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 چکیده

تفکر مدیران مالی و استراتژی شرکت در شرکت های خصوصی شهرستان اصفهان جهت  های سبکه اهمیت نقش با توجه ب

نظم و انضباط کاری و استراتژی منسجم است، پژوهش حاضر به منظور بررسی  ساز زمینهایجاد فرهنگ سازمانی هدفمند که 

توصیفی و از نوع  صورت بهتحقیق پژوهش حاضر  رابطه سبک تفکر مدیران مالی و استراتژی شرکت انجام پذیرفت. روش

همبستگی بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه مالی شرکت های خصوصی شهرستان اصفهان 

در  نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها 192 نفر تعیین شد که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران  392 به تعداد 

در  ها آنریزی استراتژیک شرکت بود که پایایی  این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد سبک تفکر و ارزیابی سیستم برنامه

محاسبه شد. براساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق بین سبک  92/4 و 99/4پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

 معناداری وجود دارد.تفکر مدیران مالی بر استراتژی شرکت رابطه 

 

 سبک تفکر، استراتژی شرکت، مدیران مالیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه  

وجه انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل داده، ماهیت جوامع توسط  ها سازمانبه اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری، 

 ها سازمانای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می گیرند. اگرچه نیز به نوبه خود به وسیله دنی ها آنشکل گرفته و  ها سازمان

بر پایه تالش  ها آنبه شکل های مختلف و بر پایه هدف های گوناگون تأسیس و سازماندهی می شوند، اما بدون تردید تمامی 

منابع انسانی منضبط، های روانی و جسمانی نیروی انسانی که رکن اصلی آن به حساب می آید، اداره و هدایت می شوند. 

به شمار می رود، بنابراین توجه به نیروی انسانی در هرسازمانی  ها سازمانمهمترین و ارزشمندترین رکن در ارائه خدمات در 

در این راه اجرای طرح های الزم جهت پیشگیری و کاهش نابسامانی ها و در  ها سازمانضروری بوده و یکی از سیاست های 

سعه نظم و انضباط و متمدن گرایی در بین کارکنان و سازمان خواهد بود. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین نهایت بهبود و تو

منابع سازمانی به طور کارآمد و اثر بخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در 

در برابر محیط  ها آنو روش های نوین است که سازمان بتواند با اتکا به  مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون

 (.1399ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند )گودینی، 

ور ما نیز به دالیلی از همگام با روند جهانی افزایش گرایش به بهره گیری از ابزارها و تکنیک های مدیریت استراتژیک، در کش

جمله خصوصی سازی و آمادگی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، احساس نیاز به بکارگیری مؤثر چنین ابزارهایی رو به 

(. در دنیای رقابتی امروز، خلق و پیاده سازی استراتژی های جدید و مبتکرانه، برای بهره گیری از 1389افزایش است )بایرامی، 

مناسب  ها سازمانسخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمامی فرصت ها، 

مفید نخواهد بود . تقریباً تمامی افراد  ها سازماننیست. اگر استراتژی ای برای یک سازمان مطلوب و مؤثر باشد، لزوماً در دیگر 

دة شرکت ها و کارخانجات مختلف را مصرف کرده اند. تصمیمات استراتژیک اخذ جامعه، کاالهای تولید شده یا خدمات ارائه ش

شده در سازمان تاثیر زیادی روی کارمندان، مشتریان، رقبا، سرمایه گذاران و حتی جامعه در تمامی تجارت ها می گذارد 

 (.1389)میرزایی چابکی، 

تفکر متفاوت در افراد است.در صورت شناخت و  های سبکوجود  شاید مهم ترین مسئله ای که باید به آن آگاه و هوشیار بود ،

می تواند موجبات یک زندگی آرام و سعادتمندی را برای فرد و جامعه انسانی به ارمغان آورد. افراد به  ها آناستفاده موثر از 

اری از سبک ها وجود سبک ویژه خودشان درمورد چگونگی انجام کارها فکر می کنند و ما یک سبک خاص نداریم ، بلکه شم

