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آفرین و مدیریت استراتژیک در توانمندسازی شهر با نقش رهبری تحول

 رویکرد فناوری اطالعات در مدیریت شهری

 

 محمد مهدی درخشنده

 کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

 

آفرین و مدیریت استراتژیک در توانمندسازی شهر با رویکرد فناوری هدف پژوهش رهبری تحول -چکیده

ها باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری دادهاطالعات در مدیریت شهری می

شهروندان،  جامعه آماری پژوهش حاضر شاملیابی معادالت ساختاری است. پیمایشی مبتنی بر مدل -توصیفی

ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. جهت ابزار گردآوری دادهباشد. میشورای شهر و مدیریت شهری تهران 

گرا استفاده شده است. همچنین از آزمون آلفای های روایی واگرا و روایی همسنجش روایی پرسشنامه از آزمون

های پژوهش نشان از تأیید پایایی پرسشنامه دارد. یافتهکرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد که 

آفرین و مدیریت استراتژیک و توانمندسازی شهر تأثیر مثبت و معناداری دهنده آن است که رهبری تحولنشان

 ها، پیشنهادهایی در جهت افزایش تأثیرات ارائه گردیده است.دارد. بدین ترتیب، با استفاده یافته

آفرین، مدیریت استراتژیک، فناوری اطالعات، توانمندسازی شهر، مدیریت شهری، رهبری تحول ها:واژهکلید 

 شورای شهر تهران.

 
   مقدمه

کند، دهی برتر امور آن تعیین میموفقیت و عدم موفقیت هر سازمان و کشوری را رهبری هوشمندانه و سازمان

های مدیریت نوین با دیدی عمیق های مدیریت موجود و ارائه شیوهشیوهبدین لحاظ بازنگری مشکالت واقعی 

ای دارد (. سازمان موفق، مشخصه عمده1۳۸۴هاست )متقی شهری، و وسیع از ضروریات پیشرفت کلیه سازمان

ی شود. این مشخصه، رهبری پویا و اثربخش آن است. اهمیت رهبرکه به وسیله آن از سازمان ناموفق تمیز داده می

شود پایه قدرت در جامعه معاصر، دیگر تملک ابزار تولید و مدیریت در دوران معاصر به حدی است که گفته می

ها در جهان، (. همه سازمان1۳۹2هاست )نورایی، نیست، بلکه تصاحب مقامات مدیریتی و اداری درون سازمان

عنوان ایفای نقشی ع سازمان، رهبری بهرغم نومند به فهم عمیق، بررسی و گسترش رهبری هستند. علیعالقه
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طورکلی مدیریت استراتژیک، مزیت رقابتی شود. بهحیاتی در افزایش عملکرد تیمی و سازمانی مشخص می

رو است که ناشی از تری روبههای بزرگمهمی برای هر سازمان است. در مقایسه با گذشته، رهبری با چالش

در  (.1۳۹۹آهنگ، به نقل از رزم 2۰2۰، 1ادنان و همکارانهاست )ریاضپیچیدگی محیط و ماهیت متغیر سازمان

گرایی در کار همت توان با تکیه بر رویکردهای سنتی به مدیریت منابع انسانی و ایجاد مثبتدنیای امروز نمی

د و گرایی را درک کنگرایانه است که لزوم مثبتگماشت، بلکه این امر مستلزم اتخاذ یک سبک رهبری مثبت

های مثبت شهر باشد. به همین جهت نیز اخیراً در ها و ظرفیتگرایی در سازمان و توانمندیبتواند مروج مثبت

گرا نیز مورد گیری جدید در خصوص توجه به نقاط مثبت و روشن سازمان، رویکردهای مثبتراستای این جهت

گرایی برای مدیریت شهر کنونی شهری، مثبت پردازان قرار گرفته است. در شرایط بغرنجتوجه محققان و نظریه

تواند از رهبری شهر شروع شود و به شکل آبشاری گرایی مییک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. مثبت

های مثبت رهبری به کل شهر، مدیریت شهری و شهروندان آن منتقل شود. مدیریت استراتژیک یکی از سبک

قابل توسعه در ادبیات رهبری مطرح شده است. این سبک نوین رهبری  عنوان یک سبکاست که به تازگی به

عنوان سبک مثبت رهبری مطرح های مربوط به رهبری و بهگرا و در تکمیل بحثشناسی مثبتبه موازات روان

