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 چکيده

 يیانجگیري بر عملكرد سازماني با نقش مسبك تصمیم یربررسي تأثهدف این پژوهش 

د. باشمي )مورد مطالعه: شركت پتروشیمي مارون( هاي بزرگهاي رقابتي  در شركتاستراتژي

است. براي ي ها پژوهشي توصیفآوري دادهپژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از حیث جمع

شده است. جامعة آماري این یابي معادالت ساختاري استفادهوتحلیل از روش مدلتجزیه

اده گیري تصادفي سكاركنان شركت پتروشیمي مارون هستند. بنابراین، روش نمونه  پژوهش

، براساس 95/0بودن جامعة آماري، حجم نمونه با سطح اطمینان به معلوم است كه باتوجه 

بودن پژوهش براي به پیمایشي  توجهنفر مشخص شده است. با208كوكران تعداد  فرمول

 یارهايبا استفاده از مع یایيو پا یيرواشده است. آوري داده از ابزار پرسشنامه استفادهجمع

 شده است. یدهال اس سنج يبرازش مدل در پ

ر معنادار د سازماني تأثینتایج نشان داد كه استراتژي رقابتي و سبك تصمیك گیري بر عملكر

دارد. نقش میانجي استراتژي رقابتي بر رابطه بین سبك تصمیم گیري و عملكرد سازماني نیز 

تأیید شد اما نقش تعدیلي سبك تصمیم گیري بر رابطه بین استراتژي رقابتي و عملكرد 

ند زي نمایبراساس یافته هاي تحقیق به مدیران پیشنهاد میگردد، برنامه ری سازماني رد شد.

 ت مشتریان مسئولیتابق خواسد و مطدمات جدیي خور طراحه منظعه بق و توسكه بخش تحقی

 بیشتري را قبول نمایند و از افراد نخبه در بخش تحقیق و توسعه استفاده نمایند.

سازماني، عملكرد سبك تصمیم گیري، استراتژي هاي رقابتي،  :يديکل واژگان

 معادالت ساختاري.
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 قدمهم

فرایند را به  نه ایهایي كاذ روشگیري است، بنابراین اتخترین وظیفة یك مدیر تصمیمترین و در عین حال حساساصلي

هاي متعددي در عرصه هاياي خواهد داشت. با گذشت زمان شاهد دگرگونيترین نتیجه رهنمون سازد، اهمیت ویژهآلایده

طمئن نبودن در وین در نهایت سبب مها و ابزارهاي ن توجهي به این پیشرفت اي كه بيمختلف علمي هستیم، به گونه

گیران به این تكنیكها و ابزارهاي جدید ر مجهزكردن تصمیمپردازان مدیریت سعي بها خواهد شد. بنابراین، نظریه گیريتصمیم

یاري . بستازمان اسر عملكرد سعوامل مؤثر ب گیري، شناسایي و بررسي تأثیرهاي كلیدي براي بهبود تصمیمدارند. یكي از راه

رد باید تم عملكوعي سیسكنند. براي ایجاد ناند و توجه بسیاري به آنها ميها به اهمیت شناسایي این عوامل پي بردهاز سازمان

فقیت توانند عوامل كلیدي موميا ن معیارهند. ایازمان باشاي سهتراتژيمعیارهایي انتخاب شوند كه به بهترین شكل، بازتاب اس

(، 2016هاي سازماني هستند. مطابق با تحقیق لقمان و همكاران )حال یا آیندة سازمان باشند كه خود برگرفته از استراتژي

 .Luqmanاستراتژي هاي مزیت رقابتي و سبك تصمیم گیري میتواند در جهت دهي و بهبود عملكرد سازماني تأثیرگذار باشد )

Et al, 2016)هاي رقابتي در سازمان بر عملكرد سازماني گیري و استراتژي. لذا در این مطالعه به بررسي تأثیر سبك تصمیم

 پردازیم.مي

 

 بيان مسأله

كنندگان، انتظارات مصرف ها كه مشخصه آنها جهاني شدن بازارها، ارتقاي سطح آگاهي ومحیط متالطم و متغیر شركت

سازد تا پیوسته به دنبال بهبود عملكرد خود را مجبور مي یش رقابت در بازار محصوالت است، شركتهاتغییر نیاز مشتریان و افزا

هایي هستند كه نه تنها ایجاد ارزش كنند، بلكه با استفاده از آنها دنبال كسب مزیت باشند. در این عرصه رقابت، شركتها به

ه مشتري و تسخیر قلب وي برتري یابند. ارزیابي عملكرد كسب وكار بازار نسبت به رقباي خود در نزدیكي ب بتوانند در عرصه

دستیابي به بهبود مستمر در توانایي ارزیابي و سنجش مداوم عملكرد  درا كلیت؛ زیدیریت اسیكي از مهمترین دستوركارهاي م

ر عملكرد متنوعي د ابياي ارزیتمهو سیس دانردهرد را درک كاز سازمانها نیز اهمیت ارزیابي مداوم عملك یاريسازمان است. بس

. تحوالت نوین در عرصة اقتصادي، جهاني شده و پیامدهاي آن موجب (Fernandes. Et al, 2006كار میبرند  ) سازمان به

ركنان، اگذاران، مشتریان، مدیران، كشده تا عملكرد شركتها بیشتر از گذشته مورد توجه ذینفعان قرار گیرد. سهامداران، سرمایه

