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 چكيده

روش پـژوهش  . باشـد  هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش رهبري استراتژيك بر عملكرد سـازماني كاركنـان  صـنعت بـرق اسـتان اصـفهان مـي       
حجـم نمونـه از   . باشـد نفر مـي   420جامعه آماري، كاركنان شاغل صنعت برق استان اصفهان به تعداد . باشدهمبستگي مي –كاربردي از نوع توصيفي

ابـزار پــژوهش شــامل پرسشـنامه رهبــري اســتراتژيك هيــت و   . نفــر محاســبه شــد 120گيــري تصــادفي سـاده،  طريـق فرمــول كــوكران و روش نمونـه  
و بـراي عملكـرد    89/0پايايي ابزار از طريق ضـريب آلفـاي كرونبـاخ بـراي رهبـري اسـتراتژيك       . باشدمي و عملكرد سازماني اچيو) 1995(همكاران
هاي همبستگي گشتاوري پيرسـون و رگرسـيون گـام بـه گـام مـورد تجزيـه و         ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمونداده. به دست آمد 83/0سازماني 

 .  تحليل قرار گرفت
هـاي رهبـري    از بـين مؤلفـه  . هـاي آن بـا عملكـرد سـازماني رابطـه مثبـت و معنـادار وجـود دارد        هبري اسـتراتژيك و مؤلفـه  نتايج نشان داد بين ر

بينـي ابعـاد عملكـرد    هاي استراتژيك قابليـت پـيش  مسير استراتژيك، توسعه منابع انساني، فرهنگ همكاري اثربخش و كنترل استراتژيك چهار مؤلفه
 .  سازماني را داشتند
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 مقدمه
علم مديريت در حكم يك حوزه مدرن از معرفت بشري از مجموع عوامل مؤثر بر موفقيت سازمان، بر نقـش مـديران و   

گـردد و  اصلي هـر سـازمان محسـوب مـي    رهبري يكي از فرآيندهاي ). 1389 قنبري و رجبي،( ورزدرهبران بسيار تأكيد مي
مطالعات متعدد حاكي از آن هستند كه هر سازمان بـراي نيـل   . هاي رهبري مديران آن متكي استوري سازمان به شيوه بهره

كنيم با توجه به تغييرات  امروزه هر چه به سمت آينده حركت مي. به اهداف، شيوه خاصي از رهبري و مديريت را الزم دارد
انـد  رو شـده بيني روبهها با مشكالت غير قابل پيشها، رهبران سازمانها و بنگاهتر شدن محيط و اداره سازمانيچيدهسريع و پ

محمـدي و  گـل ( طلبـد ها مـي پذيري باالي آنها را در رفع مشكالت و مواجهه با محيط پر تالطم پيرامون سازمان كه انعطاف
 ).1392 همكاران،

بـراي   باشـد بلكـه فرآينـدي اسـت كـه رهبـر      د يا گروهي از افراد در موقعيت كاري نمـي رهبري فقط مختص رهبري فر
رهبري به رفتار يا نگرش يـك رهبـر بـراي منسـجم كـردن و      . شودهاي گوناگون درگير ميدستيابي به هر هدفي در فعاليت

بـودن رهبـر آن بسـتگي دارد و چنـين     بنابراين، اثربخشي هر سـازمان بـه اثـربخش    . هدايت افراد به سوي اهداف اشاره دارد
 ).2013 كارامات،( گيردرهبري سبك رهبري اثربخش را به كارمي

-در عصـر حاضـر، سـازمان   ... با توجه به سرعت شتابنده تغييرات و تحوالت علمي، تكنولوژيك، اجتماعي، فرهنگي و 

امـروزي، بتواننـد مسـير تغييـرات و      شـوند كـه عـالوه بـر همـاهنگي بـا تحـوالت جامعـه        هايي موفق و كارآمد محسوب مي
بيني كرده و قادر باشند كه اين تغييرات را در جهـت ايجـاد تحـوالت مطلـوب بـراي سـاختن       ها را در آينده پيشدگرگوني

لذا هدف هـر سـازماني تنهـا حفـظ بقـاء نيسـت، بلكـه تثبيـت         ). 1392 محمدي و همكاران، گل( اي بهتر هدايت كنندآينده
هـا تأكيـد   ادبيات گذشته بر نقش مهم رهبري در دستيابي به عملكرد سـازمان . ريق بهبود عملكرد استموجوديت خود از ط

كنند كه نقش رهبري براي يك سازمان در دستيابي به سطح بـااليي از عملكـرد اهميـت     برخي از مطالعات بيان مي. كنندمي
ي صريح و آشكار رهبري دارند و بدون يك رهبري هاي خيلي اندكي يك استراتژسازمان). 2013 كارامات،( اساسي دارد

0Fمـور پاس( هاي سازمان تنها روي كاغذ باقي خواهد مانددرست و مناسب، استراتژي

اشـاره  ) 2008( 2مونتگـومري ). 2014 ،1
 ،3ينسـرفونت ( دهند تا درباره اسـتراتژي و آينـده بـه تفكـر بپردازنـد      كند كه تعداد اندكي از رهبران به خودشان اجازه ميمي

2010.( 
ها بـه عنـوان متغيـري قـوي و مهـم بـراي       كند كه اين سبكهاي رهبري و مديريتي بيان ميهاي مرتبط با سبك پژوهش

نيـاز جامعـه بـه رهبـران و عملكـرد آنـان       . شـوند انديشيدن در مورد رفتار مديريتي و تأثير آن بر عملكرد مدير محسوب مـي 
اثربخش، بارها در مقياس ملي در تاريخ هر كشور و در مقيـاس محلـي در گذشـته هـر     تأثير رهبران . موضوعي بديهي است

