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 . 1دانشیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

(تاریخ دریافت1131/11/02 :؛ تاریخ پذیرش)1131/22/02 :

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکتهای تکنولوژیمحورِ پذیرفتهشده در بوور اورا باوادار تاورا
است .به منظور تحقق این هدف روش پژوهش تلفیقی بهکار گرفته شد .به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفههوای رهبوری اسوتراتژیک روش
دلفی بهکار گرفته شد (کیفی) .برای بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد ،روش پیمایشی بهکار گرفته شود (کموی) .جامعوة آمواری
پژوهش در مرحلة کیفی ،خبرگا ِ حوزة رهبری و مدیریت است .بر اسا روش نمونهگیری قضاوتی  01نفر انتخاب شد .در مرحلة کمی،
جامعة آماری پژوهش شامل چاار صنعت خودرو ،دستگاههای برقوی ،شویمیایی و موواد دارویوی اسوت .بورای انتخواب شورکتهوا روش
نمونهگیری دردستر بهکار گرفته شد که دادههای  10شرکت بررسی شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشونامه و دادههوای دسوت دو
استفاده شد .برای تحلیل دادهها ،مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی اجرا شد .بور اسوا تحلیول نتوایل دلفوی،
مدلی برای رهبری استراتژیک با سه بُعد و  11مؤلفه ترسیم شد .نتایل مرحلة کمی نشا داد سه متغیورِ قابلیوتهوای فوردی ،سوازمانی و
محیطی رهبری استراتژیک در مجموع 03/0 ،درصد از تغییرات عملکرد را توضیح مویدهنود .در پایوا  ،بور اسوا یافتوههوای پوژوهش
پیشناادهایی مطرح شده است.

کليدواژگان
استراتژی ،تکنولوژی ،رهبری استراتژیک ،عملکرد شرکت ،مدیریت استراتژیک.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmardin2011@gmail.com :
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مقدمه
اقتصاد جهانی دورنمای رقابتی جدیدی را به وجود آورده است که در آن رویدادها بهطور مداوم و
پیشبینینشده تغییر میکند .تغییرات شتابان در محیط بیرونی باعث افزایش نیاا باه نیریساته باه
استراتژی و رهبری به عنوان دو روی یک ساهه شاده اسات .الزاماات محییای ،نیاا باه رهباری
استراتژیک را ،به منظور تفسیر محیط ،خلق استراتژی و ایجاد سا مانی که بتواناد در ننایه باافتی
دوام بیاورد ،القا میکند ( .)Crossan et al., 2008, p.572در شرایط محییی پویا و بیثبات ،تواناایی
رهبری استراتژیک به یک ضرورت تبدیل شده است .به عبارت دییر ،رهبری در دورههایی کاه در
آن ،تغییراتِ سریع و رقابتِ شدید در حال تجربهشدن است ،باید به صاورت رهباری اساتراتژیک
باشد (.)Tutar et al., 2011, p.1381
هدف اصلی رهبری استراتژیک ،بقای سا مان در بلندمدت در راستای اهداف اصلی کسبوکار
است .با وجود ایه ،بهطور همزمان دستیابی به سود باالی متوسط را نیز هدف قرار میدهد.
بنابرایه ،هدف اولیة رهبری استراتژیک ،کسب سود است

(et al., 2011, p.1381

 .)Tutarبه

عبارتی ،کانون تمرکز رهبری استراتژیک ،مزیت رقابتی پایدار ،یا تداوم موفقیت سا مان است
( .)Hughes & Beatty, 2005, p.9نتایج پژوهش ثروت و همهاران ( )1122حاکی ا آن است که
رابیة قوی و معنادار میان رهبری استراتژیک و عملهرد سا مانی وجود دارد

( Sarwat et al., 2011,

 .)p.667طبق اظهارات راو و نجاد ( ،)1112افول شرکتهایی ا قبیل جیام و کیمارت 2و کاهش
مداوم ار ش سهام آنها در نتیجة تمرکز بیش ا حد رهبران آنها بر فعالیتهای رو انه و
آسیب دن به سایر ابعاد عملهرد یک کسبوکار سالم -یا به عبارتی دییر شهست آنها در نتیجة
رهبری مدیریتی 1اتفاق افتاده است ( .)Rowe & Nejad, 2009, p.7در دورنمایی رقابتی ،موضوع
رهبری استراتژیک بهطور فزاینده در حال تبدیلشدن به کانون توجه فعاالن کسبوکار و
1. GM and K-Mart
2. Managerial leadership
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دانشیاهیان است .رهبری در سیح استراتژیک موضوع اصلی است که سا مانها در قرن
بیستویهم با آن مواجهند.
علیرغم تاریخچة طوالنی پژوهشهای مربوط به رهبری ،فقط در سالهای اخیر محققان رفتار
سا مانی رهبری استراتژیک را به عنوان یک کانون توجه جداسا ی کردهاند

( Narayanan & Zane,

 .)2009, p.380محققان اذعان میکنند رهبری استراتژیک یک شایستیی پیچیده و نندبعدی است
که ریزهکاریهای فراوانی دارد و به همیه دلیل مدونکردن آن دشوار است .دلیل ایه دشواری تا
اندا ة یادی به حو ة گستردة رهبری استراتژیک ،که ساختار سا مان و متغیرهای محییی را
دربرمیگیرد ،مربوط میشود .ایه امر به دیدگاهی همهجانبهتر و کاملتری در مقایسه با آنچه
معموالً در نظریههای رهبر -پیرو یا سرپرستیِ حو ة رهبری (مثل مسیر -هدف ،اقتضایی و )LMX
یافت میشود ،نیا مند است (.)Lear, 2012, p.53
میالب یادشده حاکی ا آن است که اهمیت رهبری استراتژیک بهروشنی اثبات شده است ،اما
سؤالهایی ا ایه قبیل که معیار یا معیارهای موفقیت رهبری استراتژیک کدامند و ایه معیارها
نیونه در سا مان خود را نشان میدهند ،کمتر تشریح شدهاند و پژوهشهای تجربی دربارة آنها
انجام نیرفته است .بنابرایه ،در وهلة اول پژوهش حاضر در صدد شناسایی ابعاد و مؤلفههای
اصلی مفهوم رهبری استراتژیک با توجه به فضای کاری شرکتهای ایرانی است .در مرحلة بعد،
نیونیی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکتهای تهنولوژیمحور پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران بررسی میشود.
دنیای تهنولوژیمحور امرو ی ،راههایی کامالً جدید را برای مدیران ارشد جهت تدویه
استراتژی ،تسهیل کار و روابط کاری و خلق ار ش برای سهامداران به وجود آورده است
al., 2005, p.47

( Sosik

 .)etشرکتهای تهنولوژیمحور شرکتهاییاند که گرایش یادی به تحقیق و

توسعه دارند و بر نوآوری و کارآفرینی تأکید کردهاند و الیوی خاصی ا روابط کاری را حفظ
میکنند

(et al., 2011, p.990

 .)Martin-Rojasنمونة آماری پژوهش حاضر ا میان ایه دسته ا

شرکتها انتخاب شد یرا در صورتی که رهبران ایه شرکتها بر فعالیتهای رو انه متمرکز شده
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و ا اقدامات بلندمدت و استراتژیک غافل شوند ،دستیابی به عملهرد میلوب ممهه نخواهد
بود .همچنیه ،ا آنجا که دسترسی به دادههای مربوط به عملهرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس آسان است ،جامعة آماری ا میان شرکتهای یادشده انتخاب شد .بنابرایه ،نتایج ایه
پژوهش نیونیی تأثیرگذاری رهبری در سیح استراتژیک بر عملهرد شرکتهای تهنولوژیمحور
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را شرح خواهد داد.
مبانی نظری و پيشينۀ تحقيق
رهبری استراتژیک

