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 چکیده
های رهبری استراتژیک از طریق مراوعه به نظریات و تعاریف ارائه  این پژوهش با هدا تدوین مللفه

های مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان  سوی متخصصین و بررسی تلابق آن با ویژگی شده از

انجام شده است. در حقیقت وامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی متشکل از تعاریف ارائه شده از 

 20بوده و در بخش کمی  2082تا سال  8310نظران رهبری استراتژیک حد فاصل زمانی  سوی صاحب

باشد. برای دستیابی  اند می یران ارشد دانشگاه فرهنگیان که حاضر به همکاری در پژوهش بودهنفر از مد

به اهداا فوق از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است، در مرحلۀ کیفی برای استخراج و تدوین 

ه از روش تحلیل محتوای کیفی و در مرحلۀ کمی از روش ملالعه موردی توصیفی استفاده شد ها مللفه

هایی چون خرد  دهد از ونبه فردی، رهبری استراتژیک دارای ویژگی های پژوهش نشان می است. یافته

پذیری، ظرفیت وذب، ظرفیت تنظیم و تنش خالق است. از نظر  مدیریتی، یادگیرندگی، انعلاا

ه حال و ها با استراتژی سازمان، یکسان نگری ب های پیوند فعالیت سازمانی، رهبر استراتژیک با ویژگی

وری و بهبود مستمر، انگیزش و ترغیب، مدیریت تغییر، نظارت مستمر،  آینده، مدیریت سراسری، بهره

شود. در حوزه محیلی نیز یک رهبر استراتژیک باید با  رابله تنگاتنگ رهبر و پیرو و غیره شناخته می

بینی کردن،  نگری، پیش رصد کردن محیط اطراا سازمان، تفکر استراتژیک، تبیین مسیر صحیح، آینده

های خود لحاظ کند. همچنین نتایج پژوهش  مزیت رقابتی، مشتری مداری و توسعه بازار را در برنامه
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های دیگر رهبری استراتژیک برای مدیران  نشان داد که به غیر از ویژگی مزیت رقابتی تمامی ویژگی

 ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان ضروری شناخته شد.

تحلیل محتوای کیفی، دانشگاه فرهنگیان، رهبری استراتژیک. کلید واژگان:
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مقدمه
رهبری استراتژیک از مفاهیم ودید ملرح شده در حوزه مدیریت است. علیرغم اینکه تاکنون تعاریف 

صورت  های گوناگونی برای آن ارائه شده است، اما تحقیقات وامعی که در این خصوص به و مدل

ها را در پی داشته باشد صورت نپذیرفته است، بنابراین  های ارتقاء کارایی سازمان هکاربردی زمین

 .شود میبررسی نظامند این مفهوم ضروری احساس 

ها و  های بازی تئوری»وکار را در کتاب  اولین نویسندگان مدرنی که ارتباط بین مفهوم استراتژی و کسب

بودند. ملالعه استراتژی همراه  8327در سال  2ورگنسترینملرح کردند، وان نئومن و م 8«رفتار اقتصادی

شروع به تحقیق  2و سازمان کارنگی 9آغاز شد، زمانی که فورد فندیشن 8320با مفهوم مدیریت در دهه 

 8323در  2وکار کردند؛ همزمان با تحقیق ریپورت ریزی آموزشی مدارس مدیریت کسب در زمینه برنامه

سیاست »ر را گسترش داد. این ملالعات رشته نهایی با عنوان وکا که ملالعات مدیریت کسب

 .(811-812، ص2082، 7)راندا و مارتینرا توصیه کرد  1«وکار کسب

کارایی سازمان را در بسیاری از تعاریف های رقابتی و  های دیگر در حال حاضر مزیت برخی از ایده

که یک گروه  درحالی (.22-82، ص2009، 1سکیسن)هیت، ایرلند و ها ها موردتووه قراردادند استراتژی

دانند که از طریق آن، سازمان تصمیمات خود را بر اساس  از نویسندگان، استراتژی را فرآیندی می

های  ای از فن ؛ دیگران استراتژی را مجموعه(29-83، ص8339، 3)ویتینگتون گیرد اهداا پیشرو می

باید  (.228، ص8338، 80)نایتس و مورگان اند واقعی برای ساختن تصمیمات در سازمان متصور شده

به این نکته اذعان کرد که استراتژی منشأ تغییر درون سازمان است. محیط سازمان، نیز یکی از عناصر 

 .مهم در تعریف استراتژی است
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خوبی تشریح  های متعدد رهبری استراتژیک به حال، ونبه ( معتقد است که تابه2088) 8اسالوینسکی

دانند که باید  ای می نشده و توافق همگانی بر سر تعاریف آن ووود ندارد. بعضی آن را ناظر به رهبری

کنند.  عنوان سر تیم گروه مدیریت تلقی می تک افراد سازمان اورا شود و بعضی آن را به برای تک

. (33 ص، 2089، 2)کارتر و گریر تحقیقات اندکی با مفهوم رهبری استراتژیک به انجام رسیده است

های رهبری  ای از مدل های یکپارچه پردازان به ارائه رویکرد اگرچه در ادبیات موضوع، بعضاً نظریه

 اند. ها نیز موردنقد سایر دانشمندان قرارگرفته اند، همین مدل استراتژیک مبادرت ورزیده

امین ظاهری و پنهانی اند، دارای مض بررسی قرار گرفته تعاریف رهبری استراتژیک که در تحقیق مورد

 ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. هستند که برای به دست آوردن آن

شدن، ظهور  تغییر کرد؛ علت این تغییر عواملی چون وهانی 28ها با شروع قرن  شرایط سازمان

 .توان قرن دانش نامید این قرن را می (.2، ص2089، 9)دورسماهای مدرن است  دمکراسی و فنّاوری

یابد و نشر آن باعث  کند، افزایش می ها، زمانی که نشر پیدا می دانش برخالا منابع فیزیکی سازمان

شان بیشتر روی ظرفیت  های فیزیکی نسبت به سرمایهدر این شرایط  ها سازمانشود.  گسترش آن می

ها با شرایلی روبرو  سازمان .(282-818، ص2008، 2کلوی )مککنند  یادگیری و هوشمندی، تکیه می

، 8313، 2)آیزنهارت ن دهندپذیری و سازگاری از خود نشا اند که باید سرعت و قابلیت انعلاا شده

عنوان کسی که فقط در درون سازمان باشد و افراد را برای انجام کارهای  دیگر رهبر به (.271-229ص

ند و با ک شود، زیرا محیط سازمان به داخل سازمان فشار وارد می خود تهییج کند، ملثر واقع نمی

 شود. راستا می فشارهای درونی سازمان هم

گویی به این شرایط، ساختارهای عمودی  ها با محیط بسیار رقابتی مواوه هستند و برای پاسخ سازمان

داده  کند، وای خود را به ساختارهای افقی  تنهایی همه موارد را رصد می یک رهبر به که در رأس آن

عنوان یک منبع، وایگاه  و منابع فیزیکی اهمیت ندارد، بلکه دانش به است. در این ساختار، فقط تولید

ها و رویکردهای قبلی  محور، مدل دهد و با رفتن به سمت کار تیمی دانش ای را به سازمان می ویژه

 رهبری، دیگر مفید فایده نیستند.
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رای ادامه حیات گذاشت و ب رفته تغییرات محیط روی کارایی سازمان تأثیر می در شرایلی که رفته

سازمان باید با این محیط بسیار پیچیده و متالطم ارتباط داشت، به اعتقاد برخی از پژوهشگران و 

ها در محیط  های رهبری اقتضایی برای سازمان (، دیگر تئوری8312) 8نویسندگان همچون هوسمر

باید به استراتژی سازمان رقابتی کارساز نیست و وظایف مدیر و رهبر را باید از هم تفکیک کرد. رهبر 

که در ارتباط با محیط بیرونی سازمان است، تووه مداوم داشته باشد. بر اساس این تفکر، همبریک و 

معروا شد. اساس تئوری پله  9ملرح کردند که به تئوری پله باالتر 8312ای را در سال  نظریه 2مایسون

کند، بنابراین سازمان،  تراتژیک ایفای نقش میکه رهبر در سلح اس باالتر این است که با تووه به این

این تئوری،  (.827-897، ص2080، 2کلی و مارک)های مدیر ارشد سازمان است  بازتاب درک و ارزش

های سازمان  تجربه و ارزش گذار مفهوم رهبری استراتژیک شد. در واقع، دانش، نقله علفی بود که پایه

گذارد و انتخاب استراتژی سازمان بر اساس این مهم  روی ارزیابی مدیر از محیط بیرونی سازمان اثر می

 سازمانی ( در پژوهشی با عنوان عملکرد و ساختارهای2009) 2اوگبانا و همکاران شود. انتخاب می

مانند  هایی ودیدبر اساس ویژگی ساختارهای هب ساختارهای سنتی تغییر که رسیدند نتیجه این به نوآور

  سلسله بردن بین از و مشارکت و همکاری ها، توانمندسازی، مسئولیت توسعه رهبری به وای مدیریت،

 .گردد می سازمانی مشخص مراتب

توسعه دادند و تئوری رهبری استراتژیک را برای اولین بار  پژوهشگران بعدی، تئوری پله باالتر را

انداز و نوع  اساس این فرضیه بر این بنا شده است که چشم .(21، ص2089)دورسما، ند ملرح کرد

، 1)کانال و مونروها، شناخت و شخصیت اوست  های پیرامونی، متأثر از ارزش تفسیر رهبر از داده

. در ادامه، تئوری رهبری استراتژیک توسط محققان بعدی بهبود یافت و این (298-289، ص8337

 کند؟ سلال مهم را ملرح کردند که چلور یک رهبر ارشد سازمان به کارایی سازمان خود کمک می
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که ظرفیت ووودی یک رهبر  ( اظهار داشتند8332) 2( و لوئیز و واکوب8312) 8افرادی چون کگن

ها و سبک رهبری  تر از دیگر عوامل همچون ارزش برای معنا بخشیدن به محیط سازمان، بسیار مهم

 است.