تفکرشان متفاوت باشد. اما جامعه همیشه با توجه  های سبکدارند.افراد ممکن است توانایی های مشابهی داشته باشند، معذالک 

قضاوت نمی کند، بلکه افرادی که سبک تفکرشان در موقعیت های خاص و  ها آنبه توانای های یکسان افراد یک جور در مورد 

ات جامعه است، باعنوان کسانی که دارای سطوح باالیی از توانایی هستند مورد قضاوت قرار می گیرند متناسب با انتظار

 (.1394)جهانیان، 

تفکر و ویژگی های شخصیتی متفاوتی هستند که بر کارکنان خود در سازمان  های سبکو شرکت ها دارای  ها سازمانمدیران 

، سبک رابطه، پایبندی به قوانین و ارزش ها، میزان رعایت قوانین و مقررات و تاثیر می گذارند. به تناسب سبک تفکر مدیران

اخالق کاری در بین واحد های مختلف شرکت و همچنین بین نیروهای مختلف شرکت متفاوت خواهد بود و در اصطالح 

کر و مشخصات منحصر به تف های سبکفرهنگ سازمانی متفاوتی شکل خواهد گرفت. بنابراین از آنجایی که کارکنان، دارای 

، رفتار و شکل گیری فرهنگ ها آنرا تحت تأثیر قرار داده و نقش بسزایی در نگرش  ها آنفردی هستند که عملکرد و کارایی 

سازمانی دارد، توجه به این ویژگیها به عنوان یکی از عواملی که می تواند فرهنگ سازمانی موثری را در سازمان ایجاد کند که 
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ضباط کاری باشد، ضروری به نظر میرسد. فرهنگ در یک سازمان، به مثابه شخصیت در یک انسان است. مفروضات ان ساز زمینه

بنیادی، اعتقادات، باورها، هنجارها و ارز ش ها، به عنوان مبانی فرهنگی یک سازمان، شالودة وجودی آن را تشکیل می دهد و 

زمانی به عنوان عامل اساسی در شکل دادن بدان مطرح شده و تأثیر نقطة، تمیز خوب و بد را مشخص می کند. فرهنگ هر سا

بسزایی بر ساختار و طرح سازمان و از همه مهمتر بر عملکرد سازمان دارد. فرهنگ، بایدها و نبایدها را مشخص می کند و قالب 

 (.1998رفتاری سازمان را شکل می دهد )اسکوتز ، 

ی و بسترسازی در بین انسا نها، جهت ساز زمینهفمندی در یک جامعه یا سازمان ، یکی از عوامل مؤثر در بروز انضباط و هد

ایجاد فرهنگی است که به واسطة آن، همگان در تالش برای رشد دادن دیگری باشند و با تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت 

شرکت های خصوصی شهرستان ایرانشهر تفکر مدیران مالی در  های سبکجامعه، کمک کنند. بنابراین با توجه به اهمیت نقش 

نظم و انضباط کاری و استراتژی منسجم است؛ پژوهشگر در پژوهش حاضر  ساز زمینهجهت ایجاد فرهنگ سازمانی هدفمند که 

 رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین سبک تفکر مدیران مالی و استراتژی شرکتبه دنبال پاسخ به این پرسش است که 

 

 پیشینه تحقیق

ها و  سازمانی در رابطه بین اجرای استراتژی گری فرهنگ ( در پژوهشی که با عنوان بررسی نقش میانجی1399ی )امیر -

های سیمان استان فارس انجام داد به این نتیجه دست یافت که بین اجرای استراتژی های  عملکرد سازمانی در شرکت

گ سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ارتباط مثبت بین بازارگرایی، رهبری هزینه، مدیریت بازاریابی، تمایز و فرهن

فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت و در نهایت نقش میانجی فرهنگ سازمانی بین اجرای استراتژی 

 ها و عملکرد سازمانی تایید شد.

