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 بسمه تعالی

های رهبری استراتژیک و ویژگی هایمؤلفهتدوین 

مورد نیاز  هایویژگیبررسی تطابق آن با 

از دیدگاه  فرهنگیانمدیران ارشد دانشگاه 

 متخصصان

 1زارعی محمدامین* 

 2ایافجه اکبرعلیسید 

 3وحید خاشعی ورنامخواستی

 4مصطفی دلشاد تهرانی

 چکیده

 رهبری استراتژیک هایمؤلفهاین پژوهش با هدف تدوین 

از طریق مراجعه به نظریات و تعاریف ارائه شده از 

مورد  هایویژگیتطابق آن با  و بررسیسوی متخصصین 

مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان انجام شده  نیاز

برای دستیابی به اهداف فوق از روش پژوهش  است.

استفاده شده است، در مرحلۀ کیفی برای  آمیخته

استخراج و تدوین مولفه ها از روش تحلیل محتوای 

 توصیفی در مرحلۀ کمی از روش پیمایشیکیفی و 

 از دهدمیپژوهش نشان  هاییافتهاستفاده شده است. 

 چون هاییویژگی دارای استراتژیک رهبری فردی، جنبه

 ظرفیت پذیری،انعطاف یادگیرندگی، مدیریتی، خرد

 سازمانی، نظر از. است خالق تنش و تنظیم ظرفیت جذب،

 با هافعالیت پیوند هایویژگی با استراتژیک رهبر

 آینده، و حال به نگری یکسان سازمان، استراتژی

 و انگیزش مستمر، بهبود و وریبهره سراسری، مدیریت

 تنگاتنگ رابطه مستمر، نظارت تغییر، مدیریت ترغیب،

                                                           
نشگاه عالمه دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت بازرگانی دا 1

 (aminz854@gmail.com) یطباطبائ

استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایئ، نویسنده  2

 (afjahi@atu.ac.ir) مسئول

 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار 3

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی 4
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 محیطی حوزه در. شودمی شناختهغیره  و پیرو و رهبر

 محیط کردن رصد با باید استراتژیک رهبر یک نیز

 صحیح، مسیر تبیین استراتژیک، تفکر سازمان، اطراف

 مشتری رقابتی، مزیت کردن، بینیپیش نگری،آینده

 لحاظ خود هایبرنامه در را بازار توسعه و مداری

پژوهش نشان داد که به غیر از همچنین نتایج  .کند

های دیگر رهبری ویژگی مزیت رقابتی تمامی ویژگی

از استراتژیک برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان 

 شد. شناختهضروری دیدگاه متخصصان 

رهبری استراتژیک، تحلیل محتوای  کلمات کلیدی:

 .، دانشگاه فرهنگیانکیفی

 مقدمه و بیان مسئله

شده در حوزه  جدید مطرح مفاهیم از استراتژیک رهبری

 هایمدل و تعاریف تاکنوناینکه علیرغم  است. مدیریت

 اما تحقیقات ،است شده ارائه آن برای گوناگونی

 هایزمینهکاربردی  صورتبه در این خصوص که جامعی

 صورت را در پی داشته باشد هاسازمانارتقاء کارایی 

نظامند این مفهوم ، بنابراین بررسی است نپذیرفته

 .ضروری احساس می شود

اولین نویسندگان مدرنی که ارتباط بین مفهوم 

ها های بازیتئوری»وکار را در کتاب استراتژی و کسب

مطرح کردند، وان نئومن و  1«و رفتار اقتصادی

مطالعه استراتژی  بودند. 1491در سال  2مورگنسترین

آغاز شد، زمانی  1491همراه با مفهوم مدیریت در دهه 

شروع به تحقیق  4کارنگی سازمانو  3که فورد فندیشن

وکار ریزی آموزشی مدارس مدیریت کسبدر زمینه برنامه

که  1494در  5ریپورتکردند؛ همزمان با تحقیق 

                                                           
1 Theory of Games & Economic Behavior. 
2 Von Neumann & Morgenstern. 
3 Ford Foundation. 
4 Carnegie Corporation. 
5 Gordon-Howell Report. 
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وکار را گسترش داد. این مطالعات مدیریت کسب

را  1«وکارسیاست کسب»مطالعات رشته نهایی با عنوان 

 .(111-162، ص2112، 2راندا و مارتین)کرد توصیه 

های رقابتی های دیگر در حال حاضر مزیتبرخی از ایده

را در بسیاری از تعاریف  سازمانو کارایی 

)هیت، ایرلند و  قراردادند موردتوجهها استراتژی

که یک گروه از درحالی .(99-12، ص2113، 3هاسکیسن

دانند که از رآیندی مینویسندگان، استراتژی را ف

تصمیمات خود را بر اساس اهداف  سازمانطریق آن، 

دیگران  ؛(93-14، ص1443، 4ویتینگتون) گیردپیشرو می

های واقعی برای ساختن ای از فناستراتژی را مجموعه

، 5نایتس و مورگان) اندمتصور شده سازمانتصمیمات در 

باید به این نکته اذعان کرد که  .(291، ص1441

استراتژی منشأ تغییر درون سازمان است. محیط 

سازمان، نیز یکی از عناصر مهم در تعریف استراتژی 

 .است

 هایجنبه حال،تابه که است معتقد( 2111) 6اسالوینسکی

 توافق و نشده تشریح خوبیبه استراتژیک رهبری متعدد

 را آن بعضی. ندارد وجود آن تعاریف سر بر همگانی

 افراد تکتک برای باید که دانندمی ایرهبری به ناظر

 تیم سر عنوانبه را آن بعضی و شود اجرا سازمان

 مفهوم با اندکی تحقیقات .کنندمی تلقی مدیریت گروه

کارتر و ) است رسیده انجام به استراتژیک رهبری

 بعضا   موضوع، ادبیات در اگرچه. (44، ص2113، 1گریر

 از اییکپارچه هایرویکرد ارائه به پردازاننظریه

                                                           
6 Business policy. 

2 Ronda p & Martin G 
3Ireland, Hitt  & Hoskisson 
4 Whittington 
5 Knights & Morgan 
2 Slawinski 

7 Carter & Greer 
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 همین اند،ورزیده مبادرت استراتژیک رهبری هایمدل

 اند.قرارگرفته دانشمندان سایر موردنقد نیز هامدل

بررسی  تعاریف رهبری استراتژیک که در تحقیق مورد

دارای مضامین ظاهری و پنهانی اند، قرار گرفته

ها از روش تحلیل دست آوردن آن هستند که برای به

 محتوا استفاده شده است.

تغییر کرد؛ علت  21ها با شروع قرن سازمانشرایط 

شدن، ظهور دمکراسی و این تغییر عواملی چون جهانی

این قرن  .(9، ص2113، 0دورسما)های مدرن است فّناوری

دانش برخالف منابع  .یدنامتوان قرن دانش را می

کند، ها، زمانی که نشر پیدا میسازمانفیزیکی 

شود. یابد و نشر آن باعث گسترش آن میافزایش می

های این شرایط نسبت به سرمایهها در سازمان 

یشتر روی ظرفیت یادگیری و هوشمندی، ب شانفیزیکی

ها سازمان .(212-111، ص2111، 2کلویمک)کنند تکیه می

اند که باید سرعت و قابلیت با شرایطی روبرو شده

 از خود نشان دهندپذیری و سازگاری انعطاف
عنوان دیگر رهبر به .(916-993، ص1414، 3آیزنهارت)

کسی که فقط در درون سازمان باشد و افراد را برای 

شود، انجام کارهای خود تهییج کند، مؤثر واقع نمی

کند فشار وارد می سازمانبه داخل  سازمانزیرا محیط 

 شود.راستا میهمسازمان و با فشارهای درونی 

ها با محیط بسیار رقابتی مواجه هستند و سازمان

گویی به این شرایط، ساختارهای عمودی که برای پاسخ

تنهایی همه موارد را رصد یک رهبر بهدر رأس آن

داده است. را به ساختارهای افقی  کند، جای خودمی

ختار، فقط تولید و منابع فیزیکی اهمیت در این سا

ای عنوان یک منبع، جایگاه ویژهندارد، بلکه دانش به

دهد و با رفتن به سمت کار تیمی می سازمانرا به 

                                                           
1 Duursema 
2 McKelvey 
3 Eisenhardt 
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ها و رویکردهای قبلی رهبری، دیگر محور، مدلدانش

 مفید فایده نیستند.

تغییرات محیط روی کارایی  رفتهرفتهدر شرایطی که 

گذاشت و برای ادامه حیات سازمان یر میتأث سازمان

باید با این محیط بسیار پیچیده و متالطم ارتباط 

داشت، به اعتقاد برخی از پژوهشگران و نویسندگان 

های رهبری (، دیگر تئوری1412) 1همچون هوسمر

ها در محیط رقابتی کارساز اقتضایی برای سازمان

فکیک نیست و وظایف مدیر و رهبر را باید از هم ت

کرد. رهبر باید به استراتژی سازمان که در ارتباط 

با محیط بیرونی سازمان است، توجه مداوم داشته 

ای نظریه 2بر اساس این تفکر، همبریک و مایسون باشد.

 3مطرح کردند که به تئوری پله باالتر 1419را در سال 

معروف شد. اساس تئوری پله باالتر این است که با 

رهبر در سطح استراتژیک ایفای نقش  کهتوجه به این

های کند، بنابراین سازمان، بازتاب درک و ارزشمی

-131، ص2111، 4کلی و مارک) مدیر ارشد سازمان است

گذار یهپااین تئوری، نقطه عطفی بود که  .(191

در واقع، دانش، تجربه  مفهوم رهبری استراتژیک شد.

های سازمان روی ارزیابی مدیر از محیط و ارزش

گذارد و انتخاب استراتژی بیرونی سازمان اثر می

اوگبانا و  شود.سازمان بر اساس این مهم انتخاب می

( در پژوهشی با عنوان عملکرد و 2113) 5همکاران

 که رسیدند نتیجه این به نوآور سازمانی ساختارهاي
جدیدبر اساس  ساختارهاي به ساختارهاي سنتی تغییر

 توسعه به جای مدیریت، رهبری مانند هاییویژگی

 بین از و مشارکت و همکاري ها، توانمندسازي،مسئولیت
 .گرددمی سازمانی مشخص مراتب سلسله بردن

                                                           
1 Hosmer 

2 Hambrick and Mason 

3 upper echelon 

4 Kelly & Mark 
5 Ogbonna,at all 
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توسعه دادند  پله باالتر را پژوهشگران بعدی، تئوری 

و تئوری رهبری استراتژیک را برای اولین بار مطرح 

اساس این فرضیه بر  .(96، ص2113دورسما، )کردند 

و نوع تفسیر رهبر  اندازچشماین بنا شده است که 

ها، شناخت و ی پیرامونی، متأثر از ارزشهادادهاز 

. در (231-213، ص1441، 1کانال و مونرو)اوست شخصیت 

ادامه، تئوری رهبری استراتژیک توسط محققان بعدی 

بهبود یافت و این سؤال مهم را مطرح کردند که چطور 

زمان به کارایی سازمان خود کمک یک رهبر ارشد سا

 کند؟می

 (1442) 3لوئیز و جاکوب و (1412) 2افرادی چون کگن

داشتند که ظرفیت وجودی یک رهبر برای معنا  اظهار

تر از دیگر بخشیدن به محیط سازمان، بسیار مهم

 ها و سبک رهبری است.عوامل همچون ارزش

ی رهبر»تر بیان شد، برای مفهوم طور که پیشهمان

شمولی که مورد ، تعاریف و مفاهیم جهان«استراتژیک

تأیید همه محققین و دانشمندان باشد، وجود ندارد. 

