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 مقدمه

های فرهنگی و هویت یکپارچه خود دارای ویژگی کشور ایران علیرغم فرهنگ و     

استان سیستان و  فرد در میان اقوام و مناطق گوناگون خود است منحصر به اجتماعی

ایرانی و اسلامی خود یعنی سیستانی و بلوچ سالها بلوچستان متشکل اا دو قومیت اصیل 

فرهنگ و  حافظ خاک، فرهنگ و دین مبین اسلام در شرق فلات مرکزی ایران بوده است 

بومیان استان سیستان وبلوچستان دارای اشتراکات بسیاری ة مذهب دو گونه و نه دو گان

مهمان نواای، نوع  غیرت، های بسیار اندک را سالها حذف نموده است است که تفاوت

پرستی مردمان سیستانی و پرستی و وطندوستی، وفای به عهد، ایثار و فداکاری، ناموس

های دولتی استان سیستان و بلوچستان اا سه طیف ساامان بلوچ برکسی پوشیده نیست 

بدون در نظر گرفتن   اند)سیستانی، بلوچ و مهاجرین( تشکیل شده مدیران و کارکنان

ساای الگوهای علمی غیر منطقی به فرهنگی و اجتماعی این سه طیف، بومی هایویژگی

بلکه در مقام اجرا ، صورت تئوری بیان گرددالگویی موفق است که نه تنها به  رسدنظر می

تنها به که نه ای طراحی گرددبومی باید به گونه یالگو نیز کارکردی اصلاحی داشته باشد 

بااخوردبه  ةبلکه با نوعی خود ارایابی و ارائ، ر اجرا بپرداادهای داصلاح نواقص و کاستی

راهبرد کلان در  های مذکور خدمات محور بوده وساامان اصلاح هناارها منار شود 

  تکریم ارباب رجوع است

ای است که برخی اا علمای مدیریت، میزان موفقیت اهمیت هدایت و رهبری به اندااه     

دانند  رهبری در طول اندااة توان وی در هدایت نیروی انسانی میو اثربخشی مدیر را به

عنوان یک کارکرد مدنظر تاریخ یکی اا ارکان جامعة بشری بوده است  وقتی رهبری به

 ( 9315شود )یاسینی وهمکاران، گیرد جزء مهمی اا مدیریت محسوب میقرار می

هستند  اا مدیریت به رهبری رویکرد رهبری و نگرش در حال تغییر ساامانهای امروای 

رهبری با تکیه بر خصوصیات نرم نیروی انسانی مانند انگیزش، تعهد و رضایتمندی فعالیت 

اگر ساامانی اا این مهم غفلت نماید و سعی کند با تکیه بر راهبردهای گذشته با   کندمی
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اضا و روحیات اقتضائات، تق نکردن ابزارهای فرماندهی تنها و برخوردهای نمرانه و رعایت

 ةوری مناسب امیدوار باشد، لذا پرداختن به مقولتواند به بهرهکارکنان اقدام نماید، نمی

