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 چكيده
بسياری از در  امروزه ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات است کهاز  های اجتماعیرسانه

کشورها از جمله در ایران مورد استفاده قرار گرفته و کاربران زیادی از این بستر برای انجام 
ابی، در بازاری های اجتماعیرسانه ا توجه به اهميتبگيرند. های مرتبط با بازاریابی بهره میفعاليت

جتماعی؛ های افعال در رسانه های رقابتی بر عملكرد بازاریاباناین پژوهش به بررسی تأثير استراتژی
دادی تعجامعه آماری در این پژوهش، های سازمانی پرداخته است. ویژگی کنندهلیتعدبا نقش متغير 

 مورگان جدولگيری از بوده که حجم نمونه با بهرهمشهد شهر های اجتماعی در از بازاریابان رسانه
توصيفی و از نوع  هادادهاز نظر نحوه گردآوری  پژوهشروش  .ه استدر نظر گرفته شدتن  384
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های سازمانی اویوبی و های سازمانی و استراتژینامه ویژگیو پرسش (7113گلداسميت ) و هرسی

ها با داده ليوتحلهیتجزحاصل از نتایج  ردیده است.گآوری اطلاعات لازم جمع( 7102همكاران )
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 مقدمه

گذاری گزاف در ایجاد مزیت رقابتی برای بهبود عملکرد مالی و های زیادی به سرمایهشـرکت

 1(. وانجیرو و همکاران1091، 9اند )ویجایانتو و همکاراننیز ارزش بنگـاه تجـاری خود پرداخته

ــتراتژی (،1091) ــرکبر این باورند که تأثیر مزیت رقابتی و اس ــازمانی بر عملکرد ش ها تهای س

از  ها برای دستیابی به مزیت رقابتی در بین رقبا در صنعت قبلاسـت و بر نیاز شـرکت توجهقابل

ـــتراتژی ـــازمـانی تـأکیـد میاجرای اس کنند. همچنین مطابق پژوهش اخوان خرازیان و هـای س

 الاب ســرعت با که باشــند داشــته پایدار رقابتی مزیت توانندمی ییهاازمانســ(، 9117هاشــمی )

 هایستراتژیا که هاییبر پایه این تحقیق، شـرکت. باشـند مشـتریان و بازار نیازهای پاسـخگوی

ـــب و بـازاریابی  الاتریب کلی عملکرد نمرات یتوجهطور قابلبه کنندمیتراز هم راوکار کس

یســت. ن ترازها همبازاریابی آن ووکار کســب هایاســتراتژی دارند کههایی شــرکت به نســبت

اندن و م افزودهارزشپذیری، توانایی افزایش سـهم بازار، سـوددهی، رشد افزون بر این؛ رقابت

(. 9115ای طولانی اســـت )رســـتگار و همتی، المللی برای دورهدر صـــحنه رقابت عادلانه و بین

ــتراتژی رقابتی از جمله فاکتورهای 9115ی فرد و صــادقی )همچنین بر مبنای پژوهش ثانو (، اس

ـــبمهم و تـأثیرگذار بر عملکرد  ـــبوده و باعث بهبود و ارتقای عملکرد می وکارکس ود. در ش

ـــازمان ـــتجوی فرصـــت طوربهها محیط رقـابتی و پویا در بازار، س  رمنظوبههایی مداوم در جس

ـــت آوردن مزیـت رقــابتی هــای خود در جهـت بهببرداری از ویژگیبهره ود عملکرد و بـه دس

اند که عملکرد ( و در این رابطه عوامل مختلفی شـناسایی شده1001، 1هسـتند )رود و همکاران

ی های ســازمانها و ویژگیدهند. برخی از این عوامل، اســتراتژیقرار می تأثیرشــرکت را تحت 

(. 1093، 2باشـــند )اویوبیگیری، ســـاختار ســـازمانی و ســـبک مدیریت( می)ســـبک تصـــمیم

 که به شــکلی ها دارد،آن عملکرد بر فراوانی تأثیر ها،ســازمان در اســتفاده مورد هایاســتراتژی

 برای هترب عملکرد به دســـتیابی به منجر بهتر اســـتراتژی اجرای و انتخاب که برخی معتقدند

(. همچنین، استراتژی خوب شرکت را بر روی 9111شد )لشکری و همکاران،  خواهد سـازمان
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ـــد )بلاهوا و کناپکوا ـــه رقابتی قرار داده و منجر به افزایش کارایی آن خواهد ش ؛ (1090، 9نقش

ی اجرا شود. درستبه، استراتژی خوب باید دنظرموربنابراین، ضـمن تلاش برای دستیابی به نتایج 

ن فرایند به نتیجه اســت. ای ازآنپ اجرای اســتراتژی مســتلزم تبدیل برنامه اســتراتژی به عمل و 

 (.1092، 1شود )نجاگی و کومبواستراتژیک است که منجر به بهبود عملکرد شرکت می

ــازمان به تغییرات در محیط رقابتی به شــدت  ــخ یک س ــتگی دارداما پاس که  به این بس

ـــازمـان ویژگی ـــتراتژیچگونـه س ـــو نماید )کلاویا کورت  و هـای خود را بـا این اس هـا همس

ـــناخت (. با توجه به این دیدگاه می1091، 2؛ ویلدن و همکاران1091، 1همکاران توان گفت ش

گیری، ســاختار ســازمانی و ســبک مدیریت( و الزامات های ســازمانی )ســبک تصــمیمویژگی

ها در این محیط رقابتی، لازم و ضروری است. ساختار یک سازمان فته از آن برای شرکتبرگر

ـــب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد  ـــبک مدیریت از عوامل کلیدی در جهت کس و همچنین س

( 1091) 3لی و تان مثال، تحقیقات قبلی طوربه(. 1090، 5ها هسـتند )پرتوسا و همکارانشـرکت

ــی کردههماهنگی میان مدیران ا ــازمان را بررس ــتراتژی رقابتی س ــازمان و اس ــد س  هااند. آنرش

، با توجه به الحنیباادریافتند که تطابق بین این دو به بهبود عملکرد سازمانی منجر خواهد شد. 

ـــتراتژینقش مؤثر ویژگی ـــعه اس ـــازمـان در توس های رقابتی )کلاویا کورت  و هـای یـک س

ـــتراتژیبه هماهنگی بین ویژگی (؛1091؛ لی و تان )1091همکاران،  ـــازمانی و اس های های س

ت های اجتماعی تحقیقات اندکی صوررقابتی در جهت بهبود عملکرد بازاریابان فعال در رسانه

ــکندری پور ) ــت. مطابق تحقیق اکبری تبار و اس ــتفاده (، روند9111گرفته اس  و اینترنت از اس

ــوص به ــانهخص ــدت افزایش هایرس ــت. همچنین بر پایه پژوهشپی اجتماعی به ش  دا کرده اس

 اب مرتبط هایبرنامه به را خود بازاریابی هایفعالیت هاشــرکت (،1095) 7هادســون و همکاران

ــانه ــینی و امینیان )داده اختصــاص اجتماعی هایرس ( بر این 9112اند. افزون بر این، تحقیق حس
 

1. Blahova & Knapkova 

2. Njagi & Kombo 

3. Claver-Cortés et al. 

4. Wilden et al. 

5. Pertusa-Ortega et al. 

6. Li & Tan 

7. Hudson et al. 



  9111بهار ـ  19ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       911

 

 

 لیغاتتب طریق از هارسانه این و بوده تجارت برای ایوسیله اجتماعی هایباور اسـت که رسـانه

مورا اند. همچنین بنا به پژوهش اوزتابرده بالا بســیار را خود مخاطبان جذب توانایی بازاریابی، و