مفاهیم و تعاریف زیادی از رهبری استراتژیک در 

سازمان وجود دارد که خود نشانگر پیچیدگی و 

چندجانبه بودن آن است؛ دالیل زیادی نیز وجود دارد 

یابی به اثربخشی ی دستکه وجود رهبری استراتژیک برا

 -وکار فردی و سازمانی و نیز موفقیت در محیط کسب

طور روزافزون در حال کند و بهسرعت تغییر میکه به

، 4کویین و بیتی)است بسیار حیاتی  -شدن است جهانی

 .(9-9، ص2111

( رهبری استراتژیک را 1444) 5ایرلند و هیت

پذیری، بینی، تعیین افق، حفظ انعطافتوانایی پیش»

با دیگران برای آغاز تغییر تفکر استراتژیک و کار 

وجود  که یک آینده بادوام را برای سازمان به

                                                           
1 Cannella & Monroe 
2 Kegan 

3 Lewis and Jacobs 

4 Beatty & Quinn 
5 Ireland and Hitt 
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هایی که ها و چالشکنند. بحرانتعریف می« آوردمی

بینی و سرکش پیشها در محیط جهانی غیرقابلسازمان

های ها به فرصتبا آن روبرو هستند با این توانایی

 (2113) 1دیویس  شوند.ها تبدیل میسازمانبزرگ برای 

 کیاستراتژ یرا مرتبط با رهبر یدینه فاکتور کل

 یهاییبه توانا ،؛ که پنج مورد از آنداندیم

 هیاز روحاند ارتباط دارد و عبارت یسازمان

راستا به اقدام، هم یاستراتژ لیتبد ،یکیاستراتژ

 تأثیرات اندنیو نما یکردن مردم و سازمان، بررس

 یهایاستراتژ سعهتو ،یکیاستراتژ یهامثبت حرکت

ارتباط  یفرد یهایژگیبه و گری. چهار مورد دیرقابت

 تیاز وضع یتیاز نارضا اندعبارتکه  کندیم دایپ

و انعطاف و  یسازگار ییجذب، توانا ییتوانا ،یفعل

 یی.دانا درنهایت

ایرلند و هیت شش جزء رهبری استراتژیک که کارایی 

دارند: بیان میگونه دهند، اینسازمان را افزایش می

های یتمز، حفظ 2مشخص کردن اهداف و افق سازمان

، 4، ایجاد ظرفیت در افراد3ایرقابتی اصلی و هسته

و  6، تأکید روی اخالقیات5ی مؤثرسازمانفرهنگحفظ 

، 1اسالوینسکی) 1های سازمانی متوازنایجاد کنترل

( رهبری 2111) 4رائوهمچنین  .(314-399، ص2111

توانایی »دارد. گونه بیان میاستراتژیک را این

اثرگذاری روی دیگران برای اینکه تصمیماتی را که 

سازمان را در بلندمدت افزایش قابلیت ادامه حیات 

که در همین دهد، داوطلبانه انجام دهند. درحالیمی

                                                           
1 Davies 

2 Determining The Firm’s Purpose Or Vision 

3 Exploiting And Maintaining Core Competencies 

4 Developing Human Capital 

5 Sustaining an Effective Organizational Culture 

6 Emphasizing Ethical Practices 

7 Establishing Balanced Organizational Controls 

8 Slawinski 
9 Row 

file:///E:/عبدلی/Dissertation/Literature%20Review/The%20end/refrence.xlsx
file:///E:/عبدلی/Dissertation/Literature%20Review/The%20end/refrence.xlsx
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صورت پایدار مدت خود را بهزمان، اهداف مالی کوتاه

 «.حفظ کند

افزای است از رهبری نظری این نوع رهبری، ترکیب هم

گذاری در آینده تمرکز دارد و رهبری که روی سرمایه

ها تمرکز دارد. رهبری مدیریتی که روی حفظ ترتیب

های استراتژیک روی هر دو فعالیت روزانه و گرایش

متمرکز است. رهبران  سازمانبلندمدت استراتژیک 

های خود، همکاران خود، استراتژیک نسبت به باالدست

 راانتظار کارایی باال  زیردستان خود و خودشان

 .دارند

سازی این انتظارات، اعضاء سازمان را برای تصمیم

مدت پایدار و داوطلبانه که مربوط به موارد کوتاه

کند. بلندمدت مداوم سازمان است، حمایت و تشویق می

 رهبران استراتژیک زمان زیادی را صرف تالش برای

 بررسی در( 2119) 1کرانتسون کنند.کنترل و نظارت نمی

در  وپرورشآموزش اداره سازمانی ساختار روي بر خود

 مراتبی،سلسله هاآن ساختار که کرد مشخص استرالیا

 اساس این وجود با .است مانده باقی بوروکراتیک و متکبر

 آن به سو این از اخیر دهه در تمرکززدایی مدارس مدیریت

 مدارس براي زیادي اختیار بنابراین است؛ کرده حرکت سو

 هایدگرگونی و هااصالح گذشته عمدتا   اما ساختند، آشکار
 زیادي نتیجه تحصیالت و مدارس وپرورش،آموزش ساختار

( در 2111) 2جکسون است. نداشته مرکزي بوروکراتیک براي

تحقیقی به بررسی رابطه میان ادراکات روسای مدارس 

گیری گروهی و سه ساختار درباره تصمیم ابتدایی

ها نشان داد که بیشتر سازمانی پرداخته است. یافته

مدیران معتقدند که مدرسه آنان ساختار سازمانی 

که متمرکز بود. رابطه قوی میان رسمی داشته، درحالی

ساختار سازمانی، تمرکز و سازمان واقعی معلمان در 

ران، ادراکات گیری گروهی به دست آمد. مدیتصمیم

مثبتی درباره پیچیدگی و رسمیت ساختار سازمانی و 

                                                           
1 Crantson 

2 Jackson 
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ادراکات منفی نسبت به ساختار سازمانی متمرکز 

 .داشتند

 

 رهبران استراتژیک زمان زیادی را صرف تالش برای

کنند. رهبرانی که نقش رهبری کنترل و نظارت نمی

گذارند، از توسعه اعضاء استراتژیک را به نمایش می

کنند. با این نگاه، رهبری می سازمان حمایت 

سازمان به صورت  تواند در تمام سطوحاستراتژیک می

باشد. رهبران استراتژیک نسل بعدی،  جاری بلند مدت

در دراز مدت ن رهبران برای ادامه حیات سازما

 .(999-919، ص2111، 1بول و هوجبرگ) دخواهند بو

مهم در  نیا یبررس یرا برا یپژوهش( 2113) 2یگراند

رشد و  یرا برا ییانجام داده و راهکارها ساهایکل

 یهااز سازمان ینوع عنوانبه ساهایبلندمدت کل یبقا

 نیا شتریب تأکیدکرده است.  شنهادیپ یرانتفاعیغ

 نییبر تع یتنبم صرفا   ینگاه رهبر رییمقاله تغ

توسعۀ همراه با  یبه رهبر مأموریتانداز و چشم

 است. ی اعضاتیریمد ییو دانا هاییتوانا
توسط بول و  2111 در سالدر یک تالش مشابه که 

انجام شد، به تأثیر رهبری استراتژیک بر  3هوجبرگ

جای ها معتقدند که به. آنپرداخته شدکارایی سازمان 

شناختی با رهبری اینکه ارتباط متغیرهای جامعه

های استراتژیک را بررسی کنیم، به ارتباط زمینه

وسیله آن، رهبران استراتژیک روی دیگر که به

گذارند، پرداخته شود. های سازمان تأثیر میخروجی

ها پیشنهاد کردند که هسته اصلی رهبری استراتژیک آن

درباره توانایی رهبر برای خلق و حفظ سه ظرفیت 

 درونی سازمان است.

                                                           
1 Boal & Hooijberg 
2 Grandy 

3 Boal and Hooijberg 

Commented [D7 :] همه پژوهش ها قدیمی هستند از پژوهش های
 جدیدتر استفاده شود.

file:///C:/Users/a.bidad/Desktop/امورات%20جاری/m.ghaffari/AppData/Roaming/user1/Downloads/refrence.xlsx
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ظرفیت کننده )از ظرفیت جذب انداین سه ظرفیت عبارت

برای یادگیری(، ظرفیت تغییر و ظرفیت مدیریت 

 نه.خردمندا

 جهان توسعه و کیفیت تربیت معلمهم اکنون در سراسر 

مورد توجه زیادی قرار گرفته است. چالش اصلی قرن 

یت در خصوص چگونگی کیفیت بخشی به تعلیم و ترب 21

 هادانشگاهو مدیریت  هاسازمانمعلمان این است که 

معلمانی  تربیت معلم باید چگونه باشند تا و مراکز

آموزش و  هایمحیطتربیت کنند که بتوانند در 

کنونی، دانش آموزان با نیازهای  ییچیدهپیادگیری 

 (.2119نینا هلگوارد،کنند )متنوع آموزشی را حمایت 

پیشرفت خود را مدیون  یافتهتوسعهاغلب کشورهای 

و شاید  دانندمیو مراکز علمی پژوهشی  هادانشگاه

دانشگاه و  توسعهدرحالرهای به همین دلیل در کشو

دانشگاهیان در حل مسائل و رفع نیازهای ملی 

 هادانشگاهاگر  حالدرعین اندداشتهبیشترین نقش 

بخواهند همچنان در عرصه دانش حال و آینده نقش 

خود را با  مدیریتاساسی ایفا کنند باید ساختار و 

 عصر اطالعات منطبق سازد. هایپیچیدگیشرایط و 

در این وضعیت ساختار مناسبی برای دانشگاه  چنانچه

طراحی نشود سازمان از مسیر اهداف خود منحرف خواهد 

شد که کمترین خسارت آن اتالف منابع سازمان خواهد 

بود، عالوه بر این تنش و تعارض در سازمان نیز مانع 

کنش  ترینبرجستهو  تریناساسیابتکار و خالقیت که 

 1319 ایزدی و همکاران،ود )شمییک سازمان عملی است 

شورای ، با تصویب 1341دانشگاه فرهنگیان در دی 

تربیت و با تجمیع کلیه مراکز  عالی انقالب فرهنگی

شروع به  1341شد و از سال  تأسیسسراسر ایران  معلم

واحد دانشگاهی )در قالب  41دارای حدود  کار کرد.

