانات و محدوديت سازمان
هاي بلندمدت در سايه تجهيز منابع، وحدت  نيل به اهداف و رسالت

اند و در  ريزي استراتژيك را انتخاب كرده برنامه ها و فرايندها، رويكرد رويه
با  هاي استراتژيك فراواني تنظيم و تدوين شده است. اين چارچوب برنامه

تواند آنها را به موفقيت برساند، اما از  ها مي اين تفكر كه تدوين اين برنامه
تواند  ها نمي آميز استراتژي اند كه تدوين موفقيت اين نكته غافل مانده

هاي برجسته  آنها را تضمين كند، زيرا تا زماني كه استراتژي اجراي موفق
نتيجه عدم تأكيد بر اجراي  ].54 [داشترزشي نخواهند ابه اجرا در نيايند، 

درصد  15تا  10ها آن بوده است كه تنها  استراتژي در بسياري از سازمان
بنابراين اجراي  ].73 [اند كردهها را با موفقيت اجرا  ها استراتژي از سازمان

وچالش  تراتژي سنگ بناي اصلي ايجاد يك سازمان توانمند استاس
دراين ميان عواملي كه اجراي  هاي امروزي است. اساسي براي سازمان

خوردارند، به نحوي  تنوع زيادي بر از دهند، مي قرار استراتژي راتحت تأثير
يا ها  كنند تا سيستم كه افرادي كه استراتژي را منتقل يا اجرا مي

در مجموعه عوامل موثر بر اجراي ، هاي هماهنگي وكنترل مكانيزم
هاي مناسب اجرا  گيري از اهرم گيرند. بدين جهت بهره استراتژي جاي مي

فرآيند معموالً توسط  اين ].60 [باشد ميمهمترين بخش در اين فرآيند 
تعبير و تفسير اهداف راهبرد،  شود و شاملمديران مياني انجام مي

 .]22[ باشدتفويض اختيار و وظيفه مي تخصيص منابع،
ها در  بين داشتن استراتژي در ذهن و يا روي كاغذ و اجراي اين استراتژي

سازي آن به اجراي راهبردها و پياده .]32 [داردعمل شكاف عميقي وجود 
هــا و مراتــب دشــوارتر از تــدوين برنامــه راهبــرد اســت، زيــرا بايــد ايــده 

اي هاي راهبرد را به عمل تبديل كنند و چون مديران به اندازهگيري جهت
كنند، به اجراي استراتژي توجـه  كه به تدوين استراتژي تاكيد و توجه مي

ي يـ ماننـد و اجرا باقي مـي  اري از راهبردها روي كاغذكنند، بسيافي نميك
دهد كه از هر ده راهبـرد تـدوين شـده نـه     آمار نشان مي .]63[شوندنمي

انـد و بيشـتر   مورد آن با شكست مواجه شده و يا به مرحله اجـرا نرسـيده  
و برخي ديگـر از   ]26 [ ] و65 [رسندنميراهبردها به مرحله اجرايي شدن 

هـاي  تحقيقات، آماري بين ده تا سي درصد از موفقيت در اجـراي برنامـه  
ترين  چندي وجود دارند كه از اصلي مسائل. ]64 [دهندراهبرد را نشان مي

رد ها هستند و بسازي موفق تصميمات استراتژيك يا همان راه پيادهموانع 
انـد ؛ كـه از    هاي گوناگون تا حـدودي مشـترك   با اندكي تغيير در سازمان

، عـدم  ]30 ضعيف[هاي متعارض و ارتباط عمودي  توان به الويت جمله مي
انگيـزه   مل در اجراي راهبرد و منابع انساني بيعا پشتيباني و رهبري مدير

 ] اشاره كرد. 31 و نامناسب[
براساس مطالعات متعددي كه روي مباحث مرتبط با اجرا انجام گرفته، 

هاي راهبرد، يكي از داليل اين عدم موفقيت و همچنين راكد ماندن برنامه
ذكر شده و نداشتن ديد جامع به اجرايي شدن برنامه راهبر فقدان الگو 

 24ا اند كه تنهنشان داده )2002و همكاران (باسو  ].41،60،64،40[است 
هاي راهبرد مورد بررسي به مرحله اجرايي رسيده و مابقي يا درصد برنامه

اند و يا اين كه پس از مدتي كوتاه متوقف به مرحله اجرا نرسيده
ها به ) نيز معتقد است كه مديران سازمان2011]. كتز(29اند[ شده

كنند براي اي كه براي تدوين استراتژي وقت و انرژي صرف مي اندازه
ريزي و اجرا يا  سازماني ميان برنامههر  ].39ورزند[اجراي آن اهتمام نمي

با اين حال هر وقت چنين تفكيكي  فكر و عمل تفكيك قائل است
كنندگان  ريزان خود را افرادي خبره و اجرا ني، برنامهكاركردي باشد (يع غير

را پياده نظام ببينند) معموال مشكالت پيش آمده به اجرا نسبت داده 
ريزي كنند و اجراي استراتژي را  هر زمان كه نخبگان برنامه شود. مي

چيزي تصور كنند كه فرودستان موظف به انجام آن هستند از اعتبار و 
كاهند و در چنين وضيعتي  ر حكم مديران ارشد ميارزش جايگاه خود د

واضح است كه اجراي موفق استراتژي نيز به مخاطره خواهد افتاد. پس 
ي آن  ي شغل مديريت نيست بلكه جوهره ،اجراي استراتژي بخش كم مايه

» ديگران « اجرا وظيفه .اجرا مسئوليت كليدي تمامي مديران است .است
العاده و چند  ها به دليل پيچيدگي فوق ازماندر س اجراي استراتژي نيست.

هايي كه در  استراتژي ].71 است[ هاي زيادي روبرو وجهي بودن با دشواري
هاي اضافي به  شوند عالوه بر تحميل هزينه اجرا با شكست مواجه مي

شود. نتايج  ي ميها و منافع آت سازمان موجب از دست رفتن فرصت
جراي استراتژي تحقيقات گذشته حاكي از شكست بسياري از فرآيندهاي ا

. داليل شكست اجراي استراتژي ريشه در عناصري دارد در سازمان است
هايي كه  نيمي از استراتژي ].52 است[كه تحت كنترل مديريت 

به مطالعه  ].49 شوند[ شوند، هرگز اجرا نمي مي ها طراحي سازماندر
ها صورت گرفته توجه  جامعي كه اخيراً در مورد علل موفقيت سازمان

اند و نتيجه  سال بررسي شده 5سازمان به مدت 160در اين تحقيق  .كنيد
يادي كه وجود داشت) به آن اين بوده است كه موفقيت (از بين عوامل ز

عيب و نقص استراتژي همبستگي داشته است.  شدت با توانايي اجراي بي
عمليات در موفقيت  نيز ساختار سازماني و عواملي چون فرهنگ و

اند (معيار موفقيت در اين مطالعات ميزان  ها بسيار سهيم بوده سازمان
د و تجزيه و ، رويكر. اگر چهبازده سرمايه به سهامداران بوده است)

بر ، اما اند هاي ديگر تحقيقات اخير چندان جامع و كامل نبوده تحليل
كنند كه اجرا براي  هاي اين مطالعه صحه گذاشته اند و تاكيد مي يافته

 ].45 است[ دستيابي به موفقيت استراتژيك حياتي
 عبارت به مطلوب وضع و موجود وضع نيب تفاوت يعني مساله يطوركل به
 ميخـواه  يمـ  كـه  ييجـا  و ميهست كه ييجا نيب فاصله يعني مساله گريد

 بـه  را موجـود  تيوضع ميباش توانسته كه شود يم حل يوقت مساله .ميباش
 فشـار  يطـوالن  يزمـان  چهـارچوب . ميباشـ  كـرده  ليتبـد  مطلوب تيوضع

 يازهاين .كند يم وارد هستند اجرا با ارتباط در كه يرانيمد بر را يمضاعف
 يكنترلـ  يوكارهـا  ساز .شوند ليتبد مدت كوتاه اهداف به ديبا مدت بلند

 و راتييـ ازتغ را رانيمـد  دهنـد  يمـ  كـه  يبـازخور  بـا  تـا  شوند نييدتعيبا
ـ با اجرا نديفرآ .كنند مطلع يطيمح يها تالطم  و ريپـذ  انعطـاف  و ايـ پو دي
 ياسـتراتژ  ياجرا رو، نيا از .باشد حساس رمترقبهيغ يدهااديرو به نسبت
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 ياتيـ عمل بربودن، برزمان عالوه. است رانيمد يبرا يجد يچالش و دشوار
 ريـ درگ يزيـ ر برنامـه  بـه  نسـبت  را يشتريب افراد همواره ياستراتژ كردن

 ارتباطـات  .شـود  يمـ  مشكالت يبرخ به منجر زين خود مساله نيا .كند يم
 كيـ  مختلـف ي(كاركردهـا)  اكاره  ژهيـ و انيـ امي سازمان، نييپا درسطوح

 بانيپشـت  يسـازمان  يهـا  مشـوق  كه نيا از اننياطم .است ياساس چالش
 .است بالقوه مشكل كيو ضرورت كي هستند سازمان يياجرا يها تيفعال

 ي روزانـه  ومالحظـات  واهـداف  كياسـتراتژ  اهـداف  انيـ م ارتباط يبرقرار
 يچالش لحا نيودرع ياساس يا فهيوظ يسازمان مختلف درسطوح كاركنان

 ياجرا چالش باشد، شتريب سازمان در ريدرگ افراد تعداد هرچه. خواهدبود
 ].43 [بود خواهد شتريب زين ياستراتژ موثر

 هاي استراتژي اجراي موفقيت براي الزم شرايط كه ازآن قبل مديران
 براي كه اقداماتي پذيري كانوام مطلوبيت و كنند رافراهم شده تدوين
 وشتاب باعجله كنند، آزمايش را شده درنظرگرفته ها استراتژي اجراي
 ،ياستراتژ نيازتدو پس لذا .]58 [دهند مي ها استراتژي اجراي به دستور

