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 مقدمه

طور مداوم و  هکه در آن رویدادها ب است وجود آوردهه یدی را باقتصاد جهانی دورنمای رقابتی جد

شتابان در محیط بیرونی باعث افزایش نیاا  باه نیریساته باه      اتتغییر. دکن نشده تغییر می بینی پیش

الزاماات محییای، نیاا  باه رهباری       .استراتژی و رهبری به عنوان دو روی یک ساهه شاده اسات   

یط، خلق استراتژی و ایجاد سا مانی که بتواناد در ننایه باافتی    منظور تفسیر محاستراتژیک را، به 

ثبات، تواناایی   در شرایط محییی پویا و بی(. Crossan et al., 2008, p.572)کند  دوام بیاورد، القا می

هایی کاه در  رهبری در دورهبه عبارت دییر، . رهبری استراتژیک به یک ضرورت تبدیل شده است

صاورت رهباری اساتراتژیک    ه باید ب ،شدن است شدید در حال تجربه قابتِسریع و ر تغییراتِ ،آن

  (.Tutar et al., 2011, p.1381) باشد

وکار  در بلندمدت در راستای اهداف اصلی کسببقای سا مان هدف اصلی رهبری استراتژیک، 

. هدد طور همزمان دستیابی به سود باالی متوسط را نیز هدف قرار می ه، بایه با وجود. است

به  (.Tutar et al., 2011, p.1381) سود استکسب  ،رهبری استراتژیک ةبنابرایه، هدف اولی

عبارتی، کانون تمرکز رهبری استراتژیک، مزیت رقابتی پایدار، یا تداوم موفقیت سا مان است 

(Hughes & Beatty, 2005, p.9 .)حاکی ا  آن است که ( 1122) نتایج پژوهش ثروت و همهاران

 ,Sarwat et al., 2011)ة قوی و معنادار میان رهبری استراتژیک و عملهرد سا مانی وجود دارد رابی

p.667 .) و کاهش  2مارت ام و کی هایی ا  قبیل جی ، افول شرکت(1112)طبق اظهارات راو و نجاد

های رو انه و  ها بر فعالیت تمرکز بیش ا  حد رهبران آن ةدر نتیج ها آنمداوم ار ش سهام 

 ةها در نتیج یا به عبارتی دییر شهست آن -وکار سالم  دن به سایر ابعاد عملهرد یک کسب سیبآ

موضوع رقابتی،  یدورنمای در .(Rowe & Nejad, 2009, p.7) اتفاق افتاده است 1رهبری مدیریتی

وکار و  شدن به کانون توجه فعاالن کسب طور فزاینده در حال تبدیل هرهبری استراتژیک ب

                                                           
1. GM and K-Mart  

2. Managerial leadership 
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ها در قرن  است که سا ماناصلی رهبری در سیح استراتژیک موضوع . هیان استدانشیا

 .ندویهم با آن مواجه بیست

 محققان رفتار های اخیر فقط در سالمربوط به رهبری،  یاه طوالنی پژوهش ةعلیرغم تاریخچ

 ,Narayanan & Zane)اند  کردهعنوان یک کانون توجه جداسا ی ه برا سا مانی رهبری استراتژیک 

2009, p.380 .)کنند رهبری استراتژیک یک شایستیی پیچیده و نندبعدی است  محققان اذعان می

دلیل ایه دشواری تا . کردن آن دشوار است و به همیه دلیل مدوندارد های فراوانی کاری که ریزه

 متغیرهای محییی را وکه ساختار سا مان  ،رهبری استراتژیک ةگسترد ة یادی به حو  ةاندا 

تری در مقایسه با آنچه  تر و کامل جانبه همه یدیدگاهبه ایه امر . شود مربوط می ،گیرد دربرمی

( LMXهدف، اقتضایی و  -مثل مسیر) رهبری ةحو  پیرو یا سرپرستیِ -های رهبر معموالً در نظریه

 (.Lear, 2012, p.53) نیا مند است ،شود یافت می

ده است، اما شروشنی اثبات  رهبری استراتژیک به اهمیت حاکی ا  آن است که یادشدهمیالب 

کدامند و ایه معیارها  استراتژیک معیار یا معیارهای موفقیت رهبریکه قبیل ایه ی ا  های لؤاس

ها  آن بارةتجربی در یاه اند و پژوهش کمتر تشریح شده ،دهند نیونه در سا مان خود را نشان می

های  ول پژوهش حاضر در صدد شناسایی ابعاد و مؤلفها ةبنابرایه، در وهل .استنیرفته انجام 

بعد،  ةدر مرحل. های ایرانی است اصلی مفهوم رهبری استراتژیک با توجه به فضای کاری شرکت

شده در بورس  محور پذیرفته های تهنولوژی نیونیی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت

 . شود میاوراق بهادار تهران بررسی 

هایی کامالً جدید را برای مدیران ارشد جهت تدویه  محور امرو ی، راه لوژیدنیای تهنو

 Sosik)استراتژی، تسهیل کار و روابط کاری و خلق ار ش برای سهامداران به وجود آورده است 

et al., 2005, p.47 .)اند که گرایش  یادی به تحقیق و  هایی محور شرکت های تهنولوژی شرکت

اند و الیوی خاصی ا  روابط کاری را حفظ  آوری و کارآفرینی تأکید کردهتوسعه دارند و بر نو

نمونة آماری پژوهش حاضر ا  میان ایه دسته ا  (. Martin-Rojas et al., 2011, p.990)کنند  می

های رو انه متمرکز شده  ها بر فعالیت ایه شرکت ها انتخاب شد  یرا در صورتی که رهبران شرکت
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یابی به عملهرد میلوب ممهه نخواهد  دست ،مدت و استراتژیک غافل شوندو ا  اقدامات بلند

شده در  های پذیرفته های مربوط به عملهرد مالی شرکت همچنیه، ا  آنجا که دسترسی به داده. بود

بنابرایه، نتایج ایه . انتخاب شد یادشدههای  آماری ا  میان شرکت ةجامع ،بورس آسان است

محور  های تهنولوژی ی رهبری در سیح استراتژیک بر عملهرد شرکتپژوهش نیونیی تأثیرگذار

 . شده در بورس اوراق بهادار تهران را شرح خواهد داد پذیرفته

 تحقيق ۀمبانی نظری و پيشين

 رهبری استراتژیک

میالدی، رهبری به  01و اوایل دهة  01در اواخر دهة  :گیری مفهوم رهبری استراتژیک سیر شکل

های جدید اندکی پا به عرصه  بست رسید، به ایه صورت که نظریه میالعاتی به بهعنوان یک حو ة 

نهادند و اندیشمندان برجستة ایه حو ه، جویای پاسخ به ایه سؤال که ایه رشته در مرحلة بعد 

کردند که آیا موضوع رهبری هنو   بلهه ایه سؤال را میرح می. باید کدام سمت برود، نبودند

در آن  مان، اختالف نظرهای فراوانی دربارة اثر (. Baol & Hooijberg, 2001, p.516)اهمیت دارد 

شناسی سا مانی استدالل  اندیشان حو ة جامعه رهبری بر عملهرد وجود داشت طوری که شک

در . کردند تأثیر رفتارهای رهبری بر عملهرد سا مانی کمتر ا  عوامل محییی و سا مانی است می

در . ها دارد های رهبری تأثیر  یادی بر عملهرد سا مان نیرش کردند الل میکه حامیان استد حالی