شمولی که  ، تعاریف و مفاهیم وهان«رهبری استراتژیک»تر بیان شد، برای مفهوم  طور که پیش همان

فاهیم و تعاریف زیادی از رهبری مورد تأیید همه محققین و دانشمندان باشد، ووود ندارد. م

استراتژیک در سازمان ووود دارد که خود نشانگر پیچیدگی و چندوانبه بودن آن است؛ دالیل زیادی 

یابی به اثربخشی فردی و سازمانی و نیز  نیز ووود دارد که ووود رهبری استراتژیک برای دست

شدن  طور روزافزون در حال وهانی کند و به سرعت تغییر می که به -وکار  موفقیت در محیط کسب

 .(2-2، ص2080، 9)کویین و بیتیبسیار حیاتی است  -است 

پذیری، تفکر  ینی، تعیین افق، حفظ انعلااب توانایی پیش»( رهبری استراتژیک را 8333) 2ایرلند و هیت

« آورد استراتژیک و کار با دیگران برای آغاز تغییر که یک آینده بادوام را برای سازمان به ووود می

بینی و سرکش با آن  پیش ها در محیط وهانی غیرقابل هایی که سازمان ها و چالش کنند. بحران تعریف می

( 2009) 2دیویس شوند. ها تبدیل می های بزرگ برای سازمان ه فرصتها ب روبرو هستند با این توانایی

های سازمانی  داند؛ که پنج مورد از آن، به توانایی نه فاکتور کلیدی را مرتبط با رهبری استراتژیک می

راستا کردن مردم و  استراتژیکی، تبدیل استراتژی به اقدام، هم  اند از روحیه ارتباط دارد و عبارت

های رقابتی. چهار  استراتژی  های استراتژیکی، توسعه ررسی و نمایاندن تأثیرات مثبت حرکتسازمان، ب

اند از نارضایتی از وضعیت فعلی، توانایی  کند که عبارت های فردی ارتباط پیدا می مورد دیگر به ویژگی

 وذب، توانایی سازگاری و انعلاا و درنهایت دانایی.

گونه بیان  دهند، این اتژیک که کارایی سازمان را افزایش میایرلند و هیت شش وزء رهبری استر

، ایجاد 7ای های رقابتی اصلی و هسته ، حفظ مزیت1دارند: مشخص کردن اهداا و افق سازمان می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kegan 

2 Lewis and Jacobs 

3 Beatty & Quinn 

4 Ireland and Hitt 

5 Davies 

6 Determining The Firm’s Purpose Or Vision 

7 Exploiting And Maintaining Core Competencies 
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 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... تطابق بررسی و استراتژیک رهبری های ویژگی های مؤلفه تدوین

های سازمانی  و ایجاد کنترل 9، تأکید روی اخالقیات2سازمانی ملثر ، حفظ فرهنگ8ظرفیت در افراد

گونه  ( رهبری استراتژیک را این2008) 1. همچنین رائو(973-922، ص2007، 2)اسالوینسکی 2متوازن

توانایی اثرگذاری روی دیگران برای اینکه تصمیماتی را که قابلیت ادامه حیات سازمان را »دارد.  بیان می

مدت  که در همین زمان، اهداا مالی کوتاه دهد، داوطلبانه انجام دهند. درحالی افزایش می در بلندمدت

 «.صورت پایدار حفظ کند خود را به

گذاری در آینده تمرکز دارد و  افزای است از رهبری نظری که روی سرمایه این نوع رهبری، ترکیب هم

استراتژیک روی هر دو فعالیت روزانه و  ها تمرکز دارد. رهبری رهبری مدیریتی که روی حفظ ترتیب

های  های بلندمدت استراتژیک سازمان متمرکز است. رهبران استراتژیک نسبت به باالدست گرایش

 خود، همکاران خود، زیردستان خود و خودشان انتظار کارایی باال را دارند.

مدت پایدار و  ه موارد کوتاهسازی داوطلبانه که مربوط ب این انتظارات، اعضاء سازمان را برای تصمیم

کند. رهبران استراتژیک زمان زیادی را صرا  بلندمدت مداوم سازمان است، حمایت و تشویق می

 سازمانی ساختار روی بر خود بررسی ( در2002) 7کرانتسون کنند. تالش برای کنترل و نظارت نمی

 بوروکراتیک و مراتبی، متکبر هسلسل ها آن ساختار که کرد مشخص در استرالیا وپرورش اداره آموزش

 سو آن به سو این از اخیر دهه در مدارس تمرکززدایی مدیریت اساس این ووود با .است مانده باقی

 و ها گذشته اصالح عمدتاً اما ساختند، آشکار مدارس برای زیادی اختیار است؛ بنابراین کرده حرکت

 مرکزی بوروکراتیک برای زیادی نتیجهتحصیالت  و مدارس وپرورش، آموزش ساختار های دگرگونی

1وکسون است. نداشته
( در تحقیقی به بررسی رابله میان ادراکات روسای مدارس ابتدایی 2007) 

ها نشان داد که بیشتر مدیران  گیری گروهی و سه ساختار سازمانی پرداخته است. یافته درباره تصمیم

که متمرکز بود. رابله قوی میان ساختار  ، درحالیمعتقدند که مدرسه آنان ساختار سازمانی رسمی داشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Developing Human Capital 

2 Sustaining an Effective Organizational Culture 

3 Emphasizing Ethical Practices 

4 Establishing Balanced Organizational Controls 

5 Slawinski 

6 Row 

7 Crantson 

8 Jackson 
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 16 1931 تابستان، 1 شماره، ولا سال(؛ مدیریت) ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

گیری گروهی به دست آمد. مدیران، ادراکات مثبتی  سازمانی، تمرکز و سازمان واقعی معلمان در تصمیم

 درباره پیچیدگی و رسمیت ساختار سازمانی و ادراکات منفی نسبت به ساختار سازمانی متمرکز داشتند.

کنند. رهبرانی که نقش  را صرا تالش برای کنترل و نظارت نمیرهبران استراتژیک زمان زیادی 

. با این نگاه، کنند میگذارند، از توسعه اعضاء سازمان حمایت  رهبری استراتژیک را به نمایش می

تواند در تمام سلوح سازمان به صورت بلند مدت واری باشد. رهبران  رهبری استراتژیک می

، 8)بول و هووبرگادامه حیات سازمان در دراز مدت خواهند بود  استراتژیک نسل بعدی، رهبران برای

داده و ( پژوهشی را برای بررسی این مهم در کلیساها انجام 2089) 2گراندی .(222-282، ص2000

های غیرانتفاعی پیشنهاد  عنوان نوعی از سازمان راهکارهایی را برای رشد و بقای بلندمدت کلیساها به

انداز و مأموریت به  کرده است. تأکید بیشتر این مقاله تغییر نگاه رهبری صرفاً مبتنی بر تعیین چشم

 ها و دانایی مدیریتی اعضا است. رهبری همراه با توسعۀ توانایی

انجام شد، به تأثیر رهبری استراتژیک  9توسط بول و هووبرگ 2000ک تالش مشابه که در سال در ی

شناختی با رهبری  وای اینکه ارتباط متغیرهای وامعه ها معتقدند که به بر کارایی سازمان پرداخته شد. آن

اتژیک روی وسیله آن، رهبران استر های دیگر که به استراتژیک را بررسی کنیم، به ارتباط زمینه

ها پیشنهاد کردند که هسته اصلی رهبری  گذارند، پرداخته شود. آن های سازمان تأثیر می خرووی

 استراتژیک درباره توانایی رهبر برای خلق و حفظ سه ظرفیت درونی سازمان است.

کننده )ظرفیت برای یادگیری(، ظرفیت تغییر و ظرفیت  اند از ظرفیت وذب این سه ظرفیت عبارت

 یت خردمندانه.مدیر

هم اکنون در سراسر وهان توسعه و کیفیت تربیت معلم مورد تووه زیادی قرار گرفته است. چالش 

ها و  در خصوص چگونگی کیفیت بخشی به تعلیم و تربیت معلمان این است که سازمان 28اصلی قرن 

نند که بتوانند در ها و مراکز تربیت معلم باید چگونه باشند تا معلمانی تربیت ک مدیریت دانشگاه

ی کنونی، دانش آموزان با نیازهای متنوع آموزشی را حمایت کنند  های آموزش و یادگیری پیچیده محیط

ها و مراکز علمی  یافته پیشرفت خود را مدیون دانشگاه اغلب کشورهای توسعه (.2082)نینا هلگوارد،

ه دانشگاه و دانشگاهیان در حل توسع دانند و شاید به همین دلیل در کشورهای درحال پژوهشی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Boal & Hooijberg 

2 Grandy 

3 Boal and Hooijberg 
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 11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... تطابق بررسی و استراتژیک رهبری های ویژگی های مؤلفه تدوین

ها بخواهند همچنان در  حال اگر دانشگاه اند درعین مسائل و رفع نیازهای ملی بیشترین نقش داشته

عرصه دانش حال و آینده نقش اساسی ایفا کنند باید ساختار و مدیریت خود را با شرایط و 

اختار مناسبی برای دانشگاه های عصر اطالعات منلبق سازد. چنانچه در این وضعیت س پیچیدگی

طراحی نشود سازمان از مسیر اهداا خود منحرا خواهد شد که کمترین خسارت آن اتالا منابع 

ترین  سازمان خواهد بود، عالوه بر این تنش و تعارض در سازمان نیز مانع ابتکار و خالقیت که اساسی

 8912اران، شود )ایزدی و همک ترین کنش یک سازمان عملی است می و بروسته

و با تجمیع کلیه مراکز  رای عالی انقالب فرهنگیشو، با تصویب 8930دانشگاه فرهنگیان در دی 

واحد  31شروع به کار کرد. دارای حدود  8938سراسر ایران تأسیس شد و از سال  تربیت معلم

باشد. این  هزار دانشجو می 12مرکز وابسته به پردیس( و بیش از  92پردیس و  12در قالب دانشگاهی )

دانشگاه هر چند نوپاست اما متکی به پیشینه صد ساله مراکز تربیت معلم در ایران است. این دانشگاه 

 :وپرورش مستند به راهکارهای زیر است طبق سند تحول بنیادین آموزش

  اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد  ر نظام ملی تربیت معلم و راهاستقرا - 88/ 8راهکار

وپرورش با همکاری  ای تربیت محور توسط وزارت آموزش آموزش تخصصی و حرفه

 ربط. های ذی دستگاه

  وپرورش با تأکید  ای معلمان در آموزش طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه - 88/ 2راهکار

شجو معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی این بر حفظ تعامل مستمر دان

 .های آموزشی دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کالس درس و محیط

  های علمیه در امر تربیت  های برتر و حوزه ولب مشارکت دانشگاه - 88/ 80راهکار

 اری دانشگاه فرهنگیان.ای و دینی معلمان، کارشناسان و مدیران با همک حرفه-تخصصی

 اند از: اهدافی که برای این دانشگاه پیش بینی شده است عبارت

 باه معتقد متعهد، و ملمن پژوهشگرانی و کارکنان مربیان، مدیران، معلمان، تربیت و تأمین .8