به  ه تدوينسازي براي انتقال راهبردها از مرحل سازي و مقدمه نياز بستر
مرحله عمليات مساله اصلي اين تحقيق است و در واقع اين تحقيق به 

 سازمان ياستراتژ نيتدو نيب واسطه كه دنبال شناسايي الگويي است
 كه است يياجرا ييالگو فقدان مسأله، نيبنابرا. باشد اتيوعمل وكار وكسب
 را ها رنامهب شدن يياجرا نهيوزم پركند را اتيوعمل نيتدو نيب خأل بتواند
 .سازد فراهم

 هاي تئوريك  پايه-2

تحقق  "و  "اجرا "كنند كه كلمات  بيان مي) 1996ساشيتال و وايلسون (
در ادبيات  "عملياتي كردن  "به عنوان كلمات مترادف با  "اهداف 

 60با مطالعه ) 2008( لي و همكاران ].61 است[ استراتژيك به كار رفته
عنوان مقاله مرتبط با اجراي استراتژي به اين نتيجه رسيدند كه در هيچ 

 "اجرا "و "سازي  پياده "و  "عملياتي كردن  "كدام از اين مقاالت بين 
و  ) و تامپسون2005همچنين ريبيناك (]. 46 اند[ نشدهتفاوتي قايل 

) معتقدند كه بين اصطالحات مذكور تفاوتي وجود 2003( استريكلند
 "اجرا "با اين وجود در ادبيات مديريت استراتژيك اصطالح  ].62 ندارد[

، اجرا و عملياتي سازي هاي پياده ، واژهدر اين تحقيق ].73 است[تر  متداول
 شود. كردن مترادف در نظر گرفته مي

هاي مختلفي در مورد مفهوم اجراي استراتژي وجود دارد.  ديدگاه
كند كه اجرا بطور مستقيم به سوي  سازي فرض مي ترين مفهوم متداول

توان  مي. ]21[ سازي شفاف برنامه استراتژيك در حركت است عملياتي
اجراي استراتژي را با سه رويكرد فرآيندي، رفتاري و تركيبي يا پيوندي 

اي از  تعريف كرد. در رويكرد فرآيندي، اجراي استراتژي به عنوان زنجيره
شود مانند  ريزي شده در نظر گرفته مي مراحل متوالي به دقت برنامه

هارينتون  ) و2005ريبيناك ( و )1999(نوبل  و) 1988تعريف باركلي (
هاي  اي از فعاليت رويكرد رفتاري، اجراي استراتژي را مجموعه. )2006(

كند. در اين رويكرد  ريزي شده و موازي هم تلقي مي بيش برنامه  كم و
ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي استراتژي از جنبه رفتاري  فعاليت

)، 1992، (فلويد و ولدريچ ،)1985رنهام (ومانند تعريف  شوند بررسي مي
و  )2006( شاپ و)2003( پيرس)، ( دكاليور و 1999واردارجيان(
 گالبرايت و كازانجيان). برخي از نويسندگان مانند 2006ريبيناك (

هم، رويكرد فرآيندي و رفتاري را با هم ) 1992و ويلن و هانگر ( )1988(
ويكرد پيوند يا تركيبي ارائه تركيب كرده و رويكرد سومي با عنوان ر

هدف نهايي از اجراي  برخي از اين تعاريف متنوع عبارتند از ؛اند.  كرده
 ].69 است[اهداف ها براي كسب  شمديريت منابع و تال استراتژي بسيج و

رد كه براي هايي اشاره دا اجراي استراتژي به همه فرآيندها و خروجي
استراتژي  اجراي ].48 عملياتي كردن تصميمات استراتژيك الزم هستند[

اي  هاي تدوين شده سازمان به مجموعه فرآيندي است كه در آن استراتژي
ها واهداف استراتژيك  انداز، ماموريت ها به منظور تحقق چشم از فعاليت

هاي عملي مفيد، نظارت بر  ها يا پروژه تعريف برنامه ].44 شود[ يمتبديل 
سه  پيشرفت آنها، پاشخگويي به تفاوت بين نتايج و اهداف و انجام هر

اجراي استراتژي فرآيند  .]12[ عنصر اين فرايند به صورت دائم و مستمر
هاي اجرايي  ها وطرح ها، برنامه ها، سياست تكراري عملياتي كردن استراتژي

برداري  شان براي بهره منابع از دهد ها اجازه مي است كه به شركت
 ]. اجراي استراتژي42 كنند[ ها در محيط رقابتي استفاده ازفرصت
اي از اقدامات در رابطه با ساختار سازماني، عملكرد كاركنان  مجموعه

نظارت برعملكرد سازمان هاي كنترلي است كه براي  كليدي و سامانه
) 1992و ويلن (]. هانگر43 شود[ به مقاصد مطلوب طراحي مي جهت نيل

هاي مورد نياز براي  ها و فعاليت اي از گزينه اجراي استراتژي را مجموعه
ها به  ها و سياست اجراي برنامه استراتژيك و فرآيندي كه در آن استراتژي

همچنين اجراي استراتژي به  .]24[ كنند ، تعريف ميشوند اجرا گذاشته مي
خي از پژوهشگران قرارگرفته است عنوان توانمندي سازمان مورد توجه بر

هاي شركت،  راستاي تحقيقات گسترده درخصوص توانمندي در و
هاي مرتبط  توانمندي اي از توانمندي اجراي استراتژي به صورت مجموعه

طريق فرايندهاي  اقداماتي كه از دانش انباشته و بااجراي استراتژي،
 بررسي. ]21[ شود سازماني سهمي در عملكرد باالتر دارند، تعريف مي

اجراي موفق  عواملديدگاه محققان مختلف حوزه مديريت استراتژيك، 
 .دهد نشان مي )1( ها را به شرح جدول هاي سازمان استراتژي
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 آميز در سازمان عوامل اجراي موفقيت): 1جدول (

 تراتژي هاي سازماناجراي موفقيت آميز اس عوامل نام محقق

 )2014( برينك شرودر
تخصيص  استراتژي شامل ؛ تدوين استراتژي و اجماع يا همسويي استراتژيك، ساختار شامل؛ هماهنگي بين كاركردها،

 رهبري وفرهنگ تعهدكاري، كنترل مديريت وارتباطات، ورفتار شامل؛ منابع،
 ، منابع انساني و تكنولوژي، فرهنگ سازماني، ساختار سازمانيقطعيت محيط سبك رهبري، دسترسي به اطالعات، عدم )2014( راجاسكار

آلتنن و ايكاوكو ، دابناي ، لينتون 

 ) 2003) ، فريد من (2002(

هاي  هاي مديريت و مهارتهاي الزم براي تغيير فعاليت ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، حمايت مديران ارشد، سيستم

 ها انداز شركت، ارائه مشوق ه چشمارتباطي، تعهد كاركنان ب

 طرح و ساختار سازماني، كنترل و تخصيص منابع، مديريت تغيير )2002( جانسون و شولز

 ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، حمايت مديران ارشد )2008، مان و اسميت (ساندرز

 ها در اجراي استراتژي تتعهد و حمايت مديران ارشد از اجراي استراتژي، شفافيت مسئولي )2005رپز (

 ، ساختار سازماني و فرهنگ سازمانياي هاي وظيفه استراتژي )1997ديويد (

 ، فرايندهاي مديريتي، نيروي انسانيساختارسازماني، فرهنگ )1992يپ (

 ساختار سازماني، ائتالف استراتژيك، رهبري، فرهنگ سازماني )1389هانگر و ويلن (

 رسميت، تمركز ، سازو كارهاي يكپارچگي بندي،، پيكرسفه مديريتيهماهنگي ، فل )1991راث (

 هاي عملياتي ها و توسعه برنامه ، شناسايي محركها ارتباطات، بهبود زير ساخت )2001هكر (

 پذيري، پيگيري و نظارت مسئوليت ،سازي ، تيم، مشاركت گسترده همه سطوح سازمان، ارتباطاتحمايت مديران ارشد )2010چتي (

 هاي كاركردي سازي كاركنان، سيستم پاداش و تاكتيك توانمند برنامه كوتاه مدت دقيق و شفاف، )2005پيرس و رابينسون (

 گردش اطالعات و ارتباطات ر،ها در اجراي استراتژي، تفويض اختيا شفافيت مسئوليت )2008نيلسون ،مارتين وپاورز(

 فرهنگ سازماني، مديريت تغيير ار سازماني،ساخت تخصيص منابع، )2008ايوانز و ريچاردسون (

 )1996پنينگز(
وسياست فرهنگ  قدرت پذيري كاركنان، انتخاب وجامعه هاي پاداش، سيستم هاي اطالعاتي ،سيستم سازمان ساختار

 سازماني

 هاي پاداش ، سيستمهاي كنترل هاي اطالعاتي، سيستم گيري، فرهنگ، سيستم ، فرآيندهاي تصميمافراد،ساختار وظايف، )1996هسي(

 ها ساختار سازماني، رهبري، ارتباطات و مشوق اهداف، )1999نوبل (

 ، ساختار و فرهنگ سازمانييزش، ارتباطات و هماهنگي، انگهاي رهبري و هدايت د، منابع، مهارتسيستم هي بازخور )2005كي (

 انگيزش وحكمراني شركتي ،رهبري ،گيري وكنترلپي ،اجراي سيستماتيك فرايند تدوين استراتژي، )2007برنز و مولينا (

 ، پايش و سازماندهي، تعامل، تخصيصها، اقدامات ها، سياست ها، سيستم برنامه )2008( كريتندن و كريتندن

 هاي كنترلي ري اطالعات، منابع انساني وسيستمفرهنگ سازماني، فرآيندها، ساختار، فناو رهبري، )1990ديليسي (

 پاداش مبتني بر عملكرد و رهبري ، انگيزش،ها، سيستم اطالعاتي روشها ورويه بندي، بودجه فرهنگ سازماني، سازماندهي، )2006رانش (تامپسون و همكا

