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ارسطو توحیدی

چکیده
مديران سطوح راهبردی در عالیترين سطح سلسله مراتب اداری قرار دارند و لذا رفتار و نحوه اعمال
مديريت راهبردی و تدابيری که در سازمان اعمال مینمايند ،اثرات وسيع و بلندمدت برجای میگذارد .بنابراين،
با توجه به نقش رفتار سازمانی آنان و تأثير عميقی که در سازمان دارد نحوه انتخاب آنان حائز اهميت است و
نيازمند الگوی مناسب است .بر اين اساس نوع تحقيق کاربردی -توسعهای و روش آن همبستگی و همخوانی
است و فرضيه تحقيق با جمعآوری دادهها از خبرگان به روش پرسشنامه و تحليل دادهها با آمارهای توصيفی و
استنباطی و آزمونشده و با فن رتبهبندی فريدمن درجه اهميت مؤلفههای الگو و ضرايب تأثير عوامل معين
گرديده است .نتايج تحقيق نشان میدهد که مؤلفههای اصلی شکلدهنده الگوی انتخاب مديران سطوح
راهبردی کشور به ترتيب اهميتی که در انتخاب دارند ،عبارتاند از تفکر و دانش مديريت راهبردی با وزن
 ،%44/1دانش مديريت عمومی با وزن  %93/1و صفات و خصوصيات رهبری (شامل  11خصيصه) با وزن
 %51میباشند.
کلیدواژهها :صفات و خصوصیات رهبری؛ تفکر و دانش مدیریت راهبردی؛ دانش مدیریت
عمومی.
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 .1مقدمه

مديريت "درواقع" اعمال روشی برای تعيين هدفها و راه وصول به آنها از طريق اجرای وظايف
است و زيربنای آن با آموختن دانش مديريت برای تهيه طرح ،شکل دادن ،هماهنگ کردن ،رهبری و
کنترل فعاليتهای دستهجمعی به منظور تأمين هدف يا هدفهای خاص و مشترک سازمان همراه
است.
بديهی است تنها آموختن فنون مديريت ضامن موفقيت مديران در صحنه عمل نيست ،بلکه
مديرانی موفقتر هستند که دارای صفات مشخصه رهبری بوده و از خصائل اداره و هدايت ديگران،
نفوذ در اخالق و روحيات بشر و داشتن استعداد و توانايی اداره کردن ديگران و بهکار بردن تدابيری
برای برانگيختن رغبت در زيردستان برای تحقق هدف برخوردار باشند.
مديريت بر سازمان برای پبشرفت ،نياز به نوآوری و ابتکار دارد .مديران خالق پيشتازان موفق
سازمانهای فردا هستند [.]5
تحقق رهبری اثربخش به استعداد ابوابجمعی ،طرز تفکر زيردستان ،شخصيت فرمانده و
موقعيتهای زمانی و مکانی بستگی دارد.
مدير بايد با برقراری مناسبات اطاعت ،اعتماد و وفاداری زيردستان را به خود جلب نمايد تا
کارکنان در يک عمل فوری و مؤثر ،اراده و دستورات مدير خويش را در هر وضعيتی به مورد اجرا
بگذارند .اساس چنين اقدامی شامل اختيار ،مسئوليت و سلسله مراتب اداری است .هر سازمان که برای
انجام مأموريتی تشکيل و سازماندهی شده است ،اختياراتی را برای مدير معين کرده البته مسئوليت
مدير قابل تفويض نيست.
در اين ميان مسئوليت مديران راهبردی سنگينتر است و آنان مسئوليت کلی سازمان را بر دوش
میکشند .مسئوليت انجام گرفتن مأموريت سازمان يا کاميابی و رفع نيازهای کسانیکه بر سازمان
نظارت و به گونهای به آن اعمال قدرت میکنند به عهده رأس راهبردی است.اين مسئوليت در
برگيرنده سه دسته وظيفه است:
ـ دسته نخست ،وظيفه سرپرستی مستقيم تا آنجا که سازمان به مکانيزم هماهنگی روی آورد.
ـ دسته دوم وظايفی که جنبه برونسازمانی دارد و سازمان را با محيط بيرونی آن پيوند میدهد.
مديران راهبردی بايد بخشی از وقت خود را برای آگاه کردن مقامهای وابسته در خارج سازمان
ازکارهای انجام شده ،پديدآوردن زمينه گفتگو با اين مقامها ،انجام گفتگو وگاهی وظيفههای
تشريفاتی صرف کنند .
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ـ دسته سوم از وظيفههای مديران راهبردی بهروشن ساختن و باز نمودن راهبردهای سازمان پيوند
داشته و مهمترين نقش آنان است .بهطور کلی مديران رأس راهبردی سازمان از ديدگاهی گسترده و
بسيار انتزاعی مینگرند ،ويژگی اين رده سازمانی محدود بودن کارهای تکراری و استانداردشده،
اختيارات قابل مالحظه و تصميمگيریهای پی در پی است [ .]51
بنابراين مديران سطوح راهبردی در عالیترين سطح سلسله مراتب اداری قرار دارند و رفتار و
نحوه اعمال مديريت راهبردی و تدابيری که در سازمان اعمال مینمايند ،تأثير عميق و گسترده در
سازمان داشته و اثرات وسيع و بلندمدت برجای میگذارد و نقشی مهم و تعيينکننده دارند ،لذا انتخاب
آنان از اهميت برخوردار ا ست .به بيان ديگر ،مديران راهبردی اگر اشتباه کنند ،هزينه سنگينی بر
سازمان و کارکنان تحميل میکنند .لذا چه عواملی میتوانند در انتخاب مديران سطوح راهبردی ،رفتار
سازمانی آنان را مطلوبتر کنند تا در موفقيت آنان نقش آفرينی کنند.
بنابراين ،محقق در اين پژوهش ابتدا به دنبال شناخت عواملی است که رفتار سازمانی فرماندهان
راهبردی در جمهوری اسالمی ايران است .اين تحقيق از اين جهت اهميت و ضرروت دارد که نتايج
آن میتواند مبانی علمی انتخاب مديران سطوح راهبردی را توسعه داده و در عمل هم باعث شود،
انتخاب مديران سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ايران با معيارهای دقيقتری به انجام برسد.
بر اين اساس هدف تحقيق چنين است:
"دستيبابی به الگوی مناسب جمهوری اسالمی ايران برای انتخاب مديران سطوح راهبردی کشور"
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