ر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری تأثی"( در پژوهشی که با عنوان 1390نهامیان و فیض الهی ) -

انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که فرهنگ های سازمانی )گروهی، منطقی،  ")مطالعة موردی: شهرک صنعتی ایالم(

میزان تأثیرپذیری توسعه ای، سلسله مراتبی( با نقش میانجیِ نوآوری بر عملکرد سازمان، تأثیرات مثبت و معناداری دارند و 

فرهنگ گروهی با میانجی گری نوآوری بر عملکرد، قو یتر از سایر فرهنگ ها می باشد؛ به عالوه، نتایج آزمون، نشان می دهد 

 که مدل از برازشِ خوبی برخوردار است.

ت تحصیلی میان تفکر و پیشرف های سبکبررسی رابطه بین کارکرد های "( در پژوهشی که با عنوان 1393سیدین ناوان ) -

انجام داد به این نتیجه رسید که رابطه بین  "دانشجویان رشته های مختلف مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد رشت

سبک تفکر قانون گذار، سبک تفکر اجرایی و سبک تفکر قضاوتگر با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مثبت است. یعنی 

تفکر اجرایی و سبک تفکر قضاوتی در دانشجویان بیشتر باشد، انگیزش پیشرفت تحصیلی هرچه سبک تفکر قانون گذار، سبک 

 او بیشتر است.

 "انظباطی معلمان با شادی دانش آموزان های سبکتفکر و  های سبکرابطه بین  "( در تحقیقی که با عنوان1395محسنی ) -

ادی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما با کنترل تفکر معلمان با ش های سبکانجام داد به این نتیجه رسید که بین 

محافظه کارانه و جزئی نگر معلمان زن با شادی دانش آموزان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.  های سبکجنسیت، بین 

دانش آموزان دختر،  در این میان سبک تفکر محافظه کارانه بیشترین پیش بینی را از شادی دانش آموزان دارد. همچنین برای

سبک تفکر اجرایی معلمان و شادی دانش آموزان رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد و سبک تفکر اجرایی بیشترین پیش 
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 بینی را از شادی دانش آموزان دختر داشته است. 

انجام دادند به این  "شهروندیفرهنگ سازمان و تاثیر آن بر عملکرد رفتار "( در پژوهشی که با عنوان 1395سیدی و ایزدی ) -

نتیجه رسیدند که هر فرهنگی می تواند و باید در مورد عملکرد خودش قضاوت کند چون اعضای آن هم عامل و هم شاهد آن 

هستند. پس با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی و همچنین نقش فرهنگ سازمانی در کنترل رفتار کارکنان، رفتارهای 

 با پیشرفت جوامع توجه به مباحث رفتار شهروندی قوت یافت.شهروندی رفته رفته 

بررسی رابطه سبک های تفکر و خالقیت در میان دانشجویان استعداد درخشان و »( پژوهشی با عنوان 1394ترابی ) -

دختر  98دانشجوی استعداد درخشان و دانشجوی ممتاز ) 120بدین منظور گروهی متشکل از «. دانشجویان ممتاز دانشگاه بود

پسر( دانشگاه شیراز در این پژوهش شرکت داده شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین انواع سبک تفکر و  20و 

ابعاد خالقیت همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل های رگرسیونی چندگانه برای پیش بینی خالقیت و ابعاد آن 

جنسیت نشان داد که از میان سه نوع سبک تفکر، سبک تفکر نوع اول که خود  توسط انواع سبک تفکر با کنترل عامل

دربرگیرنده زیر سبکه ای قانونگذاری، قضاوتی، کلی، مرتبه محوری و آزادمنشانه است، پیشبینی کننده هر چهار بعد خالقیت 

ویان استعداد درخشان و دانشجویان مشتمل بر سیالی، بسط، ابتکار؛ و انعطافپذیری است. این سبک، نمره کل خالقیت دانشج

 ممتاز رانیز پیش بینی نمود.