 زندگی در بازاریابی هایاستراتژی از مهمی بخش اجتماعی های(، رسانه1092) 9و کاراکادیلار

 هستند. تجاری

ـــرکـت ـــنعـت و خـدمات که به دلیل عدم نگـاهی بـه آمـار ش هـای فعـال در بخش ص

و  های مطلوب ناچار به ورشکستگیی خود و اسـتفاده مناسب و صحیح از استراتژیروزرسـانبه

کند. یادآوری می وکارکســببه صــاحبان  شیازپشیباند، اهمیت اســتراتژی را یا انحلال شــده

(، استراتژی متنوع سازی بر کاهش ریسک ورشکستگی 9113مطابق پژوهش قادری و قادری )

در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر به سزایی دارد. همچنین تحقیق  شـدهرفتهیپذهای در شـرکت

ــروی فر ) ــت که ســطوح9112خس  ریســک کاهش به منجر کارایی بالای ( حاکی از این اس

 شکستگیور ریسک ینه نیزهز رهبری استراتژی از پیروی کهنیاشود، ضمن می ورشـکسـتگی

ــت. علاوه بر این، مطابق پژوهش هاجلی خواهد همراه را به پایینی ــال1092) 1داش های (، در س

افته های ارتباطی بازاریابی به شدت گسترش یهای اجتماعی و اسـتراتژیاخیر ارتباط بین رسـانه

مدیران  هکیطوربهشــوند ها یکی از بارزترین ابزار ارتباطی بازاریابی محســوب میو این رسـانه

ـــازمـان ـــانههای مختلف پی بردهس عی از جمله ارتقای های متنوهای اجتماعی ارزشاند که رس

ک ی اطلاعات در یگذاراشـــتراك، به دهانبهدهانمحبوبیت و شـــهرت برند، تســـهیل تبلیغات 

کنند. می ها پیشـــنهادو خلق پشـــتیبانی اجتماعی برای مشـــتریان را به بنگاه وکارکســـبقلمرو 

ـــازمـان9113همچنین مطــابق تحقیق حیــدری و همکــاران ) هــای بزرگ و (، امروزه تمــامی س

 منظورهبها و راه انداختن صفحات متعدد در شبکه اجتماعی چک در دنیا، اسـتفاده از رسـانهکو

کنند؛ ی قلمداد میسازمانتوسعههای تعامل فعال با مشـتریان و مخاطبین خود را یکی از اولویت

ـــت گرفته و تعامل زنده، واقعی و از این طریق می کهیطوربـه توانند نبض بازار خود را در دس

 ای با مخاطبین خود داشته باشند.میمانهص
 

1 Oztamura and Karakadılar 

2. Hajli 



 911 آیباغی اصفهانی وهمکاران 

 

 

تواند های اجتماعی میهای بازاریابی و رسانهبنابراین، اتخاذ اسـتراتژی مناسب در حوزه

ــوی دیگر نمی ــد. از س ــته باش ــتراتژیک و حیاتی داش بان توان از ارتباط عملکرد بازاریانقش اس

شود، ها یاد میرتباطی سـده حاضر از آنابزار نوین ا عنوانبههای اجتماعی که در رسـانه ژهیوبه

ـــانه پرواضـــحغفلـت نمود.  ـــتـا بازاریابان فعال در رس ـــت کـه در این راس های اجتماعی به اس

ـــتراتژیپردازند که این رقابتهای تنگاتنگی با یکدیگر میرقـابـت ها بط با آنهای مرتها و اس

حســاس که با  شــرایط این در اینبنابر؛ تواند تأثیر شــایان توجهی بر عملکرد آنان بگذاردمی

شـــناخت  برای پژوهشـــی انجام ضـــرورت های اجتماعی روبرو هســـتیم،گســـترش رســـانه

 اســتراتژی تعیین و های اجتماعیبازاریابان فعال در رســانه ســوی از کاررفتهبه هایاســتراتژی

 به به همین جهت با توجه .شــودمی احســاس شیازپشیبها های این رســانهویژگی با متناســب

هستیم و در این  روروبهای اصلی که شاهد و با آن امر؛ مسئله و دغدغه این اهمیت و حساسیت

ی های رقابتی )رهبرپژوهش مورد بررسـی قرار خواهد گرفت؛ این اسـت که چگونه اســتراتژی

ـــانه ذارد و در گمی تأثیرهای اجتماعی هزینه، تمایز و تمرکز( بر عملکرد بازاریابان فعال در رس

ی( ریگمیتصمهای مختلف سازمانی )ساختار سازمانی، سبک مدیریت، سبک ویژگی این میان،

 توانند ایفا نمایند؟چه نقشی در این اثرگذاری می

 :ی پژوهش بر مبنای الگوی مفهومی به شرح زیر استهاهیفرض

یری( گهای سازمانی )ساختار سازمانی، سبک مدیریت، سبک تصمیمویژگی -9فرضـیه اصلی 

 دارد. تأثیرهای اجتماعی بر عملکرد سازمان در حوزه بازاریابی در رسانه

 هایهای رقابتی بر عملکرد ســازمان در حوزه بازاریابی در رســانهاســتراتژی -1فرضــیه اصــلی 

 دارد. تأثیراجتماعی 

های ســـازمان در حوزه بازاریابی در رســـانه عملکرداســـتراتژی تمایز بر  -9-1 یفرعفرضـــیه 

 دارد. تأثیرجتماعی ا

های استراتژی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در حوزه بازاریابی در رسانه -1-1 یفرعفرضیه 

 دارد. تأثیراجتماعی 
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های اســتراتژی تمرکز بر عملکرد ســازمان در حوزه بازاریابی در رســانه -1-1 یفرعفرضــیه 

 دارد. تأثیراجتماعی 

ـــلی  ـــیه اص ـــتراتژی -1فرض ـــازمانی بر ویژگی گر لیتعداز طریق متغیر  های رقابتیاس های س

 های اجتماعی تأثیر دارد.عملکرد سازمان در حوزه بازاریابی در رسانه

ســاختار ســازمان بر عملکرد  گر لیتعداســتراتژی رقابتی از طریق متغیر  -9-1 یفرعفرضــیه 

 های اجتماعی تأثیر دارد.سازمان در حوزه بازاریابی در رسانه

ـــیه  ـــتراتژی رقابتی از طریق متغیر  -1-1 یفرعفرض ـــبک مدیریت بر عملکر گر لیتعداس د س

 های اجتماعی تأثیر دارد.سازمان در حوزه بازاریابی در رسانه

بر عملکرد  گیریاسـتراتژی رقابتی از طریق متغیر تعدیل گر سبک تصمیم -1-1 یفرعفرضـیه 

 دارد. های اجتماعی تأثیرسازمان در حوزه بازاریابی در رسانه

 

 پژوهشه نیشیپ

ـــینه نظری متغیرهای پژوهش به  در ادامـه در حد ضـــرورت و با رعایت اختصـــار، به تبیین پیش

ــتراتژیترتیب رســانه ــازمانی های رقابتی، ویژگیهای اجتماعی، اس های ســازمانی و عملکرد س

ـــا  بـه بیـان می ـــنجپردازیم. س  وی بین متغیرهای اصـــلی پژوهش در قالب مطالعات رابطه س

 شود.پرداخته می شدهانجامهای قبلی پژوهش

 

 های اجتماعیرسانه

کنند های اجتماعی تجارب مثبتی را برای مشتریان خود فراهم میها با اسـتفاده از رسانهشـرکت

سروکار  اجتماعی هایرسانه با زیچهمه تقریباً (. امروزه1091، 9)جوزه لوپز گارسـیا و همکاران

