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 رهبری استراتژیک یکنندهتبیین هایپیشرانارتباط ساختاری  شناخت و سنجش

 (اصفهان شهرکالن: موردی ینمونه) در مدیریت شهری

 دانشگاه شهید چمران اهواز -شهری  ریزیو برنامهدانشیار گروه جغرافیا  ،سعيد امانپور

 دانشگاه شهید چمران اهواز -شهری  ریزیبرنامه و، دانشیار گروه جغرافیا پورمسعود صفايي

 دانشگاه شهید چمران اهواز -شهری  ریزیو برنامهدانشیار گروه جغرافیا  سعيد ملکي،

 دانشگاه شهید چمران اهواز - شهری ریزیو برنامهدانشجوی دکترای جغرافیا  هادی عليزاده،

 چکيده

. باشدیم یبه سمت رهبر تیریآن، گذار از مد یانهگرایتیدر سطح هدا یدر رفتار سازمان رییتغ رشینمود پذ

 هیو ارتباطات دوسو کیاستراتژ یتوسعه اندازسازیرا در چشم گرانتیهدا یتوانمند کیاستراتژ یرهبر ن،یبنیدرا

 کردیحاضر با رو ی. در مطالعهدهدیقرار م نظرسازمان مد رونیدرون و ب طیدانش با مح تیبا محور هیو چندسو

 یهاشرانیپ ییو شناسا لیبه تحل ؛یشناسدر بخش روش «یلتحلی-یفیتوص» کردیو رو یدر هدف شناس یکاربرد

است  نیپژوهش ا یهاشهر اصفهان پرداخته شده است. سؤالکالن یشهر تیریمد ندیدر فرآ کیاستراتژ یرهبر

 ایاند؟ دومًا آشهر اصفهان کدامکالن یشهر تیریدر مد کیاستراتژ یرهبر یکنندهنییتب یهاشرانیکه اوالً پ

 یشهر تیریدر مد کیاستراتژ یرهبر نییتب یبرا یمعنادار یارتباط ساختار یدارا شدهییناساش یهاشرانیپ

 یهاشرانیپ ییاو شناس نیتدو یبرا ایمصاحبه - یراستا از روش اسناد نیدر ا باشند؟یشهر اصفهان مکالن

پژوهش  یلیتحل یهاداده یآورجمع یبرا یانامهصورت ابزار پرسشبه یشیمایپژوهش و از روش پ یاتیعمل

و سازمان  یشهردار ییدانشگاه و کارشناسان و مسئوالن اجرا دینفر از اسات 60نمونه  یاستفاده شده است. جامعه

( AMOS) یمعادالت ساختار یسازافزار مدلپژوهش، نرم یلیشهر اصفهان است. ابزار تحلکالن یراه و شهرساز

 ک؛یاستراتژ یرهبر یکنندهنییتب یاصل شرانیسه پ ییاول منجر به شناسا یدر وهله مطالعه جیباشد. نتا یم

و تحوالت توانمندگرا با  89/0، تحوالت ارتباط مبنا با 87/0 (CA) یبیترک ییتحوالت دانش مبنا با روا یعنی

 آمده نشان داد کهدستبه جیدوم نتا یشهر اصفهان شد. در وهلهکالن یشهر تیریمد یعرصه رد 88/0

( در قالب مدل WRدار )وزن ونیبر اساس رگرس یمعنادار یارتباط ساختار یدارا شدهییشناسا یهاشرانیپ

 .باشندیم یمعادالت ساختار

 .اصفهان شهرکالنمدیریت شهری، رهبری، تغییرات رفتاری، رهبری استراتژیک،  واژگان کليدی:

  

                                                           

* Email: Amanpour@scu.ac.ir                                    ی مسئولنویسنده  :                                          

با عنوان  چمران اهواز دیدانشگاه شهریزی شهری دانشجوی جغرافیا و برنامه زادهیعل یهادی دکتری ی حاضر برگرفته از رسالهمقاله

 باشد.می «رانیا یشهرهادر کالن یراهبرد یزیبا طرح ر یتوسعه شهر تیریدر نظام مد یرفتار یارتباط الگوها نییتب»
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 26                         ...                   کياستراتژ یرهبر یکنندهنييتب یهاشرانيپ یشناخت و سنجش ارتباط ساختار

 

 مقدمه -1

های چالش ترینمهمها از نآهمگون در  یتوسعهسازی اندازچشمتحوالت شهرها و  گذاریسیاستهدایت و چگونگی 

ی که با بروز فرآیند(. Richardson & Bae., 2006: 21مدیریت شهری در عصر شهرنشینی عنوان شده است)

تضمین پایداری برای  درنهایتشناخت نیازها، الزامات مرتبط با رونق و پویایی شهرها و  یعرصهمتنوع در  هایپیچیدگی

 یتوسعهبرای  گذاریسیاست هایشیوهگرانه و هدایت هایگرایشتغییر در اعمال نیازمند در عصر حاضر، شهرها  یتوسعه

، 1ایشبکه یجامعهظهور  چنینهمبا ظهور شهرهای هوشمند و (. در حقیقت 4 :1395، فیروزی و همکاران)ستشهرها

و  هاسازمان، بدیهی است که به شهروندان خود رسانیخدماتشدن فضاهای عملکردی شهر برای  چندبعدیو  پیچیدگی

رفتاری را در نگرش  -با تغییرات حاصله بایستی تغییرات ساختاری زمانهمدر شهرها نیز  ریزیبرنامهمتولیان مدیریت و 

 (.Castells, 2000: 6شهری اعمال نمایند) یتوسعهخود به امر تحول و 

تغییرات اعمال رویکرد در  تریناساسی عنوانبه 2حکمرانی خوب شهری ینظریه ،قرن بیستم اواخر ازدر این راستا 

ن ساختار آی که در فرآیند(. 107: 1394 علیزاده و همکاران،مدیریت شهری پذیرفته شده است) یحوزهدر ساختاری 

محور به الگوهای تحول بخش ساختاری همچون شفافیت، کارایی، متمرکز و پروژه ،بسته هایگرایشمدیریت شهری از 

سوی دیگر در  ( از109: 1394 )علیزاده و همکاران،تغییر گرایش خواهد داد مندیگویی و مشارکت، پاسخپذیریانعطاف

 ترینمهممطرح شده است که در آن  3تحت عنوان تغییر در رفتار سازمانی ایمقولهمدیریت  یحوزه با مرتبطعلوم 

یر با تغ فرآینددر این . است 4رهیافت در تحول فرهنگ سازمانی برای پذیرش تغییرات، گذار از مدیریت به سمت رهبری

توان به تحوالت ساختاری و پذیرش تغییرات در ابعاد ساختاری و محیطی مدیریت رهبری می یروحیهرفتار و داشتن 

 یحوزه رهبری در ینظریه شدنمطرحشهری اقدام نمود. بعد از  یتوسعه فرآینددر  اثرگذارسازمانی  عنوانبهشهری 

بری استراتژیک، رهبری ره ازجملهها های متعددی از رهبری برای سازمانو الگو هاسبک ،رفتار سازمانیمطالعاتی 

 (.Crossan et al., 2008: 570و رهبری کاریزماتیک ارائه شده است) آفرینتحول

های رهبری است که با توجه به پذیرش رویکرد الگوها و سبک ترینمهم رهبری استراتژیک یکی از ،بیندراین

تفکر داشتن لزوم  ،(63: 1387قربانی و رحیمی، ؛ 211؛ 1385، زادهمهدی)ریزیبرنامهی نظریه یعرصهاستراتژیک در 

به اعتقاد محققان رهبری استراتژیک مناسب فضا  .سازدمیضروری  ازپیشبیشی را مدیریت شهر یعرصهاستراتژیک در 

موفقیت عملکردی  دوامبا نگاه استراتژیک به م أتو پایدار( یتوسعهبرای  پذیریرقابت) پایداربا مزیت رقابتی  ایعرصهو 

ش تفکر برای پذیر شدههدایتیادگیری ، دیگرعبارتبه. (Hughes & Beaty, 2005: 9)است کنندههدایتسازمان 

