تدوین مؤلفههای ویژگیهای رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن
با ویژگیهای موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
از دیدگاه متخصصان

محمد امین زارعی
سید علی اکبر افجه ای

وحید خاشعی ورنامخواستی
مصطفی دلشاد تهرانی

چکیده
این پژوهش با هدف تدوین مؤلفههای رهبری استراتژیک از طریق مراجعه به نظریات و تعاریف ارائه
شده از سوی متخصصین و بررسی تطابق آن با ویژگیهای موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
انجام شده است .جامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی متشکل از تعاریف ارائه شده از سوی
صاحبنظران رهبری استراتژیک در منابع انگلیسی حدفاصل زمانی  5614تا سال  0451و حدفاصل
 5979تا  5960در منابع فارسی بوده ،همچنین  14نفر در بخش کمی بهصورت در دسترس انتخاب
شدند .برای دستیابی به اهداف فوق از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است .در مرحلة کیفی برای
استخراج و تدوین مؤلفهها از روش تحلیل محتوای کیفی و در مرحلة کمی از روش مطالعه موردی
توصیفی استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که از جنبه فردی ،رهبری استراتژیک دارای
ویژگیهایی چون خرد مدیریتی ،یادگیرندگی ،انعطافپذیری ،ظرفیت جذب ،ظرفیت تنظیم و تنش
خالق است .ازنظر سازمانی ،رهبر استراتژیک با ویژگیهای پیوند فعالیتها با استراتژی سازمان ،یکسان
نگری به حال و آینده ،مدیریت سراسری ،بهرهوری و بهبود مستمر ،انگیزش و ترغیب ،مدیریت تغییر،
نظارت مستمر ،رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو و غیره شناخته میشود .در حوزه محیطی نیز یک رهبر
استراتژیک باید با رصد کردن محیط اطراف سازمان ،تفکر استراتژیک ،تبیین مسیر صحیح ،آیندهنگری،
پیشبینی کردن ،مزیت رقابتی ،مشتری مداری و توسعه بازار را در برنامههای خود لحاظ کند .همچنین
نتایج پژوهش نشان داد که بهغیراز ویژگی مزیت رقابتی ویژگیهای دیگر رهبری استراتژیک با
ویژگیهای موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان دانشگاه مطابقت دارد.
واژههای کلیدی :تحلیل محتوای کیفی ،دانشگاه فرهنگیان ،رهبری استراتژیک

 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
 استاد گروه مدیریت بازرگانی، ،دانشگاه عالمه طباطبائی( ،نویسنده مسئول).
پست الکترونیکafjahi@atu.ac.ir :
 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی.
 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی.
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مقدمه
رهبری استراتژیک از مفاهیم جدید مطرحشده در حوزه مدیریت است .علیرغم اینکه
تاکنون تعاریف و مدلهای گوناگونی برای آن ارائه شده است ،اما پژوهشهای جامعی
که در این خصوص بهصورت کاربردی زمینههای ارتقاء کارایی سازمانها را در پی
داشته باشد صورت نپذیرفته است ،بنابراین بررسی نظاممند این مفهوم ضروری احساس
میشود.
اولین نویسندگان مدرنی که ارتباط بین مفهوم استراتژی و کسبوکار را در کتاب
«تئوریهای بازیها و رفتار اقتصادی »5مطرح کردند ،وان نئومن و مورگنسترین 0در
سال  5607بودند .مطالعه استراتژی همراه با مفهوم مدیریت در دهه  5614آغاز شد،
زمانی که فورد فندیشن 9و سازمان کارنگی 0شروع به پژوهش در زمینه برنامهریزی
آموزشی مدارس مدیریت کسبوکار کردند؛ همزمان با پژوهش ریپورت 1در  5616که
مطالعات مدیریت کسب وکار را گسترش داد .این مطالعات رشته نهایی با عنوان
«سیاست کسبوکار »9را توصیه کرد (راندا و مارتین.)0450 ،7

برخی از ایدههای دیگر در حال حاضر مزیتهای رقابتی و کارایی سازمان را در
بسیاری از تعاریف استراتژیها موردتوجه قراردادند (هیت ،ایرلند و هاسکیسن،1
 .)0449درحالیکه یک گروه از نویسندگان ،استراتژی را فرآیندی میدانند که از طریق
آن ،سازمان تصمیمات خود را بر اساس اهداف پیشرو میگیرد (ویتینگتون)5669 ،6؛
دیگران استراتژی را مجموعهای از فنهای واقعی برای ساختن تصمیمات در سازمان

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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متصور شدهاند (نایتس و مورگان .)5665 ،5باید به این نکته اذعان کرد که استراتژی
منشأ تغییر درون سازمان است .محیط سازمان ،نیز یکی از عناصر مهم در تعریف
استراتژی است.
اسالوینسکی )0455( 0معتقد است که تابهحال ،جنبههای متعدد رهبری استراتژیک
بهخوبی تشریح ن شده و توافق همگانی بر سر تعاریف آن وجود ندارد .بعضی آن را
ناظر به رهبریای میدانند که باید برای تکتک افراد سازمان اجرا شود و بعضی آن را
بهعنوان سر تیم گروه مدیریت تلقی میکنند .پژوهشهای اندکی با مفهوم رهبری
استراتژیک به انجام رسیده است (کارتر و گریر .)0459 ،3اگرچه در ادبیات موضوع،
بعضاً نظریهپردازان به ارائه رویکردهای یکپارچهای از مدلهای رهبری استراتژیک
مبادرت ورزیدهاند ،همین مدلها نیز موردنقد سایر دانشمندان قرارگرفتهاند.
تعاریف رهبری استراتژیک که در پژوهش موردبررسی قرار گرفتهاند ،دارای
مضامین ظاهری و پنهانی هستند که برای به دست آوردن آنها از روش تحلیل محتوا
استفاده شده است.
شرایط سازمانها با شروع قرن  05تغییر کرد؛ علت این تغییر عواملی چون
جهانیشدن ،ظهور دمکراسی و فنّاوریهای مدرن است (دورسما .)0459 ،0این قرن را
میتوان قرن دانش نامید .دانش برخالف منابع فیزیکی سازمانها ،زمانی که نشر پیدا
میکند ،افزایش مییابد و نشر آن باعث گسترش آن میشود .سازمانها در این شرایط
نسبت به سرمایههای فیزیکی شان بیشتر روی ظرفیت یادگیری و هوشمندی ،تکیه
میکنند (مککلوی .)0445 ،1سازمانها با شرایطی روبرو شدهاند که باید سرعت و
قابلیت انعطافپذیری و سازگاری از خود نشان دهند (آیزنهارت .)5616 ،9دیگر رهبر

1. Knights & Morgan
2. Slawinski
3. Carter & Greer
4. Duursema
5. McKelvey
6. Eisenhardt
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به عنوان کسی که فقط در درون سازمان باشد و افراد را برای انجام کارهای خود تهییج
کند ،مؤثر واقع نمیشود ،زیرا محیط سازمان به داخل سازمان فشار وارد میکند و با
فشارهای درونی سازمان همراستا میشود.
سازمانها با محیط بسیار رقابتی مواجه هستند و برای پاسخگویی به این شرایط،
ساختارهای عمودی که در رأس آن یک رهبر بهتنهایی همه موارد را رصد میکند ،جای
خود را به ساختارهای افقی داده است .در این ساختار ،فقط تولید و منابع فیزیکی
اهمیت ندارد ،بلکه دانش بهعنوان یک منبع ،جایگاه ویژهای را به سازمان میدهد و با
رفتن به سمت کار تیمی دانشمحور ،مدلها و رویکردهای قبلی رهبری ،دیگر مفید
فایده نیستند.
در شرایطی که رفتهرفته تغییرات محیط روی کارایی سازمان تأثیر میگذاشت و
برای ادامه حیات سازمان باید با این محیط بسیار پیچیده و متالطم ارتباط داشت ،به
اعتقاد برخی از پژوهشگران و نویسندگان همچون هوسمر ،)5610( 5دیگر تئوریهای
رهبری اقتضایی برای سازمانها در محیط رقابتی کارساز نیست و وظایف مدیر و رهبر
را باید از هم تفکیک کرد .رهبر باید به استراتژی سازمان که در ارتباط با محیط بیرونی
سازمان است ،توجه مداوم داشته باشد .بر اساس این تفکر ،همبریک و مایسون

0

نظریهای را در سال  5610مطرح کردند که به تئوری پله باالتر 9معروف شد .اساس
تئوری پله باالتر این است که با توجه به اینکه رهبر در سطح استراتژیک ایفای نقش
میکند ،بنابراین سازمان ،بازتاب درک و ارزشهای مدیر ارشد سازمان است (کلی و
مارک .)0454 ،0این تئوری ،نقطه عطفی بود که پایهگذار مفهوم رهبری استراتژیک شد.
درواقع ،دانش ،تجربه و ارزشهای سازمان روی ارزیابی مدیر از محیط بیرونی سازمان
اثر می گذارد و انتخاب استراتژی سازمان بر اساس این مهم انتخاب میشود .اوگبانا و