سیر شکلگیری مفهوم رهبری استراتژیک :در اواخر دهة  01و اوایل دهة  01میالدی ،رهبری به
عنوان یک حو ة میالعاتی به بهبست رسید ،به ایه صورت که نظریههای جدید اندکی پا به عرصه
نهادند و اندیشمندان برجستة ایه حو ه ،جویای پاسخ به ایه سؤال که ایه رشته در مرحلة بعد
باید کدام سمت برود ،نبودند .بلهه ایه سؤال را میرح میکردند که آیا موضوع رهبری هنو
اهمیت دارد ( .)Baol & Hooijberg, 2001, p.516در آن مان ،اختالف نظرهای فراوانی دربارة اثر
رهبری بر عملهرد وجود داشت طوری که شکاندیشان حو ة جامعهشناسی سا مانی استدالل
می کردند تأثیر رفتارهای رهبری بر عملهرد سا مانی کمتر ا عوامل محییی و سا مانی است .در
حالی که حامیان استدالل میکردند نیرشهای رهبری تأثیر یادی بر عملهرد سا مانها دارد .در
پاسخ به شکاندیشیهایی که دربارة تأثیر رهبران وجود داشت ،نند جریان در پژوهشهای حو ة
رهبری شهل گرفت .در یهی ا ایه پژوهشها ،همبریک یک برنامة کاری بلندپروا انه را طراحی
کرد که با هدف فراهمکردن استدالل قویتری برای رهبری در متون مدیریت استراتژیک طراحی
شده بود و آن را اصیالحاً «دیدگاه آپراکلنز» 2نامید ( .)Elenkov et al., 2005, p.667بهطور خالصه،
نظریة اصلی که پشت رهبری استراتژیک قرار دارد ،همیه «نظریة آپراکلنز» است .بر مبنای ایه
1. Upper Echelons Theory
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نظریه ،ویژگیهای جمعیتشناختی مدیران ارشد ا قبیل سه ،تحصیالت ،و تجربه بر نوع و میزان
اطالعاتی که آنها بهکار میگیرند تأثیر میگذارد و ایه امر نیز تصمیمهای استراتژیک و عملهرد
مالی را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Kiyak et al., 2011, p.1522
تعریف رهبری استراتژیک :تعریف رهبری استراتژیک به دلیل گسترده و پیچیدهبودن حو ة آن
باعث ایجاد نالش شده است .در اینجا برخی تعریفهای بیانشده برای رهبری استراتژیک مرور
میشود .رهبری استراتژیک عبارت است ا توانایی نفوذ در دییران برای اتخاذ داوطلبانه
تصمیمهای رو انهای که دوام 2بلندمدت سا مانها را افزایش میدهد ،در حالی که همزمان
موفقیت مالی کوتاهمدت آنها را نیز حفظ میکند .رهبری استراتژیک به معنی توانایی پیشبینی و
تجسم آینده ،حفظ انعیافپذیری ،تفهر استراتژیک و پیریزی تغییراتی است که باعث ایجاد
مزیت رقابتی برای سا مان در آینده خواهد شد ( .)Lear, 2012, pp.1-3رهبری استراتژیک عبارت
است ا خلق استراتژی ا طریق تحلیل مناسب محیط درونی و بیرونی سا مان ،پیادهسا ی
استراتژی مناسب در مان مناسب ،ار یابی و اتخاذ رفتار مناسبی که مقتضای محیط فعلی است
( .)Tutar et al., 2011, p.1381مونتیومری )1110(1رهبری استراتژیک را توانایی رهبران در بیان
دلیل و برهان برای تداوم وجود سا مان تعریف میکند

(2011, p.9

 .)Mwiinga,آیرلند و هایت

رهبری استراتژیک را به ایه شرح تعریف کردهاند :توانایی شخصی جهت پیشبینیکردن،
تجسمکردن ،حفظ انعیافپذیری ،تفهر استراتژیک ،و کارکردن با دییران به منظور ایجاد تغییراتی
که آیندة نویدبخشی را برای سا مان رقم می ند ( .)Crossan et al., 2008, p.570ا دیدگاه آموس
( )1110رهبری استراتژیک عبارت است ا توانایی درک کلیتِ سا مان و محییی که سا مان در آن
فعالیت میکند و بهکارگیری ایه شناخت و درک به منظور ایجاد تغییر استراتژیک ا طریق سایر
افراد سا مان برای تثبیت جاییاه آن در محیط در کوتاهمدت و بلندمدت (.)Amos, 2007, p.3

1. Viability
2. Montgomery
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تمایز رهبری استراتژیک از رهبری تاکتیکی (سرپرستی) :ا اواسط دهة  01میالدی شواهدی
دال بر تغییر جهت ا میالعة رهبری سرپرستی به سوی میالعة رهبری استراتژیک وجود دارد .باید
میان «رهبری در درون سا مانها» 2و «رهبری بر سا مانها» 1تمایز قائل شد و تالشها بر شناسایی
موضوعهای اصلی که بهویژه با رهبری در سیح عالی مرتبط است ،متمرکز شود (

Lear, 2012,

 .)p.59هر نند منابع بیشماری برای رهبری سیح استراتژیک وجود دارد ،بخش وسیعتر میالعات
تحلیلی به رهبری در سیوح پاییهتر سا مانها پرداخته است .کمتر ا  5درصد متون نظری بر
رهبری مدیران ارشد اختصاص دارد و در مقابل ،بخش عمدة میالعات بر رهبری سیح پاییه
تمرکز کرده است ( .)Story, 2005, p.81رهبری استراتژیک مانی بهکار گرفته میشود که تصمیمها
و اقدامات رهبران استراتژیک پیامدهای استراتژیهی برای سا مان در پی داشته باشد ،و ویژگیهای
آن به ایه شرح است .2 :حو ه (اثر) آن گسترده است؛  .1اثر آن در یک دورة مانی بلندمدت
احساس میشود؛  .3اغلب تغییرات سا مانی نشمییری را دربرمیگیرد

( Davies & Davies, 2010,

.)p.11
تالش نویسندگان به منظور ایجاد تمایز بیه رهبری سرپرستی و رهبری استراتژیک و نیز تعییه
محتوای رهبری استراتژیک ،دو برداشت را دربارة نیونیی تمایز رهبری استراتژیک ا رهبری
سرپرستی آشهار میکند که عبارتاند ا حو ة دسترسی و میزان مشارکت عناصر بیرونی .نفوذ و
حو ة تأثیر رهبری استراتژیک ،کل سا مان و بخشهای اصلی آن را دربرمیگیرد در حالی که
عمدتاً رهبران سرپرستی نفوذ و اثرگذاری را بر یردستان مستقیم خود اعمال میکنند .همچنیه،
رهبری استراتژیک نهتنها شامل نفوذ و اثرگذاری بر عناصر درونی سا مان ،بلهه شامل نفوذ و
اثرگذاری بر عناصر بیرونی سا مان نیز میشود ،اگرنه ایه قضیه دربارة رهبری سرپرستی صدق
نمیکند (.)Narayanan & Zane, 2009, p.384