 مطالعاتی که در زمینه رهبری انجام(. 1۳۹۷شود )آراد، عنوان مدیریت استراتژیک یاد میشده است که از آن به

العمل مدیریت گرفته است، بدون تناقض، ارتباط مستقیم توانایی و قابلیت رهبری با عملکرد، رفتار و عکس

پذیری مؤثر مدیریت شهری،  شهری، شهروندان شامل رضایتمندی، وضعیت روانی مثبت، تعهد و مسئولیت

هروندان، دستیابی به منفعت ها و اهداف شهر و ششهروندی، بهبود عملکرد مدیریت شهری، دنبال کردن خواست

اند. نیاز به پذیری، مقاومت بیشتر در برابر استرس و بها دادن به پیشرفت را گزارش کردهشهروندان، مسئولیت

رسانی جهت های آموزشی و اطالعمدیریت و هدایت شهر و اهمیت رهبری مناسب و خوب در موفقیت سازمان

 باشد. دستیابی به اهداف، امری انکارناپذیر می

های همه شهروندان برای به انجام رساندن اهداف شهر مدیریت استراتژیک باید مسیری را در جهت تالش

تر هستند گرا موفقگرا در مقایسه با رهبران عملفراهم آورد. شواهد تحقیقی حاکی از آن است که، رهبران تحول

گرا که بیشتر بر رابطه دادوستدی رهبران عمل های خود را به کار و تالش بیشتری در مقایسه باو زیرمجموعه

های ها، فراتر از تشویقآفرین رابطه رهبر با زیرمجموعهانگیزند؛ چون در رهبری تحولکنند، برمیتأکید می

شود تا برای رسیدن به اهداف با حداکثر توان، بخشی به پیروان میقراردادی بوده و باعث برانگیختن فکر و الهام

 
1- Riaz, Adnan & et al 
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آفرین دارای نفوذ و جاذبه هستند و با رعایت رود، تالش کنند. رهبران تحولچه که انتظار میبیش از آن

آفرین و مؤثر، های مدیریتی تحولشوند. زیرا هرچه رهبران سازمان از سبکمالحظات، باعث ایجاد انگیزه می

ای تحقق اهداف شهر توانمند سازند. توانند مدیران شهری و شهروندان را برتر و مؤثرتر میبهتر بهره ببرند، راحت

های گوناگون است، که کمتر به آن توجه شده ولی ترین مفاهیم دنیای امروز در فعالیتتعالی یکی از نویدبخش

برداری از آن های فراوان درباره فواید تعالی، »بهرهرغم بحثاکنون به موضوع روز بدل گشته است. اما علی

دهد که از دانش، مهارت و تجربه همه شهروندان اندک و ناچیز است و هرچند تعالی به مدیران این امکان را می

هایی که راه و رسم ایجاد فرهنگ شهری استفاده کنند، اما متأسفانه تعداد رهبران، مدیران و گروه و کادر مدیریت

های کشور، به مسئله مدیریت و تربیت مدیران کارآمد و تعالی را بدانند اندک است«. همچنین، در سازمان

سانی در ابعاد آموزش، ارتقای های ان(. با توجه به سرمایه1۳۷۸چیان، اثربخش توجه زیادی نشده است )کوزه

ها و بایست ارزیابی شایستگیسطح علمی و توانمندسازی شهر در جهت تعالی سازمان مدیریت شهری، می

ویژه های بالقوه نیروی انسانی، تکلیفی اساسی برای هر سازمان باشد تا ضمن شناسایی منابع خود بهتوانمندی

 برداری صورت پذیرد. صورت بهینه و در امتداد اهداف، بهرهن منابع بهگیری از ایسرمایه انسانی، در مسیر بهره

آفرینی برای پیشبرد اهداف شهر و سازمان مدیریت شهری محسوب منابع انسانی، عنصری کلیدی در نقش

اسی های انسانی نگریست تا جایگاه این عنصر اسشود و امروزه با تقویت تفکر استراتژیک باید به مقوله سرمایهمی

هایی که برای مجموعه دارد مورد سنجش قرار گیرد. بنابراین با معماری نیروی ها و یا هزینهدر میزان منفعت

گرایی و درصدد دنبال دوری از آفت مدرکانسانی در سازمان مدیریت شهری برمبنای علم و دانش، باید به