 ةهای حو  نند جریان در پژوهش ،تأثیر رهبران وجود داشت بارةهایی که در اندیشی پاسخ به شک

پروا انه را طراحی  ها، همبریک یک برنامة کاری بلند پژوهشدر یهی ا  ایه . رهبری شهل گرفت

تری برای رهبری در متون مدیریت استراتژیک طراحی  کردن استدالل قوی همکرد که با هدف فرا

طور خالصه،  به(. Elenkov et al., 2005, p.667)نامید  2«دیدگاه آپراکلنز»شده بود و آن را اصیالحاً 

مبنای ایه  بر. است «نظریة آپراکلنز»نظریة اصلی که پشت رهبری استراتژیک قرار دارد، همیه 

                                                           
1. Upper Echelons Theory 
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شناختی مدیران ارشد ا  قبیل سه، تحصیالت، و تجربه بر نوع و میزان  های جمعیت گینظریه، ویژ

های استراتژیک و عملهرد  گذارد و ایه امر نیز تصمیم گیرند تأثیر می کار می ها به که آناطالعاتی 

 (. Kiyak et al., 2011, p.1522)دهد  مالی را تحت تأثیر قرار می

آن  ةبودن حو  گسترده و پیچیده دلیلف رهبری استراتژیک به تعری :تعریف رهبری استراتژیک

مرور شده برای رهبری استراتژیک  بیان های در اینجا برخی تعریف. است  باعث ایجاد نالش شده

رهبری استراتژیک عبارت است ا  توانایی نفوذ در دییران برای اتخاذ داوطلبانه . شود می

که همزمان  دهد، در حالی ها را افزایش می ت سا مانبلندمد 2ای که دوام رو انه های تصمیم

بینی و  رهبری استراتژیک به معنی توانایی پیش. کند حفظ میها را نیز  مدت آن موفقیت مالی کوتاه

ریزی تغییراتی است که باعث ایجاد  پذیری، تفهر استراتژیک و پی تجسم آینده، حفظ انعیاف

رهبری استراتژیک عبارت (. Lear, 2012, pp.1-3)هد شد مزیت رقابتی برای سا مان در آینده خوا

سا ی  است ا  خلق استراتژی ا  طریق تحلیل مناسب محیط درونی و بیرونی سا مان، پیاده

استراتژی مناسب در  مان مناسب، ار یابی و اتخاذ رفتار مناسبی که مقتضای محیط فعلی است 

(Tutar et al., 2011, p.1381 .)رهبری استراتژیک را توانایی رهبران در بیان ( 1110)1مونتیومری

آیرلند و هایت (. Mwiinga, 2011, p.9)کند  دلیل و برهان برای تداوم وجود سا مان تعریف می

کردن،  بینی توانایی شخصی جهت پیش: اند رهبری استراتژیک را به ایه شرح تعریف کرده

کردن با دییران به منظور ایجاد تغییراتی  ارپذیری، تفهر استراتژیک، و ک کردن، حفظ انعیاف تجسم

 ا  دیدگاه آموس(. Crossan et al., 2008, p.570) ند  که آیندة نویدبخشی را برای سا مان رقم می

رهبری استراتژیک عبارت است ا  توانایی درک کلیتِ سا مان و محییی که سا مان در آن ( 1110)

درک به منظور ایجاد تغییر استراتژیک ا  طریق سایر کارگیری ایه شناخت و  کند و به فعالیت می

 (.Amos, 2007, p.3)مدت و بلندمدت  افراد سا مان برای تثبیت جاییاه آن در محیط در کوتاه

                                                           
1. Viability 

2. Montgomery 



   6616                                                                    1314زمستان ، 4، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

میالدی شواهدی  01 ةا  اواسط ده (:سرپرستی) تمایز رهبری استراتژیک از رهبری تاکتیکی

باید . رهبری استراتژیک وجود دارد ةسوی میالعرهبری سرپرستی به  ةدال بر تغییر جهت ا  میالع

ها بر شناسایی  تمایز قائل شد و تالش 1«ها رهبری بر سا مان»و  2«ها رهبری در درون سا مان» میان

 ,Lear, 2012)ویژه با رهبری در سیح عالی مرتبط است، متمرکز شود  های اصلی که به موضوع

p.59 .)تر میالعات  سیح استراتژیک وجود دارد، بخش وسیعشماری برای رهبری  نند منابع بی هر

درصد متون نظری بر  5کمتر ا  . ها پرداخته است تر سا مان تحلیلی به رهبری در سیوح پاییه

رهبری مدیران ارشد اختصاص دارد و در مقابل، بخش عمدة میالعات بر رهبری سیح پاییه 

ها  شود که تصمیم کار گرفته می یک  مانی بهرهبری استراتژ(. Story, 2005, p.81)تمرکز کرده است 

های  و اقدامات رهبران استراتژیک پیامدهای استراتژیهی برای سا مان در پی داشته باشد، و ویژگی

اثر آن در یک دورة  مانی بلندمدت . 1آن گسترده است؛ ( اثر)حو ه . 2: آن به ایه شرح است

 ,Davies & Davies, 2010)گیرد  ری را دربرمیاغلب تغییرات سا مانی نشمیی. 3شود؛  احساس می

p.11.) 

تالش نویسندگان به منظور ایجاد تمایز بیه رهبری سرپرستی و رهبری استراتژیک و نیز تعییه 

نیونیی تمایز رهبری استراتژیک ا  رهبری  بارةمحتوای رهبری استراتژیک، دو برداشت را در

نفوذ و . دسترسی و میزان مشارکت عناصر بیرونی ةند ا  حو ا که عبارت کند سرپرستی آشهار می

 که گیرد در حالی های اصلی آن را دربرمی تأثیر رهبری استراتژیک، کل سا مان و بخش ةحو 

 ،همچنیه. کنند خود اعمال می مستقیمرا بر  یردستان   عمدتاً رهبران سرپرستی نفوذ و اثرگذاری

ری بر عناصر درونی سا مان، بلهه شامل نفوذ و تنها شامل نفوذ و اثرگذا رهبری استراتژیک نه

رهبری سرپرستی صدق بارة قضیه در ایه نهاگر ،شود اثرگذاری بر عناصر بیرونی سا مان نیز می

 (.Narayanan & Zane, 2009, p.384) کند نمی

                                                           
1. leadership in organizations   

2. leadership of organizations  
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رهبران طور عمده  به :رهبری استراتژیک با رهبری آرمانگرا و رهبری مدیریتی ةمقایس

بلندمدت برای رشد و  یاندا  سا مان سروکار دارند و فاقد نشم ةهای رو مر فعالیتمدیریتی با 

رهبران مدیریتی عمدتاً به نظم و ثبات و توانایی جهت کنترل جزئیات . دنایجاد تغییر در سا مان

ها در تالش خواهند بود تا کنترل  آن(. Rowe & Nejad, 2009, p.6)کارهای در حال اجرا نیا  دارند 

ا  . ها، تشویق یا اجبار و  ور را به دست آورند های پاداش، تنبیه و اشهال دییر مشوق ستمسی

طور عمده،  برعهس رهبران آرمانیرا به. گرا است برخی جهات، رهبری مدیریتی مشابه رهبری عمل

ا و ه ایه دسته ا  رهبران عقاید و باورها را مبنای تصمیم. پذیرند نیر و مخاطره محور، پیش آینده

اندا ی میلوب را با سایر افراد سا مان به  کنند فهم خود ا  نشم  دهند و سعی می اقدامات قرار می