1. Hosmer
2. Hambrick & Mason
3. upper echelon
4. Kelly & Mark
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همکاران )0449( 1در پژوهشی با عنوان عملکرد و ساختارهای سازمانی نوآور به این
نتیجه رسیدند که تغییر ساختارهای سنتی به ساختارهای جدید بر اساس ویژگیهایی
مانند رهبری بهجای مدیریت ،توسعه مسئولیتها ،توانمندسازی ،همکاری و مشارکت و
از بین بردن سلسلهمراتب سازمانی مشخص میگردد.
پژوهشگران بعدی ،تئوری پله باالتر را توسعه دادند و تئوری رهبری استراتژیک را
برای اولین بار مطرح کردند (دورسما .)0459 ،اساس این فرضیه بر این بنا شده است
که چشمانداز و نوع تفسیر رهبر از دادههای پیرامونی ،متأثر از ارزشها ،شناخت و
شخصیت اوست (کانال و مونرو .)5667 ،0در ادامه ،تئوری رهبری استراتژیک توسط
پژوهشگر ان بعدی بهبود یافت و این سؤال مهم را مطرح کردند که چطور یک رهبر
ارشد سازمان به کارایی سازمان خود کمک میکند؟
افرادی چون کگن )5610( 9و لوئیز و جاکوب )5660( 0اظهار داشتند که ظرفیت
وجودی یک رهبر برای معنا بخشیدن به محیط سازمان ،بسیار مهمتر از دیگر عوامل
همچون ارزشها و سبک رهبری است.
همانطور که پیشتر بیان شد ،برای مفهوم «رهبری استراتژیک» ،تعاریف و مفاهیم
جهانشمولی که مورد تأیید همه پژوهشگران 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 که وجود رهبری استراتژیک برای
دست یابی به اثربخشی فردی و سازمانی و نیز موفقیت در محیط کسبوکار  -که
بهسرعت تغییر میکند و بهطور روزافزون در حال جهانیشدن است  -بسیار حیاتی
است (کویین و بیتی.)0454 ،1

1. Ogbonna & at all
2. Cannella & Monroe
3. Kegan
4. Lewis & Jacobs
5. Quinn & Beatty

911

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /88پاییز 9816

ایرلند و هیت )5666( 5رهبری استراتژیک را «توانایی پیشبینی ،تعیین افق ،حفظ
انعطافپذیری ،تفکر استراتژیک و کار با دیگران برای آغاز تغییر که یک آینده بادوام را
برای سازمان به وجود میآورد» تعریف میکنند .بحرانها و چالشهایی که سازمانها در
محیط جهانی غیرقابلپیش بینی و سرکش با آن روبرو هستند با این تواناییها به
فرصتهای بزرگ برای سازمانها تبدیل میشوند .دیویس )0449( 0نه فاکتور کلیدی را
مرتبط با رهبری استراتژیک میداند؛ که پنج مورد از آن ،به تواناییهای سازمانی ارتباط
دارد و عبارتاند از روحیه استراتژیکی ،تبدیل استراتژی به اقدام ،همراستا کردن مردم و
سازمان ،بررسی و نمایاندن تأثیرات مثبت حرکتهای استراتژیکی ،توسعه استراتژیهای
رقابتی .چهار مورد دیگر به ویژگیهای فردی ارتباط پیدا میکند که عبارت از نارضایتی
از وضعیت فعلی ،توانایی جذب ،توانایی سازگاری و انعطاف و دانایی هستند.
ایرلند و هیئت شش جزء رهبری استراتژیک که کارایی سازمان را افزایش میدهند،
اینگونه بیان میدارند :مشخص کردن اهداف و افق سازمان ،9حفظ مزیتهای رقابتی
اصلی و هستهای ،0ایجاد ظرفیت در افراد ،1حفظ فرهنگسازمانی مؤثر ،9تأکید روی
اخالقیات 7و ایجاد کنترلهای سازمانی متوازن( 1اسالوینسکی  .)0447 ،همچنین رائو

6

( )0445رهبری استراتژیک را اینگونه بیان میدارد« .توانایی اثرگذاری روی دیگران
برای اینکه تصمیماتی را که قابلیت ادامه حیات سازمان را در بلندمدت افزایش میدهد،
داوطلبانه انجام دهند .درحالیکه در همین زمان ،اهداف مالی کوتاهمدت خود را
بهصورت پایدار حفظ کند».

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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این نوع رهبری ،ترکیب همافزایی است از رهبری نظری که روی سرمایهگذاری در
آینده تمرکز دارد و رهبری مدیریتی که روی حفظ ترتیبها تمرکز دارد .رهبری
استراتژیک روی هر دو فعالیت روزانه و گرایشهای بلندمدت استراتژیک سازمان
متمرکز است .رهبران استراتژیک نسبت به باالدستهای خود ،همکاران خود ،زیردستان
خود و خودشان انتظار کارایی باال را دارند.
این انتظارات ،اعضاء سازمان را برای تصمیمسازی داوطلبانه که مربوط به موارد
کوتاه مدت پایدار و بلندمدت مداوم سازمان است ،حمایت و تشویق میکند .رهبران
استراتژیک زمان زیادی را صرف تالش برای کنترل و نظارت نمیکنند.

کرانتسون1

( )0441در بررسی خود بر روی ساختار سازمانی اداره آموزشوپرورش در استرالیا
مشخص کرد که ساختار آنها سلسلهمراتبی ،متکبر و بوروکراتیک باقی مانده است .با
وجود این اساس مدیریت مدارس تمرکززدایی در دهه اخیر از اینسو به آنسو حرکت
کرده است؛ بنابراین اختیار زیادی برای مدارس آشکار ساختند ،اما عمدتاً گذشته
اصالحها و دگرگونیهای ساختار آموزشوپرورش ،مدارس و تحصیالت نتیجه زیادی
برای بوروکراتیک مرکزی نداشته است .جکسون )0447( 0در تحقیقی به بررسی رابطه
میان ادراکات روسای مدارس ابتدایی درباره تصمیمگیری گروهی و سه ساختار
سازمانی پرداخته است .یافته ها نشان داد که بیشتر مدیران معتقدند که مدرسه آنان
ساختار سازمانی رسمی داشته ،درحالیکه متمرکز بود .رابطه قوی میان ساختار سازمانی،
تمرکز و سازمان واقعی معلمان در تصمیمگیری گروهی به دست آمد .مدیران ،ادراکات
مثبتی درباره پیچیدگی و رسمیت ساختار سازمانی و ادراکات منفی نسبت به ساختار
سازمانی متمرکز داشتند.
رهبران استراتژیک زمان زیادی را صرف تالش برای کنترل و نظارت نمیکنند.
رهبرانی که نقش رهبری استراتژیک را به نمایش میگذارند ،از توسعه اعضاء سازمان
حمایت میکنند .با این نگاه ،رهبری استراتژیک میتواند در تمام سطوح سازمان
1. Crantson
2. Jackson

911

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /88پاییز 9816

بهصورت بلندمدت جاری باشد .رهبران استراتژیک نسل بعدی ،رهبران برای ادامه
حیات سازمان در درازمدت خواهند بود (بول و هوجبرگ .)0444 ،5گراندی)0459( 2
پژوهشی را برای بررسی این مهم در کلیساها انجام داده و راهکارهایی را برای رشد و
بقای بلندمدت کلیساها بهعنوان نوعی از سازمانهای غیرانتفاعی پیشنهاد کرده است.
تأکید بیشتر این مقاله تغییر نگاه رهبری صرفاً مبتنی بر تعیین چشمانداز و مأموریت به
رهبری همراه با توسعة تواناییها و دانایی مدیریتی اعضا است.
در یک تالش مشابه که در سال  0444توسط بول و هوجبرگ انجام شد ،به تأثیر
رهبری استراتژیک بر کارایی سازمان پرداخته شد .آنها معتقدند بهجای اینکه ارتباط
متغیرهای جامعهشناختی با رهبری استراتژیک را بررسی کنیم ،به ارتباط زمینههای دیگر
که بهوسیله آن ،رهبران استراتژیک روی خروجیهای سازمان تأثیر میگذارند ،پرداخته
شود .آنها پیشنهاد کردند که هسته اصلی رهبری استراتژیک درباره توانایی رهبر برای
خلق و حفظ سه ظرفیت درونی سازمان است .این سه ظرفیت عبارتاند از ظرفیت
جذبکننده (ظرفیت برای یادگیری) ،ظرفیت تغییر و ظرفیت مدیریت خردمندانه.
هماکنون در سراسر جهان توسعه و کیفیت تربیتمعلم موردتوجه زیادی قرار گرفته
است .چالش اصلی قرن  05در خصوص چگونگی کیفیتبخشی به تعلیم و تربیت
معلمان این است که سازمانها و مدیریت دانشگاهها و مراکز تربیتمعلم باید چگونه
باشند تا معلمانی تربیت کنند که بتوانند در محیطهای آموزش و یادگیری پیچیدهی
کنونی ،دانشآموزان با نیازهای متنوع آموزشی را حمایت کنند (نینا هلگوارد.)0451 ،
اغلب کشورهای توسعهیافته پیشرفت خود را مدیون دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی
میدانند و شاید به همین دلیل در کشورهای درحالتوسعه دانشگاه و دانشگاهیان در
حل مسائل و رفع نیازهای ملی بیشترین نقش داشتهاند .درعینحال اگر دانشگاهها
بخواهند همچنان در عرصه دانش حال و آینده نقش اساسی ایفا کنند باید ساختار و
مدیریت خود را با شرایط و پیچیدگیهای عصر اطالعات منطبق کنند .چنانچه در این
1. Boal and Hooijberg
2. Grandy

تدوین مؤلفههای ویژگیهای رهبری استراتژیک و ...