كنندگان، نهادهاي دولتي، مؤسسات ارائه دهندة تسهیالت و به نوعي همه كساني كه با مؤسسات كنندگان مواداولیه، توزیععرضه

كنند. ازین رو، شناسایي عواملي كه منجر به شناخت نحوه مختلف درگیر هستند همواره این مؤسسات و سازمانها را ارزیابي مي

ریزان دهي صحیح آن به برنامهبخشد و در جهتگردد و عملكرد سازمان را بهبود ميد سازمان ميكاركرد و بازدهي عملكر

 كنند، حایز اهمیت است.سازماني كمك مي

و  رینتليي از اصوان یكترین فرایندها، در سازمان محسوب شده و به عنگیري یكي از محورياز طرفي دیگر، تصمیم

ز یرا نه اجصمیم بد و فراگردي است كه عالوه بر اتخاذ تباشيرح مطوح مطام سدیر در تمك مت یارسئولیت و مهرین ممهمت

ي صاحبنظران وي برخه نحباشد. بگیري یعني ارزیابي راه حل موجود و انتخاب بهترین گزینه ميتصمیم ود.شيي ممنته

 دتوانگیري به عنوان كاركردي مدیریتي و سازماني مي(. تصمیم1388است )قیاس،  "گیريتمام مدیریت، تصمیم"معتقدند كه 

؛ سازدشخص ميازمان را مت تأثیر قرار دهد. از طرفي هر تصمیمي چارچوب فعالیت سایر كاركنان سازمان را تحشي ساثربخ

وان یك نه عگیري مدیران بگیري فعالیتي مهم و حساس و با اهمیت است. در این میان توجه به چگونگي تصمیمپس تصمیم

اي برخوردار است، این فرایند جداي از ازماني مؤثر است از اهمیت ویژهفرایند مهم و اساسي كه بطور مستقیم بر عملكرد س

باشد. گیري مدیران مياي متأثر از سبك تصمیمپذیرد، تا حد قابل مالحظهتأثیري كه از ساختار مسئله و نوع تصمیم مي

هاي  كگیري سبكله شر بر منجن امكنند كه ایل گوناگوني را طي ميد و مراحكننيل ماوت عمورتي متفه صري بگیتصمیم

رد ا عملكه آیگردد اینست ك(. سؤالي كه در اینجا مطرح مي1385گیري میگردد )میرسپاسي و دانایي، مختلفي در تصمیم

رد سازمان گیري بر عملكت. لذا بررسي اثرات سبك تصمیمدیران اسري مگیدر تصمیماي ازماني پیامد بكارگیري سبك ویژهس
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هاي مفید در زمینه اصالح و بهبود عملكرد سازماني ریزيحلهایي جهت بهبود برنامهجهت شناسایي نوع این تأثیر و ارایه راه

 حایز اهمیت است.

یاري بس. تازمان اسرد سر عملكؤثر بل میي و بررسي تأثیر عوامگیري، شناساهاي كلیدي براي بهبود تصمیم یكي از راه

رد باید تم عملكوعي سیسكنند. براي ایجاد ناند و توجه بسیاري به آنها مياز سازمانها به اهمیت شناسایي این عوامل پي برده

قیت ا میتوانند عوامل كلیدي موفن معیارهد. اینازمان باشاي سه تراتژيمعیارهایي انتخاب شوند كه به بهترین شكل، بازتاب اس

حال یا آیندة سازمان باشند كه خود برگرفته از استراتژیهاي سازماني هستند. تئوري استراتژي رقابتي عمومي مایكل پورتر 

ه است، دها مطرح ش هایي است كه درباره مطالعة رفتار استراتژیك شركتبدون شك یكي از ماندگارترین و مؤثرترین دیدگاه

بعد از چند سال، هنوز این تئوري به عنوان پارادایم غالب در استراتژي رقابتي شناخته میشود. نگاه عمیق به دیدگاههاي دیگر 

محققان نشان دهندة آن است كه به رغم تفاوت ظاهري، آنها داراي نقاط مشتركي هستند. به طور كلي میتوان گفت كه عمالً 

تر دهازمان پیچیاي سه تراتژيا و اسدر راهبردهر قه هاتژي رقابتي پورتر مستتر هستند. ضمن اینكها در استر همة این دیدگاه

یكند تراتژي عمومي را پیشنهاد مه اسا سشود، نقش مباحث رفتاري پررنگتر خواهد شد. مایكل پورتر براي پیشي گرفتن از رقب

به واسطة عمومي شدن مفهوم  1970ه در سالهاي ه كري هزینتراتژي رهبز. اسایز و تمركاند از: رهبري در هزینه، تمكه عبارت

یوهاي براي دستیابي به موقعیت پیشرو بودن در هزینه از طریق ود شود، خده بمنحني تجربه به طور فزایندهاي متداول ش

ز ارائه میدهد و استراتژي تمركز به ایز، شركت محصوالت یا خدمات متماییكسري راهكاري عملكردي است. در استراتژي تم

(. در واقع، استراتژیهاي 1389حضور شركت در بخشهایي از بازار تأكید دارد كه بیشترین سودآوري را به همراه دارد )فیض، 

تر همورد استفاده در سازمان، تأثیر فراواني بر عملكرد آنها دارد، به شكلي كه برخي معتقدند كه انتخاب و اجراي استراتژي ب