 ها باشیم. ارتقای مهارت

آفرین و مدیریت استراتژیک با مدیریت دانش های رهبری تحولاز طرفی، مسئله این است که نقش سبک

شهروندان و کارکنان با رویکرد فناوری اطالعات مورد بررسی قرار نگرفته است و تصویر روشنی از وضعیت 

 های ذهنی خود پاسخ درخوری بدهد. آن وجود ندارد. لذا محقق به دنبال آن است که به دغدغه

 

 تحقیقاهمیت و ضرورت 

ها، بالغ بر قرن بیستم، خسارات ناشی از پایمال شدن اخالق و وجود رهبران غیرقابل اعتماد در سازمان اواخردر 

ها های بسیاری از رهبران غیرقابل اعتماد در سازمانصدها میلیون دالر برآورد شده و متأسفانه کماکان نمونه
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ها نمود پیدا کرده است و لذا تمایل به سادگی، د در سازمانشوند. در دهه گذشته، معضل فقدان اعتمامشاهده می

 شفافیت و در یک کالم تمایل به سبک مدیریت استراتژیک افزایش یافته است. 

های اخیر شهرت آن افزایش یافته و اگرچه این مفهوم تقریباً بیست سال است که معرفی گردیده، اما در سال

(. در واقع 2۰1۹یرامون تغییرات اجتماعی مطرح شده است )چانگ، عنوان پاسخی به نگرانی فزاینده پبه

ای از اقدامات رهبری، برای سرعت بخشیدن به نوآوری، نوسازی و تحول شهر و سازمان مدیریت شهری مجموعه

ها فراگیرند تا قادر باشند های جدیدی را برای هدایت صحیح فعالیتشود. رهبران باید مهارتپیشنهاد می

بخش وکار، نیاز بیشتری به رهبران فرهمند و الهامها را به درستی هدایت کنند. در الگوی جدید کسبسازمان

ای، دانایی محور های توسعهاندازها و برنامه(. همچنین با توجه به چشم2۰2۰شود )وان دایرندنک ، احساس می

از طرفی عصر  شود.ر از پیش حس میو نیاز برای وجود رهبران با تفکر و خصوصیات مدیریت استراتژیک بیشت

بینی است. وضعیت کنونی مدیریت در جامعه ما، بیانگر عدم توازن کنونی، دوره تحوالت شتابنده و غیرقابل پیش

 هاست. میان پیچیدگی

های احتمالی، ناچارند های تابعه مدیریت شهری برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصتسازمان

ها را ترمیم کنند و به تقویت نقاط قوت بپردازند. مسائل های درونی خود را بشناسند، ضعفا و توانمندیهظرفیت

 و مشکالت مدیریت آنچنان پیچیده و درهم تنیده است که تشخیص مشکل به تنهایی میسر نیست. 

کارکنان و مدیران های مدیریت شهری و پیچیده بودن رفتار شهروندان، کالبد شهر، ماهیت انسانی سازمان

آفرین شهری، این پیچیدگی را دوچندان کرده است. لذا مدیران و رهبران در چنین شرایطی نیازمند رهبری تحول

  و مؤثر هستند تا بتوانند به مدیریت دانش شهروندان و کارکنان با رویکرد فناوری اطالعات بپردازند.

ها در قداماتی را در جهت افزایش آگاهی زیرمجموعهگرا، فرایندی است که در آن رهبران، ارهبری تحول

ها برای انجام عملکردی فراتر دهند. این فرایند، با برانگیختن زیرمجموعهمورد آنچه مهم و حیاتی است، انجام می

 از انتظار و تقویت و تشویق آنها برای توسعه عالیق و نیازهایشان برای کمک به سازمان یا گروه، همراه است. 

کند نیازها را از کند، بلکه تالش میگرا، نه تنها نیازهای تحت رهبری خود را شناسایی میری تحولرهب

 سطوح پایین کمال به سطوح باالی کمال، رشد و ارتقا دهد.

