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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی طبار ه مدی ه تیر و مش ند با اوت  نمن سد ا راک یز کنان امزاس  ن زکرم ی اگشناد  ه آ  زاد

   

اسال یم است .روش پژوهش ،وت صیفی از ون ع همبست یگ است .ج ما عه امآ ری کلیه اک ر انک ن س امزا ن مر یزک دا هاگشن
زآ اد اسال یم

هک تعداد انآ ن  3651نفر است .روش هنومن گیری ،تص دا فی س هدا است هک تعداد حجم هدافتسا اب هنومن   

از جدول وم رگان 203 ،نفر برآورد شد .ب الطا یروآدرگ یار عات م  و  در ن  قیقحت زای از پ  ر خاس ققحم همانشس تتتتتتتت تتتتتتتتتتته
مدیریت ه نمشو د با قم یاس لیکرت  5درجهای و همچنین پرس نش ا زاسدنمناوت هم ییییی اک ر انک ن اولا  ن  ی (( ((( ) 90 31اس هدافت
شده است .روایی پرس همانش ا طز ریق است دا راه امن و اشم ور و چند صاحبنظر ح هزو دم یری ییأت دروم ت د رارق  گر هتف       
است .پایایی پرس همانش مدیریت ه نمشو د و وت ا نمن دس یزا با استف هدا از آلف یا کرانباخ به ترتیب

 0/ 95و  0/18ب دروآر

شده است .برای تجزیه و حت لیل دا هد ها از رگرسیون چند متغیری و حت لیل واری نا س استف هدا شده است .نتایج پژوهش
اشن ن دا هد است هک وت ا نمن دس یزا

اک ر انک ن ا طز ریق مدیریت ه نمشو د اق بل پیشبی ین است.

کلید واژهها :مدیریت هوشمند ،توانمند سازی ،دانشگاه آزاد اسالمی.
دریافت اقم له94 31/6/5 :

پذیرش اقم له94 31/ 11 /81 :

 -1استادیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه ،ایران
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه ،ایران (نویسنده مسئول)
a.tousi1357@gmail.com
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مقدمه
دانش ،دارایی واقعی س ینامزا است هک براساس اصول ب زا ار زآ اد فعالیت می نک د و بر یکپارچ یگ
در بخشها و اصول دوخ کأت ید دارد .چون مدیریت دانش با ابزاره و ینف یا

شه ههای انسانی
زرا شش شش

چندگ هنا سر و اک ر دارد؛ یم  وت اند اشن ن ده امزاس هنوگچ هک د ن نن ننننننه ااا ی شزومآ ی امزاس  ،نننننه ااا ی
ًال مدیریت س ینامزا ه نمشو د یم  وت ا نن د فرآی  ار دوخ یاهدن ا ا هدافتسا قیرط ز ز   
ه نمشو د ،و اصو ًال
شهای انس ینا ) و ابزاره یا
یک رهیافت «دانشمدار» مجدد ًاًا طراحی امن یند .وع امل ه نمشو د (ارز 
ف ین

ِی دس اگت هههه ااا یی م هک یی ییی وخ اه دم دن یریت   
داق ر هستند مب ان یی برای اک رآیی بلندمدت س نامزا ِی

دانش را نه دا ی هن س نزا د ،فراهم ننک د .مدیریت ه نمشو د به صورت روزافزون س نمدو دتر میگ در ددد ،
زیرا مدیریت ارزش ،سیستمه یا ه ار دنمشوه لماوع و دنمشو

رارق رظندم م یییی یی یییییییده ههد .ب نیاربان

پژوهش حاضر برای بررسی مدیریت ه نمشو د در وت ا نمن دس یزا

اک ر انک ن مالسا دازآ هاگشناد  ی   

انجام شده است.
افرا ید

هک از دانش ب الا یی بهره نم د هستند داق ر وخ اهند ب دو با به اک رگیری اطال تاع

انم سب و در

دسترس ،تصمی تام سریع و ه نمشو دا هن ای اتخاذ امن یند .زیرا حم یط اخ رجی س امزا نها ب ههه تدش
شه رس یا ی و ع
پیچیده و ه وم اره در حال تغییر ب هدو و نت ه کاو ا ن شش شش

شیازفا هب رجنم هنادنمشوه       

وت ا نمن دس زا ی س امزا نها گشته و ب یاق آنها را در عرصه بین المللی  ظفح مییی یییی امن یددد (دویو تتت ،1

.)3002
یهای طابترا  ی ییی جدیدد د ،ثأت تحت ی ر ق رار دنتفرگ         
ال وگ های ریدم راک  یتی اور اب  جججججججج ج تک ون ل ژو یی 
و قدرت دانش ،امرو هز  ،اساس ًاًا به ونع ان یک دارایی س ینامزا

حم سوب یم گر دد  .تک ون ل یژو ه یا

اطال یتاع و ارتب یطا ذات ًاًا مک نا یسمهایی قدر نمت د ( وت ا نمن د) در انت اق ل اطال و دنتسه تاع
ب عا ث یم گر دد

هک راههای بهدست آوردن دانش مم کن گر دد  .تک ون ل یژو اطال تاع

رما نیا     
رایسب ریثأت   

زی یدا در وت سعه صنعتی داشته است .به ونع ان مثال ،در ح هزو حسابداری هزی هن  ،استف هدا از رای هنا ،
دانش بهتری درخصوص وع امل مؤثر بر مصرف وم اد اولیه به دست یم دهد؛ و دستورالعمله ااا ی
جدید برای مدیریت وت لید یم  وت اند؛ ارائه دهد .به ویژه ،به نظر یم رسد هک بعضی از س امزا نها به
وط ر انم سبی از پت نا سیله یا گستر هد تک ون ل یژو اطال تاع بهرهب درک یرادر ههههها  نیا و ،دن ن زا یشا   