(. مزیت رقابتي، شامل مجموعه عوامل 1389منجر به دستیابي به عملكرد بهتر براي سازمان خواهد بود. )زنجیردار و همكاران، 

سازد. به تعریفي دیگر، مزیت رقابتي هایي است كه همواره شركت را به نشان دادن عملكردي بهتر از رقبا قادر ميیا توانمندي

(. 1388هاي مشتري باالتر است)عباس زاده، براي مشتریان است، به نحوي كه این ارزشها از هزینهارزشهاي قابل ارائه شركت 

 هاي رقابتي سازمان و نوع تأثیر آن بر عملكرد سازماني در جهت بهبود عملكرد حایز اهمیت است.لذا شناسایي استراتژي

ر سازمان هاي رقابتي دگیري و استراتژيیا سبك تصمیمبا توجه به این موارد، مسأله اصلي این مطالعه بدین صورت است: آ

 بر عملكرد سازماني تأثیرگذار هستند ؟

 

 ضرورت تحقيق
صنعت پتروشیمي از جمله صنایع مهم و مطرح است گسترش روز افزون دانش بشري سبب شده است كه عملكرد این 

ایز اهمیت باشد. درواقع، امروزه صنعت نفت و صنعت باتوجه به كاركردهایي كه در سطح داخلي و خارجي خواهد داشت ح

همچنین صنعت پتروشیمي از جمله صنایع مدرن و درآمدزا براي بسیاري از كشورهاي صنعتي و نیز كشورهاي درحال توسعه 

شود. این امر سبب شده است تا فضاي رقابتي باشد و یكي از موتورهاي محرک رشد اقتصادي خیلي از كشورها محسوب ميمي

گاتنگي میان آنها برقرار شود و با توسعه روز افزون تكنولوژي و صنعتي شدن كشورها، مدیران صنایع پتروشیمي سعي بر تن

افزایش خدمات نوین با ارائه محصوالت جدید از طریق بهبود قابلیتها و عملكرد خود دارند تا از طریق ارائه خدماتي متمایزتر 

انند به مشتریان بیشتري دست یابند. آگاهي از عملكرد در تمامي ابعاد مالي و غیرمالي براي از رقبا و بهبود و اصالح عملكرد بتو

باشد. چون معیارهاي مالي براي هدایت و ارزیابي مسیرهاي سازمان در محیطهاي گیري مدیران سازمانها حیاتي ميتصمیم

د ربوط به اعمال گذشته را بازگو میكنند و نمیتواننرقابتي كافي نمیباشد، درحقیقت معیارهاي مالي فقط قسمتي از داستان م

(. 1389هدایت كافي را براي اعمالي كه امروز و فردا براي ایجاد ارزش مالي انجام میشود فراهم كنند )زنجیردار و همكاران، 

رد در عملك لذا بررسي عوامل تأثیرگذار بر عملكرد شركتهاي پتروشیمي علي الخصوص عوامل غیرمالي عملكرد جهت بهبود

 پتروشیمي الزم و ضروري است.
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 چهار چوب نظري

 گيري و عملکرد سازمانیارتباط بين سبك تصميم

عنوان تصمیماتي كه به طور كلي جهت یك سازمان و پایداري آن در ( تصمیمات استراتژیك را به2007آساري و رازاک )

هد، دبیني كه احتماال در محیط كسب و كار حیاتي سازمان رخ ميشمواجهه با رویدادهاي قابل انتظار، قابل تغییر و غیرقابل پی

بیني محیط كسب و كار قرار گیران تحت تأثیر ماهیت غیر قابل پیش. تصمیم(Asaari and Razak, 2007) بیان كردند

هده گذارد را بر عمي هاي آنها تأثیرگیري روزمره در مورد موضوعاتي كه بر سازمانگیرند و به همین علت مسئولیت تصمیممي

 گیري توسط مدیریت یك سازماندهند. بنابراین، نحوه رسیدن به تصمیمهایي را براي حل مشكالت ارائه ميحلگیرند و راهمي

 .(Luqman. Et al, 2016) گذاردگیري آنها، بر عملكرد سازماني تاثیر ميسبك تصمیم -

نند كه در ساخت مفهوم اقتضائي، عملكرد سازماني به تناسب بین زمینه ك( استدالل مي2008اورتگا و همكاران )-پرتوسا

-Pertusaها بستگي دارد)گیري است( و فرآیندهاي استراتژیك سازمانسازماني، ساختار آن )این به مفهوم سبك تصمیم

Ortega. Et al, 2008). ثیرات متفاوتي بر گیري متفاوت تاهاي تصمیمدهد كه سبكهاي مطالعات قبلي نشان ميیافته

 . (Rehman Et al, 2012 ؛ Amzat & Idris, 2012عملكرد سازماني دارند كه ممكن است مثبت یا منفي باشند )

هاي حل مسئله، از جمله عوامل دیگر، بر راهبردهاي رقابتي واحدهاي برخي مطالعات دیگر همچنین دریافته اند كه سبك

 .(Luqman. Et al, 2016گذارد)تجاري تأثیر مي

 

 ارتباط بين استراتژي رقابتی و عملکرد سازمانی

دیده ها انجام گرتحقیقات تجربي براي نشان دادن تأثیر ساختار سازماني بر عملكرد اقتصادي سازماندر برخي مطالعات، 