911

وض عیت ساختار مناسبی برای دانشگاه 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 ابتکار و خالقیت که اساسیترین و
برجستهترین کنش یک سازمان عملی است میشود (ایزدی و همکاران.)5911 ،
دانشگاه فرهنگیان در دی  ،5964با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی و با
تجمیع کلیه مراکز تربیتمعلم سراسر ایران تأسیس شد و از سال  5965شروع به کار
کرد .دارای حدود  61واحد دانشگاهی (در قالب  90پردیس و  90مرکز وابسته به
پردیس) و بیش از  91هزار دانشجو است .این دانشگاه هرچند نوپاست اما متکی به
پیشینه صدساله مراکز تربیتمعلم در ایران است .این دانشگاه طبق سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش مستند به راهکارهای زیر است:
 راهکار  - 55 /5استقرار نظام ملی تربیتمعلم و راهاندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان
با رویکرد آموزش تخصصی و حرفهای تربیت محور توسط وزارت آموزشوپرورش با
همکاری دستگاههای ذیربط.
 راهکار  - 55 /0طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفهای معلمان در آموزشوپرورش
با تأکید بر حفظ تعامل مستمر دانشجو معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی
در طی این دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کالس درس و
محیطهای آموزشی.

 راهکار  - 55 /54جلب مشارکت دانشگاههای برتر و حوزههای علمیه در امر تربیت
تخصصی-حرفهای و دینی معلمان ،کارشناسان و مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان.
اهدافی که برای این دانشگاه پیشبینی شده است عبارتاند از:
 .5تأمین و تربیت معلمان ،مدیران ،مربیان ،کارکنان و پژوهشگرانی مؤمن و متعهد،
معتقد بـه مبانی دینی و ارزشهای اسالمی و انقالبی ،دارای فضائل اخالقی و
ارزشهای واالی انسانی ،کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسالمی ایران.
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 .0تربیت مدیران آموزشی و تربیتی توانمند ،شایسته و تحولآفرین ،مبتنی بر مبانی و
معارف اسالمی و اقتضائات بومی.
 .9توانمندسازی و ارتقای سطح تربیتی ،دانشی و مهارتی فرهنگیان از طریق
آموزشهای کوتاهمدت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح.
 .0ارتقای توانمندیهای دانشجو معلمان بهمنظور ایجاد مهارت تدریس چند رشتهای.
 .1حرکت در مسیر نظریهپردازی و کاربست نظریههای اسالمی در زمینه تعلیم و
تربیت اسالمی با مشارکت حوزههای علمیه و مراکز علمی و پژوهشی.
 .9برگزاری کارگاهها ،همایشها و گردهماییهای آموزشی ،پژوهشی و اعتقادی و
تحقیقاتی بهمنظور تولید ،توصیف ،تبیین و ارزیابی دانش (دانشگاه فرهنگیان.)5965 ،
دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر سه نوع دانشجو میپذیرد:
 دانشجوی کارشناسی پیوسته (دانشجو معلم) :این افراد با مدرک تحصیلی دوره
متوسطه و از طریق آزمون سراسری و پس از مصاحبه و گزینش انتخاب میشوند .نحوه
آموزش این دانشجو معلمان بهصورت تماموقت و شبانهروزی است .برنامه کالسی این
دانشجو معلمان روزهای شنبه تا چهارشنبه است .آنان از ابتدای تحصیل به استخدام
آموزشوپرورش درمیآیند و تعهد خدمت میدهند و پس از پایان تحصیالت بهعنوان
معلم در مدارس مشغول به کار خواهند شد.
 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته (معلم دانشجو) :این افراد درواقع معلمان دارای
مدرک کاردانی هستند که در دوره کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل میدهند .برنامه
کالسی این معلم دانشجویان معموالً روزهای پنجشنبه و جمعه است یعنی روزهایی که
مدارس تعطیل است و آنان میتوانند در کالسها سازمان کنند.
 دانشجوی کارشناسی ارشد از میان معلمان که در حال حاضر به شکل محدود است
و در آینده تعداد بیشتری دانشجو را در رشتههای متعدد و موردنیاز آموزشوپرورش
خواهد پذیرفت.
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این دانشگاه که برای تأمین ،تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت
آموزشوپرورش در جمهوری اسالمی ایران تأسیس شده است نسبت به سایر
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور از حساسیت ویژهای برخوردار است ،چراکه
دانشآموخته های این دانشگاه بالفاصله پس از اتمام تحصیالت در یکی از مدارس
مربوط به آموزشوپرورش مسئولیت تعلیم و تربیت تعدادی از آیندهسازان کشور را به
دست میگیرد و این مهم را باید با استفاده از اندوختههای خود به سرانجام برساند .از
این نظر هدایت گران یا همان مدیران ارشد این دانشگاه و سبک مدیریتی آنها
موردتوجه صاحبنظران قرار گرفته است بهطوریکه پژوهشهای متعددی در این
خصوص انجام گرفته است .تخصصی شدن مراکز تربیتمعلم همراه با برنامة آموزشی
هدفمند آن از ضرورت های احصاء شده در شرایط کنونی است که تحقق این مهم
درگرو تغییر اساسی در ساختار مدیریتی است ،تغییری که نشان از اعمال رهبری
استراتژیک داشته باشد نه از جنس مدیریت .نتیجه پژوهش طاهرپور ،رجایی پور و
شهبازی ( )5911در خصوص وضعیت ساختار سازمانی مراکز تربیتمعلم با
دانشگاههای دولتی استان اصفهان نشان میدهد که میزان پیچیدگی در دانشگاههای
دولتی بیشتر از مراکز تربیتمعلم است؛ درحالیکه میزان رسمیت و تمرکز در مراکز
تربیتمعلم بیشتر از دانشگاههای دولتی است درحالیکه متولیان خواهان تخصصی شدن
و رسمیت بیشتر هستند این ویژگیها در ساختار موجود نسبتاً کم بوده است .در همین
راستا ایزدی یزدانآبادی و بهرنگی ( )5911در پژوهش خود به بررسی و تحلیل ساختار
سازمانی دانشگاه تربیتمعلم پرداختهاند .یافتههای حاصل حاکی از آن است که بین
ویژگیهای ساختار سازمانی موجود در مراکز تربیتمعلم و ساختار سازمانی مطلوب
تفاوت معناداری وجود داشته است.
در پژوهش پیش رو سؤال اصلی این است که مؤلفههای اصلی و فرعی رهبری
استراتژیک از دیدگاه متخصصان دانشگاه فرهنگیان کدماند؟
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روش
این پژوهش ازلحاظ هدف در زمرهی پژوهشهای کاربردی محسوب میشود .ازلحاظ
نوع دادههای مورداستفاده در پژوهش ،از روش آمیخته (کیفی و کمی) و طرح اکتشافی
استفاده شده است .طرح اکتشافی یک طرح آمیخته دومرحلهای است که با جمعآوری و
تحلیل دادههای کیفی شروع میشود( .کرسول و پالنوکالرک.)0446 ،
جامعه پژوهش در بخش کیفی ،برخی از اسناد و مدارک زبان فارسی (در حدفاصل
سالهای  5979تا  )5960و انگلیسی (در حدفاصل زمانی  5614تا حداقل )0451
مرتبط با موضوع رهبری استراتژیک بوده است .انتخاب نمونهها در بین جامعه
فوقالذکر به شکل هدفمند انجام گرفته است .حجم نمونه در این روش نمونهگیری که
خاص پژوهشهای میدانی–کیفی است ،به اشباع نظری مفاهیم در اسناد بستگی دارد،
بدین معنی که بررسی نمونهها تا زمانی که مفاهیم به تکرار برسد ادامه خواهد داشت و
درنهایت تعداد  59مورد از مقاالت بهعنوان نمونههای اصلی مرحلهی کیفی انتخاب
شدند.
جامعه موردنظر در بخش کمی متخصصین دانشگاههای کشور در حوزة پژوهش
پیشبینی شده است .با توجه به شرایط خاص موضوع پژوهش ،نمونهها به شکل در
دسترس انتخاب شدهاند .برای تعیین حجم نمونه ،تعداد  14نفر از متخصصین دانشگاه
فرهنگیان ،اساتید و دانشجویان دورهی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه
طباطبائی از طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
برای گردآوری دادهها در مرحله کیفی ابتدا از اسناد ،مدارک مکتوب و پایگاههای
اطالعاتی الکترونیکی همچون :ساینس دایرکت ،5اریک ،0گوگل اسکوالر ،9مگ ایران،
نورمگز ،ایران داک ،کتابخانه ملی ،کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبائی ،در زبان انگلیسی و
فارسی جستجو و بررسیهای الزم انجام و سپس از آنها فیشبرداری شد .در بخش
1. Science Direct
2. Eric
3. Google scholar
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کمی؛ با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و از طریق روش توصیفی -پیمایشی
میزان تطابق مؤلفههای استخراج شده با ویژگیهای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
موردسنجش قرار گرفت.
برای تحلیل دادهها در بخش کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .برای احصاء
مؤلفههای تشکیلدهندهی الگو ابتدا به بررسی و تحلیل محتوای اسناد ،مدارک مکتوب
و پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی در زبان فارسی و انگلیسی پرداخته شد .فرآیند
تحلیل دادههای جمعآوریشده با کدگذاری باز آغاز و با نزدیک شدن به مراحل پایانی
فرآیند تحلیل ،کدگذاری محوری بیشتر مطرح شد .این فرآیند دو مرحله غیرخطی بود
که به مضامین اصلی ،پاراگرافها و جمالت کلیدی و دادههای حاصل از مرور مبانی
نظری در اسناد مکتوب و الکترونیکی و همچنین مصاحبههای کیفی عنوانهایی داده شد
و سپس ،از دل آنها مفاهیم و مقوالت اصلی مربوط به رهبری استراتژیک استخراج
شدند .پژوهشگر در جریان کار میان دو مرحله از کدگذاری ،رفتوبرگشت داشت .در
مرحله اول یا کدگذاری باز ،پژوهشگر به بررسی متن (شامل کتاب ،مقاله ،پایاننامه،
دستنوشتهها یادداشتهای حاصل از بررسی اسناد) جهت مفاهیم مستتر در اطالعات
پرداخت .سپس کدگذاری محوری انجام شد ،بدین ترتیب که؛ مجموعهای از مفاهیم
(کدها) اولیه استخراج شدند و مفاهیم مشترک بر اساس مقایسههای ثابت تشابهها و
تفاوت ها در قالب مقوالت عمده دست بندی شدند .کدگذاری محوری تا اشباع مقولهها
(مفاهیم) ادامه پیدا کرد .اشباع مفاهیم تا زمانی رخ داد که مفاهیمی مثل؛ خرد مدیریتی،
یادگیرندگی ،انعطافپذیری ،ظرفیت جذب ،ظرفیت تنظیم و تنش خالق و مابقی
مفاهیم بهنوعی زیرمجموعه آنها قرار داشتند و درواقع مفاهیم به تکرار رسید و دیگر
اطالعات جدیدی حاصل نشد .پس از انجام کدگذاری محوری ،مؤلفههای اصلی
استخراج شد و اطمینان از صحت آنها توسط سه نفر از متخصصان مورد بازبینی و
اعتبار اولیه آنها مورد تأیید قرار گرفته است.
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در مرحله کمی از روش مطالعه موردی توصیفی استفاده شده است .ابزار
مورداستفاده در این پژوهش یک پرسشنامه  59سؤالی پژوهشگر ساخته مبتنی بر طیف
لیکرت  1درجهای است که ویژگیهای رهبری استراتژیک را در  9سطح فردی،
سازمانی و محیطی میسنجد .اعتبار این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  4/64به
دست آمد و با روش تنصیف  4/17برآورد شد که نشاندهنده اعتبار ابزار پژوهش است.
یافتهها
سؤال پژوهش :مؤلفههای اصلی رهبری استراتژیک کدماند؟
ازآنجاییکه هدف این پژوهش ،دستیابی به مؤلفههای رهبری استراتژیک است ،برای
دستیابی به این منظور ابتدا تعاریف رهبری استراتژیک که بر اساس شاخصهای زیر
انتخاب شدند ،بررسی میگردند:
 کلیه تعاریف ارائه شده برای رهبری استراتژیک بین سال  5614تاکنون( ،بهاینعلت
که دهه  14میالدی نقطه عطفی در تعاریف و نظریههای رهبری استراتژیک بوده و
تعاریف زیادی از آن زمان به بعد ارائه شده است) گردآوری و مورداستفاده قرار گرفته
است.
 ارائهدهندگان تعاریف از برجستهترین افراد حوزه رهبری و مدیریت هستند که
تعاریف آنها در بسیاری از مقاالت مورداستفاده قرار گرفته است.
واحد تحلیل در این پژوهش ،مضامین موجود در تعاریفی است که در زمینه
تعاریف رهبری استراتژیک وجود دارند .تمام تعاریفی که بهعنوان منتخب در این
پژوهش انتخاب شدند در جدول ذیل آورده شدهاند.
جدول  .1مجموعه تعاریف منتخب رهبری استراتژیک (دورسما)2113 ،
نویسنده

