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Since there is no comprehensive model of strategic leadership; and there is
also a need to examine this category in indigenous and religious literature,
the present article has been developed for studying and eliciting the meaning
of strategic leadership from Islamic point of view by focusing on Imam Ali’s
words in Nahjolbalagheh. At the first stage, strategic leadership was
extracted in western sources and domestic studies, and in the next step,
considering the widespread and varied Imam’s statements in Nahj alBalagha, a comprehensive sample was selected. Meanwhile doing studies by
the researcher(s), expert in Nahjolbalagheh, Malek Ashtar treaty was
selected and according to the subject of the research and lack of suitable
resources, qualitative research method was used for content analysis.
Concerning inductive nature of this method, we have done text to text
measuring of Malek Ashtar treaty. For the ease in note taking and
appropriate coding Nvivo 8 software was used. Thus, strategic leadership
includes: “developing and reminding the missions”, and “determining
priorities and activities based on them” by “introducing practical patterns”,
“using experience (lessons and traditions) and “organizing and improving
staff affairs” which are realized by” developing agreement and unity among
staff”, “compliance with patience and persistence”, “compliance with
moderation, fairness and justice” and” behaving with tolerance and kindness
towards staff”.
Keywords: strategic leadership, Nahjolbalagheh, Qualitative content
analysis, Implementing Strategy, Malek Ashtar Treaty
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چکیده
با توجه به نبود مدلی جامع از رهبری استراتژیک و همچنین ننیاز بیه بررسیی ایی مقولیه در
ادبنات بومی و دینی ،ای مقاله در راستای بررسی و اسیتررا مفهیو رهبیری اسیتراتژیک از
منظر اسالمی با محوریت کال اما علی در نهی البالغیه ،تیدوی گردیید اسیت .در گیا
نرست ،رهبری استراتژیک در منابع غربی و مطالعات بومی استررا شید و در گیا بعید بیا
توجه به گستردگی و تنوع بنانات اما  در نه البالغه ،اقدا به انتریا ییک نمونی جیامع
شد است .با بررسی صورتگرفته توسط محقق و محققن صاحبنظر در نه البالغه ،عهدنام
مالک اشتر انترا و با توجه به موضوع تحقنق و نبود منیابع مناسیب ،از روش تحقنیق کنفیی
تحلنل محتوا استفاد شد .با توجه به ماهنت استقرایی (جزء به کل) ای روش ،اقدا به پنمیای
مت بهمت عهدنام مالکاشتر نمود ایم .برای سهولت در فن بیرداری و کدگیااری مناسیب از
نر افزار  Nvivo 8استفاد شد است .بر ای اساس ،رهبری استراتژیک عبارت است از« :تبنن
و یادآوری مأموریت ها» و «تعنن اولویتها و عمل بر اساس آنها» از طرییق «ارائی الگوهیای
عملی»« ،استفاد از تجار (عبرت ها و سنت ها)» و «سازمان دهی و اصالح امور کارکنیان» کیه
در بستر «ایجاد توافق و وحدت رویه در منان کارکنیان»« ،رعاییت صیبر و پاییداری»« ،رعاییت
منانهروی و انصاف و عدالت» و «رفتار توأ با مدارا و لطف با کارکنان» محقق میشود.
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مقدمه
گستردگی بازارهای بن الملل و تغننرات روزمر و روا تکنولوژی موجب شد اسیت کیه

محنط کار ،امروز دستروش تغننرات بسنار زیادی شود .ای تغننرات به فراخور حال خود،
ننازمند رفتار و کن

متقابل است .رهبری استراتژیک ننز یکی از ای عکسالعملهای مهیم

در زمنن علو مدیریتی و سازمانی در مواجهه با ای تحوالت است.
در شرایط امروزی که سازمان ها با محنط رقیابتی جهیانی مواجهنید ،همیوار ننیاز بیه
تغننرات ریشه ای و خالقنتهای کاری احساس میشود .ننروی رقابتی جهانی ،سازمانهای
امروزی را مجبور کرد است که بعد از د ها سال ادام روشها و روییههیای کیاری بابیت
خود ،روش های کاری جدیدی را در پن

گنرند؛ بهگونهای که دیگر سازمانها دارای ببات

کاری ننستند و از نوعی ببات نسبی برخوردارند و برای اینکه از قافله عقب ننفتند ،اکثر ای
سازمانها از مهارتهای مدیریت تغننر بهر میگنرنید و بیا شیجاعت و جسیارت خاصیی
سعی در ایجاد تغننرات بننادی در درون سازمان دارند .در چنن شرایطی استراتژیستهیای
سازمانی تنها افرادی هستند که میتوانند مسئولنت موفقنت یا شکسیت سیازمان را برعهید
گنرند (سهرا پور و مرادی.)۸۳ :۶۸۳۱ ،
عهدنام مالک یک سند راهبردی و مهم در زمنن مسائل حکومتی است که در ای مقاله
از محتویات آن برای کارکردهای رهبری استراتژیک در عرص سازمانی استفاد شد اسیت.
رهبری مستلز نفوذکردن و ابرگااری بر افراد است (الیوانی۶۴۶ :۶۸۳١ ،تیا)۶۴۱؛ بنیابرای
می توان اذعان داشت که رهبری ،یک مفهو برگرفته از حوزۀ روانشناسیی (علیو تربنتیی)
است که به ادبنات حوزۀ مدیریت وارد شد و دستروش تغننرات مقتضیی گردیید اسیت؛
لاا برداشت سازمانی از عهدنام حاکمنتی مالیک بیه رونید انجیا پیژوه

بیههین عنیوان

خدشهای وارد نمیکند.
در تحقنق حاضر یک الگوبرداری از شرایط حکومتی به شرایط سازمانی صورت گرفتیه