ـــمـا اگر. دارد ـــبکـه در ش  هـا وویکی هـا،میکروبلـاگ محتوایی، جوامع اجتمـاعی، هـایش

ــانپیام ــته حضــور فوری، هایرس ــید، نداش ــی دیگر باش . ودب نخواهید مجازی فضــای از بخش

 در و اندك محدود هزینه صــرف با تا دهدمی را امکان این هاشــرکت به اجتماعی هایرســانه

ــب زمان ــورت به و مناس ــطهبیص ــتقیم و واس ــند )عقیلی تماس در نهایی کاربران با مس و  باش
 

1. Jose Lopez Garcia et al. 
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ـــم ـــانه(9112، زادهقـاس ت به اطارتبا لیتبد یبرا هیمتحرك و پا یکاربرد فنياور یاجتماع . رس

دارند.  رفهطکی طیکه ارتبا ونیزیمانند تلو یجمع یهابرخلاف رسانه است؛ هیدوسو یالوگید

 کنندیاستفاده م ریپذدر دسترس و گسترش اریبس اطاتیارتب یهاکیاز تکن یاجتماعی هارسانه

 (.9117)مبشر راد و طهرانی، 

در  ریچشمگی تأثیر توانندمی حاضر حال در که هستند هاییپدیده اجتماعی هایرسـانه

 از بســیاری اما؛ باشــند داشــته بقا برای حتی و دوفروشیخر امور انجام شــرکت، یک شــهرت

 چهها واقعاً رســانه این که دانندنمی زیرا کنند،می اجتناب ایرســانه هایقالب این از مدیران

ــتند؛ ــکال از هس ــتند باخبر آن مختلف اش اردازند ب آن با تعامل به چگونه که دانندنمی و نیس

ـــانــه کـهییازآنجــا .(1099، 9)کیتزمن و همکــاران هــای محتواهــای اینترنـت قبــل از ظهور رس

غییر های اجتماعی سبب تکردند، افزایش رسانهرا فراهم می هیسـوکی ارتباط ینوعبهاجتماعی 

ده است یا چند سویه ش هیدوسـودر محتواهای آنلاین و تبدیل ارتباط مزبور به وسـایل ارتباطی 

ــبکه. (1093، 1)آناندا و همکاران ــال اخیر، تعداد ابزار ش های اجتماعی و تعداد افرادی در دو س

ار ، قواعد کرونیازادهند، رو به فزونی گذاشــته اســت و رار میکه این ابزار را مورد اســتفاده ق

 ی این ابزار از منظرریکــارگبــهی در خصـــوص نحوه توجهقــابــلتغییر یــافتــه و عــدم اطمینــان 

 .(1090، 1استراتژیک وجود دارد )لوئی 

 

 های رقابتی پورتراستراتژی

ـــتراتژی را 9111) 2گیلبرت و همکـاران هـای مهم گیریای از تصـــمیممجموعــه عنوانبـه( اس

در بالاترین ســـطوح ســـازمان تعریف  ســـامانمندگیری از فرایند انجام تصـــمیم آمدهدســـتبه

ه و مدت اولیتعیین اهداف بلند عنوانبهیی دیگر، استراتژی درجا. (1093، 5نمایند )سـوئرکزمی

ـــازمـان و اتخاذ دوره عملیاتی و تخصـــیص منابع لازم برای انجام این اهداف  اهـداف یـک س
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 9150 سال از باًیتقر اسـتراتژیک مدیریت حال، این با. (1095، 9)کاماندهتعریف شـده اسـت 

 اســتفاده آن از 9170 تا 9130 هایســال در مختلفی هایســازمان و شــد مدیریتی متون وارد

 .(9112)فلاح تفتی و همکاران،  کردند

ـــه  1پورتر ـــتراتژی س ـــازمان که طرح نمود 5تمرکز و  2تمایز ، 1هزینه رهبری اس  هاس

کنند  استفاده صنعت یک متوسط در سطح از بالاتر عملکرد دسـتیابی به برای هاآن از توانندمی

ای فروش کالا و خدمات با هزینه عنوانبهاستراتژی رهبری هزینه . (9111)خورشـید و نوجوان، 

کمتر نسـبت به رقبا از نظر تولید و عرضـه بیان شـده است. اصل اساسی استراتژی تمایز هدایت 

مشـتریان به انتخاب محصولات و خدمات خود با انجام اقداماتی متفاوت و متمایز نسبت به رقبا 

ــت ــری مانند برند، های تمایز می. روشاس ــکل از عناص ه دهی بی، نوع خدماتنياورفتواند متش

مقصود از استراتژی تمرکز و  (1093، 3مشتریان، شبکه فروش و ابعاد دیگر باشد )کرت و زهیر

 .(1091، 7)ارکان و کوکسالاست  انتخاب چند بازار هدف برای رقابت

 

 های سازمانیویژگی

و سبک  1، سبک مدیریت1های سـازمانی در این پژوهش در سـه بعد سـاختار سـازمانیویژگی

 عنوانبههمکاران سـاختار سازمانی را  و 99گیرد. گلدهابرمورد بررسـی قرار می 90یریگمیتصـم

ـــبکـه ـــازمـان تعریف میای از روابط و نقشش ـــر س ـــراس نمایند )نیارکو و هـای موجود در س

گویی و تعیین سـاختار سازمانی، فرایند تعیین روابط، مسئولیت افراد، پاسخ. (1093، 91همکاران

ـــتفاده قـدرت بوده و چگونگی پیکربنـدی کـارهـا و فعـالیـت ز منابع ا مؤثرهایی را که برای اس
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کند و به همین رســیدن به اهداف ســازمانی مورد نیاز اســت، مشــخص می منظوربهســازمانی و 

مدیریت یعنی  سبک 1به باور دسـلر. (1099، 9)لیائو و همکارانعلت اهمیت بسـیار زیادی دارد 

ـــتاینکـه مـدیر چـه کار می ـــن نیز چنین تعریفی ارائه  ؟کند و رفتارش چگونه اس مارك هنس

ـــبک مدیریت عبارت از رفتار ویژه مدیر می ی اارهپانگیزش گروه برای تحقق  منظوربهدهد: س

گیری افراد نیز بیانگر الگوی عادتی ک تصمیمسـب. (9112)زارع و همکاران، ها اسـت از هدف

یری هر فرد گ، تصــمیمگریدعبارتبهکنند. گیری اســتفاده میاســت که آنان در هنگام تصــمیم

اری )ناظمی و صفگیری خود است رویکرد شـخصـیت او در درك و واکنش به وظیفه تصمیم

 .(9112نیا، 

 

 عملكرد سازمانی در حوزه بازاریابی

ابزار تعیین وضـــعیت یک ســـیســـتم بوده و بازاریابی ســـهم  منزلهبهارزیابی عملکرد بازاریابی، 

گیری (. اندازه9117دارد )بهبودی و همکاران،  بلندمدتدر  وکارهاکسباسـاسـی در موفقیت 

یی کلیدی بازاریابی، نقش بسیار مهمی را در پاسخگو مسائلیکی از  عنوانبهعملکرد بازاریابی 

ـــارهـای فزاینـده رقـابتی در بـازار امروز ایفـا می ه گیری عملکرد بازاریابی بکنـد. اندازهبـه فش

ـــرکت مورد اندازهبـازاریابان اجازه می ـــهم خود را در تغییرات ارزش ش گیری و دهد میزان س

ـــیرخـدایی و همکـاران،  (، 9119(. همچنین مطابق تحقیق نوری )9111ارزیـابی قرار دهنـد )ش

ـــرکت،  ـــازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی ش عملکرد بـازاریـابی به توانایی س

توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، 

 برای یکسانی هایمشخصه و هاتعریف گسـترش سهم بازار و مواردی از این قبیل اشاره دارد.