در بررسی محقق مشخص شد ،تحقيقی که ارتباط مستقيم با مقاله داشته باشد ،مشاهده نشد اما
نگارنده در سال  1971به بررسی وضعيت "فرماندهی و رهبری در نيروهای مسلح جمهوری اسالمی
ايران" برای دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ايران پرداخته است و به ويژگیهای
فرماندهان مورد بحث پرداخته است .متغييرهای تحقيق اين گونهاند:
صفات و خصوصیات رهبری .صفات مشخصه و ويژگیهای رهبری ،خصائل مشخص و معينی
نظير احترام ،اعتماد ،اطالعات و همکاری صادقانه افراد هستند که مدير تالش کند تا به آنها آراسته
گردد تا فعاليتهای روزانهاش بر پايه آنها انجام شود .رويه و طرز رفتار زيردستان نسبت به مدير
مربوطه مشخص و يا معرف آن است که آيا نيازمندیهای آنان از اين لحاظ مرتفع شده و يا بر اثر
خصوصيات شخص مدير بینتيجه مانده است .در واقع اين خصوصيات ،صفات ويژهای است که
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مديران الزم است از آنها برخوردار باشند ،لکن درجه اهميت آنها متناسب با سطح مسئوليت فرق
میکند [.]1
از ديدگاه اقتداری صفات و ويژگیهای مديران شايسته وطنپرستی ،آشنايی به ابعاد سياسی،
اقتصادی و فرهنگی محيطی ،اخالق اجتماعی ،تحمل ،مردمداری ،اعتماد به نفس ،قدرت قضاوت،
رعايت آداب ،عفت و پاکدامنی ،اراده قوی ،بينش و رفتار ،اشتياق و عالقه به کار ،معلومات ،تموج
شخصيت ،وجدان ،عدالت و انفاق ،قدرت جسمانی ،جرأت و شهامت ،رازداری ،وضع ظاهر ،قدرت بيان،
قاطعيت در تصميم ،حس همکاری ،بردباری ،قدرت اداره ،پايبند و مقيد بودن ،دقت عدم خودخواهی،
اخالق اجتماعی ،ابتکار ،نفوذ کالم ،وفاداری ،جذبه ،موقعشناسی ،انعطافپذيری ،حضور ذهن و
کاردانی ،حرارت ،هوش ،توانايی برنامهريزی ،تواضع میباشد [.]1
هادليک ( )1319خصائل رهبری را به شرح زير بر میشمارد:
اراده ،سالمتی کامل جسم و روح ،معلومات وسيع حرفهای ،صداقت کامل ،قضاوت ،شهامت ،حس
همکاری دستهجمعی ،ابتکار [.]1
تامپسون خصوصيات فرمانده يا رهبر خوب را چنين تعريف میکند:
منصف بودن ،کاردانی و لياقت ،وفاداری ،انضباط شخصی ،بیرحمی در مواقع اضطراری ،شناختن
ضعفهای بشری [.]1
ناپلئون ويژگیها و خصوصيات يک فرمانده يا رهبر را چنين بيان میدارد:
معلومات ،طرز تفکر ،هدف داشتن ،قدرت بينش ،انرژی ،اتخاذ تصميم ،ميل به فروانروايی و
مالکيت بر ديگران ،شجاعت ،پيشبينی ،بیپروايی و گستاخی در مواقع مناسب [.]1
خواجه نظامالملک در سياستنامه در ذيل موضوع " اندر پرسيدن از حال عامل و قاضی ،شحنه،
رئيس و شرط سياست" پيشنهادی بدين شرح برای چگونگی انتخاب و انتصاب افراد دارد:
" به هر شهر نگاه کنند تا آنجا کيست که او را بر کار دين شفقتی است و از ايزد متعال ترسانست و
صاحب غرض نيست ،او را گويند که امانت اين شهر و ناحيت در گردن تو کرديم ،آنچه ايزد تعالی از
ما پرسيد از تو پرسيم ،باد که حال عامل و قاضی و محتسب و رعايا و خرد و برزگی میدانی و
میپرسی و حقيقت آن معلوم ما گردانی و در سِر وعالنيت مینمائی ،تا آنجا واجب آيد ،ما اندر آن
بفرمائيم و اگر کسانی که بدين صفت باشند امتناع کنند و اين امانت نپذيرند ،ايشان الزام بايد کرد و
به اکراه ببايد فرمود.]11[ ".
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دیدگاه قرآن .با تفحص و تدبر در قرآن کريم برای صفات و خصوصيات مدير و رهبر موارد زير به
چشم میخورد:
آيه  547سوره بقره در بيان داستان طالوت و جالوت ،دو ويژگی گستردگی علمی و جسمی به
عنوان داليل انتخاب فرماندهی سپاه بنیاسرائيل در جنگ با جالوت برشمرده شده و بر اين اساس
ضرورت جسمانی و فکری دو خصيصه يک رهبر است.
در سوره يوسف به هنگامی که پيشنهاد سرپرستی خزانهداری مصر از سوی يوسف مطرح شد او
روی امانتداری و آگاهی خويش تکيه کرده و برابر آيه  11سوره مذکور میفرمايد :مرا سرپرست
خزائن اين سرزمين کن که من در حفظ دارائی دانا و بصيرم .يعنی صفات دانايی و بصيرت از خصائل
رهبری و مديريت است.
در سوره قصص دختر حضرت شعيب هنگام پيشنهاد انتخاب موسی به سرپرستی اموال خانواده
برابر آيه  51سوره مذکور میفرمايد :ای پدر من ،اجير کن او را به درستی که بهترين کارگزار و
خدمتگذار است که در کارش توانمند و امين است و بهاين ترتيب توانمندی و امين بودن دو خصلت
مدير و کارگزار خوب بيان شده است.
خداوند در آيه  41سوره انفال ثابتقدمی را در مقابله با دشمن سفارش میکند و به اين معنی که
رهبر که نقش مهمی در هدايت و الگو بودن برای زيردستان دارد خود بايد دارای صفت ثابت قدمی
باشد.
همچنين در آيه  191سوره نساء و آيه  1سوره مائده به ضرورت قيام به عدالت اشاره دارد و
بديهی است مدير و رهبر جامعه اسالمی بايد عادل باشد.
در آيه  533سوره آلعمران نيز ايمان آورندگان را به بردباری و شکيبائی سفارش میکند و بديهی
