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نمود پذیرش تغییر در رفتار سازمانی در سطح هدایتگرایانهی آن ،گذار از مدیریت به سمت رهبری میباشد.
دراینبین ،رهبری استراتژیک توانمندی هدایتگران را در چشماندازسازی توسعهی استراتژیک و ارتباطات دوسویه
و چندسویه با محوریت دانش با محیط درون و بیرون سازمان مدنظر قرار میدهد .در مطالعهی حاضر با رویکرد
کاربردی در هدف شناسی و رویکرد «توصیفی-تحلیلی» در بخش روششناسی؛ به تحلیل و شناسایی پیشرانهای
رهبری استراتژیک در فرآیند مدیریت شهری کالنشهر اصفهان پرداخته شده است .سؤالهای پژوهش این است
که اوالً پیشرانهای تبیینکنندهی رهبری استراتژیک در مدیریت شهری کالنشهر اصفهان کداماند؟ دوم ًا آیا
پیشرانهای شناساییشده دارای ارتباط ساختاری معناداری برای تبیین رهبری استراتژیک در مدیریت شهری
کالنشهر اصفهان میباشند؟ در این راستا از روش اسنادی  -مصاحبهای برای تدوین و شناسایی پیشرانهای
عملیاتی پژوهش و از روش پیمایشی بهصورت ابزار پرسشنامهای برای جمعآوری دادههای تحلیلی پژوهش
استفاده شده است .جامعهی نمونه  60نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان و مسئوالن اجرایی شهرداری و سازمان
راه و شهرسازی کالنشهر اصفهان است .ابزار تحلیلی پژوهش ،نرمافزار مدلسازی معادالت ساختاری ()AMOS
می باشد .نتایج مطالعه در وهلهی اول منجر به شناسایی سه پیشران اصلی تبیینکنندهی رهبری استراتژیک؛
یعنی تحوالت دانش مبنا با روایی ترکیبی  ،(CA) 87/0تحوالت ارتباط مبنا با  0/89و تحوالت توانمندگرا با
 0/88در عرصهی مدیریت شهری کالنشهر اصفهان شد .در وهلهی دوم نتایج بهدستآمده نشان داد که
پیشرانهای شناساییشده دارای ارتباط ساختاری معناداری بر اساس رگرسیون وزندار ( )WRدر قالب مدل
معادالت ساختاری میباشند.
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 -1مقدمه

1- Network Society
2- Urban Good Governance
3- Organizational behavior change
4- Leadership
 -5شایان ذکر است که بعد از دههی  80و اوایل دههی  90قرن بیستم رویکرد برنامهریزی استراتژیک(راهبردی) به عنوان رویکرد
مسلط در حوزهی نظریهای دانش برنامهریزی پذیرفته شده و بسیاری از نظریات فرعی همچون برنامهریزی مشارکتی ،فرآیندی ،گام
به گام و فضایی برگرفته از اصول و رویکردهای مطرح شده در این نظریه بنیادی میباشد .برای مثال (ن.ک :مهدیزاده1385 ،؛
پیرزاده1387 ،؛ عبدی دانش پور1389 ،؛ فیروزی و همکاران1395 ،؛  Almandinger, 2002؛.)Baldacci et al., 2016
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چگونگی هدایت و سیاستگذاری تحوالت شهرها و چشماندازسازی توسعهی همگون در آنها از مهمترین چالشهای
مدیریت شهری در عصر شهرنشینی عنوان شده است( .)Richardson & Bae., 2006: 21فرآیندی که با بروز
پیچیدگیهای متنوع در عرصهی شناخت نیازها ،الزامات مرتبط با رونق و پویایی شهرها و درنهایت تضمین پایداری برای
توسعهی شهرها در عصر حاضر ،نیازمند اعمال تغییر در گرایشهای هدایتگرانه و شیوههای سیاستگذاری برای توسعهی
شهرهاست(فیروزی و همکاران .)4 :1395 ،در حقیقت با ظهور شهرهای هوشمند و همچنین ظهور جامعهی شبکهای،1
پیچیدگی و چندبعدی شدن فضاهای عملکردی شهر برای خدماترسانی به شهروندان خود ،بدیهی است که سازمانها و
متولیان مدیریت و برنامهریزی در شهرها نیز همزمان با تغییرات حاصله بایستی تغییرات ساختاری -رفتاری را در نگرش
خود به امر تحول و توسعهی شهری اعمال نمایند(.)Castells, 2000: 6
در این راستا از اواخر قرن بیستم ،نظریهی حکمرانی خوب شهری 2بهعنوان اساسیترین رویکرد در اعمال تغییرات
ساختاری در حوزهی مدیریت شهری پذیرفته شده است(علیزاده و همکاران .)107 :1394 ،فرآیندی که در آن ساختار
مدیریت شهری از گرایشهای بسته ،متمرکز و پروژه محور به الگوهای تحول بخش ساختاری همچون شفافیت ،کارایی،
انعطافپذیری ،پاسخگویی و مشارکتمندی تغییر گرایش خواهد داد(علیزاده و همکاران )109 :1394 ،از سوی دیگر در
علوم مرتبط با حوزهی مدیریت مقولهای تحت عنوان تغییر در رفتار سازمانی 3مطرح شده است که در آن مهمترین
رهیافت در تحول فرهنگ سازمانی برای پذیرش تغییرات ،گذار از مدیریت به سمت رهبری 4است .در این فرآیند با تغیر
رفتار و داشتن روحیهی رهبری می توان به تحوالت ساختاری و پذیرش تغییرات در ابعاد ساختاری و محیطی مدیریت
شهری بهعنوان سازمانی اثرگذار در فرآیند توسعهی شهری اقدام نمود .بعد از مطرحشدن نظریهی رهبری در حوزهی
مطالعاتی رفتار سازمانی ،سبکها و الگوهای متعددی از رهبری برای سازمانها ازجمله رهبری استراتژیک ،رهبری
تحولآفرین و رهبری کاریزماتیک ارائه شده است(.)Crossan et al., 2008: 570
دراینبین ،رهبری استراتژیک یکی از مهمترین الگوها و سبکهای رهبری است که با توجه به پذیرش رویکرد
استراتژیک در عرصهی نظریهی برنامهریزی(مهدیزاده1385 ،؛ 211؛ قربانی و رحیمی ،)63 :1387 ،لزوم داشتن تفکر
استراتژیک در عرصهی مدیریت شهری را بیشازپیش ضروری میسازد .به اعتقاد محققان رهبری استراتژیک مناسب فضا
و عرصهای با مزیت رقابتی پایدار (رقابتپذیری برای توسعهی پایدار) توأم با نگاه استراتژیک به دوام موفقیت عملکردی
سازمان هدایتکننده است( .)Hughes & Beaty, 2005: 9بهعبارتدیگر ،یادگیری هدایتشده برای پذیرش تفکر
استراتژیک در سیاستگذاریهای توسعه؛ هدایت تغییرات اثربخش در حوزهی عملکردی و همچنین ارائه تجربیات آموزنده
به بدنهی ساختاری (منابع انسانی) برای مواجهه با تحوالت و چالشها از ویژگیهای بارزی است که رهبری استراتژیک
میتواند در سازمان خود به وجود آورد(.)Singh & Useem, 2016: 32
پرواضح است که داشتن تفکر استراتژیک ،روحیه و نگرش دانش مبنا از نیازهای اساسی برای هدایت توسعه و تحوالت
شهرهای امروزی است .آنچه بهعنوان تغییر رفتاری و گذار از مدیریت به سمت رهبری در رویکرد رهبری استراتژیک
نمایان است .این مقوله بر اساس ساختار برنامهریزی استراتژیک تعریفشده برای توسعهی شهری 5و با توجه به
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مشخصههای بارزی همچون تدوین استراتژی توسعه(مهدیزاده 221 :1385 ،پیرزاده ،)92 :1386 ،توانمندسازی و
هدایتگری اعضا و محیط مجموعه( ،)Rasmussen, 2015: 29خالقیت حل مسئله و تفکر استراتژیک برای
هدایتگری( )Ruttinghaus, 2009: 297و تشکیل هستههای دانش برای ارزیابی و سیاستگذاری در راستای چالشهای
محیط درونی و بیرونی سازمان( )Lane & Wallis, 2009: 102میتواند بسیاری از ضعفهای موجود در فرآیند مدیریت
شهری کالنشهرهای کشورهای درحالتوسعه را بهبود ببخشد .چالشهای مدیریت شهری در کالنشهرهای درحالتوسعه
همچون شهر اصفهان میتواند عالوه بر مشکالت مربوط به افزایش روزافزون جمعیت و رشد بیرویهی کالبدی ،در ضعف
در متعادلسازی فرآیند تخصیص منابع و تأمین آن برای زیرساختها و پروژههای راهبردی توسعه ،عدم رویکرد مشخص
و قوی برای تشکیل سرمایهی انسانی خالق و بهرهمند از دانش برای حل چالشها و نبود سیاستهای مدون و شفاف
برای حمایت و پشتیبانی از سرمایهی اجتماعی و رویکردهای تعامل مبنا برای مواجه با این چالشها و عدم برنامهریزی و
چشماندازسازی توسعه ذکر گردد .6چالشهایی که با توجه به تغییرات رفتاری و عدم مقاومت در برابر این تغییرات
اثربخش و تحولآفرین همچون رویکرد رهبری استراتژیک میتواند هم در بُعد درونسازمانی و هم در بُعد برونسازمانی
راهگشا باشد.
ل اینکه
در راستای چالشهای یادشده و اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو سؤال است :او ا
پیشرانهای تبیینکنندهی رهبری استراتژیک بهعنوان تغییر رفتاری اثربخش در فرآیند مدیریت شهری کالنشهر اصفهان
کداماند؟ و دوماا ارتباط ساختاری پیشرانهای شناساییشده برای تبیین رهبری استراتژیک در این نهاد چگونه است؟
پاسخ به این سؤالها میتواند چشمانداز روشنی از تحقق و اقدام در راستای تحقق رهبری استراتژیک در فرآیند مدیریت
شهری کالنشهر اصفهان را مشخص سازد.

