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چکیده:
یکی از مهمترین عواملی که بقاء کسبوکارها را در محیطهای پویا و متغیر امروزی تضمین میکند وجود راهبرانی بصیر،
راهبردی یـا بـهعبـارت روشـنتـر ،رهبـران استراتژیک است که با الهام ویژگیهای شخصیتی و ممتاز خود به توسعه و
توانمندسازی افراد سازمان پرداخته و منبع اساسی در تحقق اثربخشی سازمانی در صنایع مختلف است؛ بر این اساس،
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتارهای رهبری استراتژیک بر اثربخشی سازمانی در شرکتهای دانشبنیان ایرانی
انجام گرفته است  .روش اجرای تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی-
پیمایشی است .جامعهی آماری این پژوهش شرکتهای دانشبنیان ایرانی است که در زمان جمعآوری دادههای تحقیق
تعداد آنها بالغ بر  4551شرکت است .روش نمونهگیری استفاده شده در این پژوهش ،روش نمونهگیری تصادفی طبقاتی
است و نمونهی مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 354 ،شرکت به دست آمده که تعداد 354
پرسشنامه بهصورت الکترونیکی میان این شرکتها توزیع شده است و تعداد  175پرسشنامه برای تجزیهوتحلیل ،جمعآوری
شده است .روش جمعآوری دادهها بر اساس دو پرسشنامه سبکهای رهبری  )1995( MLQو اثربخشی سازمانی پارسونز
( )1969انجام گرفته است .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش نیز از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده از
نرمافزار  Smart PLSدر دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری انجام پذیرفت .یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که
تأثیر رفتارهای رهبری نفوذ آرمانی و انگیزش الهامی بر اثربخشی سازمانی در شرکتهای دانشبنیان ایرانی مثبت و معنی-
دار است.

واژگان کلیدی :رهبری استراتژیک ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامی ،اثربخشی سازمانی.
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Investigating the Impact of Strategic Leadership on Organizational Effectiveness in Iranian
Knowledge-Based Companies
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Abstract:
One of the most important factors that ensure the survival of businesses in today's dynamic and changing
environments is the existence of insightful, strategic or, in other words, strategic leaders who are inspired by
their unique personality traits to develop and empower people in the organization. And are an essential
source in achieving organizational effectiveness in various industries. Accordingly, the present study aimed to
investigate the impact of strategic leadership behaviors on organizational effectiveness in Iranian knowledgebased companies. The method of the present research is applied based on the purpose of the research and is
descriptive-survey in nature. The statistical population of this research is Iranian knowledge-based
companies, which at the time of collecting research data, their number is 4551 companies. The sampling
method used in this study is stratified random sampling method and the sample studied in this study using
Cochran's formula, 354 companies were obtained, of which 354 questionnaires were distributed electronically
among these companies and 175 A questionnaire was collected for analysis. Data collection method was
based on two questionnaires of MLQ leadership styles (1995) and Parsons organizational effectiveness (1969).
The analysis of research data was done by structural equation modeling and using Smart PLS software in two
parts: measurement model and structural model. The findings of the present study show that the effect of
leadership behaviors of ideal influence and inspirational motivation on organizational effectiveness in Iranian
knowledge-based companies is positive and significant.

Keywords: Strategic Leadership ؛Ideal Influence ؛Inspirational Motivation ؛Organizational Effectiveness.
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مقدمه

راهشان نتوانند سازمان خود را از حالت غیرمولد بودن و

بحث در مورد اثربخشی ،بهرهوری ،کارایی ،فرهنگ و

غیراثربخش بودن خارج نماید؛ این پژوهش قصد دارد در

برتری سازمانها موضوعی است که نظریهپردازان

این امر مهم با بهرهگیری از سبک رهبری نوین که

سازمانی ،فالسفه ،مدیریت ،تحلیلگران مالی و اقتصادی

اصطالحا رهبری استراتژیک نام دارد به مسئوالن و

و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده است .اثربخشی

مدیران شرکتهای دانشبنیان کمک نماید.

سازمانی یکی از مفاهیم مهم و مورد توجه تمامی
مدیران سازمانها است .امروزه اثربخشی بهطور فزاینده
بر ایجاد انگیزش ،طرز تلقی ،ذهنیتها و در واقع بر
فرهنگ سازمانی استوار بوده و امکان رویارویی ،شناخت
و برخورد با جبههای گسترده از تالطم محیطی را فراهم
میآورد .اثربخشی سازمانی یک متغیروابسته استراتژیک
در همهی تحلیلها و پژوهشهای سازمانی است و
هدف نهایی همهی سازمانها است ( & Kumari
 )Thapliyal, 2017پژوهشهای سازمانی برای بیش از یک
قرن به دنبال این موضوع بودهاند که «اثربخشی
سازمانی» و اجزای آن را بهدرستی بشناسند؛ بهطور کلی،
اثربخشی سازمانی مبین درجه یا میزانی است که
سازمان به اهداف مورد نظر خود نائل میآید ( Nikookar

برخی از نویسندگان تالش کردند رهبری را به عنوان یک
کل توصیف کنند؛ بهعنوان مثال ،شائو ( )2019رهبری را
بهعنوان ماهیت فرآیند تأثیرگذاری یک رهبر و پیامدهای
آن ،و همچنین نحوهی نمایش این فرآیندهای تأثیرگذار
توسط ویژگیها و نگرشهای رهبر ،انتظارات و اسناد
پیرو ،و زمینهای که در آن تأثیرگذار است ،تعریف میکند
( .)Ali & Anwar, 2021اگرچه اکثر محققان رهبری،
رهبری را فرآیند تأثیرگذاری بر دیگران برای دستیابی به
اهداف و سازماندهی تغییر فرآیند توصیف کردهاند؛ با
این حال ،تعیین مسیر و الهام بخشیدن به افراد برای
غلبه بر چالشها و حرکت شرکت به سوی آینده
مطلوبش ،همگی جنبههای مهم رهبری هستند ( Metz,
.)2020