 69ز مرکز وابسته به پردیس( و بیش ا 39پردیس و  69

این دانشگاه هر چند نوپاست . باشدهزار دانشجو می

اما متکی به پیشینه صد ساله مراکز تربیت معلم در 

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%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%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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
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این دانشگاه طبق سند تحول بنیادین . استایران 

 :مستند به راهکارهای زیر است وپرورشآموزش

  استقرار نظام ملی تربیت معلم  - 11/ 1راهکار

نگیان با اندازی دانشگاه ویژه فرهو راه

ای تربیت محور رویکرد آموزش تخصصی و حرفه

های با همکاری دستگاه وپرورشآموزشتوسط وزارت 

 .ربطذی

  طراحی و ارتقای نظام تربیت  - 11/ 2راهکار

با تأکید بر  وپرورشآموزشای معلمان در حرفه

با مدارس و  دانشجو معلمانحفظ تعامل مستمر 

نهادهای علمی و پژوهشی در طی این دوره و 

فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کالس 

 .های آموزشیدرس و محیط
  های برتر جلب مشارکت دانشگاه - 11/ 11راهکار

ای حرفه-های علمیه در امر تربیت تخصصیو حوزه

و دینی معلمان، کارشناسان و مدیران با 

 .ه فرهنگیانهمکاری دانشگا
اهدافی که برای این دانشگاه پیش بینی شده است 

 از: اندعبارت

 مربیان، مدیران، معلمان، تربیت و تأمین .1

 معتقد متعهد، و مؤمن پژوهشگراني و كاركنان

 انقالبي، و اسالمي هایارزش و دیني مباني بـه

 انساني، واالي هایارزش و اخالقي فضائل داراي

 اسالمي جمهوري طراز در توانمند و كارآمد

 .ایران

 توانمند، تربیتي و آموزشي مدیران تربیت .2

 معارف و مباني بر مبتني ،آفرینتحول و شایسته

 .بومي اقتضائات و اسالمي

 و دانشي تربیتي، سطح ارتقاي و زياتوانمندس .3

 مدتکوتاه هایآموزش از طریق فرهنگیان مهارتي

 .ذیصالح مراجع از مجوز اخذ از پس
 منظور به معلمان دانشجو هایتوانمندی ارتقاي .4

 .ایرشته چند تدریس مهارت ایجاد



12 
 

 هاینظریه كاربست و پردازینظریه مسیر در حركت .5

 با اسالمي تربیت و تعلیم زمینه در اسالمي

 و علمي مراكز و علمیه هایحوزه مشاركت

 .پژوهشي
 هایگردهمایی و هاهمایش ،هاکارگاه برگزاري .6

 به تحقیقاتي و اعتقادي و يشپژوه آموزشي،

 دانش ارزیابي و تبیین توصیف، منظور تولید،

 .(1341، )دانشگاه فرهنگیان

ل حاضر سه نوع دانشجو دانشگاه فرهنگیان در حا

 پذیرد:می

(: این دانشجو معلمدانشجوی کارشناسی پیوسته ) .1

افراد با مدرک تحصیلی دوره متوسطه و از طریق 

آزمون سراسری و پس از مصاحبه و گزینش انتخاب 

 دانشجو معلمانشوند. نحوه آموزش این می

روزی است. برنامه وقت و شبانهتمام صورتبه

روزهای شنبه تا  دانشجو معلمانکالسی این 

چهارشنبه است. آنان از ابتدای تحصیل به 

آیند و تعهد خدمت درمی وپرورشآموزشم استخدا

معلم  عنوانبهدهند و پس از پایان تحصیالت می

 د.در مدارس مشغول به کار خواهند ش

(: معلم دانشجودانشجوی کارشناسی ناپیوسته ) .2

این افراد در واقع معلمان دارای مدرک 

کاردانی هستند که در دوره کارشناسی ناپیوسته 

معلم رنامه کالسی این دهند. بادامه تحصیل می

معموال  روزهای پنجشنبه و جمعه است  دانشجویان

یعنی روزهایی که مدارس تعطیل است و آنان 

 د.کنن سازمان هاکالستوانند در می

که در  دانشجوی کارشناسی ارشد از میان معلمان .3

حال حاضر به شکل محدود است و در آینده تعداد 

دد و مورد های متعبیشتری دانشجو را در رشته

 .خواهد پذیرفت وپرورشآموزشنیاز 

برای تأمین، تربیت و توانمندسازی  که دانشگاهاین 

 در وپرورشآموزشوزارت معلمان و نیروی انسانی 

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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نسبت به سایر ه است شد تأسیس ایران جمهوری اسالمی

آموزش عالی کشور از حساسیت  مؤسساتو  هادانشگاه

این  هایآموختهدانشبرخوردار است، چرا که  ایویژه

دانشگاه بالفاصله پس از اتمام تحصیالت در یکی از 

مسئولیت تعلیم و  وپرورشآموزشمدارس مربوط به 

 به دستکشور را  سازانآیندهتربیت تعدادی از 

و این مهم را باید با استفاده از  گیردمی

خود به سرانجام برساند. از این نظر  هایاندوخته

و سبک  این دانشگاه مدیران ارشدیا همان گران هدایت

قرار گرفته است  نظرانصاحبمورد توجه  هاآنمدیریتی 

تحقیقات متعددی در این خصوص انجام گرفته  کهطوریبه

علم همراه با برنامۀ کز تربیت ماتخصصی شدن مر است.

احصاء شده در شرایط آن از ضرورت های هدفمند آموزشی 

گرو تغییر اساسی است که تحقق این مهم در  کنونی

، تغییری که نشان از اعمال در ساختار مدیریتی است

رهبری استراتژیک داشته باشد نه از جنس مدیریت. 

( 1311طاهرپور، رجایی پور و شهبازی )نتیجه پژوهش 

سازمانی مراکز تربیت معلم  ختارخصوص وضعیت سادر 

دهد که های دولتی استان اصفهان نشان میبا دانشگاه

های دولتی بیشتر از میزان پیچیدگی در دانشگاه

که میزان رسمیت و درحالی مراکز تربیت معلم است؛

ی هاتمرکز در مراکز تربیت معلم بیشتر از دانشگاه

خواهان تخصصی شدن و  متولیانکه درحالیدولتی است 

ها در ساختار موجود رسمیت بیشتر هستند این ویژگی

ایزدی  در همین راستانسبتا  کم بوده است. 

به در پژوهش خود ( 1319آبادی و بهرنگی )یزدان

بررسی و تحلیل ساختار سازمانی دانشگاه تربیت معلم 

های حاصل حاکی از آن است که بین اند. یافتهپرداخته

در مراکز تربیت ای ساختار سازمانی موجود هویژگی

و ساختار سازمانی مطلوب تفاوت معناداری وجود معلم 

 داشته است.

 

 هایمؤلفه کهاصلی این است  سؤالرو در پژوهش پیش 

 از دیدگاه متخصصان اصلی و فرعی رهبری استراتژیک

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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رهبری استراتژیک احصاء شده  هایمؤلفهآیا  ؟کدامند

مدیران ارشد دانشگاه  هایویژگیدر پژوهش پیش رو بر 

 ؟فرهنگیان تطابق دارد

 روش پژوهش

در زمره ی تحقیقات کاربردی این پژوهش از لحاظ هدف 

محسوب می شود. از لحاظ نوع داده های مورد استفاده 

طرح در پژوهش، از روش آمیخته)کیفی و کمی( و 

طرح  کی یطرح اکتشافاستفاده شده است.  اکتشافی

 لیو تحل یاست که با جمع آور یدو مرحله ا ختهیآم

، پالنوکالرکشود. )کرسول و  یشروع م یفیک یداده ها

2114 .) 

جامعه پژوهش در بخش کیفی، اسناد و مدارک زبان 

فارسی و انگلیسی مرتبط با موضوع رهبری استراتژیک 

است.  بوده 2119تا حداقل  1411در حد فاصل زمانی 

انتخاب نمونه ها در بین جامعه فوق الذکر به شکل 

روش  نیدر احجم نمونه . هدفمند انجام گرفته است

است، به  یفکی–یدانیم قاتیکه خاص تحق یرینمونه گ

ی دارد، بدین بستگ مفاهیم در اسناد یاشباع نظر

مفاهیم به بررسی نمونه ها  تا زمانی که معنی که 

تعداد و در نهایت  ادامه خواهد داشت تکرار برسد

ی مرحله اصلی به عنوان نمونه های مورد از مقاالت 16

 کیفی انتخاب شدند. 

 نشگاههایمتخصصین دا در بخش کمی جامعه مورد نظر

پیش بینی شده است. با توجه  در حوزۀ پژوهش کشور

 درنمونه ها به شکل به شرایط خاص موضوع پژوهش، 

نمونه،  حجم. برای تعیین انتخاب شده اند دسترس

دانشگاه فرهنگیان، متخصصین نفر از  91 تعداد

مدیریت آموزش اساتید و دانشجویان دوره ی دکتری 

دانشگاه عالمه طباطبائی از طریق نمونه گیری عالی 

 مند انتخاب می شوند. هدف

Commented [D8 :]مشخص کنید که از دیدگاه چه کسانی؟؟؟ 

Commented [D9 :] در فاصله چه سالهایی؟ به نظر شما این ادعا
منطقی است که شما کلیه اسناد را بررسی کرده اید در حالی که حتی 

ندارید. شما برخی از منابع را  2502ا و ی 0931یک منبع در سال 
 بررسی کرده اید.

Commented [D11 :] در روش کمی که از روش هدفمند استفاده
 نمی شودو روش در دسترس است.
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از برای گردآوری داده ها در مرحله کیفی ابتدا 

مکتوب و پایگاههای اطالعاتی  اسناد، مدارک

مگ ، 3گوگل اسکوالر ،2اریک ،1ساینس دایرکت همچون:  لکترونیکیا

ایران، نورمگز، ایران داک، کتابخانه ملی، کتابخانه دانشگاه 

 یبررسفارسی جستجو و  و ، در زبان  انگلیسیعالمه طباطبائی

 .شود یم یبردار شیالزم انجام و سپس از آنها ف یها

بخش کمی؛ با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و  در

میزان تطابق مولفه پیمایشی  -از طریق روش توصیفی

با ویژگی های مدیران ارشد دانشگاه  استخراج شده های

 مورد سنجش قرار می گیرد.  فرهنگیان

 یمحتوا لیاز تحل بخش کیفی تحلیل داده ها دربرای 

ی تشکیل هامولفهاحصاء  یبرا .استفاده شد کیفی

ی الگو ابتدا به بررسی و تحلیل محتوای دهنده

مکتوب و پایگاههای اطالعاتی  اسناد، مدارک

. زبان فارسی و انگلیسی پرداخته شددر  الکترونیکی

 یبا کد گذار آوری شدهی جمعهادادهتحلیل  ندیفرآ

 ندیفرآ یانیپاشدن به مراحل  کیباز آغاز و با نزد

 نی. اشودیمطرح م شتریب یمحور یکد گذارل، یتحل

ی، اصل نیاست که به مضام یرخطیدو مرحله غ ندیفرآ

حاصل از مرور  یهاو دادهو جمالت کلیدی  هاپاراگراف

مبانی نظری در اسناد مکتوب و الکترونیکی و همچنین 

و سپس، از  شودیداده م ییهاعنوان ی کیفیهامصاحبه

رهبری اصلی مربوط به  و مقوالت میدل آنها مفاه

کار  انیدر جر پژوهشگر. استخراج شدند استراتژیک

رفت و برگشت دارد. در ، یمرحله از کدگذار ود انیم

متن  یباز، محقق به بررس یکدگذار ایمرحله اول 

ها دست نوشتهکتاب، مقاله، پایان نامه،  )شامل

                                                           
1 Science Direct 
2 Eric 
3 Google scholar 

Commented [D11 :].نام پایگاههای الکترونیکی مشخص شود 
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 می( جهت مفاهبررسی اسنادحاصل از  یهاادداشتی

سپس کدگذاری محوری . پرداخته استدر اطالعات  مستتر

 میاز مفاه یامجموعهانجام شد، بدین ترتیب که؛ 

مشترک بر اساس  میاهاستخراج شدند، مف هی)کدها( اول

ها در قالب مقوالت ها و تفاوتثابت تشابه یهاسهیمقا

کدگذاری محوری تا اشباع . شدند یت بندعمده دس

مفاهیم( ادامه پیدا کرد. اشباع مفاهیم ها )مقوله

 مدیریتی، خردتا زمانی رخ داد که مفاهیمی مثل؛ 

 تنظیم ظرفیت جذب، ظرفیت پذیری،انعطاف یادگیرندگی،

و مابقی مفاهیم به نوعی زیر مجموعه  خالق تنش و

آنها قرار داشتنند و در واقع مفاهیم به تکرار 

رسید و دیگر اطالعات جدیدی حاصل نشد. پس از انجام 

کدگذاری محوری، مولفه های اصلی استخراج شده است 

و اطمینان از صحت آنها توسط سه نفر از متخصصان 

ایید و اعتبار اولیه آنها مورد ت بازبینیمورد 

 قرار گرفته است. 