است اين صفات برای رهبر و مدير ضروری است.
خداوند در مورد جمع شدن مردم به دور پيامبر در آيه  113سوره آلعمران به مهربانی و عطوفت
پيامبر اشاره میکند و به اين معنی است که از خصوصيت رهبری و مديريت مهربانی و عطوفت نسبت
به زيردستان و مردم است.
در مورد اهميت صفت قدرت بيان نيز خداوند در آيه  94سوره قصص در انتصاب هارون به عنوان
وزير موسی به سخن گفتن فصيحتر هارون اشاره دارد .لذا از صفات ديگر رهبری قدرت بيان است.
خداوند درباره معلومات و علم و دانش در آيه  517سوره بقره میفرمايد" :آنان که با خدا رابطه دارند
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مؤمن و دوست خدايند ،آنان را خداوند در تاريکیها و جهلها به سوی نور و علم هدايت میکند"
بنابراين معلومات و علم و دانش از صفات الزم برای رهبر و مدير است.
در مورد وفاداری خداوند در آيه  7سوره توبه میفرمايد" :مادام که در برابر شما وفادار باشند ،شما
نيز وفاداری کنيد که خداوند پرهيزگاران را دوست میدارد" و بديهی است وفاداری صفت برجستهای
است که بايد مديران داشته باشند.
در بخشی از عهدنامه حضرت علی عليهالسالم به مالک اشتر چنين آمده است:
"پس از سپاهيانت کسی را فرمانده و سرپرست قرار بده که در نزد تو خيرخواهترين افراد برای خدا
و رسول او و امامت و پيشوايت باشد پندپذيرترين آنها برای کسب رضای خدا و خشنودی رسول او و
اطاعت از پيشوايت باشد و پاکدامنترين و خردمندترين و بردبارترين نظاميان به حساب آيد از کسانی
که ديرتر غضب کنند و زود عذر پذيرند (با شنيدن عذر طرف راحت شوند) و از آنهائی که نسبت به
ضعفا رئوف و نسبت به اقويا سرسخت و گردن فرازند و از کسانی که عنف و درشتی آنها را نيانگيزد
و ضعف و سستی بهجای ننشاند .پس بچسب به کسانی که از صاحبان مردانگی و حسب و افراد
خانوادههای صالح و دارندگان سوابق حسنه که اهل بزرگواری ،شجاعت ،سخاوت و گذشت باشند،
چراکه آنها مجموعهای از بزرگواری و شاخههايی از خوبی و نيکويی هستند .پس کارها را آن طور که
مورد جستجو و رسيدگی قرار داده که پدر و مادر کارهای فرزندشان را مورد جستجو و رسيدگی قرار
میدهند و بايد در نزد تو بزرگ و گران نيايد ،چيزی که بهوسيله آن ،آنها را تقويت کردهای و به
هيچوجه نبايد کوچک بشماری مهربانی و لطفی را که نسبت به آنها متعهد شده و بجا میآوردی هر
چند که اندک باشد زيرا همين الطاف و مهربانیها است که آنها را وا میدارد تا خيرخواهی را نثار
راهت کنند و به تو حسنظن پيدا کنند و همچنين ياری و تفقد در امور کوچک و لطيف .آنها را به
اعتماد ياری و تفقد امور بزرگ و جسيمشان رها مکن زيرا لطف و احسان اندک تو جا و موضعی دارد
که از آن نفع میبرند و لطف و احسان برزگت هم موقعی دارد که از آن بینياز نيستند و بايد در نزد تو
برگزيدهترين فرماندهان سپاهت کسی باشد که بيش از ديگران ،سپاهيانت را کمک کند و با آنها در
همراهی مالی مواسات داشته باشد و از چيزهايی که در توان و اختيار دارد آنچه را که باعث گشايش و
اداره سپاهيان و خانوادههايشان میشود به آنها بدهد تا اينکه همت و قصد آنها و جهاد با دشمن،
همت و قصدی واحد گردد ،چه توجه و مهربانی تو به آنها سبب شود که دلهای آنها نسبت به تو
مهربان و متوجه گردد.
بدان که بهترين روشنی چشم برای فرماندهان بر پا بودن عدل و داد در حوزه فرمانروايی آنان و
دوستی رعيت است.]19[ ".
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همچنين در فراز ديگری از فرمان مذکور آمده است:
"آنگاه درباره عمل خود فکر کن و با آزمايش کامل آنها را به کار بگمار ،مبادا اعمال خويش را
سرخود و به خاطر دوستی و ميل به ايشان برگزينی چرا که عُمال و کارگزاران همواره منشاء ستم و
خيانتاند .پس مردم با تجربه و با حيا از خانوادههای صالح ،صاحب قدمهای بلند و سوابق ريشهدار در
اسالم را برای آن برگزين که اينان از حيث خلق و خود بزرگوارتر و از لحاظ آبرو درستتر و به طمع و
آزمندی کمتری آشنا هستند و به عواقب امور بيشتری نظر دارند در اين صورت ارزاق اين گونه افراد را
فراوانتر کن که اين کار ،آنها را در پاکسازی خويش نيرومندتر میسازد و از چشمدوختن به آنچه که
در زيردست دارند ،بینياز میکند و همه اين کار حجتی است بر آنها ،اگر روزی از فرمان تو سرپيچی
کنند و يا به امانتی که در اختيارشان نهادهای خيانت کنند ،آنگاه پیدرپی از کارهای ايشان پیجويی
کن و همواره مراقبينی درستکار و باوفا بر ايشان بگمار ،زيرا مواظبت و آگاهی نهايی تو بر اعمال
ايشان سبب وادارشدن ايشان در بهکار بردن امانت و مدارا نمودن با رعيت است" [.]19
که از محتوی فرمايشات میتوان به صفات و خصوصيات مدير و کارگزار پی برد.
استاد مطهری در کتاب امامت و رهبری ،در رابطه با شرايط الزم برای مديريت با تکيه بر رشد
مديران که الزمه قبول مسئوليت رهبری است ،در بحث رشد انسانی که اکتسابی است به انواع رشد