آفرین به دنبال ارضای نیازها، از طریق مبادله و معامله نیست؛ بلکه آگاهی مخاطبان را تحریک رهبری تحول

تدریج از توجه به نفع شخصی به سمت توجه به منفعت دهد و مخاطبان خود را بهان را افزایش میکند، اطمینمی

 دهد. شهر، دستاورد و رشد اجتماعی حرکت می
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گیری به وسیله گسترده شدن حیطه اختیارات را فراهم عنوان واقعیتی است که فرصت تصمیمتعالی و برتری به

گردد؛ زیرا کارکنان صفی به مسائل و مشکالت اختارهای سنتی سازمان میآورد. تعالی باعث شکسته شدن سمی

ترند و باید به آنها اختیار الزم جهت حل مسائل واگذار شود تا در پیشبرد اهداف سازمان مؤثر باشند نزدیک

 (. 1۹۹۶، 1)بالنچارد

( معتقدند که مدیریت دانش کارکنان با رویکرد فناوری اطالعات، 1۹۸۸) 2از آنجایی که کانگر و کاننگو

برد. از طرفی این تحقیق شود؛ ضرورت و اهمیت این مطالعه را باال میمنجر به افزایش سطح کارآمدی آنها می

ری آفرین و مؤثر در مدیریت دانش با رویکرد فناوتواند تصویر روشنی از وضعیت رهبری و مدیریت تحولمی

اطالعات ارائه دهد و ارتباط این دو سبک رهبری مدیران را با مدیریت دانش با رویکرد فناوری اطالعات تبیین 

گرا و مدیریت استراتژیک با مدیریت دانش با رویکرد فناوری نماید؛ زیرا پیرامون رابطه بین سبک رهبری تحول

گرا و و با توجه به اینکه نظریه رهبری تحول اطالعات در مدیریت شهری تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است

های نوین در رهبری است. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا در این زمینه مدیریت استراتژیک مدیران از نظریه

ای نقش کوچکی را ایفا نماید و انگیزهشورای شهر تهران، و درخصوص گسترش تحقیقات مربوط به رهبری 

 جهت تکمیل و گسترش چنین تحقیقاتی ایجاد نماید.برای سایر پژوهشگران در 

گرایی اندیشی، مثبتها، گرچه تأکید بر موضوعات مثبتعمل آمده و پیشینه پژوهشهای بهبا توجه به بررسی

های مهمی در ادبیات علم مدیریت و رفتار سازمانی تبدیل شده است، ولی در کشور ایران از و اخالق به زمینه

های انجام گرفته در کشورمان نشان برخوردار نبوده و تازگی دارد. همچنین تأملی بر پژوهش ایاولویت ویژه

ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به جزء چند دهد که نظریه مدیریت استراتژیک در بافت سازمانمی

 ن توجه شده است. های ایرانی مطالعه نشده است و یا کمتر به آصورت جدی در سازمانپژوهش معدود، به

که صورتی ها است، درمدار در مدیریت سازمانبه عبارت دیگر، سبک مدیریت استراتژیک که سبکی اخالق

مدار را های مدیریتی اخالقتواند زمینه الگوسازی و ترویج سبکبه درستی مورد استفاده مدیران واقع شود، می

ورت انجام این تحقیق از آن جهت است که امروزه، بدون در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی فراهم آورد. ضر

توان شاهد رشد و ها نمیهای آن، در سازمانآفرین و مدیریت استراتژیک و مؤلفهبهره گرفتن از رهبری تحول

 شکوفایی استعدادها باشیم.

 تواند:اما از آنجایی که این مطالعه می

 
1- Belanchard 
2- Conger & Konungo 
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آفرین و مدیریت استراتژیک شورای شهر تهران ارائه الف( »تصویر روشنی از وضعیت موجود رهبری تحول

 دهد« و 

آفرین و مؤثر در شورای شهر تهران را مشخص نماید«؛ انجام این مطالعه از ب( »میزان تأثیر رهبری تحول

تواند، روند مدیریت مطالعه میگردد. همچنین نتایج این اهمیت و ضرورت بسیار باالیی برخوردار می

 دانش با رویکرد فناوری اطالعات را در شورای شهر تهران تسهیل نماید. 

 

 فرضیات تحقیق

 فرضیه اصلی 

آفرین و مدیریت استراتژیک و توانمندسازی شهر با رویکرد فناوری اطالعات در مدیریت بین رهبری تحول

 تأثیر معناداری وجود دارد.شهری، 

 های فرعیفرضیه

 آفرین، در توانمندسازی شهر با رویکرد فناوری اطالعات در ساخت مدیریت شهر، نقشرهبری تحول

 مؤثری دارد.