سال

هوسمر

5610

تعریف رهبری استراتژیک
رهبری استراتژیک رویکرد بررسـی و بهبـود مـداوم اسـتراتژی ،سـاختار و
سیستم یک سازمان است که مسئولیت آن بـه دوش مـدیریت کـل سـازمان
است.

تدوین مؤلفههای ویژگیهای رهبری استراتژیک و ...

نویسنده

سال

جانسون

0446

رائو

0446

919

تعریف رهبری استراتژیک
رهبری استراتژیک به دنبال بهرهبرداری و کشف امور حیـاتی اسـت کـه بـا
استفاده از اثرگذاری روی یادگیری و نوآوری سازمان به دست میآید.
توانایی نفوذ در دیگران برای تصمیمگیری داوطلبانـه در کـار روزانـه خـود
برای رشد اهـداف بلندمـدت سـازمان و حفـظ و نگهـداری اهـداف مـالی
کوتاهمدت.

همبریک/
منوایل

5616

رهبری اسـتراتژیک در یـک محـیط آکنـده از ابهـام ،پیچیـدگی و مملـو از
اطالعات بکار میرود.
رهبری استراتژیک را در قالب موارد ذیل متجلی میبینند:

کویین و بیتی

0454

ترسیم چشماندازی مشترک برای آینده؛
پیوند دادن فعالیتهای افراد در سازمان با اهداف سازمانی؛
نهتنها دستیابی به اهداف ،بلکه ایجاد بهبود مستمر در سازمان.
پیشتر رهبری استراتژیک بهصورت «تعیین جایی که سازمان بـه سـمت آن
هدایت میشود و چگونگی دستیابی به آن» تعریف میشد .این موارد بیشتر

5

0444

0

5661

چنگ

در ارتباط با رهبرانی بود که درگیر برنامهریزیهای استراتژیک و بلندمـدت
بودند .همچنین به عنوان فرآینـدی مـدنظر بـود کـه تنهـا در سـطوح عـالی
مدیریت و معموالً پشت درهای بسته صورت میگرفت.

کول

رهبری استراتژیک یعنی توانایی اثرگذاری بر نظرات ،عقایـد ،گـرایشهـا و
رفتار سایرین.
توانایی شخصی در پیشبینی کردن ،تدوین چشمانـداز ،حفـظ و نگهـداری

آیرلند و هیت

5666

انعطافپذیری ،تفکر استراتژیک و همکاری و تشـریکمسـاعی بـا دیگـران
برای ایجاد تغییر در سازمان بهمنظور دستیابی سازمان به آیندهای بهتر.
رهبران استراتژیک ،مدیرانی هستند که مسئولیت کلی و سراسری در سازمان

فینکلستین 3و
همکاران

0446

دارند و نیز خصوصیات آنها ،کارهایی که انجام میدهند ،شیوهای که بـرای
انجام کارها دارند و بهویژه چگـونگی اثرگـذاری آنهـا بـر خروجـیهـای
سازمان موردتوجه است.
1. Cheng
2. Cole
3. Finkelstein
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نویسنده

تعریف رهبری استراتژیک

سال

رهبر استراتژیک ،در مورد تمام فعالیتها و انتخابهای استراتژیک افراد در
کانال

5

0445

رأس سازمان دغدغه دارد .این تعریف بر جنبههای رابطهای برحسب هر دو
نوع فعالیتهای راهبردی و نمادین تأکید میورزد.

مارسال 0و
همکاران

رهبری استراتژیک را می توان بهعنوان توانایی مدیران در تبیین چشـمانـداز
0450

استراتژیک برای سازمان یا گروه و انگیزش و ترغیب افراد به دنبـال کـردن
آن چشمانداز توصیف کرد.
رهبران اسـتراتژیک همـواره بـه دنبـال خلـق و ارائـه بهتـرین ارزش بـرای
سهامداران با در نظر گرفتن محدودیتهـا هسـتند .رهبرانـی کـه بـه دنبـال

کویین و بتی

0454

رائو

0445

توسعه تواناییهای استراتژیک هسـتند ،مـیبایسـت سـه بخـش از رهبـری
استراتژیک را مدنظر قرار دهند :رهبری استراتژیک بـه دنبـال حصـول چـه
چیزی است؟ رهبری استراتژیک چگونه به انجام میرسد؟ و چـه کسـی در
سازمان مسئولیت رهبری استراتژیک را بر عهده دارد؟
رهبری استراتژیک توانایی تأثیر بر دیگران بهصورت روزانه دارد ،بهگونهای
که افراد تصمیماتی را اتخاذ کنند که بقای بلندمدت سازمان را تضمین کرده
و از طرفی پایداری سودآوری کوتاهمدت را ضمانت کند.
رهبری استراتژیک را میتـوان فرآینـد تصـمیمگیـریای دانسـت کـه تمـام

بول و
هوجبرگ

0444

سازمان را تحت تأثیر قرار داده و عهدهدار تمرکز و معنا دهی به چشمانـداز
و مأموریتهای یک سازمان است که با کمک گـروه مـدیریت آن را انجـام
میدهد.

جان آدیر

9

0440

رهبری استراتژیک :رهبری تمـام یـک سـازمان یـا کسـبوکـار همـراه بـا
مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی رهبران زیردست.
 -بحث های زیادی در خصوص اینکه چه کسی باید رهبری اسـتراتژیک را

دورسما

0

0459

انجام دهد وجود دارد .برخی از پژوهشـگران ،معتقدنـد بایـد ایـن توانـایی
توسط مدیران سطح پایین ،میانی و باالیی انجام شود .برخی دیگر معتقدند،

1. Cannella
2. Marcella
3. John Adair
4. Duursema

تدوین مؤلفههای ویژگیهای رهبری استراتژیک و ...