 را وضـعیت سازمان و اسـت یچندبعدمفهومی  عملکرد زیرا ندارد، وجود سـازمان عملکرد

ـــبــت ـــخص رقبــا بــه نس ـــردان )لوپزکنــد می مش  عملکردنظری  طوربــهامــا ؛ (1099، 1و س

ـــازمـانی ـــامل س ـــازمانی اهداف برای ایجاد مداوم هایفعالیت ش ـــرفت  و نظارت بر س پیش
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)نجاگی  است و کارآمد  مؤثر برای دستیابی به این اهداف اصلاحاتی ایجاد و اهداف، یسـوبه

ـــازمانی گریدعبـارتبـه. (1092، 9و کمبو ـــتیابی به اهداف س ـــازمـان دس  از طریق، عملکرد س

، 1رامشود )ایسواریا و راجاسـت که منجر به مزیت رقابتی پایدار می وکارکسـبهای اسـتراتژی

ـــی، عملکرد می بنـابراین؛ (1093 ـــتحکام، اثربخش توانـد هر چیزی مـانند کارایی، بزرگی، اس

 .(1099، 1ی، کیفیت و ظرفیت معنا دهد )گروسبوی وربهره

، هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش را از میان بقیه 4هرســی و گلداســمیت

ـــوق، ارزیابی، اعتبار و  از: اندعبارت. این متغیرهـا انـددهیـبرگز توانایی، وضـــوح، کمک، مش

 درك و شـــود. وضـــوح، بهگفته می پیروان هایمهارت دانش و به توانایی . اصـــطلاحمحیط

ــودیم اطلاق کار انجام چگونگی و محل و کار پذیرش نحوه ــطلاحش کمک  کمک، به . اص

 دارد. اصطلاح نیاز آن به اثربخشی کار تکمیل برای پیرو که شودمی گفته یا حمایتی سازمانی

ــوق،  تکلیف خاص مورد کردن کامل انگیزش برای یا مربوط به تکلیف پیروان انگیزه به مش

 هایدوره و عملکرد روزانه شــود. ارزیابی، به بازخورمی اطلاق آمیزموفقیت یاگونهبه تحلیل

در خصوص  مدیر ایهتصمیم بودن حقوقی و متناسب بودن به شـود. اعتبار،می گفته گاهبهگاه

 که شودمی گفته خارجی عوامل از دسته آن به محیط، شـود. اصـطلاحاطلاق می انسـانی منابع

 باز شغل، برای لازم انگیزه و حمایت وضـوح، توانایی، عوامل با وجود داشـتن حتی توانندمی

 (.9111)عباس پور و باروتیان،  رگذارندیتأث عملکرد بر هم

 

 عملكردهای سازمان و ویژگی

ـــازمانیویژگی برخی دریافتند کهتعداد زیادی از محققان  ـــاختار و مانند) های س ـــبک س  س

ـــازمانی بر یتوجهتأثیر قابلی( ریگمیتصـــممـدیریت و  ه این امر ی کاگونهبهدارد  عملکرد س

، گول 9112، 5؛ لنسلی1093و همکاران، اویوبی )گردد  مزیت رقابتی افزایشتواند منجر به می
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دارد بیان می (1091) 1رحمان. (1099، مارتینز و گارسیا، 1001، 1؛ باوم و والی9117، 9راشـدو 

ری اجتنابی تأثیر گیهای تصــمیمتأثیر مثبت و ســبک وابســته عقلایی وگیری که ســبک تصــمیم

ــازمانی دارند. از نظر  ــبک رهبری  (1091) 2و همکاران اوجوکوکومنفی بر عملکرد س ابعاد س

ــترك  طوربه ــتند. نیبشیپمش ــازمانی هس ــازمان در خوب عملکردی عملکرد س ــتلزم  س نیز مس

 یا مانع و مشــوق توانددرونی ســازمان می اسـت. ســاختار در ســازمان خاصــی ســاختار وجود

این است که ساختار سازمانی بر  دهندهنشـانباشـد. مطالعات در این رابطه  سـازمان در عملکرد

در بررسی خود  (1007) 5. چن و هوانگ(9110)مجیدی و همکاران، بهبود عملکرد تأثیر دارد 

ـــاختار  ـــمیغو  نامتمرکز تردریـافتنـد که هرچه س ـــد، اثر مطلوب تریررس رد تری بر عملکباش

در مطالعات خود نیز اهمیت جایگاه ساختار  (1091) 3سـازمانی خواهد داشت. هائو و همکاران

در پژوهش خود از ساختار سازمان  (1091) 7دادند. سزاری نشـان خوببهسـازمانی را بر عملکرد 

ـــازمانی اثراتکند و بیان میکننده در عملکرد یاد مینقش تعیین عنوانبـه ـــاختار س  دارد که س

 ای از سازمان دارد.ی بر طیف گستردهتوجهقابلمهم و 

 

 سازمان در حوزه بازاریابی های رقابتی و عملكرداستراتژی

مدت ایجاد تغییرات در سودآوری و عملکرد بلند در توصیف وکارکسبهای سطح اسـتراتژی

 عمدتاً(. اســـتراتژی رقابتی 1091، 1دارند )تیرانســـیریکول و همکاران توجهقابلشـــرکت تأثیر 

توسط مدیران برای هدایت یک سازمان در مورد  اتخاذشدهالگوی تصمیمات  نتایج حاصـل از

ـــبهـای چگونگی رقـابـت در محیط ـــت رقابتی  وکارکس رد تواند عملککه این فرآیند میاس

ـــازمـانی را  ؛ 1092، 1؛ بوزکارت و همکاران1093قرار دهد )اویوبی و همکاران،  ریتحت تأثس
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ـــکوآ و آگیاپونگ در مطالعات خود به این  (1092(. در این رابطه نجاگی و کمبو )1095، 9اس

قوی بین اجرای اســتراتژی و عملکرد ســازمانی وجود دارد.  نســبتاًنتیجه دســت یافتند که رابطه 

های عمومی پورتر شــامل یک مســیر کند که هر یک از اســتراتژی( اســتدلال می1091) 1ســیده

ــاً ــاس ــازمان اس ــتند. لذا س ــتیابی به عملکرد هس ــمیم بگمتفاوت برای دس رند که چه یها باید تص

استراتژی را )رهبری هزینه، تمایز و تمرکز( را دنبال نمایند تا به مزیت رقابتی و عملکرد بالا در 

( نشان دادند که استراتژی رهبری هزینه با عملکرد 1002) 1صنعت خود دست یابند. پاور و هان

استراتژی رهبری  ( نیز بیان داشـتند که یک1003) 2سـازمانی رابطه معناداری دارد. آلن و هلمز

 3(، آکوا1091) 5هزینه با عملکرد ســـازمان مرتبط اســـت. همچنین مطالعات آگیوپانگ و بوآم

(؛ بیانگر تأثیر مثبت اجرای اســتراتژی رهبری هزینه و 1001) 7(؛ آکوا و یاســین اردکانی1099)

ــازمان ــتراتژی تمایز بر عملکرد س ــت. با عنایت به اس کرد ملع کهنیاهای کوچک و بزرگ اس

ای از عملکرد کلی ســازمان تلقی نمود، لذا عملکرد بازاریابان توان زیرمجموعهبازاریابان را می

جود های موپژوهش ازآنجاکهای بر عملکرد کلی شـــرکت نیز تأثیرگذار خواهد بود و رســـانه

 های رقابتی و عملکرد ســازمانی متمرکز شــده بودند، به رابطه مذکوربیشــتر بر رابطه اســتراتژی

ای عهزیرمجمو عنوانبهیک حوزه تخصصی،  عنوانبهپرداخته شـده و عملکرد حوزه بازاریابی 

 از عملکرد سازمانی لحاظ گردیده است.