. Doit
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رویکرد سیستمها به فرای م لوصحم یحارط و دن یی یی یییییب شا ددد .ب ههه هوالع زا هدافتسا ناکما ازم ی یا     
مدیریتی بهتر از جریان روبه افزایش اف یق اطال و لخاد رد تاع

یهت نیب نینچمه هه ه هههههههه اگدننک ن و 

مشتریان میسر شده است .امرو هز  ،تک ون ل یژو اطال تاع برای نک ترل گر آد وری دانش و وت سعه آن
به اک ر یم رود .تک ون ل یژو اطال تاع  ،شن ر و مت ر زک دانش را امکانپذیر س خا ت دم و ه ی حوطس نار   
ب الا را داق ر س خا ته هک اطال تاع را با سر تع

و تقد

بیشتری ب زا و ،دنروآ تسد ه رگید یوس      

همچنین به مدیران س حوط می ینا امکان دا هد ات آگ ها تر ب نشا د و تص یتامیم

 ذاختا ماگنهب ن .دنیام     

زیرس تخا های وم ج دو تک ون ل یژو اطال تاع از مع ام ری م تیامح شناد تیریدم
حقی تق

یی یی ییییی امن ی رد .دن

زیرس تخا های تک ون ل یژو اطال تاع ب عا ث می یی وش ن مج هک د ععع ععععآوری ،تعریف، ،هریخذ 

امن یهس یزا  ،و ارتباط دادن دا هد ها و اشی یا ر یموق ی ارب یلاتیجید ا ی آ شزادرپ  نننن نننننه ااا امک نا پ ریذ
گر دد ات اطال یتاع با انع نیا زا و ددرگ لصاح یفاک فاط ا ب تاعالط ت ناو

ر رد ا یاتس دوبهب          

تها و ح ام یت از تصمی تام مدیریت به وحن طم لوبی استف هدا کرد (پار ام ر.) 25 : 90 31 ،1
فعالی 

انم بع

انم بع انس ینا مهمترین ماع ل و م وح ر اساسی س امزا نها حم سوب یم  دوش تجهیز و هدامآ س یزا

ط ض فع  ،،تهدی اد تتت و فرص تتته ااا از اهمیت
ط توق  ،،اقن ط ط
زم بور بـرای وم اجه هـ ب تاـ غییرات ،اقن ط ط
ویژهای بر وـخ ردار اسـ تتت  .انش س یا ی  تادیدهت و نآ لیدبت

     

هب یطیحم شوه دنمزاین تصرف

و وقت یت آن است (هوش حم ی یط یع ین داشتن قدرت ش ان س یا ی تادیدهت    وارای ژتارتسا ه یییییه ااا ی
زال م برای مدیریت آن در بعد داخلی امزاس نننننه ااا و حم یط پیرا وم نی آننن) از نآ ج یا ی ازفا هک یش    
هوش حم ی یط وبکارگیری آن در س امزا نها و نسبت به اک رگزاران از طری هعاشاو مرن تردق ق     
آن یع ین

شه ااا ی کومد راتی رط زا و ک یییییق ترغیب
وت سعه ظرفی تتته ااا و بک ک یریگرا ن شش شش

صورت یم گیرد و وقت یت قدرت نرم یع ین
حق انتخاب در اقم بل شم کل را ا یماطع

هبذاج و   

وت سعه نک شهای کومد راتیک به س امزا نننه ااا و اف دار
نک د وبه حق انتخاب در اقم بل شم کل تص  هتفگ میم می   

دوش واتخاذ تصمیم در اقم بل شم کل فرایند سیاستگذاری س امزا نها را شم خص یم

نک د و به ون یع

در واقع بکارگیری نک ش کومد راتیک در س امزا نها برونداد وپی ما د کومد راتیک را نی بند هب ز ال    
وخ اهد دا تش  .به عبارت دیگر به س امزا نها و افراد حق انتخ خا و با ت و تالکشم لباقم رد رای
مدیریت آنها را ا اطع یم

  

نک د هک در واقع به این فرآی ختنا قح یزاسدنمناوت دن ا یم هتفگ ب      

Parmar
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ش دو  .ب ان براین وت ا نمن د س یزا
ونع ان وسیله و هدف هک

نع صر کلی امزاس هعسوت رد ید نن نننننه ااا حم س ش بو د و ه نآ زا

ماش ل وت ا ان یی انجام انتخاب 1است ی دا یم

تحت    

دوش و نی رییغت دنیآرف دنمزا    

انع صر س خا تاری است هک مع الوم به شکل دهی ب زا وت لید روابط قدرت ،زوت یع انم بع و فرصت یم

انج ما د (ج زو ف یان 2؛.)4002

وت ا نمن د س یزا دارای دو بعد بهم پیوسته :انم بع و اک رگزاری است و از این نم ظر ،انم بع هر دو جنبه
اق بل انت اق ل و غیر اق بل انت اق ل را در بر یم گیرد .انم بع اق بل انت اق ل  تازایتما لماش و دام عبانم ی و    
تها ،دانش و متخصصین همچنین عضویت و
ام لی است در حالی هک انم بع غیر وقنم ل ماش ل مهار 
اشم ر تک

در شبکههای سیاسی و یا اجت یعام (سر ام یه اجت یعام ) است ..وت ا نمن ددد س ساسارب یزا   

هطقن نظرات اندی نمش دان یم

وت اند دارای ابع دا بهم پیوسته زیر ب شا د.

 )1دوخ وت ا نمن د س یزا از طریق نک ش فر ید .
 )2وت ا نمن د س یزا دو ج نا به هک الد لت بر روابط شخصی دارد.
 )3وت ا نمن د س یزا اجت یعام

هک به بررسی پی ما د نک ش اجت یعام

یم پردا دز .