ارائه تجربیات آموزنده  چنینهمعملکردی و  یحوزهدر  اثربخشتغییرات  هدایت؛ توسعههای گذاریسیاستاستراتژیک در 

استراتژیک  بارزی است که رهبری هایویژگی از هاچالشمنابع انسانی( برای مواجهه با تحوالت و ) ساختاری یبدنهبه 

 .(Singh & Useem, 2016: 32د)ورآدر سازمان خود به وجود  تواندمی

و تحوالت توسعه و نگرش دانش مبنا از نیازهای اساسی برای هدایت  روحیهداشتن تفکر استراتژیک،  است که پرواضح

تغییر رفتاری و گذار از مدیریت به سمت رهبری در رویکرد رهبری استراتژیک  عنوانبه آنچه. استشهرهای امروزی 

و با توجه به  5شهری یتوسعهبرای  شدهتعریفاستراتژیک  ریزیبرنامهنمایان است. این مقوله بر اساس ساختار 

                                                           
1- Network Society 

2- Urban Good Governance 

3- Organizational behavior change  

4- Leadership 

راهبردی( به عنوان رویکرد )ریزی استراتژیکقرن بیستم رویکرد برنامه 90ی و اوایل دهه 80 یشایان ذکر است که بعد از دهه -5

ی، گام فرآیندریزی مشارکتی، اری از نظریات فرعی همچون برنامهریزی پذیرفته شده و بسیبرنامهای دانش ی نظریهمسلط در حوزه

؛ 1385زاده، مهدی)ن.ک: باشد. برای مثال این نظریه بنیادی می رویکردهای مطرح شده دربه گام و فضایی برگرفته از اصول و 

  (.Baldacci et al., 2016؛Almandinger, 2002 ؛ 1395؛ فیروزی و همکاران، 1389عبدی دانش پور،  ؛1387پیرزاده، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 17

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1265-fa.html


  27                                          1396 تابستان، هشتمو  ناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستمطالعات جغرافيايي م

توانمندسازی و ، (92: 1386پیرزاده،  221: 1385، زادهمهدی)توسعهبارزی همچون تدوین استراتژی  هایمشخصه

و تفکر استراتژیک برای  مسئلهخالقیت حل ، (Rasmussen, 2015: 29)اعضا و محیط مجموعه گریهدایت

 هایچالشدر راستای  گذاریسیاست ودانش برای ارزیابی  هایهستهو تشکیل  (Ruttinghaus, 2009: 297)گریهدایت

مدیریت  فرآیندموجود در  هایضعفبسیاری از  تواندمی( Lane & Wallis, 2009: 102)بیرونی سازمانمحیط درونی و 

 توسعهدرحالهای شهرکالنمدیریت شهری در  هایچالشرا بهبود ببخشد.  توسعهدرحالهای کشورهای شهرکالنشهری 

ف ضعدر ، کالبدی یرویهبیجمعیت و رشد  روزافزونعالوه بر مشکالت مربوط به افزایش  تواندمیهمچون شهر اصفهان 

 عدم رویکرد مشخص، توسعهراهبردی  هایپروژهو  هازیرساختن برای آتخصیص منابع و تأمین  فرآیند سازیمتعادلدر 

مدون و شفاف  هایسیاستو نبود  هاچالشحل  از دانش برای مندبهرهانسانی خالق و  یسرمایهتشکیل و قوی برای 

و  ریزیبرنامهو عدم  هاچالشاین اجتماعی و رویکردهای تعامل مبنا برای مواجه با  یسرمایهبرای حمایت و پشتیبانی از 

تغییرات این تغییرات رفتاری و عدم مقاومت در برابر  توجه بهکه با  هاییچالش. 6دذکر گرد توسعهسازی اندازچشم

 سازمانیبرونو هم در بُعد  سازمانیدرونهم در بُعد  تواندمیهمچون رویکرد رهبری استراتژیک  آفرینتحولو  اثربخش

 راهگشا باشد.

 کهاین اولا  :است پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو سؤالو اهمیت موضوع،  یادشده هایچالشدر راستای 

اصفهان  شهرکالنمدیریت شهری  فرآینددر  اثربخشتغییر رفتاری  عنوانبه رهبری استراتژیک یکنندهتبیین هایپیشران

؟ استچگونه در این نهاد برای تبیین رهبری استراتژیک  شدهشناسایی هایپیشرانارتباط ساختاری  دوماا؟ و اندماکد

مدیریت  فرآیندژیک در هبری استراتتحقق ر روشنی از تحقق و اقدام در راستای اندازچشم تواندمی هاسؤالپاسخ به این 

 اصفهان را مشخص سازد. شهرکالنری هش

 پژوهش یپيشينه -2

وارد مباحث مدیریت و مشخصی  صورتبهرهبری و تغییر رفتار سازمانی هنوز  یحوزهدر  شدهانجاممطالعات 

مدیریت در در بُعد تغییرات ساختاری سو با مقوله تغییر عمده مطالعات هم کهطوریبهده است؛ شهری نش ریزیبرنامه

در است. این تغییرات  ایمنطقه، مدیریت یکپارچه و حکمرانی کالن یمتوجه حکمرانی خوب شهر همآنبوده که  شهری

رفتارشناسی  یحوزهریزی استراتژیک فضایی است و ریزی استراتژیک و برنامهشهری نیز متوجه برنامه ریزیبرنامه یحوزه

پیش تحقیق  یپیشینه انعنوبه آنچهاما  نشده است، واردمدیریت و گذار از مدیریت به رهبری در مطالعات شهری هنوز 

 خصوصبه) رهبریی و پذیرش الگوهای نماقیقاتی است که در باب تغییرات رفتارسازتحاز روی محققان قرار دارد آن دسته 

 :موارد زیر اشاره کرد به توانمیاین مطالعات  ازجملهعلوم مدیریت انجام شده است.  یحوزهرهبری استراتژیک( در 

 بااستراتژی  سازیپیاده در استراتژیک رهبری نقش تحلیل»با عنوان  یامطالعه (1392) نقابیآقا محسنی و موسوی 

 تحلیل مورد استراتژی سازیپیاده موفقیت در استراتژیک رهبری نقش ،«خصوصی یبیمه شرکت یک موردی یمطالعه

 ساالنه هایارزیابی در اما بودند، شده تدوین درست و اصولی شکلی به هااستراتژی آنکه علیرغم شرکت، این در. گرفت قرار

 با مصاحبه طریق از. است مواجه معضالتی با خود اهداف تحقق و هااستراتژی سازیپیاده در شرکت که شد مشخص

 هااستراتژی ناموفق اجرای بر مؤثر عوامل سازمانی، اسناد تحلیل و مشارکتی مشاهده شرکت، ارشد مدیران و کارکنان

 شد. شناسایی

 دوسو گریمیانجی با رقابتی هایمزیت بر استراتژیک رهبری تأثیر بررسی»با عنوان  یامطالعهدر  (1394) اکبری

 بر( ایمراوده رهبری و گراتحول رهبری) استراتژیک رهبری سبک تأثیر که بررسی اندکردهذکر  گونهاین «نوآوری توانی

 قیمت، مزیت) رقابتی هایمزیت بر قابلیت این تأثیر و( نوآوری کارگیریبه و نوآوری اکتشاف) نوآوری توانی دوسو قابلیت

                                                           
میدانی با  یرهبری استراتژیک حاصل مصاحبهمطرح شده در  شده برای مدیریت شهری به موازات رویکردهایهای یادچالش -6

  باشد.د دانشگاه در کالن شهر اصفهان میاتیکارشناسان و مسئوالن مدیریت شهری و سازمان راه و شهرسازی و اس
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 28                         ...                   کياستراتژ یرهبر یکنندهنييتب یهاشرانيپ یشناخت و سنجش ارتباط ساختار

 

 رهبری که کندمی مشخص ،(بنگاه 154) اراک شهر تولیدی هایبنگاه( مشتری بر تمرکز مزیت و خدمات تمایز مزیت

 کارگیریبه بر( استراتژیک رهبری هایمؤلفه) ایمراوده رهبری و گراتحول رهبری بوده، مؤثر نوآوری اکتشاف بر ایمراوده