ا ادعاي خود در از آن به بعد، نظریه اقتضائي ب .است و استدالل شده است كه عملكرد سازماني بستگي به ابعاد محیطي دارد

 یابد و همچنان رویكردادبیات مدیریت استراتژیك سازماني همچون یكي از رویكردهاي اصلي مطالعه طراحي سازماني ادامه مي

. این تئوري تمركز (Luqman. Et al, 2016گیرد)نظري در حال حاضر به مطالعات سازماني بیشتر مورد استفاده قرار مي

 ه ساختار است و نگراني آن در مورد تناسب استراتژیك یا مطابقت بین استراتژي و محیط  است.بیشتر بر استراتژي نسبت ب

پارنل  "ند.كگیري استراتژي رقابتي، یك شركت را به محیط خود مرتبط ميماهیت شكل"كند كه پورتر، بي تردید بیان مي

ان است، كه یك استراتژي مناسب با محیط تجاري كند كه پایدارترین استراتژي استراتژیك یك سازم(، پیشنهاد مي2013)

اگرچه، یكي از نگراني اصلي نظریه اقتضائي، این است كه چگونه یك سازمان به تناسب استراتژیك با محیط  كند.كسب مي

ال نیز اعم هاي سازمانيدست یابد تا عملكرد را با توجه به ساختار آن ارتقاء دهد، اما به تعدادي از مطالعات مربوط به ویژگي

ها مورد رو، پیشینه نظري این مطالعه براي ایجاد ارتباط بین سازهاز این گیري یا استراتژي.رهبري، ساختار تصمیم شده است،

آل و نوع سازمان براي همه انواع بالقوه محیط پردازان اقتضائي معتقدند كه هیچ نوع ایدهبا این حال، نظریه گیرد.بررسي قرار مي

هاي ساختاري سازماني و محیط كسب و كار، ویژگي -رد؛ هر سازمان باید یك عنصر سودمند بین عناصر جزئي وجود ندا

( معتقدند سازماني مؤثرتر و كارآمدتر است كه 2003مایلز و اسنو ) .(Parnell, 2013استراتژي رقابت را بدست آورند)

 Milesاستراتژیك دست یابند و راهبردهاي بازار را تكمیل كنند) ها بتوانند به تناسبهایي را ایجاد كند كه سازمانمكانیسم

and Snow, 2003). ي تعدیل شده یا میانجي بین استراتژي رقابتي وبراي دستیابي به این تناسب استراتژیك، باید رابطه 

 .(Luqman. Et al, 2016گیري مورد استفاده در ارتقاي عملكرد سازماني، وجود داشته باشد)شیوه تصمیم

 

 پيشينه تحقيق
تجزیه و تحلیل تجربي از استراتژیهاي رقابتي و عملكرد سازمان، پنج (، در تحقیقي با عنوان 2016لقمان و همكاران )

كند كه میتواند به سازمان ها كمك كند تا كسب و كار خود را افزایش دهند و بازده خود را ویژگي استراتژیك را شناسایي مي

گیریهاي عملكرد به طور قابل توجهي به اندازه پورتر دهد كه تمام استراتژیهاي رقابتي عموميشان مياین ن .افزایش دهند

این تحقیق نشان مي دهد كه سه استراتژي رقابتي عمومي با عملكرد غیر  سازماني به استثناي استراتژي تمركز مرتبط است.
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ي مي توانند به سازمان هایي كمك كنند تا اهداف عملكرد مالي مالي مواجه هستند و استراتژي هاي تمایز و هزینه هاي رهبر

 .خود را به دست آورند

(، در تحقیقي با عنوان استراتژیهاي رقابتي و عملكرد شركت: نقش واسطه اي اندازه گیري 2013تراتنسیكول و همكاران )

و به طور قابل توجهي عملكرد شركت را از عملكرد، نشان دادند كه به طور كلي، تمام استراتژي هاي رقابتي به طور مثبت 

به طور خاص، استراتژي تمایز شركتها نه تنها تاثیر مستقیم و قابل توجهي بر . طریق اندازه گیري عملكرد افزایش میدهند

ي رهبر استراتژي. عملكرد شركت دارد بلكه تاثیرات غیرمستقیم و قابل توجهي بر عملكرد شركت از طریق اقدامات مالي دارد

با این حال، این اقدامات به طور  هزینه كه شركتها دنبال مي كنند، به طور مستقیم بر عملكرد شركت تاثیر نمي گذارد.