 رهبري، ارتباطات، تخصيص منابع، پاداش و كاركنان هاوفرآيندها، سيستم، ساختارسازماني )2007( كارپنتر و سندرز

 هاي پاداش و مديريت پروژه هاي اطالعاتي و كنترلي، سيستم گيري سيستم ركنان، فرآيندهاي تصميمكا ارتباطات، رهبري، )2010كاكس (

 ، فرهنگ سازماني، نگرش كاركنان وفناوريفناوري اطالعاتساختار سازماني، فرآيندها، سيستم  )2004( هانوس

 الي، نظام اطالعاتي و تعهد مديران به استراتژيهاي م ، درك درست از استراتژي، پاداشمنابع كافي، تعهد كاركنان )2005شه (

 ها، ارتباطات، سازو كارهاي حمايتي و تشويقي و نوع استراتژي ساختار سازماني، سامانه )1991اسكاوينگتن و دفت (

 منبع: گردآوري محقق
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پردازان  كليدي است كه به وسيله نظريهمفاهم  مفهوم همسوسازي يكي از
سازي دراين مكتب عبارت از؛ ايجاد همسو است.اقتضايي ارائه شده 

 اهداف و تقاضا،سازمان با  ساختاربخشي از اهداف وهماهنگي ميان تقاضا، 
 آن است كه هرچه اين هماهنگي بيشتر باشد، ساختاربخش ديگري از

مفهوم همسوسازي دراين معنا كه  خواهد شد. عملكرد سازمان بهتر
شرايط  ساختار، فناوري، با ي خود راتواند استراتژ چگونه يك سازمان مي

به حوزه مديريت  كند، هاي سازمان همسو مؤلفه ساير منابع انساني و بازار،
درتعريف مفهوم همسوسازي درتحقيقات  .]64 [راه يافت استراتژيك نيز

 عنوان مثال، به گردد صورت گرفته عبارات مترادف مختلفي مشاهده مي
 نين) و همچ1999( ولفتمن )1993( ولف توسط"هماهنگي"يا"هارموني"
و هندرسون و  )1992چان( )،1989( نكارترمن مقاالت و در"تناسب"
استفاده  )1996( توسط ريچ و بنباست "پيوند"هو واژ )1993( كاترمنون

 ")،1997(توسط سيبورا "پل"هاي ديگري همچنين  شده است. واژه
توسط  “يكپارچگي و توازن“ )،2001( ماكزنيدر مقاالت اس” امتزاج

شك عصر حاضر  بي. ]15[ برده شده است هندرسون و ونكارترمن بكار
هاي سازمان همراستا  ترين چالش مهم يكي از ها است و عصر سازمان

 .]4[ نبودن نظام مديريت استراتژيك يكپارچه است
آنهايي پيشتاز  اند، ها دائماً درحال رقابت محيط رقابتي كه سازمان در

هايي  سازمان، ترين آنها بود كه داراي مزيت رقابتي باشند وموفق خواهند
هستند كه مزيت رقابتي از نوع پايدار داشته باشند .با استناد به ادبيات 

هايي كه همسوسازي استراتژيك ميان  سازمانمديريت استراتژيك، 
هاي سازماني ايجاد كنند، از اين مزيت رقابتي پايدار برخوردار  مولفه

 به پارو . آبراهام همسوسازي يا همراستائي استراتژيك را]17[ خواهند شد
. به نظرپورتر استراتژي ]25 نمايد[ يكسان تشبيه مي زدن دريك مسير

 به عبارت ديگر هاي يك شركت است، معناي ايجاد تناسب بين وظيفه
را حمايت و تقويت  تعامل داشته، همديگر ها بايد با يكديگر فعاليت
استراتژيك،  )، همسوسازي2005( نگ و كلتامبه اعتقاد ال ].57 كنند[

ها و عمليات  كردن فعاليت ابزاري اساسي براي سازماندهي و استاندارد
ايجاد يك كليت واحد و منسجم  هاي مختلف سازمان به منظور بخش
 امريكا شمالي همراستائياز نظر مديران اجرائي در اروپا و  .]16[ است

به  همسويي كاركردها با استراتژي كسب وكار تراتژيك يا به بيان ديگراس
كه  به طوري]، 66 شود[ ها تلقي مي ي آنعنوان بزرگترين موضوع پيش رو

يازدهمين مطالعه ساالنه مسائل حياتي در مديريت سيستم اطالعات  در
) مديران ارشد 594( درصد از 72كه  دارد حكايت ازآن ،ها كمپاني

ها  هاي كمپاني اطالعات، بزرگترين دغدغه خود را همراستائي در استراتژي
 .]47 است[ انتخاب شده

اي است كه  سازماني مبين ميزان و درجه هماهنگيبه لحاظ عملياتي، 
نگ و ساير عناصر سازمان، براي تحقق يك هدف ها، فره ها، استراتژي طرح

شوند. انواع  راستا مي مشترك و تعريف شده، با يكديگر همسو و هم
همسويي در قالب همسويي عمودي (همسويي استراتژي عمليات با 
استراتژي كسب وكار) و همسويي افقي (همسويي بين استراتژي 

هاي درون يك واحد  اي) و همسويي افقي بين استراتژي هاي وظيفه  واحد
افزايي ايجاد شده ناشي از اين  در اين صورت، هم ]14[ اي هستند وظيفه

 . ]6[ شود هماهنگي موجب بهبود عملكرد مي
هماهنگي ميان اجزاي مختلف متغيرهاي سازماني مانند استراتژي 

ساختار سازماني، تكنولوژي سازمان و ... امري   ماني،فرهنگ ساز  سازماني،
آيد. در خصوص هماهنگي و سازگاري اين  مهم و قابل توجه به شمار مي

ها و مطالعات زيادي در سطوح دانشگاهي و  متغيرها با هم، بررسي
كار در كشورهاي مختلف صورت گرفته و مقوله  هاي كسب و حوزه

هاي اصلي قرن  وان يكي از چالشهاي عمودي و افقي به عن هماهنگي
 ]7[ ريزي استراتژيك معرفي شده است بيست و يكم در حوزه برنامه
توانند بين  كه مديران چگونه مي اين است  ضمنا سؤال اساسي ديگر

هاي دروني سازمان هماهنگي به وجود آورند تا  شرايط محيط و قابليت
هايي براي هماهنگي  بخشند؟ و چگونه به گزينه بهبود عملكرد سازمان را

وين استراتژي، نقاط ضعف و تد طور معمول در به رسند؟ استراتژيك مي
ها مورد  ط به عنوان خاستگاه تهديدات وفرصتينگاهي به محقوت و 

هاي  گيرد. يكي از اشكاالت اساسي در تدوين استراتژي مطالعه قرار مي
ار و اثرپذير برون سازماني هاي اثرگذ فتن گروهسازماني كالن، ناديده گر

دوين شده را سازي و اجراي استراتژي ت فرايند پياده توانند ه مياست ك
ه است كه درتدوين يك كمتر ديده شد ].36 نمايند[ تسهيل و يا مختل

ختلف به عنوان عوامل هاي م تمام بازيگران درعرصه كالن، استراتژي
سازي مورد مطالعه قرار گيرد. اهميت و ضرورت  اساسي اثرگذار در پياده

رسد كه  هاي آنان زماني به اوج خود مي هاي اثرگذار و اولويت مطالعه گروه
هاي هر گروه مي تواند مسير رخدادها را در اجراي  عدم تامين خواسته

نيا  در مطالعه ديگري كه توسط رحيم . همچنين]1[ استراتژي عوض كند
ها  بندي آن نگي عوامل محيطي به دستهوهمكارانش انجام گرفت، هماه

 هر با ها سازمان نيبنابرا. ]11[ ، اضافه گرديدها ازداليل شكست استراتژي
 ،يتعاون اي يخصوص ،يلتدو ،يرانتفاعيغ اي يانتفاع خواه ت،يماه و يژگيو

 ينحو به ديبا ،يخدمات اي يديتول ،يفرهنگ و ياجتماع اي ياقتصاد
 انيم نيا در و باشد يطيمح يازهاين يپاسخگو كه شوند يطراح

 . باشند داشته را راتييتغ با انطباق توان كه بود خواهند موفق ييها سازمان
دي به شدت پيچيده فرآينسازي استراتژي  پياده با توجه به تعاريف فوق،

قراري تعامل با متغيرهاي متعدد را در فضاي سازماني است كه بر
 ].43 [استداشتن مدل براي پيشبرد امور اجرايي ضروري  و ]9[ طلبد مي

بر مبناي بايد  ها استراتژيسازي  ها براي پياده زمانمديران و كاركنان سا
برخالف  ولي هاي مدون و آزموده شده اقدام كنند ها و تكنيك چارچوب

هاي كارآمد و  بايد مدل گونه كه آنها  مرحله تدوين و طراحي استراتژي
توان  ه عالوه ميب. تژي توسعه نيافته استرااست ي اجراي متنوعي در زمينه

طي آن  اهيت شهودي دانست كهآيندي با مسازي استراتژي را فر پياده
آيند و  ي عمل در مي ها به مرحله مشي ها و خط ، سياستها استراتژي

گيري از  ي منابع براي بهره سازمان از طريق آن قادر به تخصيص بهينه
ژي فقدان مدل اجراي استرات]. 42 گردد[ ميها در محيط رقابتي  فرصت
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اغلب منجر به ناهماهنگي، واگرايي و حتي تعارض در تصميمات و 
ميمات و اقدامات اجرايي .مدل روشي براي هدايت تص گردد. اقدامات مي
زيرا آنها در مورد  مديران به چنين مدلي احتياج دارند، كند و ترسيم مي

اي از تصميمات مواجه  مسائل استراتژيك و عملياتي همواره با مجموعه
ند و نياز به يك رهنمود يا نقشه راه جهت هدايت منطقي تصميمات هست

هاي مربوط به  ي راه فعاليت قطعاً داشتن مدل يا نقشه ].43 د[دارناجرايي 
 دهد. اجراي استراتژي را تحت تاثير قرار مي

تژي در اي اجراي استرانظر محققين حوزه مديريت استراتژيك، الگوه از
 ]:73 ] و [53 اند[ شده بندي قالب چهار دسته كلي تقسيم

به  كرده و ذكر اجراي استراتژي را عوامل موثر در كه صرفاً الگوهايي -
مدل  و )1984( ويسج مدل ريبيناك و ندمان پردازند، ها مي توضيح آن

s7 بعد بيان  7كه عوامل موثر براجرا را در )1982( واترمن مكنزي پيترز و
 كند. مي

الگوهاي خطي كه اجراي استراتژي را به صورت فرآيندي منطقي و  -
 نوبل اند مانند مدل تصوير كرده )دايمي و مراحلي ساختاري (گام به گام

اد پيش از اجرا، سازماندهي اجرا، مديريت فرايند كه درقالب ابع )1999(
گالپين  اي سازي عملكرد بيان شده است؛ مدل شش مرحله اجرا و بيشينه

پذيرش و اتخاذ  .)2001( فو و جانسين دي اي و مدل ده مرحله )1997(
 چنين الگوهايي در شرايط پيچيده بسيار دشوار است.