.)& etal, 2021
مطالعات قبلی نشان میدهد که اثربخشی سازمانی،
استیفن رابینز ( )2019در نسخهی جدید کتاب نظریهی
سازمان خود ،در تعریف اثربخشی سازمانی هم به
وسایل و امکانات (فرایند) توجه کرده است و هم به
نتایج حاصل .اثربخشی سازمانی به استفاده مؤثر،
محتاطانه و استراتژیک از همه منابع سازمانی (منابع
انسانی ،مالی و فناوری) به منظور خلق مزیت رقابتی و
دستیابی به اهداف اشاره دارد ()Grace & et al, 2018؛
چیزی که در شرکتهای دانشبنیان از آن غفلت شده
است و دلیل عمدهی آن نیز این است که از یک طرف
مسئوالن سازمان در مورد مسائل مرتبط با بهرهوری و
اثربخشی دغدغه ذهنی ندارند و ثانیا معنی استفاده
مؤثر و کارآمد برای مدیران این شرکتها به خوبی جا
افتاده نیست؛ شاید آنها بخواهند و تالش کنند که
سازمان را از اثربخشی ناکارآمد خارج کنند؛ اما به دلیل

عملکرد سازمانی ،رضایت کارمندان و همچنین تغییرات
سازمانی بهطور قابل توجهی با سبک رهبری در ارتباط
هستند ( .)Shoraj & Memetaj, 2017بهگفتهی چویبی
برای اینکه شرکتها پیشرفت کنند ،رهبران باید با شرایط
متغیر سازگار شوند و آن را مدیریت کنند ( & Birasnav
 .)Bienstock, 2019رهبري فقط مختص رهبري فرد يا
گروهي از افراد در موقعيت كاري نیست؛ بلكه فرآيندي
است كه رهبر براي دستيابي به هر هدفي در
فعاليتهاي گوناگون درگير ميشود .رهبري به رفتار يا
نگرش يك رهبر براي منسجم كردن و هدايت افراد به
سوي اهداف اشاره دارد؛ بنابراين ،اثربخشي هر سازمان
به اثربخش بودن رهبر آن بستگي دارد و چنين رهبري
سبك رهبري اثربخش را به كار ميگيرد ( & Gaitho
.)Awino, 2018

خأل تئوریک در این زمینه و نبود راهحل عملی بر سر
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مرور ادبیات نظری نیز نشان میدهد که استفاده از

مفهوم بر اساس ادبيات پژوهشي ،پژوهش حاضر در

سبک رهبری استراتژیک باعث افزایش کارایی و اثربخشی

نظر دارد به بررسي رابطهی اين دو مقوله بپردازد و در

سازمانی خواهد شد .اثربخشی سازمانی بدون سبک

اين راستا ،هدف پژوهش ،بررسي تأثیر رهبري استراتژيك

مدیریت مناسب امکانپذیر نخواهد بود .مطالعات

بر اثربخشی سازماني در شرکتهای دانشبنیان ایرانی

انجام شده بیانگر آن است که سبک رهبری سازمانی یکی

است.

از عوامل مهم در اثربخشی سازمانی است؛ بدین معنا

رهبری استراتژیک

که سبک رهبری مناسب منجر به هدایت کارکنان جهت
اثربخشی بیشتر سازمان و در نتیجه رسیدن به اهداف از

رهبری یکی از وظایف اصلی مدیریت سازمانی است؛ چرا

پیش تعیین شده میشود ()Michael et al, 1400؛ به-

که رهبری قوی میتواند به سازمانها کمک کند تا به

عبارت دیگر ،اثربخش بودن و پیشرفت سازمانها بدون

طور فزایندهای رقابتی شوند (.)Pitelis & Wagner, 2019

استفاده از سبکهای رهبری نوین امکانپذیر نخواهد

رهبری استراتژیک بهعنوان فرآیند شکل گیری چشم-

بود .ناگفته پیداست که سبکهای مدیریتی سنتی در

اندازی برای آینده ،مخابرهی آن به زیردستان ،تحریک و

محیط پیچیدهی امروزه شرکتهای دانشبنیان پاسخگو

ایجاد انگیزه در پیروان ،و مشارکت در مبادالت حمایتی

نیستند و باید به سمت سبکهای نوین رهبری که باعث

استراتژی با همتایان و زیردستان مفهومسازی میشود

اثربخشی بیشتر در سازمانها و از جمله شرکتهای

( .)Malkawi & et al, 2017رهبری استراتژیک بهعنوان

دانشبنیان میشود پیش رفت؛ در واقع میتوان گفت

مجموعهای از فرآیندهایی تعریف شده است که درجهای

که موفقیت و اثربخش بودن این شرکتها در شرایط

را تعیین میکند که در آن سازمانها در ایجاد پیوندهای

امروزی مستلزم تغییر در سبک رهبری و پیشروی به

سالم بین افراد ،فنآوری ،فرآیندهای کسبوکار ،و

سمت رهبری استراتژیک در این گونه سازمانها است

فرصتهای شغلی با هدف افزودن سرمایههای

(.)Metz, 2020

اقتصادی و اجتماعی ،و کارکنان مؤثر هستند ( Obeidat,
 . )2019آيرلند و هيت ( )2012رهبري استراتژيك را توانايي