 .(Teeratansirikool. Et al, 2016)غیرمستقیم و قابل توجهي از طریق اقدامات عملكرد مالي انجام مي شود

 

 فرضيات پژوهش
 است:هاي پژوهش به شرح زیر تنظیم شده پژوهش، فرضیهبر اساس بررسي چهارچوب نظري و پیشینه 

 گیري بر عملكرد سازماني تأثیر معنادار دارد.: سبك تصمیم1فرضیه 

 : مزیت رقابتي بر عملكرد سازماني تأثیر معنادار دارد.2فرضیه 

 .داردنقش تعدیلي بر رابطه مزیت رقابتي بر عملكرد سازماني  گیريسبك تصمیم: 3فرضیه 

 دارد.گیري بر عملكرد سازماني : مزیت رقابتي نقش میانجي بر رابطه سبك تصمیم4 فرضیه

 ( ارائه شده است. 1)شكلمطالعه در  يفوق الذكر، مدل مفهوم ي و فرضیاتنظر اتیبراساس ادب
 

 
 

 مدل مفهومي پژوهش(1شكل )
 

 ی تحقيقشناسروش 

است. داده هاي تحقیق ها از نوع توصیفي پیمایشي  داده جمع آورياز حیث  و هدف از نوع كاربردي از نظراین پژوهش 

 (2016سازه هاي تحقیق از پرسشنامه استاندارد لقمان و همكاران )براي سنجش از طریق پرسشنامه جمع آوري شده است و 

ري با بعد تحلیلي، رفتاري، مفهومي و دستو 4سوال، سبك تصمیم گیري با  6كه در ان عملكرد سازماني با  استفاده شد
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سوال سنجیده  16هاي رقابتي با سه بعد استراتژي تمركز، استراتژي رهبري هزینه و استراتژي تمایز، با سوال، استراتزي12

جهت محاسبه . باشدمينفر  450تعداد آنها كه  باشديمارون م یميكاركنان پتروش هیكل قیتحق نیا يجامعه آمارشده است. 

 بدست آمده است.نفر  208درصد برابر با  5در سطح اطمینان  فرمول كوكراناز با استفاده حجم نمونه موردنیاز براي پژوهش 

 

𝑛 =  

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2 − 1)

=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052

1 +
1

450
(

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 − 1)

= 208 

 

= n حجم نمونه 

 نفر میباشد( 450 )در این مطالعه حجم جامعه 

 درصد لحاظ شده است( 5در این مطالعه سطح اطمینان ) نسبت افراد جامعه كه داراي یك ویژگي خاص هستند 

 
 اشتباه مجاز  

روایي محتوایي از طریق نظر خبرگان و روایي سازه با استفاده از تحلیل عاملي تأئیدي مورد بررسي قرار گرفت. براي آزمون 

 .استفاده شد SPSS v.22  و PLS v.3افزارهاي ل سازي معادالت ساختاري و از نرمفرضیه ها از مد

 

 یافته هاي تحقيق

 آمار توصيفی

مشخصات پاسخ دهندگان در این مطالعه با استفاده از متغیر هاي جمعیت شناختي جنسیت، سن، سطح تحصیالت ودرامد 

 ( گزارش شده است.1قرار گرفت كه نتایج آن در جدول) ها، مورد بررسيماهیانه صرفاً جهت گزارش سیماي آزمودني
 

 ( آمار توصيفی پاسخ دهندگان1جدول)
 

 درصد فراواني فراواني گروه متغیر درصد فراواني فراواني گروه متغیر

 جنسیت

 31.2 65 زن

 مدرک

فوق دیپلم و 

 كمتر
1 0.5 

 42.8 89 لیسانس 68.3 142 مرد

 42.3 88 فوق لیسانس 0.5 1 بدون پاسخ

 سن

 13.9 29 دكتري 0.5 1 سال 21-25

 0.5 1 بدون پاسخ 11.5 24 سال 30- 26

درامد  28.8 60 سال 31-35

 ماهیانه

)برحسب 

میلیون 

 تومان(

 4.3 9 3كمتر از 

 27 56 5الي  3.5بین  40.9 85 سال 36-40

 52.4 109 8الي 5بین  17.6 37 سال و باالتر 41

 0.5 1 بدون پاسخ
 14.9 31 8باالي 

 1.4 3 بدون پاسخ

 

 
 

N

p

 p1 q

d
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 آمار استنباطی
 مدل سازي معادالت مختص كه واگرا و همگرا روایي معیار دو توسط پرسشنامه بررسي روایي و پایایي مدل: روایي

اید براي هر داردكه ب اشاره آن بعد تبیین در یك بعد هايشاخص توانایي میزان به همگرا روایي شد. بررسي است، ساختاري

 با بیشتري همبستگي بایستي پژوهش سازه هاي مدل كه است مطلب این بیانگر نیز واگرا روایي و بیشتر باشد 5/0سازه از 

 یایيپا يمدل به بررس یایيسنجش پا يبرا(. 1395)عادل اذر و غالمزاده،  دیگر سازه هاي با تا باشند داشته خود سؤاالت

مناسب  ینیسؤاالت در تب یيتوانا یزانگر م یانكرونباخ ب يآلفا یبكرونباخ پرداخته شد. ضر ياو آلف  یبي، بارهاي عامليترك

 يبرازش كاف يبرا یكدیگربعد به  یكسؤاالت  يهمبستگ یزانم یزن یبيترك یایيپا یبضر ینابعاد مربوط به خود است. هم چن

هاي متغیر مكنون، در مدل (. پایایي هریك از نشانگر1395كند )عادل اذر و غالمزاده،  يرا مشخص م یريگ ازهاند يمدل ها

PLS هاي متغیر مكنون مربوطه شود. ارزش هریك از بارهاي عاملي نشانگربارهاي عاملي هر نشانگر مشخص مي توسط میزان

 است.آورده شده ( 3و )( 2در جدول شماره ) یج(. نتا1393داوري و رضازاده، باشد ) 4/0بایست بزرگتر یا مساوي مي
 

 متغيرهاي پژوهش روایی همگرا و پایایی(  نتایج 2جدول )
 