 در مرحله کمی از روش پیمایشی استفاده شده است. 

در حقیقت سطر به سطر متون انتخاب شده توسط محقق 

بررسی و خروجی نهایی توسط سیستم کدگذاری انتخاب 

ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک . شده است

سؤالی محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت  13 پرسشنامه

های رهبری استراتژیک را در ای است که ویژگیدرجه 9

سنجد. اعتبار این سطح فردی، سازمانی و محیطی می 3

به دست آمد  41/1پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 

برآورد شد که نشان دهنده  11/1تنصیف  و با روش

 .استاعتبار ابزار پژوهش 

 های پژوهشیافته

رهبری استراتژیک های اصلی سؤال پژوهش: مؤلفه

 کدامند؟

مولفه پژوهش، دستیابی به از آن جایی که هدف این 

دستیابی به این ، برای رهبری استراتژیک است های

Commented [D12 :]؟؟؟ 

Commented [D13 :] سوال چگونه از روش تنصیف  09برای
 استفاده کرده اید.
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بر اساس که تعاریف رهبری استراتژیک منظور ابتدا 

 :گردندمی شدند، بررسیهای زیر انتخاب شاخص

  ارائه شده برای رهبری استراتژیک تعاریفکلیه 

 11به این علت که دهه )، تاکنون 1411بین سال 

های رهبری میالدی نقطه عطفی در تعاریف و نظریه

از آن زمان استراتژیک بوده و تعاریف زیادی 

به بعد ارائه شده است( گردآوری و مورد 

 استفاده قرار گرفته است.
 ترین افراد دهندگان تعاریف از برجستهارائه

ها هستند که تعاریف آنحوزه رهبری و مدیریت 

در بسیاری از مقاالت مورداستفاده قرار گرفته 

 است.

واحد تحلیل در این پژوهش، مضامین موجود در 

است که در زمینه تعاریف رهبری استراتژیک  یتعاریف

 عنوان منتخب دروجود دارند. تمام تعاریفی که به

 اند.این پژوهش انتخاب شدند در جدول ذیل آورده شده

 مجموعه تعاریف منتخب رهبری استراتژیک :1 لجدو

 (61، ص2113، 1دورسما)

 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

 1412 وسمره

رهبری استراتژیک رویکرد 

و بهبود مداوم  بررسی

استراتژی، ساختار و سیستم یک 

سازمان است که مسئولیت آن به 

 .دوش مدیریت کل سازمان است

 2114 جانسون

رهبری استراتژیک به دنبال 

برداری و کشف امور حیاتی بهره

است، که با استفاده از 

اثرگذاری روی یادگیری و 

 .آیدمی نوآوری سازمان به دست

 2114 رائو

نفوذ در دیگران برای  توانایی

گیری داوطلبانه در کار تصمیم

روزانه خود برای رشد اهداف 

                                                           
1 . Dorsema 

file:///C:/Users/a.bidad/Desktop/امورات%20جاری/m.ghaffari/AppData/Roaming/user1/Downloads/refrence.xlsx
file:///C:/Users/a.bidad/Desktop/امورات%20جاری/m.ghaffari/AppData/Roaming/user1/Downloads/refrence.xlsx
file:///C:/Users/a.bidad/Desktop/امورات%20جاری/m.ghaffari/AppData/Roaming/user1/Downloads/refrence.xlsx
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 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

بلندمدت سازمان و حفظ و 

نگهداری اهداف مالی 

 .مدتکوتاه

 همبریک/

 وایلمن
1414 

رهبری استراتژیک در یک محیط 

آکنده از ابهام، پیچیدگی و 

 رود.مملو از اطالعات بکار می

و  1کویین

 2بیتی

 

2111 

رهبری استراتژیک را در قالب 

 بینند:موارد ذیل متجلی می

اندازی مشترک برای ترسیم چشم

 آینده؛

های افراد پیوند دادن فعالیت

 در سازمان با اهداف سازمانی؛

تنها دستیابی به اهداف، نه

بلکه ایجاد بهبود مستمر در 

 .سازمان

 2111 3چنگ

تر رهبری استراتژیک پیش

جایی که تعیین »صورت به

سازمان به سمت آن هدایت 

شود و چگونگی دستیابی به می

شد. این موارد تعریف می« آن

بیشتر در ارتباط با رهبرانی 

های ریزیبود که درگیر برنامه

استراتژیک و بلندمدت بودند. 

عنوان فرآیندی همچنین به

مدنظر بود که تنها در سطوح 

عالی مدیریت و معموال  پشت 

 .گرفتورت میدرهای بسته ص

                                                           
1 Quinn 

2 Beatty 

3 Cheng 
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 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

 1449 1کول

رهبری استراتژیک یعنی 

توانایی اثرگذاری بر نظرات، 

ها و رفتار عقاید، گرایش

 سایرین.

و  2آیرلند

 3هیت
1444 

بینی توانایی شخصی در پیش

انداز، حفظ و کردن، تدوین چشم

پذیری، تفکر نگهداری انعطاف

استراتژیک و همکاری و 

مساعی با دیگران برای تشریک

ایجاد تغییر در سازمان 

منظور دستیابی سازمان به به

 .ای بهترآینده

فینکلستین 
و 4

 همکاران

2114 

رهبران استراتژیک، مدیرانی 

هستند که مسئولیت کلی و 

سراسری در سازمان دارند و 

ها، کارهایی نیز خصوصیات آن

ای که دهند، شیوهکه انجام می

برای انجام کارها دارند و 

ها ونگی اثرگذاری آنویژه چگبه

های سازمان مورد بر خروجی

 ت.توجه اس

 2111 5کانال

رهبر استراتژیک، در مورد 

های ها و انتخابتمام فعالیت

استراتژیک افراد در رأس 

سازمان دغدغه دارد. این 

ای های رابطهتعریف بر جنبه

های برحسب هر دو نوع فعالیت

                                                           
1 Cole 

2 Ireland 

3 Hitt 

4 Finkelstein 
5 Cannella 
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 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

راهبردی و نمادین تأکید 

 .ورزدمی

و  1مارسال

 همکاران
2112 

توان رهبری استراتژیک را می

عنوان توانایی مدیران در به

انداز استراتژیک تبیین چشم

برای سازمان یا گروه و 

انگیزش و ترغیب افراد به 

انداز دنبال کردن آن چشم

 .توصیف کرد

کویین و 

 بتی
2111 

رهبران استراتژیک همواره به 

دنبال خلق و ارائه بهترین 

داران با در ارزش برای سهام

ها هستند. نظر گرفتن محدودیت

رهبرانی که به دنبال توسعه 

های استراتژیک هستند، توانایی

بایست سه بخش از رهبری می

استراتژیک را مدنظر قرار 

دهند: رهبری استراتژیک به 

ست؟ دنبال حصول چه چیزی ا

رهبری استراتژیک چگونه به 

رسد؟ و چه کسی در انجام می

سازمان مسئولیت رهبری 

 استراتژیک را بر عهده دارد؟

 2111 رائو

رهبری استراتژیک توانایی 

صورت تأثیر بر دیگران به

ای که گونهبهروزانه دارد، 

افراد تصمیماتی را اتخاذ 

کنند که بقای بلندمدت سازمان 

را تضمین کرده و از طرفی 

مدت را پایداری سودآوری کوتاه

 .ضمانت کند

                                                           
1 Marcella 
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 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

بول و 

 هوجبرگ
2111 

توان رهبری استراتژیک را می

ای دانست که گیریفرآیند تصمیم

تمام سازمان را تحت تأثیر 

ز و دار تمرکقرار داده و عهده

انداز و معنا دهی به چشم

های یک سازمان است که مأموریت

با کمک گروه مدیریت آن را 

 .دهدانجام می

 2119 1جان آدیر

رهبری استراتژیک: رهبری تمام 

وکار همراه یک سازمان یا کسب

با مسئولیت پاسخگویی در مورد 

 .تمامی رهبران زیردست

 2113 2دورسما

های زیادی در خصوص بحث -

اینکه چه کسی باید رهبری 

استراتژیک را انجام دهد وجود 

دارد. برخی از محققان، 

معتقدند باید این توانایی 

توسط مدیران سطح پایین، 

میانی و باالیی انجام شود. 

برخی دیگر معتقدند، این مهم 

توسط کسانی که مسئولیت کلی 

در سازمان دارند، باید به 

تنها شامل انجام شود که نه

لین اصلی سازمان بلکه مسئو

 شود.شامل مدیران ارشد نیز می

رهبری استراتژیک، توانایی  -

انداز یکپارچه کردن چشم

مدت و بلندمدت در کوتاه

 سازمان است.

                                                           
1 John Adair 

2 Duursema 
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 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

رهبری استراتژیک، توانایی  -

تأثیرگذاری بر دیگران در 

های داوطلبانه گیریتصمیم

روزانه است. تصمیماتی که 

درصد حیات زمان با افزایش هم

مدت سازمان، به حفظ طوالنی

مدت آن نیز ثبات مالی کوتاه

 .کنندیکمک م

رهبری استراتژیک، شامل  -

سازی و برانگیختن دستور فعال

کارهای سازمان نه برای تغییر 

منظور ایجاد انداز بلکه بهچشم

ظرفیت برای اجرای تغییرات 

است. رهبری نیازمند پذیرش 

منظور ثبات به تناقض تغییر/

عنوان درک پیچیدگی تغییر به

یک صالحیت جمعی و چند سطحی در 

 سازمان است.