لاام  ( 9314)سلیمی وعباس نژاد،  رهبری و نن هم بهترین نوع نن، منطقی و ضروری است

ها و محققین در چهار دهة اخیر، تبدیل های ساامانبه ذکر است امر رهبری یکی اا دغدغه

وسیلة یکسری معیارهای دانشگاهی علمی گردد )یعقوبی، و سعی شده است این پدیده به

ویژه دین (  اا منظری دیگر رهبری و قدرت در دیدگاه ادیان الهی به9381مقدمی و کیخا، 

مبین اسلام و اا نظر علوم اجتماعی دارای جایگاه و اراش والایی است  در نگرش حضرت 

هی است و رهبران ملزم به کارگیری نن برای حفظ مکتب هستند  علی)ع( قدرت، امانت ال

کند که نیت را به واقعیت وارن بنیس، قدرت را انرژی اساسی برای ثبات عمل معرفی می

رهبری هوشمند (  لذا 9385کند و بدون نن رهبران توان رهبری ندارند )بینش، تبدیل می

اند؛ تااگی به نن توجه کردههنظران مدیریت بیکی اا رویکردهای است که صاحب

خلاق و هوشمند به  ةهای رهبری در الگوهای جدید اا ااویبنابراین، با توجه به نظریه

  ( 9383)نور علیزاد و حاجیوند،  شودرهبری نگریسته می

 شامل شود، بلکهرهبری کردن به صدور فرامین خلاصه نمی نیز قدرت نرمبحث در      

  اگر بتوان دیگران را (9314رشنوادی و همکاران، ) شودران نیز میهای دیگاناام خواسته

هویج و چماق برای رویکرد هایشان سوق داد، دیگر نیاای به استفاده اا سوی خواستهبه

 خاصی اولویت و اهمیت دارای کاری محیط در نرم قدرت امرواه  مابور کردن نیست

 بهینه استفادة صدد در تثثیرگذار مانهایرهبران هوشمند در ساا ةهم که ایگونه است، به

فتاحی اردکانی و ) هستند خود منافع و اهداف تثمین برای نرم قدرت ابزارهای و عناصر اا

 موفقیت سخت قدرت بر صرف تثکید پرداااننظریه اا بسیاری اعتقاد به ( 9313همکاران، 

 خود؛ اا مثبت ایتصویرسا برنیند و نرم، محصول قدرتداشت   نخواهد پی در پایدار

 نظیر هایمؤلفه و کردن خود تابع را دیگران ارادة؛ بردیگران رضایت با همراه تثثیرگذاری

 (  9381)بیگی،  است نن
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به این   قدرت نرم توجه ویژه به اشتغال ذهنی جوامع دیگر اا طریق ایااد جاذبه است     

ثیر ثرا تحت ت ساامانهادیگر روابط،  ةقدرتمند است که بتواند در عرص ساامانیمعنا که 

در و  با خواست خود را ها و منافع خود قرار دهد و کاری کند که ننهااهداف، اراش

ها، فرهنگ شامل رسانه هایدر حواه نفوذ نن ، قدرتی کهخود همسو سااد راستای اهداف

ای نمود پیدا است و اغلب در قالب رسانه های مردم و جوامعو اراش نداب و رسوم

مهم دیگر در ساامانهای امروای، تغییر رویکرد رهبری و  ةنکت(  0292، 9)روبین کندیم

رهبری با تکیه بر خصوصیات نرم نیروی انسانی مانند  نگرش اا مدیریت به رهبری است 

اگر ساامانی اا این مهم غفلت نماید و سعی  کند انگیزش، تعهد و رضایتمندی فعالیت می

های گذشته با ابزارهای فرماندهی تنها و برخوردهای نمرانه و عدم کند با تکیه بر راهبرد

وری مناسب تواند به بهرهرعایت اقتضائات، تقاضا و روحیات کارکنان اقدام نماید، نمی

هوشمند رهبری و نن هم بهترین نوع نن، منطقی و  ةامیدوار باشد، لذا پرداختن به مقول

 ( 9314)سلیمی وعباس نژاد،  ضروری است

های رهبری عقلایی، رهبری مدل رهبری هوشمند را با مولفه (0228سایدان مانالاکا )     

کند که رهبری هوشمند پیروان را در سه و بیان می دهدهیاانی و رهبری معنوی ارائه می

کیخا و  هایهمننین بر اساس پژوهش کند بعد عقلایی، هیاانی و معنوی هدایت می

  عنوان بعد چهارم رهبری هوشمند شناسایی گردیدمعی نیز بهرهبری ج (9311همکاران )

 ای متشکل اا:ابزار رهبری هوشمند را هوش شش گانه( نیز 9313) فرح بخش و محمدی

هوش و هوش فرهنگی، هوش عاطفی، هوش اجتماعی، هوش معنوی، هوش ساامانی 

  انداستراتژیک بیان نموده

دگاه سخت افزاری ونرم افزاری به دو دسته صاحب نظران قدرت را اا دیهمننین      

قدرت این مهم را به دو نوع قدرت نرم و قدرت  ننان با بررسی منشاء اند تقسیم کرده

های پاداش و تنبیه اا منظر ننان قدرت سخت برخاسته اا نظام اند سخت تقسیم نموده

                                                           
1.  Rubin, Lawrence 
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تشویق و تنبیه، بلکه با  ةوسیلهثیرگذاری، نه بثاما قدرت نرم توانایی ت است  )نوعی معامله(

که  (9314)رشنوادی و همکاران،  های فرهنگی و اراشی استالهام بخشی اا طریق جاذبه

 تواند بسیار مؤثر باشد در مقولة رهبری هوشمند و مؤثر در ساامان می

صورت علمی به تبین قدرت نرم بهوبیش کمکه  است اولین فردی( 9119)جواف نای      

ثیرگذاری بر دیگران برای دستیابی به نتایج مطلوب ثتوانایی ت قدرت نرم را وپرداخت است 