 مزیت بر نوآوری کارگیریبه. مؤثرند خدمات تمایز مزیت بر نوآوری کارگیریبه و اکتشاف چنینهم و داشته تأثیر نوآوری

 .است مؤثر مشتری بر تمرکز مزیت و قیمت

 گونهاین «سازمانی عملکرد بهبود در استراتژیک رهبری آفرینینقش»با عنوان  یمطالعهدر  (1394) قجاوند و مالئی

 بین از. دارد وجود معنادار و مثبت یرابطه سازمانی عملکرد با آن هایمؤلفه و استراتژیک رهبری که بین اندکردهذکر 

 و اثربخش همکاری فرهنگ انسانی، منابع یتوسعه استراتژیک، مسیر یمؤلفه چهار استراتژیک رهبری هایمؤلفه

 .داشتند را سازمانی عملکرد ابعاد بینیپیش قابلیت ژیکاسترات هایکنترل

ذکر  گونهاین «شرکت عملکرد بر استراتژیک رهبری تأثیر بررسی»با عنوان  یامطالعه با (1394) یاراحمدی و صحت

. شد ترسیم مؤلفه 18 و بُعد سه با استراتژیک رهبری برای مدلی دلفی، نتایج تحلیل اساس بر مطالعه این که در اندکرده

 29/2،درمجموع استراتژیک رهبری محیطی و سازمانی فردی، هایقابلیت متغیرِ سه که داد نشان کمی یمرحله نتایج

 .است شده مطرح پیشنهادهایی پژوهش هاییافته اساس بر پایان، در. دهندمی توضیح را عملکرد تغییرات از درصد

 :در موارد زیر خالصه کرد توانمیرا  در باب رهبری استراتژیک شدهانجامخارجی  مطالعات ازجمله

 «کارآفرین هایسازمان برای استراتژیک رهبری و حکمرانی»تحت عنوان  ایمطالعهدر  7(2002) همکاراندیلی و 

 به منجر نکارآفری هایسازمان در تغییرات حکمرانی با تواندمی خوبیبه استراتژیک رهبریکه  اندکردهذکر  گونهاین

 و نواری با استراتژیک رهبری از حاصل استراتژیک تفکر بین بنابراین ؛گردد کارآفرینی برای هاایده شکوفایی و نوآوری

 دارد. جود معناداری ارتباط کارآفرین هایشرکت در عملکردی و محیطی کوفاییش

 «بنیاندانش اقتصاد تحقق برای مکانی استراتژیک رهبری سویبه»با عنوان  ایمطالعهدر  8(2009) همکارانگیبنی و 

نمودن اقتصاد مکانی در سطوح  بنیاندانش فرآیندکه با توجه به عدم در نظر گرفتن نقش رهبری در  اندآورده گونهاین

 خوبیبه سازمانیبرونو  سازمانیدرون هایبحث ژیک دررهبری استرات هایمؤلفهبا کاربست  رسدمیمختلف، به نظر 

 آوریفناقتصادی و رقابت گرایی اقتصادی بر مبنای علم و  فرآیندهایدانش مدارانه در  هایاندیشهبه هدایت  توانمی

 مبادرت ورزید.

 در پایدار رقابتی مزیت ساخت در استراتژیک رهبری نقش»ی خود با عنوان در مطالعه 9(2014) المسفیرمهدی و  

 سازیپیادهفراوان و تأثیر مثبتی بین اتخاذ رهبری استراتژیک با  هایقابلیتکه  اندکردهذکر  گونهاین «علمی محیط

 عنوانبهاجتماعی  یسرمایهانسانی خالق و  یسرمایه سازیفعالحاظ لعلمی به  هایمحیطمزیت رقابتی در  کوفاییش

مدیریت بسیار  فرآیندعلمی در  هایهدیدگادر کاربست نتایج و  تواندمیوجود دارد. این مقوله  باارزشمنابع  ایمجموعه

 راهگشا باشد.

گونه عنوان آین« اجرایی رهبران ساخت برای استراتژیک تغییرات»با عنوان  ایمطالعهدر  10(2017) وبردیژن و 

با پذیرش تغییرات در رفتار سازمانی به سمت پذیرش الگوی رهبری و تفکر  گذارسیاستمسئوالن  !!که مدیریان اندکرده

استراتژیکی خود کمک کرده و باعث رونق و شکوفایی جریان عملکردی در  هایقابلیتبه ارتقای  تواندمیاستراتژیک 

تراتژیک با تغییرات مثبتی بین تغییر اس یکه رابطه افزایدمی مطالعهسازمان و مجموعه تحت هدایت خود گردد. این 

 و رفتار مدیریان اجرایی وجود دارد. هایسازماندر  اثربخشمثبت و 

 فرهنگگشایشی بر کاربست رفتار سازمانی، تغییر  تواندمیحاضر  یمطالعه ،ذکرشده یپیشینهو  ضرورتبهبا توجه  

 مدیریت شهری و یعرصهدر فرهنگ تغییر  عنوانبهالگوهای رهبری  یمطالعهدقیق  صورتبهآن و  یمطالعه و سازمانی

                                                           
7- Daily et al.,2002 

8- Gibney et al.,2009 

9- Mahdi & Almsafir, 2014 

10- Detjen & Webber,2017 
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 ریزیبرنامهمدیریتی و  هایشیوهبه  شدهمطرحعمدتًا در مباحث و انتقادات  چراکه؛ شهری باشد ریزیبرنامه فرآیندحتی 

و  گذارانسیاستتوجه شده و تغییرات رفتاری توسط خود  (نه به معنای واقعی) ساختارهادر کشور ما صرفاً به تغییر 

 هایمؤلفهرهبری استراتژیک در قالب  ،مطالعهدر این . شودمیخود( نادیده انگاشته آغاز تغییر از ) اصطالحان و در مدیر

 .ن در مطالعات مربوط به مدیریت شهری باشدآرهیافتی نو برای کاربست  تواندمی شدهشناسایی

 چهارچوب نظری پژوهش -3

 ,Barker)است سازمانی فرهنگتغییر در  فرآیند یدهندهنشاندر رفتار سازمانی و گرایش از مدیریت به رهبری  تغییر

از  گذارگذار از رویکردهای آمرانه به خالقیت و تفکر استراتژیک، از این تغییر حاصل خواهد شد،  آنچه .(343 :1997

. استمندانه و ارتباط محوردانشبه سمت هدایت  تجویز اصولگذار از ، منابع انسانی به توانمندسازی وژهفرماندهی پر

 نوعیبهاشاره  بیندراینرهبری استراتژیک  (.Leavy, 1995: 41)دهدمیرا فراتر از مدیریت نشان  که رهبری هاییگزاره

در این مسیر  .استسازمان برای  توسعه اندازچشمفراگیری تفکر استراتژیک در بین رهبران و رویکرد خالقانه در ترسیم 

 :Ding et al., 2015)نیز حیاتی خواهد بودبا محیط بیرونی سازمان  دوسویهتوانمندسازی منابع انسانی و ارتباطات 

تغییر در فرهنگ سازمانی خواهد بود تا مقاومت  ،اقدامات ترینمهم، یکی از یبرای تغییر در رویکرد مدیریت بنابراین؛ (865

 Rothwell)های متمرکز و بسته در این رابطه جلوگیری شودفرآینداز  در برابر تغییرات اثربخش به حداقل کاهش یابد و

et al., 2008: 178). نآ دلیل .استمهم رهبری استراتژیک  هایچالش از یکی سازمانی فرهنگ تغییر دیگر از سوی 

 ارتباطی، هایشیوه ،هاارزش ها،فرآیند ،هانقش اهداف، از پیوستههمبه یمجموعه یک شامل سازمان یک فرهنگ هک است

 ,Schineرا در پی خواهد داشت)رفتاری مجموعه  -رگونی ساختاریگد درواقعکه تغییر آن  استمفروضات  و هانگرش

2004: 39.) 