شامل :رشد اخالقی ،رشد اجتماعی ،رشد سياسی ،رشد ملّی و رشد اسالمی اشاره دارد و موارد زير را از
شرايط رهبری و مديريت بر شمرده است:
پيشقدمی ،همدردی ،قدرت سازمان بخشی ،شناخت لياقت افراد برای کارهای مرجوعه ،جلب
عالقه و محبت افراد ،مؤمن ساختن افراد به هدف کلی اجتماعی ،شناخت شرايط زمان ،ايمان و اعتماد
به هدف ،ايمان و اعتماد به موفقيت ،عدم ترديد و دو دلی و اعتماد به نفس ،حس تشخيص ،سرعت
تشخيص ،قاطعيت ،توان تصميمگيری ،شهامت و عدم هراس از عواقب اقدام ،پيشبينی ،اقدامات
احتياطی برای شکست ،ظرفيت تحمل عقائد مخالف و داشتن سعه صدر ،شهامت قبول شکست،
تقسيم مناسب کار و نيروی انسانی ،قوت اراده و شخصيت و تحتتأثير قرار دادن ارادهها [.]17
آيت اهلل عظمی مکارم شيرازی در کتاب مديريت و فرماندهی در اسالم ،صفات و شرايط ويژه
مديران اسالمی را اين چنين برشمرده است:
ايمان به هدف ،علم ،قدرت ،صداقت و راستی ،امانت و درستکاری ،حسن سابقه ،وراثت صالحه،
سعه صدر ،دلسوزی و عشق به کار ،تجربه و آزمودگی ،شجاعت و قاطعيت ،عدالت و دادگری ،پايگاه
مردمی ،پايبند بودن به اصول و ضوابط ،خلوص نيّت ،توکّل به خدا و اعتماد به نفس ،صبر و استقامت،
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عفو و گذشت ،همت و بلندنظری ،ابتکار ،نظم و انضباط ،پشتکار ،آمادگی برای پذيرش انتقاد ،محبّت و
صميميّت ،آيندهنگری ،رازداری ،روح مشاورت و احترام به افکار ديگران ،تواضع و فروتنی [.]13
مظفريان برای شرايط استخدام فرماندهان و مديران اظهار میدارد :پرهيزکاری ،عظمت روح و
شجاعت قلب ،بردباری ،بصيرت فرماندهی ،بصيرت در طرح ،نقشههای عملياتی ،غمخواری زيردستان،
شجاعت و جسارت]11[ .
حسينی سياهپوش در برداشتی از فرمان حضرت علی عليهالسالم به مالک اشتر مديران و رهبران
دارای خصائل برجسته را کسانی میداند که از بين افراد دارای خصوصيات زير انتخاب شوند:
ـ افراد دارای مروّت و جوانمردی و دارای نسب؛
ـ صالحان پايبند به موازين دين خدا که شايسته ،پاک ،خوشنام و شريف هستند؛
ـ کسانی که دارای سوابق خوب هستند و اهل خيانت و خباثت نبودهاند؛
ـ افراد و گروههايی که اهل بزرگواری ،شجاعت ،سخاوت و گذشت هستند [.]3
نگارنده صفات مورد بحث را به شرح زير جمعبندی کرده است]1[ :
 .1درستی ،صداقت و پاکدامنی :يعنی پاکی و داشتن شرافت و حقيقتگويی الزم برای انجام کار و يا
بيان صحيح حقايق؛
 .5معلومات و تخصص :يعنی ميزان دانش و يادگيری و اطالعات تخصصی و تحقيق پی در پی دانش
جديد در زمينه تخصص مربوطه؛
 .9شجاعت و دليری :يک کيفيت معنوی است که ترس را از خطر تشخيص میدهد و قادر است
عکس العمل مناسب را با ظاهری آرام و با متانت انجام و در موارد اخالقی نيز با ايستادگی برای آنچه
که صحيح است ،در برابر تمايالت غلط مخالفان مقاومت میکند و بوی قدرت میدهد که قبول
مسئوليت نمايد؛
 .4وفاداری :کيفيتی از صداقت در برخورد با باالدست و زيردست و همکاران که باعث حس اعتماد و
احترام غيرقابل اندازهگيری در ذهن ديگران میگردد؛
 .1قاطعيت :يعنی اجرای تصميمات بدون معطلی و با قدرت و اراده خللناپذير؛
 .1ابتکار :يعنی انجام دادن عملی در زمان فقدان دستورات فرمانده يا مدير رده باال با تدبير شخصی؛
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 .7حضور ذهن و کاردانی :يعنی آمادگی فکری در برخورد با مسائل و سليقه و توانايی رسيدگی به امور
با رفتار قابل احترام؛
 .1عدالت :بهرهمندی از معيارهای بنيادی اسالم و بیطرفی در قضاوت و انجام تنبيه و تشويق مناسب
با لياقت افراد و خودداری از پيشداوری؛
 .3شيفتگی و حرارت :يعنی عالقه بیريا و ذوق وافر به انجام وظيفه؛
 .13بردباری و نجابت :يعنی توانايی کنترل خشم و کنترل هوای نفس از تمايالت غيرانسانی و داشتن
رفتار و ظاهری آرام و با سلوک؛
 .11قابليت اعتماد :يعنی اطمينان کامل به شخص در انجام وظيفه؛
 .15قدرت قضاوت :يعنی توانايی سنجش منطقی حقايق و ارائه راهحل ممکن و صحيح برای آنچه
مورد قضاوت قرار میگيرد؛
 .19تحمل و مقاومت جسمی و روحی :يعنی بنيه جسمی و روحی او در مقابله با درد ،رنج ،خستگی،
کار سخت ،فشار ،مشقت و زحمت زياد و بهطور کلی توانمندی پذيرش و رويا رويی با کاميابیها و
ناکامیها؛
 .14تواضع :يعنی اجتناب از راحتطلبی شخصی و فخرفروشی به ديگران و ترجيح دادن رفاه و
خواسته بحق ديگران بر خود و قبول حقوق و شخصيت و دانش برتر ديگران؛
 .11ايمان و عقيده به مکتب و نظام :يعنی اقرار زبانی ،قبول قلبی و انجام عملی به شريعت اسالم و
پايبندی به نظام جمهوری اسالمی ايران و التزام عملی به اصل واليت فقيه.
دانش مدیریت عمومی .اين دانش شامل نظريهها و نتيجه پژوهشهای علمی است که بيشتر