تفکر در تعیین استراتژی برای زندگی روزمره انجام دادند  های سبک( در پژوهشی که با عنوان نقش 5418پاپاس و همکاران ) -

ی در زندگی روزمره خود دارند تفکر باز، استراتژی منطقی تر و منسجم تر های سبکبه این نتیجه دست یافتند که افراد دارای 

 و افراد دارای سبک تفکر بسته معموال در امورات روزمره دچار سردرگمی و بی برنامگی هستند.

تفکر و خالقیت مدیران انجام دادند به این نتیجه دست  های سبک( در پژوهشی که با عنوان رابطه بین 5410چینگ و چان ) -

رون گر دارای خالقیت بیشتری نسبت به مدیران دارای سبک خالقیت درون نگر هستند یافتند که مدیران دارای سبک تفکر ب

 و جو سازمانی مدیران دارای سبک تفکر برون نگر کامال خالقانه است.

انجام "آزمون بین فرهنگی از مدل پنج عاملی شخصیت و رهبری تحول گرا  "( در پژوهشی که با عنوان5440شوآ و وبر ) -

 ها آنردند که رابطه ویژگی های شخصیتی با رهبری تحول گرا در آمریکای شمالی و چین بدیهی نیست، دادند اذعان ک

 همچنین به این نتیجه دست یافتند که میانگین رهبری تحول گرا در چین در مقایسه با آمریکای شمالی کمتر بوده است.

می پردازد. این تحقیق بر  "ادگیری و عمکلرد معلمانتفکر بر بهبود محیط ی های سبکنقش  "( در تحقیقی به5443بارنت ) -

معلم مقطع متوسطه شهر ولز انجام شد، داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که بین  028روی 

 تفکر با عملکرد آموزش و عملکرد معلمان رابطه مثبت معنی داری دارد. های سبک

پرداخته اند، که با توجه به نتایج به  "ررسی رابطة بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلیب"( به 5445ژانگ و استرنبرگ ) -

دست آمده سبک های تفکر تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی داشته اند. همچنین سبک های آزادمنشانه و قانونگذارانه و 

 قضایی بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی را داشته اند.

تفکر و عملکرد تحصیلی با تعدیلگری نوع دروس بر  های سبکبررسی رابطه بین "( در تحقیقی که با عنوان 5445هوراک ) -

انجام داد به این نتیجه رسید که سبک های اجرایی در دانشجویان بیشترین ارتباط  "مهندسی-روی دانشجویان رشته های فنی

ر استرنبرگ دربارة تأثیر نوع دروس در زمینة ارتباط بین سبک های تفکر و با پیشرفت تحصیلی را داشته که تأییدکنندة نظ

 پیشرفت تحصیلی است.
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 نوع و روش تحقیق

طرح پژوهشی این تحقیق نیمه تجربی است. از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است. برحسب طبقه 

ی و از نوع پیمایشی است. از میان پژوهش های توصیفی، از نوع بندی پژوهش ها براساس روش گردآوری داده ها، توصیف

 .همبستگی بوده، چراکه در آن ارتباط بین چند متغیر مورد مطالعه قرار می گیرد

در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه مدیران و کارکنان حوزه مالی شرکت های خصوصی شهرستان اصفهان که تعداد آن ها 

(392 (N= این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران برای نمونه گیری در جامعه محدود محاسبه شده است،  می باشد. نمونه

 .نفر تعیین شده است 192که حجم نمونه 

 

 ابزار گردآوری داده ها

 :در پژوهش حاضر ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد به شرح زیر می باشد

  . پرسشنامه سبک تفکر1

سؤال دارد و سطوح سبک های تفکرقضاوتگر، قانون گذار، اجرایی و درونگر  35(، این پرسشنامه که 1384رگ )توسط استرنب

سبک  50تا  19سبک تفکر قانون گذار، گویه های  10تا  9سبک تفکر قضاوتگر، گویه های  8تا  1رامی سنجد. گویه های 

درجه ای لیکرت )زیاد،  2یک مقیاس  صورت بهنجند. پاسخ ها سبک تفکر درونگر را می س 35تا  52تفکر اجرایی و گویه های 