های رهبری استراتژیک، جاذبه -

وغریبی را در سازمان عجیب

دهد تا بتواند بین ترویج می

ومرج تعادل بوروکراسی و هرج

هایی ایجاد کند. برای درک راه

که رهبری استراتژیک بر 

ر خصوص ، بحث دگذاردیسازمان م

مثابه یک سیستم به-سازمان 

پیچیده با رهبری استراتژیکی 

که بتواند بین ثبات کامل و 

اختالل غیرقابل مدیریت، تعادل 

 .مفید خواهد بود -برقرار کند
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 را که از (و کلی مفاهیم اولیهکدها )در گام بعد 

استخراج  توان اقتباس کرد راتعریف اولیه می

کنید. ها را مشاهده میکه در جدول ذیل آن کنیم؛می

به عبارت بهتر جدول شماره دو حاصل بررسی تمامی 

شود سعی می مرحلۀ بعددر تعاریف جدول شماره یک است. 

 (مفاهیم اولیهکدهای استخراج شده) از طریق که

پژوهش  کلمات کلیدی که در واقعمحوری  هایمؤلفه

مفهوم از میان  61 طورکلیبهآید. دست می هستند به

استخراج گردید  1شده در جدول شماره تعاریف ارائه 

 .باشندکه در ادامه به شرح زیر می

 کدگذاری باز :2 جدول

 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

رهبری استراتژیک رویکرد 

بررسی و بهبود مداوم 

استراتژی، ساختار و سیستم 

یک سازمان است که مسئولیت 

 آن به دوش مدیریت کل

 سازمان است.

رویکرد بررسی و 

بهبود مداوم 

 استراتژی

و بهبود  یبررس

مداوم ساختار و 

 سازمان یک یستمس

رهبری استراتژیک به دنبال 

برداری و کشف امور بهره

حیاتی است که با استفاده 

از اثرگذاری روی یادگیری و 

نوآوری در سازمان به دست 

 آید.می

اثرگذاری روی 

 یادگیری و نوآوری

 سازمان

برداری و کشف بهره

امور حیاتی 

 سازمان

یادگیری و نوآوری 

 در سازمان

توانایی نفوذ در دیگران 

گیری داوطلبانه برای تصمیم

در کار روزانه خود برای 

رشد اهداف بلندمدت سازمان 

و حفظ و نگهداری اهداف 

 مدت.مالی کوتاه

رشد اهداف 

بلندمدت سازمان 

 یبا حفظ و نگهدار

 مدتاهداف کوتاه

توانایی نفوذ در 

 دیگران
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

رهبری استراتژیک در یک 

محیط آکنده از ابهام، 

پیچیدگی و مملو از اطالعات 

 رود.بکار می

توانایی کار در 

محیط آکنده از 

ابهام، پیچیدگی و 

 مملو از اطالعات

رهبری استراتژیک را در 

قالب موارد ذیل متجلی 

 بینند:می

اندازی مشترک چشمترسیم 

 برای آینده؛

های پیوند دادن فعالیت

افراد در سازمان با اهداف 

 سازمانی؛

تنها دستیابی به اهداف، نه

بلکه ایجاد بهبود مستمر در 

 سازمان.

اندازی ترسیم چشم

 مشترک برای آینده

پیوند دادن 

های افراد فعالیت

در سازمان با 

 اهداف سازمانی

ایجاد بهبود 

در سازمان مستمر 

در حین دستیابی 

 به اهداف سازمان

توانایی اثرگذاری بر 

ها و نظرات، عقاید، گرایش

 رفتار سایرین.

توانایی اثرگذاری 

بر نظرات، عقاید، 

ها و رفتار گرایش

 سایرین

بینی توانایی شخصی در پیش

انداز، حفظ کردن، تدوین چشم

پذیری، و نگهداری انعطاف

همکاری و تفکر استراتژیک، 

مساعی با دیگران برای تشریک

ایجاد تغییر در سازمان 

منظور دستیابی سازمان به به

ای بهتر را رهبری آینده

 استراتژیک گویند.

بینی کردن پیش

 آینده

 اندازتدوین چشم

توانایی حفظ و 

نگهداری 

 پذیریانعطاف

 تفکر استراتژیک

توانایی در 

همکاری و 

ی با مساعکیتشر

 دیگران

در  ییرتغ ایجاد

منظور سازمان به
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

سازمان  یابیدست

 بهتر اییندهبه آ

مدیرانی که مسئولیت کلی و 

 سراسری در سازمان دارند.

مسئولیت کلی و 

 سراسری سازمان

دغدغه در مورد تمام محدوده 

های ها و انتخابفعالیت

استراتژیک افراد در رأس 

کند. این سازمان تعریف می

ای های رابطهجنبه تعریف بر

های برحسب هر دو نوع فعالیت

راهبردی و نمادین تأکید 

 ورزد.می

دغدغه در مورد 

تمام محدوده 

 هافعالیت

دغدغه در مورد 

 یهاانتخاب

افراد  یکاستراتژ

 در رأس سازمان

 توانیرا م کیاستراتژ یرهبر

در  رانیمد ییتوانا عنوانبه

 کیانداز استراتژچشم نییتب

گروه و  ایسازمان  یبرا

به افراد  بیو ترغ زشیانگ

انداز دنبال کردن آن چشم

 کرد. فیتوص

انداز چشم نییتب

 کیاستراتژ

 بیو ترغ زشیانگ

به دنبال افراد 

 اندازکردن چشم

 استراتژیک

رهبران استراتژیک همواره 

به دنبال خلق و ارائه 

بهترین ارزش برای 

داران با در نظر گرفتن سهام

ها هستند. رهبرانی محدودیت

که به دنبال توسعه 

های استراتژیک توانایی

 هستند.

توسعه 

های توانایی

 استراتژیک

رهبری استراتژیک توانایی 

تأثیر روزانه بر دیگران 

ای که افراد گونهاست به

تصمیماتی را اتخاذ کنند که 

توجه توأم به 

بقای بلندمدت 

سازمان و پایداری 

 مدتسودآوری کوتاه
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

بقای بلندمدت سازمان را 

تضمین کرده و از طرفی 

مدت سودآوری کوتاهپایداری 

 را ضمانت کند.

تأثیر توانایی 

 روزانه بر دیگران

توان رهبری استراتژیک را می

ای دانست گیریفرآیند تصمیم

که تمام سازمان را تحت 

دار تأثیر قرار داده و عهده

دهی به  تمرکز و معنا

های یک انداز و مأموریتچشم

سازمان است که با کمک گروه 

 دهد.مدیریت آن را انجام می

 ییتوانا

 گیری مؤثرتصمیم

دار تمرکز و عهده

دهی به  معنا

انداز و چشم

های یک مأموریت

 سازمان

رهبری استراتژیک: رهبری 

وکار تمام یک سازمان یا کسب

همراه با مسئولیت پاسخگویی 

تمامی رهبران در مورد 

 زیردست.

رهبری تمام یک 

سازمان یا 

 وکارکسب

 ییپاسخگو یتمسئول

 یدر مورد تمام

 یردسترهبران ز

رهبری استراتژیک توانایی 

انداز کردن چشم یکپارچه

مدت و بلندمدت در کوتاه

 سازمان است.

رهبری استراتژیک، توانایی 

در  تأثیرگذاری بر دیگران

های داوطلبانه گیریتصمیم

تصمیماتی که . است انهروز

درصدد افزایش با  زمانهم

به سازمان،  مدتطوالنی حیات

 آن مدتکوتاهحفظ ثبات مالی 

 کنند.نیز کمک می

رهبری استراتژیک، شامل 

سازی و برانگیختن فعال

 توانایی یکپارچه

انداز کردن چشم

مدت و کوتاه

بلندمدت در 

 ازمانس

توانایی 

تأثیرگذاری بر 

در  دیگران

توأم تصمیماتی که 

 حیاتافزایش با 

سازمان،  مدتطوالنی

حفظ ثبات مالی به 

نیز  آن مدتکوتاه

 کنند.کمک می
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

کارهای سازمان نه  دستور

انداز بلکه برای تغییر چشم

 منظور ایجاد ظرفیت برایبه

رهبری  اجرای تغییرات است.

تناقض پذیرش  نیازمند

 درک منظوربهتغییر/ثبات 

یک  عنوانبهپیچیدگی تغییر 

سطحی در  و چند صالحیت جمعی

 است. سازمان

های رهبری استراتژیک، جاذبه

وغریبی را در سازمان عجیب

تا بتواند بین  دهدترویج می

ومرج تعادل بوروکراسی و هرج

درک ایجاد کند. برای 

هایی که بر رهبری راه

استراتژیک بر سازمان 

گذارد، بحث در خصوص می

مثابه یک سیستم سازمان به

پیچیده با رهبری 

استراتژیکی که بتواند بین 

ثبات کامل و اختالل غیرقابل 

مدیریت، تعادل برقرار کند 

 مفید خواهد بود.