 ).1392 سعادتي و همكاران،( شود سازمان به وضوح نمايش داده مي
ها به رهبراني نياز دارند كـه بـه   براي داشتن عملكرد باال، سازمان. پذير و سازگار باشندرهبران يك سازمان بايد انعطاف

رهبران نياز دارنـد تـا از ايـن    .نفعان و عوامل محيطي كه در آن فعاليت دارند، پاسخ دهندل تغيير مشتريان، ذينيازهاي در حا
رهبري استراتژيك شـامل  ). 2012 ،4تيگپن و همكاران( ها تالش كنندعوامل آگاهي پيدا كنند و براي به كارگيري مؤثر آن

                                                      
1. Pasmore    2. Montgomery   3. Serfontein 
4. Thigpen et al 
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1Fالهترو و آويـل ( ها استبه كارگيري استراتژي

تواننـد پيامـدهاي سـازماني را از طريـق     رهبـران اسـتراتژيك مـي   ). 2013 ،1
  ).2013 ،2سيكس و همكاران( هاي شخصي خود تحت تأثير قرار دهندانتخاب

هـاي رهبـري   كه ايـن تعريـف بـه اسـتراتژي    . در بسياري از موارد، عملكرد به عنوان رسيدن به هدف تعريف شده است
لـدگارد بـرو و   ( شده براي كمـك بـه كاركنـان در رسـيدن بـه اهـداف سـازماني اسـت        شود كه رفتارهاي تعيين  مربوط مي

هـا بـراي ارتقـاي عملكـرد در راسـتاي رقابـت بـا محـيط         تواند به سازمانرهبري استراتژيك اثربخش مي).2014 ،3همكاران
فهم اين موضـوع وجـود دارد   با گسترش نقش رهبران استراتژيك نياز به ). 2012 وندي لير،( غيرقابل پيش بيني ياري رساند

 ).2014 اوزر و تيناتپ،( كه چگونه رهبران بيشترين تأثير مثبت را روي عملكرد سازماني دارند
در . انـد  هـاي رهبـري و عملكـرد پرداختـه    هاي گوناگون داخلي و خارجي اندكي به بررسي رابطه انواع سـبك پژوهش 

انـد، رهبـري اسـتراتژيك از عوامـل مهـم و مـؤثر در       ابطه پرداختـه هاي خارجي كه به بررسي اين رچندين مورد از پژوهش
با توجه به تغييرات شتابان عصر حاضر، نقش رهبري استراتژيك در عملكـرد سـازماني   . ارتقاي عملكرد سازماني بوده است

وبي تشـخيص دهنـد و   عصر حاضر به رهبراني نياز دارد كه بتوانند نيازهاي كاركنان خود را به خ. كند جلوه بيشتري پيدا مي
كـه ايـن   . هاي ديگر وارد رقابت سالم شوندسازمان را در جهت رسيدن به اهداف راهبردي هدايت كنند و بتوانند با سازمان

شركت توزيع نيروي بـرق اسـتان   . امر نيازمند كسب مزيت رقابتي از طريق به كارگيري رهبري استراتژيك در سازمان است
هايي است كه با توجه به ماهيت و گستردگي وظايف، نيازمند به كارگيري رهبري اسـتراتژيك  ناصفهان نيز از جمله سازما

با توجه به اهميت هر دو مقوله رهبري و عملكرد در سازمان و ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دو مفهوم بـر  . توسط مديران است
مقوله بپردازد و در اين راسـتا، هـدف پـژوهش،     اساس ادبيات پژوهشي، پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسي رابطه اين دو

 .باشدبررسي رابطه رهبري استراتژيك و عملكرد سازماني در صنعت برق استان اصفهان مي
 4رهبري استراتژيك

هـا ارتبـاط برقـرار    آورد و در يـك سـازمان بـا آن   رهبري يك فرآيند است و يك رهبر اثربخش تيمي را به وجـود مـي  
در اواسـط  . عبارت رهبري استراتژيك از كار روي مديريت استراتژيك آشـكار شـد  ). 2011 5همكاران،كياك و ( كند مي

بـا ايـن   . در رهبري به سوي مطالعه رهبري استراتژيك آغـاز شـد   6از مطالعه نظارت) دگرديسي( يك تغيير روش 1980دهه 
و مطالعه تيم مديريت ارشد در مركزيـت قـرار   هاي رده باالي مديريت تغيير بر موضوع تازه كشف شده تأكيد شد و تئوري

وندي ( شناخته شده است 21ها در قرن رهبري در سطح استراتژيك به عنوان يكي از مسائل اساسي پيشروي سازمان. گرفت
 ).2012 لير،

اتژيك پذيري پايدار، تفكر استر ، رهبري استراتژيك را، توانايي شخص براي پيش بيني، انعطاف)1999( 7آيرلند و هيت
رهبـري  . انـد و كار با ديگران براي شروع تغييرات كه آينده مطمئنـي را بـراي سـازمان ايجـاد خواهـد كـرد، تعريـف كـرده        

گيري روزانه است كه موجـب بقـاي سـازمان در دراز مـدت      استراتژيك توانايي تأثيرگذاري داوطلبانه بر ديگران با تصميم
 ).2012 لير،وندي( شودمي

                                                      
1. Lahtero & Awale    2. Six et al  3. Ladegaard Bro et al 
4. Strategic Leadership    5. Kıyak et al  6. Supervisory  
7. Ireland  & Hitt 
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2Fرهبري استراتژيك نظريه پلكانينظريه اصلي پشت 

توسـعه داده شـده   ) 1984( 2است كـه توسـط هامبريـك و ماسـون     1
هاي جمعيت شناختي رهبران ارشد مانند سن، تحصيالت و تجربه بر نوع و ميزان اطالعاتي بر طبق اين تئوري، ويژگي. است

 دهـد اسـتراتژيك و عملكـرد مـالي را مـورد تـأثير قـرار مـي       هاي گذارد و اين هم تصميمكنند، تأثير ميكه آنها استفاده مي
 ). 2011 كياك و همكاران،(