 .نسبتا زیاد، نظری ندارم، نسبتا کم، کم( می باشد

 

  روایی و پایایی پرسشنامه

( در پایان نامه کارشناسی ارشد به محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه به شرح زیر اقدام کرد. روایی 1393هاجر آکسون ) 

 .بدست آمده است81/4پرسشنامه سبک تفکر 

 متغیر    ضریب پایایی 

 99/4 سبک تفکر قضاوتگر

 80/4سبک تفکر قانون گذار 

 82/4 سبک تفکر اجرایی

 81/4 سبک تفکر درونگر

در پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرون باخ استفاده شده است. نتایج های پرسشنامه  برای بررسی همسانی درونی یا پایایی سازه

 های پرسشنامه در جدول ذیل آورده شده است. مربوط به بررسی پایایی سازه

 تفکر های سبک(: بررسی سازگاری درونی پرسشنامه 1جدول )

ابعاد پرسشنامه شماره نام سازه آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت تعداد نمونه
 

 1 سبک قضاوتگر 99/4 8 192

 5 سبک قانون گذار 90/4 8 192

 3 سبک اجرایی 92/4 8 192
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 0 سبک درون نگر 81/4 8 192

 صورت کلی )تفکیک نشده( به 99/4 35 192

 

 ریزی استراتژیک شرکت پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه

طیف  2ه و بدون مولفه تدوین شده است و دارای گوی 13ساخته شده و دارای  (5442این پرسشنامه توسط گتز و همکاران )

 لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

 

 الف( روایی و پایایی پرسشنامه 

در پژوهش خود برای بررسی پایایی خرده مقیاسهای این پرسشنامه ضریب آلفای کرنباخ را  (5440کانسته، میتونن و کینگاس )

گزارش نمودند. همچنین  90/4تا  98/4رونباخ خرده مقیاس های این پرسشنامه را بین دامنه آلفای ک ها آن محاسبه نمودند.

( برای تعیین 1385روایی سازه این پرسشنامه را مورد برسی قرار دادند و آن را مطلوب ارزیابی نمودند. در ایران، موغلی ) ها آن

همسانی و قابلیت اعتماد پرسشنامه، از فرمول آلفای کرنباخ ثبات و سازگاری درونی و بینابینی متغیرها و به عبارت بهتر، میزان 

 .بدست آمد 92/4استفاده کرد که در نهایت ضریب آلفای کرنباخ معادل 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

انجام شد. در  53( نسخه AMOSدر پژوهش حاضر فرایند تجریه وتحلیل داده ها و انجام آزمون های آماری توسط نرم افزار )

ش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای ستونی، توصیفی از ویژگی های دموگرافیک پاسخگویان ارائه شده بخ

است و سپس آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش می شود. در بخش آمار استنباطی نیز برای بررسی فرضیه های 

معادالت ساختاری برای نشان دادن روابط خطی بین متغیرها، استفاده پژوهش از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و مدل 

 شده است.

 

 یافته های تحقیق

 ها توصیف داده

 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت

ر درصد( مرد بودند. در جدول و نمودار ذیل توزیع فراوانی ب 9/01نفر ) 154درصد( زن و  3/38نفر ) 92فرد پاسخگو  192از 

 حسب جنسیت آورده شده است.

 (: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت2جدول )

 درصد فراوانی جنس

 3/38 92 زن

 9/01 154 مرد

 144 192 کل
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 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس میزان تحصیالت

درصد(  1/50نفر ) 09درصد( تحصیالت دیپلم،  8/10نفر ) 59درصد( تحصیالت زیر دیپلم،  3/0نفر ) 9فرد پاسخگو  192از 

درصد( تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر  1/11نفر ) 51درصد( تحصیالت کارشناسی و  9/02نفر ) 89تحصیالت فوق دیپلم، 

 اند. در جدول و نمودار ذیل توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیالت آورده شده است. داشته

 فراد مورد بررسی بر اساس میزان تحصیالت(: توزیع فراوانی ا3جدول )