 

 

 قابلیت اطمینان سازگاري دروني

(Internal Consistency 

Reliability) 

 اعتبار همگرایي
(Convergent 

Validity) 

قابلیت اطمینان شاخص 

(Indicator 

Reliability) 

 زیر سازه سازه

آلفاي 

 كرونباخ

(>0.7) 

پایایي تركیبي 

(Composite 

reliability ) (>0.7) 

AVE (>0.5) 
Outer Loading 

(>0.6) 

سبك 

 گیريتصمیم

 

 الفاي كرونباخ

0.913 
 

 پایایي تركیبي

0.926 
 

(AVE)0.511 

 0.674 0.861 0.758 دستوري

Q1 0.814 

Q2 0.834 

Q3 0.815 

 0.674 0.861 0.758 تحلیلي

Q4 0.794 

Q5 0.844 

Q6 0.825 

 0.684 0.866 0.769 مفهومي

Q7 0.852 

Q8 0.816 

Q9 0.812 

 0.723 0.887 0.808 رفتاري

Q10 0.858 

Q11 0.887 

Q12 0.804 

 استراتژي رقابتي

 

 الفاي كرونباخ

0.940 

 

 پایایي تركیبي

0.947 
 

(AVE)0.527 

 0.676 0.893 0.840 تمركز

Q13 0.810 

Q14 0.818 

Q15 0.845 

Q16 0.815 

 0.638 0.913 0.886 تمایز

Q17 0.803 

Q18 0.779 

Q19 0.807 

Q20 0.842 

Q21 0.801 

Q22 0.757 

رهبري 

 هزینه
0.860 0.896 0.590 

Q23 0.810 

Q24 0.796 

Q25 0.751 
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Q26 0.768 

Q27 0.795 

Q28 0.682 

 عملكرد سازماني

 الفاي كرونباخ

0.869 

 

 پایایي تركیبي

0.901 
 

(AVE)0.604 

- 0.869 0.901 0.604 

Q29 0.749 

Q30 0.770 

Q31 0.786 

Q32 0.820 

Q33 0.776 

Q34 0.760 

 

 متغيرهاي پژوهش روایی واگراي(  نتایج 3جدول )
 

 مفهومي عملكرد سازماني رهبري هزینه رفتاري دستوري تمركز تمایز تحلیلي 

        0.821 تحلیلي

       0.799 0.571 تمایز

      0.822 0.742 0.614 تمركز

     0.821 0.599 0.556 0.606 دستوري

    0.850 0.619 0.811 0.705 0.655 رفتاري

   0.768 0.693 0.524 0.741 0.770 0.537 هرهبري هزین

  0.777 0.732 0.640 0.535 0.717 0.671 0.525 عملكرد سازماني

 0.827 0.643 0.668 0.737 0.611 0.740 0.678 0.700 مفهومي

 مؤید مطلب، این و بوده بیشتر 5/0از سازه ها به مربوط AVE مقادیر تمامي است، آمده (1جدول) در كه گونه همان

 هايهاي مرتبط با متغیرهمچنین تمامي مقادیر سنجه .است قبول حد قابل در حاضر پرسشنامه همگراي روایي كه مي باشد این

هاي گیري از پایایي كافي در زمینه نشانگرتوان گفت مدل اندازهاست. بنابراین مي 4/0اند باالتر از مكنون مشخص شده

قدار ها در این مطالعه از حداقل منهایتا، ضریب آلفاي كرونباخ و پایایي تركیبي تمامي متغیر متغیرهاي مكنون برخوردار است. 

 نیز بیانگر برقرار بودن روایي واگراي مدل مي باشد. (2بیشتر است. نتایج جدول) 7/0

 

 نتایج فرضيات تحقيق
آزمون فرضیات و برازندگي مدل  جهت 2و روش حداقل مربعات جزئي 1یابي معادالت ساختاريدر این پژوهش از مدل 

گیري( كه ارتباط متغیرهاي آشكار با نماید: مدل بیروني )مدل اندازهزمان دو مدل را بررسي مي هم PLSاستفاده شده است. 

كند و مدل دروني )مدل ساختاري(، كه ارتباط متغیرهاي پنهان با متغیرهاي پنهان دیگر را متغیرهاي پنهان را بررسي مي

( ارائه گردیده است. باید در 4(. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در جدول )1395كند )عادل اذر و غالمزاده، گیري مي هانداز

 ( باشد.96/1، -96/1خارج از بازه ) t-valueدر صورتي مورد تأئید مي باشد كه  05/0نظر گرفت فرضیه در سطح معني داري 

 "سازماني تأثیر معنادار دارد.گیري بر عملكرد سبك تصمیم "فرضیه اول

                                                           
1 Structural Equation Modeling (SEM) 
2  Partial least Squares (PLS) 

http://www.joas.ir/


 62 -74، ص  1399، پاییز 19پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 > sig=0.03)گیري بر عملكرد سازماني، تاثیر مثبت معنادار نشان داد كه سبك تصمیم 3نتایج تحلیل در جدول 

 باشند.(  مي2008اورتگا و همكاران )-(، پرتوسا2016، دارد. این یافته در راستاي تحقیق لقمان و همكاران )(0.05