ريزي استراتژيك به مديريت استراتژيك و سپس به تفكر استراتژيك، بازتابي از تغييرات استراتژي از طرح الگوتكامل 
ثباتي در با سطوح باالتري از بي 1984 بود و به ويژه از 1950اقتصادي، فناوري و اجتماعي است كه آغاز آن در اواسط دهه 

). 1392 محمـدي و همكـاران،  گل( ها را با نيازهاي جديدي رو به رو كردمحيط، اوج گرفت و فرآيند استراتژي در سازمان
هاي يـك سـازمان بـراي    كند كه رهبري استراتژيك يك سازمان نقش اساسي را در توسعه قابليتاشاره مي) 2004( 3بايك

 ). 2011 كياك و همكاران،( كندياي رقابتي و عملكرد ايفاء ميگسترش مزا
هـاي تفكـر   گيـري، مهـارت  توانند از طريـق تفكـر دربـاره مسـائل و مشـكالت پيچيـده و چگـونگي تصـميم        رهبران مي

-كه رهبران اين بخش اساسي از تفكـر اسـتراتژيك را درك مـي   هنگامي. استراتژيك خود را به طور اثربخشي توسعه دهند

 ).  2012 تيگپن و همكاران،( هاي تفكر استراتژيك ياري رسانندتوانند به ديگران در توسعه مهارتها ميكنند، آن
، شـش معيـار اساسـي    )2009( 6و جوسـت و فـوري  ) 2001( 5، هيت و همكاران)1998( 4مطابق با نظر هاگن و همكاران

هـاي اصـلي، توسـعه سـرمايه انسـاني،      برداري و حفظ شايستگيتعيين مسير استراتژيك، بهره: رهبري استراتژيك عبارتند از
 ).2012 وندي لير،( هاي استراتژيك هاي اخالقي و ايجادكنترلحفظ فرهنگ همكاري اثربخش، تأكيد بر شيوه

هـاگن و  . شـوند هايي هستند كه به عنـوان منبـع مزيـت رقـابتي سـازمان شـناخته مـي       هاي اصلي منابع و قابليتشايستگي
) كاركنان به عنوان يك سرمايه ارزشمند( هاي نيروهاي سازمانسرمايه انساني را به عنوان دانش و مهارت) 1998( نهمكارا

-هاي ارتباطي مورد مالحظه قرار ميگيري، اقدامات و ارتباط و شبكهفرهنگ سازماني با الگوهاي تصميم. كنندتعريف مي

باشد و رهبران استراتژيك بر رفتارهاي اخالقي در سازمان تأكيد درست مياي از استانداردهاي رفتار اخالق مجموعه. گيرد
كنترل . ها در اطمينان از دستيابي به پيامدهاي مطلوب استراتژيك ضرورت دارندها براي كمك به سازمانمراقبت. ورزندمي

در ادامه مدل ).همان(ب تمركز دارنداستراتژيك در زمينه اقدامات استراتژيك به منظور دستيابي به پيامدهاي مطلوب و مناس
 . رهبري استراتژيك ارائه شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. Upper Echelon Theory   2. Hambrick & Mason  3. Baik 
4. Hagen et al    5. Hitt et al   6. Jooste & Fouri 
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 .2012،  به نقل از وندي لير، )2001(هيت و همكاران: منبع، مدل رهبري استراتژيك: 1شكل 

 
3Fعملكرد سازماني

1 
عملكرد در لغت يعني حالت و كيفيت كاركرد؛ بنابراين، عملكرد سازماني يك سازه كلي است كه بر چگونگي انجـام  

عملكـرد سـازمان را بـه عنـوان بازتـاب تمركـز محيطـي هريـك از         ) 2011( 2چيچ ژن. كنددادن عمليات سازماني اشاره مي
 ).1393 شـمس و همكـاران،  ( كند كه ايـن بازتـاب، درجـه تحقـق اهـداف سـازماني اسـت       كاركردهاي سازمان تعريف مي

پـور و  عبـاس ( نمايـد  گيري مـي عملكرد سازماني شاخصي است كه چگونگي تحقق اهداف يك سازمان يا مؤسسه را اندازه
 ).1389 باروتيان،
، عملكرد سازماني را انتقال دروندادها به سوي برونـدادها بـراي دسـتيابي بـه پيامـدهاي مشـخص تعريـف        )2002( 3چن

كنند كه براي در خصوص شرح دادن مفهوم عملكرد سازماني بيان مي) 2006( 4لبنس و يوسكي). 2013 كارامات،( كند مي
چنين در تعريف عملكـرد  هم. گيري كمي نتايج باشيمري است قادر به اندازهگزارش دادن سطح عملكرد يك سازمان ضرو

هـاي مـالي و غيرمـالي اسـت كـه اطالعـاتي را در خصـوص ميـزان         اي از شـاخص عملكرد  مجموعـه : كنندسازماني بيان مي
 ). 2011 ،5گاوريا و همكاران( دهددستيابي به اهداف و نتايج ارائه مي

تر، كارمند بايد تا حـدي ميـل و   به عبارت ساده». كنش انگيزش و توانايي است«د كه عملكرد تحقيق اتكينسون نشان دا
در اين ميان هرسي و گلداسميت به منظور كمـك بـه مـديران در تعيـين     . هاي الزم براي انجام تكليف را داشته باشد مهارت

 حل اين مشكالت، هفت متغير مربوط به  هاي تغيير به منظورعلت وجود مشكالت عملكرد و به وجود آوردن استراتژي