ایجاد ظرفیت جهت 

تغییرات در 

 سازمان

تناقض پذیرش 

 ثبات تغییر/

درک  منظوربه

 پیچیدگی تغییر

 ینتعادل ب یجادا

و  یبوروکراس

ومرج در هرج

 سازمان

ایجاد تعادل بین 

ثبات کامل و 

اختالل غیرقابل 

 مدیریت

ها رهبری استراتژیک، صالحیت

هایی که برای به و ظرفیت

اجرا درآوردن رسالت از 

ها نیاز است را طریق فعالیت

کند. قدرت تشریح می

استراتژیک از اینکه چه کسی 

برای انتقال ارزش به مشتری 

 گیرد.نشأت میمناسب است 

ها و تشریح صالحیت

هایی برای ظرفیت

به اجرا درآوردن 

 رسالت سازمان

تشخیص افراد 

مناسب برای 

انتقال ارزش به 

 مشتری
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

برای بررسی صحت انجام 

فرآیندها در جهت رسالت 

سازمان نیاز به معیارها و 

استاندارهایی دارم که از 

ارتباط تنگاتنگ با مشتریان 

 آید.به دست می

صورت در رهبری استراتژیک به

هایی با عنوان خودکار گروه

آفرین تشکیل های ارزشتیم

شوند. هر گروه برای خود می

ی دارد. جایگاه خود رسالت

آفرینی را در فرآیند ارزش

داند. صالحیت و مزیت می

داند و رقابتی خود را می

استانداردهای مربوطه را 

 اند.تدوین نموده

 نظارت بر انجام

فرآیندها، تدوین 

معیارها و 

استانداردها در 

راستای رسالت 

 سازمان

تشکیل خودکار 

ی هامیتو  هاگروه

آفرین در ارزش

 سازمان

بعد از تدوین استراتژی 

مناسب برای سازمان نیاز به 

تبدیل این راهبرد به 

بسیار  اجراقابلهای یتفعال

شود. این کار را یماحساس 

نام  با 1کاپالن و نورتون

و کارت  2نقشه استراتژی

رهبران استراتژیک  3متوازن

موقعیت کنونی سازمان را 

کنند و برای اعضاء یمتحلیل 

دیگر سازمان وضعیت موجود 

را  هاآنکنند و یمرا تشریح 

سازند که ادامه یم متقاعد

تدوین استراتژی 

مناسب برای 

 سازمان

 یاستراتژ یلتبد

 هاییتبه فعال

 اجراقابل

 یتموقع یلتحل

سازمان و  یکنون

 یآن برا یحتشر

 یگرد یاعضا

 سازمان

متقاعد کردن 

سازمان  یاعضا

                                                           
1 Kaplanand Norton 

2 Strategy Maps 

3 Balanced scorecards 
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

حیات سازمان با وضع موجود 

 یر نیست.پذامکان

 ییرنسبت به تغ

 سازمان یوضع کنون

رهبر استراتژیک زمان مناسب 

و لحظه حساس برای شروع 

تغییر استراتژیک را 

داند. این توانایی یم

زاییده بصیرت و تفکر رهبر 

 تنهانهاستراتژیک است که 

برای سازمان استراتژی 

کند بلکه یممناسب تدوین 

زمان مناسب برای تغییر 

 داند.یماستراتژیک را هم 

دانستن زمان 

مناسب برای تغییر 

 استراتژیک

بصیرت و تفکر 

 استراتژیک

رهبران استراتژیک یک 

قراری دائمی یبناآرامی و 

را همواره در درون خود 

ی ناآرامکنند. این یماحساس 

 1441را پیتر سنگه در سال 

« تنش خالق»آن با عنوان  از

 کند.یمیاد 

 یناآرام یکاحساس 

 یدائم قرارییو ب

 در درون خود

رهبران استراتژیک اطالعات 

آورند یمجدید را به دست 

کنند و از یمرا هضم  هاآن

 ترمهمگیرند و یمیاد  هاآن

را بکار  هاآنکه ینا

 گیرند.یم

 1به اعتقاد بلک و بویل

یی در ایجاد تغییر توانا

همان تنظیم ظرفیت است. با 

که رهبران یناتوجه به 

استراتژیک روحیه تغییر 

به دست آوردن و 

گیری کارهضم و به

 اطالعات جدید

داشتن روحیه 

 تغییر

تنظیم استراتژی 

مناسب برای 

 هاسازمان

توانایی تقابل 

مستمر با شرایط 

 جدید و مبهم

                                                           
1 Black & Boal 
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

دارند و سعی در تنظیم 

های مناسب برای یاستراتژ

 طوربههستند  هاسازمان

مداوم با شرایط جدید و 

مبهم روبرو هستند و برای 

مواجه با این شرایط نیاز 

یری باالیی پذانعطافبه 

 دارند.

به عبارت خیلی ساده شاید 

گونه ینابتوان خردمندی را 

تعریف کرد که ظرفیت برای 

انجام کار درست در زمان 

 درست خردمندی است.

ظرفیت برای انجام 

کار درست در زمان 

 درست

 یجبرگ،به اعتقاد بول و هو

سه  یدبا یکرهبر استراتژ

 یجادرا در خود ا یژگیو

 یتها را ظرفکند؛ که آن

و خرد  یمتنظ یتجذب، ظرف

رهبر  کردند یمعرف یریتیمد

استراتژیک باید سه ویژگی 

 ؛ کهرا در خود ایجاد کند

را ظرفیت جذب، ظرفیت  هاآن

تنظیم و خرد مدیریتی معرفی 

 .کردند

برای جهت دادن به سازمان، 

رهبر استراتژیک باید 

انداز سازمان را که از چشم

قصد و نیت استراتژیک 

گیرد، مشخص أت میسازمان نش

 سازد.

ه زعم دورسما رفتار مشتری ب

نه در جایی که از امدار

 خرد مدیریت

توانایی ایجاد 

 تغییر

مشخص کردن 

 سازمان اندازچشم

 از گرفته نشأت

 نیت و قصد

 سازمان یکاستراتژ

 یرفتار مشتر

 مدارانه

عدم تمرکز 

 یروبر  ازحدشیب

 یکنون یانمشتر

 سازمان

توجه به 

 یننو هاییتکنولوژ

 یدجد یو بازارها

 سازمان یرو یشپ

 یابیظرفیت
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

محیط باید حداکثر استفاده 

را برد مناسب است. در محیط 

 نیتریاتیحبسیار رقابتی، 

وکار مشتری اصل برای کسب

از طرف دیگر  .مداری است

روی مشتری  ازحدشیبتمرکز 

کنونی سازمان موجب عدم 

های نوین توجه به تکنولوژی

و بازارهای جدید پیش روی 

 شود.سازمان می

 یکاستراتژ یمنظور از رهبر

است که  اییژهو هاییتصالح

 یگرسازمان را نسبت به د

 کند.یم یزرقبا متما

سازمان در  یتمز

 یرقابت یفضا

 

 ی محوریهامؤلفهاستخراج  : 3 جدول

 هامؤلفه استخراج شدهکدهای 

رویکرد بررسی و بهبود 

 مداوم استراتژی
 تفکر استراتژیک

بررسی و بهبود مداوم 

 ساختار و سیستم یک سازمان

وری و بهبود بهره

 مستمر

برداری و کشف امور بهره

 حیاتی سازمان

وری و بهبود بهره

 مستمر

اثرگذاری روی یادگیری و 

 نوآوری سازمان
 انگیزش و ترغیب

یادگیری و نوآوری در 

 سازمان

وری و بهبود بهره

 مستمر

سازمان  بلندمدترشد اهداف 

با حفظ و نگهداری اهداف 

 مدتکوتاه

یکسان نگری به حال 

 و آینده

 انگیزش و ترغیب توانایی نفوذ در دیگران
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 هامؤلفه استخراج شدهکدهای 

توانایی کار در محیط آکنده 

از ابهام، پیچیدگی و مملو 

 از اطالعات

 یریپذانعطاف

اندازی مشترک چشم ترسیم

 برای آینده
 تفکر استراتژیک

های پیوند دادن فعالیت

افراد در سازمان با اهداف 

 سازمانی

تبدیل اهداف 

سازمان به اهداف 

 شخصی کارکنان

ایجاد بهبود مستمر در 

سازمان در حین دستیابی به 

 اهداف سازمان

وری و بهبود بهره

 مستمر

توانایی اثرگذاری بر 

ها و عقاید، گرایشنظرات، 

 رفتار سایرین

 انگیزش و ترغیب

 ی کردننیبشیپ بینی کردن آیندهپیش

 تفکر استراتژیک اندازتدوین چشم

توانایی حفظ و نگهداری 

 پذیریانعطاف
 یریپذانعطاف

 تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک

توانایی در همکاری و 

 ی با دیگرانمساعکیتشر

همکاری و 

با  یمساعکیتشر

 دیگران

ایجاد تغییر در سازمان 

منظور دستیابی سازمان به به

 ای بهترآینده

وری و بهبود بهره

 مستمر

مسئولیت کلی و سراسری در 

 سازمان
 مدیریت سراسری

دغدغه در مورد تمام محدوده 

 هافعالیت
 مدیریت سراسری

های دغدغه در مورد انتخاب

استراتژیک افراد در رأس 

 سازمان

 استراتژیکتفکر 
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 هامؤلفه استخراج شدهکدهای 

 تفکر استراتژیک انداز استراتژیکتبیین چشم

انگیزش و ترغیب افراد به 

انداز دنبال کردن چشم

 استراتژیک

 انگیزش و ترغیب

های توسعه توانایی

 استراتژیک
 تفکر استراتژیک

توانایی تأثیر روزانه بر 

 دیگران
 انگیزش و ترغیب

 بلندمدتتوجه توأم به بقای 

سازمان و پایداری سودآوری 

 مدتکوتاه

یکسان نگری به حال 

 و آینده

 خرد مدیریتی ی مؤثرریگمیتصمتوانایی 

دار تمرکز و معنا دهی عهده

های انداز و مأموریتبه چشم

 یک سازمان

 تبیین مسیر صحیح

رهبری تمام یک سازمان یا 

 وکارکسب
 مدیریت سراسری

مسئولیت پاسخگویی در مورد 

 تمامی رهبران زیردست

گویی در قبال پاسخ

عملکرد مدیران 

 زیردست

توانایی یکپارچه کردن 

مدت و انداز کوتاهچشم

 بلندمدت در سازمان

یکسان نگری به حال 

 و آینده

توانایی تأثیرگذاری بر 

دیگران در تصمیماتی که 

توأم با افزایش حیات 

سازمان، به حفظ  مدتیطوالن

ت آن نیز مدثبات مالی کوتاه

 کنند.کمک می

 انگیزش و ترغیب

ایجاد ظرفیت جهت تغییرات 

 در سازمان
 مدیریت تغییر
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 هامؤلفه استخراج شدهکدهای 

پذیرش تناقض تغییر / ثبات 

 منظور درک پیچیدگی تغییربه
 مدیریت تغییر

ایجاد تعادل بین بوروکراسی 

 در سازمان ومرجهرجو 
 ظرفیت تنظیم

ایجاد تعادل بین ثبات کامل 

 مدیریت رقابلیغو اختالل 
 ظرفیت تنظیم

یی هاتیظرفو  هاتیصالحتشریح 

برای به اجرا درآوردن 

 رسالت سازمان

ها با پیوند فعالیت

 استراتژی

تشخیص اشخاص مناسب برای 

 انتقال ارزش به مشتری
 مشتری مداری

نظارت بر انجام فرآیندها، 

تدوین معیارها و 

استانداردها در راستای 

 رسالت سازمان

 رنظارت مستم

ها و تشکیل خودکار گروه

آفرین در های ارزشتیم

 سازمان

وری و بهبود بهره

 مستمر

تدوین استراتژی مناسب برای 

 سازمان
 تفکر استراتژیک

تبدیل استراتژی به 

 اجراهای قابلفعالیت

ها با پیوند فعالیت

 استراتژی

تحلیل موقعیت کنونی سازمان 

و تشریح آن برای اعضای 

 دیگر سازمان

وری و بهبود بهره

 مستمر

متقاعد کردن اعضای سازمان 

نسبت به تغییر وضع کنونی 

 سازمان

رابطه تنگاتنگ 

 رهبر و پیرو

دانستن زمان مناسب برای 

 تغییر استراتژیک
 تفکر استراتژیک

 تفکر استراتژیک بصیرت و تفکر استراتژیک
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 هامؤلفه استخراج شدهکدهای 

احساس یک ناآرامی و 

 قراری دائمی در درون خودبی
 تنش خالق

آوردن و هضم و  دست به

 ی اطالعات جدیدریکارگبه
 یادگیرندگی

 یریپذانعطاف داشتن روحیه تغییر

های مناسب تنظیم استراتژی

 هابرای سازمان
 ینگرندهیآ

توانایی تقابل مستمر با 

 شرایط جدید و مبهم
 یریپذانعطاف

ظرفیت برای انجام کار درست 

 در زمان درست
 خرد مدیریتی

 خرد مدیریتی مدیریتخرد 

 یریپذانعطاف توانایی ایجاد تغییر

 ظرفیت جذب یابیظرفیت

انداز سازمان مشخص کردن چشم

نشأت گرفته از قصد و نیت 

 استراتژیک سازمان

 تفکر استراتژیک

 مشتری مداری رفتار مشتری مدارانه

بر روی  ازحدشیبعدم تمرکز 

 مشتریان کنونی سازمان
 توسعه بازار

های نوین توجه به تکنولوژی

و بازارهای جدید پیش روی 

 سازمان

 توسعه بازار

مزیت سازمان در فضای 

 رقابتی
 مزیت رقابتی

 