 

 های سازمانینقش تعدیل گر ویژگی

ـــا و 1091)برخی از محققان اســـتراتژی کلاور کورت  و همکاران  ( 1090همکاران )(؛ پرتوس

های سازمانی دارد، ویژگی بستگی بههای رقابتی آمیز استراتژیموفقیتاند که اجرای نشان داده

ـــازمانی که تأثیر قوی اگونهبـه ـــازمانی، گذارند. رابطه بین ویژگیهای بزرگ میبر س های س
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اسـتراتژی رقابتی و عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد اقتضایی بررسی شده است )پرتوسا و 

گیری ( نشان دادند که سبک تصمیم1093) 9و همکاران اویوبی مثال، طوربه (.1090همکاران، 

رقابتی  هاییکی از متغیرهای ویژگی ســازمانی بر عملکرد ســازمان از طریق اســتراتژی عنوانبه

ــأثـیر می ــارتوگــذارد. ت ــان می (1090)  1ب مــدیریــت  زمینــه محققــان در تلــاش دارد کــهبی

ـــتراتژیـک ـــمت بـاید اس ـــد خارجیعوامل داخلی و  به س ـــت باش این عوامل  که ممکن اس

بدین  خود ایجاد نماید. هایقابلیت دســتیابی به منظوربه  هاســازمانبرای  ی رافرصــت یا مانع

ـــازمـان منظور ـــتیـابی بـه هـا برایس ـــنعت دس ـــود و کردعملبا  یص بر هماهنگی  باید بالا  س

شواهد تمرکز نمایند.  سازمان اتخاذشـده توسـط رقابتیهای و اسـتراتژی سـازمانی هایویژگی

ــت که ویژگی ــان داده اس ــبک تجربی نش ــاختار، س ــازمانی )س ــبکریگمیتصــمهای س  ی و س

یچیده ها بر عملکرد پبا عملکرد شرکت در ارتباط هستند، اما تأثیر آن هایاسـتراتژو  مدیریت(

ـــتقیم  ـــتنـد، زیرا برخی از این مطـالعـات رابطـه مثبت و مس یا  برخی رابطه منفی کهیدرحالهس

 (.2،1001؛ نانداکومار1003، 1؛ لاوی1090پرتوسا و همکاران، ) انددادهگزارش  میرمستقیغ

 

 مدل مفهومی

ویوبی ااز جمله مطالعه های پیشین های بیان شـده و بر مبنای مجموعه پژوهشبا توجه به تعریف

ـــی (1093)  5و همکاران ـــتراتژی، در این پژوهش الگوی مفهومی زیر برای بررس ای هتأثیر اس

 کنندهلیعدتهای اجتماعی؛ با نقش متغیر رقابتی بر عملکرد سازمان در حوزه بازاریابی در رسانه

ی هاپژوهشهای ســازمانی ارائه شــده اســت؛ نوآوری این پژوهش در مقایســه با دیگر ویژگی

ــدهانجام ــازمان در حوزه در این حوزه این اســت که در این پژوهش  ش بازاریابی در عملکرد س

ی پیشین هاپژوهشمتغیر وابسـته مورد بررسی قرار گرفته است اما  عنوانبههای اجتماعی رسـانه

ـــازمان را مورد مطالعه قرار   یهایژگیو؛ همچنین در این پژوهش نقش انددادهعملکرد کلی س

 متغیر تعدیل گر با تأثیر بر متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. عنوانبهسازمانی 
 

1  . Oyewobi et al. 

2  . Barreto 

3. Lavie 

4. Nandakumar 

5  . Oyewobi 



  9111بهار ـ  19ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       911

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش :1شكل 

 

 شناسی پژوهشروش

ها توصــیفی از نوع همبســتگی و از لحاظ هدف، پژوهش حاضــر از حیث نحوه گردآوری داده

فعال  نفر از بازاریابان 20000جامعه آماری این پژوهش متشــکل از رود. کاربردی به شــمار می

تصـادفی سـاده است و حجم گیری . روش نمونهاسـت مشـهدشـهر های اجتماعی در در رسـانه

نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت سنجش  112نمونه با اسـتفاده از جدول مورگان تعداد 

ــازمانی ــی نامهپرســشاز  عملکرد س ــتاندارد هرس ــمیت ) و اس ــنجش 1001گلداس ( و جهت س

ــتراتژیویژگی ــازمانی و اس ــشهای س ــازمانی از پرس ( با 1093نامه اویوبی و همکاران )های س

های مورد امهنرغم استاندارد بودن پرسشای لیکرت اسـتفاده شده است. علیمقیاس پنج گزینه

به  نامههای پرسشاسـتفاده در پژوهش حاضـر، علاوه بر آنکه روایی صـوری و محتوایی سـؤال

 مدیریت بازرگانی و بازاریابی رسیده است، نفر از اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه 5تأیید 

ــتفاده از راز روش  ــازه با اس ــو روایی همگرا تحلیل عاملی تأییدی وایی س تر جهت اطمینان بیش

در اکثر  یعامل بار میزان نتایج بررسی روایی سازه و همگرا نیز نشان داد کهاسـتفاده شده است. 

عملكرد سازمان در 

 حوزه بازاریابی:

 وضوح -توانایی

 مشوق -کمک 

 محیط -اعتبار -ارزیابی 

 های سازمان:ویژگی

 ساختار سازمان

 سبک مدیریت

 گیریسبک تصمیم

های استراتژی

 رقابتی:

 تمایز

 رهبری هزینه

 تمرکز

 



 911 آیباغی اصفهانی وهمکاران 

 

 

ــند و همچنین آمارهمی 2/0از  تربزرگنزدیک بوده و  یک عدد به موارد مربوط به تمام  t باش

 شــدهابانتخ ســؤالاتتوان نتیجه گرفت که ، بنابراین میاســت تربزرگ 13/9بارهای عاملی از 

ــاختار ــبی را جهت اندازهس  پژوهشمورد مطالعه در مدل متغیرها و ابعاد یری گهای عاملی مناس

 کنند.فراهم می

آورده  1و  1، 9داول ی تحقیق در جهاپرسشنامهخلاصه نتایج مربوط به روایی و پایایی 

 شده است:
 

 ی اصلیهاهیفرض -1در مدل  نتایج اعتبار همگرایی :1جدول 
 

 (AVEروایی همگرا ) متغیرها

 519/0 رقابتی هایاستراتژی

 300/0 سازمانی عملکرد

 515/0 سازمانی هایویژگی

 517/0 گر( )تعدیلسازمانی  هایویژگی*  رقابتی هایاستراتژی

 
 ی فرعیهاهیفرض -1در مدل  اعتبار همگرایینتایج  :1جدول 

 

 (AVEروایی همگرا ) متغیرها

 579/0 تمایز

 539/0 رهبری هزینه

 530/0 تمرکز

 517/0 سازمانی عملکرد

 

بالاتر از  1و  9در تمام متغیرها در هر دو مدل  AVE، معیار 1و  9بـا توجـه بـه جـداول 

دارند.  زیادی همبستگی با یکدیگر سازه هر هایشاخصتوان نتیجه گرفت که اسـت و می 5/0

ــنجش جهتهمچنین   نمونه اعضــای بین نامهپرســش 10 تعداد ها ابتدانامهپرســش پایایی س