در نگاه نای، قدرت  ( 9119کند )نای، جای اجبار و تطمیع تعریف میاا طریق جذابیت، به

و همین نقطه اا نظر محققان اهمیت بسزایی در  قدرت پیروان مرتبط است ةنرم به مقول

با  واند نقطه اتصال مباحث رهبری و قدرت باشد  نایتبحث رهبری هوشمند دارد و می

و حاکمان اا مردم چه  خواهند )قدرت نرم(اشاره به اینکه مردم اا حاکمان چه می

برای اولین بار رهبر را به دو  وی کند دیدگاه خود را بیان می خواهند )قدرت سخت(می

اا دیدگاه نای رهبران  ند کتقسیم می گونه رهبری تحولی و رهبری تبادلی )معامله گر(

انداا توسط پیروان بخشی، ارتقای دانش و کمک به درک چشمتحولی سعی بر نگاهی

نمواند که اا سطح منافع شخصی فراتر رفته و به وسیله به پیروان خود میو بدین خود دارند

اا  به نظر وی رهبری کاریزماتیک تنها بخشی تری اا مطالبات خود فکر کنند سطوح عالی

کوشند طلبانه رهبران میدر رهبری تبادلی یا منفعت گیرد رهبری تحولی را در برمی ةروی

 دست نورند هچیزی حداقل چیزی برابر یا بیشتر ب ةگرانه عمل نموده و در قبال ارائمعامله

)نای،  نگری و تکیه بر نظام تنبیه و پاداش استتفکر شخصی این نوع نگرش برگرفته اا

 در باشند داشته پیوند اختیاری رفتارهای اا طیفی با دارند تمایل نرم قدرت نابعم ( 0228

)یوسفی،  هستند ارتباط در دستور و اور رفتار بابیشتر  سخت قدرت منابع که حالی

9312 ) 

اجرای هر الگوی علمی بدون در نظر گرفتن فرهنگ و ساختار ساامانی محکوم به      

مانی تاب تحمل یک الگو را ندارد؛ گاه یک فرهنگ شکست است  گاهی ساختار ساا

مند عوامل طبیعی، کند  نمایش سرامین که به ارایابی نظامالگو را کالیکاتوریزه می
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ریزان و مدیران اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یک منطقه با هدف کمک به طراحان و برنامه

ری توان نن منطقه در راستای های مناسب برای تقویت و پایدابرای طراحی و انتخاب گزینه

توانند در بومی نمودن الگوها کمک پردااد و یا مطالعات تطبیقی مینیااهای جامعه می

تنها گیرد  الگویی موفق است که نهنمایند اما بومی ساای، مفهومی فراتر را در بر می

شد  الگوی صورت تئوری بیان گردد، بلکه در مقام اجرا نیز کارکردی اصلاحی داشته بابه

های در اجرا تنها به اصلاح نواقص و کاستیای طراحی گردد که نهبومی باید به گونه

 ارایابی و ارائة بااخوردبه اصلاح هناارها منار شود بپردااد، بلکه با نوعی خود

های دولتی استان ، مدیران ساامانخدمات مبتنی بر کارکردرهبری ساامان استة ارائ     

 محوری، شایستهچستان که نقش مهمی در امر محرومیت ادایی، عدالتسیستان و بلو

سالاری و توسعة اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استان دارند، باید سبک رهبری 

نرم را با الگوی بومی در ساامان متبوع خود اجرایی نموده تا بتوانند هوشمند و قدرت

بنابراین با توجه به جایگاه و  ود را اناام دهند بهترین وجه و بااثربخشی بالا اقدامات خبه

اهمیت مبحث رهبری هوشمند و قدرت نرم در ساامانهای دولتی استان سیستان و بلوچستان 

مدل بومی در این  ةی که در این امینه وجود دارد، پژوهشگر را برنن داشت تا با ارائلثوخ

 موجود را تا حدودی کاهش دهد  امینه، خلاء

های توان گفت اگر الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم برای ساامانمیلذا      