 "بتي بر عملكرد سازماني تأثیر معنادار دارد.استراتژي رقا "فرضیه دوم

 > sig=0.00)مشخص نمود كه استراتژي رقابتي بر عملكرد سازماني، تاثیر مثبت معنادار  3نتایج تحلیل در جدول 

(، تراتنسیكول  و همكاران 2015(، سعیدي و همكاران )2016، دارد. این یافته در راستاي تحقیق لقمان و همكاران )(0.01

 باشند.( مي1390(، خوشسیما و جعفرنژاد )2013)

 "گیري بر عملكرد سازماني دارد.استراتژي رقابتي نقش میانجي بر رابطه سبك تصمیم "نتیجه فرضیه سوم  

گیري بر عملكرد سازماني، نقش میانجي نشان داد كه استراتژي رقابتي بر رابطه سبك تصمیم 3نتایج تحلیل در جدول 

  VAFمقدار آماره باشند.( مي2016، دارد. این یافته در راستاي تحقیق لقمان و همكاران )(sig=0.00 < 0.01)مثبت معنادار 

گیري بر عملكرد سازماني صدم از اثر كل سبك تصمیم76مي باشد، كه نشان مي دهد تقریبا  0.760میانجیگري مزیت رقابتي 

 شود كه بسیار قابل توجه است.یین مياز طریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجي مزیت رقابتي تب

رقابتي، با استفاده از ازمون میانجي گري ابعاد مزیت رقابتي این نتایج به دست  استراتژيبا توجه به تایید نقش میانجي 

رهبري عملكرد سازماني  و مسیر سبك تصمیم گیري تمركز گیري سبك تصمیم( در مسیر tامده است:  مقدار آماره )

درصد و سطح  99.99توان چنین بیان كرد كه در سطح اطمینان مي باشد، مي 2.57بزرگتر ازعملكرد سازماني هزینه 

سبك تصمیم ( در مسیر tگري ابعاد رهبري هزینه و تمركز مورد تأیید مي باشد.  اما مقدار آماره )نقش میانجي 0.01خطاي 

باشد كه نشانگر این است این بعد از مزیت رقابتي نقشي در مي  1.64عملكرد سازماني  كوچكتر از  <-تمایز  <-گیري 

 گري در مسیر سبك تصمیم گیري بر عملكرد سازماني ندارد.میانجي

 "رقابتي بر عملكرد سازماني دارد. استراتژيگیري نقش تعدیلي بر رابطه سبك تصمیم "نتیجه فرضیه چهارم  

طه استراتژي رقابتي بر عملكرد سازماني، نقش تعدیلي معنادار گیري بر رابنتایج تحلیل مشخص نمود كه سبك تصمیم

(sig=0.154 > 0. 1) ( مي2016، ندارد. این یافته در راستاي تحقیق لقمان و همكاران ).باشند 
 

 ( نتایج ازمون فرضيات تحقيق4جدول)
 

 مسیر فرضیه
Original 

Sample 

T 

Statistics 

P 

Values 

 031/0 164/2 164/0 سازماني عملكردسبك تصمیم گیري  اول

 000/0 925/7 638/0 عملكرد سازمانيي رقابتي استراتژ دوم

 سوم

عملكرد ي رقابتي استراتژ سبك تصمیم گیري 

 سازماني
520/0 522/7 000/0 

 760/0 میانجیگر VAFآماره 

اطالعات تكمیلي 

 براي فرضیه سوم

 197/0 293/1 061/0 عملكرد سازمانيتمایز سبك تصمیم گیري 

 رد میانجیگرتمایز VAFآماره 

 003/0 030/3 207/0 عملكرد سازمانيتمركز سبك تصمیم گیري 

 590/0 میانجیگرتمركز VAFآماره 

 000/0 410/4 272/0 عملكرد سازمانيرهبري هزینه سبك تصمیم گیري 

 654/0 میانجیگري رهبري هزینه VAFآماره 

 154/0 429/1 -039/0 عملكرد سازمانيي رقابتي استراتژ ري*سبك تصمیم گی چهارم

 بحث و نتيجه گيري
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هاي هاي رقابتي و عملكرد سازماني در شركتگیري، استراتژيهدف اصلي این مطالعه بررسي ارتباط بین سبك تصمیم

طراحي شد كه در راستاي  بزرگ )مورد مطالعه: شركت پتروشیمي مارون( بود. یك مدل براي توصیف روابط تحت مطالعه

اند سنجش عملكرد داراي نقش مهم است و یك ( بود. همانطور كه مطالعات قبلي اشاره كرده2016تحقیق لقمان و همكاران )

ابزار مهم در اجراي استراتژیهاي رقابتي است كه میتواند به بهبود عملكرد شركت منجر شود لذا شناسایي فاكتورهاي تأثیرگذار 

گیري ره مورد بررسي تحقیقات مختلف بوده است. در این مطالعه نتایج تحقیق از تأیید تأثیر مستقیم سبك تصمیمبر آن هموا

یري و عملكرد گو استراتژي رقابتي بر عملكرد سازماني داللت دارد. نقش میانجي استراتژي رقابتي بر رابطه بین سبك تصمیم

ي گیري بر رابطه بین استراتژي رقابتي و عملكرد سازمانش تعدیلي سبك تصمیمسازماني نیز مورد تأیید واقع شده است. اما نق