استخراج از مفاهیم  محوریبعد از انجام کدگذاری 

احصاء گردید، سپس از طریق کدگذاری  مؤلفه 29 شده

اصلی  هامؤلفه عنوانبه مؤلفه 13 محوری مفاهیم اصلی

 هاآنمشخص شدند که در قالب جدول زیر به شرح 

 :شودمیپرداخته 
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 ی اصلیهامؤلفهاستخراج : 9 جدول

 هامؤلفه
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

خرد 

 مدیریتی
 خردمندی

انجام کار درست  ییتوانا

در زمان درست نشان 

 یکرهبر استراتژ یخردمند

 یاست. او به دنبال کارها

کار  یحو انجام صح یحصح

خود  یفرد یوراست تا بهره

 دهد. یشرا افزا

ظرفیت 

 تنظیم

توسعه 

ظرفیت 

 فردی

دائما  در  یکرهبر استراتژ

و توسعه  یسازتیحال ظرف

که  یاگونهبه استفرد خود 

 یادگیریدر حال  یشههم

است. او اطالعات را جذب 

 یلو تحل یشکرده، پاال

ها استفاده و از آن کندیم

 یکاستراتژ. رهبر کندیم

مقابله با ابهام و  یبرا

خود  یرو یشپ هاییچیدگیپ

د و کنیم یتظرف یجادا

منعطف  ییراتنسبت به تغ

خواهد بود و خود عامل 

 است. ییرتغ

پذانعطاف

 یری

یادگیرند

 گی

ظرفیت 

 جذب

 تنش خالق

خالقیت و 

نوآوری 

 فردی

 یک یکرهبر استراتژ

و تنش را در خود  یناآرام

به  یشهو هم کندیاحساس م

 یدحل جدراه یکدنبال خلق 

و  گرددیمسائل م یبرا

خود  یکنون یطنسبت به شرا

 است. یناراض
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 هامؤلفه
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

تفکر 

استراتژی

 ک

تفکر 

 استراتژیک

بامالحظه  یکرهبر استراتژ

و  یکنون یطشرا

سازمان و  هاییتمحدود

در  یسع یندهنگاه به آ

 یندهاوضاع آ بینییشپ

وکار خود دارد و در کسب

 یماتیتصم هاینکنار همه ا

که  کندیرا اتخاذ م

اهداف  کنندهینتضم

 بلندمدت سازمان است.

بینی یشپ

 کردن

نگریندهآ

 ی

پیوند 

ها فعالیت

با 

 استراتژی

اجرای 

 استراتژی

 کیدر واقع رهبر استراتژ

به  یاستراتژ یلتبد یفهوظ

 را دارد. یتفعال

همکاری و 

مسایکتشر

عی با 

 دیگران

 ییتوانا یکاستراتژ یرهبر

 اندازکردن چشم کپارچهی

 در بلندمدت و مدتکوتاه

 واقع در. دارد را سازمان

 یفهوظ کیرهبر استراتژ

به  یاستراتژ یلتبد

 را داراست. یتفعال

یکسان 

نگری به 

حال و 

 آینده

نظارت 

 مستمر

تبدیل 

اهداف 

سازمان 

به اهداف 

شخصی 

 کارکنان
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 هامؤلفه
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

 ییگوپاسخ

در قبال 

عملکرد 

 یرانمد

 یردستز

پذیتمسئول

 یری

 یتمسئول یکاستراتژ یرهبر

 پذیرد،یتمام سازمان را م

به اهداف سازمان متعهد 

است و در قبال تمام 

 ، پاسخگوست.یردستافراد ز

مدیریت 

 سراسری

اشراف بر 

کلیه 

 هافعالیت

و روابط 

درون 

 سازمان

قائل به  یاستراتژ یرهبر

 یدر پشت درها یریتمد

با  یبلکه و یست؛بسته ن

استفاده از ابزار خود، 

همچون رود در سراسر 

 است. یسازمان جار

وری بهره

و بهبود 

 مستمر

ظرفیت 

آفرینی 

 سازمانی

مدام در  یکرهبر استراتژ

در  یتظرف یجادحال ا

خود است و فضا  ردستانیز

ها آن یادگیری یرا برا

رهبر . کندیفراهم م

 کنندهلیتسه یکاستراتژ

 یکاستراتژ هاییتفعال

هرچه بهتر  یاجرا یبرا

 ها توسط کارکنان است.آن

مدیریت 

 تغییر

انگیزش و 

 ترغیب

نفوذ در 

 دیگران

 یک،استراتژ یرهبر

بر  یرگذاریتأث ییتوانا

 یختنبرانگ یبرا یگراند

شور و  یجادو ا یزهانگ

ها را دارد. در آن یاقاشت

بر  یاثرگذار ییاو توانا

و  هایشگرا ید،نظرات، عقا

 دارد. یرینرفتار سا

رابطه 

تنگاتنگ 

رهبر و 

 پیرو

تبیین 

مسیر 

 صحیح

ی گذارهدف

و تبیین 

 اهداف

اهداف  یینتب ی،گذارهدف

طور ساده و به یسازمان

 کهیطورهفهم است. بقابل
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 هامؤلفه
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

و  گیرییمتصم یتکه قابل

خود  یاجرا برا یواگذار

فرد و افراد سازمان را 

 داشته باشد.

مشتری 

 مداری

مشتری 

 مداری

 ی،رقابت یاربس یطدر مح

 یاصل برا ترینیاتیح

 یمدار یوکار مشترکسب

در  یکاستراتژ یاست. رهبر

در  یسع یانمواجه با مشتر

 آنان دارد. یتجلب رضا

توسعه 

 بازار

توسعه 

 بازار

به  یکاستراتژ یرهبر

و  یننو هاییتکنولوژ

 یشکه پ یدجد یبازارها

سازمان است، توجه  یرو

 .کندیم

مزیت 

 رقابتی
مزیت 

 رقابتی

به  یکاستراتژ یرهبر

 هاییتدنبال کشف صالح

است که سازمان را  اییژهو

رقبا  یگرنسبت به د

 .سازدیم یزمتما

 فرضیه پژوهش

 ستراتژیک احصاء شده در پژوهش پیشرهبری ا هایمؤلفه

مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان  هایویژگیرو بر 

 تطابق دارد.

رهبری استراتژیک  هایویژگی تأییدبه منظور بررسی و 

آوری در مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان اطالعات جمع

مورد  اینمونهک ت Tشده از گروه نمونه با آزمون 

حوزه  3آزمون قرار گرفتند. این محاسبات در 

 هایویژگیرهبری استراتژیک انفرادی،  هایویژگی

رهبری  هایویژگیرهبری استراتژیک سازمانی و 
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استراتژیک محیطی انجام شده است. با توجه به طیف 

 هامیانگینمقیاس لیکرت مقدار مالک برای مقایسه این 

در نظر گرفته شد. تعداد نمونه در این  3ارزش عددی 

صصان در زمینه و متخ نظرانصاحبنفر از  91محاسبات 

 مدیریت بودند.

رهبری استراتژیک  هایویژگینتایج بررسی  -9جدول

حوزه فردی مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه 

 فرهنگیان

 
رهبری استراتژیک حوزه فردی  هایویژگینتایج بررسی 

مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان نشان داد 

 ,M=4.43, t=14.04)ی که نتایج برای هر سه ویژگی خردمند

p<0.001) توسعه ظرفیت فردی ،(M=4.21, t=10.75, p<0.001)  و

 است. دارمعنی (M=4.25,t=10.06,p<0.001)خالقیت و نوآوری 

  

 هایویژگی

 فردی
 میانگین

انحراف 

 معیار

t 

 ارزش

درجه 

 آزادی
 یداریمعن

 001. 50 14.04 728. 4.431 خردمندی

توسعه ظرفیت 

 فردی
4.216 .808 10.75 50 .001 

خالقیت و 

 نوآوری فردی
4.255 .891 10.06 50 .001 
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رهبری استراتژیک  هایویژگینتایج بررسی  -6جدول

سازمانی مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه 

 فرهنگیان

 
رهبری استراتژیک حوزه  هایویژگینتایج بررسی 

سازمانی مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان 

ویژگی ظرفیت آفرینی  9نشان داد که نتایج برای هر 

، نفوذ در دیگران (M=4.13, t=8.86, p<0.001)ی سازمان

(M=4.21, t=13.27, p<0.001) ،ی پذیرمسئولیت(M=4.176, t=9.23, 

p<0.001) اجرای استراتژی ،(M=4.21, t=10.32, p<0.001)  و

 (M=4.29, t=11.82, p<0.001)و روابط  هاواقعیتاشراف بر 

 است. دارمعنی

رهبری استراتژیک  هایویژگینتایج بررسی  -1جدول

 محیطی مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان

 

 هایویژگی

 سازمانی
 میانگین

انحراف 

 معیار

t 

 ارزش

درجه 

 آزادی
 یداریمعن

ظرفیت آفرینی 

 سازمانی
4.137 .917 8.86 50 .001 

نفوذ در 

 دیگران
4.314 .707 13.27 50 .001 

 001. 50 9.23 910. 4.176 پذیریمسئولیت

اجرای 

 استراتژی
4.255 .868 10.32 50 .001 

اشراف بر 

ها و فعالیت

 روابط

4.294 .782 11.82 50 .001 

 هایویژگی

 میانگین محیطی

انحراف 

 ارزش t معیار

درجه 

 یداریمعن آزادی

 تفکر

 استراتژیک

4.353 .868 11.135 50 .001 

گذاری هدف

 و تبیین

4.333 .841 11.327 50 .001 
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رهبری استراتژیک حوزه محیطی  هایویژگینتایج بررسی 

مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان نشان داد 

 ,M=4.35)ک ویژگی تفکر استراتژی 9که نتایج برای 

t=11.135, p<0.001) ،و تبین  گذاریهدف(M=4.33, t=11.32, 

p<0.001) مشتری مداری ،(M=4.33, t=12.02, p<0.001)  و توسعه

شد. ویژگی مزیت  دارمعنی (M=4.29, t=14.17, p<0.001)بازار 

رقابتی برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان 

 .(M=2.88, t=1.28, p>0.204)نشان نداد  دارمعنی

بیان  توانمینتایج محاسبات انجام شده  بندیجمعدر 

نمود که به غیر از ویژگی مزیت رقابتی تمامی 

دیگر رهبری استراتژیک برای مدیران ارشد  هایویژگی

 شد و ضروری شناخته شد. تأییددانشگاه فرهنگیان 

 گیریبحث و نتیجه

 توانمیپژوهش  سؤال پیرامون گیرینتیجهدر بحث و 

 ،بعد سه در استراتژیک های رهبریویژگی که گفت

 رهبری فردی، بعد از ،است بندیدسته و مطالعهقابل

 مدیریتی، خرد: چون هاییویژگی دارای استراتژیک

 تنظیم ظرفیت جذب، ظرفیت پذیری،انعطاف یادگیرندگی،

 رهبر بعد سازمانی، نظر از. است خالق تنش و

 با هافعالیت پیوند: همچون هایویژگی با استراتژیک

 آینده، و حال به نگری یکسان سازمان، استراتژی

 و انگیزش مستمر، بهبود و وریبهره سراسری، مدیریت

 تنگاتنگ رابطه مستمر، نظارت تغییر، مدیریت ترغیب،

 بعد محیطی حوزه در. شودمی شناخته... و پیرو و رهبر

 محیط کردن رصد با باید استراتژیک رهبر یک نیز

 صحیح، مسیر تبیین استراتژیک، تفکر سازمان، اطراف

مشتری 

 مداری

4.333 .792 12.028 50 .001 

توسعه 

 بازار

4.373 .692 14.171 50 .001 

مزیت 

 رقابتی

2.882 .653 -1.287 50 .204 
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 مشتری رقابتی، مزیت کردن، بینیپیش نگری،آینده

 لحاظ خود هایبرنامه در را بازار توسعه و مداری

 به دست هامؤلفهرسیدن به مدلی جامع،  برای .کند

های ، ویژگی1در شکل  گردند.آمده در سه سطح ارائه می

گردد. می رهبری استراتژیک در قالب نمودار ارائه

شده در سه بعد فردی،  بندیدسته صورتبهاین مدل 

 سازمانی و محیطی طراحی شده است.