 به و نباخوکر لفاین آآزمو توســط هاآنی پایای وری،آجمع از پ  که نموده پخش آماری
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های سازمانی، ویژگینامه پرسـش 1 برای که گردید محاسـبه 9اس پی اس اس افزارنرم کمک

ــتراتژی  آمده دســت به 0/735و  0/744، 0/767های رقابتی و عملکرد ســازمانی به ترتیب اس

 است.
 ی تحقیقهاپرسشنامهخلاصه نتایج مربوط به پایایی و روایی  :2جدول 

 

آلفای  منبع پرسشنامه متغیرها

 كورنباخ

پایایی تركیبی 

(CR) 

 همگرا روایی

(AVE) 

اویوبی و همکاران  رقابتی هایاستراتژی

(1093) 

737/0 119/0  519/0  

گلداسمیت  و هرسی سازمانی عملکرد

(1001) 

722/0 177/0  300/0  

اویوبی و همکاران  سازمانی هایویژگی

(1093) 

715/0 122/0  515/0  

 

 7/0از  تربزرگ CRی کورنباخ و آلفامشخص است مقادیر  1که در جدول  طورهمان

ر ؛ همچنین کلیه مقادیاســتی مورد اســتفاده هاپرســشــنامهپایایی مناســب  دهندهنشــانبوده که 

AVE از  ترکوچـکو  5/0از  تربزرگCR ـــندیم کننده روایی همگرا  دیتائ که این امر بـاش

اس پی اس اس و  افزارنرمها با اســتفاده از ، اطلاعات آنهانامهپرســشآوری . بعد از جمعاسـت

ــمارت پی ال اس ــتنباطی مورد  1اس ــیفی و اس ــطح توص در د. قرار گرفتن لیوتحلهیتجزدر دو س

ــطح توصــیفی از آماره ــتنباطی از روشس ــطح اس ی ابیمدل  هایی چون درصــد فراوانی و در س

 شده است. استفاده پژوهش هایفرضیه آزمون برای ساختاری معادلات

 

 های پژوهشیافته

 11ها زن هستند. درصد آن 25دهندگان مرد و درصد از پاسخ 55نتایج آمار توصیفی  بر اساس

تا  15بین  درصد 97سال،  15تا  15درصد بین  17سـال،  15دهندگان کمتر از درصـد از پاسـخ

ســال ســن دارند. بدین ترتیب از  55ســال و بقیه افراد بالاتر از  55تا  25درصــد بین  2ســال،  25
 

1  . SPSS 

2. Smart Pls 
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 15ر طبقه ســنی کمتر از د مشــهدشــهر های اجتماعی در فعال در رســانه بازاریابانلحاظ ســنی، 

 93سال،  9دهندگان کمتر از درصد از پاسخ 51ی، سـابقه کارسـال قرار دارند. همچنین از نظر 

درصد بالاتر از  5سال،  2تا  1درصد بین  90سال،  1تا  1درصد بین  99سال،  1تا  9درصـد بین 

 اند.داشته رسابقه کاسال  2

ــدن آماره ــخص ش ــیفیبعد از مش ــنجشمنظور به؛ های توص  به آن برازندگی و مدل س

 یســازمدل کارگیریبه از اولیه هدف. شــودمی مدل پرداخته برازندگی هایشــاخص بررســی

 که یکل معیار .باشــد معنادار آماری لحاظ به اســت که مدل نظری یک یافتن ســاختاری معادله

 .نام دارد 9برازش نیکویی است شاخص شـده گرفته نظر در جزئی مربعات کمترین روش برای

به  هایادهد برای چقدر شدهنییتع پیش از مدل یک که کندمی شـاخص تعیین این ی،طورکلبه

 و درونی مدل نسبی، مطلق، شـاخص چهار به معیار ایناسـت.  مناسـب نمونه، از آمده دسـت

 همان یا مکنون متغیرهای بین روابط همان واقع دردرونی  شــود. مدلتقســیم می بیرونی مدل

ــیر  ضــرایب ــتمس ــت. عاملی تحلیل عاملی و بارهای واقع برآورد در بیرونی مدل و اس  اس

این  توصــیفی هســتند. چنانچه هایشــاخص دو هر مطلق و نســبی برازش های نیکوییشــاخص

های میزان شاخص 1 . در جدولاستمدل مناسب  باشند، 5/0 با مساوی یاتر بزرگ هاشـاخص

 هستند 5/0 ازتر بزرگها، مشـخص شده است و با توجه به اینکه نیکویی برازش مربوط به مدل

 .استبیانگر مناسب بودن مدل 

 
 میزان شاخص نیكویی برازش مدل معادلات ساختاری :4جدول 

 

های نیكویی برازششاخص 1مدل   1مدل    

 3919/0 7230/0 شاخص مطلق

 7057/0 3105/0 شاخص نسبی

 3111/0 7971/0 شاخص مدل بیرونی

 7119/0 3321/0 شاخص مدل درونی

 
 

1  . Goodness of Fit (GOF) 
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 گیرد، ضــریبد اســتفاده قرار میمور اســمارت پی ال اس افزارنرممعیار دیگری که در 

. ضـریب تعیین ارتباط بین مقدار واریان  شرح داده شده یک متغیر نهفته را اسـت( 2Rتعیین )

که  متغیر اســـت 9تا  0نماید، مقدار این ضـــریب نیز از آن ســـنجش میبا مقدار کل واریان  

ـــت. مقـادیر آن مطلوب تربزرگمقـادیر  هــای در مـدل 91/0و  11/0، 37/0 برابر بــا 2Rتر اس

رایب شــوند. نتایج ض، متوسـط و ضـعیف توصـیف میتوجهقابلاسـمارت پی ال اس به ترتیب 

 ه است.نشان داده شد 5تعیین به دست آمده در جدول 

 
نتایج ضرایب تعیین :5جدول   

 

 2R متغیر وابسته

 1مدل  9مدل 

 179/0 371/0 عملکرد سازمانی

 

ــخص می 5با توجه به جدول   9/17و  1/37به ترتیب  1 و 9های گردد که برای مدلمش

دهد که شان میجدول نشود. نتایج درصـد از تغییرات متغیر وابسـته توسط متغیر مستقل بیان می

 .استی توجهقابلضرایب تعیین به دست آمده در سطح 

اســمارت پی ال افزار در نرمســاختاری  معادله برازش مدلاز  اســتفاده با قســمت این در

 حاســبهم مسـیر ضـرایب ابتداشـود. بدین منظور پرداخته میهای پژوهش به آزمون فرضـیه اس،

و  گیردمی قرار بررســی مورد آماره آزمون تی، توســط ضــرایب این معناداری ســا  و شــده

 (05/0 سـطح در بحرانی )مقدار 13/9از  تربزرگآزمون  آمارهقدر مطلق مقدار  کهیدرصـورت

 این غیر در واست  معنادار نظر مورد مسیر ضریب و مسـیر ،%15باشـد آنگاه در سـطح اطمینان 

ــورت ــریب آن ص ــیر ض ــیر . بود نخواهد معنادار مس ــریب مس ــت که اندازه ض لازم به ذکر اس

 نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( است. دهندهنشانقدرت و قوت رابطه و علامت آن  دهندهنشان
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مورد  1و  9مدل ی اصـــلی و فرعی یعنی هاهیفرضـــهای مربوط به آزمون در ادامه مدل

 گیرد.بررسی قرار می

 
 1 مدل -های اصلی ضرایب عاملی و ضریب مسیر فرضیه: 1نمودار 

 
 1مدل  -های اصلی فرضیه تی برای آماره مقادیر :1نمودار 

 