صورت کامل اجرایی گردد؛ دولتی استان سیستان و بلوچستان به خوبی تدوین شود و به

های مختلف اقتصادی، سیاسی، نقش شایانی در توسعة پایدار استان در حواه تواندمی

الگوی رهبری  ةن راستا هدف اصلی این پژوهش ارائدر همیاجتماعی و فرهنگی ایفا نماید  

  های دولتی استان سیستان و بلوچستان استهوشمند مبتنی بر قدرت نرم برای ساامان
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 .چارچوب مفهومی و الگوی نظری8

 . تعاریف متغیرها8-8

ماموعه فرنیندهایی است که ساامان را با تغییر : هبریراهبردهای سازمانی ر     

انداا دهد، برای نیندة ساامان چشماگار کرده و نن را در موقعیت برتر قرار میشرایط سا

 ( 9315کند )اارعی متین، کند و افراد را بایکدیگر متحد میمشترک تعریف می

های (مدل رهبری هوشمند را با مولفه0228سایدان مانالاکا ) رهبری هوشمند:     

کند که رهبری دهد و بیان مینوی ارائه میرهبری عقلایی، رهبری هیاانی و رهبری مع

کند  همننین بر اساس هوشمند پیروان را در سه بعد عقلایی، هیاانی و معنوی هدایت می

عنوان بعد چهارم رهبری هوشمند شناسایی های محققان؛ رهبری جمعی نیز بهپژوهش

که رهبری هوشمند یکی اا رویکردهای است (  9311گردید )کیخا و همکاران، 

های اند؛ بنابراین، با توجه به نظریهنظران مدیریت به تااگی به نن توجه کردهبصاح

شود )نور علیزاد رهبری در الگوهای جدید اا ااویة خلاق و هوشمند به رهبری نگریسته می

  ( 9383و حاجیوند، 

، قدرت نرم اا جمله مفاهیمی است که امرواه در محافل علمی، سیاسی قدرت نرم:     

کوتاه در وبیش کمای کید ایاد است و با داشتن سابقهثفرهنگی و اقتصادی جهان مورد ت

های نن مورد توجه بسیاری اا سیاستمداران المللی، منابع و مولفهمتون مکتوب سیاسی و بین

خصوص در سالهای اخیر قرار گرفته است )سیف و همکاران، سااان جهانی، بهو سیاست

9310)  

 نه. پیشی8-4

های قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند اا: احیای های مولفهبرخی ااکارکرد     

دینی؛ اقامة عدالت؛ اشاعة گرایی، باورهاو اعتقادات؛ ارتقای معرفت و بینشمعنویت

های اخلاقی؛ و درسیاست خارجی استکبارستیزی و حمایت اا مظلوم؛ )جعفری پناه، فضیلت

 ( 9319پور احمدی، 
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های الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم برای ساامانهای برخی اا اهم ویژگی

دولتی استان سیستان بلوچستان براساس برداشت محقق اا نتایج تحقیقات مختلف بدین 

 شرح است:

ها و یا تولید هیاان برای حل مسائل که منار به توانمندساای رهبران برای هدایت هیاان-

 ( 0292گردد )تانگ ونلسون، اعضای گروه می افزایش کارایی

های ساامانی و ایااد انگیزة و نیرو بخشیدن به معنا بخشیدن و هدفمند نمودن فعالیت -

 ( 9314کند )قاسمی، کارکنان که اا فرسودگی شغلی و بیهودگی جلوگیری می

رکنان و افزایش همفکری، همدلی در میان جامعة کارکنان و افزایش تعهد ساامانی کا-

های رفتاری و عملکردی کارکنان ایااد معرفت و شناخت ساامانی که به افزایش قابلیت

 ( 0223افزاید )سایدان مانلاکا، می

های مثبت سیاسی کشور مانند پاسخگو بودن به مردم، رعایت اخلاق و تقویت اراش-

 ( 9388اجرای عدالت )میلسن، 

گردد و تقویت سرمایة انساام عمومی می جلب و توسعة اعتماد عمومی که منار به -

 ( 9381اجتماعی ساامان را بدنبال دارد )بیکی، 

بینی نموده و منار به سااد تا نونوری مداوم داشته و تغییرات را پیشساامان را قادر می -