گرا است  بخش رهبری تحول رهبری آرمانیرا ا  برخی جهات مانند جزء الهام. اشتراک بیذارند

(Lear, 2012, p.34 .)ه ا  رهبری استراتژیک، هم آرمانیرا و هم مدیریتی است  یرا ایه دست

و در عیه حال  اند های مناسبی برای موفقیت و بقا در آینده انجام داده گذاری رهبران، سرمایه

 (. Serfontein, 2009, p.54)کنند  سیحی مناسب ا  ثبات مالی را در  مان حال حفظ می

های افرادی که  ویژگی( 1112) دیویس و دیویس: ها و رفتارهای رهبران استراتژیک ویژگی

 ها یا رفتارهای استراتژیهی کنند و نیز فعالیت آمیز ایفا می طور موفقیت هری استراتژیک را بنقش رهب

ایه محققان عواملی را که به رهبری . اند دهکرشناسایی  ،پردا ند ها می که رهبران استراتژیک به آن را

ها  آن. ندا استراتژیک نه در سیح سا مانی و نه در سیح فردی مربوط است، نیز شناسایی کرده

اند ا  ترجمة استراتژی به  دهند که عبارت هایی را انجام می کنند رهبران استراتژیک فعالیت ادعا می

ها، تعییه نقاط مداخلة استراتژیک اثربخش، و توسعة  کردن افراد با سا مان عمل، هماهنگ

 . (Davies & Davies, 2004, pp.29-30)های استراتژیک  قابلیت

آیناده؛   باارة در یانادا   به رهبری استراتژیک شاامل خلاق و اباالش نشام    های مربوط  شاخص

های ساا مانی؛   یندها و کنترلاساختارها، فر ةها؛ توسع های اصلی و حفظ آن گیری ا  شایستیی بهره

های ار شی اخالقی به  انسانی؛ تثبیت یک فرهنگ سا مانی اثربخش؛ و القای سیستم ةسرمای ةتوسع

کنناد،   های ساا مان را تادویه مای    رهبران استراتژیک اهداف و استراتژی. دنشو فرهنگ سا مان می
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مشاتریان متعادد را    ،دهند های اصلی سا مان را توسعه می ها و شایستیی یندها، کنترلاساختارها، فر

و نسل بعدی مادیران اجرایای را آمااده     ،کنند را انتخاب می اصلیمدیران اجرایی  ،کنند مدیریت می

یک فرهنگ ساا مانی اثاربخش    ،کنند های سا مانی تعییه می را با توجه به استراتژیجهت  ،کنند می

رساانی   کنند و به مشاتریان خادمت   های اخالقی را حمایت می کنند، سیستمی ا  ار ش میرا حفظ 

در جایی دییر بیاان شاده اسات کاه اقادامات رهباری       . کنند ها مذاکره می کنند، همچنیه، با آن می

. 1 متمرکزکاردن کاانون توجاه بار دساتاوردها و فراینادها،      . 2خش عبارت است ا  استراتژیک اثرب

بهبود جریان کارها ا  طریق . 2ترویج یادگیری و خالقیت، . 3تالش جهت کسب و ارتقای دانش، 

تفهر جهاانی،   گرفته طر   درپیش. 6بینی تغییرات محیط داخلی و خارجی،  پیش. 5توجه به روابط، 

شادن بارای بارآوردن نیا هاای      آمااده . 0نفعان متعادد،   تنوع موجود در منافع دیکردن با  مصاف. 0

(. Lear, 2012, p.63)توسعة سرمایة انساانی  . 2مدت، و  کردن نیا های کوتاه  بلندمدت ضمه برآورده

نیاا  بارای     های مورد ها و شایستیی قابلیت( 2222)همهاران و آیرلند و ( 2220) هایت و همهاران

هاا   آن. اناد  دهکرویهم را تشریح  تراتژیک مؤثر در دورنمای رقابتی مورد انتظار قرن بیسترهبری اس

ایجااد  . 1انادا ،   تعییه و ابالش یک نشام . 2کردند وظایف رهبران استراتژیک عبارت است ا   بیان

ی بار  گذار سرمایه. 2گیری مؤثر ا  آن،  انسانی و بهره ةکید بر سرمایأت. 3های اصلی پویا،  شایستیی

ایجااد و حفاظ یاک    . 6هاای ار شامند،    پرداخته به اساتراتژی . 5های جدید،  فناوری ةروی توسع

. پرداخته باه اماور اخالقای   . 0های متوا ن، و  کارگیری کنترل هتوسعه و ب. 0فرهنگ سا مانی مؤثر، 

د ایجاا : کنناد  توصیف مای  به ایه شرحوظایف اصلی رهبری استراتژیک را ( 2220) هاوس و آدیتیا

ها و با ارها؛ انتخااب مادیران اصالی؛     کاالها و خدمات سا ماناستراتژیک در ارتباط با  های تصمیم

کردن جهات   های اصلی سا مان؛ تدویه اهداف و استراتژی سا مان؛ فراهم تخصیص منابع به بخش

هاای ساا مانی و    ساا ی و اساتقرار طارح    و مسیر سا مان با درنظرگرفته قلمارو ساا مان؛ مفهاوم   

های جباران خادمت، اطالعاات و کنتارل؛ ارائاة ساا مان باه         های اصلی ا  قبیل سیستم رساخت ی

های هوادار مشتری، و نیروی کار؛ و  های دولتی، گروه نفعان اصلی ا  قبیل نهادهای مالی، آژانس ذی

 (. Crossan, 2008, p.571)نفعان دربارة قوانیه و منابع  مذاکره با ایه ذی



   6611 ...  شده  محورِ پذیرفته های تکنولوژی شرکت: مطالعۀ موردی) رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکتبررسی تأثير  
    

 

 

 عملکرد شرکت

 در توان صرفاً به عنوان نتایج عملهرد را می. مفهوم عملهرد وجود دارد ةهای مختلفی دربار هدیدگا

کند عملهرد عبارت است ا  هر نیزی که شخص به عنوان سابقه  بیان می( 2226) کیه. نظر گرفت

 برنادیه و همهاران ةبه عقید. آید وجود میه نظر ا  هدف ب گذارد و صرف جای می ا  خود به

باید به عنوان نتایج کار تعریف شود  یرا قویتریه پیوند را با اهداف استراتژیک عملهرد  (2225)

ها یا  تریه شاخص مهم(. Armstrong, 2000, p.3)سا مان، رضایت مشتری و درآمدهای مالی دارد 

ری قوت رقابتی، نوآوری، سودآو اند ا  معیارهای رشد، نقیة  گیری عملهرد عبارت معیارهای اندا ه

، استفاده ا  منابع، توجه به مالهان، توجه به مشتریان، توجه به کارکنان، و توجه به افراد (مالی)

وکار، دو گروه بیش ا  بقیه مورد  های عملهرد کلی کسب های مختلف شاخص ا  میان گونه. جامعه

 ار های عملهرد با و دوم، شاخص( سودآوری)های مالی  نخست، شاخص: اند توجه قرار گرفته

مبنای متون پژوهش، هدف اولیة رهبری  ا  آنجا که بر(. Walker et al., 2003, p.40( )رشد)

و نیز، رابیة رهبری استراتژیک با سودآوری ( Tutar et al., 2011)استراتژیک کسب سود است 