پژوهشهاي گوناگون داخلي و خارجي اندكي به بررسي
رابطهی انواع سبكهاي رهبري و اثربخشی پرداختهاند.
در چندين مورد از پژوهشهاي خارجي كه به بررسي اين
رابطه پرداختهاند ،رهبري استراتژيك از عوامل مهم و
مؤثر در ارتقاي اثربخشی سازماني بوده است .با توجه به
تغييرات شتابان عصر حاضر ،نقش رهبري استراتژيك در
اثربخشی سازماني جلوهی بيشتري پيدا ميكند .عصر
حاضر به رهبراني نياز دارد كه بتوانند نيازهاي كاركنان
خود را به خوبي تشخيص دهند و سازمان را برای رسيدن
به اهداف راهبردي هدايت كنند كه اين امر نيازمند كسب
مزيت رقابتي از طريق به كارگيري رهبري استراتژيك در
سازمان است .شرکتهای دانشبنیان ایرانی نيز از جمله
سازمانهايي هستند كه با توجه به ماهيت و گستردگي
وظايف ،نيازمند بهكارگيري رهبري استراتژيك توسط
مديران هستند .با توجه به اهميت هر دو مقوله رهبري
و اثربخشی در سازمان و ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دو
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شخص براي پيشبيني ،انعطافپذيري پايدار ،تفكر
استراتژيك و كار با ديگران براي شروع تغييرات كه آيندهی
مطمئني را براي سازمان ايجاد خواهد كرد ،تعريف كرده-
اند ( .)Zarei & et al., 2017تئوری رهبری استراتژیک بر این
تمرکز دارد که رهبران استراتژیک ائتالف غالب سازمان
هستند و معموال شامل یک تیم مدیریت ارشد است.
رهبران استراتژیک برجسته آنهایی هستند که رفتارهای
کلیدی را نشان میدهند و سازمان را قادر میسازند تا
استراتژی خود را بهطور مؤثر اجرا کند ( & Bowers, Hall
 .)Srinivasan, 2017هیوز و همکاران ( )2018نشان دادند که
رهبری استراتژیک به سازمان برای موفقیت کمک
میکند .از سوی دیگر ،المصری ( )2015اظهار میدارد که
شکست در اجرای استراتژیهای سازمانی ،نتیجهی
فقدان شیوههای رهبری استراتژیک ،ناتوانی در انتقال
دیدگاه سازمان به پیروان خود و همچنین شکست در
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وفادار ساختن کارکنان به چشمانداز و استراتژی سازمان

است که نیازهای پیروان را بیشتر از نیازهای خودشان در

است (.)Gaitho & Awino, 2018

نظر میگیرند .رهبر بهعنوان یک الگوی نقش عمل می-

نظریه رهبری استراتژیک نشان میدهد که جمعیت
شناسی و رهبری مدیر ارشد نقش مهمی را در
فرموالسیون استراتژی ایفا میکند و اجرای راهبرد مؤثر
نیاز به دانشهای خاص ،مهارتها و سبکهای رهبری
تصمیمگیرندگان کلیدی دارد ( Waez Ghasemi and Zad
 .)Shafaq, 2020از آنجایی که نقش مهم رهبری ارشد،
امنیت همکاری دیگران در دستیابی به دیدگاه است
مدیران اجرایی باید دیدگاه راهبردی الهامبخش را در
حمایت از عملیات و استراتژیهای تجاری بیان کنند
( .)Hughes & et al, 2017در دههی گذشته تعداد زیادی از
مطالعات تجربی برای بررسی ویژگیهای رفتاری رهبری
استراتژیک انجام گرفته است و نفوذ آرمانی و انگیزش
الهامی بهعنوان دو رفتار رهبری برجسته شناسایی
شدهاند که بر مسائل استراتژیک سازمانی متمرکز بوده-
اند .مطالعات قبلی اشاره میکنند که رفتارهای رهبری
نفوذ آرمانی و انگیزش الهامی زمانی نشان داده می-
شوند که رهبر ،آیندهی مطلوب را مجسم و نحوهی
دستیابی به آن را بهوضوح بیان کند و با آن آینده ،الهام-
بخش دیگران میشود (.)Shao, 2018
نفوذ آرمانی
نفوذ آرمانی فرایندی است برای فراهم آوردن یک نقش
الگویی رهبر برای پیروان که از او پیروی کنند .رهبرانی که
نفوذ آرمانی دارند ،سطحی از استانداردهای اخالقی را
دربردارند؛ همچنین بهعنوان فردی وفادار ،فروتن ،مثبت،
صادق و شایسته توصیف میشوند .آنها بهعنوان
الگوی ایدهآل برای زیردستان رفتار میکنند؛ عالوه بر این
از استفاده از قدرت برای منافع یا منافع شخصی
اجتناب میکنند؛ بنابراین آنها بسیار مورد تحسین قرار
میگیرند و احترام و اعتماد به دست میآورند .رفتار آنها
منسجم است تا خودسرانه ( .)Zineldin, 2017در بین

کند ،در خطرات با پیروان سهیم میشود و در یک حالت
سازگاری با اخالقیات ،اصول و ارزشها رفتار میکند.
رهبران توجه به نیازهای دیگران قبل از نیازهای خودشان،
پرهیز از استفاده کردن از قدرت برای مقاصد شخصی،
تشریح استانداردهای روحیهی باال ،تأکید بر اعتماد ،ارائه
ارزشهای اصیل اخالقی ،توجه به عواقب اخالقی
تصمیمات و ارائه چشمانداز را مدنظر قرار میدهند .این
رهبران مطمئن به خود ،مصمم ،مصر ،با شایستگیهای
زیادی هستند و تمایل دارند تا ریسک کنند ( & Bakhtiari
.)et al, 2014
انگیزش الهامی
افزايش هشياري کارکنان دربارهی رسالت و بينش
سازمان و تشويق ديگران در شناخت و تعهد به آنها،
جنبهی اصلي رفتار انگيزش الهامي رهبری استراتژیک
است .رهبراني که از انگيزش الهامي بهعنوان رفتار
رهبري استفاده ميکنند ،ايدهها و بينش خود را به
کارکنانشان با شيوههاي واضحي منتقل و کارکنان را
تشويق میکنند تا فراتر از استانداردها توسعه يابند؛
بنابراين خود آنها و سازمان رشد و توسعه يابد؛ چنین
رهبرانی نقش خود و زیردستان را در راستای اهداف
سازمانی تعریف و ساختار میدهند .آنها توقعات زیادی
را بیان میکنند ،از نمادها برای تمرکز تالشها استفاده
میکنند و اهداف مهم را به روشهای ساده بیان می-
کنند؛ همچنین آنها خوشبین هستند و دیگران را
تشویق میکنند تا دیدگاهها و ماموریتها را درک کنند و
به آنها متعهد باشند ( .)Zineldin, 2017رهبر کارکنان را
ترغيب ميکند تا به هدف و قابل دستيابي بودن آن با
تالش ،باور پيدا کنند .اين افراد معموال نسبت به آينده و
قابل دسترس بودن اهداف خوشبين هستند ( Ahmadi
.)& et al, 2014