 (  9383شود )نورعلیزاده وحاجیوند، یادگیری مداوم می

 لب بسیج عمومی برای پذیرش داوطلبانة نن انداا امید بخش در ساامان و جتدوین چشم-

های مثبت را ایااد و تقویت نموده و ها و هناارها؛ اراشبا نفوذ بر اعتقادات، اراش-

 برند باورهای غلط را تضعیف و اا بین می

 کند با الهام بخشی به توانمند ساای کارکنان و تقویت اعتماد بنفس ساامانی کمک می-

و باا و تقویت روحیة انتقادپذیری به تقویت ابتکار فردی و  با ایااد فضای شفاف-

 کند سالاری و عدالت اجتماعی کمک میاجتماعی، یادگیری ساامانی، شایسته
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موجب نونوری، خلاقیت، تقویت روحیة مشارکت و کارنفرینی شده و امینة پذیرش -

 اامد انتحول ساامانی را فراهم نموده و در نهایت به پویایی ساامان می

( پژوهشی تحت عنوان تحلیل مفهوم قدرت و منابع 9313) فتاحی اردکانی و همکاران     

های اناام داده است  یافته نن اا دیدگاه جواف نای)سخت، نرم و هوشمند( ةدهندتشکیل

خصوص نای، این واقعیت است که در نظر اندیشمندان مختلف و به ةپژوهش نشان دهند

حرکت جریان قدرت اا منابع سخت نن  ت، نرم وهوشمند است قدرت داری سه وجه سخ

تولید جذابیت و استفاده ، شامل اجبار، تهدید و استفاده اا ابزار نلات نظامی به سمت اقناع

 های سیاست خارجی و درهای سیاسی و مطلوبیتاا ابزارهای نرم مانند فرهنگ، اراش

رانه اا منابع قدرت که اا نن به قدرت اا راهبردی بهینه و مدیریتی مدب ةنهایت استفاد

 شود، بوده است هوشمند تعبیر می

ثیر رهبری هوشمند بر عملکرد ثبررسی ت پژوهشی تحت عنوان (9311کیخا و همکاران )     

های دولتی شهر ااهدان با نقش میانای تفکر انتقادی ت علمی دانشگاهیثنمواشی اعضای ه

در مدل مفهومی این  ثیر مثبت روابط مذکور است ثت نتایج پژوهش بیانگر ناام دادند ا

های رهبری هوشمند را رهبری جمعی، رهبری عاطفی، رهبری عقلایی و پژوهش مولفه

   شدندرهبری معنوی در نظر گرفته 

الگوی رهبری مبتنی بر قدرت »پژوهشی تحت عنوان در ( 9315) رشنوادی و همکاران     

نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی بومی با   ام دادندانا« نرم در نمواش عالی ایران

های ذار الگوی بومی به شرح حواهگثیرثهای تالگوی صاحب نظر متفاوت است و مولفه

شهودی و أهنااری، سیاسیأای، فرهنگیحرفهأارتباطی، مهارتیأاخلاقی، اجتماعیأرفتاری

 نمد دست ههای مربوطه بمعنوی با شاخصأاعتقادی

در کتاب مفهوم قدرت نرم و شاخص قدرت نرم اعتقاد دارد  (0291اوسلان و ستین )ی     

المللی باقی مانده است و منابع ها منابع قدرت در سطح داخلی و بینبرای بسیاری اا دولت

اما قدرت نرم اا دو قدرت  ،رسد قدرت نظامی و اقتصادی استقدرتی که بیشتر به ذهن می



 8931بهار و تابستان  ،(40پیاپی ) اول شماره ،نهم سال ،درت نرممطالعات ق علمی فصلنامهدو /      484

 

است و به سرعت به قدرتی برای نیااهای امروا و حفظ نظم جهانی تبدیل شده قبلی مهمتر 

منابع  ةاند و برای توسعورها به اهمیت قدرت نرم پی بردهشبه اعتقاد وی بسیاری اا ک است 

 کنند قدرت نرم کار می

 ةگوید قدرت نرم مانند یک وسیلقدرت نرم و امپراطوری می ( در کتاب0291) هلم      

خصوص هنگامی که با ایدئولوژی به ؛های بزرگ هدایت شده استه اا سوی قدرتنقلی

گذاری خارجی و نمواش فرهنگ جذاب سرمایه سیاسی الهام بخش و ترکیب با

  استهای توسعه و دیپلماسی غیر تهدید کننده در دسترس بوده کمک

 . مدل مفهومی8-9

است  مدل مفهومی بیانگر ارتباط بین  این پژوهش در این مرحله فاقد یک مدل مفهومی     

متغیرها در پژوهش است و در این مرحله چنین روابطی برای پژوهش مطرح نیست  برای 

بندی ننها برای رسیدن به مدل نهایی رهبری هوشمند مبتنی بر ها و تقسیمکشف مولفه

 بنیاد استفاده خواهد شد قدرت نرم اا تئوری داده

 
ای جهت بررسی ابعاد پژوهش بر اساس اهداف ینه. ابعاد تئوری زم8شکل

 ساخته()محقق
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های پژوهش به شرح ذیل فرض فوق پرسشلاام به ذکر است بر اساس مدل مفهومی پیش