 درصد فراوانی میزان تحصیالت

 3/0 9 زیر دیپلم

 8/10 59 دیپلم

 1/50 09 فوق دیپلم

 9/02 89 لیسانس

 1/11 51 فوق لیسانس و باالتر

 144 192 کل

 

 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن

 38سال،  04تا  31درصد( دارای سن  2/25نفر ) 145سال،  34تا  54رای سن درصد( دا 2/53نفر ) 00فرد پاسخگو  508از 

سال به باال بودند. در جدول و نمودار ذیل  21درصد( دارای سن  3/0نفر ) 9سال و  24تا  01درصد( دارای سن  9/19نفر )

 توزیع فراوانی برحسب سن آورده شده است.

 ر اساس سن(: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی ب4جدول )

 درصد فراوانی سن

 2/53 00 سال 34تا  54

 2/25 145 سال 04تا  31

 9/19 38 سال 24تا  01

 3/0 9 سال به باال 21

 144 192 کل

 

 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار

سال،  14تا  0رصد( دارای سابقه کار د 9/39نفر ) 93سال،  2تا  1درصد( دارای سابقه کار  4/8نفر ) 12فرد پاسخگو  508از 

 3/0نفر ) 9سال و  54تا  10درصد( دارای سابقه کار  0/54نفر ) 04سال،  12تا  11درصد( دارای سابقه کار  0/59نفر ) 28

 سال و باالتر بودند. در جدول و نمودار ذیل توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار آورده شده است. 51درصد( دارای سابقه کار 
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 (: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار5جدول )

 درصد فراوانی سابقه کار

 4/8 12 سال 2تا  1

 9/39 93 سال 14تا  0

 0/59 28 سال 12تا  11

 0/54 04 سال 54تا  10

 3/0 9 سال و باالتر 51

 144 192 کل

 

 توصیف کمّی متغیرهای تحقیق )یافته های اصلی تحقیق(

 های توصیفی متغیرهای مطالعه در جدول ذیل آورده شده است. این قسمت مقادیر شاخصدر 

 (n=195های توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق ) (: مقادیر شاخص6جدول )

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین میانه مد ابعاد متغیر

 4/2 4/1 8/4 2/3 0/3 0/3 سبک قضاوتگر سبک تفکر

 4/2 4/1 9/4 0/3 9/3 9/3 سبک قانون گذار 

 4/2 4/1 8/4 9/3 8/3 8/3 سبک اجرایی 

 4/2 4/1 0/4 0/3 8/3 8/3 سبک درون نگر 

        

 4/2 4/1 9/4 2/3 0/3 0/3 کل استراتژی شرکت

 

 بررسی فرض نرمال

فرض نرمال بودن  قبل از بررسی فرضیات تحقیق، نرمال بودن متغیرهای مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی

ای استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول ذیل آورده  اسمیرنوف یک نمونه -متغیرهای مطالعه از آزمون کولموگوروف

 شده است.

0H.متغیر مورد بررسی توزیع نرمال دارد : 

1H .متغیر مورد بررسی توزیع نرمال ندارد : 

1H  
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 رای بررسی پذیره نرمال بودناسمیرنوف ب -(: نتایج آزمون کولموگوروف7جدول )

 نتیجه معنی داری آماره آزمون حجم نمونه ابعاد متغیر

 نرمال 499/4 594/1 192 سبک قضاوتگر سبک تفکر

 نرمال 559/4 403/1 192 سبک قانون گذار 

 نرمال 550/4 400/1 192 سبک اجرایی 

 نرمال 312/4 084/4 192 سبک درون نگر 

 نرمال 990/4 008/4 192 کل استراتژی شرکت

 

و با توجه به  31/4(، تاثیر مستقیم سبک تفکر مدیران با استراتژی شرکت برابر با 9با توجه به اطالعات مندرج در جدول )

معنی دار است. بر این اساس فرضیه دوم پژوهش تایید می شود و می توان گفت سبک تفکر  41/4( در سطح =t 41/1مقدار )