                                                      
1. Organizational Performance   2. Chich-Jen  3. Chen  
4. Lebans&Euske     5. Gavrea & et al 

رهبري استراتژيك 
 اثربخش

تعيين مسير 
 استراتژيك

-حفظ شايستگي

 هاي اصلي

توسعه سرمايه 
 انساني

فرهنگ همكاري 
 اثربخش

هاي تأكيد بر شيوه
 اخالقي

هاي ايجاد كنترل
 استراتژيك  
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4Fاين هفت متغير كه مدل اچيو. مديريت عملكرد اثربخش را از ميان بقيه انتخاب نمودند

 : دهند عبارتند ازرا تشكيل مي 1
 آميز يك وظيفه؛هاي قابل انتقال، به منظور انجام موفقيتدانش و مهارت: 2توانايي
 چگونگي انجام آن؛ درك و پذيرش نحوه كار، محل و: 3وضوح
 كمك سازماني كه پيرو براي تكميل و اثربخشي كار به آن نياز دارد؛: 4حمايت

 انگيزش براي كامل كردن تكليف خاص؛: 5انگيزنده
 بازخورد روزانه عملكرد و مرورهاي گاه به گاه؛ :6ارزيابي

 هاي مدير در مورد منابع انساني و مناسب بودن و حقوقي بودن تصميم: 7اعتبار
توانند حتي با وجود داشتن تمام توانايي، وضوح، حمايت و انگيزه الزم بـراي شـغل، بـاز    عوامل خارجي كه مي: 8محيط

 ).1389 ، به نقل از رحيميان و همكاران،2003هرسي و بالنچارد، ( هم بر عملكرد تأثير بگذارند

با . آفرين بنا نهاده شده استهبري استراتژيك تا حد زيادي بر مبناي رهبري تحولها، سبك رمطابق با برخي از پژوهش
هـاي گونـاگون، بـه ارتبـاط آن بـا      ها در پـژوهش توجه به ارتباط رهبري استراتژيك با اين نوع رهبري و ارتباط نزديك آن

 . شوداي اشاره ميعملكرد سازماني و تفاوت آن با رهبري مراوده
بـه   1973دهد، واژه رهبري تحول آفرين براي اولين بار توسط دانتون در سـال  مطالعات نشان مي: 9آفرينرهبري تحول 

برنـز اولـين   . آن را به كـار نبردنـد، مشـهور نشـد     10ها به وسيله برنزكار گرفته شد ولي اين اصططالح تا زماني كه كالسيك
، باسمدلي مـدلي از رهبـري ارائـه    1985تحقيقات برنز، در سال  پيرو. آفرين را به كار بردكسي بود كه مفهوم رهبري تحول

آنـان معتقـد   . كـرد آفـرين را تجـويز مـي   اي و تحولهاي ثبات و تحول سازماني، به ترتيب رهبر مراوده داد كه براي موقعيت
هي و پـذيرش الزم  گيرد كه رهبر عاليق و منافع كاركنانش را توسعه بخشيده و آگـا بودند، اين نوع رهبري زماني شكل مي

را براي انجام مأموريت در آنان ايجاد و كاركنان را به سمت فراسوي منافع خويش و با اولويت دادن منافع گروهي بر منافع 
 ).1392 محمدي و همكاران،گل( فردي برانگيزاند

چنين، هم. كند پيدا ميآفرين به سطوح بااليي از تعهد، انگيزش، اعتماد و عملكرد در محيط سازمان دست رهبري تحول
آفـرين و  مطالعـات بسـياري ارتبـاط مثبـت بـين رهبـري تحـول       . تأثير مثبتي روي عملكرد فـردي و پيامـدهاي سـازماني دارد   

اين رهبري  افراد را به عملكـرد بـاالتر   ).  2013كارامات،(اندپيامدهاي آن در سطح فردي و سطح سازماني را گزارش كرده
هـا  دهنده باالترين انگيزه در افراد اسـت و بـه نيازهـاي گونـاگون آن    اين نشان. دهدمان سوق مياز عاليق شخصي براي ساز

كنـد تـا رهبـران خودشـان     آفرين زيردستان را آماده مي رهبري تحول. دهدمانند رشد، خود شكوفايي، عزت نفس پاسخ مي
شـود و عالقـه كاركنـان را    در يـك سـازمان مـي   آفرين موجب عملكرد باال رهبري تحول). 2012تيگپن و همكاران،( باشند

 ).2012 ،11زهير و همكاران( دهدبهبود بخشيده و ارتقاء مي
توسـعه   14باسام ايجاد شد و توسط برنارد ) 1978( 13و تحول گرا توسط جيمز برنز 12اياولين تمايز بين رهبري مراوده 

اند تا انجام دهند، پاداش ها خواستهبراساس آنچه كه رهبران از آناي به كاركنان بر طبق نظر باس، رهبران مراوده.  داده شد

                                                      
1. ACHIEVE Model   2. Ability  3. Clarity 
4. Help     5. Incentive  6. Evaluation 
7. Validity    8. Environment  9. Transformational Leadership 
10. Burns    11. Zehir & et al  12. Transactional Leadership 
13. James Burns    14. Bernard M. Bass 
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اي بـه عبـارت ديگـر، رهبـري مبادلـه     . برنددهند اما رهبران تحولي آگاهي كاركنان را از اهميت اهداف سازماني باال ميمي
شوند در حالي كارها مي تشويق به انجام) بدون تغيير( يك استراتژي رهبري است كه كاركنان از طريق عالقه شخصي خود

 ).2014 لدگارد برو و همكاران،( گذارندها تأثير ميكه رهبران تحولي بر عملكرد كاركنان از طريق ايجاد تحول در آن
كند اين بينش را با كاركنـان  رهبر تحولي بينشي از اهداف مهم سازمان را با يك روش صحيح توسعه داده و تالش مي 

هاي مشروط بـراي متقاعـد كـردن كاركنـان بـراي عمـل بـر        ها و پاداشاي شامل موافقترهبري مراوده. به اشتراك بگذارد
چنـين مسـتلزم اسـتفاده از پيامـدها يـا عواقـب       هـم . باشـد اساس عالقه شخصي در روشي كه براي سازمان سودمند است، مي