است؛ بدی صورت که مجموعه بنانات حضرت امنر در حوز و گسترۀ حاکمنتی قرار
دارد؛ اما با توجه به شرایط و وجود تناسب ،یک الگیوبرداری از ایی مسیئله بیرای مسیائل
سازمانی صورت گرفته است.
دو دلنل اصلی و اساسی برای انجا ای تحقنق را میتوان بدی صیورت عنیوان نمیود:
اول یک تعریف واحد و متق در زمنن رهبری استراتژیک وجود ندارد و دو اینکه در ای
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زمننه نناز به انجا کار بومی است که در ادامه به آن پرداخته شد است.
از نگا آزاد ارمکی ( ،)۶۸۳۱بومیسازی علم بهمفهو شکلگنری علیو در ییک بسیتر
فرهنگی و تاریری و تجربی در یک جامع خاص برای پاسخ گویی به ننازهیای آن جامعیه
است؛ همچنن فاضلی ( )۶۸۳۳بنان می دارد که چون محور علو انسانی و علیو اجتمیاعی،
انسان است و انسان موجودی فرهنگی خواند میشود ،ای علو بیرای کیاربردیشیدن در
یک جامعه باید با آدا

و رسو  ،فرهنگ و حتی اقلنم و جغرافنای آن تناسب داشته باشید.

برای توسع علو اجتماعی در کشورهای غنرغربی می توان و باید ای علیو را بیه بیو ییا
زمنن فرهنگی و اجتماعی ای کشورها سازگار کیرد؛ بیر ایی اسیاس ،جهیانشیمولبیودن
بسناری از تئوریها نهتنها در علماالجتماع و علو انسانی ،بلکه در حیوزۀ علیو فنزیکیی و
مادی ننز زیر سؤال رفته است.
در ای منان ،کشورهای اسالمی با داشت فلسف زندگی خیاص و فرهنیگ متفیاوت بیا
دیگر کشورها ،به تئوریهای خاص خود نناز دارند؛ به همن صورت جوامیع اسیالمی ننیز
در حوزۀ مدیریت جامعه بهطور اعم و مدیریت سازمانها بهطور اخص ننازمند تئوریهیای
بومی اسالمی متناسب با علو دینی است (داناییفرد و مؤمنی :۶۸۳۱ ،ص۱۳تا.)۶۶۱
در بن پژوه هایی که با رویکرد اسالمی به مسائل ذیل رهبری پرداختهاند ننز تیاکنون
مدلی جامع و معتبر ،با بهر گنری از روشهای تحقنق قدرتمند ،مبتنیبر اقتضیائات بیومی و
بر اساس مبانی اسالمی بهویژ نه البالغه ارائه نگردید است.
هدف از تبنن مفهو رهبری استراتژیک ،مطالعه و بررسی سه حوزۀ زیر است:
 فلسف وجودی یا چنستی رهبری استراتژیک؛

 ضرورت و اهمنت یا چرایی رهبری استراتژیک؛
 فرایند یا چگونگی رهبری استراتژیک.

در با چنستی رهبری استراتژیک تعنن دو موضوع ،اصل و مبنای تحقنیق قیرار گرفتیه اسیت.

ابتدا مشرصشدن تعریف رهبری استراتژیک از منظیر حضیرت امنیر بیر مبنیای آنچیه در
عهدنام مالک آمد است و سپس مشرصشدن کارکردهای یک رهبر استراتژیک بر همن مبنا.
اما تبنن ضرورت و فرایند رهبری استراتژیک از عهدنام مالک بهعلت ویژگیهای ای

عهدنامه شدنی ننست؛ زیرا در ای سیند حضیرت امنیر توصینههیای الز  ،فعالنیت و
وظایف حاکم مصر را گوشزد مینماید؛ بنابرای بر اصل ضرورت و فرایند اشار ای مبسوط
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نشد است .البته ای امکان بهطور کامل منتفی ننست؛ اما بهعلت کمبودن داد ها نتای بنشتر
رویکرد تفسنری و تحلنلی به خود گرفته و از کشف کامل واقعنت دور میماند.
از ای رو ،هدف از ای تحقنق ارائ الگویی جامع برای رهبری استراتژیک سیازمانی بیا
استفاد از آموز های موجود در عهدنام مالکاشتر نرعی (از نامههای نه البالغه) است .بر
ای اساس سؤاالت زیر مطرح است:
 .۶الگوی رهبری استراتژیک سازمانی بر اساس عهدنام مالکاشتر کدا است؟
 .۱سؤال فرعی یک :مؤلفههای الگوی استراتژیک فوق کدا اند؟
 .۸سؤال فرعی دو :روابط بن ای مؤلفهها چگونه است؟
پیشینۀ پژوهش
مبانی نظری پژوهش
برای مفهو «رهبری استراتژیک» ،تعاریف و مفاهنم جهیانشیمولی کیه میورد تأینید همی