اني نیز د، عملكرد سازمكنمعنادار نبود. این نتایج بیانگر این امر است، زماني كه استراتژي رقابتي توسعه و افزایش پیدا مي

گیري با شناخت از نوع سبك تصمیم ر است.رد برتراي عملكیابد. همان طور كه بیان شد، استراتژي رقابتي معیاري ببهبود مي

هایي سازمان  ساختار، استراتژي و عملكرد را فراهم آورد. بنابراین در و استراتژي مزیت رقابتي میتوان زمینه هاي كاربرد موثر

ه بهبود عملكرد برخوردار مي باشد، باید به طور مستمر ب  گیري از اهمیت قابل توجهياستراتژي و سبك تصمیم كه تدوین

در  گیري سازماني داشته باشد تا بتوانداز ابزار استراتژي و تصمیم سازمان توجه كرده و سعي در جهت استفاده هر چه بهتر

  حفظ نماید.  محیط پر رقابت دنیاي امروز سرمایه هاي سازمان را

شنهادات كاربردي در راستاي این چالشها و پی شده مورد مطالعه یيشناسا يهاحاضر چالش یقتحق يها یافتهبا توجه به 

 امده است: 6و  5در جدول 
 

 هاي شناسایی شده در پتروشيمی مارون(چالش5جدول)
 

 علل و دالیل وقوع عنوان مسئله یا چالش ردیف

 خرید مواد اولیه با ارز آزاد بودن قیمت مواد اولیهباال 1

 كاهش صادرات 2
نرخ ارز، فروش با ارز تك  المللي، نوسانات شدیدهاي بینتحریم

 درصد قیمت پایه بورسي 10نرخي اجباري، صادرات زیر 

 انحصار توسط اقتصاد دولتي 3
عدم وجود نظام رگوالتوري براي حوزه نفت، پتروشیمي و سایر 

 گذاري دولتيها از نظام قیمتهاي مرتبط، تبعیت قیمتبخش

4 
محدودیت براي مشاركت مالي و جذب 

 خارجي گذاريسرمایه
 هاي بین الملليتحریم

 عدم رضایت شدید منابع انساني 5

ممنوعیت انتقال كاركنان،  احساس بالتكلیفي كاركنان قراردادي، 

ساله، تضعیف تعهد و عالقه  5هاي اجباري ماموریت به خدمت

 كاركنان

6 
ي بردارتاخیر و طوالني بودن فرایند بهره

 هاي تازه تاسیس شدهاز پروژه

نیروي انساني كافي، مواد اولیه الزم، موانع و ساختارهاي فقدان 

 بروكراسي دولتي

7 
ها و عدم  ارتباط مناسب با دانشگاه

 محصوالت دانش بنیان
 ایزوله بودن صنعت و دانشگاه با یكدیگر در ساختار سازمان
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 هاي ارائه شده(پيشنهادهاي کاربردي بر اساس فرضيه6جدول )
 

 مورد نظر چالش پیشنهادها فرضیه

 اول

اي) كاركنان، فیدبك مشتریان، درجه 360گیري مفهومي از كمك استفاده از سبك تصمیم-

به  كنندگان( براي دریافت پیشنهادهاي متنوع )طوفان فكري( راجعكنندگان و توزیعتامین

حل احتمالي  جهت بهبود ساختارهاي سازماني  ضمن  كسب اطالعات صحیح و بدون راه

 ها بهره برد.توان از آن براي رفع چالشاست كه ميسوگیري 

ارائه پاداش مادي)نقدي، رفاهي و غیره( و معنوي)ارتقاء، تغییر سمت طولي و عرضي -

متناسب با عالقه كاركنان( به كاركنان و مدیران میاني و عملیاتي جهت ترغیب ارائه 

 سنتي سازماني. گیري جهت بهبود ساختارهايها و معیارهاي بهتر تصمیمگزینه

 هاگیري و ارائه لیست تصمیمفرایندكاوي كامل سازمان و شناسایي نقاط بحراني تصمیم-

5-6-7 

 دوم

سازي بیشترین مزیتي كه هاي ارائه شده رقبا و پیادهدرصدي رفتار و مزیت 99شناسایي -

 باالترین امتیاز را از جلسات تحلیل رقبا دریافت كرده است.

 یونیك و منحصر بفرد در ابعاد جهانيارائه محصوالت -

 سال اول 3و ادامه وابستگي به شیوه قیمت گذاري نفوذي در  3نیچ ماركتینگ-

 برگزاري رویدادهاي دانشگاهي جهت شناسایي بهترین راهكار رقابتي-

 هاي سازماني جهت استقرار مدیریت دانشسیستمي كردن صد در صد فعالیت-

 هاي خبره بازاریابي در سطح جهانيیستمبهره بردن از مزیت رقابتي س-

1-2-6-7 

 سوم

گیري چابك با ساختار هوش مصنوعي در مقابله با افزارهاي به روز تصمیماستفاده از نرم--

 هاي مختلفوضعیت

ه ها) بهاي منحصربفرد جدید از آنتركیب وقایع نامتجانس بایكدیگر و استخراج مزیت-

 متوازن و غیره( ، امتیازبندي swotشیوه ماتریس 

ایجاد و احداث واحدي مختص تحلیل رقبا و ایجاد مزیت رقابتي پایدار)با تولید ارزش براي -

 محصوالت( در ساختار سازماني

3-4-7 
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