5Fعملكردي مشروط شامل پاداش نقدي محسوس

كاربرد اين سـه  . است 3اداش مشروطو پ 2، پاداش غير نقدي غير محسوس1
-اين دو نوع اسـتراتژي . سازداي بر عملكرد و تالش كاركنان را ضروري مي نوع پيامدهاي مشروط نياز نظارت رهبر مراوده

بلكه بايد به صورت تركيبي به منظور دستيابي به عملكرد مورد انتظار مورد استفاده قـرار  . در تضاد نيستند هاي رهبري لزوماً
يشـتري از تـالش و   كنـد و منجـر بـه بـه سـطوح ب     گرا اثر مثبت رفتارهاي با پاداش مشروط را تقويت مـي رفتار تحول. رندگي

-چنين نشـان مـي  هاي رهبري هموجود مطالعات انجام شده ناچيز در خصوص اثر تركيبي استراتژي. شودعملكرد تابعي مي

هـاي رهبـري بـه طـور     بـه عملكـرد بـاالتر از هريـك از اسـتراتژي      اي تركيبي حتي منجـر مراوده/ گرادهد كه رهبري تحول
 ). همان( شودجداگانه مي

 
 رهبري استراتژيك و عملكرد سازماني

ترين شـاخص عملكـرد در سـازمان    ترين متغيرها در پژوهش مديريت و به طور متدل مهمعملكرد سازماني يكي از مهم
انـد كـه پـژوهش در رهبـري     در بررسي جامع رهبري بيان كـرده ) 1997( 4هوس و آديتيا ).2011 گاوريا و همكاران،( است

ها بر كـم  چنين آنهم. به صورت مطالعات موردي است و مطالعات تجربي مورد غفلت قرار گرفته است استراتژيك عمدتاً
اي رهبـري  هـ  چندين مورد از سـبك . بودن پژوهش در خصوص رابطه رهبري استراتژيك با عملكرد سازماني تأكيد كردند

-هاي اخير بودهاند و موضوع پژوهشهايي كه بر رفتار رهبر تمركز كردهبه ويژه سبك. مربوط به رهبري استراتژيك هستند

 ).2014 اوزر و تيناتپ،( اند
در طول بيست سال گذشته، زمينه مديريت استراتژيك به طور فزاينده با تأثير مديران سطح بـاال در تـدوين اسـتراتژي و    

هاي رهبري شده به وسيله رهبران اسـتراتژيك در يـادگيري در هـر    سازمان. د سازماني مورد بررسي قرار گرفته استعملكر
اند هر دو جنبه مديريتي و معنوي مدير براي موفقيـت گسـترده   مطالعات نشان داده. تر هستنددو سطح فردي و گروهي موفق

انداز بـه تغييـر يـادگيري    گونه كه بيان يك رهبري استراتژيك از چشمهمان. هاي يادگيري ضروري هستندسازمان در طرح
هـاي يـادگيري فعلـي مـؤثر     كند، رويكرد مديريتي رهبر نيز درگسترش و تقويـت طـرح  نهادينه شده يك سازمان كمك مي

 ).2012وندي لير،( است
و همراسـتايي اسـتراتژيك در   بررسـي رابطـه رهبـري اسـتراتژيك     «بـا عنـوان   ) 2012(رساله دكتري در آفريقاي جنـوبي 

در اين پژوهش بيـان شـده اسـت    . انجام شده است)2012( 5توسط وندي لير» هاي با عملكرد باال در آفريقاي جنوبيشركت
اين پژوهش بر بدنه دانش براي ارتقـاي  . كه نياز به تحقيق بيشتر در زمينه رهبري استراتژيك در آفريقاي جنوبي وجود دارد

                                                      
1. Tangible rewards   2. Non-tangible rewards  3. Sanctions 
4. House &Aditya   5. Wendy Lear 
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سهم اين پژوهش گسترش مطالعات . گذارندراتژيك متمركز شده است كه رهبران بر سازمانشان تأثير ميفهم از رهبري است
نتايج . و پژوهش بر روي رهبري استراتژيك در آفريقاي جنوبي و سپس ارائه بينشي به منظور پيشبرد عملكرد سازماني است

روش پژوهش، . تژيك و عملكرد سازماني منجر شودحاصل از اين مطالعه بايد به گسترش تحقيق در خصوص رهبري استرا
اي ليكرت از خيلي قوي تا خيلـي ضـعيف در خصـوص رهبـري اسـتراتژيك و       استفاده از دو پرسشنامه با طيف هفت درجه

شـش  . سازمان با عملكرد اجرايي باال بود 200هايي موجود در جامعه آماري پژوهش، شركت. همراستايي استراتژيك است
نتـايج پـژوهش   . ها با استفاده از روش همبستگي و رگرسيون خطي تحليل شـدند داده. وهش مشاركت كردندشركت در پژ

 .نشان داد كه رهبري استراتژيك با همراستايي استراتژيك رابطه مثبت و بر عملكرد سازماني تأثير مثبتي دارد
6F،  توسط اوزر و تيناتـپ »در تركيهتأثير سبك رهبري استراتژيك بر عملكرد سازماني « پژوهشي ديگر با عنوان

1 )2014 (
نفر  215پژوهش بر روي . هدف پژوهش بررسي نقش سبك رهبري استراتژيك بر عملكرد سازماني است. انجام شده است

.  هاي مديريتي و غير مديريتي شاغل در دفترهاي گوناگون يك شركت صادراتي در تركيـه انجـام شـد   از كاركنان در پست
 .نشان داد رهبري استراتژيك به طور معناداري با عملكرد در ارتباط است و  بر عملكرد تأثير داردنتايج پژوهش 