 -2پيشينهی پژوهش

 -6چالشهای یادشده برای مدیریت شهری به موازات رویکردهای مطرح شده در رهبری استراتژیک حاصل مصاحبهی میدانی با
کارشناسان و مسئوالن مدیریت شهری و سازمان راه و شهرسازی و اساتید دانشگاه در کالن شهر اصفهان میباشد.
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مطالعات انجامشده در حوزهی رهبری و تغییر رفتار سازمانی هنوز بهصورت مشخصی وارد مباحث مدیریت و
برنامهریزی شهری نشده است؛ بهطوریکه عمده مطالعات همسو با مقوله تغییر در بُعد تغییرات ساختاری در مدیریت
شهری بوده که آنهم متوجه حکمرانی خوب شهری ،مدیریت یکپارچه و حکمرانی کالن منطقهای است .این تغییرات در
حوزهی برنامهریزی شهری نیز متوجه برنامهریزی استراتژیک و برنامهریزی استراتژیک فضایی است و حوزهی رفتارشناسی
مدیریت و گذار از مدیریت به رهبری در مطالعات شهری هنوز وارد نشده است ،اما آنچه بهعنوان پیشینهی تحقیق پیش
روی محققان قرار دارد آن دسته از تحقیقاتی است که در باب تغییرات رفتارسازمانی و پذیرش الگوهای رهبری (بهخصوص
رهبری استراتژیک) در حوزهی علوم مدیریت انجام شده است .ازجمله این مطالعات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آقا محسنی و موسوی نقابی ( )1392مطالعهای با عنوان «تحلیل نقش رهبری استراتژیک در پیادهسازی استراتژی با
مطالعهی موردی یک شرکت بیمهی خصوصی» ،نقش رهبری استراتژیک در موفقیت پیادهسازی استراتژی مورد تحلیل
قرار گرفت .در این شرکت ،علیرغم آنکه استراتژیها به شکلی اصولی و درست تدوین شده بودند ،اما در ارزیابیهای ساالنه
مشخص شد که شرکت در پیادهسازی استراتژیها و تحقق اهداف خود با معضالتی مواجه است .از طریق مصاحبه با
کارکنان و مدیران ارشد شرکت ،مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد سازمانی ،عوامل مؤثر بر اجرای ناموفق استراتژیها
شناسایی شد.
اکبری ( )1394در مطالعهای با عنوان «بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری دوسو
توانی نوآوری» اینگونه ذکر کردهاند که بررسی تأثیر سبک رهبری استراتژیک (رهبری تحولگرا و رهبری مراودهای) بر
قابلیت دوسو توانی نوآوری (اکتشاف نوآوری و بهکارگیری نوآوری) و تأثیر این قابلیت بر مزیتهای رقابتی (مزیت قیمت،
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مزیت تمایز خدمات و مزیت تمرکز بر مشتری) بنگاههای تولیدی شهر اراک ( 154بنگاه) ،مشخص میکند که رهبری
مراودهای بر اکتشاف نوآوری مؤثر بوده ،رهبری تحولگرا و رهبری مراودهای (مؤلفههای رهبری استراتژیک) بر بهکارگیری
نوآوری تأثیر داشته و همچنین اکتشاف و بهکارگیری نوآوری بر مزیت تمایز خدمات مؤثرند .بهکارگیری نوآوری بر مزیت
قیمت و مزیت تمرکز بر مشتری مؤثر است.
مالئی و قجاوند ( )1394در مطالعهی با عنوان «نقشآفرینی رهبری استراتژیک در بهبود عملکرد سازمانی» اینگونه
ذکر کردهاند که بین رهبری استراتژیک و مؤلفههای آن با عملکرد سازمانی رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .از بین
مؤلفههای رهبری استراتژیک چهار مؤلفهی مسیر استراتژیک ،توسعهی منابع انسانی ،فرهنگ همکاری اثربخش و
کنترلهای استراتژیک قابلیت پیشبینی ابعاد عملکرد سازمانی را داشتند.
صحت و یاراحمدی ( )1394با مطالعهای با عنوان «بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت» اینگونه ذکر
کردهاند که در این مطالعه بر اساس تحلیل نتایج دلفی ،مدلی برای رهبری استراتژیک با سه بُعد و  18مؤلفه ترسیم شد.
نتایج مرحلهی کمی نشان داد که سه متغیرِ قابلیتهای فردی ،سازمانی و محیطی رهبری استراتژیک درمجموع2/29،
درصد از تغییرات عملکرد را توضیح میدهند .در پایان ،بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادهایی مطرح شده است.
ازجمله مطالعات خارجی انجامشده در باب رهبری استراتژیک را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
دیلی و همکاران ( 7)2002در مطالعهای تحت عنوان «حکمرانی و رهبری استراتژیک برای سازمانهای کارآفرین»
اینگونه ذکر کردهاند که رهبری استراتژیک بهخوبی میتواند با حکمرانی تغییرات در سازمانهای کارآفرین منجر به
نوآوری و شکوفایی ایدهها برای کارآفرینی گردد؛ بنابراین بین تفکر استراتژیک حاصل از رهبری استراتژیک با نواری و
شکوفایی محیطی و عملکردی در شرکتهای کارآفرین ارتباط معناداری جود دارد.
گیبنی و همکاران ( 8)2009در مطالعهای با عنوان «بهسوی رهبری استراتژیک مکانی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان»