جنبههای فنی و روششناسی فناورانهی مديريت دارد [ ]4و حاوی آگاهی ،علم و هنر انجام وظايف
مديريتی شامل برنامهريزی  ،سازماندهی ،هدايت ،هماهنگی ،نظارت و نظير اينهاست [.]9
اين دانش با بروز مکتب مديريت علمی تيلور بهگونهای مطرح شد که ،بهصورت فنی قابل اکتساب
باشد و تکليفها و اصولی را برای اعمال مديريت به زيردستان در جوامع انسانی ارائه دهد.
بر اساس نظريه تيلور مديريت عبارت است از:
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الف .تفکيک ،تخصيص و تقسيم کار به کوچکترين جزء به طريق علمی و پيدا کردن بهترين روش
انجام کار؛
ب .انتخاب دقيق و آموزش صحيح کارکنان به منظور آشنا کرد آنان با روش صحيح انجام دادن کار و
تبعيّت از استانداردهای زمان انجام کار؛
ج .ايجاد محيط مناسب به منظور جلب همکاری کارکنان و پيروی آنان از روشهايی که توسط
مديريت ابداع و طرحريزی شده است؛
د .تقسيم کار به تساوی بين مديريت و مجريان و تفکيک وظايف اجرايی؛
هـ .تنظيم وضع دستمزدها با توجه به انجام کار و تفکيک ،نه فقط از روی قدمت خدمت [.]1
تاربع قرن بيستم عقايد تيلور در جهان نقش قاطع داشت ،اما طولی نکشيد که با توسعه سريع
علوم رفتاری (روانشناسی ،جامعشناسی ،مردمشناسی) اين مسئله روشن شد که موضوع انگيزش انسان
امر پيچيدهای است که تنها با تحقيق از ديدگاه علوم رفتاری قابل درک است [.]1
مکتب مديريت ديگری که در جهان ارائه شده است ،تئوری سيستمهاست که مقبوليت فراوان
يافته است .بدين مفهوم که پديدهها و منجمله سازمان را به صورت کل تجسم نموده و طرز تفکر
سيستمی در اداره سازمان مطرح و از بهکارگيری شيوههای مجرد که جمود فکری میآورد خودداری
نموده و سازمان در قالب اين تئوری ،کلی از اجزاء وابسته به هم است که ترکيب شدهاند و شامل افراد
انسانی ،سازمان رسمی ،سازمان غيررسمی و محيط کار (ساختمان ،نوسازی و غيره) میباشد [.]1
اين نظريه گرچه محدوديتهای مکاتب علمی و رفتارگرايی را ندارد و زمينه را برای کم کردن
پديدهها و حل مشکالت مديريت و مساعی سازمانی را به مدد مدلهای پيشرفته فيزيکی و رياضی
مساعدتر میسازد ،معهذا توانايی و انعطافپذيزی الزم را برای حل مشکالت و مسائل سازمان ندارد و
بر همين اساس مکتب مديريت اقتضايی به ،مکتبی جديدتر در دنيا مطرح شده است [.]1
در مکتب اقتضايی اعمال مديريت را به مقتضای شرايط مختلف و اولويت متغيرهای مؤثر در
سازمان داده و به مدير اجازه میدهد ،انعطافپذيری بااليی داشته باشد [.]1
لذا مديران قادرند سازمان خود را مناسب با شيوه و مکتبی که مورد پذيرش آنان است ،اداره کنند
و يا اينکه بنا به اقتضای سازمان از روشهای مختلف که ياد گرفتهاند در اداره سازمان بهره جويند.
اين در حالی است که اگر به تعريف شخصيت رهبر رجوع شود" :رهبر شخصی است که واجد شرايط
خصائل اداره و هدايت کردن ديگران باشد" [ ،]1متوجه خواهيم شد که فرد فقط با کسب دانش
مديريت هرگز نمیتواند بهترين مدير سازمان باشد ،مگر اينکه از خصائل و شرايط الزم برای اداره و
هدايت زيردستان برخوردار باشد .زيرا رهبری عبارت است از :هنر نفوذ در اخالق و روحيات بشر و
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داشتن استعداد و توانايی اداره کردن ديگران و بهکار بردن تدابيری برای برانگيختن رغبت در
زيردستان برای تحقق اهداف مورد نظر [.]1
با توجه به اين تعريف به صرف آگاهی از دانش و فن مديريت نمیتوان يک سازمان را هدايت
نمود ،بلکه داشتن ويژگیهايی که برانگيزاننده رغبت زيردستان باشد و الگويی برای آنان در سازمان
فراهم کند ضروری است و اين مهم تجلی نخواهد يافت مگر اينکه مدير از خصوصيات و ويژگیهای
الزم برخوردار باشد.
تفکر و دانش مدیریت راهبردی .بهطور کلی ،تفکر راهبردی يک "بصيرت وفهم" است که کمک
میکند تا در شرايط پيچيده و متحول کسبوکار ،واقعيتهای بازار و قواعد آن به درستی شناخته
شوند؛ ويژگیهای جديد بازار زودتر کشف شود؛ جهشهای کسبوکار درک شود و برای پاسخگوئی
به اين شرايط راهکارهای بديع و ارزش آفرين خلق شود [ .]1در رويکرد جديد ،تفکر راهبردی بخشی
از مديريت راهبردی و برنامهريزی راهبردی بخش ديگر آن است [ ،]1لذا دانش مديريت راهبردی با
رويکرد اخير علم و هنر اتخاذ تصميماتی است که منجر به توفيق ،ادامه حيات يا مرگ مؤسسه می-
شود [ ]11و سازمان را به محيط مربوط میسازد ،فعاليتهای داخلی را هدايت و عملکرد بلندمدت
سازمان را تعيين میکند [.]1
ديويد اين نوع مديريت را علم و هنر تدوين ،اجرا و ارزيابی تصميمات وظايف اساسی سازمان
میداند ،تا مجموعه عمليات منجر به تأمين اهداف سازمان گردد [.]54
ميرسپاسی مديريت راهبردی را علم و هنر و فن دورانديشی و تحولگرايی اقتضايی با تأکيد بر
تحليل راهبردی و شناخت از محيط و تأثيرگذاری بر محيط برونسازمانی و درونسازمان با توجه
دائمی به تحقق رسالت و انجام مأموريت تعريف نموده است [.]53