 
 پژوهش پرسش هاي

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؟ كاركنان صنعت برق اصفهان آيا بين رهبري استراتژيك و عملكرد سازماني
رابطه مثبـت و معنـادار وجـود    كاركنان صنعت برق اصفهان رابطه هاي رهبري استراتژيك  و عملكرد سازماني آيا بين مؤلفه

 دارد؟
 نقش دارند؟كاركنان صنعت برق اصفهان رابطه بيني عملكرد سازماني هاي رهبري استراتژيك در پيشكدام يك ازمؤلفه

 
 
 
 
 
 
 
 

 روش پژوهش
 

 
 مدل پژوهش: 2شكل 

                                                      
1Özer &Tinaztepe 

رهبري 
 

 مسير استراتژيك

 هاي اصليحفظ شايستگي

 توسعه سرمايه انساني

 فرهنگ همكاري اثربخش

 هاي اخالقيتأكيد بر شيوه

 هاي استراتژيك  كنترل

عملكرد 
 سازماني
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با توجه به بررسي رابطه دو متغير، .  ها، توصيفي استپژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و بر حسب گردآوري داده
جامعـه آمـاري آن، كليـه كاركنـان صـنعت بـرق اسـتان اصـفهان بـه          .  گيردهمبستگي قرار ميهاي از نوع در حوزه پژوهش

. نفر به عنوان نمونه انتخاب شـدند  120گيري تصادفي، باشد كه با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونهنفر مي 420تعداد
و آمـار اسـتنباطي شـامل ضـريب همبسـتگي      ) دميـانگين، انحـراف اسـتاندار   ( ها از آمـار توصـيفي  براي تجزيه و تحليل داده

 . استفاده شد 21SPSSپيرسون، رگرسيون گام به گام با استفاده از نرم افزار 
گيـري رهبـري   بـراي انـدازه  :  پرسشنامه رهبـري اسـتراتژيك  : ها از دو پرسشنامه استفاده گرديدآوري دادبه منظور جمع

اي ليكـرت از كـامال   اين پرسشـنامه بـا طيـف هفـت درجـه     . استفاده شد )1995( نامه هيت و همكاران استراتژيك از پرسش
هاي اصـلي، توسـعه   موافق تنظيم شده است و شش مؤلفه تعيين مسير استراتژيك، كشف و حفظ شايستگي مخالف تا كامالً

-را در بـر مـي   هاي اسـتراتژيك هاي اخالقي و ايجاد كنترلسرمايه انساني، حفظ فرهنگ همكاري اثربخش ، تأكيد بر شيوه

نامـه بـا اسـتفاده از ضـريب آلفـاي       پايـايي پرسـش  . براي تعيين روايي پرسشنامه، از روايي محتـوايي اسـتفاده گرديـد   . گيرد
هـاي تجربـي    هـاي آن در پـژوهش  نامه ومؤلفـه  پرسش. دهنده پايايي مناسب آن استبه دست آمد كه نشان 89/0كرونباخ، 

7F، بيپاس)1998( هاگن و همكاران

8F،  سـرفونتين )2007( 1

در مطالعـات سـازماني مـورد    ) 2009( و جوسـت و فـوري  ) 2009( 2
 .اندآزمون قرار گرفته

اي ليكـرت از  باشد و بر اساس طيف هفت درجهگويه مي 42اين پرسشنامه بر اساس مدل اچيو شامل  :عملكرد سازماني
نايي، وضوح، حمايت، انگيزنـده، ارزيـابي، اعتبـار و    هاي آن، شامل توامؤلفه. كامال مخالف تا كامال موافق تنظيم شده است

دهنـده پايـايي مناسـب آن    به دست آمـد كـه نشـان    83/0پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، . محيط است
 .نظران حوزه مديريت مورد بررسي و تأييد قرار گرفتروايي آن توسط چند نفر از صاحب. است
 
 هايافته

 3/85درصـد زن و از نظـر مـدرك تحصـيلي،     6/20درصـد مـرد و    79/4نفري كه در پژوهش شركت داشـتند،   120از 
 10درصد كاركنان سابقه خدمت زيـر   2/20. درصد داراي مدرك فوق ليسانس بودند 7/14درصد داراي مدرك ليسانس، 

 .سال داشتند 15درصد سابق خدمت بيشتر از  31سال و  15تا  10درصد سابق خدمت بين  8/48سال، 
به منظور بررسي رابطه رهبري اسـتراتژيك و عملكـرد سـازماني، ابتـدا از تحليـل همبسـتگي گشـتاوري        : هاي استنباطييافته

 .پيرسون استفاده شد
رابطـه مثبـت و   كاركنـان صـنعت بـرق اسـتان اصـفهان      آيا بين رهبري استراتژيك و عملكرد سازماني : سؤال اصلي پژوهش

 د؟معنادار وجود دار
دهـد كـه بـين دو متغيـر     نتايج جدول  نشـان مـي  . نشان داده شده است 1نتايج مربوط به سؤال اصلي پژوهش در جدول 

 748/0ضريب همبستگي بين اين دو متغير با مقدار . رهبري استراتژيك و عملكرد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
 . معنادار است 01/0در سطح 

 

                                                      
1Bipath 
2Serfontein 
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 انحراف معيار و ضريب همبستگي رهبري استراتژيك و عملكرد سازماني ميانگين،: 1جدول 

 R Sig انحرف معيار ميانگين متغير
 473/0 33/3 رهبري استراتژيك

 515/0 36/3 عملكرد سازماني 003/0 748/0**
 01/0داري در سطح معني** 

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؟هاي رهبري استراتژيك  و عملكرد سازماني آيا بين مؤلفه: سؤال دوم
هـاي  گونه كه در جدول مشخص است، بين مؤلفههمان. ارائه شده است 2نتايج مربوط به سؤال دوم پژوهش در جدول 

تـوان بـه اهميـت رهبـري     از نتايج اين جـدول مـي  . رهبري استراتژيك و عملكرد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
 .عملكرد سازماني پي برد استراتژيك در بهبود