 ر توانمندسازی شهر با رویکرد فناوری اطالعات در مدیریت شهری نقش مؤثری دارد.مدیریت استراتژیک د

 

 روش تحقیق

آوری داده، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع

حاضر، شامل شهر تهران و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش 

های شامل گویهساخته،  گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محققنمونه

های آمار ها و روشدست آمده از نمونههای بهمدل مفهومی است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده

 استنباطی استفاده شده است.

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 های مدل مفهومی است.شامل گویهابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 
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 ابعاد متغیرهای اصلی

احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس اعتماد، احساس استقالل در کار و  توانمندسازی شهر 

 دار بودناحساس معنی

 مداریخودآگاهی، پردازش، شفافیت، اخالق آفرینرهبری تحول

 مالحظه فردیویژگی آرمانی، رفتار آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش،  مدیریت استراتژیک

 

 اسالمحاسبه پایایی ابزار تحقیق با روش پی

اس از سه طریق ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی الپایایی این تحقیق مطابق با روش پی

 ترکیبی بررسی شده است. 

 

 ضرایب بارهای عاملی

های عاملی باالتر دهد. با توجه به اینکه کلیه بارمدل تحقیق را به همراه ضرایب بارهای عاملی نشان می شکل ذیل

 .باشند، لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار استمی ۴/۰از 

 

 آلفای کرونباخ

انجام شده است، در جدول ذیل به  1اسالافزار اسمارت پینتایج آزمون آلفای کرونباخ که با استفاده از نرم

 باشد حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.می ۷/۰اختصار ارائه گردیده است. چون مقادیر آلفا باالتر از 
 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه

 آلفای کرونباخ متغیرها
 ۷۶/۰ توانمندسازی شهر 

 ۷1/۰ آفرینرهبری تحول

 ۸2/۰ استراتژیکمدیریت 

 
1- Smart PLS 
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 (1آرپایایی ترکیبی )سی

انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه  2اسالپیافزار اسمارتنتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرم

 باشد لذا مدل پایایی مناسبی دارد.می ۷/۰گردیده است. چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از 
 (CR)نتایج مربوط به پایایی ترکیبی

 پایایی ترکیبی متغیرها

 ۸۶/۰ توانمندسازی شهر

 ۸۳/۰ آفرینرهبری تحول

 ۸۹/۰ مدیریت استراتژیک

 

 ۳اسالمحاسبه روایی با روش پی

 اس روایی پرسشنامه، به وسیلۀ روایی واگرا محاسبه گردید. الافزار اسمارت پیدر این تحقیق با کمک نرم

 گراروایی هم

 ۵/۰با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه )متوسط واریانس استخراج شده( برای هر یک از متغیرها بیشتر از 

گرای مناسب مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای اعداد حکایت از روایی هماست، این 

( 1۹۸1، ۶)فرنل و الکر ۵/۰( و برای اوه 1۹۷۸، ۵)نونالی ۷/۰(، برای پایایی ترکیبی 1۹۵1، ۴)کرونباخ ۷/۰ کرونباخ

توان اند، مییرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودههای حاصل تمامی این معیارها در مورد متغباشد و مطابق با یافتهمی

 گرای پژوهش حاضر را تأئید کرد.مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی هم

 گرا تحقیقنتایج حاصل از روایی هم

 AVE متغیرها

 ۶۴/۰ توانمندسازی شهر

 ۷1/۰ آفرینرهبری تحول

 ۷۵/۰ مدیریت استراتژیک
 های تحقیقمنبع: یافته

 
1- CR: Composite Reliability 
2- Smart PLS 
3- PLS 
4- Cronbach 
5- Nunnally 
6- Fornel & Larker 
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 ساختاریبرازش مدل 

گیری گر اندازهگر و با در نظر داشتن متغیر تعدیلدر این تحقیق برازش مدل ساختاری بدون حضور متغیر تعدیل

 شود.می

 

 
 مدل به همراه ضرایب بارهای عاملیمدل پژوهش 

 

پذیرش قرار باشند، مورد بیشتر می ۹۶/1ها با توجه به اینکه از عدد دهد که کلیه فرضیهمقادیر تی نشان می

 گیرند.می

گردد. ضرایب استاندارد شده مسیر داری مسیر میان دو متغیر پنهان مشخص میبا استفاده از ضرایب معنی