دوخ وت ا نمن د س یزا عبارت است از نک ش فرد و ویژگی ییه ااا ی روان نش اخت زاس دنمناوت ،ی ی ود 

  

ج نا به هک از روابط با دیگران سرچ همش یم گیرد .وت ا نمن د س اب هک یعامتجا یزا فذح عناوم       
اجت یعام  ،سیاسی ،ح قوق ی و اقتص یدا سبب ا امع ل نفوذ و ایج دا اعت یدام
دوش  .بر این اساس یم

مومع ی یم یسایس و   

وت ان گفت هک اصطالح وت ا نمن د س یزا در هد ود لوط ه هب هتشذگ  هژاو    

کلیدی در مباحث جهانبی ین مربوط به وت سعه ب اونع ه ن تردق طباور رییغت دنیآرف 

دوجوم و      

کسب نک ترل بیشتر نسبت به انم بع قدرت تبدیل شده است .وت ا نمن د س امزاس رد یزا نننننه ااا ص فر
ًال تحت
نظر از ا ون اع آن هک مع وم ًال
طم رح است یم

انع وین وت ا نمن د س یزا اقتص یدا  ،سیاسی و یعامتجا ،

یگنهرف

وت اند به ایج دا وت ا ان یی ظرفیت و نک ت اهورین لر ی صتقا ،یعامتجا ،یسایس  ا ،ید      

ایج دا اعت دام یمومع وسیاسی و در نهایت به وت سعه سا ززز ینام ب یلاع شزومآ تاسسوم هژیو ه     
بی نا ج ما د.
برخی س امزا نها علیرغم این هک ثات یر بسیار حم سوسی در ج ما عه و حتی جهان دارند ه زون در فتح
فگذاری کر هد اند ،وم فقیت زال م را به دست نیاور هد اند و در پیم ااا یش
قلههایی هک برای دوخ هد 
1- choice
2
Joseph Nye
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مسیر دچار شم کل هستند .برخی نیز ه زون قم بولیت و ورشم ععع یت ح ثکاد ررری را در ج ما ع ههه کس ببب
نکر هد اند .دا هاگشن زآ اد اسالمی نیز هک هدف این قحت یق است به ونع ان س نامزا ی ثات یرگذار از این
عاق ده مستثنی نب هدو لذا ضرورت دارد قن ش مدیریت ه نمشو د در وم فقیت و حتی ار اقت ءءء جای اگ ههه
آن را بررسی نک یم .از طرفی دا هاگشن به ونع ان نه دا ی بر همان ریز هک وت لی ید دننک ههه اندیش هههه ااا ی ن ووو
برای ج ما عه است می وت اند از طریق به اک رگیری اصول مدیریت ه نمشو د به وقت ییت س خا ت هرا ااا ی
دوخ بپردا دز .
تغییر ون ع گن رش به انم بع انس ینا از صرف ابزار انجام اک ر به مهم ترین رکن ه راد ،نامزاس ر ا یی   
شمان ه دو س امزا ن و شریک یا همکار استراتژیک در دوران اخیر ،از یک سو پی ما د ار لامک و اقت   
نک د هک

بشریت در فرآیند وت سعه و پیشرفت رابه همراه داشته و از س یو دیگر الزا یتام رابیان یم

در دوران جدید ضروری است مد نظر حکمرا ان ن ،سیاستگذاران و مدیران ب شا د .اگر در گذ هتش
جای هاگ انم بع انس ینا در حک تمو ها و دست هاگ های اجرایی آن و س امزا نها و نه دا ه یا دیگر ص فر  ًاًا
ابزاری برای پی نارمکح فادها دربش ا عبانم هزورما ،دوب ناریدم و ن یناسنا اس ره رد ز و نام
شت کیال یت یک هم پی ام ن و شریک و همراه استراتژیک حم سوب یم

       

دوش و ابزاری اق بل تعویض

حم سوب یمن گر دد  .از این رو برای دستیابی به اهداف کالن از سطح س امزا نی اگنب رد و هههههه یا
وک چک کسب و اک ر گرفته ات سطح ملی و در حکمرا ین لزوم ًاًا مر زک قث ل هر پی یلوحت و تفرش
انم بع انس ینا

حم سوب یم

دوش و ب ان براین ار یاقت کیفی انم بع انس ینا و وت سعه آنها مهم ترین رکن

برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کالن حم سوب میگر دد (بالنچارد ) 231 :3931،1از این رو
برای ققحت سیاستها و بر همان ها در اولین گام یم بایست وت ا ان ییها و اق بلیته یا
ار اقت داد .این ار یاقت

وت ا ان یی در ادبی تا مدیریتی با مفهوم وت ا نمن د س یزا

مدیریت هوشمند :از نآ جایی هک

خانش ته می دوش

اک ربرد قدرت نرم از طری  تیوقت ق و ازفا ی نک ش

کومد راتیک در س امزا نننه سا ریثات ا اس رب ی مناوت ن رد و یسایس یزاسد

انم بع انسانی ار
.

شه یا
شششش شششش

لک بر یزاسدنمناوت          

س ینامزا و انع صر شت کیل دهنده آن یع ین س خا تار و اک رگزار یم گذارد و بر این اساسسس می یی ناوت
گفت هک س امزا نها ،نه دا ه یا دولتی شزومآ زکارم ،یتلود ریغ و      

یلاع اگشناد و هههههه ااا ب لیلد

که و ا
یه یا یشان از آن ان گزیر از بکارگیری تکنیک ک
تالوحت روز افزون جه ینا شدن و پیچیدگ 

Blanchard
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روشه یا ون ین مدیریتی جهت دوام ،افزایش و ار اقت ء سطح ایند رد تامدخ ی و یتباقر 
اهداف س ینامزا

ققحت     

دوخ یم ب نشا د .یکی از روشه یا ون ین مدیریتی هک س امزا نها و نه دا ه یا دولتی

د یا
و غیردولتی بویژه مرا زک زومآ ش اع لی و دا هاگشن ها تجربه می یی امن ی دن مد نمشوه تیری دد دد
قدرت نرم یم ب شا د .زا رظن فرص ،تردق هک نآ یتنس فیراعت