محققان و دانشمندان باشد ،وجود ندارد .مفاهنم و تعاریف زیادی از رهبری اسیتراتژیک در
سازمان وجود دارد که خود نشانگر پنچندگی و چندجانبهبودن آن است .دالیل زییادی ننیز
وجود دارد که وجود رهبری استراتژیک برای دستنابی به ابربرشی فردی و سازمانی و ننیز
موفقنت در محنط کسبوکاری که بهسرعت تغننر مییکنید و بیهطیور روزافیزون در حیال
جهانیشدن است ،بسنار حناتی است (.)Quinn & Beatty, 2010, P. 4-5
برای تعریف رهبری استراتژیک تعابنر و تعاریف گوناگونی ارائه شد است که به چنید
مورد از آنها اشار میگردد:
 .۶کوین و بنتی ( )۱۱۶۸رهبری استراتژیک را در قالب موارد ذیل متجلی میبننند:
 ترسنم چشماندازی مشترک برای آیند ؛
 پنونددادن فعالنتهای افراد در سازمان با اهداف سازمانی؛
 نهتنها دستنابی به اهداف ،بلکه ایجاد بهبود مستمر در سازمان.
 .۱آیرلند و هنت ( )۶( )۶١١١ضم بنان اینکه «تعبنری از رهبری اسیتراتژیک وجیود
دارد که آن را معادل فعالنتهایی میداند که یک رهبر باید انجا دهد تا سیازمان در
بهتری وضعنت عملکردی خود قرار بگنرد» ،رهبری استراتژیک را به صیورت زییر
تعریف میکنند:
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«توانییایی شرصییی در پیین بننیییکییردن ،تییدوی چشییمانییداز ،حفیین و نگهییداری
انعطافپایری ،تفکر استراتژیک ،همکاری و تشریکمساعی با دیگران بیرای ایجیاد
تغننر در سازمان بهمنظور دستنابی سازمان به آیند ای بهتر».
در ای تعریف ش عنصر برای رهبری استراتژیک تعرییف مییشیود :شناسیایی هیدف و
چشم انداز سازمان ،بهر برداری و نگهداری از مزیتهای رقیابتی کلنیدی ،توسیع سیرمای
انسانی ،پایهگااری یک فرهنگ مؤبر ،تأکند بر رفتارهای اخالقیی و را انیدازی کنتیرلهیای
مالی و استراتژیکی.
 تعریف فننکلستن ( )۱و همکاران ( )۱۱۱١از رهبری استراتژیک بیر «میدیرانی کیه
مسئولنت کلی و سراسری در سازمان دارند و ننز خصوصنات آنهیا ،کارهیایی کیه
انجا میدهند ،شنو ای که برای انجا کارها دارند و بیهوییژ چگیونگی ابرگیااری
آنها بر خروجیهای سازمان» متمرکز است.
 کانال ( )۸( )۱۱۱۶در مصاحبهای با همبریک ،از صاحبنظیران حیوزۀ رهبیری ،کیه
بعداً در مقاله ای انتشار یافت ،از قول او رهبری استراتژیک را بهعنوان «دغدغهمندی
درمورد تما محدودۀ فعالنتها و انترا های اسیتراتژیک افیراد در رأس سیازمان»
تعریف میکند .ای تعریف بر جنبههای رابطهای بر حسب هر دو نوع فعالنیتهیای
راهبردی و نمادی تأکند میورزد.
سابقۀ پژوهش
بر اساس تفاسنر مرتلف از رهبری استراتژیک و مبتنیبر دییدگا هیای گونیاگون نسیبتبیه

مفهو آن ،مطالعات مرتلفیی در زمننی رهبیری اسیتراتژیک انجیا شید اسیت .برخیی از
مهمتری مطالعات ای حوز بهصورت مرتصر عبارتاند از:
نویسنده

جدول  .8پیشینۀ تحقیقات رهبری استراتژیک
تعریف رهبری استراتژیک
سال

هوسمر

 ۶١۳۱رهبری استراتژیک رویکرد بررسی و بهبیود میداو اسیتراتژی ،سیاختار و
سنستم یک سازمان است که مسئولنت آن به دوش مدیریت کیل سیازمان
است )Hosmer, 1982, p 47-57(.

جانسون

 ۱۱۱١رهبری استراتژیک بهدنبال بهر برداری و کشف امور حناتی اسیت کیه بیا
استفاد از ابرگااری روی یادگنری و نوآوری سازمان بهدست میآید
()Jansen, 2009, p5-18
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نویسنده

سال

تعریف رهبری استراتژیک

رائو

 ۱۱۱١توانایی نفوذ در دیگران برای تصمنمگنری داوطلبانه در کار روزانی خیود
برای رشد اهداف بلندمدت سیازمان و حفین و نگهیداری اهیداف میالی
کوتا مدت (.)Rowe, 2009, p2-6

همبریک/
م وایل

 ۶١۳١رهبری استراتژیک در یک محنط آکنید از ابهیا و پنچنیدگی و مملیو از
اطالعات بهکار میرود.

کوین و
بنتی

 ۱۱۶۱رهبری استراتژیک را در قالب موارد ذیل متجلی میبننند:
ترسنم چشماندازی مشترک برای آیند ؛
پنونددادن فعالنتهای افراد در سازمان با اهداف سازمانی؛
نهتنها دستنابی به اهداف ،بلکه ایجاد بهبود مستمر در سازمان
(.)Beatty& Quinn2010, p 3

چنگ

 ۱۱۱۱پن تر رهبری استراتژیک بهصورت «تعنن جیایی کیه سیازمان بیهسیمت آن
هدایت میشود و چگونگی دستنابی به آن» تعریف میشد .ایی میوارد بنشیتر
در ارتباط با رهبرانی بود که درگنر برنامهرییزیهیای اسیتراتژیک و بلندمیدت
بودند؛ همچنن بهعنوان فرایندی مدنظر بود که تنها در سطوح عیالی میدیریت
و معموالً پشت درهای بسته صورت میگرفت (.)CHENG, 2000

کول

 ۶١١۳رهبری استراتژیک یعنی توانایی ابرگااری بر نظرات ،عقاید ،گیرای هیا و
رفتار سایری .
 ۶١١١توانایی شرصی در پن بننیکردن ،تدوی چشمانیداز ،حفین و نگهیداری
انعطاف پایری ،تفکر استراتژیک و همکاری و تشریک مساعی بیا دیگیران
برای ایجاد تغننر در سازمان بهمنظور دستنابی سازمان به آیند ای بهتر
(.)Ireland & Hitt, 1999, 43