میان متغیرها، بیانگر این مطلب است که متغیر اولی به میزان عدد نوشته شده در مسیر مربوطه از تغییرات متغیر 

اه با ضرایب معناداری مربوط به هر فرضیه، نتیجه فرضیه مورد تحقیق نماید. این ضرایب همردیگری را تبیین می

 دهد. را نشان می

باشد. با توجه به مقادیر ارائه های پژوهش میدهندۀ نتایج مدل ساختاری برای آزمون فرضیهجدول زیر نشان

گردد. فوق تأیید می حاصل شود، در این صورت فرضیه ۹۶/1که عدد معناداری بیش از شده در این جدول، زمانی

 شوند. های پژوهش مورد تأیید واقع می بنابراین با توجه به نتایج منعکس شده در جدول، کلیه فرضیه
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 هاخالصه نتایج مدل ساختاری برای آزمون فرضیه

 نتیجه فرضیه β t-Value هافرضیه

توانمندسازی شهر با رویکرد فناوری آفرین و مدیریت استراتژیک در فرضیه اصلی: نقش رهبری تحول

 اطالعات در مدیریت شهری

آفرین، در توانمندسازی شهر با رویکرد فناوری رهبری تحول

 .اطالعات در ساخت مدیریت شهر، نقش مؤثری دارد

 عدم رد فرضیه 22۰/2 ۵۷1/۰

مدیریت استراتژیک مدیران در توانمندسازی شهر با رویکرد 

 مدیریت شهری نقش مؤثری دارد.فناوری اطالعات در 

 عدم رد فرضیه ۹۵۰/2 ۶1۷/۰

 

 پیشنهادات تحقیق

 شود:های تحقیق، پیشنهادهای ذیل ارائه میبا تأیید شدن تمام فرضیه

آفرین، در توانمندسازی شهر با رویکرد فناوری اطالعات در ساخت مدیریت شهر، در جامعه رهبری تحول

 نقش مؤثری دارد.

های رهبری هستند تری نسبت به سایر سبکآفرین، رهبران موفقکند که رهبران تحولتحقیق بیان مینتایج 

آفرینی، با انگیزه و ایده به کار و تالش ناخواه با توجه به تحولزیرا شهروندان و کادر مدیریت شهری، خواه

با شهروندان و کارکنان مدیریت آفرین رابطه مدیر گردند، چون در رهبری تحولبیشتری تشویق و ترغیب می

های معنوی و مادی بوده و با فناوری اطالعات باعث برانگیختن تفکر و نگرش ها و تشویقشهری، فراتر از ترغیب

گردد تا برای دستیابی به اهداف عالی آفرینی میشهروندان، مدیران و کادر مدیریت شهری در جهت تحول

آفرین دارای قدرت رود، تالش کنند. مدیران و رهبران تحولچه که انتظار میسازمانی با حداکثر توان، بیش از آن

فرد هستند و با توجه به مالحظات فردی، باعث تشویق و به وجود آمدن انگیزه نفوذ و جذابیت ذاتی و منحصربه

 گردند.در شهروندان، مدیران و کادر مدیریت شهری می

گردد: شورای شهر تهران قبل از انتخاب مدیریت شهر تهران، از بنابراین در این خصوص پیشنهاد می

های تخصصی و مشاوره در این زمینه وجود دارد، کمک شناسانه و به روز که در اختیار گروههای روانتست

آفرین را در ش و تفکر تحولهای مدیریت را از این طریق شناسایی نموده، تا مدیرانی با نگرگرفته و گزینه

 های الزم قرار داده و انتخاب درستی در این زمینه به انجام رساند.سمت
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آفرین بوده های تحولنکته حائز اهمیت، ارزیابی عملکرد مستمر مدیران در خصوص انجام اقدامات و فعالیت

واری شهر تهران قادر باشد میزان ای در دستور کار قرار گیرد تا بدین طریق، شصورت دورهکه بهتر است، به

 های آن را شناسائی کرده و مورد ارزیابی قرار دهد.پیشرفت، نقاط ضعف و قوتِ مدیریت شهری و زیرمجموعه

طور مداوم در این زمینه برگزار شود سازی بههای آگاهای همایشصورت دورهگردد: بههمچنین پیشنهاد می

 های علمی سوق داده شوند.ی به روشآفرینتا مدیران شهری به سمت تحول

ها و انجام امور به صورت تیمی گیریترغیب مدیران شهری به خالقیت در امور کاری و مشارکت در تصمیم