چیزهایی که رهبران از آن اعتبار به دست میآورند ،این
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اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی یکی از گستردهترین موضوعات
تحقیق شده از آغاز توسعهی نظریهی سازمان است.
پژوهش در مورد اثربخشی سازمانی از سال  1960تا
میانهی سال  1980کامال رایج بود؛ علیرغم این قضیه،
تحقیقات در مورد اثربخشی سازمانی در اواسط دههی
1980رو به افول گذاشتند ( .)Gohari & et al, 2020با وجود
این ،اخیرا تحقیقات در مورد اثربخشی سازمانی دوباره
احیا شده است و مورد عالقهی پژوهشگران قرار گرفته
است ( .)Kumari & Thapliyal, 2017بازخورد گرفتن از
محیط و برقراری تعامالت سریع و دقیق با آن یکی از
شاخصهای مهم اثربخشی سازمانی محسوب میشود
( .)Eydi, 2015اثربخشی سازمانی یک متغیروابسته
استراتژیک در همه تحلیلها و پژوهشهای سازمانی
است و هدف نهایی همه سازمانها است ( & Kumari
 .)Thapliyal, 2017یک سازمان زمانی اثربخش است که
نتایج قابل مشاهده فعالیتهای آن با اهداف سازمانی
برابر بوده یا بیشتر از آن باشد .اثربخشی سازمانی
توانایی بلندمدت شرکت برای دستیابی مداوم به اهداف
استراتژیک و عملیاتی خود است .با توجه به نظر دراکر
( ،)1964اثربخشی سازمانی عملکرد صحیح و کلید
دستیابی به موفقیت است .مهمترین تعریف اثربخشی
سازمانی سطح دسترسی به اهداف سازمانی است؛ به
عبارتی "من کجا هستم؟" و "کجا باید باشم؟" .به دست
آوردن سطح باالیی از اثربخشی ،هدف نهایی هر سازمانی
خواهد بود.

استراتژیک ،عملکرد استراتژیک رهبران ،کنترل و ارزیابی
استراتژیک رهبران و اثربخشی آموزش وجود دارد.
نیکوکار و همکاران ( )1400نیز در پژوهشی با عنوان "
بررسی تأثیر رهبری آیندهنگر بر اثربخشی سازمانی :نقش
میانجی رفتار شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدند
که رهبری آیندهنگر دارای اثر مثبت و معنیدار بر
اثربخشی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است.
رفتار شهروندی سازمانی نیز دارای تأثیر مثبت و
معنیدار بر اثربخشی سازمانی است .در این مطالعه اثر
غیرمستقیم رهبری آیندهنگر بر اثربخشی سازمانی با
میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی نیز مورد تأیید قرار
گرفته است .مالئی و قجاوند ( )1394در مطالعهای با
عنوان "نقشآفرینی رهبری استراتژیک در بهبود عملکرد
سازمانی" به این نتیجه رسیدند که بین رهبری
استراتژیک و مؤلفههای آن با عملکرد سازمانی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد و از بین مؤلفههای رهبری
استراتژیک چهار مؤلفه مسیر استراتژیک ،توسعه منابع
انسانی،

فرهنگ

همکاری

اثربخش

و

کنترلهای

استراتژیک قابلیت پیشبینی ابعاد عملکرد سازمانی را
دارند .واعظ قاسمی و زادشفق ( )1398در بررسی تأثیر
رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی بر
هماهنگی استراتژیک سیستمهای اطالعاتی و کسب-
وکار و ادغام سیستمهای سازمانی به این نتیجه رسید
ک ه رفتارهای رهبری نفوذ آرمانی و انگیزش الهامی از
محرکهای مهم هماهنگی استراتژیک سیستمهای
اطالعاتی و کسبوکار هستند که تأثیر مثبتی بر
سازگاری سیستمهای سازمانی دارند.

میکائیلی و همکاران ( )1400در پژوهشی با عنوان "بررسی
سبک رهبری تحولگرا و رابطهی آن با اثربخشی سازمانی
در سازمان صدا و سیما به این نتیجه رسیدند که بین
مؤلفههای سبک رهبری تحولگرا (نفوذ آرمانی ،انگیزش
الهامی ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی) و اثربخشی
سازمانی رابطهی مستقیم و معنیداری وجود دارد .نتایج
حاصل از پژوهش سالجقه و همکاران ( )1397در
پژوهشی با عنوان "تأثیر فاکتورهای رهبری استراتژیک در
اثربخشی آموزش در مدارس" نشان داد که رابطهی
معناداری بین تعیین جهت سازمان از سوی رهبران
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کمپبل و همکاران ( )2020طی پژوهشی به شناسایی
ابعاد و مؤلفههای رهبری استراتژیک و بررسی تأثیر آنها
بر اثربخشی سازمانی پرداختهاند .آنها چهار مؤلفهی
نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامی ،مالحظات فردی و محرک
فکری را به عنوان ویژگیهای برجستهی رهبری
استراتژیک شناسایی کردهاند که رهبر استراتژیک با بهره-
گیری از این ابعاد رفتاری نقش بسزایی در رضایت ،تعهد
و به طور کلی اثربخشی سازمانی ایفامیکند .در مطالعه
لوا و همکاران ( )2016با عنوان بررسی اثر نفوذ آرمانی و