 

 
 تغییر در فرهنگ سازمان فرآیند: 1شکل 

 (Rothwell et al.,2008: 311) منبع

 

خواهد بود تأثیرات  مدنظرمدیریت برای هدایت تغییرات  جایبهکه منجر به پیاده شدن الگوی رهبری  مدنظرتحول 

و نهادهای  هاسازماندر  یک رهبرتأثیرات  ترینمهمیکی از  ،. از نگاه استراتژیکبه دنبال خود خواهد داشتشگرفی 

ساختار سازمان به لحاظ عملکردی و ارتباطی تحول اثرگذار منابع انسانی و  توانمندسازی، هاارزشنمودن  ترازهم مدیریتی

با سایر  گیریتصمیممتمرکز  فرآیندهایتعامل در دگرگونی  ،در این رابطه (.1067: 1394صحت و یاراحمدی، )است

 در رویکرد رهبری استراتژیک عنوان شده است. مسئلهحل  هایحلراهیکی از  گیریتصمیم ینهادها و تشکیل شبکه
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 تعامل و گسترش ارتباطات در رویکرد رهبری استراتژیک فرآیند: 2شکل 

 (Larsen, 2013: 8) منبع

 

در رویکرد رهبری استراتژیک عالوه بر توسعه هدایت و تصمیم سازی برای پیشبرد تحوالت  فرآیند رسدمیبه نظر 

یط بیرون سازمان میسر خواهد انسانی خالق و ارتباط سازنده و اثرگذار با مح یسرمایهخالقیت و دانش رهبری بر وجود 

یک رهیافت محوری هم برای اصالح رفتار مدیر و  عنوانبهی که تفکر استراتژیک را فرآیند(. Larsen, 2013: 8بود)

سازمان با محیط بیرون آن و تغییر در  اصالح در رفتار درنهایتو  منابع انسانی سازمانبری هم اصالح رفتار گرایش به ره

 (.Hitt et al., 2010: 438)استمشارکت مبنا  هایرهیافترویکردهای ارتباطی کالسیک به سمت 
 

 
 های تحقق رهبری استراتژیکفرآیند: 3شکل 

 (Hitt et al., 2010; Rothwell et al., 2008; Davis & Davis, 2010) منبع

 

و تصمیم سازی در مدیریت شهری  گذاریسیاست فرآیندرهیافتی پویا در  گیریشکلتحقق تفکر استراتژیک منجر به 

ا جایگزینی رهبری است که ب ایکاراییشهری نیازمند  یتوسعه اندازچشمداشتن خالقیت در ترسیم  چراکهبود؛ خواهد 
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در جهت  12راهبردی ریزیبرنامهیا  11در رویکردهایی مثل حکمرانی خوب شهری آنچهتواند تحقق یابد. مدیر می جایبه

تحول ساختاری  صورتبهمدنی  یجامعهخصوصی و  هایبخشبین مدیریت شهری با  دوطرفهحفظ ارتباط و تعامل 

آن  ینتیجه ترینمهماست که در حقیقت  نظرمدتحول رفتاری  صورتبه فرآینددر رویکرد رهبری این  ،مطرح شده است

به همراه دارد. در رویکرد رهبری استراتژیک  را برای مدیریت شهری و عدم مقاومت در برابر تغییر اثربخشپذیرش تغییرات 

 ایساختاریاثربخش  تغییراتمنجر به پیشرفت در  اتتغییراین به تغییرات رفتاری مطرح است که پذیرش  جانبهسهنگاه 

تغییر در رفتار و فرهنگ سازمانی  گانهسه هایحوزه. این انددادهخود را از دست  خواهد بود که کارایی نظری و عملکردی

 جایبهشهری با پذیریش رهبری  گذارانسیاستو  خود مدیران اولا تحقق یابد که  تواندمیمدیریت شهری بدین ترتیب 

تغییر رفتاری و  دوماا. دهندمیخالِق متکی به تفکر استراتژیک نشان  رهبری دانش مبنا و صورتبهمدیریت خود را 

انسانی خالق در  یسرمایه گیریشکلمنجر به توانمندسازی منابع انسانی و  نگرشی در منابع انسانی مدیریت شهری که

مدنی و سایر مؤسسات  یجامعهتعامل و ارتباط مشارکتی با  سوماا خواهد شد و  هاچالشمدیریت شهری برای مواجهه با 

دم بنابراین پرواضح است که ع ؛استشهری  یتوسعهشهری و یا ذینفع در  یتوسعهی دخیل در مدیریت هاسازمانو 

مدیریت و  یعرصهو حلقه تمرکزگرایی در  فرآینداوالً  تواندمیتار سازمانی فر در ریش تغیمقاومت در برابر تغییر و پذیر

رهبری یعنی  ؛مسئله، استراتژیک و تعامل مبنا برای حل خالقانه رویکردن را به سمت و آ شکستهرا شهری  ریزیبرنامه

شهری  ریزیبرنامهمدیریت و  یعرصهمبنایی نو که در  هاینظریهاستراتژیک سوق دهد و دوماً مسیر پذیرش ساختارها و 

 را آسان سازد شودمیمطرح 

 روش تحقيق -4

بخش  ترینمهم به انجام رسیده است. «تحلیلی –توصیفی » شناسیروشگذاری کاربردی با  هدف با حاضر یمطالعه

و  با استفاده از روش اسنادیرویکرد رهبری استراتژیک  یکنندهتبیینوری متغیرهای آحاضر گرد یمطالعهتوصیفی 

عملیاتی رهبری استراتژیک در  ایهپیشراندر راستای شناسایی  یامطالعه گذاریهدفکه با توجه به  است ایمصاحبه

متغیر کلیدی و  28در این راستا ابتدا اصفهان انجام گرفت.  شهرکالنمدیریت شهری  فرآیندتحقق آن در  راستای

به مربوط به موضوع استخراج و گردآوری گردید و سپس  یپیشینهبرای رهبری استراتژیک از منابع و  یکنندهتبیین

 یمرحله اول: بررسی اولیه و مرحله صورتبه 13کارشناسان پژوهشنفر از  15 در دو مرحله توسط هدفمندروش دلفی 

در  اقدام گردید. درصد اجماع() متغیرهافراوانی تأیید میزان حذف، تدوین و تأیید نهایی با توجه به بررسی مجدد و دوم: 

یکسان بودن بعضی از  با همدیگر ومتغیرها ردی علت تشابه معنایی و عملک کارشناسان به نهایی یحقیقت در مرحله

مورد تأیید نهایی قرار با درصد اجماع باال( ) کنندهتبیینمتغیر  17متغیر،  28رهبری، از بین  هایسبکمتغیرها با سایر 

آن به شیوه پیمایشی و با  یکنندهتبیینبخش تحلیلی پژوهش حاضر متناسب با کیفی بودن موضوع و متغیرهای . دادند

مرتبط با  14نفر از کارشناسان و متخصصان 60 در این مرحله هدف یجامعه. در این راستا انجام شد اینامهپرسشابزار 

 استفاده در( AMOS) ساختاریاز مدل معادالت  شدهطرح هایسؤالجهت پاسخ به . در این راستا بود موردبحث یحوزه

 گردید.

                                                           
11- Urban good governance 

12- Strategic planning 

، ریزی شهریریزی شهری و برنامهجغرافیا و برنامههای نفر از اساتید دانشگاه در رشته 15کارشناسان پژوهش در این مرحله  -13

له به صورت آن ها با صورت مسئبودند که با توجه به تخصص و آشنایی  و مدیریت دولتی و بازرگانی ای و مدیریت شهریمنطقه

 .مند انتخاب گردیدندهدف

، کارشناسان فیا و برنامه ریزی شهری و مدیریتنفر از اساتید دانشگاه در رشته های جغرا 60کارشناسان و متخصصان پژوهش را  -14

 دهند.کالن شهر تشکیل میاصفهان و سازمان راه و شهرسازی این  کالن شهرگانه شهرداری  14اجرایی مناطق 
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 عملیاتی پژوهش برمبنای روش تحقیق فرآیند: 4شکل 

 پژوهش یکنندهتبيينمتغيرهای  -1-4

یکی از اهداف کالن پژوهش حاضر، در این  عنوانبهعملیاتی رهبری استراتژیک  هایپیشرانبا توجه به شناسایی 

اتژیک ررهبری است یندهکنتبیینو تدوین متغیرهای به گردآوری استفاده از شیوه اسنادی مسیر سعی گردید ابتدا با 

بعد  فرآیندقرار گرفت که حاصل این  خوانش مفهومی و نظری موردمنابع داخلی و خارجی برای این منظور اقدام گردد. 