اي) موثر در اجراي  (زمينه الگوهايي كه به عوامل فرآيندي و محيطي -
اهميت  اند اما از توضيح دقيق هريك از اين عوامل، استراتژي توجه كرده

اند  امل در اجراي استراتژي غفلت كردهها و تاثير كلي اين عو نسبي آن
 ).2003و مدل اكوموس ) 1994داوسن ((مانند مدل 

ساختاري  ايه الگوهاي تركيبي (ساختاري فرايندي) از تركيبي از مدل -
 .نمايد و فرايندي استفاده مي

كه محققان مختلف  دهد بررسي مطالعات مختلف انجام شده نشان مي
براي  بندي كرده و هاي مختلف تقسيم اجراي استراتژي رابه صورت عناصر

  .كنيد مشاهده مي )2(اند كه درجدول  كرده ها عناوين متفاوتي انتخاب آن

 مختلفناصر اجراي استراتژي از ديدگاه بندي ع تقسيم): 2جدول (       

 تقسيم بندي عناصر اجراي استراتژي نام محقق

 فرآيندي و دستاوردي اي، زمينه )1993( برايسون و بروملي،

 ريزي و طراحي برنامه )1984( ريبيناك و جويس،

 ها ها وتوانمند كننده ادراك كننده )1997ميلر، (

 اجرامحتوايي ، مفهوم و  )1994( ،داوسن

 چارچوبي و فرآيندي )1991سگايوينگتون و دفت (

 محتوايي و فرآيندي )1994اشملز و اولسون (

 محتوايي، سيستمي وعملياتي )1996( ميلر و دس

)؛  2003) ؛ اكوموس (1992پيتيگرو (

 )2008وندرماس (
 اي محتوايي، فرآيندي و زمينه

، )1992يگرو (بندي محققاني چون پت اساس تقسيم بر دراين اينجا
استراتژي را به سه  عناصر اجراي )2008وندرماس ( ) و2003اكوموس (

مبناي مدل  بندي كرده و اي تقسيم ، محتوايي و زمينهگروه فرآيندي
 .]67  ،53  ،56 دهيم [ مفهومي تحقيق قرار مي

تمام مطالعـات تحقيقـي بـر يـك چـارچوب مفهـومي اسـتوار اسـت كـه          
كند . مدل مفهومي  ها را مشخص مي متغيرهاي موردنظر و روابط ميان آن

اي كـه انتظـار    يك استراتژي جهت شروع و انجام تحقيق اسـت بـه گونـه   
روابط و تعامالت بين آنها مـورد   ها،، متغيرتحقيقدر حين اجراي  رود، مي

بررسي و آزمون قرار گيرد و حسب ضرورت تعديالتي در آنها انجام شده و 
  .]5[ عواملي نيز از آنها كم و يا به آنها اضافه شود

در تدوين چارچوب نظري ابتدا كليه متغيرها و موضوعات مرتبط با اجرا 
شود تا محقق به جاي بندي موجب ميبندي شده است. اين دستهستهد

شمار، ها و اطالعات بيبررسي متغيرهاي گوناگون و يا غرق شدن در داده
 در محدوده مرتبط تحقيق كنند. 

براساس مطالعه ادبيات نظري و پيشينه تحقيقات انجام در اين تحقيق 
چيده اجراي جهي و بسيار پيبا توجه به ماهيت چندو شده،

پتيگرو،  يعناصر اجرا نگر و تلفيق رويكردي كلبا  ]،51 ]و[71 استراتژي[
به چيستي تصميمات  كه( عوامل محتوايياكوموس و وندرماس؛ 

، فرآيند اجراي استراتژي است) پردازد و محصول و نتيجه استراتژيك مي
هاي اجراي  ها و شيوه روشكليه عمليات سازمان شامل (عوامل فرآيندي 

اين عمليات در هنگام اجراي استراتژي بايد متناسب با  كهاستراتژي 
كه يك سازمان در متن  موقعيتي( اي و عوامل زمينهراهبرد تغيير يابد) 

و هم بر فرايند اجراي استراتژي هم بر محتواي استراتژي  آن قرار دارد و
 به عنوان ابعاد يا عناصر اجراي )3(مطابق جدول  گذارد) تاثير مي

 استراتژي در نظر گرفته شد.
 استراتژي ياجرا فرآيند واملع است برآن قصد پژوهش اين در

مدل اجراي  و ييشناسااستان تهران  فاضالب و آب يها درشركت
بنابراين سوال اصلي تحقيق به اين  د.گير استراتژي مورد ارزيابي قرار

آب و فاضالب  شركتعوامل اجراي استراتژي شود كه:  صورت مطرح مي
ها در شركت  ند و الگوي مناسب اجراي استراتژيا استان تهران كدام

 ؟ چيست
 شناسي پژوهش  روش -3

ها و  كاوش علمي دقيق متكي برداده پژوهش، نوعي مطالعه يا بررسي و
 سازماندهي شده درمورد مشكلي خاص بوده كه در مند و اطالعات نظام

در هر . ]34 [استحلي براي مشكل  واقع هدف آن يافتن پاسخ يا راه
تحقيق، توجه به چهار عنصر و موضوع اصلي ضروري است: نوع تحقيق، 

تجزيه وتحليل  روش آوري اطالعات واستراتژي تحقيق، روش جمع
  اطالعات.
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 بندي عناصر اجراي استراتژي ): تقسيم3جدول (

 قانوني و. . . . ) ،، اجتماعي(عوامل سياسي برون سازماني

 ايعوامل زمينه

 متغيرهاي

 اجراي استراتژي

 ساختار مسائل ساختاري

 درون سازماني

 

 فرهنگ 

 (توزيع قدرت) رهبري  رفتار

 ارتباطات

جذب و نگهداري و اخراج،  هاي اطالعاتي، ارزيابي و كنترل، مديريت رابطه مدار، تخصيص منابع،سيستم

 آموزش و توسعه دانش، ريتم اجراي استراتژي، پاداش و انگيزه
 عوامل فرآيندي

 عوامل محتوايي انداز، استراتژي، برنامه عملياتي چشم

نظر  ميداني در اي و تابخانهك بندي، روش تحقيق را ترين تقسيم دركلي
 ها استفاده خواهد شد. دو اين روش هر تحقيق حاضر از اند كه در گرفته

موضوعات مطالعاتي مربوط به اجراي  اين اساس ابتدا جوانب و بر
استراتژي و نيز مطالعات و تحقيقات مشابه انجام شده، در مورد موضوع 

از مطالعات ميداني،  استفاده تحقيق مورد بررسي قرار گرفت، سپس با
اقدام به تبيين سؤاالت (فرضيات) مطابق با عنوان و هدف تحقيق خواهد 

شناختي و  هاي هستي گرايي براساس بنيان پارادايم اثبات شد.
شناسي كمي را براي درك و تبيين جهان   شناسي خود، روش  معرفت

نيز  اگر به پژوهش كمي، اثبات. .]20[ اجتماعي و طبيعي پيشنهاد داد
هاي  گرا، دانش را از طريق گردآوري داده گر اثبات شود. پژوهش گفته مي

ها به تحليل عددي  ي اين داده ها و سپس عرضه ي نمونه عددي و مشاهده
قات كمي در يدي مورد بحث در تحقيموضوعات كل. ]18[ كند فراهم مي

 ت.) ارائه شده اس4جدول (

 موضوعات كليدي در تحقيقات كمي ):4(جدول 

 
ارتباط نظريه 

 و داده

مبناي فرايند 

 تحقيق

نوع استنباط 

 ها ازيافته
 گيري نمونه ها پاراديم

رويكرد 

 كمي
 احتمالي گرايي اثبات پذيري تعميم گرايي عينيت قياسي

اي است كه  لحاظ نتايج حاصل از آن يك تحقيق توسعهتحقيق حاضر به 
شود و همچنين بر مبناي هدف تحقيق يك تحقيق  منجر به الگو مي

ها را  تبييني / توصيفي است كه در صدد است هم عوامل اجراي استراتژي
هاي  ماهيت داده مدل كند. از نظر نوع و هم آنها را مستند و ي ويشناسا

عني استفاده از پرسشنامه بسته با طيف ليكرت ي كميتحقيق نيز از نوع 
اين  .حقق، مستقل از فرآيند تحقيق استو براساس نقش م باشد مي

جهت تاييد نظري  پژوهش پس از طراحي مدل مفهومي اجراي استراتژي،

هاي ميداني، آن را به ارزيابي  پذيري از طريق بررسي و بررسي تعميم
 بودن  مياين اساس با توجه به ك بر سپارد. پيمايش ميبه روش  مديران

بوده پرسشنامه بسته ها از طريق  پژوهش حاضر، شيوه گردآوري داده
اي است  جامعه هر پژوهش، جامعه آماري مورد بررسي، معموالً در .است

گر مايل است درباره صفت يا صفات متغيير واحدهاي آن به  كه پژوهش
وندگان)، اعضاي هيئت ش جامعه آماري تحقيق (پرسش مطالعه بپردازد.