نویسنده

سال

918

تعریف رهبری استراتژیک
این مهم توسط کسانی که مسئولیت کلی در سازمان دارنـد ،بایـد بـه انجـام
شود که نهتنها شامل مسئولین اصلی سازمان بلکه شامل مـدیران ارشـد نیـز
میشود.
 رهبری استراتژیک ،توانایی یکپارچـه کـردن چشـمانـداز کوتـاه مـدت وبلندمدت در سازمان است.
 رهبری استراتژیک ،توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در تصمیمگیـری هـایداوطلبانه روزانه است .تصمیماتی که هـمزمـان بـا افـزایش درصـد حیـات
طوالنیمدت سازمان ،به حفظ ثبات مالی کوتاهمدت آن نیز کمک میکنند.
 رهبری استراتژیک ،شامل فعالسازی و برانگیختن دستور کارهای سازماننه برای تغییر چشمانداز بلکه بهمنظور ایجاد ظرفیت برای اجـرای تغییـرات
است .رهبری نیازمند پذیرش تناقض تغییر /ثبات بهمنظـور درک پیچیـدگی
تغییر بهعنوان یک صالحیت جمعی و چند سطحی در سازمان است.
 رهبری اسـتراتژیک ،جاذبـههـای عجیـبوغریبـی را در سـازمان تـرویجمیدهد تا بتواند بین بوروکراسی و هرجومرج تعادل ایجاد کند .بـرای درک
راه هایی که رهبری استراتژیک بر سازمان مـیگـذارد ،بحـث در خصـوص
سازمان -به مثابه یک سیستم پیچیده با رهبری اسـتراتژیکی کـه بتوانـد بـین
ثبات کامل و اختالل غیرقابل مدیریت ،تعادل برقرار کند -مفید خواهد بود.

در گام بعد کدها (مفاهیم اولیه و کلی) را که از تعریف اولیه میتوان اقتباس کرد،
استخراج میکنیم؛ که در جدول ذیل آنها را مشاهده میکنید .به عبارت بهتر جدول 0
حاصل بررسی تمامی تعاریف جدول  5است .در مرحلة بعد سعی شد که از طریق
کدهای استخراج شده (مفاهیم اولیه) مؤلفههای محوری که درواقع کلمات کلیدی
پژوهش هستند به دست آمد .بهطورکلی  94مفهوم از میان تعاریف ارائه شده در جدول
 5استخراج گردید که در ادامه به شرح زیر هستند.
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جدول  .2کدگذاری باز
واحدهای تحلیل (مضمون)
رهبری استراتژیک رویکرد بررسی و بهبـود مـداوم اسـتراتژی،
ساختار و سیستم یک سازمان است کـه مسـئولیت آن بـه دوش
مدیریت کل سازمان است.

کد
 رویکــرد بررســی و بهبــود مــداوم
استراتژی
 بررسی و بهبود مـداوم سـاختار و
سیستم یک سازمان
 اثرگــــذاری روی یــــادگیری و

رهبری استراتژیک به دنبال بهره برداری و کشـف امـور حیـاتی نوآوری سازمان

است که با استفاده از اثرگـذاری روی یـادگیری و نـوآوری در  بهرهبرداری و کشف امـور حیـاتی
سازمان به دست میآید.

سازمان
 یادگیری و نوآوری در سازمان

توانایی نفوذ در دیگران برای تصـمیم گیـری داوطلبانـه در کـار  رشد اهداف بلندمدت سـازمان بـا
روزانه خود برای رشـد اهـداف بلندمـدت سـازمان و حفـظ و حفظ و نگهداری اهداف کوتاهمدت
نگهداری اهداف مالی کوتاهمدت.

 توانایی نفوذ در دیگران

رهبری استراتژیک در یک محـیط آکنـده از ابهـام ،پیچیـدگی و  توانــایی کــار در محــیط آکنــده از
مملو از اطالعات بکار میرود.

ابهام ،پیچیدگی و مملو از اطالعات
 ترسیم چشم اندازی مشترک بـرای

رهبری استراتژیک را در قالب موارد ذیل متجلی میبینند:

آینده

ترسیم چشماندازی مشترک برای آینده؛

 پیوند دادن فعالیـتهـای افـراد در

پیوند دادن فعالیتهای افراد در سازمان با اهداف سازمانی؛

سازمان با اهداف سازمانی

نهتنها دستیابی به اهداف ،بلکه ایجاد بهبود مستمر در سازمان.

 ایجاد بهبود مستمر در سـازمان در
حین دستیابی به اهداف سازمان

توانایی اثرگذاری بر نظرات ،عقاید ،گرایشها و رفتار سایرین.

 توانــایی اثرگــذاری بــر نظــرات،
عقاید ،گرایشها و رفتار سایرین

توانایی شخصی در پیشبینی کردن ،تدوین چشمانداز ،حفـظ و  پیشبینی کردن آینده

نگهــداری انعطــافپــذیری ،تفکــر اســتراتژیک ،همکــاری و  تدوین چشمانداز

تشریک مساعی با دیگران برای ایجاد تغییر در سازمان بهمنظـور  توانـــایی حفــــظ و نگهــــداری
دستیابی سازمان به آیندهای بهتر را رهبری استراتژیک گویند.

انعطافپذیری

911

تدوین مؤلفههای ویژگیهای رهبری استراتژیک و ...

کد

واحدهای تحلیل (مضمون)

 تفکر استراتژیک
 توانــــــایی در همکــــــاری و
تشریکمساعی با دیگران
 ایجاد تغییر در سـازمان بـهمنظـور
دستیابی سازمان به آیندهای بهتر
مدیرانی که مسئولیت کلی و سراسری در سازمان دارند.

 مسئولیت کلی و سراسری سازمان

دغدغــه در مــورد تمــام محــدوده فعالیــتهــا و انتخــابهــای  دغدغــه در مــورد تمــام محــدوده
استراتژیک افراد در رأس سازمان تعریف میکنـد .ایـن تعریـف فعالیتها
بر جنبههای رابطهای برحسب هر دو نوع فعالیتهای راهبـردی  دغدغــه در مــورد انتخــابهــای
و نمادین تأکید میورزد.

استراتژیک افراد در رأس سازمان

رهبری استراتژیک را می توان به عنوان توانایی مدیران در تبیـین  تبیین چشمانداز استراتژیک
چشمانداز استراتژیک برای سازمان یا گروه و انگیزش و ترغیب  انگیزش و ترغیب افراد بـه دنبـال
افراد به دنبال کردن آن چشمانداز توصیف کرد.

کردن چشمانداز استراتژیک

رهبران استراتژیک همواره به دنبال خلق و ارائـه بهتـرین ارزش

برای سهامداران با در نظر گرفتن محدودیتها هستند .رهبرانـی  توسعه تواناییهای استراتژیک
که به دنبال توسعه تواناییهای استراتژیک هستند.
رهبــری اســتراتژیک توانــایی تــأثیر روزانــه بــر دیگــران اســت  توجــه تــوأم بــه بقــای بلندمــدت
بهگونه ای که افراد تصمیماتی را اتخاذ کنند که بقـای بلندمـدت ســــازمان و پایــــداری ســــودآوری
ســازمان را تضــمین کــرده و از طرفــی پایــداری ســودآوری کوتاهمدت
کوتاهمدت را ضمانت کند.

 توانایی تأثیر روزانه بر دیگران

رهبری استراتژیک را می توان فرآیند تصمیمگیریای دانست که  توانایی تصمیمگیری مؤثر
تمام سازمان را تحت تأثیر قرار داده و عهـدهدار تمرکـز و معنـا
دهی به چشمانداز و مأموریتهای یـک سـازمان اسـت کـه بـا
کمک گروه مدیریت آن را انجام میدهد.
رهبری استراتژیک :رهبری تمام یـک سـازمان یـا کسـب وکـار
همراه با مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی رهبران زیردست.

 عهده دار تمرکـز و معنـا دهـی بـه
چشمانداز و مأموریتهای یک سازمان
 رهبــری تمــام یــک ســازمان یــا
کسبوکار
 مســئولیت پاســخگویی در مــورد
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کد

واحدهای تحلیل (مضمون)

تمامی رهبران زیردست
رهبری استراتژیک توانایی یکپارچه کردن چشمانداز کوتاه مدت  توانایی یکپارچه کردن چشمانـداز
و بلندمدت در سازمان است.

کوتاهمدت و بلندمدت در سازمان

رهبری استراتژیک ،توانایی تأثیرگذاری بـر دیگـران در تصـمیم  توانایی تأثیرگذاری بر دیگـران در
گیری های داوطلبانه روزانه است .تصـمیماتی کـه هـمزمـان بـا تصمیماتی که توأم بـا افـزایش حیـات
افزایش درصدد حیات طوالنیمدت سازمان ،به حفظ ثبات مالی طوالنی مدت سازمان ،بـه حفـظ ثبـات
کوتاهمدت آن نیز کمک میکنند.

مالی کوتاهمدت آن نیز کمک میکنند.

رهبری اسـتراتژیک ،شـامل فعـال سـازی و بـرانگیختن دسـتور  ایجاد ظرفیت جهـت تغییـرات در
کارهای سازمان نه برای تغییر چشمانداز بلکه بـهمنظـور ایجـاد سازمان
ظرفیت برای اجرای تغییـرات اسـت .رهبـری نیازمنـد پـذیرش  پــذیرش تنــاقض تغییــر /ثبــات
تناقض تغییر/ثبات به منظور درک پیچیدگی تغییر به عنـوان یـک بهمنظور درک پیچیدگی تغییر
صالحیت جمعی و چند سطحی در سازمان است.