1. leadership in organizations
2. leadership of organizations
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مقایسة رهبری استراتژیک با رهبری آرمانگرا و رهبری مدیریتی :بهطور عمده رهبران
مدیریتی با فعالیتهای رو مرة سا مان سروکار دارند و فاقد نشماندا ی بلندمدت برای رشد و
ایجاد تغییر در سا مانند .رهبران مدیریتی عمدتاً به نظم و ثبات و توانایی جهت کنترل جزئیات
کارهای در حال اجرا نیا دارند ( .)Rowe & Nejad, 2009, p.6آنها در تالش خواهند بود تا کنترل
سیستمهای پاداش ،تنبیه و اشهال دییر مشوقها ،تشویق یا اجبار و ور را به دست آورند .ا
برخی جهات ،رهبری مدیریتی مشابه رهبری عملگرا است .برعهس رهبران آرمانیرا بهطور عمده،
آیندهمحور ،پیشنیر و مخاطرهپذیرند .ایه دسته ا رهبران عقاید و باورها را مبنای تصمیمها و
اقدامات قرار میدهند و سعی میکنند فهم خود ا نشماندا ی میلوب را با سایر افراد سا مان به
اشتراک بیذارند .رهبری آرمانیرا ا برخی جهات مانند جزء الهامبخش رهبری تحولگرا است
(2012, p.34

 .)Lear,رهبری استراتژیک ،هم آرمانیرا و هم مدیریتی است یرا ایه دسته ا

رهبران ،سرمایهگذاریهای مناسبی برای موفقیت و بقا در آینده انجام دادهاند و در عیه حال
سیحی مناسب ا ثبات مالی را در مان حال حفظ میکنند (.)Serfontein, 2009, p.54
ویژگیها و رفتارهای رهبران استراتژیک :دیویس و دیویس ( )1112ویژگیهای افرادی که
نقش رهبری استراتژیک را بهطور موفقیتآمیز ایفا میکنند و نیز فعالیتها یا رفتارهای استراتژیهی
را که رهبران استراتژیک به آنها میپردا ند ،شناسایی کردهاند .ایه محققان عواملی را که به رهبری
استراتژیک نه در سیح سا مانی و نه در سیح فردی مربوط است ،نیز شناسایی کردهاند .آنها
ادعا میکنند رهبران استراتژیک فعالیتهایی را انجام میدهند که عبارتاند ا ترجمة استراتژی به
عمل ،هماهنگکردن افراد با سا مانها ،تعییه نقاط مداخلة استراتژیک اثربخش ،و توسعة
قابلیتهای استراتژیک (.)Davies & Davies, 2004, pp.29-30
شاخصهای مربوط به رهبری استراتژیک شاامل خلاق و اباالش نشامانادا ی درباارة آیناده؛
بهرهگیری ا شایستییهای اصلی و حفظ آنها؛ توسعة ساختارها ،فرایندها و کنترلهای ساا مانی؛
توسعة سرمایة انسانی؛ تثبیت یک فرهنگ سا مانی اثربخش؛ و القای سیستمهای ار شی اخالقی به
فرهنگ سا مان میشوند .رهبران استراتژیک اهداف و استراتژیهای ساا مان را تادویه مایکنناد،
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ساختارها ،فرایندها ،کنترلها و شایستییهای اصلی سا مان را توسعه میدهند ،مشاتریان متعادد را
مدیریت میکنند ،مدیران اجرایی اصلی را انتخاب میکنند ،و نسل بعدی مادیران اجرایای را آمااده
میکنند ،جهت را با توجه به استراتژیهای سا مانی تعییه میکنند ،یک فرهنگ ساا مانی اثاربخش
را حفظ میکنند ،سیستمی ا ار شهای اخالقی را حمایت میکنند و به مشاتریان خادمترساانی
میکنند ،همچنیه ،با آنها مذاکره میکنند .در جایی دییر بیاان شاده اسات کاه اقادامات رهباری
استراتژیک اثربخش عبارت است ا  .2متمرکزکاردن کاانون توجاه بار دساتاوردها و فراینادها.1 ،
تالش جهت کسب و ارتقای دانش .3 ،ترویج یادگیری و خالقیت .2 ،بهبود جریان کارها ا طریق
توجه به روابط .5 ،پیشبینی تغییرات محیط داخلی و خارجی .6 ،درپیشگرفته طر تفهر جهاانی،
 .0مصافکردن با تنوع موجود در منافع دینفعان متعادد .0 ،آماادهشادن بارای بارآوردن نیا هاای
بلندمدت ضمه برآوردهکردن نیا های کوتاهمدت ،و  .2توسعة سرمایة انساانی (.)Lear, 2012, p.63
هایت و همهاران ( )2220و آیرلند و همهاران ( )2222قابلیتها و شایستییهای مورد نیاا بارای
رهبری استراتژیک مؤثر در دورنمای رقابتی مورد انتظار قرن بیستویهم را تشریح کردهاناد .آنهاا
بیان کردند وظایف رهبران استراتژیک عبارت است ا  .2تعییه و ابالش یک نشامانادا  .1 ،ایجااد
شایستییهای اصلی پویا .3 ،تأکید بر سرمایة انسانی و بهرهگیری مؤثر ا آن .2 ،سرمایهگذاری بار
روی توسعة فناوریهای جدید .5 ،پرداخته به اساتراتژیهاای ار شامند .6 ،ایجااد و حفاظ یاک
فرهنگ سا مانی مؤثر .0 ،توسعه و بهکارگیری کنترلهای متوا ن ،و  .0پرداخته باه اماور اخالقای.
هاوس و آدیتیا ( )2220وظایف اصلی رهبری استراتژیک را به ایه شرح توصیف مایکنناد :ایجااد
تصمیمهای استراتژیک در ارتباط با کاالها و خدمات سا مانها و با ارها؛ انتخااب مادیران اصالی؛
تخصیص منابع به بخشهای اصلی سا مان؛ تدویه اهداف و استراتژی سا مان؛ فراهمکردن جهات
و مسیر سا مان با درنظرگرفته قلمارو ساا مان؛ مفهاومساا ی و اساتقرار طارحهاای ساا مانی و
یرساختهای اصلی ا قبیل سیستم های جباران خادمت ،اطالعاات و کنتارل؛ ارائاة ساا مان باه
ذینفعان اصلی ا قبیل نهادهای مالی ،آژانسهای دولتی ،گروههای هوادار مشتری ،و نیروی کار؛ و
مذاکره با ایه ذینفعان دربارة قوانیه و منابع (.)Crossan, 2008, p.571
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عملکرد شرکت

دیدگاههای مختلفی دربارة مفهوم عملهرد وجود دارد .عملهرد را میتوان صرفاً به عنوان نتایج در
نظر گرفت .کیه ( )2226بیان میکند عملهرد عبارت است ا هر نیزی که شخص به عنوان سابقه
ا خود بهجای میگذارد و صرفنظر ا هدف به وجود میآید .به عقیدة برنادیه و همهاران
( )2225عملهرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود یرا قویتریه پیوند را با اهداف استراتژیک
سا مان ،رضایت مشتری و درآمدهای مالی دارد ( .)Armstrong, 2000, p.3مهمتریه شاخصها یا
معیارهای اندا هگیری عملهرد عبارتاند ا معیارهای رشد ،نقیة قوت رقابتی ،نوآوری ،سودآوری
(مالی)  ،استفاده ا منابع ،توجه به مالهان ،توجه به مشتریان ،توجه به کارکنان ،و توجه به افراد
جامعه .ا میان گونههای مختلف شاخصهای عملهرد کلی کسبوکار ،دو گروه بیش ا بقیه مورد
توجه قرار گرفتهاند :نخست ،شاخصهای مالی (سودآوری) و دوم ،شاخصهای عملهرد با ار
(et al., 2003, p.40