ها و مديران ارشد شركت آب و فاضالب  مديره و مديران عامل، معاونت
 هاي زير مجموعه هستند. استان تهران و شركت

البته اگر تعداد آنها زياد تحقيق پيرامون تمامي اعضاي جامعه آماري 
 مقرون به صرفه نيست. لذا جهتبر و از نظر هزينه نيز  معموالً زمان .باشند
گيري  توان از نمونه ها و اطالعات مورد نياز تحقيق مي آوري داده جمع

هاي متداولي وجود دارند  هاي علوم رفتاري روش استفاده كرد. در پژوهش
گيري تصادفي  گيري تصادفي ساده، نمونه ،كه از جمله آن را نمونه

گيري  اي و نمونه گيري خوشه نمونه اي، گيري طبقه نمونه يافته، نظام
 .]2[ باشد اي مي مرحله ندچ

گيري غيراحتمالي قضاوتي براي تعيين  روش نمونه در اين پژوهش، از
شود. پس از تعيين تعداد واحد تحليل و  تعداد واحد تحليل استفاده مي

كساني پرسيده شود كه به  ، بايستي سئواالت تحقيق ازنهايي كردن
و ها  گيري زمان اشراف كامل داشته و درتصميمموضوعات استراتژيك سا

 هاي استراتژيك شركت دارند. ريزي برنامه
ران و تخصصي اما با توجه به ماهيت كاري شركت آب و فاضالب استان ته

عامل،  ، در نتيجه اعضاي هيات مديره و مديربودن حوزه كاري شركت
و مديران ارشد شركت آب و فاضالب در كانون توجه قرار ها  معاونت

شود تا بتوان  گيري قضاوتي استفاده مي گيرند. در اين مرحله از نمونه مي
 . آوري كرد و خبرگان را جمعبه بهترين صورت ممكن، نظرات متخصصان 

هاي مختلف و از انواع  هاي گوناگون، در مكان توان به روش اطالعات را مي
: مراجعه ها شامل آوري داده آوري كرد. ابزارهاي چهارگانه جمعدمنابع گر

نكته قابل ذكر  باشد. به اسناد و مدارك، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه مي
به احتمال زياد روش پرسشنامه  اينكه، در تحقيقات مديريتي در ايران،



 هاي آب و فاضالب  احمد علي اميني آالشتي و همكاران/ ارزيابي الگوي مناسب اجراي استراتژي درشركت
 

 

۱۶ 
 

. منابع ]2[ گران را تامين نمايد تواند نيازهاي اطالعاتي پژوهش بهتر مي
، دست دوم يا از هر دو نوع باشد. افراد و تواند دست اول اطالعاتي مي

هايي ازمنابع دست  گزيند نمونه گر آنها را بر مي دهندگاني كه پژوهش پاسخ
هاي  هاي منابع ثانويه نيز عبارتند از: سوابق و بايگاني نمونه اول هستند.

. در اين پژوهش ]14[ ها هاي صنعتي و نظاير آن ، تحليلت دولتينشريا
هاي تحقيق، اطالعات اصلي درخصوص  ها و فرضيه نيز، براساس هدف

مختلف اجراي استراتژي شركت، با استفاده از پرسشنامه  شناسايي عناصر
معاونان و مديران ارشد شركت آب و بسته كه توسط اعضاي هيات مديره، 

واقع  درآوري خواهد شد.  ، جمعشود فاضالب اسنان تهران تكميل مي
پرسشنامه تحقيق، يك پرسشنامه محقق ساخته خواهد بودكه با استفاده 

زمينه اجراي استراتژي و مصاحبه با خبرگان واساتيد  ازادبيات علمي در
 شود. طراحي مي

يا كيفي) بيارزش بوده و مطلوبيت  يهش (كمبدون وجود دقت علمي، پژو
هاي  دهد. بنابراين موضوع پايايي و روايي در همه شيوه خود را از دست مي

اعتبار مبين ]. 28 [گران قرار دارد پژوهش، مورد توجه بسياري از پژوهش
شود تا  ها انجام مي اي آزمونهايي كه بر مبن اين نكته است كه استنباط

ايي، پاسخ به اين سؤال رو. ]18[ چه حد معنادار، مفيد و مناسب است
گر با دنياي واقعي تطابق و هماهنگي  هاي پژوهش قدر يافتهاست كه چ

آيا چيزي كه ها به طور واقعي وجود دارند؟  دارد، به اين معنا كه آيا يافته
ي است كه او در زگر در حال مشاهده و بررسي آن است همان چي پژوهش

 ].28 [گيري آن است حال سنجيدن و اندازه
ها وجود دارد  آوري داده روش هاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار جمع

زمان و اعتبار  بين، اعتبار هم ار پيشكه اعتبار سازه، اعتبار محتوا، اعتب
) و AVEدر اين پژوهش از روايي همگرا (. ]18[ اند نتيجه از آن جمله

 .روايي واگراي فورنل و الركر استفاده گرديد
گيري در شرايط يكسان  قابليت اعتماد، مبين اين نكته است كه ابزار اندازه

از نقطه نظر آماري، پايايي  دهد. ج يكساني ارائه ميتا چه اندازه نتاي
از نمرات در  همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري

يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست 
اعتماد . به منظور تعيين پاياني و قابليت ]18[ دهد آمده است را نشان مي

هاي مختلف و متعددي وجود دارد كه يكي از آنها  گيري روش ابزار اندازه
گيري  سازگاري دروني ابزار اندازه .سنجش سازگاري دروني آن است

براي تعيين . گيري شود تواند با آزمون كوئد يا تحليل عاملي اندازه مي
 خواهد شد. سازگاري بيروني يا پاياني هم از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده

در اين . گيرد قيقات مورد استفاده قرار ميحاين روشي است كه در اغلب ت
پژوهش به منظور تعيين ضريب اعتماد از روش ضريب آلفاي كرونباخ و 

براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار ) استفاده شد كه  CRپايايي تركيبي (
 رود. گيري از جمله پرسشنامه به كار مي اندازه

اي در  ست آمده از بخش قبلي پژوهش يعني مطالعات كتابخانهنتايج بد
پيمايش  .گيرد مير صورت كمي و پيمايشي مورد سنجش قرا بخش دوم به

نظرات،  باورها، ها، روشي براي بدست آوردن اطالعاتي درباره ديدگاه

رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يك جامعه آماري از راه انجام 
ها كه  تحليل پيمايشي روشي است براي گردآوري داده .]23[ تحقيق است

شود به تعدادي پرسش كه  در آن از گروه هاي معيني از افراد خواسته مي
ها مجموعه اطالعات  اين پاسخ. براي همه افراد يكسان است پاسخ دهند

ي نيز گفته ياب مطالعات زمينه به اين روش، دهند. تحقيق را تشكيل مي
هاي تحقيق اجتماعي است كه در آن  پيمايش يكي از روش شود. مي
هايي در مورد موضوع مورد مطالعه  اي جامعه آماري به پرسشاعض

اي  را با از طريق پر كردن پرسشنامه آنها اين كار دهند. پاسخ مي تحقيق،
م گيرد و يا شفاها ً از طريق مصاحبه انجا كه در اختيار آنها قرار مي

آوري شده يكي از نقاط قوت  هاي جمع دهند. استاندارد كردن داده مي
اطالعات مختلفي . به وسيله اين روش پژوهش ]8[ پژوهش پيمايشي است

 .آيد بدست مي )5(هاي آن مطابق جدول  مولفهتوان بدست آورد كه  را مي

 در پژوهش حاضرهاي روش پيمايش  تعيين مولفه): 5جدول (

 محور                                                                    گزينه هاي مختلف 

 اكتشاف     توصيف                  تبيين                   هدف پيمايش          

 ديدگاه ها             رفتارها              موضوع پيمايش           اطالعات      

 عرضي                    طولي  افق زماني پيمايش        

 )هاي حاصل از پيمايش يافتههاي پژوهش ( افتهي-4

هاي اثرگذار بر  توافق نظري بر مولفه اي و پس از انجام مطالعات كتابخانه
، قالب مدل مفهومي تحقيقفاضالب در اجراي استراتژي در شركت آب و 

اي  ها، پرسشنامه رگذاري عوامل و روابط حاكم بر آنجهت يافتن ميزان اث
هاي مورد بررسي تحقيق دربين مديران شركت  مولفهعوامل و متشكل از 

شامل اعضاي هيئت اي زير مجموعه ه شركت آب و فاضالب استان و
فاي استان تهران مديره، مديران عامل، معاونين و مديران ارشد شركت آب

آوري  توزيع و جمعنفر هستند  200شركت زير مجموعه كه حدود  12و 
به دليل كوچك بودن جامعه آماري (مديران شركت) در كل جامعه  شد.

آماري پرسشنامه توزيع شد چرا كه با در نظر گرفتن درصدي ريزش در 
زان بيني شد مي ، پيشمندي جامعه آماري به پاسخگويي پرسشنامه عالقه

پس از توزيع كامل پرسشنامه در  قابل اعتمادي از پاسخ دريافت شود.
ها  نفر به پرسشنامه 171، تعداد ي تكميل مديران مورد نظرها برا شركت

در صد  85مشاركت مديران مخاطب بالغ بر پاسخ دادند. در نتيجه ميزان
 ها، به تحليل استنباطي بعد از تجزيه تحليل توصيفي داده بوده است.