ونع تحت ا ندرک راداو ن    

     

دیگران به انجام یا عدم انجام اک ری از طریق زور و اجبار گفت م ه یی ییی بار رظن زا ای دوش ر لاد ت
قدرت عبارت از اینکه :ب زا یگر  Aب عا ث دوش

هک ب گیزا ررر  Bهک دهد ماجنا یراک

   

یغ رد ر این     

صورت انجام یمن داد لذا درک حم دو ید از قدرت ارائ فرص و ه ًاًا ظن رد نآ تخس دعب  ر ارق ر     
یم گیرد .در رویکرد ون ین از م یجیاتن و یعامتجا طباور لوصحم ار نآ تردق ی ییی یی یییییییدا هک دنن   
وت ا ان ییه یا ب زا یگران را برای تعیین سر تشون
هطقن نظر ری نوم د دوال و میکائیل بار تن

و وضعیت دوخ شکل یم دهد .ای زا هک فیرعت ن   
   

ارائه شده است در بر گیرنده دو بع هک تسا یلیلحت د

عبار نت د از:
 -1ون ع روابط اجت یعام

هک قدرت از طریق آن مع ل یم

   

ای یلماعت یعامتجا طباور هک دنک

تکمیلی است؛
 -2اختصاصی ب دو ن روابط اجت یعام

هک از طری ناوت نآ ق ای زاب ی ی ارق ریثات تحت ،نارگ ر می       

گیرد؛
بعد دوم قدرت بع ون ان زیر س تخا

اجت یعام تل یق

یم  دوش

زا دعب ود نیا ،تردق     

هک با ترکیب

قدرت به چهار ون ع؛ اجباری – نه یدا – س خا ت را ییی – وم ل  میسقت د مییی یییی بجوم تیاهن رد .دوش   
مفهومس یزا ون ین از قدرت به ونع ان بر س تخا

اجت یعام

هک

ماش ل مبانی و یدام

   

دام ریغ ی ای 

فکری و فره یگن است یم گر دد  .بعد غیر یدام یا فکری و فره یگن قدرت هک متفاوت و مت زیام
از مب ینا

یدام و سخت قدرت یم ب شا د وت س زوج ط فف ففف و حرطم یان

نآ

اوت ار نایی و یارب  ا راد     

کردن دیگران به انجام اک ری از طری  ق ممم حرطم یداصتقا و یماظن لثم سوملمان تردق عبان

    

ی نک د هک مبت ین بر تهدید به استف هدا از نیروی نظ یما  ،حت ریم اقتص تسا باعرا و یدا  .... ...ل هب اذ   
م 
یعون

یم  وت ان ج زو ف یان را پیشت زا نظریه پردازان مدیریت ه نمشو د مان ید (جاللی.) 1385 ،

قدرت نرم مفهوم جدیدی نیست و ه ام ن رفتار انس ینا است .وش رای ا گن لس ات ن و فشک ار نآ 
سال  4391ونکات ن آن را به وخ بی به اک ر گرفته است.

زا   
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لکن جی زم رو انز با تبیین این وم ضوع هک هر ج ما عه و به تبع آن ه راد ینامزاس ر ا یفرظ ی تتتتتتته ااا ی
تهای کومد راتیک ی دا یم
بال هوق ای است هک از آن با ونع ان ظرفی 

دوش به ند بال انش سایی و معرفی

شهای اجت یعام نیز حاصل به فعلیت درآوردن این ظرفی تتتهاست..
تها ب هدو است نک 
این ظرفی 
بدیهی است چ نان چه این ظرفیتها ،ه نمشو دا هن به فعل در مآ ده و در راست یا اهداف س امزا ن اب و    
همکاری حداکثری اک ر انک ن همراه ب شا د یم

وت اند ب عا ث افزایش وت ا نمن دی و اف یرو هرهب شیاز   

س امزا ن گردد (ه ام ن).
ابعاد مدیریت هوشمند:

 -1فرهنگ :فریزر در کتاب تسلی تاح اختالل جمعی معتقد است  تردق هک

ننننننن رم از فرهنگ گ
گ

سرچ همش میگیرد .در این راستا ،وت ام س خا تن دیپل ام سی با روابط فره یگن گستر هد وم جب

دیلوت   

قدرت نرم میش دو چرا هک زبان فرهنگ ،زبان مالی یم اس  هک ت م مممممم ی وت ا اور دن بب بببط رس یم

اب ار   

تفاهم ،نز ده و پایدار ن گگگ ه دارد .رواب م ط ی ک نا ششششششش ورها چ نان چ ههه ب ت گنهرف هزوح ه
پی نو ده یا گستر هد تری را میان ملتها ایج دا یم
 .)5002وحت ل فرهنگها را یم
بیرو ین

سسس س سسسسسری یابد،،

نک د هک به راحتی گسست ین نیست (متیو فراستر،1

وت ان در س حوط مختل هک درک مسجت ف می رهاظ زا دناوت  ییی ی ییییییییییی

شه ااا ی
ات سرحد ارزشهای مهم و اساسی تغییر العدارفا امومع .دنک ققققققق های ب یغت ه ی زرا ر شش شش

اساسی دوخ ندارند ،گم ر آن هک یک ضربه یا وش ک روحی شخصی یا اجت یعام را تجربه .دننک
باوج دو این ،یم  وت ان اشن ن داد هک افراد مم کن است نسبت به فرهنگ دوخ و نیز امت یز آن با دیگر
فرهنگها حساسیت داشته ب نشا د .ا ام این را نیز یم  وت ان اث بت کرد هک افراد در شرایط هب ،صاخ   
ویژه در حم ل اک ر ،اک رگران احساس ننک د هک به نفع اش ن است ،ام یل اند و دامآ گی دارند ات رفتار
همی گش یو 

رارکت ی و دوخ 

عبت هب زرا نآ ششششششششششششششش شه اااا ی ار دوخ ادویگ( دنهد رییغتی سسسسسسسسسسسس س

2

وهمکاران .) 94 31،در عرصه فرهنگ ،ح هزو های هنر ،رس هنا  ،دانش و ورزش از اهمیت بس سسیار در
ایج دا قدرت نرم بر وخ ردار است .فرهنگ حتی دربردارنده ذائ هق غذایی یک ملت ،خصل تتته ااا ی
پسندیده ملی ،قوم عیت فره یگن
مز ی هن دانش ،دا شن

مم ت زا و همچنین تعداد حم صوالت فره گن ی

 کی ک ششششششش ور اس تتت .