 .)Walkerا آنجا که بر مبنای متون پژوهش ،هدف اولیة رهبری

(رشد)

استراتژیک کسب سود است

 )Tutarو نیز ،رابیة رهبری استراتژیک با سودآوری

بررسی شده است

(2010

(et al., 2011

 ،)Serfontein,در پژوهش حاضر نیز شاخصهای سودآوری (با دهی

نسبت به فروش ،با دهی کل داراییها ،با دهی حقوق صاحبان سرمایه) برای سنجش عملهرد
بهکار گرفته شده است.
پيشينۀ پژوهش
در جدول  2خالصة نتایج برخی پژوهشهای انجامگرفته دربارة رابیة رهبری استراتژیک و
عملهرد بیان شده است:
ادامة جدول  .1خالصة نتایج پژوهشهای انجامگرفته

نویسنده(گان)

نتایج پژوهش
هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملهرد سا مانی با توجه به متغیرهای مینهای

Sarwat et al.
)(2011

رضایت شغلی و تعهد سا مانی است .نتیجة پژوهش حاکی ا آن است که رابیة قوی و معنادار
میان رهبری استراتژیک و عملهرد سا مانی وجود دارد.

Serfontein
)(2010

هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر استراتژی عملیاتی و عملهرد سا مانهای تجاری
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ادامة جدول  .1خالصة نتایج پژوهشهای انجامگرفته

نویسنده(گان)

نتایج پژوهش
آفریقای جنوبی است .نتیجة پژوهش حاکی ا آن است که بیه رهبری استراتژیک و استراتژی
عملیاتی و عملهرد سا مانی رابیة مثبت و معنادار وجود دارد .به عالوه ،رهبری استراتژیک با
با گشت داراییها و درآمد هر سهم ارتباط دارد.
هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر تغییر استراتژیک و نوآوری شرکتهای کونک و

Aslan et al.
)(2011

متوسط در یک عدم اطمینان محییی ادراکشده است .نتیجة پژوهش حاکی ا آن است که رهبری
استراتژیک تحولگرا به طور مثبت ا طریق شناسایی ابهام محییی بر تغییر استراتژیک و نوآوری
تأثیر میگذارد .اما رابیة رهبری استراتژیک عملگرا و متغیرهای یادشده معنادار نبود.

بهطور خالصه ،در بخش مبانی نظری ابتدا متون نظری رهبری استراتژیک مرور شده است و
بر مبنای آن ابعاد و مؤلفههای اولیة رهبری استراتژیک شناسایی شد .در ادامه ،مفهوم عملهرد مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .در بخش پیشینة پژوهش نیز پژوهشهای مرتبط با رابیة رهبری
استراتژیک و عملهرد شرکت بیان شد و بدیه ترتیب مبنایی برای تدویه فرضیههای پژوهش
فراهم شد.
روش تحقيق
در ایه پژوهش ،روش پژوهش تلفیقی بهکار گرفته شد .به عبارتی در ایه پژوهش روشهای کیفی
و کمی با هم ترکیب شدهاند .در مرحلة اول (بخش کیفی) ،هدف پژوهش طبقهبندی جدید و
جامع ا مفهوم رهبری استراتژیک است .برای دستیابی به ایه هدف روش دلفی اجرا شد .در ایه
مرحله ،ابتدا متون پژوهش میالعه شد ،یعنی پژوهشهای مرتبط با پژوهش در پیشینة رهبری
استراتژیک بررسی شد .سپس ،بر اساس یافتههای پژوهشهای پیشیه و ادغام منیقی آنها ،ابعاد و
مؤلفههای ایه مفهوم استخراج شد .سپس ،برای سنجش اعتبار آنها ،پرسشنامة خبرگی (دلفی)
طراحی شد و در اختیار صاحبنظران قرار گرفت .برای نظرسنجی ا خبرگان پرسشنامه (با
سؤالهای با و بسته) بهکار گرفته شد .جامعة آماری شامل استادان دانشیاه و مدیران ارشد
شرکتهای برتر ایران است .برای انتخاب نمونهها روش نمونهگیری قضاوتی بهکار گرفته شد.
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معیار انتخاب به ایه شرح است :استادانی که مدرک دکتری مدیریت با گرایشهای سیاستیذاری،
مدیریت منابع انسانی و رفتار سا مانی داشتهاند و در دانشیاهها و مؤسسات آمو شی و پژوهشی
فعالیت میکنند .مدیران ارشد شرکتها نیز شامل مدیران عامل ،اعضای هیئت مدیره ،معاونتها ،و
مدیران بخشهای اصلی شرکتها میشود .نمونة آماری شامل  12نفر است که  21نفر ا استادان
دانشیاههای دولتی تهران با درجة علمی استادیاری و باالتر (جدول  )1و  21نفر ا مدیران
شرکتهای برتر با حداقل  5سال سابقة کاری مفید و مدرک لیسانس را دربرمیگیرد .شایان ذکر
است ایه شرکتها جزء  211شرکت برتر ایران در سال  2322بر اساس رتبهبندی انجامگرفته
توسط سا مان مدیریت صنعتیاند .در ایه پژوهش پرسشنامهها بهطور حضوری به اعضای خبرگان
تحویل داده شد.
جدول  .2تخصص اعضای هیئت علمی دانشگاهها

گرایش (تخصص)