تر و  عميق هاي آمار توصيفي زمينه ورود به تحليل پردازيم. ها مي داده
آورد كه به آمار استنباطي معروف است. درآمار  تري را فراهم مي بنيادي

شود كه آيا نتايج حاصل  استنباطي به اين سئوال كلي پاسخ داده مي
. در اين پژوهش ]2[ قابليت تعميم به كل جامعه را دارند يا خير؟ ها، داده

براي  Smart PLSافزار  سازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم از مدل
كشف رابطه ميان متغيرهاي تحقيق و سنجش مدل نهايي تحقيق استفاده 

به طور كلي روابط بين متغيرها در مدل معادالت ساختاري دو شده است. 
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يا تحليل عامل تاييدي: روابط بين گيري  مدل اندازه )1دسته است:
مدل ساختاري: روابط بين  )2و  متغيرهاي پنهان با متغير آشكار

) روشي PLS( تكنيك حداقل مربعات جزئي .يكديگرمتغيرهاي پنهان با 
هاي معادالت ساختاري طراحي به است كه به منظور برآورد و آزمون مدل

مبستگي و كواواريانس بين افزار با استفاده از هنرم اين. رودكار مي
ها و خطاهاي تواند بارهاي عاملي، واريانسگيري شده، ميمتغيرهاي اندازه

مهمترين دليل استفاده از  .مكنون را برآورد يا استنباط كندمتغيرهاي 
 هاي غير نرمال است. اين روش حجم كم نمونه و يا داده

گيري، دازههاي انبررسي برازش مدل كه شامل سه بخش برازش مدل
گيري .مدل اندازه باشدهاي ساختاري و برازش مدل كلي ميبرازش مدل

 كه چگونگي توضيح و تبيين متغيرهاي پنهان توسط متغيرهاي آشكار
گيري بخشي از نمايد. در واقع مدل اندازه(سواالت) مربوطه را بررسي مي

ط به آن مدل كلي است كه در برگيرنده يك متغير به همراه سؤاالت مربو
گيري چهار مورد استفاده متغير است براي بررسي برازش مدل اندازه

 شود؛ ضرايب بارهاي عاملي، پايايي شاخص، روايي همگرا و روايي واگرا مي
(سؤاالت)  هامقدار همبستگي شاخص هبارهاي عاملي از طريق محاسب .

يا بيشتر ار برابر و شوند كه اگر اين مقدن سازه محاسبه ميآيك سازه با 
شود، مؤيد اين مطلب است كه واريانس بين سازه 4/0از مقدار
آن سازه بيشتر بوده است  گيريهاي آن از واريانس خطاي اندازه وشاخص

هاي آن با بارهاي عاملي بين سازه و شاخص اگر محقق پس از محاسبه
ها را اصالح نموده يا از مواجه شد، بايد آن شاخص 4/0مقاديري كمتراز 

ب يبارهاي عاملي (ضراگيري  نتايج اندازه دل پژوهش خود حذف نمايد.م
ها و  مكنونتمامي ميزان ارتباط ميان دهد كه  مدل نشان مي مسير)

 باشد. مي 4/0باالتر از  ها گرها و نيز ارتباط ميان مكنون مشاهده
) آلفاي 1( گردد:توسط دو معيار مورد سنجش واقع مي پاياييشاخص 

معياري كالسيك براي آلفاي كرونباخ  پايايي تركيبي. )2(كرونباخ، 
اي مناسب براي ارزيابي پايداري دروني محسوب سنجش و سنجه

سازي گردد. يكي از مواردي كه براي سنجش پايايي در روش مدل مي
(سازگاري دروني)  رود، پايداري درونيمعادالت ساختاري به كار مي

دروني نشانگر ميزان همبستگي بين گيري است. پايداري  هاي اندازه مدل
هاي مربوط به آن است. مقدار باالي واريانس بيان شده سازه و شاخص

گيري مربوط به هر هاي آن در مقابل خطاي اندازهبين سازه و شاخص
دهد. مقدار آلفاي كرونباخ باالتر شاخص، پايداري دروني باال را نتيجه مي

 .]35 [ست، نشانگر پايايي قابل قبول ا7/0از 
ميزان پاياني سؤاالت مربوط به سنجش عوامل اجراي استراتژي براي كل 

دهنده آن است  به دست آمد. اين عدد نشان 904/0ؤاالت اين مقياسس
از قابليت  كه سؤاالت مورد استفاده براي سنجش مفهوم اجراي استراتژي،

، همچنين براي ديگر از پايايي الزم برخودار استعبارت  بهاعتماد و با 
ابعاد مختلف اجراي استراتژي نيز ضريب آلفا محاسبه گرديد كه مقدار 

نشان داده شده است تمامي اعداد به دست آمده بيانگر  5ها در جدول  آن
 اين موضوع هستند كه اين ابعاد نيز داراي پاياني خوبي هستند. 

ر آلفاي كرونباخ يك معيار سنتي براي تعيين پايايي از آنجايي كه معيا
لفا به نام پايايي آتري نسبت به معيار مدرن  PLSباشد، روشها ميسازه

رود و برتري آن نسبت به آلفاي كرونباخ در اين است تركيبي به كار مي
كه پايايي سازه نه به صورت مطلق بلكه با توجه به همبستگي 

گردد. در نتيجه براي سنجش بهتر محاسبه مي هايشان با يكديگر سازه
شوند. مقدار ، هر دوي اين معيارها به كار برده ميPLSپايايي در روش 

شود كه در صورت اين پايايي تركيبي يك سازه از يك نسبت حاصل مي
هايش به اضافه مقدار خطاي كسر، واريانس بين يك سازه با شاخص

 7/0براي هر سازه باالي  CRمقدار آيد. در صورتي كه گيري مياندازه
گيري دارد و مقدار شود، نشان از پايداري دروني مناسب براي مدل اندازه

ميزان پاياني تركيبي  .]10[ دهدعدم وجود پايايي را نشان مي 6/0كمتر از 
ن سؤاالت مربوط به سنجش عوامل اجراي استراتژي براي كل سؤاالت اي

به دست آمده است. اين عدد نشان دهنده آن است كه  933/0مقياس
از قابليت  استفاده براي سنجش مفهوم اجراي استراتژي، سؤاالت مورد

اعتماد و با عبارت ديگر از پايايي الزم برخودار است، همچنين براي ابعاد 
مختلف اجراي استراتژي نيز پايايي تركيبي محاسبه گرديد كه مقدار آن 

نشان داده شده است تمامي اعداد به دست آمده  )6(در جدول نيز  ها
بيانگر اين موضوع هستند كه اين ابعاد نيز داراي پاياني بسيار خوبي 

هاي مين معياري است كه براي برازش مدلسوروايي همگرا هستند. 
نشان دهنده  AVEشود. معيار به كار برده مي PLSگيري در روش اندازه

هاي خود يانس به اشتراك گذاشته بين هر سازه با شاخصميانگين وار
هاي خود را نشان ميزان همبستگي يك سازه با شاخص AVEاست. 

دهد كه هر چه اين همبستگي بيشتر باشد، برازش نيز بيشتر است.  مي
 .]10[ دهدروايي همگراي قابل قبول را نشان مي 5/0باالي  AVEمقدار 

ها مطابق جدول  بدست آمده براي تمامي سازه AVEاز آنجائيكه مقادير 
باشد لذا مدل از روايي همگراي مناسب و قابل قبول  مي 5/0باالتر از  )6(

 برخوردار است.

 هاي روايي و پايايي شاخص ):6جدول (

 Cronbachs 
Alpha 

Composite 
Reliability AVE 

 ۷۷۷۱۹۷/۰ ۹۳۲۹۵۸/۰ ۹۰۳۷۹۹/۰ ياستراتژ ياجرا

 ۰۰۰۰۰۰/۱ ۰۰۰۰۰۰/۱ ۰۰۰۰۰۰/۱ يهمسوساز

 برنامه نيتدو
 (عوامل محتوايي)ياتيعمل

۸۹۴۹۸۹/۰ ۹۲۷۱۲۷/۰ ۷۶۰۹۳۹/۰ 

 يساختار عوامل
 (عوامل زمينه اي )يرفتار

۸۱۶۳۲۱/۰ ۸۷۷۹۵۲/۰ ۶۴۴۲۰۰/۰ 

(عوامل كاركردها عوامل
 فرايندي)

۹۳۷۵۷۹/۰ ۹۴۸۲۹۰/۰ ۶۹۶۴۸۴/۰ 

 ملعوا( طيمح با تناسب
 ي)طيمحزمينه اي 

۷۷۶۸۰۱/۰ ۸۷۰۴۲۲۴/۰ ۹۳۷۳۳۰/۰ 
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گيري در روش هاي اندازهمين معيار سنجش برازش مدلچهار روايي واگرا
PLS  است. روايي واگر درPLS روش بارهاي عاملي متقابل، ؛از دو طريق 

كه در اينجا از روش دوم استفاده  شودروش فورنل و الركرسنجيده مي
هايش در مقايسه رابطه يزان رابطه يك سازه با شاخصاين معيار م گرديد:

ها است، به طوري كه روايي واگراي قابل قبول يك آن سازه با ساير سازه
مدل حاكي از آن است كه يك سازه در مدل تعامل بيشتري با 

بررسي اين امر  PLSهاي ديگر، در هاي خود دارد تا با سازه شاخص

هاي قطر اصلي اين يد كه خانهپذيربوسيله يك ماتريس صورت مي
هاي زيرين و چپ مربوط به هر سازه و خانه AVEماتريس جذر مقادير 

ها است. در صورتي قطر اصلي حاوي مقادير ضرايب همبستگي بين سازه
مدل داراي روايي واگراي مناسب و قابل قبولي است كه اعداد مندرج در 

 همانطور كه درجدول .]10[ تر باشندقطر اصلي از مقادير زيرين خود بيش
شود مدل، از روايي واگراي مناسب و قابل قبول برخوردار  مالحظه مي )7(

 باشد. مي

 والركر) فورنل روايي واگر(روش): 7جدول (

 تناسب كاركردها ساختاري تدوين همسوسازي اجرا 

       ياستراتژ ياجرا
      ۹۲۹۷۱۶/۰ يهمسوساز

     ۸۳۲۴۱۰/۰ ۹۲۲۸۱۶/۰ (محتوايي)ياتيعمل برنامه نيتدو
  ۸۴۲۹۴۱/۰ ۷۹۵۷۰۲/۰ ۸۸۱۶۳۳/۰ (زمينه اي)يرفتار يساختار عوامل