 
 ضريب همبستگي پيرسون بين ابعاد رهبري استراتژيكو عملكرد سازماني: 2جدول 

 متغيرها
مسير 

 استراتژيك

حفظ 
هاي  شايستگي
 اصلي

توسعه 
سرمايه 
 انساني

فرهنگ 
همكاري 
 اثربخش

هاي شيوه
 اخالقي

هاي كنترل
 استراتژيك

عملكرد 
 سازماني

R 
** 471/0 **541/0 **445/0 **568/0 **532/0 **480/0 

Sig 036/0 014/0 000/0 028/0 012/0 006/0 

 01/0داري در سطح معني** 

 
نقـش  كاركنان صـنعت بـرق ا صـفهان    بيني عملكرد سازماني هاي رهبري استراتژيك در پيشكدام يك ازمؤلفه: سؤال سوم

 دارند؟
بينـي   هـاي رهبـري اسـتراتژيك را در پـيش    سهم هر يـك از مؤلفـه  ، با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام، 3جدول 

رهبري اسـتراتژيك شـامل مسـير اسـتراتژيك، توسـعه      دهد كه چهار مؤلفهها نشان ميتحليل. دهدعملكرد سازماني نشان مي
ازماني را بينـي ابعـاد عملكـرد سـ    هاي اخالقي قابليـت پـيش  سرمايه انساني، حفظ فرهنگ همكاري اثربخش و تأكيد بر شيوه

و  58/0، 52/0ضـرايب همبسـتگي بـه ترتيـب     . اين متغيرهاي پيش بين، در چهار مرحله وارد معادله رگرسيون شـدند . دارتد
گرديـد   درصد از واريانس عملكرد سازماني توسط مؤلفه مسير استراتژيك تبيين 25در گام اول . به دست آمد 72/0و  69/0

ارتقاء يافـت و در گـام سـوم بـا اضـافه       36/0سعه سرمايه انساني معناداري اين ميزان به و در گام دوم با اضافه شدن مؤلفه تو
ارتقا يافت و در گام چهارم بـا اضـافه شـدن مؤلفـه      44/0شدن متغيرحفظ فرهنگ همكاري اثربخش اين معناداري به ميزان 

بيني عملكرد سـازماني كاركنـان،    ها در پيش مؤلفهبراي تعيين سهم اين . رسيد 53/0هاي اخالقي اين ميزان  به تأكيد بر شيوه
 تـوان عنـوان كـرد كـه مسـير اسـتراتژيك، توسـعه سـرمايه انسـاني، حفـظ فرهنـگ            براساس ضريب استاندارد رگرسيون مي

. رسد مي 35/0و  28/0،  33/0،  30/0هاي اخالقي در تبيين عملكرد سازماني كاركنان به همكاري اثربخش و تأكيد بر شيوه
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ساير مؤلفه هاي رهبري استراتژيك به دليـل نداشـتن   . براين هر چهار متغير با عملكرد سازماني كاركنان رابطه مثبتي دارندبنا
 .بيني عملكرد سازماني كاركنان، از معادله خارج شدند سهم معناداري در پيش

 رهبري استراتژيك هايمؤلفهعملكرد سازماني بر اساس بينياي پيشبرن گام به گام گرسيور: تحليل3ولجد

 R R2 B β F P متغيرها گام
 000/0 39/92 53/0 35/0 25/0 52/0 مسير استراتژيك اول

 دوم
 مسير استراتژيك

 توسعه سرمايه انساني
58/0 36/0 

29/0 
21/0 

45/0 
33/0 

31/31 
000/0 
000/0 

 سوم

 مسير استراتژيك
 توسعه سرمايه انساني

 فرهنگ همكاري اثربخش

69/0 44/0 
20/0 
21/0 
18/0 

30/0 
33/0 
28/0 

26/40 
000/0 
000/0 
000/0 

 چهارم

 مسير استراتژيك
 توسعه سرمايه انساني

 فرهنگ همكاري اثربخش
 هاي اخالقيتأكيد بر شيوه

72/0 53/0  

30/0 
33/0 
28/0 
25/0 

  

 گيريبحث و نتيجه
. استراتژيك و عملكرد سازماني كاركنان صنعت توزيع برق اصـفهان اسـت  هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه رهبري 

هـاي  بيني نشده، به كارگيري رهبري اسـترتژيك در هـر سـازماني از ضـرورت    امروزه با توجه به محيط در حال تغيير و پيش
كـرد كاركنـان و   براساس ادبيات نظري پژوهش، نقش ايـن سـبك رهبـري در توسـعه و ارتقـاي عمل     . باشد ناپذير مياجتناب

 . باشد گيرمي ها چشممديران سازمان
 . گيري به عمل خواهد آمدها مورد بحث قرار گرفته و از آنها نتيجهدر اين بخش، نتايج تحليل

نتيجه تحليل با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون براي پاسخگويي به سؤال اصلي پژوهش، حـاكي از رابطـه مثبـت و    
-چنين، كليه مؤلفههم. باشددر بين كاركنان مي 01/0استرتژيك و عملكرد سازماني در سطح آلفاي  رهبري) 74/0( معنادار

 . هاي رهبري استرتژيك با عملكرد سازماني رابطه مثبت و معناداري دارند
هاي داخلي و خارجي مرتبط با موضـوع پـژوهش، چنـدين پـژوهش خـارجي بـه بررسـي ايـن رابطـه          با بررسي پژوهش

نتـايج ايـن پـژوهش بـا     .  انـد هاي بسيار اندكي به بررسي رابطه اين دو متغير پرداختهاند اما در داخل كشور، پژوهشپرداخته
9Fهاي كالياپن و هيلمانيافته

