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Amaç – Bir strateji ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, etkin bir şekilde uygulanmazsa kurumun 
performansına olumlu bir katkıda bulunmaz. Orta düzey yöneticilerin kurumsal stratejilerin 
uygulanmasında aldıkları rol, stratejilerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi açısından hayati 
öneme sahiptir. Bu araştırmada, orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünün bilişsel, sosyal 
ve duygusal öncülleri incelenmektedir. 

Yöntem – Küresel alanda faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın orta düzey yöneticilerinden bir 
anket çalışması ile veri toplanmıştır. Firmanın 232 orta düzey yöneticisinin 168’iniden elde edilen 
veriler, çalışmada geliştirilen teorik modelin ampirik olarak sınanmasında kullanılmıştır. 
Hipotezler, R-4.0.2 programında hiyerarşik regresyon analizi yöntemi ile test edilmiştir. Değişkenler 
arasındaki üçlü etkileşim basit eğimler sınaması ile görselleştirilmiştir.  

Bulgular – Çalışma kapsamında incelenen bilişsel, sosyal ve duygusal etmenler sırasıyla yöneticinin 
üst yönetim takımıyla stratejik hizalanması (uyumu), sosyal ağındaki stratejik konsensüs ve 
kurumsal aidiyetidir. Araştırmanın bulguları tüm bu etmenlerin teker teker etkileri ötesinde, 
birbirleriyle olan üçlü etkileşimlerinin orta düzey yöneticilerin strateji uygulama rolünü açıkladığı 
göstermektedir. 

Tartışma – Çalışma, stratejilerin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için bilişsel, duygusal ve 
sosyal etmenlerin bir arada düşünülmesi gerektiğini ortaya koyarak davranışsal strateji literatürüne 
katkıda bulunmaktadır. 
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Purpose – No matter how smartly formulated; a strategy does not yield higher performance unless 
it is successfully implemented. Middle managers’ strategy implementation role is crucial for 
successful execution of organizational strategy. This research examines the cognitive, social and 
emotional antecedents of middle managers’ strategy implementation role.  

Design/methodology/approach – Data from the middle managers of a globally operating 
international firm is collected via a survey study. Hypotheses are tested by hierarchical regression 
analysis by using R-4.0.2 software. 

Findings – The strategic alignment between the middle manager and the top management, the 
strategic consensus in the middle managers’ social network and middle managers’ organizational 
identification are examined as the cognitive, social and emotional antecedents, respectively. 
Findings demonstrate that the three-way interaction of these antecedents have a significant effect on 
middle managers’ strategy implementation role, beyond the main effects of each variable.  

Discussion – This study contributes to the behavioral strategy literature by demonstrating the joint 
role of cognitive, emotional and social factors in successful strategy implementation.  
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