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال دوم ،شمار ٔه  ،4زمستان 78-65 ،1400
ٔ
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انگیزش الهامی بر عملکرد کارکنان در شرکتهای دولتی

دست آمده است .در این پژوهش از روش کتابخانهای به

کنیا  ،نتایج نشان داد که رفتار رهبری نفوذ آرمانی با

منظور مطالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق

عملکرد کارکنان همبستگی مثبت و معناداری دارد و

و آشنایی با مفاهیم استفاده شده است؛ همچنین از

انگیزش الهامی به طور قابل توجهی با عملکرد کارکنان

پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری دادهها

مرتبط است .هارداوج و همکاران ( )2020در پژوهشی با

استفاده شده است که تعداد  354پرسشنامه بهصورت

عنوان تحلیل رهبري استراتژیک براي تحول سازمانی و

اینترنتی میان شرکتهای مورد مطالعه توزیع شده و

تعهد شغلی که با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام

تعداد  175پرسشنامه تکمیل شده جهت تجزیهوتحلیل

دادند به این نتیجه رسیدند که تحول فرهنگ سازمانی و

جمعآوری شده است .الزم به توضیح است که از مقیاس

رهبري استراتژیک و تحول سازمانی بر عملکرد سازمانی

پنج گزینهای لیکرت برای پاسخگویی به سؤاالت استفاده

و مشارکت کارکنان تأثیر مثبت و معناداري دارد .در

شده است .برای تعیین روایی پرسشنامهها از روش

مطالعهای که توسط انوار و علی ( )2021با عنوان

اعتبار محتوا استفاده شد؛ به این معنا که از نظر

اثربخشی رهبری استراتژیک و تأثیر آن بر اثربخشی

متخصصان مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی دربارهی

سازمانی انجام گرفت نتایج نشان داد که رهبری

سازهها و سنجههای مطرح شده در پرسشنامه

استراتژیک با بهرهگیری از استراتژی جذب بیشترین تأثیر

نظرخواهی شد و اصالحات ایشان اعمال شد؛ همچنین

را بر اثربخشی سازمانی و مزیت رقابتی پایدار دارد؛ در

پایایی پرسشنامهها نیز توسط آلفای کرونباخ بررسی

حالیکه خرد مدیریتی دارای کمترین تأثیر بر اثربخشی

شده که نتایج تحلیل آن در جدول  1مشهود است و با

سازمانی است .شائو ( )2018در بررسی تأثیر رفتارهای

توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ برای همه متغیرها

رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی بر هماهنگی

باالی  0.7است؛ لذا پایایی پرسشنامههای تحقیق مورد

استراتژیک سیستمهای اطالعاتی و کسبوکار و ادغام

تأیید قرار میگیرند.

سیستمهای سازمانی به این نتیجه رسید که رفتارهای

جدول .1پرسشنامههای تحقیق و آلفای کرونباخ

رهبری نفوذ آرمانی و انگیزش الهامی از محرکهای مهم
پرسشنامه

گویه

نفوذ آرمانی

6

انگیزش الهامی

4

منبع

الفای کرونباخ

هماهنگی استراتژیک سیستمهای اطالعاتی و کسب-
وکار هستند که تأثیر مثبتی بر سازگاری سیستمهای
سازمانی دارند.

روش تحقیق

اثربخشی
سازمانی

28

باس و اولیو
()1995
باس و اولیو
()1995

پارسونز ()1969

0/8

0/74

0/83

پژوهش حاضر به لحاظ استفاده از دادههای آماری از

در این پژوهش ویژگیهای جمعیتشناسی شرکتهای

نوع تحقیقهای کمی است .از لحاظ هدف جزء تحقیقات

نمونه با استفاده از نرمافزار  spssتحلیل شده است؛

کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی پیمایشی

همچنین تجزیهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیات

است .جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای دانش-

مطرح در پژوهش با استفاده از روش مدلسازی

بنیان ایرانی است که در زمان جمعآوری دادههای تحقیق

معادالت ساختاری و توسط نرمافزار  Smart PLSانجام

تعداد آنها بالغ بر  4551شرکت است .روش نمونهگیری

یافته است .این روش بهترین ابزار براي تحلیل

استفاده شده در این پژوهش ،روش نمونهگیری

تحقیقاتی است که در آنها متغیرهاي آشکار داراي

تصادفی طبقاتی است و نمونه مورد بررسی در این

خطاي اندازهگیري هستند؛ همچنین روابط بین

پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 354 ،شرکت به

متغیرها پیچیده است .مدلسازی معادالت ساختاری از
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کشاورزی و

دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری تشکیل

صنایع غذایی

شده است و متغیرهای مدل در دو دسته متغیرهای
آشکار و پنهان تقسیمبندی میشوند .در این پژوهش

مواد پیشرفته و
محصوالت
0.069

مبتنی بر

12

برای سنجش مدل اندازهگیری پزوهش از شاخصهای

فناوریهای
شیمیایی

پایایی ترکیبی ،پایایی تکبعدی ،روایی همگرا و واگرا
استفاده شده و برازش مدل اندازهگیری نیز توسط
شاخص  CV COMمورد ارزیابی قرار گرفت؛ همچنین

0.166

29

زیر  5سال

0.331

58

 5تا  10سال

0.189

33

 11تا  15سال

0.314

55

 15سال به باال

سابقه خدمت

0.354

62

کمتر از  50نفر

0.206

36

بین  50تا  100نفر

پژوهش بر یکدیگر در دو حالت اعداد معناداری برای

0.440

77

بیش از  100نفر

بررسی فرضیهها و تخمین استاندارد برای بررسی شدت

در این پژوهش برای ارزیابی روایی همگرای مدل اندازه-

تأثیر متغیرها بر هم استفاده گردید؛ همچنین به

گیری از معیار ( AVEمتوسط واریانس استخراج شده)

منظور بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری ،سه

استفاده شد که مقدار مالك براي سطح قبولی آن 0.5

 )GOFمورد تجزیهوتحلیل قرار

است و بیانکنندهی میزان همبستگی مثبت بین یک

برای سنجش مدل ساختاری و بررسی اثر متغیرهای

شاخص ( Q2 ،R2و

تعداد کارمند

گویه با سایر گویههای یک متغیرپنهان است .برای

گرفتند.