 ژی شرکت رابطه مستقیم و معناداری دارد. مدیران مالی بر استرات

 

 ماتریس همبستگی

از آنجا که پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر همبستگی بین متغیرها می باشد، در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهای 

 پژوهش ارائه شده است. 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش (:8جدول )

 3 2 1 متغیرها

   1 . سبک تفکر1

  1 24/4** فرهنگ سازمانی. 5

 38/4** . استراتژی شرکت3
**02/4 1 

11/1 P < **
  15/1 P < * 

( مالحظه می شود که از میان متغیرهای برونزا )سبک تفکر( و درونزا )فرهنگ سازمانی(، به ترتیب فرهنگ 8با توجه به جدول )

یب همبستگی را با استراتژی شرکت دارا می باشند که ( بیشترین تا کمترین ضر38/4( و سبک تفکر مدیران )02/4سازمانی )

 (.P<41/4هر دوی این ضرایب از نظر آماری معنی دار هستند )

 

 آزمون مدل معادالت ساختاری

در این پژوهش برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش بر استراتژی شرکت، یک مدل فرضی براساس 

شد. فرضیه های ارائه شده نیز بیانگر روابط علی میان متغیرهای موجود در مدل است. در این  پیشینة نظری و تجربی طراحی

گیرد. برای ارزیابی مدل فرضی این پژوهش، ابتدا با استفاده از  ها در قالب مدل اوّلیه صورت می پژوهش بررسی همزمان فرضیه

های برآورد شده شامل ضرایب اثر مستقیم، ضرایب اثر غیرمستقیم پردازیم. پارامتر روش بیشینة احتمال به برآورد پارامترها می

ای حاوی ضرایب برآورد استاندارد شده، خطای  باشد که برای هر کدام از این پارامترها جدول جداگانه و ضرایب اثر کل می
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که پاسخگویی به فرضیه های داری این پارامترها ارائه شده است. ضمن این  مربوط به آزمون معنی tاستاندارد برآورد و ارزش 

های برازندگی مدل و نمودار مدل برازش شده پیش  پژوهش با توجه به این ضرایب صورت می گیرد. در نهایت نیز مشخصه

 بینی استراتژی شرکت ارائه می شود.

 

 اثرات مستقیم -الف

اثرات مستقیم متغیرها می پردازیم. در  ( به بررسی فرضیه های مرتبط با9در این بخش با توجه به اطالعات مندرج در جدول )

 ادامه، جدول مربوط به اثرات مستقیم ارائه شده است.

 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم (:9جدول )

 برآوردها

 متغیرها
 t خطای استاندارد برآورد پارامتر استاندارد شده

    اثر مستقیم سبک تفکر مدیران بر:

 فرهنگ سازمانی
**03/4 40/4 82/3 

 تراتژی شرکتاس
**31/4 41/4 41/1 

    اثر مستقیم فرهنگ سازمانی بر:

 استراتژی شرکت
**38/4 43/4 40/3 

11/1 P < **
  15/1 P < * 

 

 نتیجه گیری

براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدیم که معنی داری ضریب همبستگی پیرسون در مورد میزان تاثیر 

معنی دار است؛ لذا فرض صفر رد شد و این بدان معنی است  441/4ان مالی بر استراتژی شرکت در سطح بین سبک تفکر مدیر

که بین سبک تفکر مدیران مالی بر استراتژی شرکت تاثیر مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ یعنی انسان ترجیحاتی در برخورد 

فکر گفته می شود. البته سبک های تفکر به خودی خود نه خوب دارد که به آن سبک ت ها آنبا امور پیرامونی و تفکر دربارة 

هستند نه بد، بلکه به شیوة تفکری که انسان با آن راحت تر است، گفته می شود که این عامل راهبرد یا استراتژی موقعیتی 

لبه کند. امروزه اداره قابل دفاع در یک صنعت ایجاد می کنند، به نحوی که یک شرکت می تواند از این طریق بر رقبای خود غ