با دهی ) های سودآوری ، در پژوهش حاضر نیز شاخص(Serfontein, 2010)بررسی شده است 

برای سنجش عملهرد ( ، با دهی حقوق صاحبان سرمایهها روش، با دهی کل دارایینسبت به ف

 .شده است کار گرفته به

 پژوهش ۀپيشين

رهبری استراتژیک و  ةرابی بارةدر گرفته های انجام نتایج برخی پژوهش ةخالص 2 در جدول

 :شده است بیانعملهرد 
 گرفته های انجام نتایج پژوهش ةخالص. 1جدول ادامة 

 نتایج پژوهش (گان)نویسنده

Sarwat et al. 
(2011) 

ای  هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملهرد سا مانی با توجه به متغیرهای  مینه

نتیجة پژوهش حاکی ا  آن است که رابیة قوی و معنادار . رضایت شغلی و تعهد سا مانی است

 .داردمیان رهبری استراتژیک و عملهرد سا مانی وجود 

Serfontein 
(2010) 

های تجاری  هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر استراتژی عملیاتی و عملهرد سا مان
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 گرفته های انجام نتایج پژوهش ةخالص. 1جدول ادامة 

 نتایج پژوهش (گان)نویسنده

نتیجة پژوهش حاکی ا  آن است که بیه رهبری استراتژیک و استراتژی . آفریقای جنوبی است

با  رهبری استراتژیکبه عالوه، . عملیاتی و عملهرد سا مانی رابیة مثبت و معنادار وجود دارد

 .ها و درآمد هر سهم ارتباط دارد با گشت دارایی

Aslan et al. 
(2011) 

های کونک و  هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر تغییر استراتژیک و نوآوری شرکت

نتیجة پژوهش حاکی ا  آن است که رهبری . شده است متوسط در یک عدم اطمینان محییی ادراک

طور مثبت ا  طریق شناسایی ابهام محییی بر تغییر استراتژیک و نوآوری  گرا به ژیک تحولاسترات

 .گرا و متغیرهای یادشده معنادار نبود اما رابیة رهبری استراتژیک عمل. گذارد یر میأثت

و  مرور شده استرهبری استراتژیک  متون نظریطور خالصه، در بخش مبانی نظری ابتدا  هب

در ادامه، مفهوم عملهرد مورد . رهبری استراتژیک شناسایی شد ةهای اولی بعاد و مؤلفهمبنای آن ا بر

رهبری  ةهای مرتبط با رابی پژوهش پژوهش نیز  نةدر بخش پیشی. بحث و بررسی قرار گرفت

های پژوهش  شد و بدیه ترتیب مبنایی برای تدویه فرضیه بیاناستراتژیک و عملهرد شرکت 

 . فراهم شد

 قروش تحقي

های کیفی  عبارتی در ایه پژوهش روشه ب. کار گرفته شد بهدر ایه پژوهش، روش پژوهش تلفیقی 

بندی جدید و  ، هدف پژوهش طبقه(بخش کیفی) اول ةدر مرحل. اند و کمی با هم ترکیب شده

در ایه  .اجرا شدابی به ایه هدف روش دلفی ی برای دست .جامع ا  مفهوم رهبری استراتژیک است

رهبری  ةهای مرتبط با پژوهش در پیشین یعنی پژوهش ،ه شدمیالعپژوهش  متونابتدا  مرحله،

ها، ابعاد و  های پیشیه و ادغام منیقی آن های پژوهش اساس یافته بر ،سپس .شد استراتژیک بررسی

( دلفی) خبرگی ةها، پرسشنام برای سنجش اعتبار آن ،سپس. های ایه مفهوم استخراج شد مؤلفه

با ) برای نظرسنجی ا  خبرگان پرسشنامه. نظران قرار گرفت در اختیار صاحب طراحی شد و

دانشیاه و مدیران ارشد  ستادانآماری شامل ا ةجامع. شد کار گرفته به( با  و بسته های سؤال

. کار گرفته شد بهگیری قضاوتی  ها روش نمونه برای انتخاب نمونه. استهای برتر ایران  شرکت
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های سیاستیذاری،  که مدرک دکتری مدیریت با گرایش تادانیاس: استشرح  یها معیار انتخاب به

 ها و مؤسسات آمو شی و پژوهشی اند و در دانشیاه داشتهسا مانی  مدیریت منابع انسانی و رفتار

ها، و  ت مدیره، معاونتئها نیز شامل مدیران عامل، اعضای هی مدیران ارشد شرکت. کنند فعالیت می

 تاداننفر ا  اس 21نفر است که  12آماری شامل  ةنمون .شود ها می ی اصلی شرکتها مدیران بخش

نفر ا  مدیران  21و ( 1جدول )علمی استادیاری و باالتر  ةهای دولتی تهران با درج دانشیاه

ذکر  شایان .گیرد کاری مفید و مدرک لیسانس را دربرمی ةسال سابق 5های برتر با حداقل  شرکت

 گرفته انجامبندی  بر اساس رتبه 2322شرکت برتر ایران در سال  211جزء  ها است ایه شرکت

حضوری به اعضای خبرگان  طور  ها به در ایه پژوهش پرسشنامه. اند توسط سا مان مدیریت صنعتی

 . تحویل داده شد

 ها ت علمی دانشگاهئتخصص اعضای هی. 2جدول 

 تعداد مرتبة علمی (تخصص)گرایش 

 

 سیاستیذاری

 2 دیاراستا

 - دانشیار

 2 استاد

 سا مانی مدیریت منابع انسانی و رفتار

 2 استادیار

 2 دانشیار

 1 استاد

اسااس   ، به منظور بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملهرد، بار (بخش کمی) دوم ةدر مرحل

حاضار در  پژوهش . شد ترسیمالیوی مفهومی پژوهش  ،اول ةهای تأییدشده در مرحل ابعاد و مؤلفه

. همبساتیی اسات   -و بر حساب ماهیات و روش توصایفی    ،ایه مرحله بر حسب هدف کاربردی

شده در باورس اوراق بهاادار تهاران در     محورِ پذیرفته های تهنولوژی آماری پژوهش شرکت ةجامع

حضاور   ةهاایی کاه ساابق    شرکت. استهای برقی، شیمیایی، و مواد دارویی  صنایع خودرو، دستیاه

گروهای اداره   طاور  هاایی کاه باه    هاا و شارکت   سال است و نیز هلدینگ 3ورس کمتر ا  ها در ب آن

 .دهناد  آماری را تشهیل مای  ةنمون ،شرکت است 65ها که شامل  حذف شدند و مابقی آن ،شوند می
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شرکت قابال بررسای    21های  داده اند، کردههایی که با پژوهش همهاری  در نهایت، ا  میان شرکت

مساتندات مرباوط باه عملهارد     ) های دست دوم ها ابزار پرسشنامه و داده ری دادهآو برای جمع. بود

 12سااخته باا    محقاق  ةبرای سنجش متغیر رهبری استراتژیک پرسشنام. شد کار گرفته به( ها شرکت

 ةرهباری اساتراتژیک در مرحلا    ةهاای تأییدشاد   اساس مؤلفه ها بر ایه گویه. شد کار گرفته بهگویه 

برای سنجش عملهرد نیز ساه شااخص باا دهی نسابت باه      . تدویه شد( 3 جدول)پژوهش کیفی 

کار گرفتاه   به( ROE)، با دهی حقوق صاحبان سرمایه (ROA)ها  ، با دهی کل دارایی(ROS)فروش 

شاود، در    ا  آنجا که تأثیر اقدامات رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت، طی  مان آشهار مای . شد

های مربوط به سه سال آخر منتهای باه    میانییه ارقام شاخص سنجش عملهرد برای پژوهش حاضر

 . شد کار گرفته به 2322سال مالی 

و روایی سا ه، و ( روایی صوری)تادان رهبری استراتژیک نظر اس ةپرسشنام برای بررسی روایی

کار گرفته شد که مقدار آن برای متغیرهای  بررسی پایایی آن آ مون آلفای کرونباخ بهبرای 

برای پاسخ . است 00/1های محییی  ، و قابلیت01/1های سا مانی  ، قابلیت23/1های فردی  تقابلی

به روش حداقل مربعات جزئی ( SEM)سا ی معادالت ساختاری  های پژوهش مدل به فرضیه

(PLS )افزار  با نرمSmartPLS شده است اجرا. 