آیرلند و
هنت

فننکلستن و
همکاران

کانال

 ۱۱۱١رهبران استراتژیک ،میدیرانی هسیتند کیه مسیئولنت کلیی و سراسیری در
سازمان دارند و ننز خصوصنات آنها ،کارهایی که انجا میدهند ،شنو ای
که بیرای انجیا کارهیا دارنید و بیهوییژ چگیونگی ابرگیااری آنهیا بیر
خروجیهای سازمان ،مورد توجه است (.)Finkelstein, 1996
 ۱۱۱۶رهبر استراتژیک ،درمورد تما فعالنتها و انتریا هیای اسیتراتژیک افیراد در
رأس سازمان دغدغه دارد .ای تعریف بر جنبههای رابطیهای برحسیب هیر دو
نوع فعالنتهای راهبیردی و نمیادی تأکنید مییورزد (Cannella,2001, p36-
.)42
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تعریف رهبری استراتژیک

نویسنده

سال

مارسال و
همکاران

 ۱۱۶۱رهبری استراتژیک را میتوان به عنوان توانایی مدیران در تبنن چشمانیداز
استراتژیک برای سازمان یا گرو و انگنزش و ترغنب افراد به دنبیالکیردن
آن چشمانداز توصنف کرد (.)Marcella, 2012, 48-61

کوین و بتی  ۱۱۶۱رهبییران اسییتراتژیک همییوار بییهدنبییال خلییق و ارائ ی بهتییری ارزش بییرای
سها داران با درنظرگرفت محدودیتها هستند .رهبرانی که بیهدنبیال توسیع
تواناییهای استراتژیک هستند ،می بایست سه بر از رهبری استراتژیک را
مدنظر قرار دهند :رهبری استراتژیک بیهدنبیال حصیول چیهچنیزی اسیت؟
رهبری استراتژیک چگونیه بیه انجیا مییرسید؟ و چیه کسیی در سیازمان
مسئولنت رهبری استراتژیک را بر عهد دارد ()Beatty& Quinn2010, p 3؟
رائو

 ۱۱۱۶رهبیری اسییتراتژیک توانییایی تیأبنر بییر دیگییران بیهصییورت روزانییه دارد،
بهگونه ای که افراد تصمنماتی را اتراذ کنند که بقای بلندمیدت سیازمان را
تضمن کرد و از طرفی پایداری سودآوری کوتا میدت را ضیمانت کنید
(.)Rowe, 2001, 81-94

بول و
هوجبرگ

 ۱۱۱۱رهبری استراتژیک را میتوان فراینید تصیمنمگنیریای دانسیت کیه تمیا
سازمان را تحتتأبنر قرار داد و عهد دار تمرکز و معنادهی به چشمانیداز
و مأموریت های یک سازمان است که با کمک گرو مدیریت آن را انجیا
میدهد(.)Boal, & Hooijberg, 2000, 515-549

جان آدیر

 ۱۱۱۴رهبری استراتژیک :رهبری تما ییک سیازمان ییا کسیبوکیار همیرا بیا
مسئولنت پاسخگویی درمورد تمامی رهبران زیردست (.)Adair, 2004

دورسما

 ۱۱۶۸الییف .بحی هییای زیییادی در خصییوص اینکییه چییه کسییی باییید رهبییری
استراتژیک را انجا دهد ،وجود دارد .برخی از محققان ،معتقدند باید ایی
توانایی توسط مدیران سطح پاین و منیانی و بیاالیی انجیا شیود .برخیی
دیگر معتقدند ،ای مهم توسط کسانی که مسئولنت کلی در سازمان دارند،
باید به انجا برسد که نهتنها شامل مسئولن اصیلی سیازمان ،بلکیه شیامل
مدیران ارشد ننز میشود.
 .رهبری استراتژیک ،توانایی یکپارچهکردن چشیم انیداز کوتیا میدت و
بلندمدت در سازمان است.
 .رهبری استراتژیک ،توانایی تأبنرگااری بر دیگران در تصمنمگنیریهیای
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نویسنده

تعریف رهبری استراتژیک

سال

داوطلبان روزانه است؛ تصمنماتی که هیمزمیان بیا افیزای درصید حنیات
طوالنیمدت سازمان ،به حفن ببات مالی کوتا مدت آن ننز کمک میکنند.
د .رهبری استراتژیک ،شامل فعالسازی و برانگنرت دستورکارهای سازمان،
نه برای تغننر چشمانداز بلکه بهمنظور ایجاد ظرفنت بیرای اجیرای تغننیرات
است .رهبری ننازمند پایرش تناقض تغننر  /ببات بهمنظیور درک پنچنیدگی
تغننر بهعنوان یک صالحنت جمعی و چندسطحی در سازمان است.
 .رهبری اسیتراتژیک ،جاذبیههیای عجنیبوغریبیی را در سیازمان تیروی
میدهد تا بتواند بن بوروکراسی و هر ومر تعادل ایجاد کنید .بیرای درک
را هایی که رهبری استراتژیک بر سیازمان مییگیاارد ،بحی

در خصیوص

سازمان ،به مثاب یک سنستم پنچند با رهبری استراتژیکی که بتواند بن ببات
کامییل و اخییتالل غنرقابییل مییدیریت ،تعییادل برقییرار کنیید ،مفنیید خواهیید
بود ).(Duursema,2013,p61

بر اساس بررسیهای بهعملآمد  ،کمتر تحقنقاتی در حوزۀ رهبیری اسیتراتژیک بیر اسیاس
آموز های اسالمی انجا شد است؛ همچنین تیاکنون پیژوه