  
   ۸۶۰۷۰۷/۰ ۸۱۶۵۷۱/۰ ۷۶۹۴۱۴/۰ ۸۱۹۳۳۶/۰ (فرايندي)كاركردها عوامل

  ۶۵۶۷۱۸/۰ ۶۵۶۸۶۱/۰ ۷۰۵۰۶۴/۰ ۵۹۳۵۹۱/۰ ۸۱۴۲۴۹/۰ ي)طيمحزمينه اي  عوامل( طيبامح تناسب

نشـان  اسـت كـه   مـدل سـاختاري   دومين بخش از بررسي برازش مـدل،  
انـد و بـر    دهد چگونه متغيرهاي پنهان در پيوند با يكديگر قرار گرفتـه  مي

گيري به سواالت كاري ندارد. براي بررسـي بـرازش    هاي اندازهخالف مدل
) ضـرايب  1(شـود كـه عبارتنـد از:    مدل ساختاري دو معيار اسـتفاده مـي  

اولين معيـار،   .R2يا R Squaresمعيار )t-values  ،()2(مقاديرZ معناداري
يـا همـان    tها در مـدل معيـار اعـداد معنـاداري    براي سنجش رابطه سازه

 . باشدمي t-valuesمقادير
تا بتوان در سطح اطمينان  باشندبيشتر  96/1بايد از  tمعناداري اعداد 

صحت رابطه % 99سطح اطمينان بيشتر باشد تا بتوان در  58/2و از % 95
. البته بايد توجه داشت كه كردهاي پژوهش را تأييد ها و فرضيهبين سازه

ها ي بين سازهدهند و شدت رابطهها را نشان ميفقط صحت رابطه tاعداد 
در  tازآنجائيكه مقادير ضرائب معناداري  ها سنجيد.توان با آنرا نمي

 2,58و حتي باالتر از  1,96االتر از ب) 1( شكلها مطابق  تمامي سازه
توان  % مي99و با اطمينان  0,01باشند بنابراين در سطح معناداري  مي

هاي مدل اجراي استراتژي شركت آب و فاضالب  صحت رابطه تمامي سازه
 و برازش مناسب مدل ساختاري را نتيجه گرفت. را تائيد كرد
گيري و بخش براي متصل كردن بخش اندازه R2 معيارهمچنين 

يك  رود و نشان از تأثيرسازي معادالت ساختاري به كار ميساختاري مدل
 R2(وابسته) را دارد. مقدار  زا (مستقل) بر يك متغير درون زا متغير برون

هاي گردد و در مورد سازهمدل محاسبه مي هاي وابستهتنها براي سازه
هاي مربوط به سازه R2 زا، مقدار اين معيار صفر است. هر چه مقداربرون
تر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. سه زاي يك مدل بيشدرون

به عنوان مقدار مالك براي مقادير ضعيف،  67/0، 33/0، 19/0مقدار 
بدست آمده  R Squareمقادير  شود.در نظر گرفته مي R2متوسط و قوي 

عوامل  وهاي مكنون همسوسازي  دهد كه سازه نشان مي )8( در جدول
هاي  برازش مدل ساختاري قوي وسازه از (عوامل فرايندي) كاركردي

 عوامل ساختاري رفتاري ،(عوامل محتوايي) مكنون تدوين برنامه عملياتي
سازه تناسب  ازبرازش متوسط باال و اي درون سازماني) (عوامل زمينه

رازش متوسط ب از اي برون سازماني) (عوامل زمينه عوامل محيطي
برازش مدل  هاي فوق از توان نتيجه گرفت كه سازه دار است ولذا ميبرخور

 .ساختاري مناسب وخوبي برخوردار هستند
 R Squares معيار): 8جدول (

 R Square سازه ها

 000000/1 ياستراتژي اجرا

 671312/0 يهمسوساز

 591997/0 ياتيعمل برنامه نيتدو

 633141/0 يرفتاري ساختار عوامل

 814127/0 كردهاكار عوامل

 352350/0 ي)طيمح عوامل( طيبامح تناسب

مربوط به بخش  GOFمعيار باالخره سومين بخش از بررسي برازش مدل، 
هاي معادالت ساختاري است كه توسط اين معيار محقق كلي مدل

گيري و بخش ساختاري مدل تواند پس از بررسي برازش بخش اندازه مي
 .لي را نيز كنترل نمايدكلي پژوهش خود، برازش بخش ك

براي بررسي برازش در يك مدل ) 2009به عقيده وتزلس و همكاران (
، 25/0، 01/0شود. سه مقدار يماستفاده  GOFكلي تنها يك معيار به نام 

معرفي شده  GOFبه عنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي براي  36/0
 شود:محاسبه مي )1فرمول ( ز طريق. اين معيار ا]10[ است
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)1                ( 

با توجه به  و 76/0با برابر  مقدار  در نتيجه
 49/0؛  برابر بانيز  مقدار  ،آمدهبدست ) 8(كه در جدولمقادير

 آيد . بدست مي
 :شود محاسبه ميبه شرح زير  نيزGOF قدار بدين ترتيب م

 

به عنوان مقادير ذكر شده  36/0و 25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 
حاصل شود  همانطور كه مالحظه مي، GOFضعيف، متوسط و قوي براي 

اجراي  نشان از برازش قوي مدلمدل پژوهش براي  61/0عدد  شدن
و بدين صورت تائيد آن  رددااستراتژي شركت آب و فاضالب استان تهران 

 شود . انجام مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي تحقيق) (منبع : داده )t-values( Z دل ترسيم شده همراه با ضرايب معناداري): م1( شكل

 گيري  نتيجه -5

با هدف مبتني بر روش كمي و  پيمايش است كهاستراتژي اين پژوهش 
 مورد استفاده قرار نظران عقايد صاحبو نظرات  توصيف و شناخت ديدگاه،

سازي  مدل با استفاده ازرا  مدل اوليه، از بررسي ميدانيپس  گيرد و مي
تا سپارد  مي به ارزيابي مديرانپرسشنامه بسته) معادالت ساختاري (

شركت آب و فاضالب استان تهران و روابط بين  عناصر اجراي استراتژي
 .ديرنمورد بررسي قرارگ آنها شناسايي و

از اين رو اين پژوهش ضمن تاكيد بر كار آمدي رويكردهاي مبتني بر 
با ارائه چارچوب سازي سازمان از طريق تمركز بر اجراي استراتژي،  توانمند

توسعه الگويي براي اجراي استراتژي مفهومي از طريق مباني نظري جهت 
 ،هت فهم بهتر روابط حاكم بر عواملسپس جپرداخته است. در شركت 

سازي  اقدام به پيمايش در سطح شركت شده است تا به وسيله مدل
. اعضاي هيئت ي روابط بين اين عوامل تبيين شودمعادالت ساختار

مديره، مديران عامل، معاونين و مديران به عنوان اعضاي جامعه آماري به 
وسيله پرسشنامه بسته با طيف ليكرت مورد بررسي ميداني قرار گرفتند. 

 :بندي كرد توان به صورت زير جمع ست آمده از اين بخش را ميتايج بدن
افزار  با استفاده از نرمسازي معادالت ساختاري  مدل هايخروجي آزمون 

Smart PLS پس از ارزيابي مدل و همچنين اطمينان يافتن از وجود ،
هاي مشاهده  رابطه علي ميان متغيرهاي تحقيق و بررسي تناسب داده

بعد اصلي همسوسازي دهد كه ابعاد مدل شامل دو  ن مينشا، شده با مدل
ه به ترتيب به ميزان عناصر سازماني و تدوين برنامه عملياتي است ك

 با مفهوم اجراي استراتژي همبستگي دارند. 61/0و 82/0
ب بارهاي عاملي، روايي همگرا و يمانند ضرا PLSگيري در  هاي اندازه مدل

هاي مدل هستند  ش مناسب همه سازهروايي فورنل همگي حاكي از براز
هاي آنها  ها و شاخص ب بارهاي عاملي بين تمامي سازهيبه نحوي كه ضرا
همبستگي  )AVE(را كسب كردند و همچنين معيار  4/0مقادير باالتر از 
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 0,5ها حائز مقادير باالتر از  هاي آنها در تمامي سازه ها با شاخص سازه
ها از روايي  راي فورنل تمامي سازهشدند و نيز در ماتريس روايي واگ

 واگراي مناسب و قابل قبولي برخوردار هستند.
و 96/1از ها باالتر  در تمامي سازه tازآنجائيكه مقادير ضرائب معناداري 

و با  0,01باشند بنابراين در سطح معناداري  مي 58/2حتي باالتر از 
جراي هاي مدل ا توان صحت رابطه تمامي سازه % مي99اطمينان 

استراتژي شركت آب و فاضالب ازجمله رابطه بين همسوسازي عناصر 
سازماني با تدوين برنامه عملياتي را تائيد كرد و برازش مناسب مدل 

 ساختاري را نتيجه گرفت.
هاي مكنون  بدست آمده نيز نشان داد كه سازه R Squareمقادير 

از برازش  814/0(فرايندي) با  و عوامل كاركردي 671/0همسوسازي با 
(عوامل  هاي مكنون تدوين برنامه عملياتي مدل ساختاري قوي و سازه

اي  (عوامل زمينه ، عوامل ساختاري رفتاري592/0محتوايي) با 
از برازش متوسط باال و سازه تناسب عوامل  633/0سازماني) با  درون

از برازش متوسط  352/0سازماني) با  اي برون (عوامل زمينه محيطي
هاي فوق از برازش  توان نتيجه گرفت كه سازه دار است و لذا ميبرخور

لذا نتايج بدست  مدل ساختاري مناسب و بسيارخوبي برخوردار هستند.
 زالذكر حاكي ا هاي ساختاري فوق گيري و مدل هاي اندازه آمده از مدل

(عوامل محتوايي)شامل ؛ عملياتي تائيد همه عوامل بعد تدوين برنامه
ها و وضع موجود، تبديل  تعيين شاخص ها، تژيك، استراتژياهداف استرا