هاگ ها ،مرا زک فکری و قحت ی یتاق معتبر ،بر همان ه یا جذب و مب دا له دا شن جو ،سهم

جه نا ی در ارائه فن آوریهای ون ین عل یم واجد اهمی تتت اس سست .در ورزش نی ززز کس ببب افتخ ارا تتت
Mathew fraster
Gyvdays

1
2
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ور یشز  ،میزب ینا مساب تاق جهان ییی و حتی یی طنم ققق های از وم لف هههها ییی حی تا ییی در ج هذ بذ نن نننه ااا و
قلبهای مردم است (مهدی بیکی .) 33 : 1389 ،البته باید به این نکته وت ج رب هیکت هک تشاد ه    
فرهنگ نه دا ی هن شده و شم ترک درس امزا نهای اشم رکتی دوخ وم جب تضعیف آون وری یم  دوش و
تعیین رسالت یوق در س امزا نهای اشم رکتی وم جب پایداری و جلوگیری از خالقیت و ی دا گیری
شده و رسالتی هن چندان یوق نیز س امزا ن را به س یو هرج ومرج سوق یم دهد (قد یم .)3931 ،
 -2اقتصاد :عاله بر فرهنگ ،اقتص دا نیز ماع ل دیگری در ایج دا قدرت  بوسحم مرن

ممممممم ی .دوش

مصداق این امر را می یی شر رد ناوت د داصتقا  ی ابم  ،ددددددددد الت ار یز و تج م ،یرا ی هنارس دیلوت ناز     
وشک رها ،تعداد شر تک های بینالمللی ،س یامر هههگ م یراذ سس سسستقیم یجراخ  ، ،می از ننن رفا ههه  ،امیددد ب ههه
که ااا ی یلام  یاهروشک هب ن مزای ند     
نز دگی ،پایین ب دو ن نرخ بیکاری ،زم یت نسبی ،می مک ناز کک کک

جستجو کرد (جئوفری مک پ .)65 :5002 ،1امضا قرارداده یا دو ج نا به یا چند ج نا به اقتص دا ییی با
ک ششش وره یا دیگ رر ر و همچنی نن ن عضوی تتت
ح شا یهه یا

در س هنامزا ا تقا ی صص ص صصص یدا  ،ی کک ک ب گیزا رر ر را ب ههه دور از

ند ی یا سیاست به قلب دیگر شک ورها وارد یم  نک د .اک ری هک چین و ب هژیو اسس سسستراتژی

آن در آفری اق به وخ بی گ او ههه آن ب هدو روضح هک یروط هب ،تسا

اقیرفآ رد نیچ بلاق رد   

   

تالشه یا چین در ایج دا پارادای یم از جه ینا شدن مع ان مییابد .این ک ششش ور ب ااا تع اد ددد بسی را ییی از
وشک ره یا

ان ه گم ون قرارداده یا اقتص یدا دارد هک از جمله نآ ها می وت ان به  40ک ششش ور آفری یاق ی یی

ا اش ره کرد .عالوه بر این ،چین تالش می نک د در س امزا نهای اقتص یدا همچون آ سه آن ،ایپک و
س امزا ن تجارت جه ینا قن ش آفری ین

ثوم ر داشته ب شا د (متفکر.) 92 31 ،

 -3سیاست :سیاست ماع ل سوم وت لید قدرت نرم است که یم  وت اند در دو ص هنح داخلی یب و نن نن
ن
المللی ثوم ر ب شا د .در عرصه داخلی ،افکار یمومع  ،ر اع یت ح وق ق ب دمآراک ،رش ی ،هییاضق هوق      
دولت اک ر مآ د و پاسخ گو ،عدالت وحم ری میان شهروندان ،سیاس تتته ااا ی گر یرگشد  ، ،مک بو ددد
نالمللی یی نی ززز حجممم و
تخلف از وناق ن و  ....وم لفهه یا مه یم در این مز ی هن میب شا ند .در عرص صصه بین ن
میزان تع ما الت با س امزا نه یا بینالمللی ،ارائه مک کهای بشردوست هنا  ،انم سب تا فره یگن ب ااا س یا ررر
وشک رها ،ارتب تاطا دیپل تام یک گستر هد  ،برگزاری و اشم ر تک

در ه ام یشها و امن ی هاگش های بیننن

المللی و ....از جمله وم لفهه یا قدرت نرم حم سوب می نوش د (کبریاییزا هد

.)3931 ،

geoffery kemp
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 -4قدرت :مفهوم قدرت و قدرت ملی از دیر ب یرظن رد زا هههههه ااا ی مختل لملا نیب طباور ف ل     ،
ژئوپول تو یک و جغرافی یا سیاسی وم رد وت جه ب هدو است .در این راستا ،فردریک را زت ل و رودلف
کیلن به وم ضوع قدرت و راب هط آن با سیاس خادرپ ت ت  ،ناهام ریات درفلآ نینچمه ؛دن ه روفل ددددددددددددددد
مکیندر ،نیک الو س اسکمن ،سورسکی ه نا تی گن تن و بر یخ اندی نمش دان قدرت را بر حسب
احم سبه آن به قدرت مرئی (سخ تتت ) و ن تردق ا یئرم