خاصیی در حیوزۀ اجیرای

استراتژی بر اساس آموز های اسالمی به انجا نرسند است؛ اما پژوهشی در حوزۀ تیدوی
استراتژیها از منظر نه البالغه به انجا رسند است.
همچنن دو پژوه

با بهر گنری از آموز های نه البالغه به انجا رسند است که هر دو در حوزۀ

رهبری (با رویکردهایی همچون رهبری ابربر

و رهبری خدمتگزار) بود اند:

جدول  .6پیشنیه تحقیقات در حوزه تدوین استراتژی از منظر نهج البالغه
نقدها و پیشنهادها
عنوان
سال
۰۹۳۱

در قالب استاندارد مقاالت علمی ارائه نشد است؛

تدوی استراتژی

ای پژوه

در اسال از
منظر نه البالغه

در بر چکند و مقدمه ،مسئل تحقنق بهروشنی بنیان نشید و بیه روش
تحقنق مورداستفاد اشار ای نشد است؛
بهنظر نمیرسد که از روش تحقنق معتبری بهر گرفته شد باشد؛
مدل صریحی برای تدوی استراتژی از دیدگا نه البالغه ارائه نشد است.

۰۹۱۱

تئوری رهبری
ابربر از

استفاد از منابع دست دو (اسیتفادۀ مسیتقنم از کیال معصیو  در
پژوه پن رو)؛
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سال

عنوان
دیدگا
اما علی

نقدها و پیشنهادها
عد توجه به کارویژ های رهبری؛
درنظرگرفت موضوعات متعدد و متنوع ذیل مفهو رهبری ابربر ؛
تأکند بن ازحد بر مفاهنم انتزاعی.

۰۹۱۳

طراحی مدل

عد استفاد از روش تحقنق جامع و قدرتمند و مناسب؛

رهبری
خدمتگزار بر

بسند کردن صرف به تطبنق مؤلفه های رهبیری خیدمتگزار در ادبنیات
غربی با ای مؤلفهها از دیدگا حضرت امنر؛

اساس دیدگا
اما علی

عد چاپ مقاله در نشریهای با اعتبار باال؛
عد اشار به وظیایف و فراینیدهیای رهبیری در سیازمان و پیرداخت
صرف به خصوصنات رهبر خدمتگزار.

همچنین از جمله تحقنقات دانشگاهی که با رویکرد اسالمی بر اساس روش تحلنل محتیوا
صورت گرفته است ،میتوان به موارد زیر اشار نمود:

 بررسی تحمل و مدارا در رهبری سازمان بیا تکنیه بیر دییدگا نهی البالغیه (نصیر
اصفهانی و همکاران.)۶۸١۶ ،

 تحلنل مؤلفههای حکمت در نه البالغه با اسیتفاد از تحلنیل محتیوا (رنجبرییان و
همکاران.)۶۸١۱ ،

 روششناسی توصنفی تفسنر المنزان بر اساس تحلنل محتوای سورۀ غافر (شیکرانی
و محققنان.)۶۸١۴ ،
هدف از بررسی تعاریف و مفاهنم رهبری استراتژیک در ادبنات معاصر ،یافت سنگ محک
و معناری جهت بررسی مقوالت بهدستآمد از بررسی کنفی خطب مالکاشتر است.
روششناسی پژوهش
برای بررسی محتوای آشکار پنا های موجود در ییک میت مییتیوان از روش تحلنیل محتیوا

استفاد کرد .ای روش ،روشی پژوهشی و علمی برای تفسنر مت است کیه ضیم توصینف
محتوای آشکار پنا ها بهطور نظا دار و کمّی ،بهمنظور اسیتنباط تکرارپیایر و معتبیر از داد هیا
درمورد مت بهکار میرود (کریپندروف؛ نایب .)۴( )۱۳ :۶۸۱۳ ،هدف ای نوع تحلنل ،هماننید
سایر تکننکهای پژوهشی ،فراهمآوردن شناخت ،بننشی نو ،تصویر واقعنت و راهنمای عمیل
است (کریپندروف؛ نایب .)۱۱ :۶۸۱۳ ،در ای روش مفاهنم بهشیکلی نظیا منید ،اسیتررا و
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بازیابی میشوند و میتوان آن را روش تبدیل داد های کنفی به داد هیای کمّیی قلمیداد کیرد.
تحلنل محتوای کنفی را میتوان نوعی روششناسی تحقنق در خیدمت تفسینر محتیوایی داد
دانست .ای روش بهدلنل برخورداری از ظرفنت نظریهسازی و دارابودن ویژگیهیای خیاص،
برای انجا تحقنقات اسالمی از کارایی بنشتری برخوردار است.
ذکر ای نکته ضروری است که علیرغم اینکه استراتژی پژوه  ،روش تحقنق تحلنیل
محتوای کنفی است؛ ولی فلسف پژوه

تفسنری ،رویکرد کنفیی ،کیارویژۀ بننیادی ،منطیق

استقرایی ،شنوۀ گردآوری داد  ،مطالع مت  ،مکان پیژوه

کتابرانیه ای و تحلنیل داد هیا،

روش نظری داد بنناد است.
در راستای سهولت در فن بیرداری و کدگیااری خالصیه و مناسیب در روش تحلنیل
محتوا از نر افزار  Nvivo8استفاد شد است.
نر افزار  Nvivo 8بهخوبی از متون ،نمودارها ،عکسها و منیابع چندرسیانهای پشیتنبانی
میکند .ای نر افزار در سال  ۱۱۱۳روان بازار شد و توانست توجه بسناری از پژوهشگران
دانشگاهی و دولتی و تجاری را به خود جلب نماید (ذوالفقاریان و لطنفی.)۳۱ :۶۸١۱ ،
یافتههای پژوهش
مسئل اصلی پژوه تبنن چنستی رهبری استراتژیک بر اساس روش تحلنیل محتواسیت.

