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 چکیده
های رهبری استراتژیک از طریق مراجعه به نظریات و تعاریف ارائه پژوهش با هدف تدوین مؤلفهاین 

مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان  یازموردنهای شده از سوی متخصصین و بررسی تطابق آن با ویژگی
انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی متشکل از تعاریف ارائه شده از سوی 

 حدفاصلو  0451تا سال  5614زمانی  حدفاصلران رهبری استراتژیک در منابع انگلیسی نظصاحب
در دسترس انتخاب  صورتبهنفر در بخش کمی  14همچنین ، در منابع فارسی بوده 5960تا  5979

در مرحلة کیفی برای  .شدند. برای دستیابی به اهداف فوق از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است
ها از روش تحلیل محتوای کیفی و در مرحلة کمی از روش مطالعه موردی تدوین مؤلفه استخراج و

رهبری استراتژیک دارای ، از جنبه فردی داد کههای پژوهش نشان توصیفی استفاده شده است. یافته
ظرفیت تنظیم و تنش ، ظرفیت جذب، پذیریانعطاف، یادگیرندگی، هایی چون خرد مدیریتیویژگی

یکسان ، ها با استراتژی سازمانهای پیوند فعالیترهبر استراتژیک با ویژگی، سازمانی ازنظر خالق است.
، مدیریت تغییر، انگیزش و ترغیب، وری و بهبود مستمربهره، مدیریت سراسری، نگری به حال و آینده

ک رهبر شود. در حوزه محیطی نیز یرابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو و غیره شناخته می، نظارت مستمر
، نگریآینده، تبیین مسیر صحیح، تفکر استراتژیک، استراتژیک باید با رصد کردن محیط اطراف سازمان

های خود لحاظ کند. همچنین مشتری مداری و توسعه بازار را در برنامه، مزیت رقابتی، بینی کردنپیش
رهبری استراتژیک با های دیگر ویژگی مزیت رقابتی ویژگی غیرازبهنتایج پژوهش نشان داد که 

 مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان دانشگاه مطابقت دارد. موردنیازهای ویژگی

 رهبری استراتژیک، دانشگاه فرهنگیان، تحلیل محتوای کیفی کلیدی: هایواژه
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 مقدمه 

در حوزه مدیریت است. علیرغم اینکه  شدهمطرحرهبری استراتژیک از مفاهیم جدید 

جامعی  هایپژوهشاما ، های گوناگونی برای آن ارائه شده استاکنون تعاریف و مدلت

ها را در پی های ارتقاء کارایی سازمانصورت کاربردی زمینهکه در این خصوص به

این مفهوم ضروری احساس  مندنظامبنابراین بررسی ، داشته باشد صورت نپذیرفته است

 شود.می

وکار را در کتاب ه ارتباط بین مفهوم استراتژی و کسباولین نویسندگان مدرنی ک

در  0وان نئومن و مورگنسترین، مطرح کردند« 5ها و رفتار اقتصادیهای بازیتئوری»

، آغاز شد 5614بودند. مطالعه استراتژی همراه با مفهوم مدیریت در دهه  5607سال 

ریزی زمینه برنامه درپژوهش شروع به  0و سازمان کارنگی 9زمانی که فورد فندیشن

که  5616در  1ریپورتپژوهش با  زمانهموکار کردند؛ آموزشی مدارس مدیریت کسب

وکار را گسترش داد. این مطالعات رشته نهایی با عنوان مطالعات مدیریت کسب

 .(0450، 7مارتین و راندا) را توصیه کرد« 9وکارسیاست کسب»

های رقابتی و کارایی سازمان را در های دیگر در حال حاضر مزیتبرخی از ایده

، 1هاسکیسن و ایرلند، هیت) ها موردتوجه قراردادندبسیاری از تعاریف استراتژی

دانند که از طریق استراتژی را فرآیندی می، که یک گروه از نویسندگاندرحالی .(0449

 ؛(5669، 6ویتینگتون) گیردمیسازمان تصمیمات خود را بر اساس اهداف پیشرو ، آن

های واقعی برای ساختن تصمیمات در سازمان ای از فندیگران استراتژی را مجموعه

                                                                                                                                        
1. theory of games & economic behavior 

2. Von Neumann & Morgenstern 

3. Ford Foundation 

4. Carnegie corporation 

5. Gordon-Howell Report 

6. business policy 

7. Ronda & Martin  

8. Ireland, Hitt & Hoskisson 

9. Whittington 
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باید به این نکته اذعان کرد که استراتژی (. 5665، 5مورگان و نایتس) اندمتصور شده

نیز یکی از عناصر مهم در تعریف ، منشأ تغییر درون سازمان است. محیط سازمان

 .استراتژی است

های متعدد رهبری استراتژیک جنبه، حال( معتقد است که تابه0455) 0اسالوینسکی

شده و توافق همگانی بر سر تعاریف آن وجود ندارد. بعضی آن را خوبی تشریح نبه

تک افراد سازمان اجرا شود و بعضی آن را دانند که باید برای تکای میناظر به رهبری

اندکی با مفهوم رهبری  هایپژوهشکنند. عنوان سر تیم گروه مدیریت تلقی میبه

، . اگرچه در ادبیات موضوع(0459، 3)کارتر و گریر استراتژیک به انجام رسیده است

های رهبری استراتژیک ای از مدلهای یکپارچهپردازان به ارائه رویکردبعضاً نظریه

 اند.ها نیز موردنقد سایر دانشمندان قرارگرفتههمین مدل، اندمبادرت ورزیده

دارای ، اندقرار گرفته موردبررسیپژوهش تعاریف رهبری استراتژیک که در 

از روش تحلیل محتوا  هاآناهری و پنهانی هستند که برای به دست آوردن مضامین ظ

 استفاده شده است.

تغییر کرد؛ علت این تغییر عواملی چون  05ها با شروع قرن شرایط سازمان

این قرن را  (.0459، 0دورسما) های مدرن استظهور دمکراسی و فنّاوری، شدنجهانی

زمانی که نشر پیدا ، هادانش برخالف منابع فیزیکی سازمان .توان قرن دانش نامیدمی

ها در این شرایط شود. سازمانیابد و نشر آن باعث گسترش آن میافزایش می، کندمی

یه تک، شان بیشتر روی ظرفیت یادگیری و هوشمندیهای فیزیکینسبت به سرمایه

اند که باید سرعت و ها با شرایطی روبرو شدهسازمان (.0445، 1کلویمک)کنند می

دیگر رهبر (. 5616، 9آیزنهارت) پذیری و سازگاری از خود نشان دهندقابلیت انعطاف

                                                                                                                                        
1. Knights & Morgan 

2. Slawinski 

3. Carter & Greer 

4. Duursema 

5. McKelvey 

6. Eisenhardt 
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عنوان کسی که فقط در درون سازمان باشد و افراد را برای انجام کارهای خود تهییج به

کند و با زیرا محیط سازمان به داخل سازمان فشار وارد می ،شودمؤثر واقع نمی، کند

 شود.راستا میفشارهای درونی سازمان هم

، گویی به این شرایطها با محیط بسیار رقابتی مواجه هستند و برای پاسخسازمان

جای ، کندتنهایی همه موارد را رصد مییک رهبر به ساختارهای عمودی که در رأس آن

فقط تولید و منابع فیزیکی ، داده است. در این ساختارختارهای افقی خود را به سا

دهد و با ای را به سازمان میجایگاه ویژه، عنوان یک منبعبلکه دانش به، اهمیت ندارد

دیگر مفید ، ها و رویکردهای قبلی رهبریمدل، محوررفتن به سمت کار تیمی دانش

 فایده نیستند.

گذاشت و غییرات محیط روی کارایی سازمان تأثیر میرفته تدر شرایطی که رفته

به ، برای ادامه حیات سازمان باید با این محیط بسیار پیچیده و متالطم ارتباط داشت

های دیگر تئوری، (5610) 5اعتقاد برخی از پژوهشگران و نویسندگان همچون هوسمر

وظایف مدیر و رهبر ها در محیط رقابتی کارساز نیست و رهبری اقتضایی برای سازمان

را باید از هم تفکیک کرد. رهبر باید به استراتژی سازمان که در ارتباط با محیط بیرونی 

 0همبریک و مایسون، توجه مداوم داشته باشد. بر اساس این تفکر، سازمان است

معروف شد. اساس  9مطرح کردند که به تئوری پله باالتر 5610ای را در سال نظریه

که رهبر در سطح استراتژیک ایفای نقش التر این است که با توجه به اینتئوری پله با

 و کلی)های مدیر ارشد سازمان است بازتاب درک و ارزش، بنابراین سازمان، کندمی

گذار مفهوم رهبری استراتژیک شد. نقطه عطفی بود که پایه، این تئوری (.0454، 0مارک

روی ارزیابی مدیر از محیط بیرونی سازمان  های سازمانتجربه و ارزش، دانش، درواقع

اوگبانا و  شود.گذارد و انتخاب استراتژی سازمان بر اساس این مهم انتخاب میاثر می

                                                                                                                                        
1. Hosmer 

2. Hambrick & Mason 

3. upper echelon 

4. Kelly & Mark 
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 این به نوآور سازمانی ( در پژوهشی با عنوان عملکرد و ساختارهای0449) 1همکاران