اینگونه آوردهاند که با توجه به عدم در نظر گرفتن نقش رهبری در فرآیند دانشبنیان نمودن اقتصاد مکانی در سطوح
مختلف ،به نظر میرسد با کاربست مؤلفههای رهبری استراتژیک در بحثهای درونسازمانی و برونسازمانی بهخوبی
میتوان به هدایت اندیشههای دانش مدارانه در فرآیندهای اقتصادی و رقابت گرایی اقتصادی بر مبنای علم و فنآوری
مبادرت ورزید.
مهدی و المسفیر ( 9)2014در مطالعهی خود با عنوان «نقش رهبری استراتژیک در ساخت مزیت رقابتی پایدار در
محیط علمی» اینگونه ذکر کردهاند که قابلیتهای فراوان و تأثیر مثبتی بین اتخاذ رهبری استراتژیک با پیادهسازی
شکوفایی مزیت رقابتی در محیطهای علمی به لحاظ فعالسازی سرمایهی انسانی خالق و سرمایهی اجتماعی بهعنوان
مجموعهای منابع باارزش وجود دارد .این مقوله میتواند در کاربست نتایج و دیدگاههای علمی در فرآیند مدیریت بسیار
راهگشا باشد.
دیژن و وبر ( 10)2017در مطالعهای با عنوان «تغییرات استراتژیک برای ساخت رهبران اجرایی» آینگونه عنوان
کردهاند که مدیریان!! مسئوالن سیاستگذار با پذیرش تغییرات در رفتار سازمانی به سمت پذیرش الگوی رهبری و تفکر
استراتژیک میتواند به ارتقای قابلیتهای استراتژیکی خود کمک کرده و باعث رونق و شکوفایی جریان عملکردی در
سازمان و مجموعه تحت هدایت خود گردد .این مطالعه میافزاید که رابطهی مثبتی بین تغییر استراتژیک با تغییرات
مثبت و اثربخش در سازمانهای و رفتار مدیریان اجرایی وجود دارد.
با توجه بهضرورت و پیشینهی ذکرشده ،مطالعهی حاضر میتواند گشایشی بر کاربست رفتار سازمانی ،تغییر فرهنگ
سازمانی و مطالعهی آن و بهصورت دقیق مطالعهی الگوهای رهبری بهعنوان فرهنگ تغییر در عرصهی مدیریت شهری و
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حتی فرآیند برنامهریزی شهری باشد؛ چراکه عمدت ًا در مباحث و انتقادات مطرحشده به شیوههای مدیریتی و برنامهریزی
در کشور ما صرفاً به تغییر ساختارها (نه به معنای واقعی) توجه شده و تغییرات رفتاری توسط خود سیاستگذاران و
مدیران و در اصطالح (آغاز تغییر از خود) نادیده انگاشته میشود .در این مطالعه ،رهبری استراتژیک در قالب مؤلفههای
شناساییشده میتواند رهیافتی نو برای کاربست آن در مطالعات مربوط به مدیریت شهری باشد.

 -3چهارچوب نظری پژوهش
تغییر در رفتار سازمانی و گرایش از مدیریت به رهبری نشاندهندهی فرآیند تغییر در فرهنگ سازمانی است( Barker,

 .)1997: 343آنچه از این تغییر حاصل خواهد شد ،گذار از رویکردهای آمرانه به خالقیت و تفکر استراتژیک ،گذار از
فرماندهی پروژه به توانمندسازی منابع انسانی ،گذار از تجویز اصول به سمت هدایت دانشمحور و ارتباطمندانه است.
گزارههایی که رهبری را فراتر از مدیریت نشان میدهد( .)Leavy, 1995: 41رهبری استراتژیک دراینبین اشاره بهنوعی
فراگیری تفکر استراتژیک در بین رهبران و رویکرد خالقانه در ترسیم چشمانداز توسعه برای سازمان است .در این مسیر
توانمندسازی منابع انسانی و ارتباطات دوسویه با محیط بیرونی سازمان نیز حیاتی خواهد بود( Ding et al., 2015:
)865؛ بنابراین برای تغییر در رویکرد مدیریتی ،یکی از مهمترین اقدامات ،تغییر در فرهنگ سازمانی خواهد بود تا مقاومت
در برابر تغییرات اثربخش به حداقل کاهش یابد و از فرآیندهای متمرکز و بسته در این رابطه جلوگیری شود( Rothwell
 .)et al., 2008: 178از سوی دیگر تغییر فرهنگ سازمانی یکی از چالشهای مهم رهبری استراتژیک است .دلیل آن
است که فرهنگ یک سازمان شامل یک مجموعهی بههمپیوسته از اهداف ،نقشها ،فرآیندها ،ارزشها ،شیوههای ارتباطی،
نگرشها و مفروضات است که تغییر آن درواقع دگرگونی ساختاری -رفتاری مجموعه را در پی خواهد داشت( Schine,
.)2004: 39

تحول مدنظر که منجر به پیاده شدن الگوی رهبری بهجای مدیریت برای هدایت تغییرات مدنظر خواهد بود تأثیرات
شگرفی به دنبال خود خواهد داشت .از نگاه استراتژیک ،یکی از مهمترین تأثیرات یک رهبر در سازمانها و نهادهای
مدیریتی همتراز نمودن ارزشها ،توانمندسازی منابع انسانی و تحول اثرگذار ساختار سازمان به لحاظ عملکردی و ارتباطی
است(صحت و یاراحمدی .)1067: 1394 ،در این رابطه ،تعامل در دگرگونی فرآیندهای متمرکز تصمیمگیری با سایر
نهادها و تشکیل شبکهی تصمیمگیری یکی از راهحلهای حل مسئله در رویکرد رهبری استراتژیک عنوان شده است.
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شکل  :1فرآیند تغییر در فرهنگ سازمان
منبع ()Rothwell et al.,2008: 311
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شکل  :2فرآیند تعامل و گسترش ارتباطات در رویکرد رهبری استراتژیک
منبع ()Larsen, 2013: 8