برای ای منظور منابع گوناگونی در دسترس است؛ اما از ای منان ،با توجه به ویژگییهیای
عهدنام مالکاشتر نرعی ،که شامل مجموع عظنمی از معارف است ،میتوان ای عهدنامیه
را برای ای کار انترا

نمود .البته انترا

ای منبع بیرای انجیا ایی پیژوه

مییتوانید

نمایانگر ای نکته ننز باشد که انجا ای دست از فعالنتها با استفاد از نه البالغیه کیاری
ممک الوقوع و شدنی است.
گامهای پژوهش
در ای پژوه شنوۀ تحلنل داد ها بر اساس نظری داد بنناد است .نظریهپیردازی داد بننیاد بیه

روش استقرایی و اکتشافی ساخت نظرییه از طرییق فراینید تکیراری و بازگشیتی گیردآوری
سازمانیافت داد ها و تحلنل منظم آنها اطالق میشود .در ای روش ،عملنات تجزیه ،تحلنیل،
پردازش و اتصال داد ها «کدگااری» نامند میشود .در ای روش سه نیوع کدگیااری وجیود
دارد :کدگااری باز ،کدگااری محوری و کدگیااری انتریابی .در ادامیه و قبیل از بنیان انیواع
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کدگااری ،گا های اصلی پژوه

بهصورت شماتنک نمای

مطالعه مت عهدنامه
م الک اشتر و استررا
جمله(فن )

داد میشود:

استررا  13مقوله

استررا  159مفهو

کدگااری باز

ترسنم جداول ارتباطات
مقوالت با موضوع رهبری

تشریح تأبنر و تأبر مقوالت نسبت به
یکدیگر

ترسنم جدول ارتباطی بن مقوالت

ارائه مدل نهایی

شکل  .8نمای شماتیک گامهای اصلی پژوهش

کدگذاری باز
ای نوع از کدگااری ،به مفهو پردازی (برچسبزدن به پدید ها) ،مقولهبنیدی (طبقیهبنیدی

مفاهنم از را مقایس آنها با یکدیگر و کشف مشابهتها) و شناسایی خصوصنات و ابعیاد
( )۳مقولهها (( )۱بهعنوان پایهای برای برقراری روابط بن مقولههیا) مییپیردازد .در ادامیه،
کدگااری باز بهصورت زیر شکل مییگنیرد .همیانطیور کیه بنیان شید ،اولین مرحلیه از
کدگااری باز مرحل فن برداری و مفهو پردازی است .در ای مطالعه  ۱۱گزار از عهدنام
مالک استررا شد است .برخی کدها بهلحاظ ظاهری دارای قرابت معنایی میباشیند؛ امیا
بهدلنل نکات دقنق قابلاستفاد  ،از تجمنع آنها صرفنظر شد است.
در کدگااریها سعی شد است تا جای ممک ادبنیات حیاکمنتی موجیود در عهدنامیه
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جای خیود را بیه ادبنیات امیروزی سیازمانی دهید .شیایانذکیر اسیت کیه تعیداد مفیاهنم
استررا شد از ای  ۱۱گزاره ،معادل  ۰۵۱مفهوم است (پنوست شمارۀ  :۶مفاهنم).
پس از آنکه فن برداری و مفهو پردازی صیورت گرفیت ،بایید مقیوالت را از مفیاهنم
استررا شد شکل برشند .تعداد مقوالت متن از مفاهنم برابر با  ۰۹مقوله است (پنوسیت
شمارۀ  : ۱مقوالت) .در ای مرحلیه در راسیتای ارائی نمیای شیماتنک از ارتبیاط مقیوالت
محوری و مفاهنم ،اقدا به ورود مقوالت به نر افزار  Nvivo8نمود و خروجیهای زییر را
جهت نمای

بهتر ارتباط بن مقوالت و مفاهنم ارائه میگردد.

اشکال زیر با استفاد از کدگااری باز و تعریف مقوالت ۶۳۱گانیه و مقیوالت محیوری
۶۸گانه در نر افزار  Nvivo8ترسنم شد است .در حقنقت اَشکال زییر در راسیتای نمیای
زیباتر و قابلفهمتر ارتباط بن مقوالت محوری و مقوالت اسیت .در ادامیه بیا ذکیر عنیوان
هریک از مقوالت محوری نحوۀ ارتباط با مقوالت بهصورت شکل تشریح شد است.

نمودار .8استفاده از تجارب (عبرتها و سنتها)

نمودار .6ارائۀ الگوهای عملی
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نمودار .9ایجاد توافق و وحدترویه در میان کارکنان

نمودار .9پایبندی به ارزشهای الهی و انسانی

نمودار .7تبیین و یادآوری مأموریتها
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نمودار .2تعیین اولویتها و عمل بر اساس آنها

نمودار .3انتخاب نیروی انسانی اثربخش

نمودار .1رعایت صبر و پایداری
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نمودار .3دقت در تعامل با نیروی انسانی

نمودار .88رعایت میانهروی و انصاف و عدالت
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نمودار .88سازماندهی و اصالح امور کارکنان

نمودار .86رفتار توأم با مدارا و لطف با کارکنان

نمودار .89مالحظات عام
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آخری بر