 واالی های ارزش و اخالقی فضائل دارای انقالبی، و اسالمی های ارزش و دینی مبانی

 .ایران اسالمی ومهوری طراز در توانمند و کارآمد انسانی،

 معارا و مبانی بر مبتنی آفرین، تحول و شایسته توانمند، تربیتی و آموزشی مدیران تربیت .2

 .بومی اقتضائات و اسالمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85


 

 

 

 

 

 

 

 18 1931 تابستان، 1 شماره، ولا سال(؛ مدیریت) ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 های آموزش از طریق فرهنگیان مهارتی و دانشی تربیتی، سلح ارتقای و توانمندسازی .9

 .حذیصال مراوع از مجوز اخذ از پس مدت کوتاه

 .ای رشته چند تدریس مهارت ایجاد منظور به معلمان دانشجو های توانمندی ارتقای .2

 تربیت و تعلیم زمینه در اسالمی های نظریه کاربست و پردازی نظریه مسیر در حرکت .2

 .پژوهشی و علمی مراکز و علمیه های حوزه مشارکت با اسالمی

 به تحقیقاتی و اعتقادی و پژوهشی ی،آموزش های گردهمایی و ها همایش ها، کارگاه برگزاری .1

 (.8938)دانشگاه فرهنگیان،  دانش ارزیابی و تبیین توصیف، منظور تولید،

 پذیرد: دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر سه نوع دانشجو می

دانشجوی کارشناسی پیوسته )دانشجو معلم(: این افراد با مدرک تحصیلی دوره متوسله 

شوند. نحوه آموزش  س از مصاحبه و گزینش انتخاب میو از طریق آزمون سراسری و پ

روزی است. برنامه کالسی این دانشجو  وقت و شبانه صورت تمام این دانشجو معلمان به

معلمان روزهای شنبه تا چهارشنبه است. آنان از ابتدای تحصیل به استخدام 

عنوان  به دهند و پس از پایان تحصیالت آیند و تعهد خدمت می وپرورش درمی آموزش

 معلم در مدارس مشغول به کار خواهند شد.

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته )معلم دانشجو(: این افراد در واقع معلمان دارای مدرک 

دهند. برنامه کالسی این  کاردانی هستند که در دوره کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل می

عنی روزهایی که مدارس معلم دانشجویان معموالً روزهای پنجشنبه و ومعه است ی

 ها سازمان کنند. توانند در کالس تعلیل است و آنان می

دانشجوی کارشناسی ارشد از میان معلمان که در حال حاضر به شکل محدود است و در 

وپرورش خواهد  های متعدد و مورد نیاز آموزش آینده تعداد بیشتری دانشجو را در رشته

 پذیرفت.

وپرورش  ت آموزشوزارن، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی این دانشگاه که برای تأمی

ها و ملسسات آموزش عالی  نسبت به سایر دانشگاهتأسیس شده است  در ومهوری اسالمی ایران

های این دانشگاه بالفاصله پس از  آموخته ای برخوردار است، چرا که دانش کشور از حساسیت ویژه

ت تعدادی از وپرورش مسئولیت تعلیم و تربی اتمام تحصیالت در یکی از مدارس مربوط به آموزش

های خود به سرانجام  گیرد و این مهم را باید با استفاده از اندوخته سازان کشور را به دست می آینده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها مورد تووه  گران یا همان مدیران ارشد این دانشگاه و سبک مدیریتی آن برساند. از این نظر هدایت

خصوص انجام گرفته است.  که تحقیقات متعددی در این طوری نظران قرار گرفته است به صاحب

احصاء شده در  های ضرورتتخصصی شدن مراکز تربیت معلم همراه با برنامۀ آموزشی هدفمند آن از 

شرایط کنونی است که تحقق این مهم در گرو تغییر اساسی در ساختار مدیریتی است، تغییری که نشان 

ه پژوهش طاهرپور، روایی پور و از اعمال رهبری استراتژیک داشته باشد نه از ونس مدیریت. نتیج

های دولتی استان  ( در خصوص وضعیت ساختار سازمانی مراکز تربیت معلم با دانشگاه8911شهبازی )

های دولتی بیشتر از مراکز تربیت معلم است؛  دهد که میزان پیچیدگی در دانشگاه اصفهان نشان می

که  های دولتی است درحالی شتر از دانشگاهکه میزان رسمیت و تمرکز در مراکز تربیت معلم بی درحالی

ها در ساختار مووود نسبتاً کم بوده  متولیان خواهان تخصصی شدن و رسمیت بیشتر هستند این ویژگی

( در پژوهش خود به بررسی و تحلیل 8912آبادی و بهرنگی ) است. در همین راستا ایزدی یزدان

های حاصل حاکی از آن است که بین  . یافتهاند ساختار سازمانی دانشگاه تربیت معلم پرداخته

های ساختار سازمانی مووود در مراکز تربیت معلم و ساختار سازمانی مللوب تفاوت معناداری  ویژگی

 ووود داشته است.

های اصلی و فرعی رهبری استراتژیک از دیدگاه  در پژوهش پیش رو سلال اصلی این است که مللفه

های  ای رهبری استراتژیک احصاء شده در پژوهش پیش رو بر ویژگیه متخصصان کدامند؟ آیا مللفه

 مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان تلابق دارد؟

 روش پژوهش
 های داده. از لحاظ نوع شود میتحقیقات کاربردی محسوب  ی زمرهاین پژوهش از لحاظ هدا در 

استفاده شده است. طرح  طرح اکتشافیکیفی و کمی( و ) آمیختهمورد استفاده در پژوهش، از روش 

. شود میکیفی شروع  های دادهاست که با ومع آوری و تحلیل  ای مرحلهاکتشافی یک طرح آمیخته دو 

 (.2003)کرسول و پالنوکالرک، 

وامعه پژوهش در بخش کیفی، برخی از اسناد و مدارک زبان فارسی و انگلیسی مرتبط با موضوع 

در بین  ها نمونهبوده است. انتخاب  2082تا حداقل  8310رهبری استراتژیک در حد فاصل زمانی 

وامعه فوق الذکر به شکل هدفمند انجام گرفته است. حجم نمونه در این روش نمونه گیری که خاص 

کیفی است، به اشباع نظری مفاهیم در اسناد بستگی دارد، بدین معنی که بررسی –تحقیقات میدانی
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مورد از مقاالت  81ر برسد ادامه خواهد داشت و در نهایت تعداد تا زمانی که مفاهیم به تکرا ها نمونه

 ی کیفی انتخاب شدند. اصلی مرحله های نمونهبه عنوان 

متخصصین دانشگاههای کشور در حوزۀ پژوهش پیش بینی شده است.  در بخش کمی وامعه مورد نظر

. برای تعیین اند شده به شکل در دسترس انتخاب ها نمونهبا تووه به شرایط خاص موضوع پژوهش، 

دکتری  ی دورهنفر از متخصصین دانشگاه فرهنگیان، اساتید و دانشجویان  20 نمونه، تعداد حجم

 .شوند میمدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب 

 یگاههای اطالعاتی الکترونیکیدر مرحله کیفی ابتدا از اسناد، مدارک مکتوب و پا ها دادهبرای گردآوری 

، مگ ایران، نورمگز، ایران داک، کتابخانه ملی، 9گوگل اسکوالر ،2اریک ،8ساینس دایرکت همچون:

الزم انجام و سپس  های بررسیانگلیسی و فارسی وستجو و  کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبائی، در زبان

از پرسشنامه محقق ساخته و از طریق روش  . در بخش کمی؛ با استفادهشود میاز آنها فیش برداری 

مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان  های ویژگیاستخراج شده با  های مللفهپیمایشی میزان تلابق  -توصیفی

 .گیرد میمورد سنجش قرار 

های تشکیل  برای احصاء مولفه .بخش کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد در ها دادهبرای تحلیل 

و ابتدا به بررسی و تحلیل محتوای اسناد، مدارک مکتوب و پایگاههای اطالعاتی ی الگ دهنده

آوری شده با کد  های ومع الکترونیکی در زبان فارسی و انگلیسی پرداخته شد. فرآیند تحلیل داده

گذاری باز آغاز و با نزدیک شدن به مراحل پایانی فرآیند تحلیل، کد گذاری محوری بیشتر ملرح 

ها و ومالت کلیدی و  ن فرآیند دو مرحله غیرخلی است که به مضامین اصلی، پاراگرااشود. ای می

های کیفی  های حاصل از مرور مبانی نظری در اسناد مکتوب و الکترونیکی و همچنین مصاحبه داده

 شود و سپس، از دل آنها مفاهیم و مقوالت اصلی مربوط به رهبری استراتژیک هایی داده می عنوان

شدند. پژوهشگر در وریان کار میان دو مرحله از کدگذاری، رفت و برگشت دارد. در مرحله  استخراج

های  ها یادداشت اول یا کدگذاری باز، محقق به بررسی متن )شامل کتاب، مقاله، پایان نامه، دست نوشته

( وهت مفاهیم مستتر در اطالعات پرداخته است. سپس کدگذاری محوری بررسی اسنادحاصل از 

ای از مفاهیم )کدها( اولیه استخراج شدند، مفاهیم مشترک بر  نجام شد، بدین ترتیب که؛ مجموعها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها در قالب مقوالت عمده دست بندی شدند. کدگذاری  ها و تفاوت های ثابت تشابه اساس مقایسه

خرد یمی مثل؛ ها )مفاهیم( ادامه پیدا کرد. اشباع مفاهیم تا زمانی رخ داد که مفاه محوری تا اشباع مقوله

و مابقی مفاهیم به پذیری، ظرفیت وذب، ظرفیت تنظیم و تنش خالق  مدیریتی، یادگیرندگی، انعلاا

نوعی زیر مجموعه آنها قرار داشتنند و در واقع مفاهیم به تکرار رسید و دیگر اطالعات ودیدی 

اطمینان از اصلی استخراج شده است و  های مللفهحاصل نشد. پس از انجام کدگذاری محوری، 

 قرار گرفته است. تأییدو اعتبار اولیه آنها مورد  بازبینیصحت آنها توسط سه نفر از متخصصان مورد 

در حقیقت سلر به سلر متون  در مرحله کمی از روش ملالعه موردی توصیفی استفاده شده است.