سیاستیذاری

مدیریت منابع انسانی و رفتار سا مانی

مرتبة علمی

تعداد

استادیار

2

دانشیار

-

استاد

2

استادیار

2

دانشیار

2

استاد

1

در مرحلة دوم (بخش کمی) ،به منظور بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملهرد ،بار اسااس
ابعاد و مؤلفههای تأییدشده در مرحلة اول ،الیوی مفهومی پژوهش ترسیم شد .پژوهش حاضار در
ایه مرحله بر حسب هدف کاربردی ،و بر حساب ماهیات و روش توصایفی -همبساتیی اسات.
جامعة آماری پژوهش شرکتهای تهنولوژیمحورِ پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران در
صنایع خودرو ،دستیاههای برقی ،شیمیایی ،و مواد دارویی است .شرکتهاایی کاه ساابقة حضاور
آنها در بورس کمتر ا  3سال است و نیز هلدینگهاا و شارکتهاایی کاه باهطاور گروهای اداره
میشوند ،حذف شدند و مابقی آنها که شامل  65شرکت است ،نمونة آماری را تشهیل مایدهناد.
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در نهایت ،ا میان شرکتهایی که با پژوهش همهاری کردهاند ،دادههای  21شرکت قابال بررسای
بود .برای جمعآوری دادهها ابزار پرسشنامه و دادههای دست دوم (مساتندات مرباوط باه عملهارد
شرکتها) بهکار گرفته شد .برای سنجش متغیر رهبری استراتژیک پرسشنامة محقاقسااخته باا 12
گویه بهکار گرفته شد .ایه گویهها بر اساس مؤلفههاای تأییدشادة رهباری اساتراتژیک در مرحلاة
کیفی پژوهش (جدول  )3تدویه شد .برای سنجش عملهرد نیز ساه شااخص باا دهی نسابت باه
فروش ( ،)ROSبا دهی کل داراییها ( ،)ROAبا دهی حقوق صاحبان سرمایه ( )ROEبهکار گرفتاه
شد .ا آنجا که تأثیر اقدامات رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت ،طی مان آشهار مایشاود ،در
پژوهش حاضر برای سنجش عملهرد میانییه ارقام شاخصهای مربوط به سه سال آخر منتهای باه
سال مالی  2322بهکار گرفته شد.
برای بررسی روایی پرسشنامة رهبری استراتژیک نظر استادان (روایی صوری) و روایی سا ه ،و
برای بررسی پایایی آن آ مون آلفای کرونباخ بهکار گرفته شد که مقدار آن برای متغیرهای
قابلیتهای فردی  ،1/23قابلیتهای سا مانی  ،1/01و قابلیتهای محییی  1/00است .برای پاسخ
به فرضیههای پژوهش مدلسا ی معادالت ساختاری ( )SEMبه روش حداقل مربعات جزئی
( )PLSبا نرمافزار  SmartPLSاجرا شده است.
بر اساس نتایج مرحلة اول (دلفی) ،و نیز با توجه به پیشینة پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری رهبری
استراتژیک بر عملهرد شرکت ( )Sarwat, 2011; Serfontein, 2010مدل مفهومی پژوهش در مرحلة
دوم (پیمایش) شهل گرفت (شهل .)2
رهبری استراتژیک
قابلیتهای فردی
قابلیتهای سا مانی
قابلیتهای محییی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

عملهرد شرکت
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با توجه به مدل ،فرضیههای پژوهش به شرح ذیل بیان میشود:
 .2قابلیتهای فردی مورد نیا رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت تأثیر دارد.
 .1قابلیتهای سا مانی مورد نیا رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت تأثیر دارد.
 .3قابلیتهای محییی مورد نیا رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت تأثیر دارد.
یافتههای تحقيق
تحليل دادههای مرحلۀ کيفی (دلفی)

در ایه مرحله برای دستیابی به اجماعنظر خبرگان دربارة ابعاد و مؤلفههای رهبری استراتژیک
روش دلفی در سه مرحله اجرا شد ،که نتایج آن به شرح ذیل است:
دور اول دلفی :دور اول پس ا استخراج مؤلفههای اولیه ا متون نظری و ایجاد پرسشنامهای
نیمهاستاندارد ،انجام گرفت .پرسشنامه با توجه به سه بعد و  13مؤلفة مربوط به آن ،طراحی شد.
پاسخدهندگان به ایه سؤال که «میزان اهمیت هر کدام ا مؤلفهها در مفهومسا ی رهبری
استراتژیک نقدر است؟» پاسخ میدادند .برای سنجش آنها طیف پنجگانة لیهرت بهکار گرفته
شد .در انتهای پرسشنامه ،محلی برای اضافهکردن مؤلفهها یا ابعادی دییر ا دیدگاه پاسخیویان در
نظر گرفته شد .پس ا تهمیل و جمعآوری پرسشنامههای تو یعشده ،نتایج مرحلة اول تحلیل شد.
با جمعآوری  12پرسشنامه در مرحلة اول ،تحلیل پرسشنامهها آغا شد .برای تحلیل ،گزینههای ،2
 1و  3ا طیف لیهرت ،به منزلة عدم تأیید و گزینههای  2و  5به منزلة تأیید مؤلفه قلمداد شد.
مالک تأیید مؤلفهها اجماع  01درصد پاسخدهندگان بود به ایه معنی که مؤلفههایی که حداقل 01
درصد پاسخدهندگان آن را تأیید کرده بودند ،تأیید نهایی شد.
دور دوم دلفی :با توجه به پاسخهای مرحلة اول ،پرسشنامة دور دوم دلفی طراحی ،و بیه
اعضای پانل تو یع شد .تحلیل نتایج مرحلة اول ضرورت حذف پنج مؤلفه را تأیید کرد .به
عبارتی ،نتایج دور اول به پاسخدهندگان با خورد داده شد .در ایه مرحله ا پاسخدهندگان خواسته
شد با انتخاب گزینة تأیید یا عدم تأیید نظر نهایی خود را دربارة نتایج دور اول اعالم کنند .در ایه
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دور نیز مالک تأیید ،اجماع حداقل  01درصد پاسخدهندگان بود .نتایج نشان داد همة مؤلفههای
تأییدشده در دور اول در ایه دور نیز تأیید شد و میانییه ال م برای حضور در مدل طراحیشده
برای دور سوم را بهدست آوردند .با توجه به اینهه پاسخگویان شاخص دییری را برای حضور در
مدل پیشنهاد نهردند ،به نظر میرسد اشباع نظری نیز تا اندا ة کافی حاصل شده است .با وجود
ایه در دور سوم ،مجدداً مدل طراحیشده ا دیدگاه پاسخگویان آ مون شد.
دور سوم دلفی :دور سوم دلفی برای دستیابی به یک هدف کلی انجام گرفت .دریافت نظرهای
صاحبنظران دربارة مدل تدویهشده بر مبنای تحلیل پرسشنامههای دور دوم دلفی و تناسب ابعاد
و مؤلفههای موجود بود .برای ایه منظور همة ابعاد و مؤلفهها در قالب شهلی در اختیار اعضای
پانل قرار گرفت .نتایج تحلیل در ایه مرحله نشان میدهد مدل طراحیشده در مرحلة دوم دلفی با
سه بعد و  20مؤلفه تأیید نهایی شد و به علت معرفینهردن شاخصی جدید ،به نظر میرسد اجماع
و اشباع نظری حاصل شده است .نتایج مراحل دلفی در جدول  3بیان شده است.
ادامة جدول  .3نتایج انجامدادن مراحل دلفی

مفهوم

ابعاد

مؤلفهها

درصد

درصد

اجماع

اجماع

دور اول دور دوم

نتیجة
نهایی

تفهر استراتژیک ( Aslan et al., 2011; Crossan et
& al., 2008; Davies & Davies, 2004; Davies
& Davies, 2010; Glanz, 2010; Hughes
)Beatty, 2005, p.9; Rowe, 2001

رهبری
استراتژیک

قابلیتهای فردی

26

26

تأیید

03

00

تأیید

قابلیت جذب ( & Aslan et al., 2011; Davies

( Davies & Davies,

& Davies, 2010; Glanz, 2010; Davies
)Davies, 2004

)2004

قابلیت سا گاری ( Aslan et al., 2011; Crossan
et al., 2008; Tutar, 2011; Davies & Davies,
;) 2004
تدبیر ( Aslan et al., 2011; Davies & Davies,
)2004

03

03

تأیید

26

21

تأیید

بررسی تأثير رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مطالعۀ موردی :شرکتهای تکنولوژیمحورِ پذیرفتهشده 6611  ...
ادامة جدول  .3نتایج انجامدادن مراحل دلفی

مفهوم

ابعاد

مؤلفهها

درصد

درصد

اجماع

اجماع

دور اول دور دوم

قابلیت شبههسا ی ()Glanz, 2010

03

00

نتیجة
نهایی

تأیید

نفوذ استراتژیک ( ;Davies & Davies, 2010
Elenkov et al., 2005; Hughes & Beatty,
;)2005, p.9