وهش مبنی بر تأثیرگذاری رهبری پژ ة، و نیز با توجه به پیشین(دلفی) اول ةبر اساس نتایج مرحل

 ةدر مرحل مدل مفهومی پژوهش( Sarwat, 2011; Serfontein, 2010)عملهرد شرکت استراتژیک بر 

 (.2 شهل) شهل گرفت( پیمایش) دوم
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 های محییی قابلیت

 رهبری استراتژیک

 های سا مانی قابلیت تعملهرد شرک

 های فردی قابلیت
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 :شود بیان میهای پژوهش به شرح ذیل  با توجه به مدل، فرضیه

 .رد نیا  رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت تأثیر داردهای فردی مو قابلیت. 2

 .های سا مانی مورد نیا  رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت تأثیر دارد قابلیت. 1

 .های محییی مورد نیا  رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت تأثیر دارد قابلیت. 3

 های تحقيق یافته

 (دلفی) کيفی ۀهای مرحل تحليل داده

های رهبری استراتژیک  ابعاد و مؤلفه بارةنظر خبرگان در یابی به اجماع رحله برای دستدر ایه م

 : شد، که نتایج آن به شرح ذیل است اجراروش دلفی در سه مرحله 

ای  و ایجاد پرسشنامه متون نظریهای اولیه ا   دور اول پس ا  استخراج مؤلفه :دور اول دلفی

. دشطراحی  مربوط به آن، ةمؤلف 13بعد و  سهنامه با توجه به پرسش. استاندارد، انجام گرفت نیمه

سا ی رهبری  ها در مفهوم کدام ا  مؤلفه میزان اهمیت هر»دهندگان به ایه سؤال که  پاسخ

کار گرفته  بهلیهرت  ةگان پنجها طیف  برای سنجش آن. دادند پاسخ می «استراتژیک نقدر است؟

 ها یا ابعادی دییر ا  دیدگاه پاسخیویان در مؤلفه کردن اضافهدر انتهای پرسشنامه، محلی برای . شد

. اول تحلیل شد ةشده، نتایج مرحل های تو یع آوری پرسشنامه پس ا  تهمیل و جمع. نظر گرفته شد

، 2های  برای تحلیل، گزینه. دشها آغا   اول، تحلیل پرسشنامه ةپرسشنامه در مرحل 12آوری  با جمع

. تأیید مؤلفه قلمداد شد ةبه منزل 5و  2های  عدم تأیید و گزینه ةه منزلب ،ا  طیف لیهرت 3و  1

 01هایی که حداقل  دهندگان بود به ایه معنی که مؤلفه درصد پاسخ 01ها اجماع  مالک تأیید مؤلفه

 .تأیید نهایی شد ،دهندگان آن را تأیید کرده بودند درصد پاسخ

و بیه  ،دور دوم دلفی طراحی ةول، پرسشناما ةهای مرحل با توجه به پاسخ :دور دوم دلفی

ه ب. دکریید أمؤلفه را ت پنجاول ضرورت حذف  ةتحلیل نتایج مرحل. دشاعضای پانل تو یع 

دهندگان خواسته  در ایه مرحله ا  پاسخ. دهندگان با خورد داده شد نتایج دور اول به پاسخ ،عبارتی

در ایه . ندکننتایج دور اول اعالم  بارةی خود را درتأیید یا عدم تأیید نظر نهای ةشد با انتخاب گزین
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های  مؤلفه همةنتایج نشان داد . دهندگان بود درصد پاسخ 01دور نیز مالک تأیید، اجماع حداقل 

شده  تأییدشده در دور اول در ایه دور نیز تأیید شد و میانییه ال م برای حضور در مدل طراحی

گویان شاخص دییری را برای حضور در توجه به اینهه پاسخبا . دست آوردندبرای دور سوم را به

با وجود . کافی حاصل شده است ةنیز تا اندا  نظریرسد اشباع مدل پیشنهاد نهردند، به نظر می

 .شدگویان آ مون شده ا  دیدگاه پاسخ ایه در دور سوم، مجدداً مدل طراحی

 رهایدریافت نظ. کلی انجام گرفتدور سوم دلفی برای دستیابی به یک هدف  :دلفی سومدور 

های دور دوم دلفی و تناسب ابعاد  شده بر مبنای تحلیل پرسشنامه مدل تدویه بارةنظران در صاحب

ها در قالب شهلی در اختیار اعضای  لفهؤابعاد و م همةبرای ایه منظور . های موجود بود لفهؤو م

دوم دلفی با  ةشده در مرحل د مدل طراحیدهنتایج تحلیل در ایه مرحله نشان می. پانل قرار گرفت

رسد اجماع به نظر می ،شاخصی جدید نهردن و به علت معرفی شدمؤلفه تأیید نهایی  20بعد و سه 

 .است بیان شده 3نتایج مراحل دلفی در جدول . حاصل شده است نظریو اشباع 
 

 مراحل دلفی دادن انجامنتایج . 3جدول ادامة  

 اه مؤلفه ابعاد مفهوم
درصد 

اجماع 

 دور اول

درصد 

اجماع 

 دور دوم

نتیجة 

 نهایی

رهبری 

 استراتژیک

 های فردی قابلیت

(Davies & Davies, 

2004) 

 Aslan et al., 2011; Crossan et) تفهر استراتژیک

al., 2008; Davies & Davies, 2004; Davies & 

Davies, 2010; Glanz, 2010; Hughes & 

Beatty, 2005, p.9; Rowe, 2001) 

 تأیید 26 26

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

Davies, 2010; Glanz, 2010; Davies & 

Davies, 2004) 
 تأیید 00 03

 Aslan et al., 2011; Crossan) قابلیت سا گاری

et al., 2008; Tutar, 2011; Davies & Davies, 

2004; ) 

 تأیید 03 03

 ,Aslan et al., 2011; Davies & Davies) تدبیر

2004) 
 تأیید 21 26
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 مراحل دلفی دادن انجامنتایج . 3جدول ادامة  

 اه مؤلفه ابعاد مفهوم
درصد 

اجماع 

 دور اول

درصد 

اجماع 

 دور دوم

نتیجة 

 نهایی

 تأیید 03 00 (Glanz, 2010) سا ی قابلیت شبهه

 ;Davies & Davies, 2010) نفوذ استراتژیک

Elenkov et al., 2005; Hughes & Beatty, 

2005, p.9; ) 

 تأیید 26 26

 ,.Hagen et al., 1998; Hitt et al) مداری اخالق

2010; Kiyak et al., 2011; Rowe, 2001; 