است. ابزار انتخاب شده توسط محقق بررسی و خرووی نهایی توسط سیستم کدگذاری انتخاب شده 

ای  دروه 2سلالی محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت  89مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه 

سنجد. اعتبار این  سلح فردی، سازمانی و محیلی می 9های رهبری استراتژیک را در  است که ویژگی

د شد که نشان برآور 17/0به دست آمد و با روش تنصیف  30/0پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 

 دهنده اعتبار ابزار پژوهش است.

 های پژوهش یافته
 های اصلی رهبری استراتژیک کدامند؟ سلال پژوهش: مللفه

رهبری استراتژیک است، برای دستیابی به این  های مللفهاز آن وایی که هدا این پژوهش، دستیابی به 

 گردند: زیر انتخاب شدند، بررسی میهای  منظور ابتدا تعاریف رهبری استراتژیک که بر اساس شاخص

 10تاکنون، )به این علت که دهه  8310کلیه تعاریف ارائه شده برای رهبری استراتژیک بین سال 

های رهبری استراتژیک بوده و تعاریف زیادی از آن زمان به  میالدی نقله علفی در تعاریف و نظریه

 رفته است.بعد ارائه شده است( گردآوری و مورد استفاده قرار گ

ها در  ترین افراد حوزه رهبری و مدیریت هستند که تعاریف آن دهندگان تعاریف از بروسته ارائه

 بسیاری از مقاالت مورداستفاده قرار گرفته است.

واحد تحلیل در این پژوهش، مضامین مووود در تعاریفی است که در زمینه تعاریف رهبری 

عنوان منتخب در این پژوهش انتخاب شدند در ودول ذیل  ه بهاستراتژیک ووود دارند. تمام تعاریفی ک

 اند. آورده شده
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 (18، ص2089، 8)دورسما : مجموعه تعاریف منتخب رهبری استراتژیک8ودول 

 تعریف رهبری استراتژیک سال یسندهنو

 8312 هوسمر

رهبری استراتژیک رویکرد بررسی و بهبود مداوم استراتژی، 

ساختار و سیستم یک سازمان است که مسئولیت آن به دوش 

 مدیریت کل سازمان است.

 2003 وانسون

برداری و کشف امور حیاتی  رهبری استراتژیک به دنبال بهره

ز اثرگذاری روی یادگیری و نوآوری سازمان است، که با استفاده ا

 آید. به دست می

 2003 رائو

گیری داوطلبانه در کار  توانایی نفوذ در دیگران برای تصمیم

روزانه خود برای رشد اهداا بلندمدت سازمان و حفظ و 

 مدت. نگهداری اهداا مالی کوتاه

 همبریک/

 وایل من
8313 

ز ابهام، پیچیدگی و مملو رهبری استراتژیک در یک محیط آکنده ا

 رود. از اطالعات بکار می

 9و بیتی 2کویین

 
2080 

 بینند: رهبری استراتژیک را در قالب موارد ذیل متجلی می

 اندازی مشترک برای آینده؛ ترسیم چشم

 های افراد در سازمان با اهداا سازمانی؛ پیوند دادن فعالیت

 مستمر در سازمان. تنها دستیابی به اهداا، بلکه ایجاد بهبود نه

 2000 2چنگ

تعیین وایی که سازمان به »صورت  تر رهبری استراتژیک به پیش

تعریف « شود و چگونگی دستیابی به آن سمت آن هدایت می

شد. این موارد بیشتر در ارتباط با رهبرانی بود که درگیر  می

عنوان  های استراتژیک و بلندمدت بودند. همچنین به ریزی برنامه

دی مدنظر بود که تنها در سلوح عالی مدیریت و معموالً فرآین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تعریف رهبری استراتژیک سال یسندهنو

 گرفت. پشت درهای بسته صورت می

 8332 8کول
رهبری استراتژیک یعنی توانایی اثرگذاری بر نظرات، عقاید، 

 ها و رفتار سایرین. گرایش

 8333 9و هیت 2آیرلند

انداز، حفظ و  بینی کردن، تدوین چشم توانایی شخصی در پیش

پذیری، تفکر استراتژیک و همکاری و  علاانگهداری ان

منظور  مساعی با دیگران برای ایجاد تغییر در سازمان به تشریک

 ای بهتر. دستیابی سازمان به آینده

و 2فینکلستین 

 همکاران
2003 

رهبران استراتژیک، مدیرانی هستند که مسئولیت کلی و سراسری 

که انجام  ها، کارهایی در سازمان دارند و نیز خصوصیات آن

ویژه چگونگی  ای که برای انجام کارها دارند و به دهند، شیوه می

 های سازمان مورد تووه است. ها بر خرووی اثرگذاری آن

 2008 2کانال

های  ها و انتخاب رهبر استراتژیک، در مورد تمام فعالیت

استراتژیک افراد در رأس سازمان دغدغه دارد. این تعریف بر 

های راهبردی و  ی برحسب هر دو نوع فعالیتا های رابله ونبه

 ورزد. نمادین تأکید می

و  1مارسال

 همکاران
2082 

عنوان توانایی مدیران در تبیین  توان به رهبری استراتژیک را می

انداز استراتژیک برای سازمان یا گروه و انگیزش و ترغیب  چشم

 .انداز توصیف کرد افراد به دنبال کردن آن چشم

 2080 بتیکویین و 
رهبران استراتژیک همواره به دنبال خلق و ارائه بهترین ارزش 

ها هستند. رهبرانی  داران با در نظر گرفتن محدودیت برای سهام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cole 

2 Ireland 

3 Hitt 

4 Finkelstein 

5 Cannella 

6 Marcella 
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 تعریف رهبری استراتژیک سال یسندهنو

بایست سه  های استراتژیک هستند، می که به دنبال توسعه توانایی

بخش از رهبری استراتژیک را مدنظر قرار دهند: رهبری 

چه چیزی است؟ رهبری استراتژیک استراتژیک به دنبال حصول 

رسد؟ و چه کسی در سازمان مسئولیت  چگونه به انجام می

 رهبری استراتژیک را بر عهده دارد؟

 2008 رائو

صورت روزانه دارد،  رهبری استراتژیک توانایی تأثیر بر دیگران به

ای که افراد تصمیماتی را اتخاذ کنند که بقای بلندمدت  گونه به

مدت  سازمان را تضمین کرده و از طرفی پایداری سودآوری کوتاه

 را ضمانت کند.

 2000 بول و هووبرگ

ای دانست که  گیری صمیمتوان فرآیند ت رهبری استراتژیک را می

دار تمرکز و معنا  تمام سازمان را تحت تأثیر قرار داده و عهده

های یک سازمان است که با کمک  انداز و مأموریت دهی به چشم

 دهد. گروه مدیریت آن را انجام می

 2002 8وان آدیر
وکار همراه  رهبری استراتژیک: رهبری تمام یک سازمان یا کسب

 ویی در مورد تمامی رهبران زیردست.با مسئولیت پاسخگ

 2089 2دورسما

های زیادی در خصوص اینکه چه کسی باید رهبری  بحث -

استراتژیک را انجام دهد ووود دارد. برخی از محققان، معتقدند 

باید این توانایی توسط مدیران سلح پایین، میانی و باالیی انجام 

که مسئولیت  شود. برخی دیگر معتقدند، این مهم توسط کسانی

تنها شامل مسئولین  کلی در سازمان دارند، باید به انجام شود که نه

 شود. اصلی سازمان بلکه شامل مدیران ارشد نیز می

انداز  رهبری استراتژیک، توانایی یکپارچه کردن چشم -

 مدت و بلندمدت در سازمان است. کوتاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 John Adair 

2 Duursema 
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 تعریف رهبری استراتژیک سال یسندهنو

 رهبری استراتژیک، توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در -

زمان  های داوطلبانه روزانه است. تصمیماتی که هم گیری تصمیم

مدت سازمان، به حفظ ثبات مالی  با افزایش درصد حیات طوالنی

 کنند. مدت آن نیز کمک می کوتاه

سازی و برانگیختن دستور  رهبری استراتژیک، شامل فعال -

منظور ایجاد  انداز بلکه به کارهای سازمان نه برای تغییر چشم

فیت برای اورای تغییرات است. رهبری نیازمند پذیرش ظر

عنوان یک  منظور درک پیچیدگی تغییر به تناقض تغییر/ ثبات به

 صالحیت ومعی و چند سلحی در سازمان است.

وغریبی را در سازمان  های عجیب رهبری استراتژیک، واذبه -

 ومرج تعادل ایجاد دهد تا بتواند بین بوروکراسی و هرج ترویج می

هایی که رهبری استراتژیک بر سازمان  کند. برای درک راه

مثابه یک سیستم پیچیده  به-گذارد، بحث در خصوص سازمان  می

با رهبری استراتژیکی که بتواند بین ثبات کامل و اختالل غیرقابل 

 مفید خواهد بود. -مدیریت، تعادل برقرار کند

کنیم؛  توان اقتباس کرد را استخراج می ز تعریف اولیه میدر گام بعد کدها )مفاهیم اولیه و کلی( را که ا

کنید. به عبارت بهتر ودول شماره دو حاصل بررسی تمامی  ها را مشاهده می که در ودول ذیل آن

 شدهشود که از طریق کدهای استخراج  تعاریف ودول شماره یک است. در مرحلۀ بعد سعی می

آید.  قع کلمات کلیدی پژوهش هستند به دست میهای محوری که در وا مفاهیم اولیه( مللفه)

استخراج گردید که در ادامه به  8مفهوم از میان تعاریف ارائه شده در ودول شماره  10طورکلی  به

 باشند. شرح زیر می
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 : کدگذاری باز2ودول 

 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

رهبری استراتژیک رویکرد بررسی و بهبود مداوم 

و سیستم یک سازمان است که استراتژی، ساختار 

 مسئولیت آن به دوش مدیریت کل سازمان است.