از کدگااری باز مربوط به تعنن خصوصنات و ابعیاد مقیوالت اسیت کیه در

ادامه ،آنها در قالب جدول زیر ساماندهی شد است .الز به ذکر است کیه بیا توجیه بیه
(استررا مفهو رهبری اسیتراتژیک) ،تنهیا ییک خصوصینت (منیزان

اهداف ای پژوه

ارتباط با مفهو رهبری استراتژیک) مدنظر بود است.
مقوالت

جدول  .9مقوالت و خصوصیت آن
خصوصیت (ارتباط با

ابعاد خصوصیت

رهبری استراتژیک)

(میزان ارتباط)

مرتبط

زیاد

مرتبط

متوسط

ایجاد توافق و وحدترویه در منان کارکنان

مرتبط

زیاد

پایبندی به ارزشهای الهی و انسانی

مرتبط

کم

تبنن و یادآوری مأموریتها

مرتبط

زیاد

تعنن اولویتها و عمل بر اساس آنها

مرتبط

زیاد

مرتبط

کم

دقت در تعامل با ننروی انسانی

مرتبط

کم

رعایت صبر و پایداری

مرتبط

متوسط

رعایت منانهروی و انصاف و عدالت

مرتبط

متوسط

رفتار توأ با مدارا و لطف با کارکنان

مرتبط

زیاد

سازماندهی و اصالح امور کارکنان

مرتبط

زیاد

مالحظات عا

مرتبط

کم

ارائ الگوهای عملی
استفاد از تجار

انترا

(عبرتها و سنتها)

ننروی انسانی ابربر

بدی صورت در ای مرحله کدگااری باز به اتما میرسد و در ادامه به کدگااری محیوری
اقدا میشود.
کدگذاری محوری
ای نوع از کدگااری ،به شناسایی مقوالت اصلی ( )۱و برقراری رابطه بن هر مقول اصیلی

و مقوالت فرعی مرتبط با آن میپردازد)۳( .
جدول زیر نتای ای کدگااری را به نمای

میگاارد:
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جدول  .9مقولۀ محوری و ارتباط بین مقوالت
دفعات درصد کشف مقولۀ
مقوالت
اصلی
تکرار تکرار

ارتباط مقوالت
با مقولۀ اصلی

ارائ الگوهای عملی

۶

۱۵۳۳

روش

استفاد از تجار (عبرتها و سنتها)

۱

۴۵۱۳

روش

ایجاد توافق و وحدترویه در منان کارکنان

۱

۶۵۶۱

بستر

پایبندی به ارزشهای الهی و انسانی

۴۶

۱۴۵۳۱

مداخلهگر

تبنن و یادآوری مأموریتها

۸

۶۵۱۸

غایت

تعنن اولویتها و عمل بر اساس آنها

۴

۱۵۸۶

غایت

۱۶

۶۱۵۶۴

مداخلهگر

دقت در تعامل با ننروی انسانی

۱۶

۶۱۵۱۴

مداخلهگر

رعایت صبر و پایداری

۳

۱۵۳١

بستر

رعایت منانهروی و انصاف و عدالت

۶۱

۳۵۱۳

بستر

رفتار توأ با مدارا و لطف با کارکنان

۴۳

* ۱۱۵۶۱

بستر

سازماندهی و اصالح امور کارکنان

۴

۱۵۸۶

روش

مالحظات عا

۳

۱۵۳١

مداخلهگر

انترا

ننروی انسانی ابربر

در نتنج تحلنلهای مربوط به کدگااری محوری« ،رفتار توأ با مدارا و لطف بیا کارکنیان»
بهعنوان مقول محوری شناخته شد.
کدگذاری انتخابی
ای نوع از کدگااری ،به توضنح خط اصلی مت (تشریح تأبنر و تیأبر پدیید هیا نسیبتبیه

یکدیگر) ،تالش جهت تأیند روابط کشفشد و اصالح و تکمنل مقوالتی کیه ننازمنید بیه
اصالح هستند ،میپردازد.
پس در نتنجه ،کدگااری های باز و محوری در مرحل آخر کدگااری انتریابی صیورت
میگنرد .نتنج ای مرحله ،رسندن به تعریف زیر است:
میتوان رهبری استراتژیک را بر مبنای عهدنام مالک ،ای چنن تعریف نمود:
رهبری اسیتراتژیک عبیارت اسیت از« :تبنین و ییادآوری مأمورییتهیا» و «تعنین
اولویتها و عمل بر اساس آنهیا» از طرییق «ارائی الگوهیای عملیی»« ،اسیتفاد از
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تجار

(عبرتها و سنتها)» و «سازماندهی و اصالح امور کارکنان» کیه در بسیتر

«ایجاد توافق و وحدترویه در منان کارکنان»« ،رعایت صیبر و پاییداری»« ،رعاییت
منانهروی و انصاف و عدالت» و «رفتار توأ با میدارا و لطیف بیا کارکنیان» محقیق
میشود.
ذکر ای نکته ضروری است که رهبر استراتژیک باید موارد ذیل را ننز در نظر داشته باشد:
 پایبندی به ارزشهای الهی و انسانی؛
 انترا

ننروی انسانی ابربر ؛

 دقت در تعامل با ننروی انسانی؛
 مالحظات عا .