 هاییویژگی اساس بر جدید ساختارهای به ساختارهای سنتی تغییر که رسیدند نتیجه

 و مشارکت و همکاری، توانمندسازی، هامسئولیت توسعه، مدیریت جایبه رهبری مانند

 .گرددمی سازمانی مشخص مراتبسلسله بردن بین از

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

این فرضیه بر این بنا شده است اساس  (.0459، دورسما)برای اولین بار مطرح کردند 

شناخت و ، هامتأثر از ارزش، های پیرامونیانداز و نوع تفسیر رهبر از دادهکه چشم

تئوری رهبری استراتژیک توسط ، در ادامه (.5667، 0مونرو و کانال)شخصیت اوست 

ان بعدی بهبود یافت و این سؤال مهم را مطرح کردند که چطور یک رهبر پژوهشگر

 کند؟ازمان به کارایی سازمان خود کمک میارشد س

( اظهار داشتند که ظرفیت 5660) 0( و لوئیز و جاکوب5610) 9افرادی چون کگن

تر از دیگر عوامل بسیار مهم، وجودی یک رهبر برای معنا بخشیدن به محیط سازمان

 ها و سبک رهبری است.همچون ارزش

تعاریف و مفاهیم ، «ری استراتژیکرهب»برای مفهوم ، تر بیان شدکه پیش طورهمان

وجود ندارد. مفاهیم و ، ن و دانشمندان باشدپژوهشگراشمولی که مورد تأیید همه جهان

تعاریف زیادی از رهبری استراتژیک در سازمان وجود دارد که خود نشانگر پیچیدگی و 

برای  چندجانبه بودن آن است؛ دالیل زیادی نیز وجود دارد که وجود رهبری استراتژیک

که  -وکار یابی به اثربخشی فردی و سازمانی و نیز موفقیت در محیط کسبدست

بسیار حیاتی  -شدن است طور روزافزون در حال جهانیکند و بهسرعت تغییر میبه

 (.0454، 1بیتی و کویین)است 

                                                                                                                                        
1. Ogbonna & at all 

2. Cannella & Monroe 

3. Kegan 

4. Lewis & Jacobs 

5. Quinn & Beatty 
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حفظ ، تعیین افق، بینیتوانایی پیش»( رهبری استراتژیک را 5666) 5ایرلند و هیت

تفکر استراتژیک و کار با دیگران برای آغاز تغییر که یک آینده بادوام را ، پذیریفانعطا

ها در هایی که سازمانها و چالشکنند. بحرانتعریف می« آوردبرای سازمان به وجود می

ها به بینی و سرکش با آن روبرو هستند با این تواناییپیشمحیط جهانی غیرقابل

( نه فاکتور کلیدی را 0449) 0دیویس شوند.ها تبدیل میگ برای سازمانهای بزرفرصت

های سازمانی ارتباط به توانایی، داند؛ که پنج مورد از آنمرتبط با رهبری استراتژیک می

راستا کردن مردم و هم، تبدیل استراتژی به اقدام، استراتژیکی اند از روحیهدارد و عبارت

های استراتژی توسعه، های استراتژیکین تأثیرات مثبت حرکتبررسی و نمایاند، سازمان

از نارضایتی  کند که عبارتی ارتباط پیدا میهای فردرقابتی. چهار مورد دیگر به ویژگی

 .هستند توانایی سازگاری و انعطاف و دانایی، توانایی جذب، از وضعیت فعلی

، دهندزمان را افزایش میت شش جزء رهبری استراتژیک که کارایی سائایرلند و هی

های رقابتی حفظ مزیت، 9دارند: مشخص کردن اهداف و افق سازمانگونه بیان میاین

روی  تأکید، 9سازمانی مؤثرحفظ فرهنگ، 1ایجاد ظرفیت در افراد، 0ایاصلی و هسته

 6همچنین رائو(. 0447،  اسالوینسکی) 1های سازمانی متوازنو ایجاد کنترل 7اخالقیات

توانایی اثرگذاری روی دیگران »دارد. گونه بیان می( رهبری استراتژیک را این0445)

، دهدبرای اینکه تصمیماتی را که قابلیت ادامه حیات سازمان را در بلندمدت افزایش می

مدت خود را اهداف مالی کوتاه، که در همین زمانداوطلبانه انجام دهند. درحالی

 «.صورت پایدار حفظ کندبه

                                                                                                                                        
1. Ireland & Hitt 

2. Davies 

3. determining the firm’s purpose or vision 

4. exploiting & maintaining core competencies 

5. developing human capital 

6. sustaining an effective organizational culture 

7. emphasizing ethical practices 

8. establishing balanced organizational controls 

9. Row 
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گذاری در ی است از رهبری نظری که روی سرمایهیافزاترکیب هم، نوع رهبری این

ها تمرکز دارد. رهبری آینده تمرکز دارد و رهبری مدیریتی که روی حفظ ترتیب

های بلندمدت استراتژیک سازمان استراتژیک روی هر دو فعالیت روزانه و گرایش

زیردستان ، همکاران خود، های خودمتمرکز است. رهبران استراتژیک نسبت به باالدست

 خود و خودشان انتظار کارایی باال را دارند.

سازی داوطلبانه که مربوط به موارد اعضاء سازمان را برای تصمیم، این انتظارات

کند. رهبران حمایت و تشویق می، مدت پایدار و بلندمدت مداوم سازمان استکوتاه

 1کرانتسون کنند.ای کنترل و نظارت نمیاستراتژیک زمان زیادی را صرف تالش بر

 در استرالیا وپرورشآموزش اداره سازمانی ساختار روی بر خود بررسی ( در0441)

 با .است مانده باقی بوروکراتیک و متکبر، مراتبیسلسله هاآن ساختار که کرد مشخص

 حرکت سوآن به سواین از اخیر دهه در تمرکززدایی مدارس مدیریت اساس این وجود

 گذشته عمدتاً اما، ساختند آشکار مدارس برای زیادی اختیار بنابراین است؛ کرده

 زیادی نتیجه تحصیالت و مدارس، وپرورشآموزش ساختار هایدگرگونی و هااصالح

( در تحقیقی به بررسی رابطه 0447) 0جکسون است. نداشته مرکزی بوروکراتیک برای

گیری گروهی و سه ساختار درباره تصمیم میان ادراکات روسای مدارس ابتدایی

ها نشان داد که بیشتر مدیران معتقدند که مدرسه آنان سازمانی پرداخته است. یافته

، که متمرکز بود. رابطه قوی میان ساختار سازمانیدرحالی، ساختار سازمانی رسمی داشته

ادراکات ، یرانگیری گروهی به دست آمد. مدتمرکز و سازمان واقعی معلمان در تصمیم

مثبتی درباره پیچیدگی و رسمیت ساختار سازمانی و ادراکات منفی نسبت به ساختار 

 سازمانی متمرکز داشتند.

کنند. رهبران استراتژیک زمان زیادی را صرف تالش برای کنترل و نظارت نمی

از توسعه اعضاء سازمان ، گذارندرهبرانی که نقش رهبری استراتژیک را به نمایش می

تواند در تمام سطوح سازمان رهبری استراتژیک می، کنند. با این نگاهحمایت می

                                                                                                                                        
1. Crantson 

2. Jackson 
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رهبران برای ادامه ، جاری باشد. رهبران استراتژیک نسل بعدی بلندمدت صورتبه

( 0459) 2گراندی(. 0444، 5هوجبرگ و بول) خواهند بود درازمدتحیات سازمان در 

انجام داده و راهکارهایی را برای رشد و  پژوهشی را برای بررسی این مهم در کلیساها

های غیرانتفاعی پیشنهاد کرده است. عنوان نوعی از سازمانبقای بلندمدت کلیساها به

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

 ت.ها و دانایی مدیریتی اعضا اسرهبری همراه با توسعة توانایی

به تأثیر ، توسط بول و هوجبرگ انجام شد 0444در یک تالش مشابه که در سال 

جای اینکه ارتباط معتقدند به هاآنرهبری استراتژیک بر کارایی سازمان پرداخته شد. 

های دیگر به ارتباط زمینه، شناختی با رهبری استراتژیک را بررسی کنیممتغیرهای جامعه

پرداخته ، گذارندهای سازمان تأثیر میستراتژیک روی خروجیرهبران ا، وسیله آنکه به

پیشنهاد کردند که هسته اصلی رهبری استراتژیک درباره توانایی رهبر برای  هاآنشود. 

اند از ظرفیت ین سه ظرفیت عبارتا خلق و حفظ سه ظرفیت درونی سازمان است.

 دیریت خردمندانه.ظرفیت تغییر و ظرفیت م، کننده )ظرفیت برای یادگیری(جذب

زیادی قرار گرفته  موردتوجه معلمتربیتدر سراسر جهان توسعه و کیفیت  اکنونهم

 تربیتبه تعلیم و  بخشیکیفیتدر خصوص چگونگی  05است. چالش اصلی قرن 

باید چگونه  معلمتربیتها و مراکز ها و مدیریت دانشگاهان این است که سازمانمعلم

ی های آموزش و یادگیری پیچیدهت کنند که بتوانند در محیطباشند تا معلمانی تربی

 (.0451، ان با نیازهای متنوع آموزشی را حمایت کنند )نینا هلگواردآموزدانش، کنونی

ها و مراکز علمی پژوهشی یافته پیشرفت خود را مدیون دانشگاهاغلب کشورهای توسعه

توسعه دانشگاه و دانشگاهیان در دانند و شاید به همین دلیل در کشورهای درحالمی

ها حال اگر دانشگاهدرعین .اندحل مسائل و رفع نیازهای ملی بیشترین نقش داشته

بخواهند همچنان در عرصه دانش حال و آینده نقش اساسی ایفا کنند باید ساختار و 

. چنانچه در این دنکنهای عصر اطالعات منطبق مدیریت خود را با شرایط و پیچیدگی

                                                                                                                                        
1. Boal and Hooijberg 

2. Grandy 
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عیت ساختار مناسبی برای دانشگاه طراحی نشود سازمان از مسیر اهداف خود وض

عالوه بر ، منحرف خواهد شد که کمترین خسارت آن اتالف منابع سازمان خواهد بود

ترین و این تنش و تعارض در سازمان نیز مانع ابتکار و خالقیت که اساسی

 (.5911، و همکارانشود )ایزدی ترین کنش یک سازمان عملی است میبرجسته

و با  فرهنگی انقالب عالی شورایبا تصویب ، 5964دانشگاه فرهنگیان در دی 

شروع به کار  5965سراسر ایران تأسیس شد و از سال  معلمتربیت تجمیع کلیه مراکز

مرکز وابسته به  90پردیس و  90واحد دانشگاهی )در قالب  61کرد. دارای حدود 

نوپاست اما متکی به  هرچند. این دانشگاه استدانشجو هزار  91پردیس( و بیش از 

در ایران است. این دانشگاه طبق سند تحول بنیادین  معلمتربیتمراکز  صدسالهپیشینه 

 :وپرورش مستند به راهکارهای زیر استآموزش

  اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان و راه معلمتربیتاستقرار نظام ملی  - 55/ 5راهکار