مديريت راهبردی يک فراگرد است نه يک پديده .اين فراگرد از بينش و نگرش آينده نگر و آينده
ساز آغاز میشود و پس از تعيين اولويتها و هدفگذاری ،برنامهريزی میکند و پس از پياده کردن
برنامهها ،نتايج را ارزيابی کرده و به کمک نظام بازخوردگيری نتايج را دريافت و متناسب با نتايج ،روی
اولويتها و هدفها بازانديشی کرده و دوباره اين چرخه حرکت خود را آغاز میکند [ .]15لذا تنها
تدوين راهبرد مناسب در سازمان کافی نيست ،بلکه بايد در کارکنان و مديران انگيزش ايجاد کرد تا
اين راهبردها را به اجرا درآورند.
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به بيان ديگر ،مديريت راهبردی شامل مشخص کردن مأموريتها و اهداف سازمانی ،تحليل
محيط بيرونی و درونی ،تدوين راهبرد مطلوب برای سازمان ،ايجاد ساختار سازمانی متناسب با راهبرد
تدوينشده و برقراری سامانه کنترل و مکانيزم ارزيابی مناسب است [.]51
بر اين اساس مديران راهبردی با سه مسئله اصلی يعنی  )1تصميمگيری راهبردی براساس
تجزيهوتحليل راهبردی و درک موقعيت سازمان )5 ،فرموله کردن راههای عملی و ممکن و تعيين و
انتخاب راهبرد و بهترين راه و نهايتاً  )9اجرای راهبردهای انتخابشده و ارزيابی آنها ،مواجهاند [.]7
در واقع در مديريت راهبردی سه عنصر اساسی شامل تدوين راهبرد؛ پيادهسازی و اجرای راهبرد؛
کنترل و ارزيابی راهبرد ،مطرح است.
بنا بر نظر مينتزبرگ فرآيند طرحريزی و اجرای راهبرد در حقيقت يک هنر است و برنامهريزی
راهبردی مقولهای جدا از تفکر راهبردی است و در واقع برنامهريزی راهبردی از تفکر راهبردی نشأت
میگيرد و فرايند برنامهريزی راهبردی است که منجر به برنامه میشود نه راهبرد [ .]14بنابراين،
اعمال مديريت راهبردی در سازمان مستلزم وجود تفکر راهبردی در مديران ارشد سازمان است .
از ديدگاه مينتزبرگ ،تقويت تفکر راهبردی ،به تدوين راهبردهای بهتر منجر میشود .او معتقد
است مديرانی که مجهز به قابليت تفکر راهبردی هستند قادرند ،ساير کارکنان را به يافتن راهکارهای
خالقانه برای موفقيت سازمان ترغيب کنند [ .]57موضوع تفکر راهبردی در حوزه مديريت راهبردی
بسيار مورد توجه بوده است .قابليت تفکر راهبردی به مثابه يکی از دو قابليت اصلی رهبران دارای
عملکرد برجسته برشمرده شده است [ .]59مديران دارای تفکر راهبردی سازمان را آنگونه که بايد
باشد میبينند نه آنگونه که هست .به اين ترتيب میتوان تفکر راهبردی را پيش برآوردی برای
طراحی آينده سازمان دانست [.]1
به گفته کن ايچی اومی 1تفکر راهبردی پيشبينی آينده نيست ،بلکه تشخيص به موقع
خصوصيات ميدان رقابت و ديدن فرصتهايی است که رقبا از آنها غافلند [ ]11و بر اساس نظر
مينتزبرگ :تفکر راهبردی فهم و تشخيص به موقع قواعد بازی ميدان رقابت و کشف فرصتهای آن
قبل از رقبا و پاسخگويی خالقانه به آن است .تفکر راهبردی يک "نمای يکپارچه از کسبوکار
(سازمان) در ذهن" است [ .]1گری هامل هم تفکر راهبردی را "معماری هنرمندانه راهبرد بر مبنای
خالقيت و بصيرت نسبت به کسبوکار" میدانند [ .]1بعضیها نظير ريموند ،تفکر راهبردی را
1. K. I. Omee
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مشتمل بر دو بخش میدانند که در بخشی از آن دادههای راهبردی پردازش میشوند و در بخشی
ديگر ،نوآوری و خالقيت اهميت پيدا میکند [.]1
آبراهام معتقد است تفکر راهبردی عبارت است از شناسايی راهبردی قابل اطمينان که به خلق
ارزش بيشتری برای مشتری منجر میشود [.]55
لذا تفکر راهبردی ،فرآيندی خالقانه و واگرا بوده و با چشمانداز طراحی رهبران سازمان مرتبط
است .اين امر مستلزم فراتر رفتن انديشه مديران از عمليات و اقدامات روزمره به سمت اقدامات
راهبردی در سازمان بوده و بر آن متمرکز است [.]1
بدون ترديد از حدود دو دهه که مفهوم "تفکر راهبردی" در حوزه مطالعات راهبردی مطرح شده
همواره قابليت تفکر راهبردی مديران به عنوان يکی از قابليتهای اصلی مديران ارشد محسوب شده
است .همان گونه که مينتزبرگ معتقد است ،مديرانی که مجهز به قابليت تفکر راهبردی باشند
میتوانند استراتژیهای بهتر و اثربخشتری تدوين نمايند و ساير کارکنان را جهت ابداع و نوآوری در
کارهايشان ترغيب نمايند [.]1
براساس نتايج تحقيق واکاوايشی ( ،)5331تفکر راهبردی از سوی پاسخدهندگان به عنوان اولين و
يا دومين مهارت مورد نياز برای بهبود عملکرد مديران شناسايی شده است [ .]1بنابراين ،با توجه به
تغييرات فرآيند تجهيز سازمانها و افزايش عدم قطعيت و پيچيدگیهای محيطی امروزه ،تجهيز شدن
به قابليت تفکر راهبردی يک ضرورت اجتنابناپذير مديران ارشد در سازمانها و در سطح ملّی شده
است [.]1
1
فياونا گريتز نقش تفکر راهبردی را تالش برای نوآوری و تجسم آينده جديد و بسيار متفاوت
برای سازمان میداند که ممکن است به تعريف مجدد راهبردهای اصلی و يا حتی صنعتی که شرکت