 است:

های دولتی استان الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم درساامانپرسش اصلی: 

 سیستان و بلوچستان چگونه است؟

 فرعی های پرسش

های دولتی استان سیستان و راهبردهای رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان  9

 بلوچستان کدام است؟

های دولتی استان سیستان و عوامل بستر رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان  0

 بلوچستان کدام است؟

دولتی استان سیستان و های شرایط علی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان  3

 بلوچستان کدام است؟

های دولتی استان سیستان ساا رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامانعوامل امینه  4

 و بلوچستان کدام است؟

 استان دولتی هایساامان در نرم قدرت بر مبتنی هوشمند رهبری گرعوامل مداخله  5

 است؟ کدام بلوچستان و سیستان

های دولتی استان سیستان و های رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامانمولفه  1

 بلوچستان کدام است؟

های دولتی استان سیستان و پیامدهای رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان  3

 بلوچستان کدام است؟

تان و های دولتی استان سیسالگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان  8

 بلوچستان به چه صورت است؟

های دولتی استان سیستان و نیا الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان  1

 بلوچستان اا برااش مناسبی برخوردار است؟
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 . روش شناسی پژوهش9

گرایی کمی( اا نوع کثرت-صورت طرح ترکیبی )کیفیروش تحقیق پژوهش حاضر به     

 که با توجه به اناام تحقیق در سه فاا جداگانة؛  ها استدر داده

نوری اطلاعات و شناخت عوامل در فاا شناخت و مطالعه مقالات و کتابهاب جمعالف( 

 مرتبط و مصاحبه با افراد خبره 

  ESMب( فاا طراحی و استفاده اا تکنیک  

 ج( فاا ارایابی  

، برخی اا عناصرتشکیل دهندة مدل ایدر گام اول با استفاده اا مطالعات کتابخانه     

گذار بر مدل، بعد اا ساای و شناسایی سایر عوامل تثثیرمنظور بومیشناسایی و سپس به

های علمی براساس مطالعه مبانی نظری و پیشینهای و علمی خبرة حرفه 02مصاحبه عمیق با 

بخش کیفی بخش است، در  0جامعة نماری این تحقیق مشتمل بر و مصاحبه تهیه کرد  

نفر اا  02شامل مطالعه مقالات و کتب مرتبط با موضوع پژوهش و سپس مصاحبه با 

خبرگان )کارشناسان ارشد ادارات دولتی شهر ااهدان و اساتید دانشگاه( و در بخش کمی 

بوده است، در  های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستانسااماننفر اا مدیران  022

گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری استفاده گردید و در نهبخش کیفی اا روش نمو

های دولتی سااماننفر اا مدیران  930بخش کمی نیز بر اساس فرمول کوکران تعداد 

ای متناسب با حام گیری تصادفی طبقهبه روش نمونه منتخب استان سیستان و بلوچستان

های پژوهش در بخش نوری دادهعجهت جمعنوان نمونة نماری انتخاب شدند  جامعه به

ساخته ساختار یافته و در بخش کمی نیز اا ابزار پرسشنامة محققکیفی اا مصاحبة نیمه

برگرفته اا محتوای مصاحبه استفاده گردید، که روایی صوری و محتوایی ابزارها توسط 

نباخ با صاحبنظران مورد تثیید قرار گرفت و روایی سااه و پایایی ترکیبی و نلفای کرو

(  در نهایت جهت استخراج 9استفاده اا تحلیل عاملی برنورد و تثیید گردید )جدول شماره 

در گام دوم به جهت برقراری بندی ننها اا روش تحلیل تم استفاده گردید  عناصر و گروه
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ساای ساختاری دست نمده و ارائة مدل ساختاری، اا روش مدلارتباط و توالی بین ابعاد به

های استفاده گردید که بر اساس نظرات خبرگان و تازیه و تحلیل( ISMی )تفسیر

احصاء گردید و سراناام مدل رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم صورت گرفته، مدل 