 که در این مدل:

000/

Z*X 

Z1 

Z2 

Z3 

000/

Z 

727/0 

707/0 

757/0 

000/

X 

X1 

X2 

X3 

310/0 

347/0 

242/0 

725/

Y 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

772/0 

270/0 

711/0 
000/0 

733/0 

274/0 

572/0 

214/0 

570/0 

751/0 

 

Z*X 

Z1 

Z2 

Z3 

 

Z 

731/7 

472/32 

351/00 

 
X 

X1 

X2 

X3 

240/4 

007/7 

122/0 

 

Y 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

727/10 

137/74 

447/7 

007/2 

247/17 

042/57 

502/7 

717/70 

521/7 

724/0 



  9111بهار ـ  19ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       911

 

 

Xمتغیر مســـتقل( های رقابتی: اســـتراتژی( ،Y( عملکرد ســـازمانی :)متغیر وابســـته ،Z :

 تعدیل گر(های سازمانی )متغیر ویژگی

X1،تمایز : X2 ،رهبری هزینه :X3تمرکز : 

Y1 ،توانایی :Y2 ،وضـوح :Y3 ،کمک :Y4 ،مشوق :Y5 ،ارزیابی :Y6 ،اعتبار :Y7 :

 محیط

Z1 ی،ریگمیتصم: سبک Z2 ،سبک مدیریت :Z3ساختار سازمان : 
 

 ی اصلیهاهیفرضنتایج آزمون  :2جدول 
 

 نتیجه آماره تی ضریب مسیر مسیر فرضیه

 معنادار است 151/13 152/0 عملکرد سازمانی ← های سازمانیویژگی اصلی اول

 معنادار است 172/3 195/0 عملکرد سازمانی ← های رقابتیاستراتژی اصلی دوم

 های سازمانیویژگی اصلی سوم

 
 عملکرد سازمانی  های رقابتیاستراتژی 

 معنادار است 915/1 910/0

 

 13/9از  تربزرگهــا آمـاره تی آنمقــادیر چون میزان  3بنـابراین بــا توجـه بــه جـدول 

 لحاظ از برای سه فرضیه اصلی پژوهششـده  ارائه هایکلیه تخمین لذا شـده اسـت، محاسـبه

های آزمون فرضیهگیرند. قرار می دیتائمورد  فرضیات اصلی پژوهشباشند و آماری معنادار می

 مشخص شده است: 2و  1فرعی در نمودار 
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 1مدل  -ی فرعی هاهیفرضضرایب عاملی و ضریب مسیر : 2نمودار 

 

 

 1مدل  -های فرعی فرضیه تی برای آماره مقادیر :4نمودار 

000/

X2 

Q1 

Q2 

Q3 

000/

X1 

000/

X3 

Q10 

Q12 

023/

Y 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

207/0 

402/0 

470/0 

003/0 

222/0 

272/0 

324/0 

100/0 

151/0 

034/0 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q11 

Q9 

230/0 

727/0 

400/0 

570/0 

221/0 

245/0 

244/0 

530/0 

337/0 

370/0 

223/0 

551/0 

 

X2 

Q1 

Q2 

Q3 

 

X1 

 

X3 

Q10 

Q12 

 

Y 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

752/7 

732/7 

240/7 

405/7 

542/7 

430/7 

202/7 

273/7 

277/7 

722/3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q11 

Q9 

751/7 

250/7 

231/7 

073/7 

777/7 

307/7 

001/7 

300/7 

520/7 

021/7 

335/7 

312/7 
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 که در این مدل:

Y متغیر وابسته() یسازمان: عملکرد 

X1،تمایز : X2 ،رهبری هزینه :X3تمرکز : 

Y1 ،توانایی :Y2 ،وضوح :Y3 ،کمک :Y4 ،مشوق :Y5 ،ارزیابی :Y6 ،اعتبار :Y7 :

 محیط

 
 

 های فرعینتایج آزمون فرضیه: 7جدول 
 

ضریب  مسیر فرضیه

 مسیر

آماره 

 تی

 نتیجه

 معنادار است 111/1 533/0 عملکرد سازمانی ←استراتژی تمایز  1-9فرعی 

 معنادار است 711/1 595/0 عملکرد سازمانی ←استراتژی رهبری هزینه  1-1فرعی 

 معنادار است 175/1 312/0 عملکرد سازمانی ←استراتژی تمرکز  1-1فرعی 

 ساختار سازمان 1-9فرعی 

 
 عملکرد سازمانی  های رقابتیاستراتژی 

 معنادار است 725/1 931/0

 سبک مدیریت 1-1فرعی 

 
 عملکرد سازمانی  های رقابتیاستراتژی 

 معنادار است 151/1 937/0

 گیریسبک تصمیم 1-1فرعی 

 
 عملکرد سازمانی  های رقابتیاستراتژی 

 معنادار است 015/1 051/0

 

در مقادیر آماره تی  و اسمارت پی ال اس افزارنرمخروجی  دادن قرار مدنظر بنابراین با

ــبه 13/9از  تربزرگها آماره تی آن مقادیر چون میزان 7جدول  ــت، محاس ــده اس  بنابراین ش

کلیه باشـــند و لحاظ آماری معنادار می از شـــده برای فرضـــیات فرعی ارائه هایتخمین کلیه

 گیرند.قرار می دیتائمورد  فرضیات فرعی پژوهش
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 یریگجهینتبحث و 

زمان و  که با گذر ری، موضــوعی اســت انکارناپذهای اجتماعیرســانهبه  اســتراتژیکیلزوم نگاه 

 ، فضـــایحالنیدرعافزاید. آن در این دنیـای رقـابتی میایجـاد تحولـات روزافزون بر اهمیـت 

ـــتراتژی ـــازمان و ویژگیو  رقـابتیهـای اس ـــتراتژیهـای س ا و هایجاد یکاارچگی میان این اس

. ستا برای دستیابی به عملکرد بهتر های اسـاسـی مدیرانسـازمان، از جمله چالشهای ویژگی

ل در های رقابتی بر عملکرد بازاریابان فعاراتژیلذا هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی تأثیر اســت

 های سازمانی بوده است.ویژگی کنندهلیتعدهای اجتماعی؛ با نقش متغیر رسانه

های ســازمانی )ســاختار ســازمانی، داد ابعاد ویژگینشــان  تحلیل نتایج پژوهش حاضــر

اعی تأثیر های اجتمگیری( بر عملکرد بازاریابان فعال در رسانهمدیریت، سـبک تصـمیم سـبک

 در نوین ابزاری های اجتماعی،رســانه کهییازآنجاگونه اســتنباط نمود که توان اینمیدارد. 