در آن فعاليت میکند منجر شود [ .]51بنابراين ،تفکر راهبردی پديدهای چند بُعدی است که ابعاد آن
در تعامل تفکر راهبردی شکل میگيرند [.]1
به هر حال ،جوامع اصوالً بدون راهبرد و نگاه راهبردی نمیتوانند به ادامه حيات و اجرای
سياستها و مسئوليتها ادامه دهند و جوامعی که متوجه اين مهم نباشند به غافلگيری راهبردی دچار
خواهند شد .بر اين اساس ،مديريت راهبردی به مديران و سازمانها کمک میکند تا آنان بااستفاده از
فنون شناخت راهبردی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهديدات محيطی وضع موجود را
تبيين کنند و با برنامهريزی راهبردی به خلق آيندههای مطلوب از طريق ترسيم چشمانداز مناسب و
1. Graetz.Fiona
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تعيين دقيق هدفها به تدوين و خلق راهبردهای خالق اهتمام ورزند؛ از اينرو ،آن جوامع میتوانند
راهبردها را به صورت برنامههای عملياتی درآورند و با بودجهبندی ساليانه رو به جلو حرکت کنند.
مديريت راهبردی اساس سازمان يادگيرنده است؛ لذا در موقعيتهای آشوبناک که نمیتوان آينده را
پيشبينی کرد ،سازمان را به نحوی تجهيز میکند که با هر آيندهای تطبيق بپذيرد .در واقع سازمان
فرا میگيرد هر لحظه چگونه با انعطاف عمل کند و با پيمودن راههای ميانبر ،به اوج قلههای افتخار
برسد [.]1
مينتزبرگ يادگيری را نيز يک رکن راهبرد میداند و ماهيت حرکت راهبردی را چرخهای از
حرکت ،ياديگری و جهتگيری عنوان میکند .او معتقد است که روند تکامل راهبرد در بستر
رويکردهای مختلف شکل گرفته است و رويکردهای تجويزی (پيشتدبيری) و توصيفی را مطرح و
مورد بحث قرار میدهد .بدين ترتيب عصر جديد رويکردهای مديريت راهبردی که در آن خالقيت
عنصر اصلی اثربخشی راهبرد به شمار میآيد با نظرات ميتزبرگ و گریهامل آغاز شد [.]7
اگر چه رويکرد توصيفی تکيه بر خالقيت مديران راهبردی دارد و فرآيندهای عقاليی نمیتوانند
کمکی در تدوين راهبردهای خالقانه و فیالبداهه نمايد ،لکن با توجه به آنچه بيان شد و اعتقادی که
بر استفاده از رويکرد تلفيقی در تدوين راهبردهای سازمان وجود دارد .بديهی است مديران راهبردی
سازمان نيازمند آشنا بودن به فرآيندهای عقاليی و روشهای تدوين راهبرد با رويکرد پيشتدبيری
(تجويزی) هستند .بهطور کلی در مکتب پيشتدبيری فرايند طرحريزی ،اجرا ،ارزيابی در فرايندهای
تکميلی ولی جدا از هم صورت میپذيرد و گامهای زير برداشته میشود:
 .1تعيين رسالت و مأموريت سازمان؛
 .5تعيين اهداف سازمان؛
 .9شناخت تهديدها و فرصتهای محيط خارج سازمان و مقدورات و محدوديتهای داخل سازمان
(نقاط قوت و ضعف)؛
 .4تشخيص راهبردهای ممکن؛
 .1انتخاب راهبردهای مناسب؛
 .1سازماندهی و تعيين ساختار مناسب سازمان برای اجرای راهبرد؛
 .7تخصيص منابع و امکانات اجرايی؛
 .1پيشبينی مکانيزمهای کنترلی ارزيابی نتايج بهدست آمده [.]7
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مديران راهبردی حتی برای تدوين راهبردهای خالقانه نيازمند آشنا بودن به مکاتبی مانند مکتب
کارآفرينی ،مکتب ادراکی ،مکتب يادگيری ،مکتب قدرتگرايی ،مکتب فرهنگی و مکتب محيطی
میباشند تا بتوانند با خالقيت خويش بهترين راهبردهای کارآ و اثربخش را اتخاذ نمايند .ويژگیهای
اساسی مديريت راهبردی را میتوان به طور خالصه اينگونه برشمرد:
 .1دارای نگاه بلندمدت میباشد (اهداف ميانمدت و کوتاهمدت از طرح بلندمدت منتج میشود؛
 .5معتقد به لزوم چشماندازی بلندمدت و مشترک در سازمان است تا حرکتی سازنده و جهتدار شـکل
بگيرد؛
 .9مأموريتگرا است و هدف اصلی آن انجام مأموريت سازمان است؛
 .4معتقد به لزوم وجود تصميمات منسجم و يکپارچه در تمامی بخشهای سازمان است؛
 .1اساساً ماهيت و سرمنشاء نظامی دارد و بهطور جدی در امور دفاعی کاربرد دارد؛
 .1عملکرد اصلی آن بر مبنای ارزيابی مستمر شرايط موجود (محيط داخل و خـارج سـازمان) و يـافتن
راهحلهايی برای حرکت به سمت شرايط مطلوب است؛
 .7اساساً مبتنی بر خالقيت و هوشمندی فردی و سازمانی است؛
 .1چارچوب مناسبی برای ارزيابی وضعيت و حرکت سازمان (بهرهوری و عملکرد) ارائه میدهد؛
 .3بيشتر نگاه کالن دارد و کمتر وارد جزئيات امور میشود؛
 .13فرصتيابی و تهديدشناسی مستمر جزو مهمترين ويژگیهای عملکردی آن محسـوب مـیشـود.
الگوی انتخاب مديران سطوح راهبردی :با توجه به اين که الگو عبارت است از يک پديدهی واقعـی و
نمايشی از واقعيتهاست و در ارتباط با شناخت سيستمها ،تصوير يا نمايشی از سيستم است که اجـازه
می دهد سيستم و ارتباط بين اجزاء آن به صورت انتزاعی بررسی شود [ .]51بنـابراين الگـوی انتخـاب
مديران سطوح راهبردی جمهوری اسالمی ايران نمايشی از مؤلفههای واقعی و تأثير آنها در گـزينش
اينگونه مديران در سطح کشور است.
 .9روششناسی تحقیق