تیلباق   

( دنا هدرک یدنب میسقت )مرن ،یناقرز(    

 .) 1385رقت هک دراد عیسو رایسب یموهفم ،تردقیب        ًاًا می یی رد تفگ ناوت

رثکا ای همه مولع

      

تخصصی ،اعم از :فیزیکی و انس ینا یا فر ید و اجت یعام  ،هاگیاج یلو .دراد هدرتسگ یدربراک   
قدرت در علوم اجت یعام و به ویژه درعلوم سیاسی ،اق بل مالحظه است؛ به گ نو های هک بسیاری از
اندی نمش دان سیاسی به اهمیت آن پی بر هد و به سختی بعضی لقتسم باتک اهنآ زا ی آ هرابرد  ن
ن» هک
ن» « ،وت ا یان ی تشاد نن نن
شون ته اند .فرهنگهای زبان فارسی ،وا هژ قدرت را در مف میها « وت انستن ن
مع ین مصدری آن است و « وت ا ان یی» هک اسم مصدر است به اک ر بر هد اند( .علی اکبر دهخدا ،لغت
همان ) گاهی نیز مترادف با کل هم «است تعاط » و به مع ین

وق های هک واجد شرایط ثات یر گذاری ب دشا

به اک ر رفته است؛ صفتی هک ثات یر آن بر وفق ارا هد ب شا د؛ مع ان شده است .یم  وت ان گفت؛ این مع ان
با مفهوم قدرت در علم کالم شباهت زی یدا دارد .قدرت هر گ ها در وت صیف انسان به اک ر رود به
مع ین حالتی است هک با آن انسان به انجام اک ری وم فق یم  دوش  .ولی اگر ب اونع ه ن تفص  ی یارب      
خداوند به اک ر رود به این مع ان است هک او از انجام هیچ نمض رد .تسین زجاع یراک

موهفم       
1

لغ یو قدرت و مترادفهای آن متضمن مع ین ارا هد نیز هست (فرهنگ معین .) 1389 ،ردق تتت یا

اقتدار 2به اک ر رفته در فرهنگ سیاسی غرب به ونع ان وت ا یان ی راک ماجنا ی ای 
(بخ اش ی یش  .)37 : 1389 ،یا «قدرت مج عوم های از وع ا و یدام لم
ا تعاط

لمع یییی ی یییییی 3می ییب دشا

   

بجوم هک تسا یونعم هب   

در آوردن فرد یا گروه وت سط فرد یا گروه دیگری یم گر دد » .مفهوم قدرت نرم اولین بار
4

وت سط «ج زو ف ان ییی » -پژوه اکیرمآ رگش یی

– گ رارق هدافتسا دروم ر نیا .تف ط ترابع ی    

  

سالهای دهه  1990در میان احم فل مداکآ یک خانش ته شد و وت جه نظریه پردازان را متوج دوخ ه   
یهایی قد علم کرد هک معتقد ب ندو د با پایان یافتن جنگ سرد
دومن  .این مفهوم در اقم بل پیش گوی 
Power
Authority
ability to do or act
Joseph Nye

1
2
3
4
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ام اش هد زوال هژ ینوم

مآ ریکا در جهان وخ اهیم ب دو  .نک دی معتقد ب دو

هک در غیاب ی نمشد ک   

قدر نمت د ،انم فع و رفتاره یا ای تالا متحده در سطح جهان با بحران شم روعیت وم اجه وخ اهند دش
لذا هزی هن – فایده اقدا تام

اخ رجی آن دیگر قم رون ب اما .دوب دنهاوخن هفرص ه نیا لباقم رد        

نظریه ،یان معتقد است هک مفهوم قدرت در حال گذار است؛ و از قدرت سخت مبت ین بر انع صر
یدام و عی ین

ننام د قدرت نظ یما  ،جمعیت ،وت ان اقتص یدا و  ...به سمت انع صر مع ان یی ،ننام د وت ان

وت لید فره یگن و قدرت جذابیت در حال حر تک

یم ب شا د.

عبداللهی ( ) 384 1در قحت ی یق با ونع ان طراحی الگ ووو ی وت ا نمن ددد سا ززز ی روان نش اختتی کارک ان ننن
ح هزو ست دا ی وزارت علوم ،قحت ی تاق ی و فن آوری قحت یق اشن ن یم دهد راهبردهای مدددیریتی ب ههه
ونع ان متغیر مستقل با وت ا نمن د س زا ی روان خانش تی راب هط مستقیم ندارد ،بلکه از طریق متغیره ااا ی
می نا جی شرایط س نامزا ی و انم بع دوخ کار مآ دی بر وت ا نمن د س زا ی روان نش اختتی اثررر می ییگ ارذ ددد

.

انم بع دوخ کار مآ دی نیز به وط ر مستقیم بر وت ا نمن ددد سا ززز ی روان نش اختتی اثررر نمی ییگ راذ ددد و ب ههه
واس هط شرایط س نامزا ی بر وت ا نمن د س زا ی ثوم ر یم ب شا د .شرایط س نامزا ی مستقیم ًاًا بر وت ا نمن د س زا ی
روان خانش تی اثر یم گذارد .در قحت یقی ونع اب ا مناوت نازیم ن ن انکراک یزاسد ن س  ا امز ننن ن نن نننننننننه یا
شزومآ یی دا نانکراک هاگدید زا ،تسا هتفرگ هاگشن فلوم زا اهنآ یرادروخرب نازیم

هههه ه ههههههههههههههههای   

ل ثوم ررر بررر
وت ا نمن دس یزا به میزان اق بل قبول یمن ب شا د .بارانی در قحت ی یق با اونع ننن بررس سسی وع امل ل
کهای صنعتی اس ات ننن ته ار ننن در
وت ا نمن دی س زا ی کارک ان ن س امزا ن ص ان یع کوچک شرکت شهر 
سال (  ) 1387به بررسی قن ش وع امل س نامزا ی ،مدیریتی و دوخ کار مآ دی فردی در ققحت وت ا نمن د
س زا ی پردا تخ