رویکرد بررسی و بهبود مداوم 

 استراتژی

بررسی و بهبود مداوم ساختار و 

 سیستم یک سازمان

برداری و کشف امور  رهبری استراتژیک به دنبال بهره

حیاتی است که با استفاده از اثرگذاری روی یادگیری و 

 آید. سازمان به دست می نوآوری در

اثرگذاری روی یادگیری و نوآوری 

 سازمان

برداری و کشف امور حیاتی  بهره

 سازمان

 یادگیری و نوآوری در سازمان

گیری داوطلبانه در  توانایی نفوذ در دیگران برای تصمیم

کار روزانه خود برای رشد اهداا بلندمدت سازمان و 

 مدت. هحفظ و نگهداری اهداا مالی کوتا

رشد اهداا بلندمدت سازمان با 

 مدت حفظ و نگهداری اهداا کوتاه

 توانایی نفوذ در دیگران

رهبری استراتژیک در یک محیط آکنده از ابهام، پیچیدگی 

 رود. و مملو از اطالعات بکار می

توانایی کار در محیط آکنده از ابهام، 

 پیچیدگی و مملو از اطالعات

 بینند: ر قالب موارد ذیل متجلی میرهبری استراتژیک را د

 اندازی مشترک برای آینده؛ ترسیم چشم

 های افراد در سازمان با اهداا سازمانی؛ پیوند دادن فعالیت

تنها دستیابی به اهداا، بلکه ایجاد بهبود مستمر در  نه

 سازمان.

اندازی مشترک برای  ترسیم چشم

 آینده

های افراد در  پیوند دادن فعالیت

 ن با اهداا سازمانیسازما

ایجاد بهبود مستمر در سازمان در 

 حین دستیابی به اهداا سازمان

ها و رفتار  توانایی اثرگذاری بر نظرات، عقاید، گرایش

 سایرین.

توانایی اثرگذاری بر نظرات، عقاید، 

 ها و رفتار سایرین گرایش

 بینی کردن آینده پیش 



 

 

 

 

 

 

 

 

 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... تطابق بررسی و استراتژیک رهبری های ویژگی های مؤلفه تدوین

 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

 

انداز،  بینی کردن، تدوین چشم توانایی شخصی در پیش

پذیری، تفکر استراتژیک،  گهداری انعلااحفظ و ن

مساعی با دیگران برای ایجاد تغییر در  همکاری و تشریک

ای بهتر را  منظور دستیابی سازمان به آینده سازمان به

 رهبری استراتژیک گویند.

 انداز تدوین چشم

توانایی حفظ و نگهداری 

 پذیری انعلاا

 تفکر استراتژیک

توانایی در همکاری و 

 مساعی با دیگران تشریک

منظور  ایجاد تغییر در سازمان به

 ای بهتر دستیابی سازمان به آینده

 مسئولیت کلی و سراسری سازمان مدیرانی که مسئولیت کلی و سراسری در سازمان دارند.

های  ها و انتخاب دغدغه در مورد تمام محدوده فعالیت

کند. این  س سازمان تعریف میاستراتژیک افراد در رأ

ای برحسب هر دو نوع  های رابله تعریف بر ونبه

 ورزد. های راهبردی و نمادین تأکید می فعالیت

دغدغه در مورد تمام محدوده 

 ها فعالیت

های  دغدغه در مورد انتخاب

 استراتژیک افراد در رأس سازمان

ن در عنوان توانایی مدیرا توان به رهبری استراتژیک را می

انداز استراتژیک برای سازمان یا گروه و  تبیین چشم

انداز  انگیزش و ترغیب افراد به دنبال کردن آن چشم

 توصیف کرد.

 انداز استراتژیک تبیین چشم

انگیزش و ترغیب افراد به دنبال 

 انداز استراتژیک کردن چشم

رهبران استراتژیک همواره به دنبال خلق و ارائه بهترین 

ها  داران با در نظر گرفتن محدودیت ی سهامارزش برا

های استراتژیک  هستند. رهبرانی که به دنبال توسعه توانایی

 هستند.

 های استراتژیک توسعه توانایی

رهبری استراتژیک توانایی تأثیر روزانه بر دیگران است 

ای که افراد تصمیماتی را اتخاذ کنند که بقای  گونه به

کرده و از طرفی پایداری  بلندمدت سازمان را تضمین

تووه توأم به بقای بلندمدت سازمان 

 مدت و پایداری سودآوری کوتاه

 توانایی تأثیر روزانه بر دیگران
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

 مدت را ضمانت کند. سودآوری کوتاه

ای  گیری توان فرآیند تصمیم رهبری استراتژیک را می

دار  دانست که تمام سازمان را تحت تأثیر قرار داده و عهده

های یک  انداز و مأموریت رکز و معنا دهی به چشمتم

سازمان است که با کمک گروه مدیریت آن را انجام 

 دهد. می

 گیری ملثر توانایی تصمیم

دار تمرکز و معنا دهی به  عهده

های یک  انداز و مأموریت چشم

 سازمان

وکار  رهبری استراتژیک: رهبری تمام یک سازمان یا کسب

اسخگویی در مورد تمامی رهبران همراه با مسئولیت پ

 زیردست.

رهبری تمام یک سازمان یا 

 وکار کسب

مسئولیت پاسخگویی در مورد 

 تمامی رهبران زیردست

انداز  رهبری استراتژیک توانایی یکپارچه کردن چشم

 مدت و بلندمدت در سازمان است. کوتاه

رهبری استراتژیک، توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در 

های داوطلبانه روزانه است. تصمیماتی که  یریگ تصمیم

مدت سازمان، به  زمان با افزایش درصدد حیات طوالنی هم

 کنند. مدت آن نیز کمک می حفظ ثبات مالی کوتاه

سازی و برانگیختن دستور  رهبری استراتژیک، شامل فعال

منظور  انداز بلکه به کارهای سازمان نه برای تغییر چشم

اورای تغییرات است. رهبری نیازمند ایجاد ظرفیت برای 

منظور درک پیچیدگی تغییر  پذیرش تناقض تغییر/ثبات به

عنوان یک صالحیت ومعی و چند سلحی در سازمان  به

 است.

وغریبی را در  های عجیب رهبری استراتژیک، واذبه

دهد تا بتواند بین بوروکراسی و  سازمان ترویج می

انداز  توانایی یکپارچه کردن چشم

 زمانمدت و بلندمدت در سا کوتاه

توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در 

تصمیماتی که توأم با افزایش حیات 

مدت سازمان، به حفظ ثبات  طوالنی

مدت آن نیز کمک  مالی کوتاه

 کنند. می

ایجاد ظرفیت وهت تغییرات در 

 سازمان

منظور  پذیرش تناقض تغییر/ ثبات به

 درک پیچیدگی تغییر

ایجاد تعادل بین بوروکراسی و 

 ومرج در سازمان هرج

ایجاد تعادل بین ثبات کامل و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... تطابق بررسی و استراتژیک رهبری های ویژگی های مؤلفه تدوین

 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

هایی که بر  رک راهومرج تعادل ایجاد کند. برای د هرج

گذارد، بحث در  رهبری استراتژیک بر سازمان می

مثابه یک سیستم پیچیده با رهبری  خصوص سازمان به

استراتژیکی که بتواند بین ثبات کامل و اختالل غیرقابل 

 مدیریت، تعادل برقرار کند مفید خواهد بود.

 اختالل غیرقابل مدیریت

هایی که برای  ها و ظرفیت رهبری استراتژیک، صالحیت

ها نیاز است را  به اورا درآوردن رسالت از طریق فعالیت

کند. قدرت استراتژیک از اینکه چه کسی برای  تشریح می

 گیرد. ت میانتقال ارزش به مشتری مناسب است نشأ

برای بررسی صحت انجام فرآیندها در وهت رسالت 

سازمان نیاز به معیارها و استاندارهایی دارم که از ارتباط 

 آید. تنگاتنگ با مشتریان به دست می

هایی با  صورت خودکار گروه در رهبری استراتژیک به

شوند. هر گروه  آفرین تشکیل می های ارزش عنوان تیم

ارد. وایگاه خود را در فرآیند برای خود رسالتی د

داند. صالحیت و مزیت رقابتی خود را  آفرینی می ارزش

 اند. داند و استانداردهای مربوطه را تدوین نموده می

هایی  ها و ظرفیت تشریح صالحیت

برای به اورا درآوردن رسالت 

 سازمان

تشخیص افراد مناسب برای انتقال 

 ارزش به مشتری

آیندها، تدوین نظارت بر انجام فر

معیارها و استانداردها در راستای 

 رسالت سازمان

های  ها و تیم تشکیل خودکار گروه

 آفرین در سازمان ارزش

بعد از تدوین استراتژی مناسب برای سازمان نیاز به تبدیل 

شود.  اورا بسیار احساس می های قابل این راهبرد به فعالیت

و  2م نقشه استراتژیبا نا 8این کار را کاپالن و نورتون

رهبران استراتژیک موقعیت کنونی سازمان  9کارت متوازن

کنند و برای اعضاء دیگر سازمان وضعیت  را تحلیل می

تدوین استراتژی مناسب برای 

 سازمان

های  یل استراتژی به فعالیتتبد

 اورا قابل

تحلیل موقعیت کنونی سازمان و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kaplanand Norton 

2 Strategy Maps 

3 Balanced scorecards 
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

سازند که  ها را متقاعد می کنند و آن مووود را تشریح می

 پذیر نیست. ادامه حیات سازمان با وضع مووود امکان

تشریح آن برای اعضای دیگر 

 سازمان

متقاعد کردن اعضای سازمان نسبت 

 به تغییر وضع کنونی سازمان

رهبر استراتژیک زمان مناسب و لحظه حساس برای شروع 

ت و داند. این توانایی زاییده بصیر تغییر استراتژیک را می

تنها برای سازمان  تفکر رهبر استراتژیک است که نه

کند بلکه زمان مناسب برای  استراتژی مناسب تدوین می

 داند. تغییر استراتژیک را هم می

دانستن زمان مناسب برای تغییر 

 استراتژیک

 بصیرت و تفکر استراتژیک

قراری دائمی را  رهبران استراتژیک یک ناآرامی و بی

کنند. این ناآرامی را  ون خود احساس میهمواره در در

یاد « تنش خالق»از آن با عنوان  8330پیتر سنگه در سال 

 کند. می

قراری  احساس یک ناآرامی و بی

 دائمی در درون خود

آورند  رهبران استراتژیک اطالعات ودید را به دست می

تر  گیرند و مهم ها یاد می کنند و از آن ها را هضم می آن

 گیرند. ها را بکار می که آن این

توانایی در ایجاد تغییر همان تنظیم  8به اعتقاد بلک و بویل

که رهبران استراتژیک روحیه  ظرفیت است. با تووه به این

های مناسب برای  تغییر دارند و سعی در تنظیم استراتژی

طور مداوم با شرایط ودید و مبهم  ها هستند به سازمان

با این شرایط نیاز به روبرو هستند و برای مواوه 

 پذیری باالیی دارند. انعلاا

گونه  به عبارت خیلی ساده شاید بتوان خردمندی را این

به دست آوردن و هضم و 

 کارگیری اطالعات ودید به

 داشتن روحیه تغییر

تنظیم استراتژی مناسب برای 

 ها سازمان

توانایی تقابل مستمر با شرایط ودید 

 و مبهم

ظرفیت برای انجام کار درست در 

 زمان درست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Black & Boal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... تطابق بررسی و استراتژیک رهبری های ویژگی های مؤلفه تدوین

 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

تعریف کرد که ظرفیت برای انجام کار درست در زمان 

 درست خردمندی است.