وپرورش با ای تربیت محور توسط وزارت آموزشآموزش تخصصی و حرفهبا رویکرد 

 ربط.های ذیهمکاری دستگاه

  وپرورش ای معلمان در آموزشطراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه - 55/ 0راهکار

بر حفظ تعامل مستمر دانشجو معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی  تأکیدبا 

آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کالس درس و در طی این دوره و فراهم 

 .های آموزشیمحیط

  های علمیه در امر تربیت های برتر و حوزهجلب مشارکت دانشگاه - 55/ 54راهکار

 کارشناسان و مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان.، ای و دینی معلمانحرفه-تخصصی

 اند از:بارتشده است ع بینیپیشاهدافی که برای این دانشگاه 

، متعهد و مؤمن پژوهشگرانی و کارکنان، مربیان، مدیران، معلمان تربیت و تأمین .5

 و اخالقی فضائل دارای، انقالبی و اسالمی هایارزش و دینی مبانی بـه معتقد

 .ایران اسالمی جمهوری طراز در توانمند و کارآمد، انسانی واالی هایارزش
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 و مبانی بر مبتنی، آفرینتحول و شایسته، وانمندت تربیتی و آموزشی مدیران تربیت .0

 .بومی اقتضائات و اسالمی معارف

 از طریق فرهنگیان مهارتی و دانشی، تربیتی سطح ارتقای و توانمندسازی .9

 .ذیصالح مراجع از مجوز اخذ از پس مدتکوتاه هایآموزش

 .ایرشته دچن تدریس مهارت ایجاد منظوربه معلمان دانشجو هایتوانمندی ارتقای .0

 و تعلیم زمینه در اسالمی هاینظریه کاربست و پردازینظریه مسیر در حرکت .1

 .پژوهشی و علمی مراکز و علمیه هایحوزه مشارکت با اسالمی تربیت

 و اعتقادی و پژوهشی، آموزشی هایگردهمایی و هاهمایش، هاکارگاه برگزاری .9

 (.5965، )دانشگاه فرهنگیان دانش بیارزیا و تبیین، توصیف، تولید منظوربه تحقیقاتی

 پذیرد:دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر سه نوع دانشجو می

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

شوند. نحوه متوسطه و از طریق آزمون سراسری و پس از مصاحبه و گزینش انتخاب می

روزی است. برنامه کالسی این وقت و شبانهصورت تمامآموزش این دانشجو معلمان به

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

عنوان دهند و پس از پایان تحصیالت بهآیند و تعهد خدمت میوپرورش درمیآموزش

 معلم در مدارس مشغول به کار خواهند شد.

 معلمان دارای  درواقعپیوسته )معلم دانشجو(: این افراد دانشجوی کارشناسی نا

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

کالسی این معلم دانشجویان معموالً روزهای پنجشنبه و جمعه است یعنی روزهایی که 

 ند.ها سازمان کنتوانند در کالسمدارس تعطیل است و آنان می

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

وپرورش آموزش موردنیازهای متعدد و و در آینده تعداد بیشتری دانشجو را در رشته

 خواهد پذیرفت.
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 وزارتتربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی ، این دانشگاه که برای تأمین

نسبت به سایر تأسیس شده است  ایران اسالمی هوریجم در وپرورشآموزش

 چراکه، ای برخوردار استها و مؤسسات آموزش عالی کشور از حساسیت ویژهدانشگاه

های این دانشگاه بالفاصله پس از اتمام تحصیالت در یکی از مدارس آموختهدانش

ن کشور را به سازاوپرورش مسئولیت تعلیم و تربیت تعدادی از آیندهمربوط به آموزش

های خود به سرانجام برساند. از گیرد و این مهم را باید با استفاده از اندوختهدست می

 هاآنگران یا همان مدیران ارشد این دانشگاه و سبک مدیریتی این نظر هدایت

متعددی در این  هایپژوهشکه طورینظران قرار گرفته است بهصاحب موردتوجه

همراه با برنامة آموزشی  معلمتربیتتخصصی شدن مراکز  .خصوص انجام گرفته است

های احصاء شده در شرایط کنونی است که تحقق این مهم هدفمند آن از ضرورت

تغییری که نشان از اعمال رهبری ، تغییر اساسی در ساختار مدیریتی است درگرو

پور و  رجایی، طاهرپورنتیجه پژوهش استراتژیک داشته باشد نه از جنس مدیریت. 

با  معلمتربیت( در خصوص وضعیت ساختار سازمانی مراکز 5911شهبازی )

های دهد که میزان پیچیدگی در دانشگاههای دولتی استان اصفهان نشان میدانشگاه

که میزان رسمیت و تمرکز در مراکز است؛ درحالی معلمتربیتدولتی بیشتر از مراکز 

که متولیان خواهان تخصصی شدن تی است درحالیهای دولبیشتر از دانشگاه معلمتربیت

ها در ساختار موجود نسبتاً کم بوده است. در همین و رسمیت بیشتر هستند این ویژگی

( در پژوهش خود به بررسی و تحلیل ساختار 5911آبادی و بهرنگی )راستا ایزدی یزدان

از آن است که بین های حاصل حاکی اند. یافتهپرداخته معلمتربیتسازمانی دانشگاه 

و ساختار سازمانی مطلوب  معلمتربیتهای ساختار سازمانی موجود در مراکز ویژگی

 تفاوت معناداری وجود داشته است.

های اصلی و فرعی رهبری در پژوهش پیش رو سؤال اصلی این است که مؤلفه

 ؟اندکدماستراتژیک از دیدگاه متخصصان دانشگاه فرهنگیان 
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 روش 

 ازلحاظشود. کاربردی محسوب می هایپژوهشی هدف در زمره ازلحاظ این پژوهش

 طرح اکتشافیاز روش آمیخته )کیفی و کمی( و ، در پژوهش مورداستفادههای نوع داده
و  آوریجمعاست که با  ایدومرحلهاستفاده شده است. طرح اکتشافی یک طرح آمیخته 

 (.0446، نوکالرکشود. )کرسول و پالهای کیفی شروع میتحلیل داده

 حدفاصلبرخی از اسناد و مدارک زبان فارسی )در ، جامعه پژوهش در بخش کیفی

( 0451تا حداقل  5614زمانی  حدفاصل( و انگلیسی )در 5960تا  5979های سال

ها در بین جامعه مرتبط با موضوع رهبری استراتژیک بوده است. انتخاب نمونه

که  گیرینمونهرفته است. حجم نمونه در این روش به شکل هدفمند انجام گ الذکرفوق

، به اشباع نظری مفاهیم در اسناد بستگی دارد، کیفی است–میدانی هایپژوهشخاص 

ها تا زمانی که مفاهیم به تکرار برسد ادامه خواهد داشت و بدین معنی که بررسی نمونه

ی کیفی انتخاب حلههای اصلی مرنمونه عنوانبهمورد از مقاالت  59تعداد  درنهایت

 شدند.

کشور در حوزة پژوهش  هایدانشگاهمتخصصین در بخش کمی  موردنظرجامعه 

ها به شکل در نمونه، شده است. با توجه به شرایط خاص موضوع پژوهش بینیپیش

نفر از متخصصین دانشگاه  14تعداد ، حجم نمونهاند. برای تعیین دسترس انتخاب شده

ی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه نشجویان دورهاساتید و دا، فرهنگیان

 .شدندهدفمند انتخاب  گیرینمونهطباطبائی از طریق 

 هایپایگاهمدارک مکتوب و ، ها در مرحله کیفی ابتدا از اسنادبرای گردآوری داده

، مگ ایران، 9گوگل اسکوالر، 0اریک، 5همچون: ساینس دایرکت الکترونیکیاطالعاتی 

 در زبان انگلیسی و، کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبائی، کتابخانه ملی، ایران داک، زنورمگ

. در بخش شد برداریفیش هاآنهای الزم انجام و سپس از فارسی جستجو و بررسی

                                                                                                                                        
1. Science Direct 

2. Eric 

3. Google scholar 
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پیمایشی  -ساخته و از طریق روش توصیفی پژوهشگرکمی؛ با استفاده از پرسشنامه 

های مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان با ویژگی های استخراج شدهمیزان تطابق مؤلفه

 .گرفتقرار  موردسنجش

برای احصاء  .بخش کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد ها دربرای تحلیل داده

مدارک مکتوب ، ی الگو ابتدا به بررسی و تحلیل محتوای اسناددهندهتشکیل هایمؤلفه

فارسی و انگلیسی پرداخته شد. فرآیند  اطالعاتی الکترونیکی در زبان هایپایگاهو 

باز آغاز و با نزدیک شدن به مراحل پایانی  کدگذاریبا  شدهآوریجمعهای تحلیل داده

 بود. این فرآیند دو مرحله غیرخطی شدمحوری بیشتر مطرح  کدگذاری، فرآیند تحلیل

ر مبانی های حاصل از مروها و جمالت کلیدی و دادهپاراگراف، که به مضامین اصلی

 شدهایی داده های کیفی عنواننظری در اسناد مکتوب و الکترونیکی و همچنین مصاحبه

استخراج  مفاهیم و مقوالت اصلی مربوط به رهبری استراتژیک هاآناز دل ، و سپس

. در داشت وبرگشترفت، شدند. پژوهشگر در جریان کار میان دو مرحله از کدگذاری

، نامهپایان، مقاله، به بررسی متن )شامل کتاب پژوهشگر ،مرحله اول یا کدگذاری باز

( جهت مفاهیم مستتر در اطالعات بررسی اسنادهای حاصل از یادداشت هانوشتهدست

ای از مفاهیم بدین ترتیب که؛ مجموعه، پرداخت. سپس کدگذاری محوری انجام شد

ها و ی ثابت تشابههامفاهیم مشترک بر اساس مقایسه و )کدها( اولیه استخراج شدند

ها ها در قالب مقوالت عمده دست بندی شدند. کدگذاری محوری تا اشباع مقولهتفاوت

، خرد مدیریتی)مفاهیم( ادامه پیدا کرد. اشباع مفاهیم تا زمانی رخ داد که مفاهیمی مثل؛ 