26

26

تأیید

05

02

حذف

12

33

حذف

اخالقمداری ( Hagen et al., 1998; Hitt et al.,
;2010; Kiyak et al., 2011; Rowe, 2001
)Quong & Walker, 2010
نارضایتی ( Davies & Davies, 2004; Glanz,
)2010
ایجاد نشماندا ( Aslan et al., 2011; Crossan et
al. ,2008; Davies & Davies, 2010; Elenkov
;et al., 2005; Hitt et al., 2010; Tutar,2011
)Mwiinga, 2011, p.13

26

26

تأیید

00

21

تأیید

05

02

حذف

گزینش استراتژی مناسب ( ;Crossan,et al,2008
Hitt et al., 2010; Rowe, 2001; Sosik et
)al.,2005; Tutar, 2011; Mwiinga, 2011, p.13
ترجمه استراتژی به عمل ( Davies & Davies,

قابلیتهای سا مانی

)2004; Davies & Davies, 2010

( Davies & Davies,

ایجاد فرهنگ سا مانی اثربخش ( Hagen et al.,

)2004

;)1998; Hitt et al., 2010; Tutar, 2011

21

00

تأیید

توسعة سرمایه انسانی ( ;Aslan et al., 2011
;Davies & Davies, 2010; Hagen et al., 1998
;Hitt et al., 2010; Mwiinga, 2011, p.13
)Serfontein, 2010, p.55
ایجاد شایستییهای محوری ( ;Hagen et al.,1998
)Hitt et al., 2010
ترویج نوآوری ( Aslan et al., 2011; Serfontein,
)2010, p.55; Sosik et al., 2005

03

00

تأیید

26

21

تأیید

05

02

حذف
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ادامة جدول  .3نتایج انجامدادن مراحل دلفی

مفهوم

مؤلفهها

ابعاد

درصد

درصد

اجماع

اجماع

دور اول دور دوم

نتیجة
نهایی

استقرار ساختار سا مانی مناسب ( Aslan et al.,
;2011; Crossan et al., 2008; Tutar, 2011
)Davies & Davies, 2004

03

03

تأیید

تعییه نقاط مداخلة مؤثر ()Davies & Davies, 2004

05

60

حذف

21

00

تأیید

استقرار کنترل استراتژیک ( ;Hagen et al., 1998
)Hitt et al., 2010

تحلیل محیط اقتصادی (دیوید ،2306 ،ص121؛
پیرس و رابینسون ،2305 ،ص213؛ هانیر و ویله،

211

211

تأیید

 ،2306ص)62
تحلیل محیط اجتماعی -فرهنیی (دیوید ،2306 ،ص121؛
پیرس و رابینسون ،2305 ،ص213؛ هانیر و

03

21

تأیید

ویله،2306،ص)62

تحلیل محیط سیاسی -قانونی (دیوید،2306 ،

قابلیتهای محییی
(دیوید ،2306 ،ص )121ص121؛ پیرس و رابینسون ،2305 ،ص213؛ هانیر و
ویله ،2306 ،ص)62

03

00

تأیید

تحلیل محیط فناوری (دیوید ،2306 ،ص121؛ پیرس
و رابینسون ،2305 ،ص213؛ هانیر و ویله،2306 ،

03

00

تأیید

ص)62
تحلیل محیط رقابتی (دیوید ،2306 ،ص121؛ پیرس
و رابینسون ،2305 ،ص)213

211

211

تأیید

تحليل دادههای مرحلۀ کمی (پيمایش)
بخش اول :آمار توصيفی

پاسخدهندگان  52نفر ا مدیران بودند .به لحاظ جنسیت  26درصد مرد و  2درصد ن بودند .به

بررسی تأثير رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مطالعۀ موردی :شرکتهای تکنولوژیمحورِ پذیرفتهشده 6616  ...

لحاظ سه  2درصد یر  31سال 22 ،درصد بیه  31تا  21سال 35 ،درصد بیه  22تا  51سال ،و
 11درصد بیشتر ا  51سال بودند .به لحاظ تحصیالت  21درصد فوقدیپلم 53 ،درصد لیسانس ،و
 30درصد فوقلیسانس و باالتر بودند .به لحاظ سابقة کار 0 ،درصد کمتر ا  5سال 26 ،درصد بیه
 5تا  2سال 23 ،درصد بیه  21تا  22سال 12 ،درصد بیه  25تا  22سال ،و  2درصد بیشتر ا 11
سال بودند.
بخش دوم :آمار استنباطی

اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری :معیارهای اعتبارسنجی مدل اندا هگیری در جدول  2بهطور
خالصه بیان میشود .ایه جدول شاخصهای روایی ،پایایی و توصیفی را برای همة متغیرهای
پژوهش نشان میدهد.
جدول .4شاخصهای روایی ،پایایی و توصیفی

متوسط واریانس

روایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

استخراجی ()AVE

()CR

()CA

قابلیتهای سا مانی

1/2165

1/0521

1/0111

3/1022

قابلیتهای فردی

1/6010

1/2205

1/2300

3/1022

قابلیتهای محییی

1/663

1/2152

1/0005

3/0163

متغیرهای پنهان

میانگین

عالوه بر روایی سا ه که برای بررسی اهمیت نشانیرهای انتخابشده برای اندا هگیری سا هها
بهکار گرفته میشود ،روایی تشخیصی 2نیز در پژوهش حاضر مورد نظر است به ایه معنا که
نشانیرهای هر سا ه در نهایت تفهیهی مناسب را به لحاظ اندا هگیری نسبت به سا ههای دییر
مدل فراهم کنند .به عبارت سادهتر ،هر نشانیر فقط سا ة خود را اندا هگیری کند و ترکیب آنها
)1. Average Variance Extracted (AVE
)2. Composite Reliability (CR
)3. Cronbach’s alpha (CA
4. Discriminant Validity
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طوری باشد که همة سا ههای بهخوبی ا یهدییر تفهیک شوند .با کمک شاخص میانییه
واریانس استخراجشده ( )AVEمشخص شد میانییه واریانس استخراجشده همة سا ههای مورد
میالعه باالتر ا  1/5است .در واقع ،شاخص سا گاری ترکیبی نسبت مجموع بارهای عاملی
متغیرهای مهنون به مجموع بارهای عاملی به عالوه واریانس خیا است .مقادیر آن بیه  1تا 2
است و جاییزینی برای آلفای کرونباخ است .مقدار ایه شاخص نباید کمتر ا  1/0باشد .شاخص
آلفای کرونباخ میزان بارگیری همزمان متغیرهای مهنون یا سا ه را در مان افزایش یک متغیر
آشهار اندا هگیری میکند .مقدار ایه شاخص ا  1تا  2است و نباید کمتر ا  1/0باشد .ستون آخر
ایه جدول متوسط نمرههای مشاهدهشده برای هر متغیر را به تفهیک نشان میدهد .با توجه به
انتخاب طیف لیهرت پنجگزینهای برای سؤالهای تشهیلدهندة متغیرهای پژوهش ،باید مقادیر
حاصل ا نظرهای پاسخیویان را بررسی کرد تا ار یابی پاسخدهندگان ا وضعیت موجود
متغیرهای پژوهش مشخص شود .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،همة متغیرهای
پژوهش باالتر ا حد متوسط ار یابی شدهاند که نشاندهندة وضعیت میلوب در سا مان است.
شاخص نیکویی برازش مدل ( :)GOFایه شاخص سا ش بیه کیفیت مدل ساختاری و مادل
اندا هگیریشده را نشان میدهد و برابر است با:
1