به نظر میرسد فرآیند هدایت و تصمیم سازی برای پیشبرد تحوالت توسعه در رویکرد رهبری استراتژیک عالوه بر
خالقیت و دانش رهبری بر وجود سرمایهی انسانی خالق و ارتباط سازنده و اثرگذار با محیط بیرون سازمان میسر خواهد
بود( .)Larsen, 2013: 8فرآیندی که تفکر استراتژیک را بهعنوان یک رهیافت محوری هم برای اصالح رفتار مدیر و
گرایش به رهبری هم اصالح رفتار منابع انسانی سازمان و درنهایت اصالح در رفتار سازمان با محیط بیرون آن و تغییر در
رویکردهای ارتباطی کالسیک به سمت رهیافتهای مشارکت مبنا است(.)Hitt et al., 2010: 438

تحقق تفکر استراتژیک منجر به شکلگیری رهیافتی پویا در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم سازی در مدیریت شهری
خواهد بود؛ چراکه داشتن خالقیت در ترسیم چشمانداز توسعهی شهری نیازمند کاراییای است که با جایگزینی رهبری
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شکل  :3فرآیندهای تحقق رهبری استراتژیک
منبع ()Hitt et al., 2010; Rothwell et al., 2008; Davis & Davis, 2010
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بهجای مدیر میتواند تحقق یابد .آنچه در رویکردهایی مثل حکمرانی خوب شهری 11یا برنامهریزی راهبردی 12در جهت
حفظ ارتباط و تعامل دوطرفه بین مدیریت شهری با بخشهای خصوصی و جامعهی مدنی بهصورت تحول ساختاری
مطرح شده است ،در رویکرد رهبری این فرآیند بهصورت تحول رفتاری مدنظر است که در حقیقت مهمترین نتیجهی آن
پذیرش تغییرات اثربخش و عدم مقاومت در برابر تغییر برای مدیریت شهری را به همراه دارد .در رویکرد رهبری استراتژیک
نگاه سهجانبه به تغییرات رفتاری مطرح است که پذیرش این تغییرات منجر به پیشرفت در تغییرات اثربخش ساختاریای
خواهد بود که کارایی نظری و عملکردی خود را از دست دادهاند .این حوزههای سهگانه تغییر در رفتار و فرهنگ سازمانی
ل خود مدیران و سیاستگذاران شهری با پذیریش رهبری بهجای
مدیریت شهری بدین ترتیب میتواند تحقق یابد که او ا
ق متکی به تفکر استراتژیک نشان میدهند .دوماا تغییر رفتاری و
مدیریت خود را بهصورت رهبری دانش مبنا و خال ِ
نگرشی در منابع انسانی مدیریت شهری که منجر به توانمندسازی منابع انسانی و شکلگیری سرمایهی انسانی خالق در
مدیریت شهری برای مواجهه با چالشها خواهد شد و سوم اا تعامل و ارتباط مشارکتی با جامعهی مدنی و سایر مؤسسات
و سازمانهای دخیل در مدیریت توسعهی شهری و یا ذینفع در توسعهی شهری است؛ بنابراین پرواضح است که عدم
مقاومت در برابر تغییر و پذیرش تغییر در رفتار سازمانی میتواند اوالً فرآیند و حلقه تمرکزگرایی در عرصهی مدیریت و
برنامهریزی شهری را شکسته و آن را به سمت رویکرد خالقانه ،استراتژیک و تعامل مبنا برای حل مسئله؛ یعنی رهبری
استراتژیک سوق دهد و دوماً مسیر پذیرش ساختارها و نظریههای مبنایی نو که در عرصهی مدیریت و برنامهریزی شهری
مطرح میشود را آسان سازد

 -4روش تحقيق

11- Urban good governance
12- Strategic planning
 -13کارشناسان پژوهش در این مرحله  15نفر از اساتید دانشگاه در رشتههای جغرافیا و برنامهریزی شهری و برنامهریزی شهری،
منطقهای و مدیریت شهری و مدیریت دولتی و بازرگانی بودند که با توجه به تخصص و آشنایی آن ها با صورت مسئله به صورت
هدفمند انتخاب گردیدند.
 -14کارشناسان و متخصصان پژوهش را  60نفر از اساتید دانشگاه در رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مدیریت ،کارشناسان
اجرایی مناطق  14گانه شهرداری کالن شهر اصفهان و سازمان راه و شهرسازی این کالن شهر تشکیل میدهند.
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مطالعهی حاضر با هدف گذاری کاربردی با روششناسی «توصیفی – تحلیلی» به انجام رسیده است .مهمترین بخش
توصیفی مطالعهی حاضر گردآوری متغیرهای تبیینکنندهی رویکرد رهبری استراتژیک با استفاده از روش اسنادی و
مصاحبهای است که با توجه به هدفگذاری مطالعهای در راستای شناسایی پیشرانهای عملیاتی رهبری استراتژیک در
راستای تحقق آن در فرآیند مدیریت شهری کالنشهر اصفهان انجام گرفت .در این راستا ابتدا  28متغیر کلیدی و
تبیینکنندهی برای رهبری استراتژیک از منابع و پیشینهی مربوط به موضوع استخراج و گردآوری گردید و سپس به
روش دلفی هدفمند در دو مرحله توسط  15نفر از کارشناسان پژوهش 13بهصورت مرحله اول :بررسی اولیه و مرحلهی
دوم :بررسی مجدد و حذف ،تدوین و تأیید نهایی با توجه به میزان فراوانی تأیید متغیرها (درصد اجماع) اقدام گردید .در
حقیقت در مرحلهی نهایی کارشناسان به علت تشابه معنایی و عملکردی متغیرها با همدیگر و یکسان بودن بعضی از
متغیرها با سایر سبکهای رهبری ،از بین  28متغیر 17 ،متغیر تبیینکننده (با درصد اجماع باال) مورد تأیید نهایی قرار
دادند .بخش تحلیلی پژوهش حاضر متناسب با کیفی بودن موضوع و متغیرهای تبیینکنندهی آن به شیوه پیمایشی و با
ابزار پرسشنامهای انجام شد .در این راستا جامعهی هدف در این مرحله  60نفر از کارشناسان و متخصصان 14مرتبط با
حوزهی موردبحث بود .در این راستا جهت پاسخ به سؤالهای طرحشده از مدل معادالت ساختاری ( )AMOSدر استفاده
گردید.
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شکل  :4فرآیند عملیاتی پژوهش برمبنای روش تحقیق