به اعتقاد بول و هویجبرگ، رهبر استراتژیک باید سه 

ها را ظرفیت وذب،  ویژگی را در خود ایجاد کند؛ که آن

ظرفیت تنظیم و خرد مدیریتی معرفی کردند رهبر 

ها  ژگی را در خود ایجاد کند؛ که آناستراتژیک باید سه وی

را ظرفیت وذب، ظرفیت تنظیم و خرد مدیریتی معرفی 

 کردند.

برای وهت دادن به سازمان، رهبر استراتژیک باید 

انداز سازمان را که از قصد و نیت استراتژیک  چشم

 گیرد، مشخص سازد. سازمان نشأت می

ز ه زعم دورسما رفتار مشتری مدارانه در وایی که اب

محیط باید حداکثر استفاده را برد مناسب است. در محیط 

وکار مشتری  ترین اصل برای کسب بسیار رقابتی، حیاتی

ازحد روی  از طرا دیگر تمرکز بیش .مداری است

مشتری کنونی سازمان مووب عدم تووه به 

های نوین و بازارهای ودید پیش روی سازمان  تکنولوژی

 شود. می

 خرد مدیریت

 ی ایجاد تغییرتوانای

انداز سازمان  مشخص کردن چشم

نشأت گرفته از قصد و نیت 

 استراتژیک سازمان

 رفتار مشتری مدارانه

ازحد بر روی  عدم تمرکز بیش

 مشتریان کنونی سازمان

های نوین و  تووه به تکنولوژی

 بازارهای ودید پیش روی سازمان

 یابی ظرفیت

ای است  های ویژه حیتمنظور از رهبری استراتژیک صال

 کند. که سازمان را نسبت به دیگر رقبا متمایز می
 مزیت سازمان در فضای رقابتی
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 های محوری استخراج مللفه :9ودول 

 ها مللفه کدهای استخراج شده

 تفکر استراتژیک رویکرد بررسی و بهبود مداوم استراتژی

 وری و بهبود مستمر هبهر بررسی و بهبود مداوم ساختار و سیستم یک سازمان

 وری و بهبود مستمر بهره برداری و کشف امور حیاتی سازمان بهره

 انگیزش و ترغیب اثرگذاری روی یادگیری و نوآوری سازمان

 وری و بهبود مستمر بهره یادگیری و نوآوری در سازمان

رشد اهداا بلندمدت سازمان با حفظ و نگهداری 

 مدت اهداا کوتاه
 حال و آینده یکسان نگری به

 انگیزش و ترغیب توانایی نفوذ در دیگران

توانایی کار در محیط آکنده از ابهام، پیچیدگی و مملو 

 از اطالعات
 پذیری انعلاا

 تفکر استراتژیک اندازی مشترک برای آینده ترسیم چشم

های افراد در سازمان با اهداا  پیوند دادن فعالیت

 سازمانی

اهداا تبدیل اهداا سازمان به 

 شخصی کارکنان

ایجاد بهبود مستمر در سازمان در حین دستیابی به 

 اهداا سازمان
 وری و بهبود مستمر بهره

ها و رفتار  توانایی اثرگذاری بر نظرات، عقاید، گرایش

 سایرین
 انگیزش و ترغیب

 بینی کردن پیش بینی کردن آینده پیش

 تفکر استراتژیک انداز تدوین چشم

 پذیری انعلاا پذیری و نگهداری انعلااتوانایی حفظ 

 تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک

 مساعی با دیگران همکاری و تشریک مساعی با دیگران توانایی در همکاری و تشریک

 وری و بهبود مستمر بهرهمنظور دستیابی سازمان به  ایجاد تغییر در سازمان به



 

 

 

 

 

 

 

 

 99 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... تطابق بررسی و استراتژیک رهبری های ویژگی های مؤلفه تدوین

 ها مللفه کدهای استخراج شده

 ای بهتر آینده

 مدیریت سراسری مانمسئولیت کلی و سراسری در ساز

 مدیریت سراسری ها دغدغه در مورد تمام محدوده فعالیت

های استراتژیک افراد در رأس  دغدغه در مورد انتخاب

 سازمان
 تفکر استراتژیک

 تفکر استراتژیک انداز استراتژیک تبیین چشم

انداز  انگیزش و ترغیب افراد به دنبال کردن چشم

 استراتژیک
 انگیزش و ترغیب

 تفکر استراتژیک های استراتژیک سعه تواناییتو

 انگیزش و ترغیب توانایی تأثیر روزانه بر دیگران

تووه توأم به بقای بلندمدت سازمان و پایداری 

 مدت سودآوری کوتاه
 یکسان نگری به حال و آینده

 خرد مدیریتی گیری ملثر توانایی تصمیم

انداز و  دار تمرکز و معنا دهی به چشم عهده

 های یک سازمان أموریتم
 تبیین مسیر صحیح

 مدیریت سراسری وکار رهبری تمام یک سازمان یا کسب

 مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی رهبران زیردست
گویی در قبال عملکرد مدیران  پاسخ

 زیردست

مدت و  انداز کوتاه توانایی یکپارچه کردن چشم

 بلندمدت در سازمان
 هیکسان نگری به حال و آیند

توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در تصمیماتی که توأم با 

مدت سازمان، به حفظ ثبات  افزایش حیات طوالنی

 کنند. مدت آن نیز کمک می مالی کوتاه

 انگیزش و ترغیب

 مدیریت تغییر ایجاد ظرفیت وهت تغییرات در سازمان
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 ها مللفه کدهای استخراج شده

منظور درک پیچیدگی  پذیرش تناقض تغییر / ثبات به

 تغییر
 تغییرمدیریت 

 ظرفیت تنظیم ومرج در سازمان ایجاد تعادل بین بوروکراسی و هرج

 ظرفیت تنظیم ایجاد تعادل بین ثبات کامل و اختالل غیرقابل مدیریت

هایی برای به اورا  ها و ظرفیت تشریح صالحیت

 درآوردن رسالت سازمان
 ها با استراتژی پیوند فعالیت

به  تشخیص اشخاص مناسب برای انتقال ارزش

 مشتری
 مشتری مداری

نظارت بر انجام فرآیندها، تدوین معیارها و 

 استانداردها در راستای رسالت سازمان
 نظارت مستمر

آفرین در  های ارزش ها و تیم تشکیل خودکار گروه

 سازمان
 وری و بهبود مستمر بهره

 تفکر استراتژیک تدوین استراتژی مناسب برای سازمان

 ها با استراتژی پیوند فعالیت اورا های قابل عالیتتبدیل استراتژی به ف

تحلیل موقعیت کنونی سازمان و تشریح آن برای 

 اعضای دیگر سازمان
 وری و بهبود مستمر بهره

متقاعد کردن اعضای سازمان نسبت به تغییر وضع 

 کنونی سازمان
 رابله تنگاتنگ رهبر و پیرو

 فکر استراتژیکت دانستن زمان مناسب برای تغییر استراتژیک

 تفکر استراتژیک بصیرت و تفکر استراتژیک

 تنش خالق قراری دائمی در درون خود احساس یک ناآرامی و بی

 یادگیرندگی کارگیری اطالعات ودید به دست آوردن و هضم و به

 پذیری انعلاا داشتن روحیه تغییر

 نگری آینده ها های مناسب برای سازمان تنظیم استراتژی



 

 

 

 

 

 

 

 

 95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... تطابق بررسی و استراتژیک رهبری های ویژگی های مؤلفه تدوین

 ها مللفه کدهای استخراج شده

 پذیری انعلاا یی تقابل مستمر با شرایط ودید و مبهمتوانا

 خرد مدیریتی ظرفیت برای انجام کار درست در زمان درست

 خرد مدیریتی خرد مدیریت

 پذیری انعلاا توانایی ایجاد تغییر

 ظرفیت وذب یابی ظرفیت

انداز سازمان نشأت گرفته از  مشخص کردن چشم

 قصد و نیت استراتژیک سازمان
 ستراتژیکتفکر ا

 مشتری مداری رفتار مشتری مدارانه

 توسعه بازار ازحد بر روی مشتریان کنونی سازمان عدم تمرکز بیش

های نوین و بازارهای ودید پیش  تووه به تکنولوژی

 روی سازمان
 توسعه بازار

 مزیت رقابتی مزیت سازمان در فضای رقابتی

 

مللفه احصاء گردید، سپس از طریق  22اج شده بعد از انجام کدگذاری محوری از مفاهیم استخر

ها اصلی مشخص شدند که در قالب ودول  عنوان مللفه مللفه به 89کدگذاری محوری مفاهیم اصلی 

 شود: ها پرداخته می زیر به شرح آن

 های اصلی استخراج مللفه: 2ودول 

 شرح ها محوری مللفه ها مللفه

 خردمندی خرد مدیریتی

درست در زمان درست نشان توانایی انجام کار 

خردمندی رهبر استراتژیک است. او به دنبال 

کارهای صحیح و انجام صحیح کار است تا 

 وری فردی خود را افزایش دهد. بهره

توسعه ظرفیت  ظرفیت تنظیم

 فردی

سازی و  رهبر استراتژیک دائماً در حال ظرفیت

ای که همیشه در حال  گونه توسعه فرد خود است به  پذیری انعلاا
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 شرح ها محوری مللفه ها مللفه

است. او اطالعات را وذب کرده، پاالیش  یادگیری یادگیرندگی

کند. رهبر  ها استفاده می کند و از آن و تحلیل می

های پیش  استراتژیک برای مقابله با ابهام و پیچیدگی

کند و نسبت به تغییرات  روی خود ایجاد ظرفیت می

 منعلف خواهد بود و خود عامل تغییر است.

 ظرفیت وذب

 تنش خالق
خالقیت و نوآوری 

 فردی

رهبر استراتژیک یک ناآرامی و تنش را در خود 

حل  کند و همیشه به دنبال خلق یک راه احساس می

گردد و نسبت به شرایط  ودید برای مسائل می

 کنونی خود ناراضی است.