ارزیابی روایی واگرای مدل اندازهگیری نیز معیار
پیشنهادی فورنل و الرکر و همچنین آزمون بار عرضی

یافتههای تحقیق

تحلیل شدهاند .فورنل و الرکر ( )1981بیان کردند روایی
در پژوهش حاضر تعداد  175شرکت دانشبنیان ایرانی

واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان AVE

شرکت کرده بودند .ابتدا ویژگیهای جمعیتشناسی

برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و

شرکتهای پاسخ دهنده بر حسب صنعت ،سابقهی

سازههای دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی

خدمت و تعداد کارکنانی که در شرکت نمونه فعالیت

بین سازهها) در مدل باشد .نتایج این معیار در جدول

میکنند توسط نرم افزار  SPSSبررسی شدهاند که نتایج

شماره  3نشان داده شده است.

تحلیل آنها در جدول  2آمده است.
جدول  .3نتایج روایی همگرا و آزمون فورنل الرکر
جدول  .2ویژگیهای توصیفی پاسخگویان
آزمون فورنل الکر
درصد

فراوانی

0.309

54

0.091

16

0.137

24

0.137

24

0.143

25

0.114

20

طبقه

خصوصیات

AVE

شرکت

ماشینآالت و

اثربخشی

انگیزش

نفوذ

سازمانی

الهامی

آرمانی
0.858

0.736

تجهیزات
پیشرفته

0.882

0.777

0.693

دارو و فرآورده
های پیشرفته

0.853

0.924

0.253

حوزه تشخیص و

0.417

متغیرها
نفوذ
آرمانی
انگیزش
الهامی
اثربخشی
سازمانی

درمان
وسایل ،ملزومات
و تجهیزات
پزشکی
فناوری اطالعات

نوع صنعت

همانگونه که از ماتریس باال مشخص است ،جذر AVE
هر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههاي دیگر

و ارتباطات و
نرمافزارهای
رایانهای

بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل قبول
بودن روایی واگراي سازهها است.

سختافزارهای
برق و الکترونیک،
لیزر و فوتونیک
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که مشخص شود میزان همبستگی بین شاخصهای

در جدول شماره ( )5و ( ،)6حاکی از پایایی قابل قبول

یک سازه بیشتر از میزان همبستگی آنها با سازههای

معیارها برای پژوهش است.

دیگ ری است روایی واگرایی مدل اندازهگیری قابل قبول
است .همانگونه که از نتایج جدول  4مشخص است،
همبستگی یا مقادیر همه گویهها نسبت به متغیرپنهان
خودشان بیشتر هستند؛ یعنی این اعداد از اعداد سمت
چپی و راستی خود مقادیری بزرگتر هستند؛ در نتیجه،
مدل اندازهگیری تحقیق از روایی واگرای مناسبی
برخوردار است.
جدول  .4نتایج آزمون بار عرضی

جدول  .5نتایج پایایی تک بعدی
بار عاملی

بار عاملی

گویه

گویه

بار عاملی

گویه

0.868

oe17

0.901

oe4

0.855

id1

0.984

oe18

0.799

oe5

0.852

id2

0.968

oe19

0.860

oe6

0.868

id3

0.980

oe20

0.906

oe7

0.880

id4

0.802

oe21

0.795

oe8

0.841

id5

0.722

oe22

0.912

oe9

0.851

id6

0.987

oe23

0.983

oe10

0.840

im1

0.985

oe24

0.983

oe11

0.825

im2

0.974

oe25

0.970

oe12

0.928

im3

0.960

oe26

0.976

oe13

0.929

im4

oc

im

id

گویه

oc

im

id

گویه

0.974

oe27

0.984

oe14

0.932

oe1

0.983

0.241

0.406

oe10

0.474

0.406

0.855

id1

0.958

oe28

0.984

oe15

0.960

oe2

0.983

0.246

0.414

oe11

0.805

0.743

0.852

id2

0.818

oe16

0.850

oe3

0.970

0.240

0.390

oe12

0.757

0.665

0.868

id3

0.986

0.249

0.423

oe13

0.767

0.727

0.880

id4

0.984

0.253

0.423

oe14

0.486

0.415

0.841

id5

0.984

0.251

0.425

oe15

0.475

0.402

0.851

id6

0.818

0.120

0.333

oe16

0.688

0.840

0.710

im1

0.868

0.158

0.353

oe17

0.658

0.825

0.635

im2

0.984

0.247

0.411

oe18

0.766

0.928

0.559

im3

0.968

0.239

0.383

oe19

0.759

0.929

0.559

im4

0.980

0.251

0.415

oe20

0.932

0.252

0.430

oe1

0.802

0.129

0.339

oe21

0.960

0.218

0.387

oe2

0.722

0.234

0.300

oe22

0.850

0.138

0.311

oe3

0.987

0.242

0.406

oe23

0.901

0.273

0.383

oe4

0.985

0.253

0.423

oe24

0.799

0.247

0.352

oe5

0.974

0.235

0.390

oe25

0.860

0.179

0.327

oe6

0.960

0.265

0.417

oe26

0.906

0.246

0.370

oe7

0.974

0.239

0.390

oe27

0.795

0.305

0.373

oe8

0.958

0.262

0.412

oe28

0.912

0.253

0.336

oe9

در این پژوهش پایایی با دو شاخص مورد سنجش قرار
میگیرد .1 :پایایی تکبعدی  .2پایایی ترکیبی ) .(CRدر
پایایی