و مابقی ظرفیت تنظیم و تنش خالق ، ظرفیت جذب، پذیریانعطاف، یادگیرندگی

مفاهیم به تکرار رسید و دیگر  درواقعو  داشتندقرار  هاآن زیرمجموعه وعینبهمفاهیم 

های اصلی مؤلفه، اطالعات جدیدی حاصل نشد. پس از انجام کدگذاری محوری

و  بازبینیتوسط سه نفر از متخصصان مورد  هاآنو اطمینان از صحت  استخراج شد

 مورد تأیید قرار گرفته است. هاآناعتبار اولیه 
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مرحله کمی از روش مطالعه موردی توصیفی استفاده شده است. ابزار در 

ساخته مبتنی بر طیف  پژوهشگرسؤالی  59در این پژوهش یک پرسشنامه  مورداستفاده

، سطح فردی 9های رهبری استراتژیک را در ای است که ویژگیدرجه 1لیکرت 

به  64/4ی کرونباخ سنجد. اعتبار این پرسشنامه با روش آلفاسازمانی و محیطی می

 اعتبار ابزار پژوهش است. دهندهنشانبرآورد شد که  17/4دست آمد و با روش تنصیف 

 هایافته

 ؟اندکدمهای اصلی رهبری استراتژیک سؤال پژوهش: مؤلفه

برای ، های رهبری استراتژیک استدستیابی به مؤلفه، هدف این پژوهش کهازآنجایی

های زیر تعاریف رهبری استراتژیک که بر اساس شاخصدستیابی به این منظور ابتدا 

 گردند:بررسی می، انتخاب شدند

  علتاینبه)، تاکنون 5614کلیه تعاریف ارائه شده برای رهبری استراتژیک بین سال 

های رهبری استراتژیک بوده و میالدی نقطه عطفی در تعاریف و نظریه 14که دهه 

قرار گرفته  مورداستفادهرائه شده است( گردآوری و تعاریف زیادی از آن زمان به بعد ا

 است.

 ترین افراد حوزه رهبری و مدیریت هستند که دهندگان تعاریف از برجستهارائه

 در بسیاری از مقاالت مورداستفاده قرار گرفته است. هاآنتعاریف 

مضامین موجود در تعاریفی است که در زمینه ، واحد تحلیل در این پژوهش

عنوان منتخب در این رهبری استراتژیک وجود دارند. تمام تعاریفی که بهتعاریف 

 اند.پژوهش انتخاب شدند در جدول ذیل آورده شده

 (2113، دورسما) استراتژیک رهبری منتخب تعاریف مجموعه .1 جدول

 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

 5610 هوسمر

سـاختار و  ، وم اسـتراتژی رهبری استراتژیک رویکرد بررسـی و بهبـود مـدا   

سیستم یک سازمان است که مسئولیت آن بـه دوش مـدیریت کـل سـازمان     

 است.
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 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

 0446 جانسون
کـه بـا    برداری و کشف امور حیـاتی اسـت  رهبری استراتژیک به دنبال بهره

 آید.استفاده از اثرگذاری روی یادگیری و نوآوری سازمان به دست می

 0446 رائو

گیری داوطلبانـه در کـار روزانـه خـود     ان برای تصمیمتوانایی نفوذ در دیگر

 برای رشد اهـداف بلندمـدت سـازمان و حفـظ و نگهـداری اهـداف مـالی        

 مدت.کوتاه

 همبریک/

 وایلمن
5616 

پیچیـدگی و مملـو از   ، رهبری اسـتراتژیک در یـک محـیط آکنـده از ابهـام     

 رود.اطالعات بکار می

 0454 و بیتی کویین

 بینند:ا در قالب موارد ذیل متجلی میرهبری استراتژیک ر

 اندازی مشترک برای آینده؛ترسیم چشم

 های افراد در سازمان با اهداف سازمانی؛پیوند دادن فعالیت

 بلکه ایجاد بهبود مستمر در سازمان.، تنها دستیابی به اهدافنه

 0444 5چنگ

ت آن تعیین جایی که سازمان بـه سـم  »صورت تر رهبری استراتژیک بهپیش

شد. این موارد بیشتر تعریف می« شود و چگونگی دستیابی به آنهدایت می

های استراتژیک و بلندمـدت  ریزیدر ارتباط با رهبرانی بود که درگیر برنامه

عنوان فرآینـدی مـدنظر بـود کـه تنهـا در سـطوح عـالی        بودند. همچنین به

 گرفت.مدیریت و معموالً پشت درهای بسته صورت می

 5661 0کول
هـا و  گـرایش ، عقایـد ، رهبری استراتژیک یعنی توانایی اثرگذاری بر نظرات

 رفتار سایرین.

 5666 و هیت آیرلند

حفـظ و نگهـداری   ، انـداز تدوین چشم، بینی کردنتوانایی شخصی در پیش

مسـاعی بـا دیگـران    تفکر استراتژیک و همکاری و تشـریک ، پذیریانعطاف

 ای بهتر.منظور دستیابی سازمان به آیندهبرای ایجاد تغییر در سازمان به

 و 3فینکلستین

 همکاران
0446 

مدیرانی هستند که مسئولیت کلی و سراسری در سازمان ، رهبران استراتژیک

ای که بـرای  شیوه، دهندکارهایی که انجام می، هاآندارند و نیز خصوصیات 

هـای  روجـی بـر خ  هـا آنویژه چگـونگی اثرگـذاری   انجام کارها دارند و به

 است. موردتوجهسازمان 

                                                                                                                                        
1. Cheng 

2. Cole 

3. Finkelstein 
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 تعریف رهبری استراتژیک سال نویسنده

 0445 5کانال

های استراتژیک افراد در ها و انتخابدر مورد تمام فعالیت، رهبر استراتژیک

ای برحسب هر دو های رابطهرأس سازمان دغدغه دارد. این تعریف بر جنبه

 ورزد.می تأکیدهای راهبردی و نمادین نوع فعالیت

و  0مارسال

 همکاران
0450 

انـداز  عنوان توانایی مدیران در تبیین چشـم توان بهاستراتژیک را می رهبری

استراتژیک برای سازمان یا گروه و انگیزش و ترغیب افراد به دنبـال کـردن   

 .انداز توصیف کردآن چشم

 0454 کویین و بتی

رهبران اسـتراتژیک همـواره بـه دنبـال خلـق و ارائـه بهتـرین ارزش بـرای         

هـا هسـتند. رهبرانـی کـه بـه دنبـال       ر گرفتن محدودیتداران با در نظسهام

بایسـت سـه بخـش از رهبـری     مـی ، های استراتژیک هسـتند توسعه توانایی

استراتژیک را مدنظر قرار دهند: رهبری استراتژیک بـه دنبـال حصـول چـه     

رسد؟ و چـه کسـی در   چیزی است؟ رهبری استراتژیک چگونه به انجام می

 تژیک را بر عهده دارد؟سازمان مسئولیت رهبری استرا

 0445 رائو

ای گونهبه، صورت روزانه داردرهبری استراتژیک توانایی تأثیر بر دیگران به

که افراد تصمیماتی را اتخاذ کنند که بقای بلندمدت سازمان را تضمین کرده 

 مدت را ضمانت کند.کوتاهو از طرفی پایداری سودآوری 

بول و 

 هوجبرگ
0444 

ای دانسـت کـه تمـام    گیـری تـوان فرآینـد تصـمیم   رهبری استراتژیک را می

انـداز  دار تمرکز و معنا دهی به چشمسازمان را تحت تأثیر قرار داده و عهده

های یک سازمان است که با کمک گـروه مـدیریت آن را انجـام    و مأموریت

 دهد.می

 0440 9جان آدیر
وکـار همـراه بـا    رهبری استراتژیک: رهبری تمـام یـک سـازمان یـا کسـب     

 مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی رهبران زیردست.

 0459 0دورسما

های زیادی در خصوص اینکه چه کسی باید رهبری اسـتراتژیک را  بحث -

معتقدنـد بایـد ایـن توانـایی     ، انپژوهشـگر انجام دهد وجود دارد. برخی از 

، میانی و باالیی انجام شود. برخی دیگر معتقدند، مدیران سطح پایینتوسط 

                                                                                                                                        
1. Cannella 

2. Marcella 

3. John Adair 

4. Duursema 
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بایـد بـه انجـام    ، این مهم توسط کسانی که مسئولیت کلی در سازمان دارنـد 

تنها شامل مسئولین اصلی سازمان بلکه شامل مـدیران ارشـد نیـز    شود که نه

 شود.می

مـدت و  هانـداز کوتـا  توانایی یکپارچـه کـردن چشـم   ، رهبری استراتژیک -

 بلندمدت در سازمان است.