 هایمحیط در ایابزار جایگاه ویژه این است که مدتی و شـوندمی محسـوب عرصـه تجارت

ــت؛ پیدا کرده وکارکســب ــارهای رقابتی موجود در محیط  اس  این قبیلتحولات فزاینده و فش

 دیریتسبک م، های سازمان از قبیل ساختار سازمانیویژگیبر و حساسیت تمرکز  ها،شـرکت

ای ساختارها و الگوه ی که نوآوری دراگونهبه؛ را تشـدید کرده اسـت یریگمیتصـمو سـبک 

سازمانی  رترعملکرد ب این بازاریابان باعثوکار کسبمحیط  حاکم بر گیریمدیریت و تصمیم

 طوربهود. شمشـتریان نسبت به سایر رقبای فعال میهای برآورده سـاختن انتظارات و خواسـتهو 

در  ها و ابتکار عملارائه ایده منظوربهتواننـد با میدان دادن به بازاریابان خود مثـال، مـدیران می

ــمیم ــارکتیفرآیند تص ــبک مدیریت مش ــتفاده از س ــویق برای ب گیری و اس هبود و همچنین تش

ــازمانی و ارتباط با محیط  ــاختار س ــبس ؛ در حیطه بازاریابی تولیدات و خدمات خود وکارکس

ـــمت از پژوهش با مطالعات  ـــلیموفق عمـل نمـایند. نتایج این قس ـــیگل (، 9112) لنس د و رش

ـــیا -مارتینزو لئون  -مارتینز(؛ 1001) بـام و والی (،9117) (؛ اویوبی و همکاران 1099) گارس
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؛ چن و (9110)؛ مجیدی و همکاران (1091)جوکـاکـا و همکاران  ُ (؛1091(؛ رحمـان )1093)

 ( همخوانی دارد.1091) 9؛ سزار(1091)؛ هائو و همکاران (1007)هوانگ 

ــتراتژی تأثیر نتایج در ارتباط با تحلیل ــتراتژی تمایز، اابعاد اس ــتراتژی های رقابتی )اس س

ـــتراتژی تمرکز ـــانه( رهبری هزینـه، اس ـــان داد که بر بـازاریـابان فعال در رس های اجتماعی نش

ـــتراتژی تکتک ـــتراتژی ابعاد اس ـــتراتژی رهبری هزینه، اس ـــتراتژی تمایز، اس های رقابتی )اس

نه استنباط گوتوان اینمیهای اجتماعی تأثیر دارد. تمرکز( بر عملکرد بازاریابان فعال در رسـانه

ــرکت( بیان می9115پورتر )گونه که نمود که همان ــتراتژیدارد ش ــیدن به ها اس ها را برای رس

ـــازی میرقـابتی پـایدار انتخاب و پیادهمزیـت  ـــانهنمایند؛ س یز های اجتماعی نبازاریابان در رس

های پایین و ارزان محصـولات خود، متمایز نمودن محصـولاتشـان نسبت توانند با ارائه قیمتمی

 بخشــی از نیازهای خاص، همچنین تمرکز بر های اجتماعیبازاریابان فعال در رســانهبه ســایر 

رد نمایند؛ به عملک برطرفها را نیازهای آن اندنتوانســتههای رقیب دیگر شــرکت هک مشــتریان

همکاران  و تراتانسیریکولنتایج این قسـمت از پژوهش با مطالعات برتر سـازمانی دسـت یابند. 

ـــقــاه و آگیوپــانــگ )1092(؛ بزکورت و همکــاران )1091) (؛ اویوبی و همکــاران 1095(؛ اس

ـــیده )0921(؛ نجاگی و کمبو )1093) (؛ 1003(؛ آلن و هلمز )1002) 1(؛ پاور و هان1091(؛ س

 ( همخوانی دارد.1001) 1(؛ آکوا و یاسین اردکانی1099(؛ آکوا )1091آگیوپانگ و بوآم )

ـــتراتژی  هــای رقــابتی از طریق متغیر تعــدیــل گرتحلیــل نتــایج در ارتبــاط بــا تــأثیر اس

ـــازمـانی بر عملکرد بـازاریـابـان فعـال ویژگی ـــانـههـای س ـــان داد که در رس های اجتماعی نش

ان فعال های سازمانی بر عملکرد بازاریابهای رقابتی از طریق متغیر تعدیل گر ویژگیاسـتراتژی

 گونه استنباط نمود که با توجه به افزایش شرایطتوان اینمیهای اجتماعی تأثیر دارد. در رسـانه

ــانه ــرکتهای اجتماعی و گرقابتی بازارهای داخلی در رس ــترش و فعالیت ش نه؛ ها در این زمیس
 

1. Csaszar 

2. Powers & Hahn 

3. Acquaah & Yasai-Ardekani 
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 ها در زمینه ســـاختار، ســـبک مدیریتی وبا تغییر نگرش های اجتماعیبازاریابان فعال در رســـانه

های ژیاند بر موفقیت اســتراتگیری و برخورداری از شــیوه مدیریت مشــارکتی توانســتهتصــمیم

محیطی نســبت به ســایر رقبا و در ســازمانی و هماهنگ نمودن ســازمان خود با نیازها و الزامات 

عملکرد بهتر  برای وکارکسب. لذا مسلم است که یک ندیفزایبنتیجه عملکرد بهتر سـازمانشـان 

ـــازمانی خود توجه کافی بنمایند. بـاید به ویژگی ـــتوجه به ویژگی چراکههای س ازمانی های س

های سازمانی و در نهایت موفقیت و عملکرد برتر سازمانی منجر به تسـریع اثربخشـی اسـتراتژی

-(؛ کلاور1090اُرتگا و همکاران )-نتایج این قســـمت از پژوهش با مطالعات پرتاســـا گردد.می

(؛ 1003اوی )(؛ لــ1090)بــارتو (؛ 1093اویوبی و همکــاران ) (؛1091کورت  و همکــاران )

 ( همخوانی دارد.1001نانداکامار )

ـــر  ـــنهـادیپدر نهـایـت، بـا توجـه بـه نتـایج پژوهش حـاض ی کـاربردی ذیـل برای هـاش

 رسد:های اجتماعی ضروری به نظر میفعال در زمینه رسانه انیمتصدو  گذاراناستیس

 ـــتفاده نمایند ـــاختار منعطف و پویا اس ـــازمان خود از س و و کارکنان  مدیران در س

های عملکرد برتر سازمان به ارائه ایده منظوربهبازاریابان خود را جهت بالا بردن قدرت عملشان 

 خلاق و نوآور تشویق نمایند.

  ی مناسـب منابع انسـانی و غیرانسانی دهسـازماناسـتفاده از مدیران لایق و کارآمد و

بهبود عملکرد ســازمانی ی بر مؤثرتواند نقش و ســایر عوامل مدیریتی می موجود در ســازمان

 داشته باشند.

 های هایی که مایل به رشـد و رقابت هستند، استراتژیشـود که سـازمانپیشـنهاد می

 اجرا نمایند. لذا: مؤثر طوربهرقابتی پورتر را 

دن نوع ی، متمایز نموبندبستههای خلاقانه در نوع ها و تکنیکبا اسـتفاده از شـیوه -الف

 نسبت به سایر رقبا ارائه نمایند. فردمنحصربهلی متمایز و رنگ، ظاهر و مدل؛ محصو
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ـــتفـاده از  -ب ـــنجاس ـــتریان و تولید بـازار س ی برای واکنش بـه نیـازهـای متفاوت مش

 مثال، تولید برخی از طوربههای آنان. محصـــولات متنوع متناســـب با انواع ســـلایق و خواســـته

ر یاز دارند و یا تولید محصولاتی که اکثها نبه آن داًیشدمحصولات خاص که برخی از مشتریان 

 مشتریان خواستار آن هستند.

ـــتای تولید محصـــولات باکیفیت از تمام ظرفیت -ج ها و امکانات موجود خود در راس

ــرفهبهولی تا حد امکان  ــد مگر با  ص ــتفاده نمایند؛ که این امر محقق نخواهد ش ــادی اس و اقتص

 در فرایند تولید. هانهیهزی و مدیریت وربهرهبر  شیازپشیب دیتأک

و  هستند( اندکی بازار سـهم دارای رقبا که مناطقی بر تمرکزها )توجه کافی به بخش -د

چار ی ددهخدماتاند و یا در تولید آن محصــول و یا ها را نادیده گرفتهمحصــولاتی که رقبا آن

 ضعف و کمبود هستند )توجه به نقاط ضعف رقبا(.
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