 -1-4متغيرهای تبيينکنندهی پژوهش
با توجه به شناسایی پیشرانهای عملیاتی رهبری استراتژیک بهعنوان یکی از اهداف کالن پژوهش حاضر ،در این
مسیر سعی گردید ابتدا با استفاده از شیوه اسنادی به گردآوری و تدوین متغیرهای تبیینکنندهی رهبری استراتژیک
اقدام گردد .برای این منظور منابع داخلی و خارجی مورد خوانش مفهومی و نظری قرار گرفت که حاصل این فرآیند بعد
از تأیید کارشناسان پژوهش به جمعبندی  17متغیر اصلی منجر شد (جدول  )1که هر کدام بیانکنندهی ویژگیهای
ماهوی ،عملکردی ،رفتاری و ارتباطی رهبری استراتژیک بود .با توجه به اینکه در تحقیقات انجامشده در زمینهی رهبری
استراتژیک پیشرانهای ثابت و مشخصی برای تبیین آن ارائه نشده بود .در این مطالعهی تالش شد تا با خوانش متغیرهای
مفهومی که گویای ابعاد و ویژگیهای متعددی از رهبری استراتژیک بود با نگاهی نو و با توجه به موضوع شناسی پژوهش
در حوزهی مدیریت شهری و نزدیکی مفاهیم به ویژگیهای ماهوی و عملکردی مدیریت شهری (به نسبت آنچه در حوزهی
مطالعات مدیریت دولتی ،مالی و بازرگانی انجام شده است) به شناسایی پیشرانهای عملیاتی رهبری استراتژیک با توجه
به متغیرهای تدوینشده پرداخته شود.
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جدول  :1متغیرهای تبیینکنندهی پژوهش
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متغیرهای تبیینکنندهی

𝐴1

برخورداری از دانش تفکر استراتژیک در حل مسئله

𝐴2

قابلیت انعطاف و عدم مقاومت در برابر رویکردهای نو و نقدکننده

𝐴3

اتکا به رویکردهای دانش مبنا برای تصمیمسازی و تصمیمگیری

𝐴4

تدبیر و سازگاری با رویکردهای دانشی-مبنایی و اثربخش جهت
پذیرش تحول در الگوهای رفتاری -ساختاری

𝐴5

برخورداری از خالقیت و دانش هدایت و سازماندهی در راستای
اهداف و گزارهها

𝐴6

توانایی تبدیل دانش استراتژیک به الگوهای عملیاتی مؤثر

𝐴7

هنر نفوذ استراتژیک در بین منابع انسانی سازمان یا مجموعه

𝐴8

توسعهی پایگاه دانش در بین منابع انسانی سازمان یا مجموعه

𝐴9

ایجاد شایستگیهای استراتژیک در سازمان یا مجموعه

𝐴10

ترویج خالقیت استراتژیکی مواجه با بحران در بین منابع انسانی

𝐴11

توانمندسازی متکی بر دانش و مهارت در منابع انسانی سازمان

𝐴12

ترویج فرهنگ نوآوری در سازمان

𝐴13

گسترش فرهنگ رفتاری تعاملگرایانه برای مواجه با مسئله

𝐴14

سیاستگذاری مشارکتی و فراسازمانی برای چشمانداز توسعهی
سازمان

Wallis,2009; ; Crossan et al.,
2008

𝐴15

تدوین استراتژیهای اثربخش با سازمانهای ذیربط و ذینفع در
مسئله

Boal & Hooijberg.2001. Lane
& Wallis,2009

𝐴16

قابلیت شبکهسازی برای تعامل در تصمیمسازی و تصمیمگیری

𝐴17

قابلیت پذیرش تعامل چندسویه در تحلیل روندهای بیرونی و درونی
مؤثر بر عملکرد سازمان

Cheng, 2002; Leavy,1995
;Detjen &Webber,2016
& Leavy,1995; Davis
Davis,2010

;Davies & Davies, 2004
Crossan et al., 2008
Detjen & Webber,2016; Lane
& Wallis,2009
پیرس و رابینسونWallis,2009; ،
1385
&Hitt et al.,2010; Detjen
Webber,2016
Ding et al.,2014; Hitt et
al.,2010
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 -5يافتههای پژوهش
برای شناخت پیشرانهای عملیاتی رهبری استراتژیک در فرآیند مدیریت کالنشهر اصفهان ابتدا سعی گردید تا
متغیرهای 17گانهی تعیینشده در گام اول وارد مدل تحلیل عاملی اکتشافی گردد .این فرآیند با چرخش عملیاتی15
(شکل  )5بر روی ارتباط سازهها (متغیرها) با پیشرانهای احتمالی بر اساس بار عامل  -مبنا با هر پیشران احتمالی،
ضریب همبستگی و آلفای پایایی که بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 16است ،انجام گردید.

شکل  :5چرخش عملیاتی تعیین پیشرانهای احتمالی در مدل تحلیل عاملی اکتشافی

چرخش عملیاتی در قالب مدلسازی پیشرانهای احتمالی در فضای تحلیلی انجامیافته توسط تحلیل عاملی اکتشافی
نشان از وجود  3پیشران اصلی دارد که متغیرهای 17گانهی تبیینکننده را بر اساس بار عاملی تبیین مفهومی و عملیاتی
میکند .نکته بعدی این است که تمامی متغیرهای 17گانهی در فضای عملیاتی تحلیل دارای بار عاملی معنادار بوده و در
قالب سه پیشران شناساییشدهاند .در مرحلهی بعد به تعیین متغیرهای تبیینکنندهی هر کدام از این سه پیشران اصلی
شناساییشده اقدام شد تا ازلحاظ مفهومی دامنهی عملکردی پیشرانها با موضوع کاربست رهبری استراتژیک در مدیریت
شهری کالنشهر اصفهان تحلیل گردد.
جدول  :2متغیرهای استخراجشده برای شناسایی پیشران اول
𝟏𝑨

برخورداری از دانش تفکر استراتژیک در حل مسئله

0/73

0/68

𝟐𝑨

قابلیت انعطاف و عدم مقاومت در برابر رویکردهای نو و نقدکننده

0/74

0/69

𝟑𝑨

اتکا به رویکردهای دانش مبنا برای تصمیم سازی و تصمیمگیری

0/77

0/71

𝟒𝑨

تدبیر و سازگاری با رویکردهای دانشی -مبنایی و اثربخش جهت پذیرش تحول
در الگوهای رفتاری -ساختاری

0/69

0/62

𝟓𝑨

برخورداری از خالقیت و دانش هدایت و سازماندهی در راستای اهداف و گزارهها

0/7

0/63

𝟔𝑨

توانایی تبدیل دانش استراتژیک به الگوهای عملیاتی مؤثر

0/73

0/68

0/81

15- Varimax
16- Cronbach Alpha
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متغيرهای شناساييشده