هـای  گیـری توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در تصمیم، رهبری استراتژیک -

بـا افـزایش درصـد حیـات      زمـان هـم داوطلبانه روزانه است. تصمیماتی که 

 کنند.مدت آن نیز کمک میبه حفظ ثبات مالی کوتاه، مدت سازمانطوالنی

زی و برانگیختن دستور کارهای سازمان ساشامل فعال، رهبری استراتژیک -

منظور ایجاد ظرفیت برای اجـرای تغییـرات   انداز بلکه بهنه برای تغییر چشم

منظـور درک پیچیـدگی   است. رهبری نیازمند پذیرش تناقض تغییر/ ثبات به

 عنوان یک صالحیت جمعی و چند سطحی در سازمان است.تغییر به

وغریبـی را در سـازمان تـرویج    بهـای عجیـ  جاذبـه ، رهبری اسـتراتژیک  -

ومرج تعادل ایجاد کند. بـرای درک  دهد تا بتواند بین بوروکراسی و هرجمی

بحـث در خصـوص   ، گـذارد هایی که رهبری استراتژیک بر سازمان مـی راه

مثابه یک سیستم پیچیده با رهبری اسـتراتژیکی کـه بتوانـد بـین     به-سازمان 

 مفید خواهد بود. -تعادل برقرار کند، ثبات کامل و اختالل غیرقابل مدیریت

توان اقتباس کرد، تعریف اولیه می در گام بعد کدها )مفاهیم اولیه و کلی( را که از

 0کنید. به عبارت بهتر جدول را مشاهده می هاآنکنیم؛ که در جدول ذیل استخراج می

ریق که از ط شداست. در مرحلة بعد سعی  5حاصل بررسی تمامی تعاریف جدول 

کلمات کلیدی  درواقعهای محوری که کدهای استخراج شده )مفاهیم اولیه( مؤلفه

مفهوم از میان تعاریف ارائه شده در جدول  94طورکلی . بهآمدپژوهش هستند به دست 

 .هستنداستخراج گردید که در ادامه به شرح زیر  5
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 کدگذاری باز .2جدول 

 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

، ژیک رویکرد بررسی و بهبـود مـداوم اسـتراتژی   رهبری استرات

ساختار و سیستم یک سازمان است کـه مسـئولیت آن بـه دوش    

 مدیریت کل سازمان است.

  رویکــرد بررســی و بهبــود مــداوم

 استراتژی

    بررسی و بهبود مـداوم سـاختار و

 سیستم یک سازمان

برداری و کشـف امـور حیـاتی    رهبری استراتژیک به دنبال بهره

ه با استفاده از اثرگـذاری روی یـادگیری و نـوآوری در    است ک

 آید.سازمان به دست می

   اثرگــــذاری روی یــــادگیری و

 نوآوری سازمان

 برداری و کشف امـور حیـاتی   بهره

 سازمان

 یادگیری و نوآوری در سازمان 

گیـری داوطلبانـه در کـار    توانایی نفوذ در دیگران برای تصـمیم 

ف بلندمـدت سـازمان و حفـظ و    روزانه خود برای رشـد اهـدا  

 مدت.نگهداری اهداف مالی کوتاه

    رشد اهداف بلندمدت سـازمان بـا

 مدتحفظ و نگهداری اهداف کوتاه

 توانایی نفوذ در دیگران 

پیچیـدگی و  ، رهبری استراتژیک در یک محـیط آکنـده از ابهـام   

 رود.مملو از اطالعات بکار می

  توانــایی کــار در محــیط آکنــده از

 پیچیدگی و مملو از اطالعات ،ابهام

 بینند:رهبری استراتژیک را در قالب موارد ذیل متجلی می

 اندازی مشترک برای آینده؛ترسیم چشم

 های افراد در سازمان با اهداف سازمانی؛پیوند دادن فعالیت

 بلکه ایجاد بهبود مستمر در سازمان.، تنها دستیابی به اهدافنه

 ـ ترسیم چشم رای اندازی مشترک ب

 آینده

  هـای افـراد در   پیوند دادن فعالیـت

 سازمان با اهداف سازمانی

   ایجاد بهبود مستمر در سـازمان در

 حین دستیابی به اهداف سازمان

 ها و رفتار سایرین.گرایش، عقاید، توانایی اثرگذاری بر نظرات
  ــرات ــر نظ ــذاری ب ــایی اثرگ ، توان

 ها و رفتار سایرینگرایش، عقاید

حفـظ و  ، اندازتدوین چشم، بینی کردنخصی در پیشتوانایی ش

ــاف  ــداری انعط ــذیرینگه ــتراتژیک ، پ ــر اس ــاری و ، تفک همک

منظـور  مساعی با دیگران برای ایجاد تغییر در سازمان بهتشریک

 ای بهتر را رهبری استراتژیک گویند.دستیابی سازمان به آینده

 بینی کردن آیندهپیش 

 اندازتدوین چشم 

   حفــــظ و نگهــــداری توانـــایی

 پذیریانعطاف
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

 تفکر استراتژیک 

   توانــــــایی در همکــــــاری و

 مساعی با دیگرانتشریک

   منظـور  ایجاد تغییر در سـازمان بـه

 ای بهتردستیابی سازمان به آینده

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

هــای هــا و انتخــابه فعالیــتدغدغــه در مــورد تمــام محــدود

کنـد. ایـن تعریـف    استراتژیک افراد در رأس سازمان تعریف می

های راهبـردی  ای برحسب هر دو نوع فعالیتهای رابطهبر جنبه

 ورزد.می تأکیدو نمادین 

  دغدغــه در مــورد تمــام محــدوده

 هافعالیت

  ــاب ــورد انتخ ــه در م ــای دغدغ ه

 استراتژیک افراد در رأس سازمان

عنوان توانایی مدیران در تبیـین  توان بهری استراتژیک را میرهب

انداز استراتژیک برای سازمان یا گروه و انگیزش و ترغیب چشم

 انداز توصیف کرد.افراد به دنبال کردن آن چشم

 انداز استراتژیکتبیین چشم 

    انگیزش و ترغیب افراد بـه دنبـال

 انداز استراتژیککردن چشم

یک همواره به دنبال خلق و ارائـه بهتـرین ارزش   رهبران استراتژ

ها هستند. رهبرانـی  داران با در نظر گرفتن محدودیتبرای سهام

 های استراتژیک هستند.که به دنبال توسعه توانایی

 های استراتژیکتوسعه توانایی 

رهبــری اســتراتژیک توانــایی تــأثیر روزانــه بــر دیگــران اســت 

را اتخاذ کنند که بقـای بلندمـدت    ای که افراد تصمیماتیگونهبه

ــودآوری     ــداری س ــی پای ــرده و از طرف ــمین ک ــازمان را تض س

 مدت را ضمانت کند.کوتاه

  توجــه تــوأم بــه بقــای بلندمــدت

ــودآوری  ــازمان و پایــــداری ســ ســ

 مدتکوتاه

 توانایی تأثیر روزانه بر دیگران 

ای دانست که گیریتوان فرآیند تصمیمرهبری استراتژیک را می

دار تمرکـز و معنـا   ام سازمان را تحت تأثیر قرار داده و عهـده تم

های یـک سـازمان اسـت کـه بـا      انداز و مأموریتدهی به چشم

 دهد.کمک گروه مدیریت آن را انجام می

 گیری مؤثرتوانایی تصمیم 

 دار تمرکـز و معنـا دهـی بـه     عهده

 های یک سازمانانداز و مأموریتچشم

وکـار  تمام یـک سـازمان یـا کسـب     رهبری استراتژیک: رهبری

 همراه با مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی رهبران زیردست.

    ــا ــازمان ی ــک س ــام ی ــری تم رهب

 وکارکسب

   ــورد ــخگویی در م ــئولیت پاس مس
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

 تمامی رهبران زیردست

مدت انداز کوتاهرهبری استراتژیک توانایی یکپارچه کردن چشم

 و بلندمدت در سازمان است.

توانایی تأثیرگذاری بـر دیگـران در تصـمیم   ، اتژیکرهبری استر

بـا   زمـان هـم های داوطلبانه روزانه است. تصـمیماتی کـه   گیری

به حفظ ثبات مالی ، مدت سازمانافزایش درصدد حیات طوالنی

 کنند.مدت آن نیز کمک میکوتاه

سـازی و بـرانگیختن دسـتور    شـامل فعـال  ، رهبری اسـتراتژیک 

منظـور ایجـاد   انداز بلکه بـه غییر چشمکارهای سازمان نه برای ت

ظرفیت برای اجرای تغییـرات اسـت. رهبـری نیازمنـد پـذیرش      

عنـوان یـک   منظور درک پیچیدگی تغییر بهتناقض تغییر/ثبات به

 صالحیت جمعی و چند سطحی در سازمان است.

وغریبـی را در سـازمان   هـای عجیـب  جاذبه، رهبری استراتژیک

ومـرج تعـادل   ن بوروکراسـی و هـرج  دهد تا بتواند بیترویج می

هایی کـه بـر رهبـری اسـتراتژیک بـر      ایجاد کند. برای درک راه

مثابه یک سیستم بحث در خصوص سازمان به، گذاردسازمان می

پیچیده با رهبری استراتژیکی که بتواند بین ثبات کامل و اختالل 

 تعادل برقرار کند مفید خواهد بود.، غیرقابل مدیریت

 انـداز  پارچه کردن چشمتوانایی یک

 مدت و بلندمدت در سازمانکوتاه

   توانایی تأثیرگذاری بر دیگـران در

تصمیماتی که توأم بـا افـزایش حیـات    

بـه حفـظ ثبـات    ، مدت سازمانطوالنی

 کنند.مدت آن نیز کمک میمالی کوتاه

    ایجاد ظرفیت جهـت تغییـرات در

 سازمان

     ــات ــر/ ثب ــاقض تغیی ــذیرش تن پ

 ک پیچیدگی تغییرمنظور دربه

     ایجاد تعـادل بـین بوروکراسـی و

 ومرج در سازمانهرج

      ایجاد تعـادل بـین ثبـات کامـل و

 اختالل غیرقابل مدیریت

هایی که برای به اجرا ها و ظرفیتصالحیت، رهبری استراتژیک

کند. ها نیاز است را تشریح میدرآوردن رسالت از طریق فعالیت

چـه کسـی بـرای انتقـال ارزش بـه      قدرت استراتژیک از اینکـه  

 گیرد.مشتری مناسب است نشأت می

برای بررسی صحت انجام فرآیندها در جهت رسـالت سـازمان   

نیاز به معیارها و استاندارهایی دارم کـه از ارتبـاط تنگاتنـگ بـا     

 آید.مشتریان به دست می

هـایی بـا عنـوان    صورت خودکار گـروه در رهبری استراتژیک به

شـوند. هـر گـروه بـرای خـود      آفرین تشکیل میهای ارزشتیم

دانـد.  آفرینـی مـی  رسالتی دارد. جایگاه خود را در فرآیند ارزش

 هایی ها و ظرفیتتشریح صالحیت

 برای به اجرا درآوردن رسالت سازمان

  برای انتقال تشخیص افراد مناسب

 ارزش به مشتری

 تـدوین  ، نظارت بر انجام فرآیندها

معیارهـــا و اســـتانداردها در راســـتای 

 رسالت سازمان

 های ها و تیمتشکیل خودکار گروه

 آفرین در سازمانارزش
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 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