.نتایج بدست مآ ده اشن ن از وج دو راب هط مع دان ار بین وت ا نمن ددد سا ززز ی کارک ان ننن و

وع امل سه گ هنا دا تش  ،متغیر وابسته در این قحت یق وت ا نمن د س زا ی و متغیر مستقل وع امل س نامزا ی،
مدیریتی و دوخ کار مآ دی تعریف شده است .سلی ینام و همک  نارا (( ) 90 31در طی هب یشهوژپ    
بررسی راب هط بین وت ا نمن دس یزا

اک ر انک ن و ی دا یگری س مزا ینا در ادارات زومآ ش و پرورش ب .دو

پژوهش به شی هو وت صیفی انجام شده است .نتایج اشن ن دا هد است هک بین وت ا نمن دس یزا و ی دا گیری
س ینامزا راب هط مع ین داری وج دو دارد .ویو وشرت (  ) 1996در قحت یق وخ ددد ب ههه وجو ددد رابط ههه بین ن
ن
وت ا دنمن ی یی روان تخانش ییی معل ام ننن وتعه دد د غش لل ل پ یی بر ند دد د .وبیاننن اس پپ پرتیزر (  ) 1995ب ااا قحت ی ققق
بر وت ا نمن دس یزا

س اک ر انک ن ،،دسترسی یی ب ههه
اک ر انک ن بدین نتیجه دس تتت یاف تتت ک ههه اعت ام ددد ب ههه نفس س

اطال تاع در وم رد رسالت س امزا ن ،مع لکر ددد راک ییی اک ر انک ننن ورفتارها ییی الخ ققق و آون وران ههه ب ااا
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وت ا نمن دس یزا روان خانش تی ارتباط مثبت ومع دان اری دارد .و بیان دومن ههه انددد ک ههه بیننن مولف هههه ااا ی
وت ا نمن دس یزا روان خانش تی و رشد حرفهای راب هط وج دو دارد اس  تیم (( )0002اف تادهعت شیاز   
اک ری و انع اط فپذیری در س امزا نه مناوت ریثات یسررب و دراد ترورض یشزومآ یا ن سد ا یز       
اک ر انک ن بر ی دا گیری س ینامزا بررسی کر هد اند و اشن ن دا هد اند وت ا نمن دس یزا
س ینامزا

اک ر انک ن بر ی دا گیری

یفن .دراد ریثات ههههه ( )1002در طی یی پژوهشی یی ب ههه بررسی یی رابط ههه بر مان ههه ها ییی شزومآ ی یی بررر

وت ا نمن دس یزا

اک ر انک ن پرداختند و اشن ن دا ند د هک بر همان ه یا

زومآ ش ثات یر مثبتی بر وت ا نمن دس زا ییی

اک ر انک ن دارد.

شکل 1.چارچوب نظری پژوهش (برگرفته از نظریه جوزف نای)

فرضیه پژوهش
وت ان نم دس یزا

شبی ین است.
اک ر انک ن ا طز ریق مدیریت ه نمشو د اق بل پی 

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف اک ربر ید و از نظر ام هیت قحت یق ،اک ربر ید و از نظر هوحن یروآدرگ   

دا هد ها ،روش وت صیفی – همبست یگ است .ج ما عه امآ ری پژوهش ماش ل کلیه اک ر انک ن دم و  ی نار   
س امزا ن مر یزک دا هاگشن زآ اد اسال یم  هک تع نآ داد ان     3651نف  تسا ر و لاس رد      94 31لوغشم
فعالیت هستند .هک ب وتا جه به ج ما عه امآ ری ،بااستف هدا از جدول وم رگان تعداد  203نفر ب هدافتسا ا
از روش هنومن گیری تص دا فی س هدا به ونع ان حجم هنومن انتخ ش با د یروآدرگ یارب .تسا ه

   

اطال تاع پژوهش از دو پرس همانش ققحم س خا ته مدیریت ه نمشو د با قم یاس لیکرت  5درج ججهای و
همچنین پرس همانش وت ا نمن دس یزا

اک ر انک ن الوا ین ( ) 90 31اس هدافت شد همانشسرپ ییاور .تسا ه      

ا طز ریق است دا راه امن و اشم ور و چند صاحبنظر ح هزو مدیریت وم رد أت یید قرار گرفته است .ب یار
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تعیین پایایی پژوهش ابتدا پرس همانش بر روی  30نفر از ج ما عه امآ ری اجرا شد و بع هام کی زا د   
اوت ن یارب هک دش ارجا یزاس دنم         

دوباره بر روی ه ام ن  30نفر پرس همانش و دنمشوه تیریدم

احم سبه آن از آلف یا کرانباخ استف هدا شده است .می افلآ ناز ی م هدش هبساحم  د ری ی دنمشوه ت       
اک ر انک ن  0/18احم س ش هب د ارب  .ی    

 0/ 95شد هک از پایایی ب الا بر وخ ردار است و وت ا نمن دی سا یز

تجزیه و حت لیل دا هد ها از رگرسیون چند متغیره و حت لیل واری نا س استف هدا شده است.
یافتهها

در بررسی فرضیه قحت یق از حت لیل رگرسیون استف هدا شده است .برای حت لیل رگرسیون و انتخاب

متغیره یا مستقل وار هد به مدل از روش گام بهگام استف هدا شده است .بر اساس این روش ،در هر
گام متغیره یا مستقل به مدل ،مجددا از طریق امآ رهه یا جزء مرب هطو ارزیابی میگر ند د .ج ود للل
حت لیل کلیه متغیره یا وارد شده به مدل و جدول ضرایب متغیره یا

نام ده در مدل بع یارجا زا د   

رگرسیون گام به گام اشن ن یم دهد و مدل رگرسی ینو بدست مآ ده در پایان شون ته یم گر دد  .هک
وت صیفی و همچنین خالصه مدل نیز آور هد یم  دوش .