تک

بعدی

(سنجش

بارهای

عاملی)

کیفیت مدل اندازهگیری نیز توسط شاخص CV Com
ارزیابی شده است .این شاخص در واقع توانایی مدل
مسیر را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر به
وسیله مقادیر متغیرپنهان متناظرشان میسنجد.
چنانچه این شاخص عددی مثبت را نشان دهد ،مدل
اندازهگیری از کیفیت الزم برخوردار است .در جدول 6
نتایج این آزمون آمده است که نشان میدهد مقادیر
شاخص  CV Comبرای هر یک از متغیرهای پنهان
عددی مثبت را نشان میدهد؛ لذا مدل اندازهگیری از
کیفیت مناسبی برخوردار است.
جدول  .6نتایج پایایی ترکیبی و آزمون کیفیت مدل
اندازهگیری

هر

متغیرآشکار باید با یک مقدار بار عاملی بزرگ ،یعنی فقط

متغیر

نفوذ آرمانی

CR

0.944

انگیزش

فرهنگ

اثربخشی

الهامی

سازمانی

سازمانی

0.933

0.999

0.994

به یک متغیرپنهان بارگذاری میشود و مقدار مطلوب آن
 0.7است؛ همچنین ضریب پایایی ترکیبی نیز ،میزان
همبستگی سؤالهای یک بعد را به یکدیگر برای برازش

CV COM

0.620

0.617

0.954

0.833

کافی مدلهای اندازهگیری مشخص میکند .با توجه به
اینکه مقدار مناسب برای پایایی تکبعدی  0.7و برای
پایایی ترکیبی  0.7است ،نتایج مربوط به پایایی دو معیار

روابط بین خود متغیرهای مکنون نیز در قالب بخش
مدل ساختاری و توسط نرمافزار  smart pls 3سنجیده
شده است .بدین منظور بررسی اثر متغیرهای پژوهش
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بر یکدیگر در دو حالت اعداد معناداری یا ضرایب T-( t

نیکویی برازش با  GOFباالتر از  0.5نشاندهنده برازش

 )vluesبرای بررسی فرضیهها و تخمین استاندارد برای

مناسب مدل است.

بررسی شدت تأثیر متغیرها بر هم پرداخته شده است

جدول  .10مقادیر شاخص بررسی کیفیت اندازه گیری

که نتایج آنها در جدول  7ارائه شده است .چنانچه مقدار
اعداد معناداری بیشتر از  2.58باشد ،میتوان گفت که

متغیر

2

در سطح اطمینان  0.99تأثیر متغیرها بر هم معنیدار

نفوذآرمانی

-

-

است؛ بنابراین با توجه به اینکه ضرایب  tمربوط به سازه-

انگیزش الهامی

-

-

های اصلی پژوهش همگی باالی  2.58هستند پس

اثربخشی سازمانی

0.07

0.06

R

2

Q

GOF
0.55

صحت رابطه بین سازهها مورد تأیید قرار میگیرد؛
همچنین با توجه به نتایج خروجی مربوط به ضریب

بحث و نتیجه گیری

مسیر که رابطهی علت و معلولی بین متغیرهای پنهان
تحقیق را نشان میدهد ،میتوان نتیجه گرفت که رابطه-

هدف از پژوهش حاضر این بود که تأثیر رفتارهای رهبری

ی بین چهار سازهي اصلی پژوهش معنیدار و مستقیم

استراتژیک را بر اثربخشی سازمانی بررسی کنیم؛ لذا

است.

فرضیههایی را مطرح نموده و شواهد و مدارک تجربی را
در خصوص تأثیرات هر یک از متغیرهای تحقیق ارائه

جدول  .7نتایج نهایی تحلیل مسیر مدل ساختاری

دادیم.
ضریب

مسیر ساختاری

نفوذ آرمانی
انگیزش الهامی

مقدار t

نتیجه

0.51

6.97

تأیید

0.25

2.75

مسیر

اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی

در پژوهش حاضر ،فرضیهی اول بیان میکرد که رفتار

تأیید

به منظور بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری ،سه
شاخص ( Q2 ، R2و

 )GOFمورد تجزیهوتحلیل قرار

گرفتهاند که نتایج تحلیل آنها در جدول  10نشان داده
شده است .چاین ( )1998سه رقم  0.67 ،0.33 ،0.19را به-
ترتیب مالکهای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی R2
معرفی میکند؛ همانطور که در جدول  17-4مشاهده
میشود با توجه به اینکه مقدار متغیرفرهنگ سازمانی
( )0.74و متغیراثربخشی سازمانی ( )0.07است؛ لذا می-
توان نتیجه گرفت که این مقادیر برازش مدل را بهخوبی
تأیید میکنند؛ همچنین طبق نظر هنسلر و همکاران
( )2009در صورتی که مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا

رهبری نفوذ آرمانی بر اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت و
معنیداری دارد؛ لذا طبق نتایج بدست آمده از تحلیل
مسیر ساختاری فرضیه زیر مورد تأیید قرار میگیرد .در
تبیین این رابطه میتوان بیان داشت که نفوذ آرمانی در
کارکنان موجب افزایش اثربخشی سازمانی میشود.
رهبری که نفوذ آرمانی را اعمال میکند ،بهگونهای رفتار
میکند که استانداردهای باالیی از رفتارهای اخالقی را
نشان میدهد .ارائهی چشمانداز و ایجاد احترام و اعتماد
در بین کارکنان از نتایج بهکارگیری شاخص نفوذ آرمانی
توسط رهبر استراتژیک است .نتایج این فرضیه با نتایج
تحقیقات ()Shabani Nejad & et al, 2016؛ ( Mikaeili & et
)al, 2021؛ ( )Gaitho & Awino, 2018و (Campbell & et al,
 )2021همسو است.