دانـد و اسـتانداردهای   صالحیت و مزیـت رقـابتی خـود را مـی    

 اند.کردهمربوطه را تدوین 

بعد از تدوین استراتژی مناسب برای سازمان نیاز به تبدیل ایـن  

شود. این کـار  ساس میاجرا بسیار احهای قابلراهبرد به فعالیت

 9و کـارت متـوازن   0با نام نقشـه اسـتراتژی   5را کاپالن و نورتون

کننـد و  رهبران استراتژیک موقعیت کنونی سازمان را تحلیل مـی 

کننـد و  برای اعضاء دیگر سازمان وضعیت موجود را تشریح می

سازند که ادامه حیات سازمان با وضع موجود را متقاعد می هاآن

 نیست. پذیرامکان

  تــدوین اســتراتژی مناســب بــرای

 سازمان

   هـای  تبدیل استراتژی بـه فعالیـت

 اجراقابل

    تحلیل موقعیت کنـونی سـازمان و

 تشریح آن برای اعضای دیگر سازمان

   ــازمان ــردن اعضــای س ــد ک متقاع

 نسبت به تغییر وضع کنونی سازمان

رهبر استراتژیک زمان مناسب و لحظه حساس برای شروع تغییر 

داند. این توانایی زاییده بصیرت و تفکر رهبـر  استراتژیک را می

تنهـا بـرای سـازمان اسـتراتژی مناسـب      استراتژیک است که نـه 

کند بلکه زمان مناسب برای تغییر اسـتراتژیک را هـم   تدوین می

 داند.می

    دانستن زمان مناسب بـرای تغییـر

 استراتژیک

 بصیرت و تفکر استراتژیک 

قراری دائمی را همـواره در  ک یک ناآرامی و بیرهبران استراتژی

کنند. این ناآرامی را پیتر سـنگه در سـال   درون خود احساس می

 کند.یاد می« تنش خالق»از آن با عنوان  5664

  قـراری  احساس یک ناآرامی و بـی

 دائمی در درون خود

را  هاآنآورند رهبران استراتژیک اطالعات جدید را به دست می

را  هـا آنکـه  تر ایـن گیرند و مهمیاد می هاآنند و از کنهضم می

 گیرند.بکار می

توانـایی در ایجـاد تغییـر همـان تنظـیم       0به اعتقاد بلک و بویـل 

که رهبران استراتژیک روحیه تغییر ظرفیت است. با توجه به این

هـا  های مناسب بـرای سـازمان  دارند و سعی در تنظیم استراتژی

    ــم و ــت آوردن و هضـ ــه دسـ بـ

 کارگیری اطالعات جدیدبه

 اشتن روحیه تغییرد 

   ــرای ــتراتژی مناســب ب ــیم اس تنظ

 هاسازمان

      توانایی تقابـل مسـتمر بـا شـرایط

                                                                                                                                        
1. Kaplanand Norton 

2. strategy maps 

3. balanced scorecards 

4. Black & Boal 



 9816 پاییز/ 88ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   918

 کد واحدهای تحلیل )مضمون(

ا شرایط جدید و مـبهم روبـرو هسـتند و    طور مداوم بهستند به

 پذیری باالیی دارند.برای مواجه با این شرایط نیاز به انعطاف

گونه تعریـف  به عبارت خیلی ساده شاید بتوان خردمندی را این

کرد کـه ظرفیـت بـرای انجـام کـار درسـت در زمـان درسـت         

 خردمندی است.

 جدید و مبهم

  ظرفیت برای انجام کار درست در

 زمان درست

رهبر استراتژیک باید سه ویژگـی را  ، به اعتقاد بول و هویجبرگ

ظرفیت تنظـیم و  ، را ظرفیت جذب هاآندر خود ایجاد کند؛ که 

مدیریتی معرفی کردند رهبر استراتژیک باید سه ویژگی را خرد 

ظرفیت تنظـیم و  ، را ظرفیت جذب هاآندر خود ایجاد کند؛ که 

 خرد مدیریتی معرفی کردند.

انـداز  رهبر استراتژیک بایـد چشـم  ، برای جهت دادن به سازمان

، گیردسازمان را که از قصد و نیت استراتژیک سازمان نشأت می

 .کندمشخص 

که از محـیط بایـد    درجاییدورسما رفتار مشتری مدارانه  زعمبه

، حداکثر استفاده را برد مناسب اسـت. در محـیط بسـیار رقـابتی    

از طرف  .وکار مشتری مداری استترین اصل برای کسبحیاتی

ازحد روی مشتری کنونی سازمان موجب عدم دیگر تمرکز بیش

پـیش روی   هـای نـوین و بازارهـای جدیـد    توجه به تکنولوژی

 شود.سازمان می

 خرد مدیریت 

 توانایی ایجاد تغییر 

 انداز سـازمان  مشخص کردن چشم

نشأت گرفته از قصد و نیت استراتژیک 

 سازمان

 رفتار مشتری مدارانه 

   ازحـد بـر روی   عدم تمرکـز بـیش

 مشتریان کنونی سازمان

  هـای نـوین و   توجه به تکنولـوژی

 بازارهای جدید پیش روی سازمان

 یابیظرفیت 

ای اسـت کـه   هـای ویـژه  منظور از رهبری استراتژیک صالحیت

 کند.سازمان را نسبت به دیگر رقبا متمایز می
 مزیت سازمان در فضای رقابتی 

 های محوریاستخراج مؤلفه .3جدول 

 هامؤلفه کدهای استخراج شده

 تفکر استراتژیک رویکرد بررسی و بهبود مداوم استراتژی

 وری و بهبود مستمربهره بهبود مداوم ساختار و سیستم یک سازمان بررسی و

 وری و بهبود مستمربهره برداری و کشف امور حیاتی سازمانبهره

 انگیزش و ترغیب اثرگذاری روی یادگیری و نوآوری سازمان



 911 ... و استراتژیک رهبری هایویژگی هایمؤلفه تدوین 

 هامؤلفه کدهای استخراج شده

 وری و بهبود مستمربهره یادگیری و نوآوری در سازمان

 یکسان نگری به حال و آینده مدتظ و نگهداری اهداف کوتاهرشد اهداف بلندمدت سازمان با حف

 انگیزش و ترغیب توانایی نفوذ در دیگران

 پذیریانعطاف پیچیدگی و مملو از اطالعات، توانایی کار در محیط آکنده از ابهام

 تفکر استراتژیک اندازی مشترک برای آیندهترسیم چشم

 ن با اهداف سازمانیهای افراد در سازماپیوند دادن فعالیت
تبدیل اهداف سازمان به 

 اهداف شخصی کارکنان

 وری و بهبود مستمربهره ایجاد بهبود مستمر در سازمان در حین دستیابی به اهداف سازمان

 انگیزش و ترغیب ها و رفتار سایرینگرایش، عقاید، توانایی اثرگذاری بر نظرات

 بینی کردنپیش بینی کردن آیندهپیش

 تفکر استراتژیک اندازین چشمتدو

 پذیریانعطاف پذیریتوانایی حفظ و نگهداری انعطاف

 تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک

 مساعی با دیگرانتوانایی در همکاری و تشریک
مساعی همکاری و تشریک

 با دیگران

 بهبود مستمر وری وبهره ای بهترمنظور دستیابی سازمان به آیندهایجاد تغییر در سازمان به

 مدیریت سراسری مسئولیت کلی و سراسری در سازمان

 مدیریت سراسری هادغدغه در مورد تمام محدوده فعالیت

 تفکر استراتژیک های استراتژیک افراد در رأس سازماندغدغه در مورد انتخاب

 تفکر استراتژیک انداز استراتژیکتبیین چشم

 انگیزش و ترغیب انداز استراتژیکدن چشمانگیزش و ترغیب افراد به دنبال کر

 تفکر استراتژیک های استراتژیکتوسعه توانایی

 انگیزش و ترغیب توانایی تأثیر روزانه بر دیگران

 یکسان نگری به حال و آینده مدتتوجه توأم به بقای بلندمدت سازمان و پایداری سودآوری کوتاه

 خرد مدیریتی گیری مؤثرتوانایی تصمیم

 تبیین مسیر صحیح های یک سازمانانداز و مأموریتدار تمرکز و معنا دهی به چشمهدهع

 مدیریت سراسری وکاررهبری تمام یک سازمان یا کسب
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 هامؤلفه کدهای استخراج شده

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

 مدیران زیردست

 یکسان نگری به حال و آینده لندمدت در سازمانمدت و بانداز کوتاهتوانایی یکپارچه کردن چشم

توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در تصمیماتی که توأم با افزایش حیات 

مدت آن نیز کمک به حفظ ثبات مالی کوتاه، مدت سازمانطوالنی

 کنند.می

 انگیزش و ترغیب

 مدیریت تغییر ایجاد ظرفیت جهت تغییرات در سازمان

 مدیریت تغییر منظور درک پیچیدگی تغییر/ ثبات بهپذیرش تناقض تغییر 

 ظرفیت تنظیم ومرج در سازمانایجاد تعادل بین بوروکراسی و هرج

 ظرفیت تنظیم ایجاد تعادل بین ثبات کامل و اختالل غیرقابل مدیریت

هایی برای به اجرا درآوردن رسالت ها و ظرفیتتشریح صالحیت

 سازمان
 راتژیها با استپیوند فعالیت

 مشتری مداری تشخیص اشخاص مناسب برای انتقال ارزش به مشتری

تدوین معیارها و استانداردها در راستای ، نظارت بر انجام فرآیندها

 رسالت سازمان
 نظارت مستمر

 وری و بهبود مستمربهره آفرین در سازمانهای ارزشها و تیمتشکیل خودکار گروه

 تفکر استراتژیک ازمانتدوین استراتژی مناسب برای س

 ها با استراتژیپیوند فعالیت اجراهای قابلتبدیل استراتژی به فعالیت

 وری و بهبود مستمربهره تحلیل موقعیت کنونی سازمان و تشریح آن برای اعضای دیگر سازمان

 رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو متقاعد کردن اعضای سازمان نسبت به تغییر وضع کنونی سازمان

 تفکر استراتژیک دانستن زمان مناسب برای تغییر استراتژیک

 تفکر استراتژیک بصیرت و تفکر استراتژیک

 تنش خالق قراری دائمی در درون خوداحساس یک ناآرامی و بی

 یادگیرندگی کارگیری اطالعات جدیدبه دست آوردن و هضم و به

 پذیریانعطاف داشتن روحیه تغییر

 نگریآینده هاای مناسب برای سازمانهتنظیم استراتژی

 پذیریانعطاف توانایی تقابل مستمر با شرایط جدید و مبهم
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 هامؤلفه کدهای استخراج شده

 خرد مدیریتی ظرفیت برای انجام کار درست در زمان درست

 خرد مدیریتی خرد مدیریت

 پذیریانعطاف توانایی ایجاد تغییر

 ظرفیت جذب یابیظرفیت

رفته از قصد و نیت انداز سازمان نشأت گمشخص کردن چشم

 استراتژیک سازمان
 تفکر استراتژیک

 مشتری مداری رفتار مشتری مدارانه

 توسعه بازار ازحد بر روی مشتریان کنونی سازمانعدم تمرکز بیش

 توسعه بازار های نوین و بازارهای جدید پیش روی سازمانتوجه به تکنولوژی

 مزیت رقابتی مزیت سازمان در فضای رقابتی

، مؤلفه احصاء گردید 00د از انجام کدگذاری محوری از مفاهیم استخراج شده بع

ها اصلی عنوان مؤلفهمؤلفه به 59سپس از طریق کدگذاری محوری مفاهیم اصلی 

 شود:پرداخته می هاآنمشخص شدند که در قالب جدول زیر به شرح 

 های اصلیاستخراج مؤلفه .4جدول 

 شرح ها محوریمؤلفه هامؤلفه

 خردمندی خرد مدیریتی

توانایی انجام کار درست در زمان درست نشان خردمندی 

رهبر استراتژیک اسـت. او بـه دنبـال کارهـای صـحیح و      

وری فردی خود را افزایش انجام صحیح کار است تا بهره

 دهد.

 ظرفیت تنظیم

 پذیریانعطاف

 یادگیرندگی

 ظرفیت جذب

توسعه ظرفیت 

 فردی

سازی و توسعه فرد در حال ظرفیت رهبر استراتژیک دائماً

ای که همیشه در حال یادگیری است. او گونهخود است به

کنـد و از  اطالعات را جذب کرده، پاالیش و تحلیـل مـی  

کند. رهبر استراتژیک برای مقابله با ابهـام  ها استفاده میآن

کنـد و  های پیش روی خود ایجاد ظرفیت مـی و پیچیدگی

ف خواهد بود و خود عامل تغییـر  نسبت به تغییرات منعط

 است.
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 شرح ها محوریمؤلفه هامؤلفه

 تنش خالق
خالقیت و نوآوری 

 فردی

رهبر استراتژیک یک ناآرامی و تنش را در خود احسـاس  

حـل جدیـد بـرای    کند و همیشه به دنبال خلق یک راهمی

گردد و نسبت به شرایط کنـونی خـود ناراضـی    مسائل می

 است.

 تفکر استراتژیک

 بینی کردنپیش

 نگریآینده

 کر استراتژیکتف

رهبـــر اســـتراتژیک بامالحظـــه شـــرایط کنـــونی و     

بینـی  های سازمان و نگاه به آینده سعی در پیشمحدودیت

هـا  وکار خود دارد و در کنار همه ایـن اوضاع آینده کسب

کننـده اهـداف   کنـد کـه تضـمین   تصمیماتی را اتخـاذ مـی  

 بلندمدت سازمان است.

هـا بـا   پیوند فعالیت

 استراتژی

ــاری و  همکـــــــ

مسـاعی بـا   تشریک

 دیگران

ــه  یکســان نگــری ب

 حال و آینده

 نظارت مستمر

تبــــدیل اهــــداف 

سازمان بـه اهـداف   

 شخصی کارکنان

 اجرای استراتژی

درواقع رهبر استراتژیک وظیفه تبدیل استراتژی به فعالیت 

 را دارد.

 چشـمانداز  کـردن  یکپارچـه  توانـایی  اسـتراتژیک  رهبری

 رهبـر  درواقـع . دارد ار سازمان در بلندمدت و مدتکوتاه

 .داراست را فعالیت به استراتژی تبدیل وظیفه استراتژیک

گویی در قبال پاسخ

عملکـــرد مـــدیران 

 زیردست

 پذیریمسئولیت

پذیرد، بـه  رهبری استراتژیک مسئولیت تمام سازمان را می

ــراد    ــام اف ــال تم ــد اســت و در قب ــداف ســازمان متعه اه

 زیردست، پاسخگوست.

 مدیریت سراسری

شراف بر کلیه ا

ها و روابط فعالیت

 درون سازمان

رهبری استراتژی قائل به مدیریت در پشت درهای بسـته  

نیست؛ بلکه وی با استفاده از ابزار خود، همچـون رود در  

 سراسر سازمان جاری است.

ــود بهــره وری و بهب

 مستمر

ظرفیت آفرینی 

 سازمانی

ظرفیت در زیردستان  رهبر استراتژیک مدام در حال ایجاد

کنـد.  ها فـراهم مـی  خود است و فضا را برای یادگیری آن
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 شرح ها محوریمؤلفه هامؤلفه

های استراتژیک برای کننده فعالیترهبر استراتژیک تسهیل مدیریت تغییر

 ها توسط کارکنان است.اجرای هرچه بهتر آن

 انگیزش و ترغیب

ــگ   ــه تنگاتنـ رابطـ

 رهبر و پیرو

 نفوذ در دیگران

ر دیگـران بـرای   رهبری استراتژیک، توانایی تأثیرگذاری ب

هـا را دارد.  برانگیختن انگیزه و ایجاد شور و اشتیاق در آن

ها و رفتـار  او توانایی اثرگذاری بر نظرات، عقاید، گرایش

 سایرین دارد.

 تبیین مسیر صحیح
گذاری و هدف

 تبیین اهداف

طـور سـاده و   گـذاری، تبیـین اهـداف سـازمانی بـه     هدف

ـ   طوریفهم است. بهقابل گیـری و  ت تصـمیم کـه کـه قابلی

واگذاری اجرا برای خود فـرد و افـراد سـازمان را داشـته     

 باشد.

 مشتری مداری مشتری مداری

وکار ترین اصل برای کسبدر محیط بسیار رقابتی، حیاتی

مشتری مداری اسـت. رهبـری اسـتراتژیک در مواجـه بـا      

 مشتریان سعی در جلب رضایت آنان دارد.

 توسعه بازار توسعه بازار
هـای نـوین و بازارهـای    ری استراتژیک به تکنولـوژی رهب

 کند.جدید که پیش روی سازمان است، توجه می

 مزیت رقابتی مزیت رقابتی
ای های ویـژه رهبری استراتژیک به دنبال کشف صالحیت

 کند.است که سازمان را نسبت به دیگر رقبا متمایز می

ده در پژوهش پیش رو بر های رهبری استراتژیک احصاء شمؤلفه: فرضیه پژوهش

 های مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان تطابق دارد.ویژگی

های رهبری استراتژیک در مدیران ارشد دانشگاه بررسی و تأیید ویژگی منظوربه

ای مورد آزمون تک نمونه Tاز گروه نمونه با آزمون  شدهآوریجمعفرهنگیان اطالعات 

، های رهبری استراتژیک انفرادیه ویژگیحوز 9قرار گرفتند. این محاسبات در 

های رهبری استراتژیک محیطی انجام های رهبری استراتژیک سازمانی و ویژگیویژگی

ها شده است. با توجه به طیف مقیاس لیکرت مقدار مالک برای مقایسه این میانگین
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نفر از  15در نظر گرفته شد. تعداد نمونه در این محاسبات  9ارزش عددی 

 نظران و متخصصان در زمینه مدیریت بودند.صاحب

 های رهبری استراتژیک حوزه فردی نتایج بررسی ویژگی .5جدول 

 مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان موردنیاز

مدیران ارشد  موردنیازهای رهبری استراتژیک حوزه فردی نتایج بررسی ویژگی

، P<445/4) دانشگاه فرهنگیان نشان داد که نتایج برای هر سه ویژگی خردمندی

40/50=t ،09/0=M) ، توسعه ظرفیت فردی(445/4>P ،71/54=t ،05/0=M)  و

 دار است.معنی (P ،49/54=t ،01/0=M<445/4)خالقیت و نوآوری 

 های رهبری استراتژیک سازمانی نتایج بررسی ویژگی .6جدول 

 مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان موردنیاز

مدیران ارشد  موردنیازهای رهبری استراتژیک حوزه سازمانی نتایج بررسی ویژگی

ویژگی ظرفیت آفرینی سازمانی  1دانشگاه فرهنگیان نشان داد که نتایج برای هر 

(445/4>P ،19/1=t ،59/0=M) ، نفوذ در دیگران(445/4>P ،07/59=t ،05/0=M) ،

، P<445/4)اجرای استراتژی ، (P ،09/6=t ،579/0=M<445/4)پذیری مسئولیت

 داریمعنی درجه آزادی ارزش t انحراف معیار میانگین های فردیویژگی

 445/4 14 40/50 70/4 09/0 خردمندی

 445/4 14 71/54 14/4 05/0 توسعه ظرفیت فردی

 445/4 14 49/54 16/4 01/0 خالقیت و نوآوری فردی

 داریمعنی درجه آزادی ارزش t انحراف معیار میانگین های سازمانیویژگی

 445/4 14 19/1 65/4 59/0 ظرفیت آفرینی سازمانی

 445/4 14 07/59 74/4 95/0 نفوذ در دیگران

 445/4 14 09/6 65/4 57/0 پذیریمسئولیت

 445/4 14 90/54 19/4 01/0 اجرای استراتژی

 445/4 14 10/55 71/4 06/0 ها و روابطاشراف بر فعالیت
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90/54=t ،05/0=M) ها و روابط و اشراف بر واقعیت(445/4>P ،10/55=t ،06/0=M) 