های یژگیو یکنندهبیانکه هر کدام  (1جدول ) شدمنجر  متغیر اصلی 17 بندیجمعبه  از تأیید کارشناسان پژوهش

رهبری  یزمینه در شدهانجامتحقیقات در  کهاینبا توجه به بود.  ارتباطی رهبری استراتژیکماهوی، عملکردی، رفتاری و 

تا با خوانش متغیرهای  تالش شد یمطالعهدر این  .بودارائه نشده  آنثابت و مشخصی برای تبیین  هایپیشراناستراتژیک 

متعددی از رهبری استراتژیک بود با نگاهی نو و با توجه به موضوع شناسی پژوهش  هایویژگیمفهومی که گویای ابعاد و 

 یحوزهدر  آنچهبه نسبت ) شهریمدیریت  عملکردی وماهوی  هایویژگیمدیریت شهری و نزدیکی مفاهیم به  یحوزهدر 

اتی رهبری استراتژیک با توجه عملی هایپیشرانبه شناسایی  م شده است(اانج بازرگانیمطالعات مدیریت دولتی، مالی و 

 پرداخته شود. شدهتدوینبه متغیرهای 
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 پژوهش یکنندهتبیین: متغیرهای 1جدول 

 منبع یکنندهتبیینمتغیرهای  شناسه

𝐴1  مسئلهتفکر استراتژیک در حل دانش برخورداری از 
Sebnem et al., 2011; Crossan 

et al., 2008; Davis & 

Davis,2010 

𝐴2  نقدکنندهقابلیت انعطاف و عدم مقاومت در برابر رویکردهای نو و Davis & Davis,2005, Boal, K. 

B. and Hooijberg, R. 2001. 

𝐴3 گیریتصمیمسازی و رویکردهای دانش مبنا برای تصمیم اتکا به 
Detjen & Webber,2016; Hitt 

et al.,2010 

 1386پور ابراهیم و مرادی،

𝐴4 
جهت  اثربخشو  مبنایی-دانشیتدبیر و سازگاری با رویکردهای 

 ساختاری -پذیرش تحول در الگوهای رفتاری

Tutar, 2011; Cheng, Y. C. 

(2002); 

 1385 رابینسون، و پیرس

𝐴5 
در راستای  دهیسازمانبرخورداری از خالقیت و دانش هدایت و 

 هاگزارهاهداف و 

Detjen& Webber,2016; 

Leavy,1995 

 1386دیوید، 

𝐴6 توانایی تبدیل دانش استراتژیک به الگوهای عملیاتی مؤثر Detjen & Webber,2016; 

Leavy,1995 

𝐴7 هنر نفوذ استراتژیک در بین منابع انسانی سازمان یا مجموعه Cheng, Y. C. (2002); Davis & 

Davis,2010 

𝐴8 پایگاه دانش در بین منابع انسانی سازمان یا مجموعه یتوسعه 
Detjen& Webber,2016; 

Leavy,1995 

 

𝐴9  یا مجموعه استراتژیک در سازمان هایشایستگیایجاد Davies & Davies, 2004; 

Crossan et al., 2008 

𝐴10 ترویج خالقیت استراتژیکی مواجه با بحران در بین منابع انسانی Detjen & Webber,2016; Lane 

& Wallis,2009 

𝐴11 منابع انسانی سازمان و مهارت در توانمندسازی متکی بر دانش 
Wallis,2009; رابینسون، و پیرس 

1385 

𝐴12 وری در سازمانآترویج فرهنگ نو Hitt et al.,2010; Detjen& 

Webber,2016 

𝐴13 مسئلهگرایانه برای مواجه با املگسترش فرهنگ رفتاری تع Ding et al.,2014; Hitt et 

al.,2010 

𝐴14 
 یتوسعه اندازچشممشارکتی و فراسازمانی برای  گذاریسیاست

 سازمان
Wallis,2009; ; Crossan et al., 

2008 

𝐴15 
و ذینفع در  ربطذیی هاسازمانبا  اثربخش هایاستراتژیتدوین 

 مسئله
Boal & Hooijberg.2001. Lane 

& Wallis,2009 

𝐴16  گیریتصمیمسازی و برای تعامل در تصمیم سازیشبکهقابلیت Cheng, 2002; Leavy,1995 

𝐴17 
سویه در تحلیل روندهای بیرونی و درونی قابلیت پذیرش تعامل چند

 مؤثر بر عملکرد سازمان

Detjen &Webber,2016; 

Leavy,1995; Davis & 

Davis,2010 
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 پژوهش هایيافته -5

ابتدا سعی گردید تا اصفهان  شهرکالنمدیریت  فرآیندعملیاتی رهبری استراتژیک در  هایپیشرانبرای شناخت 

 15با چرخش عملیاتی فرآیندگردد. این  مدل تحلیل عاملی اکتشافی در گام اول وارد شدهتعیین یگانه71متغیرهای 

 ،هر پیشران احتمالی امبنا ب -احتمالی بر اساس بار عامل  هایپیشرانبا  متغیرها() هاسازهبر روی ارتباط ( 5شکل )

 .انجام گردید ،است 16لفای کرونباخآلفای پایایی که بر اساس ضریب آضریب همبستگی و 
 

 
 در مدل تحلیل عاملی اکتشافی احتمالی هایپیشرانچرخش عملیاتی تعیین : 5شکل 

 

توسط تحلیل عاملی اکتشافی  یافتهانجاماحتمالی در فضای تحلیلی  هایپیشران سازیمدلچرخش عملیاتی در قالب 

تبیین مفهومی و عملیاتی  را بر اساس بار عاملی کنندهتبیین یگانه17که متغیرهای  داردپیشران اصلی  3نشان از وجود 

عاملی معنادار بوده و در  دارای باردر فضای عملیاتی تحلیل  یگانه17غیرهای نکته بعدی این است که تمامی مت. کندمی

هر کدام از این سه پیشران اصلی  یکنندهتبیینن متغیرهای به تعیی بعد یمرحلهدر . اندشدهشناساییشران پیقالب سه 

مدیریت  کاربست رهبری استراتژیک دربا موضوع  هاپیشرانعملکردی  یدامنهمفهومی  ازلحاظ تا اقدام شد شدهشناسایی

 اصفهان تحلیل گردد. شهرکالنشهری 

 
 اولپیشران برای شناسایی  شدهاستخراجمتغیرهای : 2جدول 

 ميزان آلفا r عامليبار  شدهشناساييمتغيرهای  شناسه

𝑨𝟏  68/0 73/0 مسئلهبرخورداری از دانش تفکر استراتژیک در حل  

 

81/0 
𝑨𝟐  69/0 74/0 نقدکنندهقابلیت انعطاف و عدم مقاومت در برابر رویکردهای نو و 

𝑨𝟑  71/0 77/0 گیریتصمیماتکا به رویکردهای دانش مبنا برای تصمیم سازی و 

𝑨𝟒 جهت پذیرش تحول  اثربخشمبنایی و  -تدبیر و سازگاری با رویکردهای دانشی

 ساختاری -در الگوهای رفتاری

69/0 62/0 

𝑨𝟓  63/0 7/0 هاگزارهدر راستای اهداف و  دهیسازمانبرخورداری از خالقیت و دانش هدایت و 

𝑨𝟔 68/0 73/0 توانایی تبدیل دانش استراتژیک به الگوهای عملیاتی مؤثر 

                                                           
15- Varimax 

16- Cronbach Alpha 
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متغیر را با توجه به قرابت  6پیشران اول  یکنندهتبیینبرای متغیرهای  اتخاذشدهتحلیل بار عاملی و همبستگی 

برای  شدهاستخراجمتغیرهای مفهومی و عملیاتی توسط تحلیل عاملی اکتشافی در کنار هم قرار داد. نتایج مربوط به 

بار عاملی  77/0با  گیریتصمیمدهد که متغیر اتکا به رویکردهای دانش مبنا برای تصمیم سازی و پیشران اول نشان می