مورد پیشنهادی با استفاده اا معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی 

 نامون و سناش قرار خواهد گرفت 

 

مدیریت های های ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار زیر مقولهشاخص: 8جدول 

 هوشمند مبتنی بر قدرت نرم
 پایایی اعتبار همگرا ایر مقوله ابعاد فرعی ابعاد اصلی 

AVE پایایی ترکیبی نلفای کرونباخ 

ی
عل

 

ویژگیهای 

 کارکنان

 8815/2 3412/2 3082/2 انگیزش کارکنان

 3802/2 3254/2 3588/2 دیدگاههای کارکنان

 3131/2 8392/2 3393/2 توانمندی کارکنان

 و تلاش هدفگذاری مناسب رهبری ساامان

 به اهداف جهت رسیدن
3350/2 8421/2 8028/2 

و  اا سیستم ترغیب استفاده

 پاداش
3228/2 8142/2 8155/2 

 3158/2 8321/2 3425/2 مهارتهای مدیریت

 8304/2 8843/2 8331/2 رهبر هوشمند

 8834/2 1003/2 3135/2 یادگیری ساامانی ساختار ساامانی

 1918/2 1101/2 1021/2 فرهنگ ساامانی

زمینه
ی

ا
سخت افزارها و  

 تاهیزات

 3305/2 3991/2 8031/2 دسترسی به امکانات

 3538/2 8133/2 3031/2 ایرساختها

 8342/2 8313/2 3312/2 حمایتهای ساامانی قوانین و سیاستها

 8301/2 3825/2 3113/2 سیاستهای ساامانی

خ
سا

تار

 8515/2 8842/2 3928/2 شناسایی دانشمیزان دانش  ی
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 3553/2 3321/2 3525/2 بکارگیری دانش ساامان

 8304/2 8141/2 8831/2 ارتباطات درونی ساامانی ارتباطات

 8830/2 1003/2 3135/2 سرعت پاسخگویی

استفاده اا سیستم اتوماسیون  انروانمدی ساام

 اداری
8023/2 8801/2 8823/2 

 MIS 8331/2 3391/2 3355/2استفاده اا 

راهبردها
 

 3138/2 8391/2 3495/2 توجه به ماموریت ساامان ضابطه محوری

 8334/2 8443/2 8931/2 توجه به تیم گرایی

 8834/2 1003/2 3135/2 ارایابی عملکرد

 8918/2 8101/2 8021/2 نمواش ضمن خدمت توسعه محوری

توجه به سرمایه اجتماعی در 

 ساامان

8031/2 3991/2 3305/2 

 3538/2 8133/2 3031/2 مدیریت کیفیت

دها
پیام

 

مدیریت منابع 

 انسانی

 8332/2 8313/2 3312/2 تعهد کارکنان

 8301/2 3825/2 3113/2 ظرفیت ساای در کارکنان

 8515/2 8842/2 3958/2 یادگیری ساامانی پویایی ساامانی

 3513/2 3321/2 3535/2 کسب مزیت رقابتی

 8304/2 8141/2 8831/2 تعالی ساامانی

کارنفرینی 

 ساامانی

 8830/2 1003/2 3135/2 نونوری

 3158/2 8311/2 3125/2 سودنوری
 

موضوع دارند  نیبر ا مربوط به اعتبار همگرا دلالت شاخص 9جدول  ریبر حسب مقاد     

 تیدر وضع ای و ساختاری و راهبردها و پیامدهاعوامل علی، امینه یهامقوله ریا ییکه روا

نشان  یبیاعتماد ترک تیکرونباخ و قابل ینلفا بیمربوط به ضر ریقرار دارند  مقاد یمطلوب

بر قدرت رهبری هوشمند مبتنی مدل "یهامقوله ریابزار ا یبالا یریدقت اندااه گ ندهده

 یکل نلفا بیضر نیابزار است  همنن نیقابل اعتماد بودن ا ای ایپا اهیو در نت "نرم
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 85/2پرسشنامه  نیدر ا رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرمکرونباخ مربوط به مفهوم 

  برنورد شده است 

 

 های پژوهش. یافته9

 . مرحله شناخت9-8

هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در  الگوی رهبریدر  مؤثر شناسایی عواملجهت     