Quong & Walker, 2010 ) 
 حذف 02 05

 ,Davies & Davies, 2004; Glanz) نارضایتی

2010) 
 حذف 33 12

 های سا مانی قابلیت

(Davies & Davies, 

2004) 

 Aslan et al., 2011; Crossan et) اندا  ایجاد نشم

al. ,2008; Davies & Davies, 2010; Elenkov 

et al., 2005; Hitt et al., 2010; Tutar,2011; 

Mwiinga, 2011, p.13 ) 

 تأیید 26 26

 ;Crossan,et al,2008) گزینش استراتژی مناسب

Hitt et al., 2010; Rowe, 2001; Sosik et 

al.,2005; Tutar, 2011; Mwiinga, 2011, p.13) 
 تأیید 21 00

 ,Davies & Davies) ترجمه استراتژی به عمل

2004; Davies & Davies, 2010) 
 حذف 02 05

 ,.Hagen et al) ایجاد فرهنگ سا مانی اثربخش

1998; Hitt et al., 2010; Tutar, 2011; ) 
 تأیید 00 21

 ;Aslan et al., 2011) سرمایه انسانی ةتوسع

Davies & Davies, 2010; Hagen et al., 1998; 

Hitt et al., 2010; Mwiinga, 2011, p.13; 

Serfontein, 2010, p.55) 

 تأیید 00 03

 ;Hagen et al.,1998) های محوری ایجاد شایستیی

Hitt et al., 2010) 
 تأیید 21 26

 ,Aslan et al., 2011; Serfontein) ترویج نوآوری

2010, p.55; Sosik et al., 2005) 
 حذف 02 05
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 مراحل دلفی دادن انجامنتایج . 3جدول ادامة  

 اه مؤلفه ابعاد مفهوم
درصد 

اجماع 

 دور اول

درصد 

اجماع 

 دور دوم

نتیجة 

 نهایی

 ,.Aslan et al) استقرار ساختار سا مانی مناسب

2011; Crossan et al., 2008; Tutar, 2011; 

Davies & Davies, 2004 ) 
 تأیید 03 03

 حذف 05 60 (Davies & Davies, 2004) مؤثر ةتعییه نقاط مداخل

 ;Hagen et al., 1998) استقرار کنترل استراتژیک

Hitt et al., 2010) 
 تأیید 00 21

های محییی  قابلیت
 (121ص ،2306 دیوید،)

؛ 121ص ،2306 دیوید،) محیط اقتصادی تحلیل

 ؛ هانیر و ویله،213ص ،2305 پیرس و رابینسون،

 (62ص ،2306

 تأیید 211 211

؛ 121ص ،2306 دیوید،) فرهنیی -تحلیل محیط اجتماعی

هانیر و  ؛213ص ،2305 پیرس و رابینسون،

 (62،ص2306ویله،

 تأیید 21 03

 ،2306 دیوید،) ونیقان -تحلیل محیط سیاسی

؛ هانیر و 213ص ،2305 ؛ پیرس و رابینسون،121ص

 (62ص ،2306 ویله،

 تأیید 00 03

؛ پیرس 121ص ،2306 دیوید،) تحلیل محیط فناوری

 ،2306 ؛ هانیر و ویله،213ص ،2305 و رابینسون،

 (62ص

 تأیید 00 03

؛ پیرس 121ص ،2306 دیوید،) تحلیل محیط رقابتی

 (213ص ،2305 و رابینسون،
 تأیید 211 211

 

 (پيمایش) کمی ۀهای مرحل تحليل داده

 آمار توصيفی: بخش اول

به .  ن بودند درصد 2مرد و  درصد 26به لحاظ جنسیت . نفر ا  مدیران بودند 52دهندگان  پاسخ
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سال، و  51تا  22بیه  درصد 35سال،  21تا  31بیه درصد  22سال،  31 یر  درصد 2لحاظ سه 

لیسانس، و  درصد 53دیپلم،  فوق درصد 21به لحاظ تحصیالت . سال بودند 51بیشتر ا   درصد 11

بیه  درصد 26سال،  5کمتر ا  درصد  0 ،کار ةبه لحاظ سابق. لیسانس و باالتر بودند فوق درصد 30

 11بیشتر ا   درصد 2سال، و  22تا  25بیه  درصد 12سال،  22تا  21بیه  درصد 23سال،  2تا  5

 . ندسال بود

 آمار استنباطی: بخش دوم

طور  به 2گیری در جدول  معیارهای اعتبارسنجی مدل اندا ه: گیری های اندازه اعتبارسنجی مدل

های روایی، پایایی و توصیفی را برای همة متغیرهای  ایه جدول شاخص .شود خالصه بیان می

 .دهد پژوهش نشان می
 یی و توصیفیهای روایی، پایا شاخص. 4جدول                

 متغیرهای پنهان
متوسط واریانس 

   (AVE) استخراجی

  روایی ترکیبی

(CR)  

 آلفای کرونباخ
(CA)  

 میانگین

 1022/3 0111/1 0521/1 2165/1 های سا مانی قابلیت

 1022/3 2300/1 2205/1 6010/1 های فردی قابلیت

 0163/3 0005/1 2152/1 663/1 های محییی قابلیت

ها  گیری سا ه شده برای اندا ه  های انتخاب ایی سا ه که برای بررسی اهمیت نشانیرعالوه بر رو

نظر است به ایه معنا که  نیز در پژوهش حاضر مورد 2، روایی تشخیصیشود گرفته میکار  به

های دییر  گیری نسبت به سا ه مناسب را به لحاظ اندا ه یهای هر سا ه در نهایت تفهیه نشانیر

ها  گیری کند و ترکیب آن خود را اندا ه ةهر نشانیر فقط سا  ،تر به عبارت ساده. ندکنمدل فراهم 

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Composite Reliability (CR) 

3. Cronbach’s alpha (CA) 

4. Discriminant Validity 
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با کمک شاخص میانییه . خوبی ا  یهدییر تفهیک شوند های به سا ه همةباشد که طوری 

های مورد  سا ه همةشده  مشخص شد میانییه واریانس استخراج( AVE) شده واریانس استخراج

شاخص سا گاری ترکیبی نسبت مجموع بارهای عاملی  ،در واقع. ستا 5/1میالعه باالتر ا  

 2تا  1مقادیر آن بیه . استعالوه واریانس خیا ه متغیرهای مهنون به مجموع بارهای عاملی ب

شاخص . باشد 0/1مقدار ایه شاخص نباید کمتر ا  . و جاییزینی برای آلفای کرونباخ است است

ان متغیرهای مهنون یا سا ه را در  مان افزایش یک متغیر آلفای کرونباخ میزان بارگیری همزم

ستون آخر  .باشد 0/1و نباید کمتر ا   است 2تا  1مقدار ایه شاخص ا  . کند گیری می آشهار اندا ه

با توجه به  .دهد شده برای هر متغیر را به تفهیک نشان می های مشاهده ایه جدول متوسط نمره

مقادیر  بایدمتغیرهای پژوهش،  ةدهند تشهیل های لبرای سؤا یا گزینه پنجانتخاب طیف لیهرت 

دهندگان ا  وضعیت موجود  تا ار یابی پاسخ کردپاسخیویان را بررسی  هایحاصل ا  نظر

متغیرهای  همةشود،  مشاهده می 2طور که در جدول  همان. متغیرهای پژوهش مشخص شود

 .استوضعیت میلوب در سا مان  دهندة اند که نشان پژوهش باالتر ا  حد متوسط ار یابی شده
سا ش بیه کیفیت مدل ساختاری و مادل  ایه شاخص (: GOF) شاخص نیکویی برازش مدل