اين پژوهش دارای سه فرضيه به شرح زير است:
فرضيه  .1صفات و خصوصيات رهبری در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت است؛
فرضيه  .5دانش مديريت عمومی در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت است؛
فرضيه  .9تفکر و دانش مديريت راهبردی در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت است.
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مدل مفهومی .برابر مطالعات اکتشافی و بر اساس فرضيه تحقيق و متغيّرهای تحقيق انجام شد ،مدل
مفهومی تحقيق به شرح زير طراحی گرديد .ضرايب تأثير هر يک از مؤلفهها و زير مؤلفهها در پايان
مقاله و پس از شرح نتايج آزمونهای انجام شده ارائه خواهد شد:

شکل  .1مدل مفهومی تحقيق

در اين تحقيق کاربردی ـ توسعهای که با روش همبستگی و همخوانی انجام شده است ،پس از
جمعآوری دادهها به روش کتابخانهای فرضيه و مدل مفهومی تحقيق طراحی و بر پايه متغيّرهای
تحقيق بااستفاده از روش خبرگی از طريق پرسشنامه دادههای ميدانی از نمونه که به صورت هدفمند
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از بين خبرگان برگزيده شد جمعآوری و سپس دادهها با بهرهگيری از آمارهای توصيفی و استنباطی و
آزمون فرض و روش رتبهبندی فريدمن تحليل شده و فرضيه و مدل مفهومی تحقيق آزمون و ضرايب
تأثير مؤلفهها و زير مؤلفهها تعيين و نتيجهگيری شد .ضمناٌ از روائی پرسشنامه با نظر خواهی اوليه
نسبت به نمونه سؤالها وکفايت آنها از ديدگاه خبرگان ،اطمينان حاصل شد .ضريب پايانی اين
ابزار بر پايه تحقيق حميدیزاده [ ،]13برابر  3/771است.
خبرگان مورد نظر که با روش هدفمند در اين تحقيق به عنوان جامعه آماری انتخاب و از بين
آنها نمونه آماری به روش کوکران به تعداد  93نفر برگزيده شدهاند ،شامل فرماندهان و مديران نظام
جمهوری اسالمی ايران هستند که بيش از ده سال سابقه مديريتی در سطوح راهبردی و مديريت
کالن کشور داشته و از دانشگاه عالی دفاع ملی دانش آموخته شدهاند .تعداد آنها بر آمار دانش
آموختگان دورههای دانشگاه پيشگفته از تاريخ تأسيس تا زمان انجام اين پژوهش و بررسی آمار
منصوبين در مشاغل يادشده قريب  933نفر است.
 .4یافتههای تحقیق

تحلیل داهها و آزمون فرضیه ها .برای آزمون فرضيههای سهگانه تحقيق ،جنبه آماری آن فرضيهها
به شرح زير است:
فرضیه :1

 :H0صفات و خصوصيات رهبری در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت نيست.
 :H1صفات و خصوصيات رهبری در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت است.
فرضیه :2

 :H0دانش مديريت عمومی در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت نيست.
 :H1دانش مديريت عمومی در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت است.
فرضیه :3

 :H0تفکر و دانش مديريت راهبردی در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت نيست.
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 :H1تفکر و دانش مديريت راهبردی در انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت است.
در آزمون فرضيهها از آماره آزمون  tاستفاده شد ،نتايج به شرح جدول  1است.
جدول  .1نتايج آزمون فرضيههای سهگانه تحقيق

بر اساس جدول  1با سطح معناداری کمتر از  3/31فرضيه  H1مورد تاييد واقع میشود در واقع،
صفات و خصوصيات رهبری ،دانش مديريت عمومی و تفکر و دانش مديريت راهبردی در الگوی
انتخاب مديران سطوح راهبردی حائز اهميت هستند .پس از تجزيهوتحليل نتايج آزمون فرضيهها به
منظور رتبهبندی ميانگين متغيّرهای مختلف تاثيرگذار در انتخاب مدبران سطوح راهبردی از آزمون
فريدمن استفاده گرديد .نتايج به شرح جدول  5میباشد:
جدول .5نتيجه رتبهبندی مؤلفهها

مطابق جدول با توجه به سطح معناداری کمتر از  3/31که ميانگين متغيرها از لحاظ اهميتی که
در انتخاب مديران سطوح راهبردی دارند ،يکسان نيست.
در حالیکه درجه اهميت صفات و خصوصيات رهبری برای مديريت سطوح راهبری مطابق
جدول 9مالحظه میشود بااستفاده از آزمون فريدمن رتبهبندی شدهاند:
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جدول .9نتيجه آزمون رتبهبندی فريدمن برای زير مؤلفهها صفات رهبری

رتبهبندی صفات و خصوصيات رهبری

آزمون فريدمن

متغيرها

ميانگين

در صد تأثير

درستی ،صداقت و پاکدامنی

3/11

%1/53335

5

معلومات و تخصص
شجاعت و دليری
وفاداری
قاطعيت
ابتکار
حضور ذهن و کاردانی
عدالت
شيفتگی و حرارت
بردباری و نجابت
قابليت اعتماد
قدرت قضاوت
تحمل و مقاومت جسمی و روحی
تواضع
ايمان و عقيده به مکتب و نظام

1/11
1/71
1/41
7/41
3/75
1/19
7/31
1/33
1/17
1/73
7/71
7/34
4/73
11/93

%7/19939
%1/1991
%7/31751
%1/17111
%1/13311
%1/77111
%1/13555
%1/37145
%1/47141
%7/51313
%1/41917
%1/11755
%9/31133
%3/43541

1
15
1
11
9
7
3
14
19
4
13
1
11
1

df=5 SIG=.333 N=93 ،χ2=54/374

رتبه

%133

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

با توجه به نتايج آزمونها و مدل مفهومی تحقيق ،الگوی مناسب انتخاب مديران سطوح راهبردی
در سطح ملّی مرکب از مؤلفههای شکلدهنده مدل مفهومی اين تحقيق و با رتبههای مختص به خود
است لذا ب رای انتخاب مديران اين اميدواری وجود خواهد داشت که مديريت کشور به بهبود فزايندهای
دست يابد .زيرا انتخاب مديران سطوح راهبردی کشور بر اساس الگوی مقاله ،در موفقيت مديران و
دستيابی به اهداف و ارتقاء بهرهوری سازمانی موثر است .در الگوی مورد بحث سه بعد )1 :برخورداری
مديران از تفکر راهبردی و آشنا بودن آنان با دانش مديريت راهبردی؛  )5آشنايی آنان با دانش
مديريت عمومی و  )9و آراسته بودن مديران به صفات و خصوصيات رهبری دارد.
به هر حال ،پيشنهاد میشود از الگوی پيشنهادی مقاله به عنوان يک چارچوب مشورتی در
انتخاب مدي ران ارشد و راهبردی برای سطوح مختلف کشور و سازمانی استفاده به عمل آيد.
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