با بار عاملی  هاگزارهدر راستای اهداف و  دهیسازمانبرخورداری از خالقیت و دانش هدایت و متغیر رین میزان و تبیش

نشان از وضعیت مناسب برای  81/0. نتایج این مرحله با ضریب پایایی اندکردهترین میزان بار عاملی را کسب کم 7/0

با توجه به و  سویکاز  برای پیشران اول شدهاستخراجمتغیرهای  شناسایی پیشران اول دارد. مفاهیم استنباط شده از

 شهرکالنساختاری مدیریت شهری در  –رفتاری  هایویژگیرهبری استراتژیک در  فرآیندو تحول در  تبعیت از تغییر

 چراکهکرد؛  گذارینامي بر تحولت دانش مبنا نپيشران مبتاین پیشران را  توانمینشان داد که  از سوی دیگر اصفهان

بعدی این  ی. نکتهخواهد بود مسئلهخالقیت در حل  وتغییرات نگرشی دانشی مبنای اصلی پذیرش تفکر استراتژیک 

 شهرکالنشخصیتی رهبری استراتژیک در مدیریت شهری  هایویژگیبه تبیین  درستیبه یادشدهاست که متغیرهای 

و توانایی  مسئله، خالقیت حل گذاریسیاست و برخورداری از دانش اتژیک و تواناصفهان اشاره دارد که دانش و تفکر استر

 .هاستویژگیاین  ازجملهعمل  یحوزهدانش مبنا با  هاینظریه سازیمعادل
 

 دومپیشران شناسایی برای  شدهاستخراج: متغیرهای 3جدول 

 ميزان آلفا r بار عاملي شدهشناساييمتغيرهای  شناسه

𝑨𝟕  7/0 76/0 نفوذ استراتژیک در بین منابع انسانی سازمان یا مجموعههنر  

 

83/0 
𝑨𝟖 69/0 75/0 پایگاه دانش در بین منابع انسانی سازمان یا مجموعه یتوسعه 

𝑨𝟗  67/0 73/0 استراتژیک در سازمان یا مجموعه هایشایستگیایجاد 

𝑨𝟏𝟎  74/0 81/0 بحران در بین منابع انسانیمواجه با برای ترویج خالقیت استراتژیکی 

𝑨𝟏𝟏 72/0 8/0 توانمندسازی متکی بر دانش و مهارت در منابع انسانی سازمان 

𝑨𝟏𝟐 71/0 79/0 ترویج فرهنگ نوآوری در سازمان 
 

که برای پیشران  دهدمینشان  آمدهدستبهبر اساس بار عاملی و میزان همبستگی  شدهاستخراجتحلیل متغیرهای 

که توجیه  است 83/0دارای پایایی کلی توسط تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده است که  یکنندهتبیینمتغیر  6دوم 

انسانی  منابع بین در بحران با برای مواجه استراتژیکی خالقیت متغیر ترویج هاآندر بین . باشدمی مسئلهبرای این  اییقو

ترین و دارای بیش 73/0مجموعه با بار عاملی  یا سازمان در استراتژیک هایشایستگی تغیر ایجادو م 81/0با بار عاملی 

. با توجه به ماهیت اندبودهرفتن در قلمرو مفهومی و عملیاتی پیشران دوم برای قرار گ شدهکسبن میزان بار تریکم

رفتار سازمانی مدیریت شهری در  فرآینددر  تغییر و تحولوهش و پیگیری ژای پهمفهومی استنباط شده از متغیر

است که  پرواضح کرد. یگذارنام پيشران مبتني بر تحولت توانمند گراپیشران دوم را  توانیماصفهان  شهرکالن

در قالب رهبری استراتژیک تحول در خالقیت و توانمندی منابع انسانی  اتخاذشدهتغییرات رفتاری  ترینمهمیکی از 

هری خواهد بود. در حقیقت از وظایف رهبران استراتژیک تشکیل پایگاه دانش با محوریت منابع مجموعه مدیریت ش

توانمندسازی منابع انسانی  انسانی سازمان یا مجموعه خود، تزریق جریان خالقیت و نوآوری در منابع انسانی سازمان و

 هایچالشبا توجه به  مسئلهست که این متعدد درونی و بیرونی سازمان ه هایچالشهنر رویارویی با برای داشتن 

مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت  یبدنهدر  هاشهرکالندر  توسعهنی و شهرگرایی و ماهیت یشهرنش فرآیندون روزافز

 .است
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 : متغیرهای استخراج شده برای شناسایی پیشران سوم4جدول 

 ميزان آلفا r بار عاملي شدهشناساييمتغيرهای  شناسه

𝑨𝟏𝟑  7/0 79/0 مسئلهگسترش فرهنگ رفتاری تعامل گرایانه برای مواجه با  

 

84/0 
𝑨𝟏𝟒 72/0 81/0 سازمان یتوسعه اندازچشممشارکتی و فراسازمانی برای  گذاریسیاست 

𝑨𝟏𝟓  74/0 83/0 مسئلهو ذینفع در  ربطذیی هاسازمانبا  اثربخش هایاستراتژیتدوین 

𝑨𝟏𝟔  76/0 84/0 گیریتصمیمبرای تعامل در تصمیم سازی و  سازیشبکهقابلیت 

𝑨𝟏𝟕  یجامعهو  هاسازمانتجربیات نظری و عملی با سایر  گذاریاشتراکبه 

 تحلیل روندهای بیرونی و درونی مؤثر بر عملکرد سازمان برای مدنی

8/0 71/0 

 

پایایی  84/0لفای آبا میزان  درمجموعحاکی از آن است که این متغیرها  برای پیشران سوم شدهشناساییمتغیر  5 

 عاملی بار ازلحاظ. تحلیل وضعیت این متغیرها اندداشتهو تأیید وجود این پیشران  گیریشکلرا برای  توجهیقابل

 در تعامل برای سازیشبکه که متغیر قابلیت دهدمیبرای آن در قالب مدل تحلیل عاملی اکتشافی نشان  آمدهدستبه

 گرایانهتعامل رفتاری فرهنگ ترین میزان بار عاملی و متغیر گسترشبیش 84/0با بار عاملی  گیریتصمیم و سازیتصمیم

. تحلیل اندآورده دست بهترین میزان بار عاملی را برای این پیشران کم 79/0با میزان بار عاملی  مسئله با مواجه برای

گرایانه و ارتباط ه به دلیل تأکید بر رویکرد تعاملک دهدمیبرای پیشران سوم نشان  کنندهتبیینای مفهومی متغیره

ن در و کاربست آ هاچالشمبتنی بر دانش و عمل برای حل  هایتجربهو اشتراک  گیریبهرهو  مسئلهبرای حل  مشارکتی

نام نهاد.  گرايانهپيشران مبتني بر تحول تعاملاین پیشران را  توانمیسازمان  گیریتصمیمتصمیم سازی و  فرآیند

تحقق رهیافت مشارکتی در ساختار و تغییرات  نویدبخشسویه داشتن رویکرد ارتباط چندو  گراییتعامل ،در حقیقت

ابی یو دست گیریشکل به سمتتی و متمرکز مدیریت شهری جدا ساخته و ن را از شکل سنّکه آ استرفتاری سازمان 

سوق مدنی  یجامعهو  ربطذیی هاسازمانشهری با کمک سایر  یتوسعه هایچالشکارهای متنوع برای غلبه بر به راه

 .دهدمی

به  اصفهان شهرکالنرهبری استراتژیک در مدیریت شهری  ،عملیاتی یگانهسه هایپیشرانیین شدن با توجه به تع

 اقدام شد. هاپیشرانتوسط این  هادادهارزیابی پایایی، روایی و واریانس کلی تبیین 
 

 شدهشناسایی هایپیشرانتوسط  هادادهواریانس تبیینی  آماره کیفیت روایی، پایایی :5جدول 

 متوسط واریانس استخراج شده پیشران

(AVE)17 

 روایی ترکیبی شاخص

(CR)18 

 شاخص پایایی

(CA)19 

 81/0 87/0 69/0 تحوالت دانش مبنا

 83/0 89/0 71/0 گراتحوالت توانمند

 84/0 88/0 73/0 گرایانهتحوالت تعامل

 82/0 88/0 71/0 میانگین

 