های جدید به منظور بهبود و گروهی و نیز ترویج فرهنگ خالقانه در شورای شهر تهران برای کشف فرصت

ایط در محیط و آمادگی مدیریت شهری در تعامل با شورای شهر عملکرد خود، به درک و انطباق با تغییر شر

گردد؛ که در نهایت موجب توانمندسازی شهروندان و مدیریت شهری با تهران، برای پذیرش تغییر منجر می

 کند.هایی همچون مؤثر بودن، مشارکت و حق انتخاب نمود پیدا میرویکرد فناوری اطالعات در مؤلفه

آفرین برای به وجود آوردن سازی و تالش در جهت تفکر تیمی، رهبری تحولوی تیممدیریت شهری باید ر

های تیمی و سوق دادن »شهری پویا برای همه« تمرکز نماید، تا تفکر انفرادی این امر، از طریق تشویق موفقیت

 سازی، تبدیل گردد.ها و تیمافراد به تیم

ی را در میان مدیران و کادر مدیریت شهری تقویت آفرینتوان، اصل هدف مشترک تحولبدین طریق می

 نمود.

مدیریت استراتژیک مدیران در توانمندسازی شهر با رویکرد فناوری اطالعات در مدیریت شهری نقش 

 مؤثری دارد.

که به درستی مورد ها است، درصورتیمدار در مدیریت سازمانسبک مدیریت استراتژیک که سبکی اخالق

مدار را در سطوح های مدیریتی اخالقتواند زمینه الگوسازی و ترویج سبکهری قرار گیرد، میاستفاده مدیران ش

 فردی، سازمانی و اجتماعی فراهم آورد. 

بینی و خَلق روابط رهبران مؤثر از طریق کمک به مدیران شهری برای یافتن معنا در کار، افزایش خوش

 شوند.و اخالقی مثبت میشفاف، منجر به اعتمادسازی و تقویت و ترویج ج

خَلق شفافیت و ترویج اخالق، موجب اعتماد و افزایش اختیارات مدیران شهری برای حل و فصل مسائل 

گردد. و این امر سبب تشویق مشورت در سازمان مدیریت شهری و مشارکت در امور کاری مربوط به خود، می

 شود.شهروندان باهم می
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تواند قدرت پردازش، خالقیت و خودآگاهی کارکنان را ها، میستورالعملقید و شرط به دعدم وابستگی بی

افزایش دهد و خود، عاملی در جهت بهبود ارتباطات اثربخش سازمان مدیریت شهری باشد که در نهایت گامی 

 باشد.می مؤثر در ایجاد مدیریت استراتژیک در جهت توانمندسازی شهر، مدیریت شهری و شورای شهر تهران

یه میشود که: یک مدل یادگیری مناسب، با توجه به ویژگیهای خاص شورای شهر تهران ایجاد شود؛ توص

سازی در خصوص کارگروهی، اهداف مشترک و فراهم کردن فرصت های تخصصی آگاهو با برگزاری نشست

 یز افزایش دهند.وری کارکنان را نهایشان در انجام کارها، بهرهبرای مدیران شهری جهت استفاده از توانایی

گرا، به مدیران میانی مدیریت عنوان ابعادی از رهبری تحولبا توجه به ویژگی هدفمند و رفتار آرمانی به

انگیز را به کادر خود محول و به آنها کمک کنند تا درک روشنی های چالششود که: مسئولیتشهری توصیه می

 نسبت به کارشان داشته باشند.

های فردی از کارکنان، تمایل ی حمایتانداز، بیان انتظارات با کارآیی باال و ارائهمهمچنین با تدوین چش

 های خود ترغیب کنند.آنها را به انجام کارهای بزرگ و چالشی و داشتن نوآوری و خالقیت در فعالیت

راین مداری، بنابدر این پژوهش دو مؤلفه اصلی مدیریت استراتژیک عبارت بودند از: شفافیت و اخالق

گردد: تقویتِ رابطه بین مدیران شهری و اعضای شورای شهر از طریق بهبود ارتباطات، افزایش پیشنهاد می

های جدید در ترقی عملکرد مدیریت بازخوردهای مثبت و تشویقات کارکنان برای ایجاد انگیزه و کشف فرصت