 تفکر استراتژیک

 تفکر استراتژیک

رهبر استراتژیک بامالحظه شرایط کنونی و 

های سازمان و نگاه به آینده سعی در  یتمحدود

وکار خود دارد و در  بینی اوضاع آینده کسب پیش

کند که  ها تصمیماتی را اتخاذ می کنار همه این

 کننده اهداا بلندمدت سازمان است. تضمین

 بینی کردن پیش

 نگری آینده

ها با  پیوند فعالیت

 استراتژی

 اورای استراتژی

تژیک وظیفه تبدیل استراتژی به در واقع رهبر استرا

 فعالیت را دارد.

همکاری و 

مساعی با  تشریک

انداز  رهبری استراتژیک توانایی یکپارچه کردن چشم دیگران

مدت و بلندمدت در سازمان را دارد. در واقع  کوتاه

رهبر استراتژیک وظیفه تبدیل استراتژی به فعالیت 

 را داراست.

یکسان نگری به 

 حال و آینده

 نظارت مستمر

تبدیل اهداا 

سازمان به اهداا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... تطابق بررسی و استراتژیک رهبری های ویژگی های مؤلفه تدوین

 شرح ها محوری مللفه ها مللفه

 شخصی کارکنان

گویی در  پاسخ

قبال عملکرد 

 مدیران زیردست

 پذیری مسئولیت

رهبری استراتژیک مسئولیت تمام سازمان را 

پذیرد، به اهداا سازمان متعهد است و در قبال  می

 تمام افراد زیردست، پاسخگوست.

 مدیریت سراسری

ه اشراا بر کلی

ها و روابط  فعالیت

 درون سازمان

رهبری استراتژی قائل به مدیریت در پشت درهای 

بسته نیست؛ بلکه وی با استفاده از ابزار خود، 

 همچون رود در سراسر سازمان واری است.

وری و بهبود  بهره

 مستمر
ظرفیت آفرینی 

 سازمانی

رهبر استراتژیک مدام در حال ایجاد ظرفیت در 

ها  ست و فضا را برای یادگیری آنزیردستان خود ا

کننده  کند. رهبر استراتژیک تسهیل فراهم می

ها  های استراتژیک برای اورای هرچه بهتر آن فعالیت

 توسط کارکنان است.

 مدیریت تغییر

 انگیزش و ترغیب

 نفوذ در دیگران

رهبری استراتژیک، توانایی تأثیرگذاری بر دیگران 

یجاد شور و اشتیاق در برای برانگیختن انگیزه و ا

ها را دارد. او توانایی اثرگذاری بر نظرات، عقاید،  آن

 ها و رفتار سایرین دارد. گرایش

رابله تنگاتنگ 

 رهبر و پیرو

 تبیین مسیر صحیح
گذاری و تبیین  هدا

 اهداا

طور ساده و  گذاری، تبیین اهداا سازمانی به هدا

گیری و  یمکه که قابلیت تصم طوری فهم است. به قابل

واگذاری اورا برای خود فرد و افراد سازمان را 

 داشته باشد.

 مشتری مداری مشتری مداری

ترین اصل برای  در محیط بسیار رقابتی، حیاتی

وکار مشتری مداری است. رهبری استراتژیک  کسب

در مواوه با مشتریان سعی در ولب رضایت آنان 

 دارد.
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 شرح ها محوری مللفه ها مللفه

 توسعه بازار توسعه بازار

های نوین و  تراتژیک به تکنولوژیرهبری اس

بازارهای ودید که پیش روی سازمان است، تووه 

 کند. می

 مزیت رقابتی مزیت رقابتی

های  رهبری استراتژیک به دنبال کشف صالحیت

ای است که سازمان را نسبت به دیگر رقبا  ویژه

 سازد. متمایز می

 فرضیه پژوهش
های مدیران ارشد دانشگاه  پژوهش پیش رو بر ویژگی های رهبری استراتژیک احصاء شده در مللفه

 فرهنگیان تلابق دارد.

های رهبری استراتژیک در مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان اطالعات  به منظور بررسی و تأیید ویژگی

 9ای مورد آزمون قرار گرفتند. این محاسبات در  تک نمونه Tآوری شده از گروه نمونه با آزمون  ومع

های  های رهبری استراتژیک سازمانی و ویژگی های رهبری استراتژیک انفرادی، ویژگی گیحوزه ویژ

رهبری استراتژیک محیلی انجام شده است. با تووه به طیف مقیاس لیکرت مقدار مالک برای مقایسه 

نفر از  28در نظر گرفته شد. تعداد نمونه در این محاسبات  9ها ارزش عددی  این میانگین

 و متخصصان در زمینه مدیریت بودند. نظران صاحب

های رهبری استراتژیک حوزه فردی مورد نیاز مدیران  نتایج بررسی ویژگی -2 ودول

 ارشد دانشگاه فرهنگیان

 

 داری معنی دروه آزادی ارزش t انحراا معیار میانگین های فردی ویژگی

 001. 50 14.04 72. 4.43 خردمندی

 001. 50 10.75 80. 4.21 توسعه ظرفیت فردی

خالقیت و نوآوری 

 فردی
4.25 .89 10.06 50 .001 
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های رهبری استراتژیک حوزه فردی مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان  نتایج بررسی ویژگی

(، توسعه M=4.43, t=14.04, p<0.001نشان داد که نتایج برای هر سه ویژگی خردمندی )

( و خالقیت و نوآوری M=4.21, t=10.75, p<0.001ظرفیت فردی )

(M=4.25,t=10.06,p<0.001معنی ) .دار است 

 

های رهبری استراتژیک سازمانی مورد نیاز مدیران ارشد  نتایج بررسی ویژگی -1 ودول

 دانشگاه فرهنگیان

 

ه فرهنگیان های رهبری استراتژیک حوزه سازمانی مورد نیاز مدیران ارشد دانشگا نتایج بررسی ویژگی

(، M=4.13, t=8.86, p<0.001ویژگی ظرفیت آفرینی سازمانی ) 2نشان داد که نتایج برای هر 

 ,M=4.176, t=9.23پذیری ) (، مسئولیتM=4.21, t=13.27, p<0.001نفوذ در دیگران )

p<0.001( اورای استراتژی ،)M=4.21, t=10.32, p<0.001ها و روابط  ( و اشراا بر واقعیت

(M=4.29, t=11.82, p<0.001معنی ) .دار است 

 میانگین های سازمانی ویژگی
انحراا 

 معیار
t داری معنی دروه آزادی ارزش 

 001. 50 8.86 91. 4.13 ظرفیت آفرینی سازمانی

 001. 50 13.27 70. 4.31 نفوذ در دیگران

 001. 50 9.23 91. 4.17 پذیری مسئولیت

 001. 50 10.32 86. 4.25 اورای استراتژی

ها و  اشراا بر فعالیت

 روابط
4.29 .78 11.82 50 .001 
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های رهبری استراتژیک محیلی مورد نیاز مدیران ارشد  نتایج بررسی ویژگی -7 ودول

 دانشگاه فرهنگیان

 

های رهبری استراتژیک حوزه محیلی مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان  نتایج بررسی ویژگی

(، M=4.35, t=11.135, p<0.001ژیک )ویژگی تفکر استرات 2نشان داد که نتایج برای 

 ,M=4.33, t=12.02(، مشتری مداری )M=4.33, t=11.32, p<0.001گذاری و تبین ) هدا

p<0.001( و توسعه بازار )M=4.29, t=14.17, p<0.001دار شد. ویژگی مزیت رقابتی  ( معنی

 (.M=2.88, t=1.28, p>0.204دار نشان نداد ) برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان معنی

توان بیان نمود که به غیر از ویژگی مزیت رقابتی تمامی  بندی نتایج محاسبات انجام شده می در ومع

های دیگر رهبری استراتژیک برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان تأیید شد و ضروری شناخته  ویژگی

 شد.

 گیری بحث و نتیجه
های رهبری استراتژیک در سه  توان گفت که ویژگی گیری پیرامون سلال پژوهش می در بحث و نتیجه

هایی چون: خرد  است، از بعد فردی، رهبری استراتژیک دارای ویژگی بندی ملالعه و دسته بعد، قابل

پذیری، ظرفیت وذب، ظرفیت تنظیم و تنش خالق است. از نظر بعد  مدیریتی، یادگیرندگی، انعلاا

ها با استراتژی سازمان، یکسان نگری به  مچون: پیوند فعالیتهای ه سازمانی، رهبر استراتژیک با ویژگی

وری و بهبود مستمر، انگیزش و ترغیب، مدیریت تغییر، نظارت  حال و آینده، مدیریت سراسری، بهره

شود. در حوزه بعد محیلی نیز یک رهبر استراتژیک  مستمر، رابله تنگاتنگ رهبر و پیرو و... شناخته می

 میانگین های محیلی ویژگی
انحراا 

 معیار
t داری معنی دروه آزادی ارزش 

 001. 50 11.13 86. 4.35 تفکر استراتژیک

 001. 50 11.32 84. 4.33 گذاری و تبیین هدا

 001. 50 12.02 79. 4.33 مشتری مداری

 001. 50 14.17 69. 4.37 توسعه بازار

 204. 50 1.28- 65. 2.88 مزیت رقابتی
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بینی  نگری، پیش یط اطراا سازمان، تفکر استراتژیک، تبیین مسیر صحیح، آیندهباید با رصد کردن مح

های خود لحاظ کند. برای رسیدن به  کردن، مزیت رقابتی، مشتری مداری و توسعه بازار را در برنامه

های رهبری  ، ویژگی8گردند. در شکل  ها به دست آمده در سه سلح ارائه می مدلی وامع، مللفه

بندی شده در سه بعد فردی،  صورت دسته گردد. این مدل به ر قالب نمودار ارائه میاستراتژیک د

 سازمانی و محیلی طراحی شده است.

 در تعریف رهبری استراتژیک تفکیک سه حوزه فردی، سازمانی و محیلی: 1ودول 

 شرح ها محوری مللفه ها مللفه سلوح

 فردی

 خردمندی خرد مدیریتی

در زمان درست  توانایی انجام کار درست

نشان خردمندی رهبر استراتژیک است. او 

به دنبال کارهای صحیح و انجام صحیح 

وری فردی خود را  کار است تا بهره

 افزایش دهد.