که در آن

و

1

میاانییه  AVEو

1

اسات .شااخص  GOFبایش ا  ،1/5مادل را نشاان

میدهاد ( .)Chin, 1998بارای ایاه مادل مقادار شااخص نیهاویی بارا ش برابار  1/526اسات و
نشاندهندة برا ش مناسب مدل است .به بیان سادهتر ،دادههای ایه پاژوهش باا سااختار عااملی و
یربنای نظری تحقیق برا شی مناسب دارد و ایه بیانکنندة همسوبودن سؤالها با سا ههای نظاری
است.
طبق شاخص ریشة دوم میانییه واریانس تبییهشده ،واریانس هر متغیر مهنون ،باید برای
شاخصهای مربوط به خودش بیشتر ا سایر شاخصها باشد .برای تشخیص ایه امر ابتدا جذر

بررسی تأثير رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مطالعۀ موردی :شرکتهای تکنولوژیمحورِ پذیرفتهشده 6611  ...

 AVEمتغیر مهنون را محاسبه و سپس ،حاصل با مقادیر همبستییای که ایه متغیر مهنون با سایر
متغیرهای مهنون داشته مقایسه میشود .باید حاصل جذر  AVEا مقادیر همبستییها بیشتر باشد.
ایه کار برای سایر متغیرهای مهنون نیز تهرار میشود ( .)Fornell & Lacker, 1981همانطور که
در جدول  5مشخص است ،مقدار ریشة دوم شاخص میانییه واریانس تبییهشده ،برای همة
متغیرها ،ا همبستیی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر است .برای مثال ریشة دوم میانییه واریانس
تبییهشدة برای عملهرد شرکت  22درصد به دست آمد که ا مقدار همبستیی ایه متغیر با سایر
متغیرها بیشتر است .پاییه قیر اصلی ضرایب همبستیی پیرسون نشان داده شده است .ضریب
مثبت نشاندهندة رابیة مثبت و مستقیم ،و ضریب منفی نشاندهندة رابیة منفی و معهوس بیه دو
متغیر است .همة ضرایب در سیح خیای کمتر ا  2درصد معنادارند.
جدول  .5ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک

( )

( )

متغیرهای پنهان

( )

عملهرد شرکت

1/22

قابلیتهای سا مانی

1/2602

1/021

قابلیتهای فردی

1/2220

1/502

1/01

قابلیتهای محییی

1/1002

1/2655

1/2622

() 4

1/022

** قیر اصلی ریشة دوم میانییه واریانس تبییهشده ( )AVEرا نشان میدهد.

شهلهای  1و  3مدل تحلیلی پژوهش را در حالت تخمیه ضارایب اساتاندارد و معنااداری

(t-

 )valueنشان میدهند .هر متغیر در مدل معادالت ساختاری مایتواناد هام باه عناوان یاک متغیار
درون ا و هم یک متغیر برون ا در نظر گرفتاه شاود .متغیرهاای قابلیاتهاای فاردی ،ساا مانی و
محییی برون ا و متغیر عملهرد شرکت درون ا میباشند .همة ضرایب باا باهکاارگیری آماارة تی ،
آ مون میشوند .طبق ایه مدل ،اگر مقدار آمارة تی ا  2/26بیشتر باشاد ،ضاریب مسایر در سایح
اطمینان  25درصد معنادار است.
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شکل  .2مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل  .3مدل پژوهش در حالت معناداری ضرایب ()t-value

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش :در جدول  ،6نتایج آ مون فرضیههای نشان داده شده است.

بررسی تأثير رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مطالعۀ موردی :شرکتهای تکنولوژیمحورِ پذیرفتهشده 6611  ...
جدول .6ضرایب مسیر ،آمارة تی ،سطح معناداری و نتیجة آزمون فرضیههای پژوهش