 تفکیک سه حوزه فردی، سازمانی و محیطی: 1 جدول

 در تعریف رهبری استراتژیک

 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

 فردی

خرد 

 مدیریتی
 خردمندی

توانایی 

انجام کار 

درست در 

زمان درست 

نشان 

خردمندی 

رهبر 

استراتژیک 

است. او به 

دنبال 

کارهای 

صحیح و 

انجام صحیح 

کار است تا 

وری بهره

فردی خود 

را افزایش 

 دهد.

ظرفیت 

توسعه ظرفیت  تنظیم

 فردی

رهبر 

استراتژیک 

دائما  در 

حال 

پذیرانعطاف

 ی
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 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

سازی ظرفیت یادگیرندگی

و توسعه 

فرد خود 

 است

ای گونهبه

که همیشه 

در حال 

یادگیری 

او  است.

اطالعات را 

جذب کرده، 

پاالیش و 

تحلیل 

 کند و ازمی

ها آن

استفاده 

رهبر  کند.می

استراتژیک 

برای 

مقابله با 

ابهام و 

های پیچیدگی

پیش روی 

خود ایجاد 

ظرفیت 

کند و می

نسبت به 

تغییرات 

منعطف 

خواهد بود 

 ظرفیت جذب
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 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

و خود عامل 

 تغییر است.

 تنش خالق
خالقیت و 

 نوآوری فردی

رهبر 

استراتژیک 

ناآرامی یک 

و تنش را 

در خود 

احساس 

کند و می

همیشه به 

دنبال خلق 

حل یک راه

جدید برای 

مسائل 

گردد و می

نسبت به 

شرایط 

کنونی خود 

ناراضی 

 است.

سازمان

 ی

وری و بهره

بهبود 

 مستمر

آفرینی ظرفیت

 سازمانی

رهبر 

استراتژیک 

مدام در 

حال ایجاد 

ظرفیت در 

زیردستان 

خود است و 

فضا را 

برای 

یادگیری 

ها فراهم آن

مدیریت 

 تغییر
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 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

کند. می

رهبر 

استراتژیک 

کننده تسهیل

های فعالیت

استراتژیک 

برای اجرای 

هرچه بهتر 

ها توسط آن

کارکنان 

 است.

انگیزش و 

 ترغیب

نفوذ در 

 دیگران

رهبری 

استراتژیک، 

توانایی 

تأثیرگذاری 

بر دیگران 

برای 

برانگیختن 

انگیزه و 

ایجاد شور 

اشتیاق و 

ها را در آن

دارد. او 

توانایی 

اثرگذاری 

بر نظرات، 

عقاید، 

ها و گرایش

رفتار 

سایرین 

 دارد.

رابطه 

تنگاتنگ 

رهبر و 

 پیرو
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 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

گویی پاسخ

در قبال 

عملکرد 

مدیران 

 زیردست

پذیرمسئولیت

 ی

رهبری 

استراتژیک 

مسئولیت 

تمام 

سازمان را 

پذیرد، می

به اهداف 

سازمان 

متعهد است 

قبال  و در

تمام افراد 

زیردست، 

 پاسخگوست.

مدیریت 

 سراسری

اشراف بر 

کلیه 

ها و فعالیت

روابط درون 

 سازمان

رهبری 

استراتژی 

قائل به 

مدیریت در 

پشت درهای 

بسته نیست؛ 

بلکه وی با 

استفاده از 

ابزار خود، 

همچون رود 

در سراسر 

سازمان 

 جاری است.

پیوند 

ها فعالیت

با 

 استراتژی

اجرای 

 استراتژی

در واقع 

رهبر 

استراتژیک 

وظیفه 

تبدیل 
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 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

استراتژی 

به فعالیت 

 را دارد.

همکاری و 

مساعی تشریک

 با دیگران

رهبری 

استراتژیک 

توانایی 

یکپارچه 

کردن 

انداز چشم

مدت و کوتاه

بلندمدت در 

سازمان را 

دارد. در 

واقع رهبر 

استراتژیک 

وظیفه 

تبدیل 

استراتژی 

به فعالیت 

 را داراست.

یکسان نگری 

به حال و 

 آینده

نظارت 

 مستمر

تبدیل 

اهداف 

سازمان به 

اهداف شخصی 

 کارکنان

 محیطی
تفکر 

 استراتژیک

تفکر 

 استراتژیک

رهبر 

استراتژیک 

با مالحظه 

شرایط 

کنونی و 

های محدودیت

سازمان و 

نگاه به 

آینده سعی 

بینی در پیش

اوضاع 
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 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

آینده 

وکار کسب

خود دارد و 

کنار در 

ها همه این

تصمیماتی 

را اتخاذ 

کند که می

کننده تضمین

اهداف 

بلندمدت 

سازمان 

 است.

بینی پیش

  کردن

 نگریآینده

تبیین مسیر 

 صحیح

گذاری و هدف

 تبیین اهداف

گذاری، هدف

تبیین 

اهداف 

 سازمانی

طور ساده به

فهم و قابل

است. 

که طوریبه

که قابلیت 

گیری تصمیم

واگذاری و 

اجرا برای 

 خود فرد و

افراد 

را سازمان 
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 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

داشته 

 باشد.

مزیت 

 رقابتی
 مزیت رقابتی

رهبری 

استراتژیک 

به دنبال 

کشف 

های صالحیت

ای است ویژه

که سازمان 

را نسبت به 

دیگر رقبا 

متمایز 

 سازد.می

مشتری 

 مداری
 مشتری مداری

در محیط 

بسیار 

رقابتی، 

ترین حیاتی

اصل برای 

وکار کسب

مشتری 

مداری است. 

رهبری 

استراتژیک 

در مواجه 

با مشتریان 

سعی در جلب 

رضایت آنان 

 دارد.

توسعه 

 بازار
 توسعه بازار

رهبری 

استراتژیک 

به 
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 هامؤلفه سطوح
 هامؤلفه

 محوری
 شرح

هاتکنولوژی

ی نوین و 

بازارهای 

جدید که 

پیش روی 

سازمان 

است، توجه 

 کند.می

 

 هایپژوهشبا نتایج  نتایج این پژوهش در این بخش

( هم 2111) گرین و( 2113) دیویس(، 2113) ندیگرا

 سویی دارد.

شده با  احصاء هایمؤلفهبررسی میزان انطباق 

مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان نشان  هایویژگی

هر سه ویژگی خردمندی،  یرابطه در حوزه فردی دهدمی

 هایویژگیبا  توسعه ظرفیت فردی و خالقیت و نوآوری

است، این  دارمعنی مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان

رهبری  و ضرورت سازیپیادهامکان بدان معناست که 

استراتژیک برای تحقق اهداف دانشگاه فرهنگیان برای 

تربیت نسلی توانمند از معلمان که بتوانند 

اجرایی شدن اهداف سند تحول بنیادین  هایزمینه

این  نتایج .د داردوجورا فراهم کنند  وپرورشآموزش

پور و طاهرپور، رجایی هایپژوهشپژوهش با نتایج 

 همکاراناوگبانا و ( 1319) ایزدی( و 1311) شهبازی

همسویی ( 2111) جکسون(، 2119(، کرانتسون )2113)

 دارد.

شده با  احصاء هایمؤلفهبررسی میزان انطباق 

مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان نشان  هایویژگی

 9هر  یرابطه دهدمیدر حوزه سازمانی نشان  دهدمی

ویژگی ظرفیت آفرینی سازمانی، نفوذ در دیگران، 

، اجرای استراتژی و اشراف بر پذیریمسئولیت
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مدیران ارشد  هایویژگیو روابط با  هاواقعیت

بدان معناست  این است. دارمعنیدانشگاه فرهنگیان 

ابعه ت هایپردیسکه گستردگی و تنوع جغرافیایی 

که مدیران ارشد  کندمیدانشگاه فرهنگیان ایجاب 

موفق در سراسر کشور  هایرویهبرای هدایت و ایجاد 

فردی و  سازیظرفیتی همچون هایویژگیالزم است 

داشته باشند تا سازمانی از طریق یادگیری مستمر 

عصر  هایویژگیناشی از  هایپیچیدگیبتواند در مقابل 

آموزشی سازمان را منعطف کند  هایمحیطدیجیتال در 

در اجزاء پراکنده  هافرصتاز اتالف منابع و و 

 .کنند جلوگیریدانشگاه فرهنگیان 

 گذاریهدفی همچون تفکر استراتژیک، هایمؤلفههمچنین 

مدیران  هایویژگین، مشتری مداری نیز با یو تبی

 داشتند. دارمعنیارشد دانشگاه فرهنگیان رابطه 

مهم برای  هایویژگییکی از  عنوانبهک تفکر استراتژی

متخصصین  خصوصمدیران ارشد دانشگاه مطرح شد، در این

تعلیم و تربیت ژاپن معتقدند شایستگی هر نظامی 

شایستگی نظام تعلیم و تربیت آن است،  اندازهبه

موفقیت هر سیستم آموزشی و تربیتی به اثربخشی  طبعا  

معلمان وابسته است، بنابراین به هر میزان مدیریت 

تر باشد به همان اندازه باید تربیت معلم کارآمد

ظام تعلیم و تربیت کشور را داشت، انتظار کارآمدی ن

 هایمدیریتدر  از این جهت داشتن تفکر استراتژیک

مسیر دستیابی به د توانمیمختلف دانشگاه فرهنگیان 

چرا اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت را محقق سازد 

های رهبری استراتژیک صالحیتکه سازمان با رویکرد 

موجب را شناسایی و با هدایت  رمجموعهیز ایویژه

حرکت رو به رشد دانشگاه برای دستیابی به 

 مورد نظر خواهد شد. هایشایستگی

گاه مدیران ارشد دانشویژگی مزیت رقابتی برای 

این بدان معناست که  .نشان نداد دارمعنیفرهنگیان 

حاکم بر نظام مدیریتی دانشگاه  هایویژگیشرایط و 

 رقابتی است. هایزمینهفرهنگیان فاقد 
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 (.1341 اردیبهشت،)، نامه دانشگاه فرهنگیاناساس
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