بار عاملي

r

ميزان آلفا
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تحلیل بار عاملی و همبستگی اتخاذشده برای متغیرهای تبیینکنندهی پیشران اول  6متغیر را با توجه به قرابت
مفهومی و عملیاتی توسط تحلیل عاملی اکتشافی در کنار هم قرار داد .نتایج مربوط به متغیرهای استخراجشده برای
پیشران اول نشان میدهد که متغیر اتکا به رویکردهای دانش مبنا برای تصمیم سازی و تصمیمگیری با  0/77بار عاملی
بیشترین میزان و متغیر برخورداری از خالقیت و دانش هدایت و سازماندهی در راستای اهداف و گزارهها با بار عاملی
 0/7کمترین میزان بار عاملی را کسب کردهاند .نتایج این مرحله با ضریب پایایی  0/81نشان از وضعیت مناسب برای
شناسایی پیشران اول دارد .مفاهیم استنباط شده از متغیرهای استخراجشده برای پیشران اول از یکسو و با توجه به
تبعیت از تغییر و تحول در فرآیند رهبری استراتژیک در ویژگیهای رفتاری – ساختاری مدیریت شهری در کالنشهر
اصفهان از سوی دیگر نشان داد که میتوان این پیشران را پيشران مبتني بر تحولت دانش مبنا نامگذاری کرد؛ چراکه
تغییرات نگرشی دانشی مبنای اصلی پذیرش تفکر استراتژیک و خالقیت در حل مسئله خواهد بود .نکتهی بعدی این
است که متغیرهای یادشده بهدرستی به تبیین ویژگیهای شخصیتی رهبری استراتژیک در مدیریت شهری کالنشهر
اصفهان اشاره دارد که دانش و تفکر استراتژیک و توان و برخورداری از دانش سیاستگذاری ،خالقیت حل مسئله و توانایی
معادلسازی نظریههای دانش مبنا با حوزهی عمل ازجمله این ویژگیهاست.
جدول  :3متغیرهای استخراجشده برای شناسایی پیشران دوم
شناسه

متغيرهای شناساييشده

بار عاملي

r

𝟕𝑨

هنر نفوذ استراتژیک در بین منابع انسانی سازمان یا مجموعه

0/76

0/7

𝟖𝑨

توسعهی پایگاه دانش در بین منابع انسانی سازمان یا مجموعه

0/75

0/69

𝟗𝑨

ایجاد شایستگیهای استراتژیک در سازمان یا مجموعه

0/73

0/67

𝟎𝟏𝑨

ترویج خالقیت استراتژیکی برای مواجه با بحران در بین منابع انسانی

0/81

0/74

𝟏𝟏𝑨

توانمندسازی متکی بر دانش و مهارت در منابع انسانی سازمان

0/8

0/72

𝟐𝟏𝑨

ترویج فرهنگ نوآوری در سازمان

0/79

0/71

ميزان آلفا

0/83

تحلیل متغیرهای استخراجشده بر اساس بار عاملی و میزان همبستگی بهدستآمده نشان میدهد که برای پیشران
دوم  6متغیر تبیینکنندهی توسط تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده است که دارای پایایی کلی  0/83است که توجیه
قویای برای این مسئله میباشد .در بین آنها متغیر ترویج خالقیت استراتژیکی برای مواجه با بحران در بین منابع انسانی
با بار عاملی  0/81و متغیر ایجاد شایستگیهای استراتژیک در سازمان یا مجموعه با بار عاملی  0/73دارای بیشترین و
کمترین میزان بار کسبشده برای قرار گرفتن در قلمرو مفهومی و عملیاتی پیشران دوم بودهاند .با توجه به ماهیت
مفهومی استنباط شده از متغیرهای پژوهش و پیگیری تغییر و تحول در فرآیند رفتار سازمانی مدیریت شهری در
کالنشهر اصفهان میتوان پیشران دوم را پيشران مبتني بر تحولت توانمند گرا نامگذاری کرد .پرواضح است که
] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

یکی از مهمترین تغییرات رفتاری اتخاذشده در قالب رهبری استراتژیک تحول در خالقیت و توانمندی منابع انسانی
مجموعه مدیریت ش هری خواهد بود .در حقیقت از وظایف رهبران استراتژیک تشکیل پایگاه دانش با محوریت منابع
انسانی سازمان یا مجموعه خود ،تزریق جریان خالقیت و نوآوری در منابع انسانی سازمان و توانمندسازی منابع انسانی
برای داشتن هنر رویارویی با چالشهای متعدد درونی و بیرونی سازمان هست که این مسئله با توجه به چالشهای
روزافزون فرآیند شهرنشینی و شهرگرایی و ماهیت توسعه در کالنشهرها در بدنهی مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت
است.
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جدول  :4متغیرهای استخراج شده برای شناسایی پیشران سوم
شناسه

متغيرهای شناساييشده

بار عاملي

r

𝟑𝟏𝑨

گسترش فرهنگ رفتاری تعامل گرایانه برای مواجه با مسئله

0/79

0/7

𝟒𝟏𝑨

سیاستگذاری مشارکتی و فراسازمانی برای چشمانداز توسعهی سازمان

0/81

0/72

𝟓𝟏𝑨

تدوین استراتژیهای اثربخش با سازمانهای ذیربط و ذینفع در مسئله

0/83

0/74

𝟔𝟏𝑨

قابلیت شبکهسازی برای تعامل در تصمیم سازی و تصمیمگیری

0/84

0/76

𝟕𝟏𝑨

به اشتراکگذاری تجربیات نظری و عملی با سایر سازمانها و جامعهی
مدنی برای تحلیل روندهای بیرونی و درونی مؤثر بر عملکرد سازمان

0/8

0/71

ميزان آلفا

0/84

 5متغیر شناساییشده برای پیشران سوم حاکی از آن است که این متغیرها درمجموع با میزان آلفای  0/84پایایی
قابلتوجهی را برای شکلگیری و تأیید وجود این پیشران داشتهاند .تحلیل وضعیت این متغیرها ازلحاظ بار عاملی
بهدستآمده برای آن در قالب مدل تحلیل عاملی اکتشافی نشان میدهد که متغیر قابلیت شبکهسازی برای تعامل در
تصمیمسازی و تصمیمگیری با بار عاملی  0/84بیشترین میزان بار عاملی و متغیر گسترش فرهنگ رفتاری تعاملگرایانه
برای مواجه با مسئله با میزان بار عاملی  0/79کمترین میزان بار عاملی را برای این پیشران به دست آوردهاند .تحلیل
مفهومی متغیرهای تبیینکننده برای پیشران سوم نشان میدهد که به دلیل تأکید بر رویکرد تعاملگرایانه و ارتباط
مشارکتی برای حل مسئله و بهرهگیری و اشتراک تجربههای مبتنی بر دانش و عمل برای حل چالشها و کاربست آن در
فرآیند تصمیم سازی و تصمیمگیری سازمان میتوان این پیشران را پيشران مبتني بر تحول تعاملگرايانه نام نهاد.
در حقیقت ،تعاملگرایی و داشتن رویکرد ارتباط چندسویه نویدبخش تحقق رهیافت مشارکتی در ساختار و تغییرات
رفتاری سازمان است که آن را از شکل سنّتی و متمرکز مدیریت شهری جدا ساخته و به سمت شکلگیری و دستیابی
به راهکارهای متنوع برای غلبه بر چالشهای توسعهی شهری با کمک سایر سازمانهای ذیربط و جامعهی مدنی سوق
میدهد.
با توجه به تعیین شدن پیشرانهای سهگانهی عملیاتی ،رهبری استراتژیک در مدیریت شهری کالنشهر اصفهان به
ارزیابی پایایی ،روایی و واریانس کلی تبیین دادهها توسط این پیشرانها اقدام شد.
جدول  :5آماره کیفیت روایی ،پایایی واریانس تبیینی دادهها توسط پیشرانهای شناساییشده