 دار است.معنی

 های رهبری استراتژیک محیطی نتایج بررسی ویژگی .7جدول 

 مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان موردنیاز

مدیران ارشد  موردنیازهای رهبری استراتژیک حوزه محیطی نتایج بررسی ویژگی

، P<445/4)ویژگی تفکر استراتژیک  0برای دانشگاه فرهنگیان نشان داد که نتایج 

591/55=t ،91/0=M) ،تبیینگذاری و هدف (445/4>P ،90/55=t ،99/0=M) ، مشتری

، P ،57/50=t<445/4)و توسعه بازار  (P ،40/50=t ،99/0=M<445/4)مداری 

06/0=M) دار شد. ویژگی مزیت رقابتی برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان معنی

 .(P ،01/5=t ،11/0=M>040/4)نشان نداد  دارمعنی

ویژگی مزیت  غیرازبهتوان بیان نمود که بندی نتایج محاسبات انجام شده میدر جمع

های دیگر رهبری استراتژیک برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان رقابتی تمامی ویژگی

 .تأیید شد و ضروری شناخته شد

 گیریبحث و نتیجه

های رهبری توان گفت که ویژگیی پیرامون سؤال پژوهش میگیردر بحث و نتیجه

رهبری استراتژیک ، از بعد فردی، بندی استمطالعه و دستهقابل، استراتژیک در سه بعد

، ظرفیت جذب، پذیریانعطاف، یادگیرندگی، هایی چون: خرد مدیریتیدارای ویژگی

 داریمعنی درجه آزادی ارزش t انحراف معیار میانگین های محیطیویژگی

 445/4 14 59/55 19/4 91/0 تفکر استراتژیک

 445/4 14 90/55 10/4 99/0 اری و تبیینگذهدف

 445/4 14 40/50 76/4 99/0 مشتری مداری

 445/4 14 57/50 96/4 97/0 توسعه بازار

 040/4 14 -01/5 914 11/0 مزیت رقابتی
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های ستراتژیک با ویژگیرهبر ا، بعد سازمانی ازنظرظرفیت تنظیم و تنش خالق است. 

مدیریت ، یکسان نگری به حال و آینده، ها با استراتژی سازمانهمچون: پیوند فعالیت

، نظارت مستمر، مدیریت تغییر، انگیزش و ترغیب، وری و بهبود مستمربهره، سراسری

شود. در حوزه بعد محیطی نیز یک رهبر رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو و... شناخته می

تبیین مسیر ، تفکر استراتژیک، ژیک باید با رصد کردن محیط اطراف سازماناسترات

مشتری مداری و توسعه بازار را در ، مزیت رقابتی، بینی کردنپیش، نگریآینده، صحیح

ها به دست آمده در سه مؤلفه، های خود لحاظ کند. برای رسیدن به مدلی جامعبرنامه

 گردند.سازمانی و محیطی ارائه می، سطح فردی

دیویس ، (0459های گراندی )نتایج این پژوهش در این بخش با نتایج پژوهش

 ( هم سویی دارد.0445( و گرین )0449)

های مدیران ارشد دانشگاه های احصاء شده با ویژگیبررسی میزان انطباق مؤلفه

توسعه ، ی هر سه ویژگی خردمندیرابطه، دهد در حوزه فردیفرهنگیان نشان می

های مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان ت فردی و خالقیت و نوآوری با ویژگیظرفی

سازی و ضرورت رهبری استراتژیک این بدان معناست که امکان پیاده، دار استمعنی

برای تحقق اهداف دانشگاه فرهنگیان برای تربیت نسلی توانمند از معلمان که بتوانند 

وپرورش را فراهم کنند وجود نیادین آموزشهای اجرایی شدن اهداف سند تحول بزمینه

( و 5911پور و شهبازی )رجایی، های طاهرپوردارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

( 0447جکسون )، (0441کرانتسون )، (0449اوگبانا و همکاران )( 5911ایزدی )

 همسویی دارد.

ن ارشد دانشگاه های مدیراهای احصاء شده با ویژگیبررسی میزان انطباق مؤلفه

ویژگی؛ ظرفیت آفرینی  1ی هر رابطه، دهد در حوزه سازمانیفرهنگیان نشان می

ها و اجرای استراتژی و اشراف بر واقعیت، پذیریمسئولیت، نفوذ در دیگران، سازمانی

دار است. این بدان معناست های مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان معنیروابط با ویژگی

کند که های تابعه دانشگاه فرهنگیان ایجاب مینوع جغرافیایی پردیسکه گستردگی و ت
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های موفق در سراسر کشور الزم است مدیران ارشد برای هدایت و ایجاد رویه

سازی فردی و سازمانی از طریق یادگیری مستمر داشته هایی همچون ظرفیتویژگی

های عصر دیجیتال در محیط هایهای ناشی از ویژگیباشند تا بتواند در مقابل پیچیدگی

ها در اجزاء پراکنده دانشگاه آموزشی سازمان را منعطف کند و از اتالف منابع و فرصت

 .فرهنگیان جلوگیری کنند

مشتری مداری ، گذاری و تبیینهدف، هایی همچون تفکر استراتژیکهمچنین مؤلفه

ار داشتند. تفکر دهای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان رابطه معنینیز با ویژگی

در ، های مهم برای مدیران ارشد دانشگاه مطرح شدعنوان یکی از ویژگیاستراتژیک به

اندازه متخصصین تعلیم و تربیت ژاپن معتقدند شایستگی هر نظامی به خصوص این

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

کارآمدتر باشد  معلمتربیتبنابراین به هر میزان مدیریت ، ابسته استاثربخشی معلمان و

 جهتازاین، به همان اندازه باید انتظار کارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور را داشت

تواند مسیر های مختلف دانشگاه فرهنگیان میداشتن تفکر استراتژیک در مدیریت

سازمان با رویکرد  چراکه کند پژوهشگر دستیابی به اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت را

موجب ای زیرمجموعه را شناسایی و با هدایت های ویژهرهبری استراتژیک صالحیت

 خواهد شد. موردنظرهای حرکت رو به رشد دانشگاه برای دستیابی به شایستگی

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

های حاکم بر نظام مدیریتی دانشگاه فرهنگیان فاقد ن معناست که شرایط و ویژگیبدا

 های رقابتی است.زمینه

حاضر تبیین و تفهیم صحیح مفهوم رهبری استراتژیک پژوهش محدودیت  ترینمهم

 برای جامعه اصلی پژوهش در مرحله کمی بوده است.

ها شاخص بازبینیهای دیگر و ها و نهاددر میان سازمانپژوهش بدون تردید اجرای 

آمده و همچنین نظریات  به دستهای رهبری استراتژیک با توجه به نتایج و ویژگی

 است. پژوهشگرپیشنهاد اصلی  شدهمطرحجدید 
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های هر تصمیمی گام ترینمهمها از تعیین اهداف و ارزش کهازآنجاییهمچنین 

شود که مان در نظر گرفته میعنوان هدف سازوری بهاست. در دانش مدیریت بهره

ها عمدتاً با وری در سازمانخورد. بهرهتوفیق یا عدم توفیق سازمان با آن محک می

، ای مانند مخاطبان )مشتریان(تر با ابعاد چندگانهمالی و در الگوهای کامل هایمقیاس

ی مال هایمقیاسشود که منجر به فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سنجیده می

توان دو دوره از یک می، های کاربردیشود. پس از به دست آوردن شاخصسازمان می

، هاو با توجه به این شاخص هاآنسازمان با دو مدیر را انتخاب کرد و با بررسی 

 عملکرد و خروجی سازمان را بررسی نمود.

 منابع

معاونت آموزشی و ، هنگیانانتشارات دانشگاه فرتهران:  (.5965) .نامه دانشگاه فرهنگیاناساس

 پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کشور.

(. مقایسه 5917حسنعلی. )، بی عشرت و بختیار نصرآبادیبی، اعظم؛ زمانی، اسفیجانی

های گوناگون در میزان توجه به مهارت ازنظرهای درسی علوم ابتدایی ایران کتاب

 .511-590 ،(1)0، رسیفصلنامه مطالعات دفرآیند پژوهش با آمریکا و انگلستان. 

(. بررسی و تحلیل ساختار سازمانی دانشگاه 5911. )محمدرضا، آبادی؛ بهرنگییزدان، ایزدی

 .91-09(، 0)50، ریزی در آموزش عالیمجله پژوهش و برنامه. معلمتربیت

(. بررسی ساختار سازمانی مراکز 5911زهرا )، سعید و شهبازی، پورفاطمه؛ رجایی، طاهرپور

-595 (،94)1، انداز مدیریتچشمهای دولتی استان اصفهان. و دانشگاه معلمتربیت

514. 

. ترجمه علیرضا کمی ترکیبی، طرح پژوهش رویکردهای کیفی(. 0459) .جان دبیلو، کرس ول

  .. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی(5911) مریم دانای طوسی، کیامنش

(. تحلیل محتوای 5960ناصر. )، هاشم و مزینی، فردانش ؛خدیجه، آبادیعلی ؛اکبر، مؤمنی راد

، گیری تربیتیفصلنامه اندازهمراحل و اعتبار نتایج. ، کیفی در آیین پژوهش: ماهیت

50(0)، 511-000. 
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