آمارة تی ضریب تعیین سطح معناداری نتیجه

فرضیههای پژوهش

ضریب تأثیر

قابلیتهای سا مانی  >-عملهرد شرکت

1/156

1/301

قابلیتهای فردی  >-عملهرد شرکت

1/352

2/211

قابلیتهای محییی  >-عملهرد شرکت

-1/122

-1/220

1/121

P<1/12

تأیید

P<1/15

تأیید

P>1/15

رد

|t|>1.96 Significant at P<0.05
|t|>2.58 Significant at P<0.01

طبق ضرایب مسیر و آمارة تی که در جدول  6نشان داده شده است ،مقدار تی برای اثر
قابلیتهای سا مانی و فردی ،بزرگتر ا  2/26محاسبه شده است .لذا میتوان گفت و معنادار است.
مقدار تی برای اثر قابلیتهای محییی ،کونهتر ا  2/26محاسبه شده است .لذا میتوان گفت در
سیح خیای کمتر ا  5درصد قابلیتهای محییی بر عملهرد دارای اثری معنادار به لحاظ آماری
نیست .مقدار ضریب تعییه نشان میدهد سه متغیر قابلیتهای فردی ،سا مانی و محییی در
مجموع 12/1 ،درصد ا تغییرات عملهرد را توضیح میدهند .با توجه به مقدار ضریب استاندارد
میتوان گفت سهم قابلیتهای فردی بیش ا قابلیتهای سا مانی است (مقدار ضریب بیشتری
دارد).
بحث و نتيجه
همانطور که پیش ا ایه بیان شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر
عملهرد شرکتهای تهنولوژیمحورِ پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .ا آنجا که
دربارة ابعاد و مؤلفههای رهبری استراتژیک کمتر پژوهش شده است ،شناسایی آنها مرحلة نخست
پژوهش (بخش کیفی) را شهل میدهد .برای دستیابی به ایه هدف روش دلفی اجرا شد.
بر اساس تحلیل دادههای مراحل دلفی ،الیوی رهبری استراتژیک با سه بعد و  20مؤلفه
استخراج شد .ابعاد و مؤلفههای تأییدشده به ایه شرح است .2 :بُعدِ قابلیتهای فردی :ایه بُعد به
قابلیتها و توانمندی های فردیِ مورد نیا برای رهبری در سیح استراتژیک سا مان اشاره میکند.
مؤلفههای ایه بُعد عبارتاند ا تفهر استراتژیک ،قابلیت جذب ،قابلیت سا گاری ،تدبیر ،قابلیت
شبههسا ی ،و نفوذ استراتژیک؛  .1بُعدِ قابلیتهای سا مانی :ایه بُعد به قابلیتها و توانمندیهای
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سا مانیِ مورد نیا برای رهبری در سیح استراتژیک سا مان اشاره میکند .مؤلفههای ایه بُعد
عبارتاند ا ایجاد نشماندا  ،گزینش استراتژی مناسب ،استقرار ساختار سا مانی مناسب ،ایجاد
فرهنگ سا مانی اثربخش ،توسعة سرمایة انسانی ،ایجاد شایستییهای محوری ،و استقرار کنترل
استراتژیک؛  .3بُعدِ قابلیتهای محییی :ایه بُعد به قابلیتها و توانمندیهای محیییِ مورد نیا
برای رهبری در سیح استراتژیک سا مان اشاره میکند .مؤلفههای ایه بُعد عبارتاند ا تحلیل
محیط اقتصادی ،تحلیل محیط اجتماعی -فرهنیی ،تحلیل محیط سیاسی -قانونی ،تحلیل محیط
فناوری ،و تحلیل محیط رقابتی.
در مرحلة دوم (بخش کمی) ،هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملهرد
شرکتهای تهنولوژیمحورِ پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو،
دستیاههای برقی ،شیمیایی ،و مواد دارویی است .برای دستیابی به ایه هدف روش پیمایشی
بهکار گرفته شد .بر اساس نتایج مرحلة اول و نیز متون نظری موضوع ،الیوی مفهومی پژوهش
ترسیم شد .بر مبنای الیوی مفهومی ،فرضیههای پژوهش شهل گرفت .نتایج آ مون فرضیههای
پژوهش حاکی ا آن است که دو بُعدِ قابلیتهای فردی و قابلیتهای سا مانی تأثیر معنادار بر
عملهرد دارند اما ایه نتیجه برای قابلیتهای محییی صدق نمیکند .یعنی اثر قابلیتهای محییی
بر عملهرد شرکت معنادار نیست .مقدار ضریب تعییه نشان داد سه متغیر قابلیتهای فردی،
سا مانی و محییی در مجموع 12/1 ،درصد ا تغییرات عملهرد را توضیح میدهند.
بهطور کلی ،نتایج پژوهش نشان میدهد رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت تأثیر میگذارد.
ایه یافته با نتایج پژوهشهای ثروت و همهاران ( )1122و سرفونتیه ( )1121همخوانی کامل
دارد .دربارة نتایج پژوهش اَسالن ( )1122نیز میتوان با درنظرگرفته متغیرهای میانجی بیان کرد که
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش یادشده همخوانی دارد .نتیجة پژوهش اسالن ( )1122نشان
داد رهبری استراتژیک اثر مثبت بر نوآوری دارد .با توجه به اینهه بر مبنای پژوهشهای پیشیه،
نوآوری میتواند به بهبود عملهرد منجر شود .بنابرایه ،میتوان نتیجه گرفت نتیجة ایه پژوهش با
نتیجة پژوهش آنها در یک راستا است .همچنیه ،نتیجة ایه پژوهش با متون نظری موضوع که
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هدف اولیة رهبری استراتژیک را کسب سود ( )Tutar et al., 2011میداند ،نیز همخوانی دارد .یرا
در ایه پژوهش شاخصهای سودآوری برای سنجش عملهرد بهکار گرفته شد.
بر اساس نتایج بخش کیفی پژوهش (دلفی) ،مدلی ا رهبری استراتژیک ترسیم شد که میتوان
گفت ا آنجا که اعتبارسنجی ابعاد و مؤلفههای آن توسط خبرگان داخلی انجام گرفته است ،مدل
بومیسا ی شده است .بنابرایه ،ا دستاوردهای پژوهش حاضر در ایه بخش ا نتایج ،کمک به
توسعة نظری مفهوم رهبری استراتژیک است و میتواند پژوهشهای داخلی موجود در مینة
رهبری را به سمت رهبری در سیح استراتژیک سا مانها و شرکتها هدایت کند.
رواج رهبری مدیریتی و فقدان رهبری استراتژیک یهی ا مسائل اساسی است که سا مانهای
مدرن با آن مواجهند .رهبران مدیریتی بهطور عمده با فعالیتهای رو مرة سا مان سروکار دارند و
فاقد نشماندا ی بلندمدت برای رشد و ایجاد تغییر در سا مانند

(2009

 .)Rowe,نتایج پژوهش

حاضر نشان میدهد رهبری استراتژیک تأثیر معنادار بر عملهرد شرکت دارد .با توجه به تغییرات
شتابان محییی ،توصیه میشود شرکتهای مورد میالعه ،به موضوع رهبری در سیح استراتژیک
شرکت مبذول توجه بیشتری کنند.
پيشنهادها
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش :نتیجة آ مون فرضیة اول نشان میدهد تاأثیر قابلیاتهاای
فردی مورد نیا رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت مثبت و معنادار است و ضریب مسیر فرضیة
اول  1/352است .به همیه ترتیب ،نتیجة آ مون فرضیة دوم نشان میدهد تأثیر قابلیتهای سا مانی
مورد نیا رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت مثبت و معنادار بوده و ضریب مسیر ایه فرضیه نیز
 1/156است .بنابرایه ،به مسئوالن و برنامهریزان ارشد شرکتهای مورد میالعاه پیشانهاد مایشاود
جهت بهبود عملهرد شرکتهای خود ا طریق توسعة رهبری اساتراتژیک ،ماوارد ذیال را مادنظر
داشته باشند:
 .2ا آنجا که مدیران ارشد مسئولیت عملهرد کلی شرکتها را به عهده دارند و به نوعی رهبر
استراتژیک شرکت محسوب میشوند ،پیشنهاد میشود به هنیام انتخاب و جاییزینی ایه
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دسته ا مدیران ،قابلیتها و توانمندیهای آنها در حو ة رهبری استراتژیک را ار یابی
کنند.
 .1ا آنجا که توانمندیها و مهارتهای رهبری آموختنی و اکتسابیاند به شرکتهای مورد
میالعه پیشنهاد میشود برنامههایی را جهت توسعة قابلیتها و توانمندیهای مدیران ارشد
در حو ة رهبری استراتژیک تدویه و اجرا کنند.
 .3ضرورت داشته نیاه استراتژیک در مدیران ارشد ا جمله مهمتریه ضروریات پذیرش
مسئولیت در سیوح باالی سا مان است .پیشنهاد میشود ،برنامههای آمو شی برای تقویت
تفهر استراتژیک در ایه دسته مدیران تدویه و اجرا شود.
 .2ا آنجا که اغلب مدیران شرکتهای مورد میالعه فارشالتحصیل رشتههای غیرمرتبط با حو ة
مدیریت و رهبریاند ،پیشنهاد میشود دورههای آمو شی در ارتباط با اصول برنامهریزی،
طراحی ساختار سا مانی و مدیریت نیروی انسانی برای ایه دسته ا مدیران برگزار شود.
پيشنهاد به پژوهشگران آتی

برمبنای نتایج تحقیق پیشنهادهای یر میرح میشود:
 .2شناسایی متغیرهایی که نقش میاانجی را در رابیاة میاان رهباری اساتراتژیک و عملهارد
شرکت ایفا میکنند.
 .1استفادة صرف ا شاخص های سودآوری برای سنجش عملهرد شرکت ا محادودیتهاای
ایه پژوهش به حساب میآید .به محققاان آتای پیشانهاد مایشاود پاژوهش حاضار را باا
بهکارگیری سایر شاخصهای مالی و غیرمالی عملهرد تهرار کنند.
 .3ا آنجا که مدل ترسیم شده برای رهبری استراتژیک ،در بافت شرکتهای تجااری آ ماون
شد ،پیشنهاد می شود جهت تعمیم پاذیری آن ،ا نظرهاای مادیران ساا مانهاای دولتای و
عمومی نیز بهره گرفته شود.
 .2پیشنهاد میشود ا طریق سایر روشهای تحقیق کیفی مانند نظریة برخاسته ا دادهها ،غنای
مدل و متغیرهای بیشتری در مدل لحاظ شود.
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