تحوالت دانش مبنا

0/69

0/87

0/81

تحوالت توانمندگرا

0/71

0/89

0/83

تحوالت تعاملگرایانه

0/73

0/88

0/84

میانگین

0/71

0/88

0/82

متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEبرای پراکنش دادههای مربوط به متغیرهای تبیینکننده که منجر به
شناسایی سه پیشران مبنا برای رهبری استراتژیک در فرآیند مدیریت شهری کالنشهر اصفهان گردید ،نشان از میانگین
مناسب  71درصد برای تبیین دادهها برای هر سه پیشران مشخص دارد که با توجه به مبنای  0/5برای ارزیابی معناداری

)17- Average Variance Extracted (AVE
)18- Composite Reliability (CR
)19- Cronbach’s alpha (CA

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

پیشران

متوسط واریانس استخراج شده
17
()AVE

شاخص روایی ترکیبی
18
()CR

شاخص پایایی
19
()CA
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قابلقبول برای آن میزان بسیار مناسبی است .با توجه به روایی ترکیبی ( 0/88 )CRو پایایی نهایی (0/82)CA
بهدستآمده میتواند تأیید کرد که تغییرات رفتاری برای تحول در مدیریت شهری کالنشهر اصفهان برای گذار از مدیریت
سنتی به سمت رهبری استراتژیک بایستی تحوالت دانش مبنا ،تحوالت توانمندگرا و همچنین تحوالت تعاملگرا را تجربه
کرده و این تغییرات را پذیرفته و اعمال کند.
بعد از شناسایی پیشرانهای مبنا و عملیاتی رهبری استراتژیک با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی به مدلسازی
ارتباط ساختاری پیشرانهای شناساییشده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در قالب مدلسازی معادالت ساختاری
( )AMOSاقدام گردید .این مقوله میتواند به ارزیابی و ارتباط آنها باهم دیگر برای تبیین رهبری استراتژیک در مدیریت
شهری کالنشهر اصفهان کمک نماید .در این راستا نمایههای آماری استخراج شده از مدل تحلیل عاملی تأییدی در
مدلسازی معادالت ساختاری ( )AMOSنشان از معناداری ارتباط ساختاری پیشرانهای استخراج شده دارد.
جدول  :6آماره ساختار عاملی تأییدی پیشرانهای استخراج شده
پیشرانها