 ظرفیت تنظیم

 توسعه ظرفیت فردی

رهبر استراتژیک دائماً در حال 

سازی و توسعه فرد خود است  ظرفیت

ای که همیشه در حال یادگیری  گونه به

او اطالعات را وذب کرده، پاالیش  ت.اس

 کند. ها استفاده می کند و از آن و تحلیل می

رهبر استراتژیک برای مقابله با ابهام و 

های پیش روی خود ایجاد  پیچیدگی

کند و نسبت به تغییرات  ظرفیت می

منعلف خواهد بود و خود عامل تغییر 

 است.

 پذیری انعلاا

 یادگیرندگی

 ظرفیت وذب

 تنش خالق
خالقیت و نوآوری 

 فردی

رهبر استراتژیک یک ناآرامی و تنش را در 

کند و همیشه به دنبال  خود احساس می

حل ودید برای مسائل  خلق یک راه
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 شرح ها محوری مللفه ها مللفه سلوح

گردد و نسبت به شرایط کنونی خود  می

 ناراضی است.

 سازمانی

وری و بهبود  بهره

 مستمر

آفرینی  ظرفیت

 سازمانی

در حال ایجاد رهبر استراتژیک مدام 

ظرفیت در زیردستان خود است و فضا را 

کند. رهبر  ها فراهم می برای یادگیری آن

های  کننده فعالیت استراتژیک تسهیل

ها  استراتژیک برای اورای هرچه بهتر آن

 توسط کارکنان است.

 مدیریت تغییر

 انگیزش و ترغیب

 نفوذ در دیگران

ری بر رهبری استراتژیک، توانایی تأثیرگذا

دیگران برای برانگیختن انگیزه و ایجاد 

ها را دارد. او توانایی  شور و اشتیاق در آن

ها و  اثرگذاری بر نظرات، عقاید، گرایش

 رفتار سایرین دارد.

رابله تنگاتنگ رهبر 

 و پیرو

گویی در قبال  پاسخ

عملکرد مدیران 

 زیردست

 پذیری مسئولیت

ازمان رهبری استراتژیک مسئولیت تمام س

پذیرد، به اهداا سازمان متعهد  را می

است و در قبال تمام افراد زیردست، 

 پاسخگوست.

 مدیریت سراسری

اشراا بر کلیه 

ها و روابط  فعالیت

 درون سازمان

رهبری استراتژی قائل به مدیریت در 

پشت درهای بسته نیست؛ بلکه وی با 

استفاده از ابزار خود، همچون رود در 

 واری است. سراسر سازمان

ها با  پیوند فعالیت

 اورای استراتژی استراتژی

در واقع رهبر استراتژیک وظیفه تبدیل 

 استراتژی به فعالیت را دارد.

رهبری استراتژیک توانایی یکپارچه کردن همکاری و 
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 شرح ها محوری مللفه ها مللفه سلوح

مساعی با  تشریک

 دیگران

مدت و بلندمدت در  انداز کوتاه چشم

اتژیک سازمان را دارد. در واقع رهبر استر

وظیفه تبدیل استراتژی به فعالیت را 

 داراست.

یکسان نگری به حال 

 و آینده

 نظارت مستمر

تبدیل اهداا سازمان 

به اهداا شخصی 

 کارکنان

 محیلی

 تفکر استراتژیک

 تفکر استراتژیک

رهبر استراتژیک با مالحظه شرایط کنونی 

های سازمان و نگاه به آینده  و محدودیت

وکار  بینی اوضاع آینده کسب پیش سعی در

ها تصمیماتی  خود دارد و در کنار همه این

کننده اهداا  کند که تضمین را اتخاذ می

 بلندمدت سازمان است.

 بینی کردن پیش
 

 نگری آینده

 تبیین مسیر صحیح
گذاری و تبیین  هدا

 اهداا

طور  به گذاری، تبیین اهداا سازمانی هدا

که که  طوری است. بهفهم  ساده و قابل

گیری و واگذاری اورا برای  قابلیت تصمیم

 داشته باشد.را افراد سازمان  خود فرد و

 مزیت رقابتی مزیت رقابتی

رهبری استراتژیک به دنبال کشف 

ای است که سازمان را  های ویژه صالحیت

 سازد. نسبت به دیگر رقبا متمایز می

ترین اصل  یار رقابتی، حیاتیدر محیط بس مشتری مداری مشتری مداری
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 شرح ها محوری مللفه ها مللفه سلوح

وکار مشتری مداری است.  برای کسب

رهبری استراتژیک در مواوه با مشتریان 

 سعی در ولب رضایت آنان دارد.

 توسعه بازار توسعه بازار

های نوین  رهبری استراتژیک به تکنولوژی

و بازارهای ودید که پیش روی سازمان 

 کند. است، تووه می

 

( و گرین 2009(، دیویس )2089های گراندی ) ر این بخش با نتایج پژوهشنتایج این پژوهش د

 ( هم سویی دارد.2008)

دهد  های مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان نشان می های احصاء شده با ویژگی بررسی میزان انلباق مللفه

ا ی هر سه ویژگی خردمندی، توسعه ظرفیت فردی و خالقیت و نوآوری ب در حوزه فردی رابله

سازی و  دار است، این بدان معناست که امکان پیاده های مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان معنی ویژگی

ضرورت رهبری استراتژیک برای تحقق اهداا دانشگاه فرهنگیان برای تربیت نسلی توانمند از معلمان 

هم کنند ووود وپرورش را فرا های اورایی شدن اهداا سند تحول بنیادین آموزش که بتوانند زمینه

( 8912( و ایزدی )8911پور و شهبازی ) های طاهرپور، روایی دارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

 همسویی دارد.( 2007(، وکسون )2002(، کرانتسون )2009اوگبانا و همکاران )

دهد  ان میهای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان نش های احصاء شده با ویژگی بررسی میزان انلباق مللفه

ویژگی ظرفیت آفرینی سازمانی، نفوذ در دیگران،  2ی هر  دهد رابله در حوزه سازمانی نشان می

های مدیران ارشد دانشگاه  ها و روابط با ویژگی پذیری، اورای استراتژی و اشراا بر واقعیت مسئولیت

های تابعه دانشگاه  دیسدار است. این بدان معناست که گستردگی و تنوع وغرافیایی پر فرهنگیان معنی

های موفق در سراسر کشور الزم  کند که مدیران ارشد برای هدایت و ایجاد رویه فرهنگیان ایجاب می

سازی فردی و سازمانی از طریق یادگیری مستمر داشته باشند تا  هایی همچون ظرفیت است ویژگی

های آموزشی سازمان را  محیطهای عصر دیجیتال در  های ناشی از ویژگی بتواند در مقابل پیچیدگی

 .ها در اوزاء پراکنده دانشگاه فرهنگیان ولوگیری کنند منعلف کند و از اتالا منابع و فرصت
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های  گذاری و تبیین، مشتری مداری نیز با ویژگی هایی همچون تفکر استراتژیک، هدا همچنین مللفه

های  عنوان یکی از ویژگی استراتژیک بهدار داشتند. تفکر  مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان رابله معنی

خصوص متخصصین تعلیم و تربیت ژاپن معتقدند  مهم برای مدیران ارشد دانشگاه ملرح شد، در این

اندازه شایستگی نظام تعلیم و تربیت آن است، طبعاً موفقیت هر سیستم آموزشی  شایستگی هر نظامی به

این به هر میزان مدیریت تربیت معلم کارآمدتر باشد به و تربیتی به اثربخشی معلمان وابسته است، بنابر

همان اندازه باید انتظار کارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور را داشت، از این وهت داشتن تفکر 

تواند مسیر دستیابی به اهداا مهم نظام تعلیم  های مختلف دانشگاه فرهنگیان می استراتژیک در مدیریت

ای  های ویژه رهبری استراتژیک صالحیتکه سازمان با رویکرد و تربیت را محقق سازد چرا 

های  مووب حرکت رو به رشد دانشگاه برای دستیابی به شایستگیزیرمجموعه را شناسایی و با هدایت 

 مورد نظر خواهد شد.

دار نشان نداد. این بدان معناست که  ویژگی مزیت رقابتی برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان معنی

 های رقابتی است. های حاکم بر نظام مدیریتی دانشگاه فرهنگیان فاقد زمینه یط و ویژگیشرا

 های تحقیق محدودیت
ترین محدودیت تحقیق حاضر تبیین و تفهیم صحیح مفهوم رهبری استراتژیک برای وامعه اصلی  مهم

 پژوهش در مرحله کمی است.

رشد دانشگاه فرهنگیان در گام اول و های تحقیق دسترسی محقق به مدیران ا از دیگر محدودیت

 باشد. همکاری ایشان در گام بعد می

 پیشنهادهای تحقیق

های  ها و ویژگی ها و نهادهای دیگر و باز بینی شاخص بدون تردید اورای تحقیق در میان سازمان

 رهبری استراتژیک با تووه به نتایج بدست آمده و همچنین نظریات ودید ملرح شده پیشنهاد اصلی

 محقق است.

های هر تصمیمی است. در دانش  ترین گام ها از مهم همچنین از آنجایی که تعیین اهداا و ارزش

شود که توفیق یا عدم توفیق سازمان با آن  عنوان هدا سازمان در نظر گرفته می وری به مدیریت بهره

تر با ابعاد   های کاملهای مالی و در الگو ها عمدتاً با مقایس وری در سازمان خورد. بهره محک می

شود که منجر  ای مانند مخاطبان )مشتریان(، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سنجیده می چندگانه



 

 

 

 

 

 

 

 46 1931 تابستان، 1 شماره، ولا سال(؛ مدیریت) ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

توان دو دوره از  های کاربردی، می شود. پس از به دست آوردن شاخص های مالی سازمان می به مقایس

ها، عملکرد و  ا تووه به این شاخصها و ب یک سازمان با دو مدیر را انتخاب کرد و با بررسی آن

 خرووی سازمان را بررسی نمود.
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 منابع
 (.8938، )اردیبهشت، نامه دانشگاه فرهنگیان اساس

های درسی  (. مقایسه کتاب8917بی عشرت و بختیار نصرآبادی، حسنعلی. ) اسفیجانی، اعظم؛ زمانی، بی

اگون در فرآیند پژوهش با آمریکا و انگلستان. های گون علوم ابتدایی ایران از نظر میزان تووه به مهارت

 .822-892(: 1)2، فصلنامه ملالعات درسی
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 8932کیامنش، مریم دانای طوسی. تهران: انتشارات وهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبائی، 
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