 ایجاد تعـادل بـین بوروکراسـی و

رهبری استراتژیک ،جاذبه هـای عجیـب وغریبـی را در سـازمان هرجومرج در سازمان
ترویج میدهد تا بتواند بین بوروکراسـی و هـرجومـرج تعـادل
ایجاد کند .برای درک راه هایی کـه بـر رهبـری اسـتراتژیک بـر
سازمان میگذارد ،بحث در خصوص سازمان بهمثابه یک سیستم
پیچیده با رهبری استراتژیکی که بتواند بین ثبات کامل و اختالل

 ایجاد تعـادل بـین ثبـات کامـل و
اختالل غیرقابل مدیریت

غیرقابل مدیریت ،تعادل برقرار کند مفید خواهد بود.
رهبری استراتژیک ،صالحیتها و ظرفیت هایی که برای به اجرا  تشریح صالحیتها و ظرفیتهایی
درآوردن رسالت از طریق فعالیتها نیاز است را تشریح میکند .برای به اجرا درآوردن رسالت سازمان
قدرت استراتژیک از اینکـه چـه کسـی بـرای انتقـال ارزش بـه  تشخیص افراد مناسب برای انتقال
مشتری مناسب است نشأت میگیرد.

ارزش به مشتری

برای بررسی صحت انجام فرآیندها در جهت رسـالت سـازمان  نظارت بر انجام فرآیندها ،تـدوین
نیاز به معیارها و استاندارهایی دارم کـه از ارتبـاط تنگاتنـگ بـا معیارهـــا و اســـتانداردها در راســـتای
مشتریان به دست میآید.
در رهبری استراتژیک بهصورت خودکار گـروههـایی بـا عنـوان
تیم های ارزشآفرین تشکیل می شـوند .هـر گـروه بـرای خـود
رسالتی دارد .جایگاه خود را در فرآیند ارزشآفرینـی مـیدانـد.

رسالت سازمان
 تشکیل خودکار گروه ها و تیمهای
ارزشآفرین در سازمان
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کد

واحدهای تحلیل (مضمون)
صالحیت و مزیـت رقـابتی خـود را مـیدانـد و اسـتانداردهای
مربوطه را تدوین کردهاند.
بعد از تدوین استراتژی مناسب برای سازمان نیاز به تبدیل ایـن
راهبرد به فعالیتهای قابلاجرا بسیار احساس میشود .این کـار
را کاپالن و نورتون 5با نام نقشـه اسـتراتژی 0و کـارت متـوازن

9

رهبران استراتژیک موقعیت کنونی سازمان را تحلیل مـیکننـد و
برای اعضاء دیگر سازمان وضعیت موجود را تشریح میکننـد و
آنها را متقاعد میسازند که ادامه حیات سازمان با وضع موجود
امکانپذیر نیست.

 تــدوین اســتراتژی مناســب بــرای
سازمان
 تبدیل استراتژی بـه فعالیـت هـای
قابلاجرا
 تحلیل موقعیت کنـونی سـازمان و
تشریح آن برای اعضای دیگر سازمان
 متقاعــد کــردن اعضــای ســازمان
نسبت به تغییر وضع کنونی سازمان

رهبر استراتژیک زمان مناسب و لحظه حساس برای شروع تغییر  دانستن زمان مناسب بـرای تغییـر
استراتژیک را می داند .این توانایی زاییده بصیرت و تفکر رهبـر استراتژیک
استراتژیک است که نـهتنهـا بـرای سـازمان اسـتراتژی مناسـب
تدوین می کند بلکه زمان مناسب برای تغییر اسـتراتژیک را هـم  بصیرت و تفکر استراتژیک
میداند.
رهبران استراتژیک یک ناآرامی و بیقراری دائمی را همـواره در
درون خود احساس میکنند .این ناآرامی را پیتر سـنگه در سـال
 5664از آن با عنوان «تنش خالق» یاد میکند.

 احساس یک ناآرامی و بـیقـراری
دائمی در درون خود

رهبران استراتژیک اطالعات جدید را به دست میآورند آنها را  بـــه دســـت آوردن و هضـــم و
هضم میکنند و از آنها یاد میگیرند و مهمتر ایـنکـه آنهـا را بهکارگیری اطالعات جدید
بکار میگیرند.

 داشتن روحیه تغییر

به اعتقاد بلک و بویـل 0توانـایی در ایجـاد تغییـر همـان تنظـیم  تنظــیم اســتراتژی مناســب بــرای
ظرفیت است .با توجه به این که رهبران استراتژیک روحیه تغییر سازمانها
دارند و سعی در تنظیم استراتژیهای مناسب بـرای سـازمانهـا  توانایی تقابـل مسـتمر بـا شـرایط

1. Kaplanand Norton
2. strategy maps
3. balanced scorecards
4. Black & Boal
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کد

واحدهای تحلیل (مضمون)
هستند به طور مداوم با شرایط جدید و مـبهم روبـرو هسـتند و جدید و مبهم
برای مواجه با این شرایط نیاز به انعطافپذیری باالیی دارند.

به عبارت خیلی ساده شاید بتوان خردمندی را اینگونه تعریـف  ظرفیت برای انجام کار درست در
کرد کـه ظرفیـت بـرای انجـام کـار درسـت در زمـان درسـت زمان درست
خردمندی است.
به اعتقاد بول و هویجبرگ ،رهبر استراتژیک باید سه ویژگـی را  خرد مدیریت
در خود ایجاد کند؛ که آنها را ظرفیت جذب ،ظرفیت تنظـیم و  توانایی ایجاد تغییر
خرد مدیریتی معرفی کردند رهبر استراتژیک باید سه ویژگی را  مشخص کردن چشمانداز سـازمان
در خود ایجاد کند؛ که آنها را ظرفیت جذب ،ظرفیت تنظـیم و نشأت گرفته از قصد و نیت استراتژیک
خرد مدیریتی معرفی کردند.

سازمان

برای جهت دادن به سازمان ،رهبر استراتژیک بایـد چشـمانـداز  رفتار مشتری مدارانه
سازمان را که از قصد و نیت استراتژیک سازمان نشأت میگیرد  ،عدم تمرکـز بـیشازحـد بـر روی
مشخص کند.

مشتریان کنونی سازمان

بهزعم دورسما رفتار مشتری مدارانه درجایی که از محـیط بایـد  توجه به تکنولـوژیهـای نـوین و
حداکثر استفاده را برد مناسب اسـت .در محـیط بسـیار رقـابتی ،بازارهای جدید پیش روی سازمان
حیاتیترین اصل برای کسبوکار مشتری مداری است .از طرف
دیگر تمرکز بیش ازحد روی مشتری کنونی سازمان موجب عدم
توجه به تکنولوژیهـای نـوین و بازارهـای جدیـد پـیش روی

 ظرفیتیابی

سازمان میشود.
منظور از رهبری استراتژیک صالحیتهـای ویـژهای اسـت کـه
سازمان را نسبت به دیگر رقبا متمایز میکند.

 مزیت سازمان در فضای رقابتی

جدول  .3استخراج مؤلفههای محوری
کدهای استخراج شده

مؤلفهها

رویکرد بررسی و بهبود مداوم استراتژی

تفکر استراتژیک

بررسی و بهبود مداوم ساختار و سیستم یک سازمان

بهرهوری و بهبود مستمر

بهرهبرداری و کشف امور حیاتی سازمان

بهرهوری و بهبود مستمر

اثرگذاری روی یادگیری و نوآوری سازمان

انگیزش و ترغیب
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کدهای استخراج شده

مؤلفهها

یادگیری و نوآوری در سازمان

بهرهوری و بهبود مستمر

رشد اهداف بلندمدت سازمان با حفظ و نگهداری اهداف کوتاهمدت

یکسان نگری به حال و آینده

توانایی نفوذ در دیگران

انگیزش و ترغیب

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

انعطافپذیری

ترسیم چشماندازی مشترک برای آینده

تفکر استراتژیک

پیوند دادن فعالیتهای افراد در سازمان با اهداف سازمانی

تبدیل اهداف سازمان به
اهداف شخصی کارکنان

ایجاد بهبود مستمر در سازمان در حین دستیابی به اهداف سازمان

بهرهوری و بهبود مستمر

توانایی اثرگذاری بر نظرات ،عقاید ،گرایشها و رفتار سایرین

انگیزش و ترغیب

پیشبینی کردن آینده

پیشبینی کردن

تدوین چشمانداز

تفکر استراتژیک

توانایی حفظ و نگهداری انعطافپذیری

انعطافپذیری

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

توانایی در همکاری و تشریکمساعی با دیگران

همکاری و تشریکمساعی
با دیگران

ایجاد تغییر در سازمان بهمنظور دستیابی سازمان به آیندهای بهتر

بهرهوری و بهبود مستمر

مسئولیت کلی و سراسری در سازمان

مدیریت سراسری

دغدغه در مورد تمام محدوده فعالیتها

مدیریت سراسری

دغدغه در مورد انتخابهای استراتژیک افراد در رأس سازمان

تفکر استراتژیک

تبیین چشمانداز استراتژیک

تفکر استراتژیک

انگیزش و ترغیب افراد به دنبال کردن چشمانداز استراتژیک

انگیزش و ترغیب

توسعه تواناییهای استراتژیک

تفکر استراتژیک

توانایی تأثیر روزانه بر دیگران

انگیزش و ترغیب

توجه توأم به بقای بلندمدت سازمان و پایداری سودآوری کوتاهمدت

یکسان نگری به حال و آینده

توانایی تصمیمگیری مؤثر

خرد مدیریتی

عهدهدار تمرکز و معنا دهی به چشمانداز و مأموریتهای یک سازمان

تبیین مسیر صحیح

رهبری تمام یک سازمان یا کسبوکار

مدیریت سراسری
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کدهای استخراج شده
مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی رهبران زیردست
توانایی یکپارچه کردن چشمانداز کوتاهمدت و بلندمدت در سازمان