جداول امآ رهه یا

جدول  .1آمارههای توصیفی مربوط به توانمندسازی و مدیریت هوشمند
ا حن راف معیار

تعداد
203

11 / 63736

203

1/3 68 11

می گنا ین
27 / 0729

وت ا نمن دس یزا

4/ 97

مدیریت ه نمشو د

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس
سطح مع ین داری F

مع ین داری

مج وم ع می گنا ین

درجه           مج عوم                مدل
زآ ا ید

54 / 338

0/000

مجذورات

4458 / 190

1

4468 / 190

رگرسیون

72 / 314

103

11802 / 856

مجذورات

103

15180 / 834

جمع کل

1

 .aمتغیر وابسته :وت ا نمن دس یزا

 .bمتغیر مستقل :مدیریت ه نمشو د

امآ رهه یا همخ یط
VIF

1/000

مع ین داری ضریب یت
t

تلورانس

ماع ل واری نا س

1/000

:aمتغیر وابسته وت ا نمن دس یزا

جدول  .3ضرایب رگرسیونی
ضرایب است نا دارد شده
ضریب بتا
Beta

0/ 839

0/402

0/000

7/173

0/ 626

ضرایب غیر است نا دارد
یاطخ

مدل

ضریب تعدیل

است نا داراد

شن ده B

3/ 854

÷÷÷÷÷1

0/ 680

5/ 011

قم دار اث بت
مدیریت
ه نمشو د

1
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جدول  .4خالصه مدل رگرسیونی
امآ رهها

مدل

ضریب همبست یگ چندگ هنا

R

R²

R²

مجذور ضریب همبست یگ

تعدیل شده مجذور ضریب همبست یگ

R²

F

یاطخ است نا دارد برآور هد شده

تغییرات مجذور ضریب همبست یگ

تغییرات سطح مع ین داری

درجه زآ ا ید df1

درجه زآ ا ید df2

1

مع ین داری

0/ 626

a

0/ 77 3

0/ 72 3

0/ 77 3 9/0 782 0

54 / 438

1

103

0/000

:aمتغیر مستقل :مدیریت ه نمشو د
:bمتغیر وابسته :وت ا نمن دس یزا

جدول امآ رهه یا

وت صیفی اشن ن یم دهد هک وت ا نمن دس یزا بیشترین می گنا ین را دارد t .احم سبه شده

برای ضریب رگرسیون نعم رب  یی ی ییییدار ب و دراد تلالد هتسباو ریغتم رب لقتسم ریغتم ریثات ندو

    

 R²=0/ 77 3بیان می یی هک دنک     0/ 77 3تغیی ار تتت وت ا نمن دس کراک یزا نا هاگشناد ن  دازآ ا ار یمالس
دم یری ییبت دنمشوه ت ن م  یی یی ی یی .دنک     R=0/ 626همبس یگت

اهریغتم نایم ی دم ی و دنمشوه تیر         

وت ا نمن دس یزا را اشن ن می ییدهددد .یغت ریداقم ی تار     R²س مه

متغیرها ییی مس م لقت یی یییب رادقم و .دشا   

  

 Beta=0/ 626مثبت ب دو ن اثرپذیری متغیر وابسته از مستقل را اشن ن یم دهد.
بحث و نتیجه گیری
ه ام ن گ هنو

ًال ا اش ره شد ،جهت بررسی فرضیه از ومزآ ن رگرسیون استف هدا د .دش ررر بررسی
هک قب ًال

فرضیه اصلی اشن ن داد شد هک بر اساس جدول امآ رهه یا

وت صیفی وت ا نمن دس یزا بیشترین می گنا ین

را دارد t .احم سبه شده برای ضریب رگرسیون بر مع ین دار ب دو ن ثات یر متغیر مستقل بر متغیر وابسته
الد لت دارد و  R²=0/ 77 3بیان یم  نک د هک  0/ 77 3تغییرات وت ا نمن دس کراک یزا نا هاگشناد ن دازآ    
اسال یم را مدیریت ه نمشو د تبیین یم  نک د R=0/ 626 .همبست یگ میان متغیره یا مدیریت ه نمشو د
و وت ا نمن دس یزا را اشن ن یم دهد .داقم یر تغییرات  R²س مه

متغیرها ییی مس م لقت یی یییب رادقم و .دشا   

 Beta=0/ 626مثبت ب دو ن اثرپذیری متغیر وابسته از مستقل را اشن ن یم دهد .ب ان براین فرضیه اصل ییی
ات ئید شده وت ا نمن دس یزا

شبی ین است.
اک ر انک ن ا طز ریق مدیریت ه نمشو د اق بل پی 
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در پژوهشه یا پیشین متغیر مدیریت ه نمشو د در راب هط با وت ا نمن دس یزا

وم رد اطم لعه قرار گن رفته

ب دو  .ولی ثات یر وت ا نمن دس یزا بر روی متغیره یا مختلفی وم رد بررسی قرار گرفته ب نیا رد اذل .دو    
نتایج پژوهش ام با پژوهشهای قبلی به دلیل مرتبط نب دو ن وم رد اقم یسه قرار گن رفته است.

قس تم

و این قحت یق با وت جه به جدید ب دو ن وم ضوع مدیریت ه نمشو د ،قحت یق یون است هک در دا هاگشن
   

زآ اد اسال یم برای اولین بار و به صورت مستقل انج ش ما د رد و تسا ه اب ییوسمه هنیمز نیا   
قحت ی تاق انجام شده ندارد.
به وط ر کلی مدیریت ه مشو ند یک وم لفه مرب هطو به عصر دانش یم ب شا د و دا هاگشن زآ اد اس مال ی
یک حم یط دا یشن ب هدو برای حفظ ب ابقر اب هسیاقم رد اق  نینچمه و ا هیحور هعاش قالخ ی و ت   
آون وری در بین اک ر انک ن باید به س تم

وقت یت مدیریت ه نمشو د حر تک

   

امن ید.
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