 :دهد و برابر است با شده را نشان می گیری اندا ه

               
 
 

1    

 و          که در آن 
 و  AVEمیاانییه      1

مادل را نشاان   ، 5/1 بایش ا   GOFشااخص   .اسات  1

اسات و   526/1بارای ایاه مادل مقادار شااخص نیهاویی بارا ش برابار         (. Chin, 1998) دهاد  می

های ایه پاژوهش باا سااختار عااملی و      داده ،تر به بیان ساده. استبرا ش مناسب مدل  دهندة نشان

نظاری   های با سا هها  ؤالهمسوبودن س کنندة مناسب دارد و ایه بیان ی یربنای نظری تحقیق برا ش

 .است

واریانس هر متغیر مهنون، باید برای ، شده دوم میانییه واریانس تبییه ةریششاخص  طبق

برای تشخیص ایه امر ابتدا جذر . ها باشد های مربوط به خودش بیشتر ا  سایر شاخص شاخص
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AVE ای که ایه متغیر مهنون با سایر  متغیر مهنون را محاسبه و سپس، حاصل با مقادیر همبستیی

. ها بیشتر باشد ا  مقادیر همبستیی AVEباید حاصل جذر . شود متغیرهای مهنون داشته مقایسه می

طور که  همان(. Fornell & Lacker, 1981)شود  ایه کار برای سایر متغیرهای مهنون نیز تهرار می

شده، برای همة  مشخص است، مقدار ریشة دوم شاخص میانییه واریانس تبییه 5در جدول 

برای مثال ریشة دوم میانییه واریانس . ها، ا  همبستیی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر استمتغیر

که ا  مقدار همبستیی ایه متغیر با سایر  به دست آمد درصد 22 عملهرد شرکت شدة برای تبییه

ضریب . استپاییه قیر اصلی ضرایب همبستیی پیرسون نشان داده شده . متغیرها بیشتر است

منفی و معهوس بیه دو  ةرابی ةدهند و ضریب منفی نشان ،مثبت و مستقیم ةرابی ةدهند انمثبت نش

 . ندمعنادار درصد 2ضرایب در سیح خیای کمتر ا   همة. استمتغیر 
 

 ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک. 5جدول 

 متغیرهای پنهان ( ) ( ) ( ) (4)

 عملهرد شرکت 22/1   

 های سا مانی ابلیتق 2602/1 021/1  

 های فردی قابلیت 2220/1 502/1 01/1 

 های محییی قابلیت 1002/1 2655/1 2622/1 022/1

 .دهد را نشان می( AVE)شده  قیر اصلی ریشة دوم میانییه واریانس تبییه **                  

-t)اداری مدل تحلیلی پژوهش را در حالت تخمیه ضارایب اساتاندارد و معنا    3و  1های  شهل

value )تواناد هام باه عناوان یاک متغیار        هر متغیر در مدل معادالت ساختاری مای . دهند نشان می

هاای فاردی، ساا مانی و     متغیرهاای قابلیات  .  ا در نظر گرفتاه شاود    ا و هم یک متغیر برون درون

، تی  ةآماار  کاارگیری  باه ضرایب باا  همة . باشند  ا می و متغیر عملهرد شرکت درون  ا محییی برون

ضاریب مسایر در سایح     ،باشاد  بیشتر 26/2 ا  تی ةاگر مقدار آمارطبق ایه مدل، . شوند آ مون می

  .استمعنادار  درصد 25اطمینان 
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 مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد . 2 شکل
 

 
 

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

 .شده استنشان داده  های ه، نتایج آ مون فرضی6 جدول در: پژوهش های هفرضیآزمون  نتایج
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 پژوهش های فرضیه ة آزمون، سطح معناداری و نتیجة تیضرایب مسیر، آمار. 6جدول

 نتیجه سطح معناداری ضریب تعیین آمارة تی ضریب تأثیر های پژوهش فرضیه

 301/1 156/1 عملهرد شرکت <-های سا مانی  قابلیت

121/1 

12/1P< ییدأت 

 ییدأت >15/1P 211/2 352/1 عملهرد شرکت <-های فردی  ابلیتق

 رد <P 15/1 -220/1 -122/1 عملهرد شرکت <-های محییی  قابلیت

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

برای اثر تی ، مقدار ه استنشان داده شد 6که در جدول  تی ةیب مسیر و آماراطبق ضر

. استتوان گفت و معنادار  لذا می. محاسبه شده است 26/2های سا مانی و فردی، بزرگتر ا   ابلیتق

توان گفت در  لذا می. محاسبه شده است 26/2های محییی، کونهتر ا   برای اثر قابلیت تیمقدار 

ری دار به لحاظ آما امعن یهای محییی بر عملهرد دارای اثر قابلیت درصد 5سیح خیای کمتر ا  

در های فردی، سا مانی و محییی  دهد سه متغیر قابلیت مقدار ضریب تعییه نشان می. نیست

با توجه به مقدار ضریب استاندارد . دهند ا  تغییرات عملهرد را توضیح می درصد 1/12 مجموع،

مقدار ضریب بیشتری )است های سا مانی  های فردی بیش ا  قابلیت توان گفت سهم قابلیت می

 (.دارد

 بحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر  ،شد بیانطور که پیش ا  ایه  همان

ا  آنجا که . شده در بورس اوراق بهادار تهران است محورِ پذیرفته های تهنولوژی عملهرد شرکت

نخست  ةها مرحل شناسایی آن ،است شدههای رهبری استراتژیک کمتر پژوهش  ابعاد و مؤلفهدربارة 

 . شد جرایابی به ایه هدف روش دلفی ا برای دست. دهد را شهل می( بخش کیفی) پژوهش

مؤلفه  20بعد و  سههای مراحل دلفی، الیوی رهبری استراتژیک با  اساس تحلیل داده بر

ایه بُعد به : های فردی بُعدِ قابلیت. 2 :شرح است ایه های تأییدشده به ابعاد و مؤلفه. استخراج شد

. کند میهای فردیِ مورد نیا  برای رهبری در سیح استراتژیک سا مان اشاره  ها و توانمندی لیتقاب

ند ا  تفهر استراتژیک، قابلیت جذب، قابلیت سا گاری، تدبیر، قابلیت ا های ایه بُعد عبارت مؤلفه

های  و توانمندی ها ایه بُعد به قابلیت: های سا مانی بُعدِ قابلیت. 1 ؛سا ی، و نفوذ استراتژیک شبهه
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های ایه بُعد  مؤلفه. کند میسا مانیِ مورد نیا  برای رهبری در سیح استراتژیک سا مان اشاره 

اندا ، گزینش استراتژی مناسب، استقرار ساختار سا مانی مناسب، ایجاد  ایجاد نشمند ا  ا عبارت

ی، و استقرار کنترل های محور انسانی، ایجاد شایستیی ةسرمای ةفرهنگ سا مانی اثربخش، توسع

های محیییِ مورد نیا   ها و توانمندی ایه بُعد به قابلیت: های محییی بُعدِ قابلیت. 3؛ استراتژیک

تحلیل ند ا  ا های ایه بُعد عبارت مؤلفه. کند میبرای رهبری در سیح استراتژیک سا مان اشاره 