مؤلفهها
پاسخگویی در قبال عملکرد
مدیران زیردست
یکسان نگری به حال و آینده

توانایی تأثیرگذاری بر دیگران در تصمیماتی که توأم با افزایش حیات
طوالنیمدت سازمان ،به حفظ ثبات مالی کوتاهمدت آن نیز کمک

انگیزش و ترغیب

میکنند.
ایجاد ظرفیت جهت تغییرات در سازمان

مدیریت تغییر

پذیرش تناقض تغییر  /ثبات بهمنظور درک پیچیدگی تغییر

مدیریت تغییر

ایجاد تعادل بین بوروکراسی و هرجومرج در سازمان

ظرفیت تنظیم

ایجاد تعادل بین ثبات کامل و اختالل غیرقابل مدیریت

ظرفیت تنظیم

تشریح صالحیتها و ظرفیتهایی برای به اجرا درآوردن رسالت
سازمان
تشخیص اشخاص مناسب برای انتقال ارزش به مشتری
نظارت بر انجام فرآیندها ،تدوین معیارها و استانداردها در راستای
رسالت سازمان

پیوند فعالیتها با استراتژی
مشتری مداری
نظارت مستمر

تشکیل خودکار گروهها و تیمهای ارزشآفرین در سازمان

بهرهوری و بهبود مستمر

تدوین استراتژی مناسب برای سازمان

تفکر استراتژیک

تبدیل استراتژی به فعالیتهای قابلاجرا

پیوند فعالیتها با استراتژی

تحلیل موقعیت کنونی سازمان و تشریح آن برای اعضای دیگر سازمان

بهرهوری و بهبود مستمر

متقاعد کردن اعضای سازمان نسبت به تغییر وضع کنونی سازمان

رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو

دانستن زمان مناسب برای تغییر استراتژیک

تفکر استراتژیک

بصیرت و تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

احساس یک ناآرامی و بیقراری دائمی در درون خود

تنش خالق

به دست آوردن و هضم و بهکارگیری اطالعات جدید

یادگیرندگی

داشتن روحیه تغییر

انعطافپذیری

تنظیم استراتژیهای مناسب برای سازمانها

آیندهنگری

توانایی تقابل مستمر با شرایط جدید و مبهم

انعطافپذیری
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کدهای استخراج شده

مؤلفهها

ظرفیت برای انجام کار درست در زمان درست

خرد مدیریتی

خرد مدیریت

خرد مدیریتی

توانایی ایجاد تغییر

انعطافپذیری

ظرفیتیابی

ظرفیت جذب

مشخص کردن چشمانداز سازمان نشأت گرفته از قصد و نیت

تفکر استراتژیک

استراتژیک سازمان
رفتار مشتری مدارانه

مشتری مداری

عدم تمرکز بیشازحد بر روی مشتریان کنونی سازمان

توسعه بازار

توجه به تکنولوژیهای نوین و بازارهای جدید پیش روی سازمان

توسعه بازار

مزیت سازمان در فضای رقابتی

مزیت رقابتی

بعد از انجام کدگذاری محوری از مفاهیم استخراج شده  00مؤلفه احصاء گردید،
سپس از طریق کدگذاری محوری مفاهیم اصلی  59مؤلفه بهعنوان مؤلفهها اصلی
مشخص شدند که در قالب جدول زیر به شرح آنها پرداخته میشود:
جدول  .4استخراج مؤلفههای اصلی
مؤلفهها

مؤلفهها محوری

خرد مدیریتی

خردمندی

شرح
توانایی انجام کار درست در زمان درست نشان خردمندی
رهبر استراتژیک اسـت .او بـه دنبـال کارهـای صـحیح و
انجام صحیح کار است تا بهرهوری فردی خود را افزایش
دهد.
رهبر استراتژیک دائماً در حال ظرفیتسازی و توسعه فرد
خود است بهگونهای که همیشه در حال یادگیری است .او

ظرفیت تنظیم
انعطافپذیری

توسعه ظرفیت

یادگیرندگی

فردی

ظرفیت جذب

اطالعات را جذب کرده ،پاالیش و تحلیـل مـیکنـد و از
آنها استفاده میکند .رهبر استراتژیک برای مقابله با ابهـام
و پیچیدگیهای پیش روی خود ایجاد ظرفیت مـیکنـد و
نسبت به تغییرات منعطف خواهد بود و خود عامل تغییـر
است.
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مؤلفهها

شرح

مؤلفهها محوری

رهبر استراتژیک یک ناآرامی و تنش را در خود احسـاس
تنش خالق

خالقیت و نوآوری

می کند و همیشه به دنبال خلق یک راهحـل جدیـد بـرای

فردی

مسائل میگردد و نسبت به شرایط کنـونی خـود ناراضـی
است.
رهبـــر اســـتراتژیک بامالحظـــه شـــرایط کنـــونی و

تفکر استراتژیک
پیشبینی کردن

محدودیتهای سازمان و نگاه به آینده سعی در پیشبینـی
تفکر استراتژیک

آیندهنگری

اوضاع آینده کسب وکار خود دارد و در کنار همه ایـنهـا
تصمیماتی را اتخـاذ مـیکنـد کـه تضـمینکننـده اهـداف
بلندمدت سازمان است.

پیوند فعالیت هـا بـا
استراتژی
همکـــــــــاری و
تشریک مسـاعی بـا

درواقع رهبر استراتژیک وظیفه تبدیل استراتژی به فعالیت

دیگران

را دارد.

یکســان نگــری بــه

اجرای استراتژی

رهبری اسـتراتژیک توانـایی یکپارچـه کـردن چشـمانداز

حال و آینده

کوتاه مدت و بلندمدت در سازمان را دارد .درواقـع رهبـر

نظارت مستمر

استراتژیک وظیفه تبدیل استراتژی به فعالیت را داراست.

تبــــدیل اهــــداف
سازمان بـه اهـداف
شخصی کارکنان
پاسخ گویی در قبال
عملکـــرد مـــدیران

رهبری استراتژیک مسئولیت تمام سازمان را میپذیرد ،بـه
مسئولیتپذیری

زیردست
مدیریت سراسری
بهــرهوری و بهبــود
مستمر

اهــداف ســازمان متعهــد اســت و در قبــال تمــام افــراد
زیردست ،پاسخگوست.

اشراف بر کلیه

رهبری استراتژی قائل به مدیریت در پشت درهای بسـته

فعالیتها و روابط

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

درون سازمان

سراسر سازمان جاری است.

ظرفیت آفرینی

رهبر استراتژیک مدام در حال ایجاد ظرفیت در زیردستان

سازمانی

خود است و فضا را برای یادگیری آنها فـراهم مـیکنـد.
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شرح
رهبر استراتژیک تسهیلکننده فعالیتهای استراتژیک برای
اجرای هرچه بهتر آنها توسط کارکنان است.
رهبری استراتژیک ،توانایی تأثیرگذاری بر دیگـران بـرای

انگیزش و ترغیب
رابطـــه تنگاتنـــگ

نفوذ در دیگران

رهبر و پیرو

برانگیختن انگیزه و ایجاد شور و اشتیاق در آنهـا را دارد.
او توانایی اثرگذاری بر نظرات ،عقاید ،گرایشها و رفتـار
سایرین دارد.
هدف گـذاری ،تبیـین اهـداف سـازمانی بـهطـور سـاده و

تبیین مسیر صحیح

هدفگذاری و

قابلفهم است .بهطوریکـه کـه قابلیـت تصـمیمگیـری و

تبیین اهداف

واگذاری اجرا برای خود فـرد و افـراد سـازمان را داشـته
باشد.
در محیط بسیار رقابتی ،حیاتی ترین اصل برای کسبوکار

مشتری مداری

مشتری مداری

مشتری مداری اسـت .رهبـری اسـتراتژیک در مواجـه بـا
مشتریان سعی در جلب رضایت آنان دارد.

توسعه بازار

توسعه بازار

مزیت رقابتی

مزیت رقابتی

رهبری استراتژیک به تکنولـوژیهـای نـوین و بازارهـای
جدید که پیش روی سازمان است ،توجه میکند.
رهبری استراتژیک به دنبال کشف صالحیتهای ویـژهای
است که سازمان را نسبت به دیگر رقبا متمایز میکند.