که منجر به  کنندهتبیینمربوط به متغیرهای  هایداده( برای پراکنش AVE) شدهمتوسط واریانس استخراج 

 میانگیناصفهان گردید، نشان از  شهرکالنمدیریت شهری  فرآیندشناسایی سه پیشران مبنا برای رهبری استراتژیک در 

برای ارزیابی معناداری  5/0برای هر سه پیشران مشخص دارد که با توجه به مبنای  هادادهدرصد برای تبیین  71 مناسب

                                                           
17- Average Variance Extracted (AVE) 

18- Composite Reliability (CR) 

19- Cronbach’s alpha (CA) 
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 82/0(CA) نهاییو پایایی  88/0( CR) ترکیبی. با توجه به روایی استاسبی ن میزان بسیار منبرای آ قبولقابل

اصفهان برای گذار از مدیریت  شهرکالنکه تغییرات رفتاری برای تحول در مدیریت شهری تأیید کرد  تواندمی آمدهدستبه

را تجربه  گراتعاملتحوالت  ینچنهمسنتی به سمت رهبری استراتژیک بایستی تحوالت دانش مبنا، تحوالت توانمندگرا و 

 تغییرات را پذیرفته و اعمال کند. کرده و این

 سازیمدلمبنا و عملیاتی رهبری استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی به  هایپیشرانعد از شناسایی ب

 ساختاریمعادالت  سازیمدلدر قالب  تأییدیبا استفاده از تحلیل عاملی  شدهشناسایی هایپیشرانارتباط ساختاری 

(AMOS)  دیگر برای تبیین رهبری استراتژیک در مدیریت  باهم هاآنبه ارزیابی و ارتباط  تواندمیاقدام گردید. این مقوله

آماری استخراج شده از مدل تحلیل عاملی تأییدی در  هاینمایهدر این راستا  اصفهان کمک نماید. شهرکالنشهری 

 استخراج شده دارد. هایپیشران( نشان از معناداری ارتباط ساختاری AMOS) ساختاریمعادالت  سازیمدل
 

 استخراج شده هایپیشران تأییدیآماره ساختار عاملی : 6جدول 

𝒙𝟐 df P 𝒙𝟐 هاپیشران
𝒅𝒇⁄  CFI IFI RMSEA 

 0541/0 889/0 892/0 15/3 000/0 46 006/145 تحوالت دانش مبنا

000/0 48 021/149 گرادتوانمنتحوالت   17/3 913/0 902/0 0511/0 

000/0 51 013/151 گرایانهتحوالت تعامل  96/2 905/0 897/0 0493/0 

 

نسبت کای  (𝒙𝟐) اسکوئرسنجه خی دو یا کای  تأییدیآماری در ساختار عاملی  یدهندهشکلهای ترین سنجهمهم

ریشه میانگین  درنهایتو  (IFI)21و شاخص برازش افزایشی (FIC)20تطبیقیزادی، شاخص برازش آ یاسکوئر بر درجه

دارای مقدار معینی بوده که تحلیل را معنادار ساخته و به تشریح ارتباط  هاسنجه. این است( RMSEA)22مربعات تقریبی

-تحلیلی اکثر تحلیل یهانمونه. به علت متورم شدن میزان کای اسکوئر در پردازدمی آمدهدستبه هایپیشرانساختاری 

برای شناسایی ساختار را به  شدهتحلیلدقیق  هاینمونهکه  پردازدمیبر درجه آزادی  کای اسکوئرگران از نسبت مجذور 

تر از دو باشد تا بتوان به نباید کم. به دیگر سخن برگیردرا در  هادادهباید ترکیب نیمی از  . مقدار این نسبتگیردمیکار 

در این سنجه  شدهشناسایینتایج تحلیل ساختار ارتباطی سه پیشران اطمینان داشت.  رفته کاربه هایدادهمعناداری 

هر چه  شدهتعیینبرازش تطبیقی و افزایشی مطابق با استاندارهای آماری  هایشاخص بودن آن دارد. قبول قابلنشان از 

بیین و ت هاپیشرانخواهد بود. نتایج این دو شاخص برای  برازش از سطح نکویی باالیی برخوردار ،میل کند 1به سمت 

سنجه ساختارشناسی در  آخرینمیانگین مربعات تقریبی  یریشهمده است. آ دست به قبولقابل هاآنارتباط ساختاری 

برازش بسیار ضعیف  عنوانبهبه باال  10/0برازش کامل و  عنوانبهاین مرحله بود که با توجه به در نظر گرفتن صفر 

 .هاستپیشرانبرازش مناسب و خوبی برای این  یدهندهنشان 5/0تا  4/0 یدر بازه هاپیشران قرارگیری

                                                           
20- Comparative Fit Index  

21- Incremental Fit Index 

22- Root-Mean-Square-Error of Approximation 
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 رهبری استراتژیک عملیاتی هایپیشران: معماری ساختار ارتباطی 6شکل 

 

آن  یکنندهتبیینعملیاتی رهبری استراتژیک همراه با متغیرهای  هایپیشرانمعماری ساختاری ارتباطی  6در شکل 

، (A) مبناارتباط ساختاری بین سه پیشران تحوالت دانش  (WR)23داروزنرگرسیون  یمارهکه بر اساس آ دهدمینشان 

آمده است که تراز مثبت و قابل  دست به 5/0( باالتر از C) گرایانهتحوالت تعامل چنینهم( و B) توانمندگراتحوالت 

اصفهان  شهرکالنقبولی برای تشریح اهمیت ارتباط این سه پیشران برای تحقق رهبری استراتژیک در مدیریت شهری 

 .است

تحقق رهبری استراتژیک در  یالت عامل گرایانه در سایهوبا تح دانش مبنا تحوالت دوسویهبر این اساس ارتباط 

 یدتأیز نشان ا مسئلهدر حقیقت این  .دارد 62/0ساختاری را با  میزان ارتباطترین اصفهان بیش شهرکالنمدیریت شهری 

که  استاندهی و هدایت مدیریت شهری با اتکا به رویکردهای دانش بینان و تعامل مبنا فرم یعرصهتحوالت رفتاری در 

مدیریت شهری رقم  یحوزهاصفهان در  شهرکالن برای گیریتصمیمسازی و تصمیم یعرصهمثبتی را در  فرآیند تواندمی

 کندمی گذاریارزشبعدی ساختار را  یو متقابل تحوالت دانش مبنا با تحوالت توانمندگرا مرحله دوسویهبزند. ارتباط 

علمی  با اتکا به توانمندسازیسانی سازمان ن مقوله بر توانمندسازی منابع ان. ایدهی شده(ارتباط ساختاری وزن 59/0با )

ارتباط ساختاری بین خالقیت و توانمندی  درنهایت. گیردمیو ارتقای خالقیت منابع انسانی مدیریت شهری صورت  و فنی

منابع انسانی تحت عنوان پیشران مبتنی بر تحوالت  یعرصهبروز یافته در منابع انسانی که تغییر رفتاری و ساختاری در 

تحقق و حاکمیت رهبری استراتژیک در مدیریت شهری  یتعامل گرایانه در سایهدگرایانه خواهد بود با تحوالت نتوانم

مشارکتی  هایرهیافتدر تحقق و تسریع که ی فرآیند. گرددمیارتباط ساختاری(  58/0با ارزش ) مطرحاصفهان  شهرکالن

انسانی سازمان  یبدنهخود بزرگ یعنی مدیریت کالن سازمان تا  هایهستهو در قالب  جزبهتمی از کل سدر یک نگاه سی

مدنی و سایر ذینفعان خصوصی و دولتی خواهد بود که  یجامعهیعنی  غگیریتصمیم فرآیندبا دیگر محورهای اساسی در 

 .خواهد رفت پیشبهتحت حمایت و نظارت رهبری سازمان 

 

 

                                                           
23- Weighed Regression  
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 گيرینتيجه -6

، ریزیبرنامه ومدیریت  یعرصهتحوالت ساختاری در  د که جدای از پذیرشناعتقاد دار نظرانصاحببسیاری از 