قانونی، تحلیل محیط  -فرهنیی، تحلیل محیط سیاسی -محیط اقتصادی، تحلیل محیط اجتماعی

 .فناوری، و تحلیل محیط رقابتی

، هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملهرد (بخش کمی) دوم ةدر مرحل

در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو، شده  محورِ پذیرفته های تهنولوژی شرکت

 یابی به ایه هدف روش پیمایشی برای دست. های برقی، شیمیایی، و مواد دارویی است دستیاه

الیوی مفهومی پژوهش موضوع،  متون نظریاول و نیز  ةاساس نتایج مرحل بر. ه شدکار گرفت به

های  نتایج آ مون فرضیه. های پژوهش شهل گرفت بر مبنای الیوی مفهومی، فرضیه. ترسیم شد

مانی تأثیر معنادار بر های سا  های فردی و قابلیت دو بُعدِ قابلیت که پژوهش حاکی ا  آن است

های محییی  یعنی اثر قابلیت. کند های محییی صدق نمی قابلیت نتیجه برایاما ایه  دارندعملهرد 

های فردی،  مقدار ضریب تعییه نشان داد سه متغیر قابلیت. بر عملهرد شرکت معنادار نیست

  .دهند ا  تغییرات عملهرد را توضیح می درصد 1/12 در مجموع،سا مانی و محییی 

. گذارد رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت تأثیر می دهد نشان میطور کلی، نتایج پژوهش  هب

همخوانی کامل ( 1121) و سرفونتیه( 1122) های ثروت و همهاران نتایج پژوهشایه یافته با 

کرد که ان بیتوان با درنظرگرفته متغیرهای میانجی  نیز می( 1122) نتایج پژوهش اَسالنبارة در. دارد

نشان ( 1122) پژوهش اسالن ةنتیج. همخوانی دارد یادشدهنتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

پیشیه،  های با توجه به اینهه بر مبنای پژوهش. داردداد رهبری استراتژیک اثر مثبت بر نوآوری 

ایه پژوهش با  ةتوان نتیجه گرفت نتیج بنابرایه، می .شودمنجر تواند به بهبود عملهرد  نوآوری می

همچنیه، نتیجة ایه پژوهش با متون نظری موضوع که . ها در یک راستا است پژوهش آن ةنتیج
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  یرا. نیز همخوانی دارد ،داند می( Tutar et al., 2011)هدف اولیة رهبری استراتژیک را کسب سود 

 .    شد کار گرفته به های سودآوری برای سنجش عملهرد در ایه پژوهش شاخص

توان  شد که می ترسیم، مدلی ا  رهبری استراتژیک (دلفی) اساس نتایج بخش کیفی پژوهش بر

مدل  ،گرفته است انجامهای آن توسط خبرگان داخلی  گفت ا  آنجا که اعتبارسنجی ابعاد و مؤلفه

بنابرایه، ا  دستاوردهای پژوهش حاضر در ایه بخش ا  نتایج، کمک به . سا ی شده است بومی

 ةهای داخلی موجود در  مین تواند پژوهش ی مفهوم رهبری استراتژیک است و مینظر ةتوسع

 . ها هدایت کند ها و شرکت رهبری را به سمت رهبری در سیح استراتژیک سا مان

های  رواج رهبری مدیریتی و فقدان رهبری استراتژیک یهی ا  مسائل اساسی است که سا مان

سا مان سروکار دارند و  ةهای رو مر با فعالیت طور عمده بهرهبران مدیریتی . ندمدرن با آن مواجه

نتایج پژوهش (. Rowe, 2009)تغییر در سا مانند بلندمدت برای رشد و ایجاد  یاندا  فاقد نشم

با توجه به تغییرات . دارد دهد رهبری استراتژیک تأثیر معنادار بر عملهرد شرکت حاضر نشان می

های مورد میالعه، به موضوع رهبری در سیح استراتژیک  کتشود شر شتابان محییی، توصیه می

 . توجه بیشتری کنندشرکت مبذول 

 پيشنهادها

هاای   تاأثیر قابلیات   دهد نشان میاول  ةآ مون فرضی ةنتیج: پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

 ةیو ضریب مسیر فرض استنیا  رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت مثبت و معنادار  فردی مورد

های سا مانی  تأثیر قابلیت دهد نشان میدوم  ةآ مون فرضی ةبه همیه ترتیب، نتیج. است  352/1 اول

نیا  رهبری استراتژیک بر عملهرد شرکت مثبت و معنادار بوده و ضریب مسیر ایه فرضیه نیز  مورد

شاود   نهاد مای های مورد میالعاه پیشا   ریزان ارشد شرکت به مسئوالن و برنامهبنابرایه، . است 156/1

رهبری اساتراتژیک، ماوارد ذیال را مادنظر      ةهای خود ا  طریق توسع جهت بهبود عملهرد شرکت

 :داشته باشند

عهده دارند و به نوعی رهبر  هها را ب که مدیران ارشد مسئولیت عملهرد کلی شرکت  ا  آنجا. 2

اییزینی ایه به هنیام انتخاب و ج شود  پیشنهاد می ،شوند استراتژیک شرکت محسوب می
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ار یابی رهبری استراتژیک را  ةها در حو  های آن ها و توانمندی دسته ا  مدیران، قابلیت

 .کنند

های مورد  به شرکت اند های رهبری آموختنی و اکتسابی ها و مهارت که توانمندی ا  آنجا. 1

مدیران ارشد های  ها و توانمندی قابلیت ةهایی را جهت توسع برنامه شود  میالعه پیشنهاد می

 .کنندرهبری استراتژیک تدویه و اجرا  ةدر حو 

تریه ضروریات پذیرش ضرورت داشته نیاه استراتژیک در مدیران ارشد ا  جمله مهم. 3

های آمو شی برای تقویت  شود، برنامه پیشنهاد می. مسئولیت در سیوح باالی سا مان است

 . شود تفهر استراتژیک در ایه دسته مدیران تدویه و اجرا

 ةهای غیرمرتبط با حو  التحصیل رشته های مورد میالعه فارش ه اغلب مدیران شرکتک ا  آنجا. 2

ریزی،  های آمو شی در ارتباط با اصول برنامه دوره شود  پیشنهاد می اند، مدیریت و رهبری

 .طراحی ساختار سا مانی و مدیریت نیروی انسانی برای ایه دسته ا  مدیران برگزار شود

 يشنهاد به پژوهشگران آتیپ

 :شود برمبنای نتایج تحقیق پیشنهادهای  یر میرح می

شناسایی متغیرهایی که نقش میاانجی را در رابیاة میاان رهباری اساتراتژیک و عملهارد        .2

 .کنند شرکت ایفا می

هاای   های سودآوری برای سنجش عملهرد شرکت ا  محادودیت  استفادة صرف ا  شاخص .1

شاود پاژوهش حاضار را باا      به محققاان آتای پیشانهاد مای    . یدآ ایه پژوهش به حساب می

 .های مالی و غیرمالی عملهرد تهرار کنند کارگیری سایر شاخص به

های تجااری آ ماون    شده برای رهبری استراتژیک، در بافت شرکت ا  آنجا که مدل ترسیم  .3

تای و  هاای دول  پاذیری آن، ا  نظرهاای مادیران ساا مان     شود جهت تعمیم شد، پیشنهاد می

 .بهره گرفته شود عمومی نیز

ها، غنای  های تحقیق کیفی مانند نظریة برخاسته ا  داده شود ا  طریق سایر روش پیشنهاد می .2

 . مدل و متغیرهای بیشتری در مدل لحاظ شود
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