فرضیه پژوهش :مؤلفههای رهبری استراتژیک احصاء شده در پژوهش پیش رو بر
ویژگیهای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان تطابق دارد.
بهمنظور بررسی و تأیید ویژگیهای رهبری استراتژیک در مدیران ارشد دانشگاه
فرهنگیان اطالعات جمعآوریشده از گروه نمونه با آزمون  Tتک نمونهای مورد آزمون
قرار گرفتند .این محاسبات در  9حوزه ویژگیهای رهبری استراتژیک انفرادی،
ویژگیهای رهبری استراتژیک سازمانی و ویژگیهای رهبری استراتژیک محیطی انجام
شده است .با توجه به طیف مقیاس لیکرت مقدار مالک برای مقایسه این میانگینها
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ارزش عددی  9در نظر گرفته شد .تعداد نمونه در این محاسبات  15نفر از
صاحبنظران و متخصصان در زمینه مدیریت بودند.
جدول  .5نتایج بررسی ویژگیهای رهبری استراتژیک حوزه فردی
موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
ویژگیهای فردی

میانگین

انحراف معیار

 tارزش

درجه آزادی

معنیداری

خردمندی

0/09

4/70

50/40

14

4/445

توسعه ظرفیت فردی

0/05

4/14

54/71

14

4/445

خالقیت و نوآوری فردی

0/01

4/16

54/49

14

4/445

نتایج بررسی ویژگیهای رهبری استراتژیک حوزه فردی موردنیاز مدیران ارشد
دانشگاه فرهنگیان نشان داد که نتایج برای هر سه ویژگی خردمندی (،P>4/445
 ،)M=0/09 ،t=50/40توسعه ظرفیت فردی ( )M=0/05 ،t=54/71 ،P>4/445و
خالقیت و نوآوری ( )M=0/01 ،t=54/49 ،P>4/445معنیدار است.
جدول  .6نتایج بررسی ویژگیهای رهبری استراتژیک سازمانی
موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
ویژگیهای سازمانی

میانگین

انحراف معیار

 tارزش

درجه آزادی

معنیداری

ظرفیت آفرینی سازمانی

0/59

4/65

1/19

14

4/445

نفوذ در دیگران

0/95

4/74

59/07

14

4/445

مسئولیتپذیری

0/57

4/65

6/09

14

4/445

اجرای استراتژی

0/01

4/19

54/90

14

4/445

اشراف بر فعالیتها و روابط

0/06

4/71

55/10

14

4/445

نتایج بررسی ویژگیهای رهبری استراتژیک حوزه سازمانی موردنیاز مدیران ارشد
دانشگاه فرهنگیان نشان داد که نتایج برای هر  1ویژگی ظرفیت آفرینی سازمانی
( ،)M=0/59 ،t=1/19 ،P>4/445نفوذ در دیگران (،)M=0/05 ،t=59/07 ،P>4/445
مسئولیتپذیری ( ،)M=0/579 ،t=6/09 ،P>4/445اجرای استراتژی (،P>4/445
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 )M=0/05 ،t=54/90و اشراف بر واقعیتها و روابط ()M=0/06 ،t=55/10 ،P>4/445
معنیدار است.
جدول  .7نتایج بررسی ویژگیهای رهبری استراتژیک محیطی
موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
ویژگیهای محیطی

میانگین

انحراف معیار

 tارزش

درجه آزادی

معنیداری

تفکر استراتژیک

0/91

4/19

55/59

14

4/445

هدفگذاری و تبیین

0/99

4/10

55/90

14

4/445

مشتری مداری

0/99

4/76

50/40

14

4/445

توسعه بازار

0/97

4/96

50/57

14

4/445

مزیت رقابتی

0/11

914

-5/01

14

4/040

نتایج بررسی ویژگیهای رهبری استراتژیک حوزه محیطی موردنیاز مدیران ارشد
دانشگاه فرهنگیان نشان داد که نتایج برای  0ویژگی تفکر استراتژیک (،P>4/445
 ،)M=0/91 ،t=55/591هدفگذاری و تبیین ( ،)M=0/99 ،t=55/90 ،P>4/445مشتری
مداری ( )M=0/99 ،t=50/40 ،P>4/445و توسعه بازار (،t=50/57 ،P>4/445
 )M=0/06معنی دار شد .ویژگی مزیت رقابتی برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
معنیدار نشان نداد (.)M=0/11 ،t=5/01 ،P<4/040

در جمعبندی نتایج محاسبات انجام شده میتوان بیان نمود که بهغیراز ویژگی مزیت
رقابتی تمامی ویژگیهای دیگر رهبری استراتژیک برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
تأیید شد و ضروری شناخته شد.
بحث و نتیجهگیری
در بحث و نتیجهگیری پیرامون سؤال پژوهش میتوان گفت که ویژگیهای رهبری
استراتژیک در سه بعد ،قابلمطالعه و دستهبندی است ،از بعد فردی ،رهبری استراتژیک
دارای ویژگیهایی چون :خرد مدیریتی ،یادگیرندگی ،انعطافپذیری ،ظرفیت جذب،
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ظرفیت تنظیم و تنش خالق است .ازنظر بعد سازمانی ،رهبر استراتژیک با ویژگیهای
همچون :پیوند فعالیتها با استراتژی سازمان ،یکسان نگری به حال و آینده ،مدیریت
سراسری ،بهرهوری و بهبود مستمر ،انگیزش و ترغیب ،مدیریت تغییر ،نظارت مستمر،
رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو و ...شناخته میشود .در حوزه بعد محیطی نیز یک رهبر
استراتژیک باید با رصد کردن محیط اطراف سازمان ،تفکر استراتژیک ،تبیین مسیر
صحیح ،آیندهنگری ،پیشبینی کردن ،مزیت رقابتی ،مشتری مداری و توسعه بازار را در
برنامه های خود لحاظ کند .برای رسیدن به مدلی جامع ،مؤلفهها به دست آمده در سه
سطح فردی ،سازمانی و محیطی ارائه میگردند.
نتایج این پژوهش در این بخش با نتایج پژوهشهای گراندی ( ،)0459دیویس
( )0449و گرین ( )0445هم سویی دارد.
بررسی میزان انطباق مؤلفههای احصاء شده با ویژگیهای مدیران ارشد دانشگاه
فرهنگیان نشان میدهد در حوزه فردی ،رابطهی هر سه ویژگی خردمندی ،توسعه
ظرفیت فردی و خالقیت و نوآوری با ویژگیهای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان
معنیدار است ،این بدان معناست که امکان پیادهسازی و ضرورت رهبری استراتژیک
برای تحقق اهداف دانشگاه فرهنگیان برای تربیت نسلی توانمند از معلمان که بتوانند
زمینههای اجرایی شدن اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش را فراهم کنند وجود
دارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای طاهرپور ،رجاییپور و شهبازی ( )5911و
ایزدی ( )5911اوگبانا و همکاران ( ،)0449کرانتسون ( ،)0441جکسون ()0447
همسویی دارد.
بررسی میزان انطباق مؤلفههای احصاء شده با ویژگیهای مدیران ارشد دانشگاه
فرهنگیان نشان میدهد در حوزه سازمانی ،رابطهی هر  1ویژگی؛ ظرفیت آفرینی
سازمانی ،نفوذ در دیگران ،مسئولیتپذیری ،اجرای استراتژی و اشراف بر واقعیتها و
روابط با ویژگیهای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان معنیدار است .این بدان معناست
که گستردگی و تنوع جغرافیایی پردیسهای تابعه دانشگاه فرهنگیان ایجاب میکند که

تدوین مؤلفههای ویژگیهای رهبری استراتژیک و ...

967

مدیران ارشد برای هدایت و ایجاد رویههای موفق در سراسر کشور الزم است
ویژگیهایی همچون ظرفیت سازی فردی و سازمانی از طریق یادگیری مستمر داشته
باشند تا بتواند در مقابل پیچیدگیهای ناشی از ویژگیهای عصر دیجیتال در محیطهای
آموزشی سازمان را منعطف کند و از اتالف منابع و فرصتها در اجزاء پراکنده دانشگاه
فرهنگیان جلوگیری کنند.
همچنین مؤلفههایی همچون تفکر استراتژیک ،هدفگذاری و تبیین ،مشتری مداری
نیز با ویژگیهای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان رابطه معنیدار داشتند .تفکر
استراتژیک بهعنوان یکی از ویژگیهای مهم برای مدیران ارشد دانشگاه مطرح شد ،در
این خصوص متخصصین تعلیم و تربیت ژاپن معتقدند شایستگی هر نظامی بهاندازه
شایستگی نظام تعلیم و تربیت آن است ،طبعاً موفقیت هر سیستم آموزشی و تربیتی به
اثربخشی معلمان وابسته است ،بنابراین به هر میزان مدیریت تربیتمعلم کارآمدتر باشد
به همان اندازه باید انتظار کارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور را داشت ،ازاینجهت
داشتن تفکر استراتژیک در مدیریتهای مختلف دانشگاه فرهنگیان میتواند مسیر
دستیابی به اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت را پژوهشگر کند چراکه سازمان با رویکرد
رهبری استراتژیک صالحیتهای ویژهای زیرمجموعه را شناسایی و با هدایت موجب
حرکت رو به رشد دانشگاه برای دستیابی به شایستگیهای موردنظر خواهد شد.
ویژگی مزیت رقابتی برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان معنیدار نشان نداد .این
بدان معناست که شرایط و ویژگیهای حاکم بر نظام مدیریتی دانشگاه فرهنگیان فاقد
زمینههای رقابتی است.
مهمترین محدودیت پژوهش حاضر تبیین و تفهیم صحیح مفهوم رهبری استراتژیک
برای جامعه اصلی پژوهش در مرحله کمی بوده است.
بدون تردید اجرای پژوهش در میان سازمانها و نهادهای دیگر و بازبینی شاخصها
و ویژگیهای رهبری استراتژیک با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین نظریات
جدید مطرحشده پیشنهاد اصلی پژوهشگر است.
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همچنین ازآنجاییکه تعیین اهداف و ارزشها از مهمترین گامهای هر تصمیمی
است .در دانش مدیریت بهرهوری بهعنوان هدف سازمان در نظر گرفته میشود که
توفیق یا عدم توفیق سازمان با آن محک میخورد .بهرهوری در سازمانها عمدتاً با
مقیاسهای مالی و در الگوهای کاملتر با ابعاد چندگانهای مانند مخاطبان (مشتریان)،
فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سنجیده میشود که منجر به مقیاسهای مالی
سازمان میشود .پس از به دست آوردن شاخصهای کاربردی ،میتوان دو دوره از یک
سازمان با دو مدیر را انتخاب کرد و با بررسی آنها و با توجه به این شاخصها،
عملکرد و خروجی سازمان را بررسی نمود.
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