سازمانهای عظیم و پیشرفته مرهون زحمات مدیران الیق، مطلع و با کفایتی است که با به کارگیری دانش، فنون و مدیریت در 

انجام این امر مهم توفیق یافته اند. پیشرفت روزافزون تکنولوژی و کاربرد رو به تزاید آن در سازمانهای مختلف، وظایف دشواری 

 تفکر نام به مهمی و ساده ابزار به باید شدن، کارآمد برای ارشد، مدیران گفت، میتوان کل طور به ه مدیران گذارده است.بر عهد

 واجتماعی اقتصادی مختلف عرصه های در برنده برگ یک عنوان به که مدتهاست استراتژیک تفکر .شوند مجهز استراتژیک

 در موفقیت راه که می دانند گرچه است. انگیز ابهام مدیران از بسیاری برای اول نگاه در معموالً مهارت این می شود. شناخته

 .کوشید آن شناخت در باید داد، ارتقا آگاهانه صورت به بتوان را مهارت این آنکه برای می گذرد. آن شناسایی از کار و کسب
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( و پرستلی، مینتی و شوآ و وبر 1394ی )(، تراب1395(، سیدی و ایزدی )1395نتایج پژوهش حاضر با یافته های محسنی )

 ( همخوانی دارد و تحقیقات غیرهمخوانی یافت نشد.5440)

 

 منابع:

ها و عملکرد سازمانی در  سازمانی در رابطه بین اجرای استراتژی گری فرهنگ (. بررسی نقش میانجی1399امیری، لیال. ) -

 د، موسسه آموزش عالی زند.های سیمان استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارش شرکت

تفکر و خالقیت در دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان ممتاز، پایان نامه  های سبک، رابطه 1394ترابی، ف،.  -

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

شناسی ارشد، دانشگاه تفکر و استرس با راهبرد های مقابله با آن، پایان نامه کار های سبک(. رابطه 1394جهانیان، ع الف،. ) -

 اسالمی، واحد تهران. آزاد

(. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز 1388رنجبر، مریم. ) -

 غرب شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 (.1) 00تغییر فرهنگ سازمانی. دانش مدیریت،  (. روش های1389زارعی متین، حسن. ) -

(. فرهنگ سازمان و تاثیر آن بر عملکرد رفتار شهروندی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی 1395سیدی، امیر، ایزدی، سارا. ) -

 .11-10، 129و فرهنگی کار و جامعه، 

پیشرفت تحصیلی میان دانشجویان رشته های  ، بررسی رابطه بین کارکردهای سبکهای تفکر و1393سیدین ناوان، ف،.  -

 آزاد(، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 95-93مختلف مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد رشت )سال تحصیلی 

 اسالمی، واحد تهران مرکزی.

. ها آنبا سبک رهبری (. بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران 1390شمسائی، فرشید، داود آبادی، زکیه، صادقی، امیر. ) -

 .9-19فصلنامه مدیریت پرستاری، سال چهارم، شماره اول، 

 عملکرد بر آن تأثیر و انسانی منابع استراتژی با شرکت استراتژی های همسویی تبیین و تعیین(. 1399گودینی، غالمرضا. ) -

 ه پیام نور، مرکز کرمانشاه.(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاغرب منطقه ای برق شرکت موردمطالعه) شرکت

انظباطی معلمان با شادی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی  های سبکتفکر و  های سبک(، رابطه بین 1395محسنی، س،. ) -

 ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 فازی. تاپسیس تکنیک اب ها استراتژی بندی رتبه و چوکا شرکت برای استراتژی (. تدوین1389محسن. ) چابکی، میرزایی -

 مدیریت. دانشکده مرکز، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی پایان نامه راهنما(، استاد) کامران سید نوربخش،

(. تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری )مطالعة 1390نهامیان، فرشید، فیض الهی، صادق. ) -

 .101-190(، 09) 10نعتی ایالم(. فرهنگ ایالم، موردی: شهرک ص
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