. رساندمیکه ما را در پذیرش تغییرات اثربخش یاری  شودر به تغییر نگرش جاول من یوهلهدر  تواندمیالت رفتاری وتح

به سمت رهبری  تمرکزگرایینماد  عنوانبه اناشاره به گذار از مدیر ،رفتارسازمانی در بحث تغییر هاینظریهدر این زمینه 

در  24جان آپلین .آن داردتحوالت  وبرای هدایت و کنترل سازمان  مبنا مشارکت هایرهیافتنماد خالقیت و  عنوانبه

، نقش تغییرات رفتاری را برای پذیرش «تغییرات ساختاری در برابر تغییرات رفتاری»با عنوان  ایمقالهدر  70 یدههواخر ا

روز  دانش واتکا به آگاهی بدون  و رفتارهای سنتی هانگرشکه  کندمیه است. او اشاره تغییرات ساختاری مؤثر دانست

تغییرات زیرساختی برای  (2010) 25اسچینبه اعتقاد  سازنده خواهد شد. هایرهیافتمنجر به مقاومت در برابر حتی 

اول از تغییر در  یتوسعهدخیل در  هایارگانو  هاسازماندر  مداوم یتوسعه جهتنو  رویکردهایپیشرفت و کاربست 

 گراتحولتغییرات رفتاری منجر به شروع تغییرات عمده برای پذیرش رویکردهای اثربخش و  چراکه؛ شودمیرفتار شروع 

دارد و فرهنگ جدید نیازمند پذیرش تغییر  انکارغیرقابلرهبری در ساخت فرهنگ جدید نقشی  معتقد استاو  .شودمی

نمود بارز تحول در  عنوانبهرهبری استراتژیک  یپرواضح است که تجربهبنابراین  ؛شودمیرفتار شروع  است که ابتدا از

امری ضروری شهری  یتوسعه هایچالشها با توجه به تعدد شهرکالندر  همآن ،مدیریت شهری فرآینددر رفتار سازمانی 

ژیک در تخالقیت و کاربست رویکرد استرا یآن برای تجربه یتغییردهندهماهیت تحول بخش و  کهاینخاطر  بهاست. 

تحوالت  ترینمهمیک را یکی از ژ( رهبری استرات2012) 26مِنگ. استراهگشا امری  گیریتصمیمتصمیم سازی و  فرآیند

با مدیریت  گویای مفهوم رهبری و تفاوت آن تواندمیسازمانی یاد کرده که  مربوط به فرهنگ و رفتاردر مطالعات  دادهرخ

 گریهدایتاو رهبری استراتژیک دارای توانمندهایی چون  یمطالعهدر یا همان ساختارهای سنتی اعمال قدرت باشد. 

 یکه نشان از تحول عمده هاییشاخصهیادگیری و نوآوری یاد شده است.  یکنندهترغیبو  ایمذاکرهراهبردی، توانمندی 

هایی چون ؤلفهیک را دارای مژ( رهبری استرات2014) همکارانو  27ساختارهای سازمانی با کاربست آن خواهد بود. دینگ

( 2018) 28هارمون .گذاردمیکه بر روی تحوالت سازمانی تأثر  اندکردهیاد  پذیریانعطافراهبردی و  گریهدایتخالقیت، 

رهبران استراتژیک برای  هایشاخصه ترینمهمرا  مسئلهگرایانه در حل لردی، کارایی عملکردی و نگاه تحوخالقیت عملک

در مطالعات متعددی  ،حالبااین ساختارهای سنتی را وادار به تحول نماید. تواندمیکه  اندکردهتحول و تغییر یاد 

در  حالبااین است.ی مدیریتی و تجاری ارائه شده هاسازمانمتعددی برای رهبری استراتژیک در بستر  هایشاخصه

برای مدیریت  مشخص طوربهو با پیگیری این مفهوم مهم در مطالعات مربوط به مدیریت شهری و  وهش حاضرژپ

 وان که این تغییر شامل مدیراول این ؛تشریح استو  شناساییقابلدر سه بعد رهبری استراتژیک اصفهان  شهرکالن

 نگرشیاتکا به تحوالت دانش مبنا به تغییرات رویکردی و  که با شودمی اصفهان شهرکالنمدیریت شهری  گذارانسیاست

اصفهان رخ خواهد داد و منجر به  شهرکالن رات در منابع انسانی مدیریت شهرییکه این تغیاین م. دوآورندمیروی 

 تواندمیاین مقوله باشد.  هاچالشبسیاری از مسائل و  راهگشایتواند می که گرددمیتوانمندسازی و خالقیت منابع انسانی 

شده و نیاز به اختصاص  دستپایینشهری در سطح  یتوسعههای متعدد مواجه و حل چالش هایشیوهریع در تسمنجر به 

خواهد خالقی شکل  و محوردانش هایخوشهمدیریت شهری  یبدنهدر اصطالح در  چراکهنباشد؛  هاآنزمان بیشتر برای 

که این درنهایتکارهای متنوع داده و طرحی نو در اندازند. راه تواندمیحت هدایت رهبری استراتژیست ت هرکدامکه  گرفت

                                                           
 نگاه کنید به:  -24

Aplin. J (1978). Structural Change vs. Behavioral Change. Journal of counseling and development. Vol, 

59. pp: 68-72. 

25 - Schein 

26- Meng 

27- Ding 

28- Harmon 
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گرایانه . تحول تعاملدهدمیشهروندی خود را نشان  یجامعه خصوصبهو مؤسسات و  هاسازماناین تغییر در تعامل با سایر 

برای تهدیدها و  فرصت، هاقوتاستراتژیک برای شناخت نقاط ضعف،  بنای رویکردممشارکتی بر  یرویهبر یک  تأکید

 هایمشیخط وها رویهی که در باشد. چیز بااهمیتبسیار  تواندمیکه  استسویه و چند دوسویهدر تعامالت  هاچالشحل 

اصفهان برای  هرشکالنمدیریت شهری  که ذکر کرد گونهاین توانمیبنابراین ؛ شودنمیمشاهده  تی مدیریت اصالً سنّ

 هایریشهنیازمند تغییر در فرهنگ سازمانی خود و پذیرش تغییر در رفتارهایی است که  ،تحقق رهبری استراتژیک

با توجه گرایانه حوالت توانمندگرا و تحوالت تعاملستی تحوالت دانش مبنا، تیتی دارد و در این راستا باتمرکزگرایانه و سنّ

 پذیرفته و اعمال گردد. ،شدهبه خصوصیات ذکر

 منابع -7

 یمطالعه: استراتژی سازییادهپ در استراتژیک رهبری نقش (. تحلیل1392) مجتبی آقا محسنی، علی، موسوی نقابی، سید .1

 .1392. ایران راهبردی مدیریت انجمن. استراتژیک مدیریت المللیبین کنفرانس خصوصی. دهمین یبیمه شرکت موردی

 تهران: انتشارت معاونت معماری و شهرسازی.چاپ اول،  ی شهری در ایران،(. اصالح نظام مدیریت توسعه1387) ینحسپیرزاده،  .2

ریزی و مدیریت استراتژیک، )چاپ چهارم(، برنامه (. ترجمه سهراب خلیلی شورینی،1385) ریچارد رابینسون، ،جان پیرس، .3

 ی کتاب.انتشارات یادواره تهران:

-چاپ دهم(، تهران: انتشارات دفتر پژوهش) (. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، مدیریت استراتژیک،1386آر )دیوید، فرد.  .4

 های فرهنگی.

 تفکر میزان با رهبری هایسبک انواع بین یرابطه بررسی .(1392شورش )سعادتی، امیدرضا، صیادی، سعید، آهنگری،  .5

 یشماره, 7 ی، دوره(مدیریت فراسوی) یوربهره مدیریت یفصلنامه کرمان، شهر دولتی هایسازمان مدیران در استراتژیک

 69-91 ، صص26

 هایشرکت: مطالعه مورد شرکت عملکرد بر استراتژیک رهبری تأثیر بررسی .(1394محسن )صحت، سعید، یاراحمدی،  .6
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