) 2011( و كيايـك و همكـاران  ) 2014( 2، الدگـارد بـرو و همكـاران   )2013( ،كارامات)2013( 1
 . باشدهمسو مي

                                                      
1. Kaliappen & Hilman   2. Ladegaard Bro et al 
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لكرد را رسيدن به هدف تعريف كنيم، رهبري استراتژيك عاملي مهـم در رسـيدن بـه    اگر مطابق با ادبيات پژوهشي، عم
بيان كرده است كه اين نوع رهبري نقش اساسـي در ارتقـاي عملكـرد يـك     ) 2004( دراين مورد بايك. اهداف خواهد بود

 . سازمان دارد
ك، چهار مؤلفه مسير اسـتراتژيك، توسـعه   هاي رهبري استرتژينتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد از بين مؤلفه
بينـي عملكـرد سـازماني    هـاي اخالقـي سـهم معنـاداري در پـيش     نيروي انساني، فرهنگ همكاري اثربخش و تأكيد بر شـيوه 

انداز بلنـد  كنند كه تعيين مسير استراتژيك يك سازمان با ايجاد يك چشمبيان مي) 2001( هيت و همكاران. كاركنان دارند
چنين توسعه سرمايه انساني يك معيار مهم بـراي رهبـري اسـتراتژيك اثـربخش اسـت زيـرا بـدون        هم. كار داردمدت سر و 

فرهنـگ  . توانند به طور اثربخشي توسعه داده شده و گسترش يابندهاي اساسي سازمان نميسرمايه انساني مناسب، شايستگي
رهبران استراتژيك بايد يك فرهنگ مناسـب را در  . ن استهاي پايه مشترك بين تمام يا اكثر كاركناهمكاري شامل ارزش

هاي فرهنگ سازماني بسـتگي دارد كـه بـه طـور گسـترده در سـازمان       عملكرد سازماني مثبت به ارزش. سازمان توسعه دهند
نه تنهـا   هاارزش. رهبران اخالقي نياز دارند تا نسبت به الزامات اخالقي در سازمان بيشتر حساسيت نشان دهند. مشترك است

هـر كـدام از ايـن    . گذارندچنين،  بر روي دستيابي به اهداف خاص تأثير ميدهند بلكه همرفتار فردي را تحت تأثير قرار مي
ها در سـطح سـازمان و بـه ويـژه كاركنـان،      دهند كه استفاده از آنهاي اصلي رهبري استراتژيك را تشكيل ميها جنبهمؤلفه

 .طلوبي ارتقاء خواهد دادعملكرد سازماني را به نحو م
اي ارزشمند و اساسي در هر سازماني است و در عصـر  توان گفت رهبري استراتژيك مقولهبه عنوان يك نتيجه كلي مي

هاي بلند مدت است و توجه  ريزي نهادينه كردن آن در سازمان نيازمند برنامه. حاضر به نوعي جزء الزامات هر سازماني است
 . تواند اثربخش باشدر چند بخش سازمان يا در قالب چند همايش و سمينار نميجزئي و موقت به آن د

ها و به ويژه مديران در پرداختن به مشـكالت و  تواند تا حدي راهنماي سازمانمطالب و نتايج ارائه شده در اين مقاله مي
مـديران در اسـتفاده از سـبك رهبـري      گـر توانند يـاري كاركنان به عنوان هسته اصلي يك سازمان مي. مسائل كاركنان باشد

 .استراتژيك باشند
هـا ارائـه   كارگيري رهبري استراتژيك و بهبود عملكرد در سازمانبا توجه به نتايج پژوهش حاضر، پيشنهادهايي براي به

 :شودمي
گونـاگون آن آشـنا   هاي با توجه به بينش بلند مدت رهبري استراتژيك بهتر است مديران ابتدا به طور دقيق با جنبه 

از طريق مطالعه منابع متعدد، راهنمايي گرفتن از مديران ارشد، گفتگو با اساتيد دانشگاهي و افـراد متخصـص   (شده
سازي آن در  و سپس كاركنان را در قالب برگزاري جلسات متعدد با اين نوع رهبري و الزامات پياده) در اين حوزه

 سازمان آشنا سازند؛
باشد بلكه تا حد زيادي نيازمند همكاري مديران سطوح مياني مختص مديران سطح ارشد نمي اين نوع رهبري فقط 

باشـد؛ لـذا فـراهم    هاي سازمان را به عهـده دارنـد، مـي   و عملياتي و به ويژه كاركنان كه بخش اصلي اجراي برنامه
 هاي همكاري اين افراد براي سازمان الزم است؛ كردن زمينه

توان بـا افـزايش بـازخورد    بهبود عملكرد سازمان و كاركنان مفيد و الزم است، بنابراين مي بازخورد عملكرد براي 
 هاي كاري كاركنان و ارتقاي آن به اي، نسبت به نتايج واكنشمؤثر به صورت شفاهي يا كتبي و به صورت دوره
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 سطح باال در بهبود عملكرد سازماني و فردي اقدام نمود؛

اي و شناسـايي عوامـل   عملكرد مناسب با سطح كاركنان سازمان و انجـام ارزيـابي دوره   ايجاد يك سيستم ارزيابي 
مؤثر بر عملكرد كاركنان در راستاي به كارگيري سبك رهبري استراتژيك در سازمان مفيد خواهد بود و به بهبود 

 .عملكرد سازماني هم منجر خواهد شد

 منابع
 فارسي
هاي رهبـري بـا ميـزان    بررسي رابطه بين انواع سبك). 1392سعادتي،ا ر؛ صيادي، س؛آهنگري، ش.( •

 .61-99، )26(7وري، ، مديريت بهرههاي دولتي شهر كرمانتفكر استراتژيك در مديران سازمان
 بررسي تأثير سازمان يادگيرنده بر عملكرد سـازماني بـا   ). 1393شمس،غ؛ پرداختچي، م ح؛ ملكي، ح.( •
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