سه مقدار  0.35 ،0.15 ،0.02را کسب کند؛ بهترتیب نشان

فرضیهی دوم پژوهش حاضر بیان میکرد که رفتار

از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا

رهبری انگیزش الهامی بر اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت

سازههای برونزای مربوط به آن دارد که در مدل تحقیق

و معنیداری دارد؛ لذا طبق نتایج بهدست آمده از تحلیل

این مقادیر نشان از قوی بودن مدل دارند؛ همچنین

مسیر ساختاری فرضیه زیر نیز مورد تأیید قرار میگیرد.

مقدار  GOFدر جدول  10برابر با  0.51است که شاخص

براساس نتایج این فرضیه میتوان بیان کرد که رهبر با
انگیزش الهامی بخش کارکنان را هدایت میکند و اهداف
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مهم را به روش ساده بیان میکند و به کارکنان اطمینان

استفاده کنند.

میدهد که با تالش به اهداف مورد نظر خواهند
پیشنهادات
رسید.؛نتیجهی این فرضیه نیز با نتایج به دست آمده از
تحقیقات ()Moradi & et al, 2013؛ ( Sheikh AliZadeh

 .1با توجه به مثبت بودن فرضیهی اول یعنی (رابطهی

)Harris & Tejari, 2013؛ ( ),Jaleha & Machuki, 2018و

بین رفتار رهبری نفوذ آرمانی با اثربخشی سازمانی).

( )Mukhtar & et al, 2020مطابق و همسو است.

 -مدیران باید اعتماد کارکنان را نسبت به اهداف سازمان

در نهایت براساس یافتههای این پژوهش میتوان

جلب کنند؛ بدین منظور مدیران برای افزایش اعتماد

نتیجه گرفت که سبک رهبری استراتژیک با بهرهگیری از

کارکنان در سازمان ،باید به تعهدات و وعدههای خود

«نفوذ آرمانی و انگیزش الهامی» سبب افزایش نوآوری،

سخت پایبند باشند.

تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و سالمت کارکنان و
درنهایت باعث افزایش اثربخشی سازمانی در شرکتهای
دانشبنیان میشود .رهبران استراتژیک بهواسطهی

 مدیران از سرزنش کردن کارکنان باید پرهیز کنند و برایکمک به رفع مشکالت دیگران همکاری کنند و راهکار ارائه
دهند.

برخورداری از خصیصه نفوذ آرمانی ،تمایل بیشتری به
فعالیتهای ریسکپذیر دارند؛ در نتیجه ،از نفوذ و

 -مدیران به خاطر حفظ انسجام گروه و تحکیم بخشیدن

اثربخشی باالتری برخوردارند و بیشتر به کارکنان خود

به گروه از عالیق شخصی خود چشم پوشی کنند.

اعتماد میکنند؛ بهعبارتی این رهبران با فراهم ساختن
زمینهی استقالل و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها،

 مدیران باید یک چشمانداز مشترک ارائه دهند که درآنماموریتها و اهداف سازمان به روشنی بیان شده باشد.

به ایجاد رفتارهای خالقانه و نوآورانه در سرمایه انسانی
سازمان اقدام میکنند ( .)wanasida & et al, 2021در این
راستا ،رفتارهای نوآورانه همچون توسعه محصوالت یا

 مدیران باید بر اهمیت داشتن حس همکاری گروهیدربارهی ماموریتها و اهداف سازمان تأکید کنند.

فرایندهای جدید ،اثربخشی سرمایه انسانی را افزایش

 -مدیران دربارهی پیشنهاداتی که به گروه میدهند باید

داده و به کارکنان در دستیابی به سطوح باالی عملکرد

آنها را بهطور دقیق بررسی کنند تا از مناسب بودن

سازمانی و تحقق اثربخشی سازمانی کمک میکند .از

پیشنهادات مطمئن شوند.

سوی دیگر رهبران استراتژیک با ایجاد انگیزش الهامی در
کارکنان ،از طریق مربیگری ،تشویق و حمایت ،روحیهی
کار تیمی را در آنها تقویت نموده و زمینهی ایجاد نرخ

 مدیران پیامدهای اخالقی و دینی پیشنهادات وتصمیمات خود را بهدقت بررسی کنند.

بازده سرمایهگذاری باالیی را از جانب آنها فراهم می-

 -مدیران در هنگام حل مشکالت باید دیدگاهها و جوانب

آورند.

مختلف را در نظر داشته باشند و زوایای مختلف آنها را

سازمانهای مختلف ،از جمله شرکتهای دانشبنیان
برای افزایش اثربخشی سازمان خود باید سبکهای نوین

بررسی کنند؛ همچنین راههای جدید چکونگی حل مشکل
را پیشنهاد دهند.

رهبری سازمانی را با تأکید بر سبک رهبری استراتژیک به

 .2با توجه به مثبت بودن فرضیهی دوم (رابطهی بین

مدیران و کارکنان خود آموزش دهند و از تکتک صفات

رفتار رهبری انگیزش الهامی با اثربخشی سازمانی).

سبک رهبری استراتژیک که از جمله آنها نفوذ آرمانی و
انگیزش الهامی است در برنامهها و فعالیتهای خود
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 مدیران باید اهداف مهم را به روشی ساده بیان کنند و-

 مدیران باید بر اهمیت آیندهنگری تأکید کنند و نسبت-

به کارکنان اطمینان دهند که اهداف دست یافتنی

.به آینده خوشبینانه صحبت کنند

.هستند

 مدیران نسبت به کارهای که باید انجام شود با شوق وجدیت صحبت کنند و برای موفقیت از عالئم و نمادها
.استفاده کنند
Campbell, N.,Ahmad, S., Ali, N. A., Jantan, A. H.,
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