𝟐𝒙

df

P

تحوالت دانش مبنا

145/006

46

0/000

𝒙𝟐⁄
𝒇𝒅
3/15

0/892

تحوالت توانمندگرا

149/021

48

0/000

3/17

0/913

0/902

تحوالت تعاملگرایانه

151/013

51

0/000

2/96

0/905

0/897

CFI

IFI

RMSEA

0/889

0/0541
0/0511
0/0493

مهمترین سنجههای شکلدهندهی آماری در ساختار عاملی تأییدی سنجه خی دو یا کای اسکوئر ( 𝟐𝒙) نسبت کای
اسکوئر بر درجهی آزادی ،شاخص برازش تطبیقی )CFI(20و شاخص برازش افزایشی )IFI(21و درنهایت ریشه میانگین
مربعات تقریبی )RMSEA(22است .این سنجهها دارای مقدار معینی بوده که تحلیل را معنادار ساخته و به تشریح ارتباط
ساختاری پیشرانهای بهدستآمده میپردازد .به علت متورم شدن میزان کای اسکوئر در نمونههای تحلیلی اکثر تحلیل-
گران از نسبت مجذور کای اسکوئر بر درجه آزادی میپردازد که نمونههای دقیق تحلیلشده برای شناسایی ساختار را به
کار میگیرد .مقدار این نسبت باید ترکیب نیمی از دادهها را در برگیرد .به دیگر سخن نباید کمتر از دو باشد تا بتوان به
معناداری دادههای بهکار رفته اطمینان داشت .نتایج تحلیل ساختار ارتباطی سه پیشران شناساییشده در این سنجه
نشان از قابل قبول بودن آن دارد .شاخصهای برازش تطبیقی و افزایشی مطابق با استاندارهای آماری تعیینشده هر چه
به سمت  1میل کند ،برازش از سطح نکویی باالیی برخوردار خواهد بود .نتایج این دو شاخص برای پیشرانها و تبیین
ارتباط ساختاری آنها قابلقبول به دست آمده است .ریشهی میانگین مربعات تقریبی آخرین سنجه ساختارشناسی در
این مرحله بود که با توجه به در نظر گرفتن صفر بهعنوان برازش کامل و  0/10به باال بهعنوان برازش بسیار ضعیف
قرارگیری پیشرانها در بازهی  0/4تا  0/5نشاندهندهی برازش مناسب و خوبی برای این پیشرانهاست.
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20- Comparative Fit Index
21- Incremental Fit Index
22- Root-Mean-Square-Error of Approximation
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23- Weighed Regression
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در شکل  6معماری ساختاری ارتباطی پیشرانهای عملیاتی رهبری استراتژیک همراه با متغیرهای تبیینکنندهی آن
نشان میدهد که بر اساس آمارهی رگرسیون وزندار )WR(23ارتباط ساختاری بین سه پیشران تحوالت دانش مبنا (،)A
تحوالت توانمندگرا ( )Bو همچنین تحوالت تعاملگرایانه ( )Cباالتر از  0/5به دست آمده است که تراز مثبت و قابل
قبولی برای تشریح اهمیت ارتباط این سه پیشران برای تحقق رهبری استراتژیک در مدیریت شهری کالنشهر اصفهان
است.
بر این اساس ارتباط دوسویه تحوالت دانش مبنا با تحوالت عامل گرایانه در سایهی تحقق رهبری استراتژیک در
مدیریت شهری کالنشهر اصفهان بیشترین میزان ارتباط ساختاری را با  0/62دارد .در حقیقت این مسئله نشان از تأیید
تحوالت رفتاری در عرصهی فرماندهی و هدایت مدیریت شهری با اتکا به رویکردهای دانش بینان و تعامل مبنا است که
میتواند فرآیند مثبتی را در عرصهی تصمیمسازی و تصمیمگیری برای کالنشهر اصفهان در حوزهی مدیریت شهری رقم
بزند .ارتباط دوسویه و متقابل تحوالت دانش مبنا با تحوالت توانمندگرا مرحلهی بعدی ساختار را ارزشگذاری میکند
(با  0/59ارتباط ساختاری وزندهی شده) .این مقوله بر توانمندسازی منابع انسانی سازمان با اتکا به توانمندسازی علمی
و فنی و ارتقای خالقیت منابع انسانی مدیریت شهری صورت میگیرد .درنهایت ارتباط ساختاری بین خالقیت و توانمندی
بروز یافته در منابع انسانی که تغییر رفتاری و ساختاری در عرصهی منابع انسانی تحت عنوان پیشران مبتنی بر تحوالت
توانمندگرایانه خواهد بود با تحوالت تعامل گرایانه در سایهی تحقق و حاکمیت رهبری استراتژیک در مدیریت شهری
کالنشهر اصفهان مطرح (با ارزش  0/58ارتباط ساختاری) میگردد .فرآیندی که در تحقق و تسریع رهیافتهای مشارکتی
در یک نگاه سیستمی از کل بهجز و در قالب هستههای بزرگ یعنی مدیریت کالن سازمان تا خود بدنهی انسانی سازمان
با دیگر محورهای اساسی در فرآیند تصمیمگیریغ یعنی جامعهی مدنی و سایر ذینفعان خصوصی و دولتی خواهد بود که
تحت حمایت و نظارت رهبری سازمان بهپیش خواهد رفت.
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بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که جدای از پذیرش تحوالت ساختاری در عرصهی مدیریت و برنامهریزی،
تحوالت رفتاری میتواند در وهلهی اول منجر به تغییر نگرش شود که ما را در پذیرش تغییرات اثربخش یاری میرساند.
در این زمینه نظریههای رفتارسازمانی در بحث تغییر ،اشاره به گذار از مدیران بهعنوان نماد تمرکزگرایی به سمت رهبری
بهعنوان نماد خالقیت و رهیافتهای مشارکت مبنا برای هدایت و کنترل سازمان و تحوالت آن دارد .جان آپلین 24در
اواخر دههی  70در مقالهای با عنوان «تغییرات ساختاری در برابر تغییرات رفتاری» ،نقش تغییرات رفتاری را برای پذیرش
تغییرات ساختاری مؤثر دانسته است .او اشاره میکند که نگرشها و رفتارهای سنتی بدون اتکا به آگاهی و دانش روز
منجر به مقاومت در برابر حتی رهیافتهای سازنده خواهد شد .به اعتقاد اسچین )2010( 25تغییرات زیرساختی برای
پیشرفت و کاربست رویکردهای نو جهت توسعهی مداوم در سازمانها و ارگانهای دخیل در توسعهی اول از تغییر در
رفتار شروع میشود؛ چراکه تغییرات رفتاری منجر به شروع تغییرات عمده برای پذیرش رویکردهای اثربخش و تحولگرا
میشود .او معتقد است رهبری در ساخت فرهنگ جدید نقشی غیرقابلانکار دارد و فرهنگ جدید نیازمند پذیرش تغییر
است که ابتدا از رفتار شروع میشود؛ بنابراین پرواضح است که تجربهی رهبری استراتژیک بهعنوان نمود بارز تحول در
رفتار سازمانی در فرآیند مدیریت شهری ،آنهم در کالنشهرها با توجه به تعدد چالشهای توسعهی شهری امری ضروری
است .به خاطر اینکه ماهیت تحول بخش و تغییردهندهی آن برای تجربهی خالقیت و کاربست رویکرد استراتژیک در
فرآیند تصمیم سازی و تصمیمگیری امری راهگشا است .مِنگ )2012( 26رهبری استراتژیک را یکی از مهمترین تحوالت
رخداده در مطالعات مربوط به فرهنگ و رفتار سازمانی یاد کرده که میتواند گویای مفهوم رهبری و تفاوت آن با مدیریت
یا همان ساختارهای سنتی اعمال قدرت باشد .در مطالعهی او رهبری استراتژیک دارای توانمندهایی چون هدایتگری
راهبردی ،توانمندی مذاکرهای و ترغیبکنندهی یادگیری و نوآوری یاد شده است .شاخصههایی که نشان از تحول عمدهی
ساختارهای سازمانی با کاربست آن خواهد بود .دینگ 27و همکاران ( )2014رهبری استراتژیک را دارای مؤلفههایی چون
خالقیت ،هدایتگری راهبردی و انعطافپذیری یاد کردهاند که بر روی تحوالت سازمانی تأثر میگذارد .هارمون)2018( 28
خالقیت عملکردی ،کارایی عملکردی و نگاه تحولگرایانه در حل مسئله را مهمترین شاخصههای رهبران استراتژیک برای
تحول و تغییر یاد کردهاند که میتواند ساختارهای سنتی را وادار به تحول نماید .بااینحال ،در مطالعات متعددی
شاخصههای متعددی برای رهبری استراتژیک در بستر سازمانهای مدیریتی و تجاری ارائه شده است .بااینحال در
پژوهش حاضر و با پیگیری این مفهوم مهم در مطالعات مربوط به مدیریت شهری و بهطور مشخص برای مدیریت
کالنشهر اصفهان رهبری استراتژیک در سه بعد قابلشناسایی و تشریح است؛ اول اینکه این تغییر شامل مدیران و
سیاستگذاران مدیریت شهری کالنشهر اصفهان میشود که با اتکا به تحوالت دانش مبنا به تغییرات رویکردی و نگرشی
روی میآورند .دوم اینکه این تغییرات در منابع انسانی مدیریت شهری کالنشهر اصفهان رخ خواهد داد و منجر به
توانمندسازی و خالقیت منابع انسانی میگردد که میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و چالشها باشد .این مقوله میتواند
منجر به تسریع در شیوههای مواجه و حل چالشهای متعدد توسعهی شهری در سطح پاییندست شده و نیاز به اختصاص
زمان بیشتر برای آنها نباشد؛ چراکه در اصطالح در بدنهی مدیریت شهری خوشههای دانشمحور و خالقی شکل خواهد
گرفت که هرکدام تحت هدایت رهبری استراتژیست میتواند راهکارهای متنوع داده و طرحی نو در اندازند .درنهایت اینکه
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این تغییر در تعامل با سایر سازمانها و مؤسسات و بهخصوص جامعهی شهروندی خود را نشان میدهد .تحول تعاملگرایانه
تأکید بر یک رویهی مشارکتی بر مبنای رویکرد استراتژیک برای شناخت نقاط ضعف ،قوتها ،فرصت و تهدیدها برای
حل چالشها در تعامالت دوسویه و چندسویه است که میتواند بسیار بااهمیت باشد .چیزی که در رویهها و خطمشیهای
ال مشاهده نمیشود؛ بنابراین میتوان اینگونه ذکر کرد که مدیریت شهری کالنشهر اصفهان برای
سنّتی مدیریت اص ً
تحقق رهبری استراتژیک ،نیازمند تغییر در فرهنگ سازمانی خود و پذیرش تغییر در رفتارهایی است که ریشههای
تمرکزگرایانه و سنّتی دارد و در این راستا بایستی تحوالت دانش مبنا ،تحوالت توانمندگرا و تحوالت تعاملگرایانه با توجه
به خصوصیات ذکرشده ،پذیرفته و اعمال گردد.

 -7منابع
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