يكپارچگي اهداف  كنترل ها به اهداف كمي، اهداف استراتژيك و استراتژي
كنترل كمي با اهداف استراتژيك، تبديل اهداف كمي به طرح و پروژه، 

ها و تخصيص منابع (بودجه، زمان،  ها با استراتژي يكپارچگي طرح و پروژه

همسوسازي عناصر سازماني  همه عوامل بعدهمچنين  وني) منابع انسا
با چهار  اي) (عوامل زمينه همسوسازي عوامل ساختاري رفتاري :شامل

مولفه؛ ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، رهبري و ارتباطات، 
با چهار  (عوامل فرايندي) اي هاي وظيفه كاركردها يا حوزههمسوسازي 

ها و فرايندها  ، مديريت دانش و سيستمت مالي، مديريمولفه؛ منابع انساني
)ITبا سه  اي برون سازماني) (عوامل زمينه ) و تناسب با عوامل محيطي

هاي فرادستي، قوانين و مقررات دولتي و عوامل سياسي،  مولفه؛ استراتژي
مولفه همسوسازي  11و  بعد قتصادي نيز به عنوان سه زيراجتماعي، ا

 باشد.  د ميمورد تائي عناصر سازماني
هاي  ، مدلگيري هاي اندازه مدل ازبا توجه به نتايج بدست آمده نهايتا  و

، مدل مفهومي تشريح بيان شدتاري و نيز برازش مدل كلي كه به ساخ
 GOFبه با توجهبرازش ساختاري و برازش مدل كلي قوي  پژوهش، از

ه توان نتيج ميبرخوردار است لذا براي مدل پژوهش  61/0بدست آمده
ومدل هاي تحقيقات قبلي مطابقت داشته  تحقيق حاضر با يافتهگرفت كه 

به عنوان مدل مناسب اجراي استراتژي ) 2( شكلنشان داده شده در 
و به طور روشن فاضالب استان تهران تائيد گرديد شركت آب و 

همسوسازي را پيش نياز تدوين برنامه عملياتي مي داند. به عبارت ديگر 
ها موفقيتي نخواهد  مسويي، شركت در اجراي استراتژيبدون ايجاد ه

 داشت.
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هاي تحقيق)  (منبع: دادهتهران و فاضالب  مدل نهايي اجراي استراتژي شركت آب): 2( شكل

 
 

 
 

 اهداف استراتژيك
 

تدوين برنامه 
 عملياتي

 

 تعيين اهداف كمي 
 

 شاخص ها و وضع موجود

 

 استراتژي ها
 

 تخصيص منابع
 

 ها كنترل با استراتژي
 

 طرح و پروژه
 

 كنترل با اهداف استراتژيك
 

اجراي 
 استراتژي

 عوامل كاركردها

 مديريت مالي
 

 مديريت دانش
 

 منابع انساني
 

 ها وفرايندها سيستم
 

 همسوسازي

(عوامل تناسب بامحيط
 محيطي)

عوامل سياسي اجتماعي 
 اقتصادي

 

 قوانين و مقررات دولتي
 

 استراتژيهاي فرادستي
 

عوامل ساختاري 
 رفتاري

 

 ساختارسازماني
 

 رهبري
 

 فرهنگ سازماني
 

 ارتباطات
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 منابع و ماخذ

) 1395(،زاده، علي  رجب ،خدادادحسيني، سيدحميد ،خسرواني، فرزانه ،آذر، عادل ]1[
كره ساختاردهي مسئله تدوين استراتژي با استفاده از رويكرد استراتژي مذا،

. دوره گيري هاي نوين در تصميم فصلنامه پژوهش ،وبازتاب مفاهمه و تئوري درام
 .125 -93 ،1شماره  1

آمار وكاربرد آن در مديريت ( جلد دوم؛  ،)1384(، منصور مومني، ،عادل  آذر، ]2[

 .، چاپ هشتمانتشارات سمت: تهران ،ي)تحليل آمار

تدوين نقشه راه اجراي استراتژي در  ،)1394(، منصوره زارع زاده، ،،عادلرآذ ]3[

هاي  مجله پژوهش، با رويكرد مداخالت سيستمي جامع هاي عمومي سازمان

 . 2. شمارهايرانمديريت در 

طراحي الگوي  ،) 1395(،ابراهيمي حسني نياكي ، سيدرضا  ،ابطحي ، سيدحسين  ]4[

فصلنامه آموزش  ،ع انساني با استراتژي كالن بانك ستايي استراتژي هاي منابهمرا

 ،75-57، 8شماره ،و توسعه منابع انساني 

، ترجمه سيدمحمد تحقيق پيمايشي: راهنماي عمل )،1379( ،ادواردز و همكاران ]5[
 .پژوهشهاي فرهنگياعرابي و داوود ايزدي، تهران: دفتر 

هاي اطالعاتي  استراتژي سيستم ،)1389( ،ت، حسينحقيقت ثاب ،اعرابي، سيد محمد  ]6[

ري پژوهشكده مديريت سما، تهران: انتشارات مهكامه با همكا ،و فناوري اطالعات
 .چاپ اول

ترجمه  ،ريزي استراتژيك منابع انساني هبرنام، )1386(،هينز، استيفن جي  ، آلن بانت،  ]7[
 ي فرهنگي، چاپ اول.ها تهران: دفتر پژوهش، سعيد موسوي سيد محمد اعرابي و

، انتشارات ترجمه رضا فاضل ،هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش،)1381(،ببي، ارل ]8[
 .سمت

راتژيك با تحليل هاي است سازي برنامه طراحي مدل پياده،)1391(،جاللي، سيدحسن  ]9[

 ،تهران ،پنجمين كنفرانس مديريت دانش، نقش مديريت دانش

افزار  ازي معادالت ساختاري با نرمس دلم ،)1392(،رضازاده، آرش  داوري، علي، ]10[

PLS، انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ اول. 

ارائه مدلي مفهومي به منظور ،)1391(،الهام  بهپور، ،، نسترنقره باغي ،نيا، فريبرز رحيم ]11[

فرهنگ  بستر سالمت سازماني درو بررسي موانع سازماني اجراي استراتژي 

 .مشهد،زي ومديريت شهريري چهارمين كنفرانس برنامه ،سازمان

يدمحمد ترجمه س ،شناسي مديريت استراتژيك روش ،)1394(،دبليو ،روني، سي ]12[
  .هاي فرهنگي : دفتر پژوهشتهران، اعرابي و عليرضا هاشمي

رجمه محمد صائبي و محمود ت، هاي تحقيق در مديريت روش ،)1385( ،، اوماسكاران ]13[
 ريزي، چاپ چهارم. يريت و برنامهتهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مد ،شيرازي

الگويي براي همسوسازي افقي  ،)1391(،، سهراب يخليلي شورين ،سليميان، حسين  ]14[

مجله  ،كاوي استراتژي هاي عمليات در صنايع غذايي و شيميايي با رهيافت داده
 .88-65صص  ، 12شماره، مديريت دانشگاه تهران مديريت فناوري اطالعات دانشكده

همراستايي ، )1389(،احمدي، محمدصادق  ،ملكي، محمدرضا ،ازفرحن صدوقي، ]15[

 ،ي استراتژيك سيستم اطالعات سالمتريز ضرورتي بنيادين در برنامه راهبردي،
 .46-35صص ، 39شماره  ،مجله مديريت سالمت

كار) هاي سازمان (كسب و  بررسي همسويي استراتژي )،1393،(صلواتي، محسن  ]16[

دانشكده  رساله دكتري، ،ي در صنايع غذاييهاي منابع انسان و استراتژي

 .حسابداري و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي

طراحي  ،)1386( ،اسداهللا ،حاج كريمي، عباسعلي و گنجعلي ،، غالمعليطبرسا ]17[

 ،الگوي همسوسازي استراتژي مديريت منابع انساني و استراتژي كسب وكارا
 .212-189صص ،2ه شمار،مجله انديشه مديريت 

هاي تحقيق كمي و  روش ،)1384( ،، جويسگال ،بورگ، والتر  ،، مرديت الگ ]18[

ترجمه احمد رضا نصر و  ،وم تربيتي وروانشناسي ( جلد اول)كيفي در عل
 تهران : انتشارات سمت. ،همكاران

شناسايي و  ،)1394(، حميدرضا صفري، ،محمدحسين قرباني، ،محمود گودرزي، ]19[

. هاي استراتژيك در وزارت ورزش و جوانان تدوين الگوي موانع اجراي برنامه
 . 32-13صص ،21شماره ، مجله مطالعات مديريت ورزشي

فرا روش ( بنيان هاي فلسفي و عملي روش تحقيق  ،)1389(، محمدپور، احمد ]20[

شناسان، چاپ  تهران: انتشارات جامعه ،تركيبي در علوم اجتماعي و رفتاري)
 .130 ،صصاول

 كردنائيج، اسداله ،خداداد حسيني، سيدحميد  ،، شهنازاكبري امامي ،مشبكي، اصغر ]21[
هاي  فصلنامه پژوهش،لگوي رفتاري اجراي موفق استراتژيطراحي ا ،)1395(،

 .130-103 صص،20ه دور، 1، شماره در ايران مديريت

هاي  الگويي براي اجرايي كردن برنامه ،)1391( ،متولي، علي ،مظلومي، نادر  ]22[

 .45-19صص  ،67شماره ، هشي مطالعات مديريتفصلنامه علمي پژو ،راهبرد

اهبرد وميزان تحقق الگوي رابطه عملياتي كردن ر ،)1392( ،هاشمي، عليرضا ]23[

دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه عالمه  ،رساله دكتري ،اهداف راهبردي
 .طباطبايي

 ترجمه ،مباني مديريت استراتژيك، )1390(،ويلن، توماس ال  ،هانگر، جي ديويد  ]24[
هاي فرهنگي،  تهران انتشارات دفتر پژوهش،و حميدرضا رضواني  سيد محمد اعرابي
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