شکل .6مدل اجمالی رهبری استراتژیک

نتیجهگیری
ای تحقنق بهمنظور بررسی و استررا مفهو رهبیری اسیتراتژیک از منظیر عهدنامی امیا

علی خطا

به مالک اشتر و با استفاد از روش تحقنق کنفی تحلنل محتوا دنبیال شید

است .در ذیل مدل تفصنلی بهدستآمد از تحقنق ارائه شد است.
نتای بنانگر آن است که می توان تعریف رهبری استراتژیک را بر مبنای عهدنام مالیک،
ای چنن ارائه نمود :رهبر استراتژیک با استفاد از روشهایی چون ارائی الگوهیای عملیی،
استفاد از تجار

(عبرتها و سنتها) و سازماندهی و اصیالح امیور کارکنیان ،سیعی در

تبنن و یادآوری مأموریتها و تعنن اولویتها و عمل بر اساس آنها را دارد کیه در واقیع
هییدف نهییایی رهبییری اسییتراتژیک اسییت .البتییه ای ی مهییم ننازمنیید وجییود ویژگیییهییا و
توانمندیهایی همچون ایجیاد توافیق و وحیدتروییه در منیان کارکنیان ،رعاییت صیبر و
پایداری ،رعایت منانه روی و انصاف و عدالت و رفتار توأ بیا میدارا و لطیف بیا کارکنیان
است .رهبری استراتژیک باید بر اساس ای موارد (بسترها) اهیداف را دنبیال نمایید .بیرای
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پژوه های آتی پنشنهاد میشود که تعریف مفهیو رهبیری اسیتراتژیک بیر اسیاس تمیا

خطبهها ،نامهها و کلمات قصار امنرالمؤمنن  در نه البالغه زیر نظر گرو خبرگان و بیا
استفاد از روش تحقنق داد بنناد بازتعریف شود.
اصلی تری محدودیت پژوه

حاضر جدیدبودن موضوع تحقنق و مباحثی است که در

ای زمننه مطرح میشیود .هین تحقنقیی یافیت نشید کیه نهی البالغیه را از نظیر رهبیری
استراتژیک یا حوز های مدیریتی ،مورد بح

و پژوه

جدی و بیر مبنیای روش تحقنیق

علمی ابباتشد و مدون ،قرار داد باشد.

شکل .9مدل تفصیلی رهبری استراتژیک

کتابنامه
آزاد ارمکی ،تقی ،علم و مدرننت ایرانی ،تهران :مؤسس تحقنقات و توسع علو انسانی.۶۸۳۱ ،
احمدی ،سند علیاکبر و علی صالحی و محمدرضا فریدی ،روش تحقنق در مدیریت ،تهران:
دانشگا پنا نور.۶۸١۶ ،

استراس ،آنسلم و جولنت ا کوربن  ،ترجم بنوک محمدی ،اصول روش تحقنق کنفی :نظری
مبنایی ،رویهها و شنو ها ،تهران :پژوهشگا علو انسانی و مطالعات فرهنگی.۶۸١۱ ،
الوانی ،سندمهدی ،مدیریت عمومی ،تهران :نشر نی.۶۸۳١ ،
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 فصلنام،»از دیدگا اما علی

 «تئوری رهبری ابربر، حس و نونا مؤمنی،داناییفرد

.۶۶۱تا۱۳ ص،۶۸۳۱ ،۶۴ ش،۴ س،اسالمی

علمیپژوهشی مطالعات انقال

:کمّی در مدیریت

 روششناسی پژوه، حس و سندمهدی الوانی و عادل آذر،داناییفرد
.۶۸١۶ ،اشراقی- صفار: تهران،رویکردی جامع
، دانشگا اما صادق: تهران، نظریهپردازی داد بنناد، محمدرضا و منثم لطنفی،ذوالفقاریان
.۶۸١۱

 ماهنام علمی و آموزشی،» «فرایند رهبری استراتژیک، ابراهنم و محمد مرادی،سهرا پور
.۶۸۳۱ ،۶۳ س،۶۳۳ ش،تدبنر
 مسئل بومیسازی علو اجتماعی از رویکرد مطالعات: «گفتمان مسئل بومی، نعمتاهلل،فاضلی
.۶۸۳تا۶۶۶ ص،)۶( ۶۸۳۳ ،۸ ش، مجل مطالعات اجتماعی ایران،»فرهنگی
.۶۸۱۳ ، روش: تهران، ترجم هوشنگ نایب، تحلنل محتوا، کلوس،کریپندروف
 «طراحی مدل رهبری خدمتگزار بر اساس دیدگا، علی نصر اصفهانی، مهدی،نصر اصفهانی

،۶۶ ش،۱ س،  دوفصلنام منها،» و مقایس آن با نظرات اندیشمندان غربیاما علی
.۶۱۸تا۶۴۸ ص،۶۸۳١
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. ۶خصوصيت ،نشانگر یک ویژگی خاص از یک مقوله است و بُعد ،به محل خصوصيت در طول یک طيف اشاره دارد؛ بهعنووا مثوال رنو
یک مقوله است که خصوصيات گوناگونی مانند سایه ،شدت ،نوع و ...دارد .هرکدام از این خصوصيات را میتوا بُعدپردازی نموود؛ بوهعنووا
نمونه خصوصيت شدت میتواند پایين ،متوسط و باال باشد (استراس و کوربين: 1۰۹۳ ،ص۶۹و.)۰۳
7. Core Categories.

. ۸الزم به ذکر است که برخی از منابع برای تسهيل در کدگذاری محوری الگوی خاصی را پيشنهاد نمودهاند؛ شوامل شورایط عل،وی ،زمينوه،
راهبردهای کنش متقابل ،پيامدها و( . ...برای اطالعات بيشتر ،ر.ک استراس و کوربين۹۰: 1۰۹۳ ،تا) 1۳۹نقوش ایون الگوو تشونيع نووع
متغيرهای پژوهش است .با توجه به اینکه فرایند پژوهش به روش نظریۀ مبنایی (مانند سایر روشهای کيفی) از یک الگوریتم خاص تبعيوت
نمیکند ،بهتر است هر محققی بر اساس ماهيت مسئله ،خود به تشنيع نوع متغيرهای موردنياز بپردازد.