مابین به منظور های فی، عقاید و طرز تلقیای به میزان شایسته به احساساتشهری افزایش پیدا کند و توجه ویژه

سازی به مقصود موفقیت در خودآگاهی به موفقیت در تغییر نگرش و بینش برای عملی کردن اهداف و آماده

شده، نایل شود. تا کادر مدیریت شهری نسبت به تغییرات سازمان یافته دارای ریزیتغییرات گسترده برنامه

شده و آنها را عواملی برای کاهش موقعیت شغلی، تخریب شغل یا از دست  دیدگاهی شفاف، روشن و مثبت

 طورکلی عدم ترس از آینده شغلی، ادراک کنند.دادن شغل و به

شوند، انتظار داریم که ادراک رفتار عنوان الگوهای رفتاری پیروان تلقی میاز آنجایی که رهبران به

 ری شود.گرایانه رهبران از سوی پیروان الگوبردامثبت

های فردی و سازمانی را رشد و توسعه دهد و به خَلق محیط کاری تواند ظرفیتمدیریت استراتژیک می

 بخش کمک کند.مثبت و الهام

 گردد:بنابراین پیشنهاد می
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مناسب است، شورای شهر تهران به اهمیت فناوری اطالعات پی برده و فرهنگ اکتساب، خَلق و انتقال دانش 

های بنیادی ایجاد و ارتقاء عنوان ارزشمداری را بهتژیک شامل خودآگاهی، شفافیت و اخالقمدیریت استرا

 دهد. 

ضروری است، نوآوری که در فرایند مدیریت استراتژیک بیش از پیش مورد توجه است در مدیریت شهری 

های مدونِ مطابق با فرهنگِ حاکم در شورای شهر تهران، برای توسعه نوآوری، در نظر گرفته شده و برنامه

 فناوری اطالعات مورد توجه و اهمیت قرار گیرد. 

وعه مدیریت شهری در ششمین دوره شورای شهر تهران از افراد کارآزموده، گردد: مجمهمچنین پیشنهاد می

تحصیل کرده و آگاه در این زمینه باشند تا قادر به درک اهمیت مدیریت استراتژیک در محیط تحت مسئولیت 

 های راهبردی را تدوین و اجرایی نمایند.خود بوده و مطابق این موضع، برنامه

 

 منابع

(. »رابطه رهبری مؤثر و رفتار 1۳۹۶رستگار، احمد.، طالبی، سعید.، نادی، زهرا و صیف، محمدحسن. ) ❖

های ریزی در نظامبینی تحصیلی«. مدیریت و برنامهای خوششهروندی سازمانی معلمان: با نقش واسطه

 . ۶2-۴۹(، صص 1۸، )پیاپی 1، شماره 1۰آموزشی، دوره 

های هویت رهبری مؤثر ( »تحلیل شاخصه1۳۹۷، علی )نژادشریعت، محسن، نژادعارفسپهوند، رضا؛  ❖

های مدیریت بندی تفسیری«، پژوهشی با استفاده از رویکرد فرایند رتبهدر راستای بهسازی منابع انسان

 jmr. 2018. 4017/22111 .10. 22۷-1۹۹، 1۳۹۷، بهار ۳۹، شماره 11دوره ، ۹عمومی، مقاله 

(. تأثیر رهبری مؤثر بر 1۳۹۶زاده، حسین.، طیبی، داراب و فالحی، فرشته. )سلطانی، مهدی.، فارسی ❖

شناختی کارکنان. پژوهشنامه بیمه، سال سی و دوم، ی تعالی روانکسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانج

 .12۶-1۰۷، صص 1شماره 

بدنی«، نشریه حرکت، دوره های تربیت(. »ارزشیابی عملکرد مدیران دانشکده1۳۷۸چیان، هاشم )کوزه ❖

 .۶۵-۵۷، ص 1، شماره 1

ی شخصیتی مدیران هارهبری و ویژگی(. »بررسی رابطه بین سبک1۳۸۴شهری، محمدحسن. )متقی ❖

نامه کارشناسی ارشد. )چاپ نشده(، بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی«، پایانتربیت

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد. 
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ها و ارتباط بین فلسفه آموزشی مدیران و جو سازمانی در دانشکده(. »1۳۹2نورایی، طهمورث. ) ❖

 .۵۵ -۶۹، صص 1۹ورزشی، شماره بدنی«. پژوهش در علوم های تربیتگروه
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