تر نمودن محتوای پژوهش اا در راستای دستیابی به اهداف تحقیق و غنی های دولتیساامان

مقاله شناسایی گردید که پس اا بررسی و اا طریق  92مند تعداد طریق مرور منظم و نظام

ی بر قدرت الگوی رهبری هوشمند مبتنروش تحلیل محتوا، عوامل و عناصر تشکیل دهندة 

که در ادبیات نظری بیان شده است شناسایی گردید  در این مرحله به منظور تکمیل و نرم 

ساای، اا طریق مصاحبه با خبرگان مورد مطالعه و سپس تحلیل محتوای مطالب بیان بومی

الگوی رهبری هوشمند مبتنی دهی ها سایر عناصر تثثیرگذار در شکلشده در طول مصاحبه

حاصل شد  در جدول ایر نتایج مستخرج اا مطالعه مقالات علمی مورد نظر و م بر قدرت نر

 های مفهومی گزارش گردیده است های خبرگان در قالب دستهمصاحبه

 های پژوهش()یافتهدهنده تِم عوامل علیهای مفهومی تشکیل: دسته 4جدول 

مقوله 

 اصلی

 کدها معرف گویه مرتبط زیرمقوله

 مصاحبه مطالعه

ی بر 
د مبتن

ت هوشمن
دیری

ی م
ل عل

عوام

ت نرم
در

ق
 

 ویژگیهای

 کارکنان

 به کارکنان درونی تمایل انگیزش کارکنان

 یهافعالیت و اهداف

 ساامانی

ایوب و 

 (0294همکاران)

1-9 

 توسعة به کارکنان تمایل 

 دانشی مهارتهای

 92 (، 0293رانی)

  (9312رنابریان) گروهی کار به علاقه

 مستمر یادگیری به قهعلا

 جدید مهارتهای

 94-1-

3-5 
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دیدگاههای 

 کارکنان

 به کارکنان مثبت نگرش

 ساامان

 92-93 (9312نای )

 به کارکنان مثبت نگرش

 ساامان در دانش تسهیم

 91-93 

 و شغلی چالش به علاقه

 در مستمر یهانمواش

 ساامان

 02 (9383)یوسفی

یط توجه و علاقه وافر به مح

 کار

 3-0 

 شرایط با پذیری انطباق توانمندی کارکنان

 مختلف

، )0292اهرن )

عرفانیان و 

 (، 9311ترکنلو)

 

 تقویت برای کارکنان تلاش

 فردی ویژگیهای

کیخا و 

 (9311همکاران)

 

 مسایل درک و نگاهی

 ساامانی پینیده

 94 (9312رنابریان)

 8-90  داشتن مدیریت امان

 کاری انضباط و نظم

 کارکنان

کیخا و 

 (9311همکاران)

98-95-

99-1 

 افکار انتقال و ارتباط توانایی

 سایرین به احساسات و

ایوب و 

 (0294همکاران)

1-3 

رهبری 

 ساامان

هدفگذاری 

 و تلاش مناسب

 به جهت رسیدن

 اهداف

رشنوادی  ساامانی اهداف نیااسنای

 (9314وهمکاران)

کیخا و 

 (0293همکاران)

 

 بودن دستیابی قابل اا اطمینان

 ساامانی اهداف

 95-90 
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ارائه پیشنهادات ساانده برای 

 پیشبرد اهداف

 91-9 

اا سیستم  استفاده

 و پاداش ترغیب

 و عملکردها پاداش به

 در مبتکرانه هایاندیشه

 ساامان

 3-4-9 

 گروهی فعالیتهایتشویق 

 کارکنان

 8-1 

 در کنانکار ترغیب و تشویق

 دانش گذاری اشتراک به

 وفرح بخش 

 (9313)محمدی 

 

 جبران خدمات نظام استقرار

 ساامان در

 5-3 

 و هاانگیزاننده افزایش

 ساامانی یهامحرک

 4-9 

در  گراتحول مدیریت وجود مهارتهای مدیریت

 ساامان

رشنوادی 

 (9314وهمکاران)

 

 ارایابی مهارت داشتن

 کارکنان کردعمل اا مناسب

 93--99 

رشنوادی  دانش مستندساای

 (9314وهمکاران)

 

کیخا و  انتقادی تفکر داشتن

 (9311همکاران)

 

 5-1  توانایی مهارت حل مساله

 در خلاقیت تقویت و حمایت

 ساامان

  (9383)یوسفی

ایااد فضای شفاف و باا و  رهبر هوشمند

 انتقادپذیری ةتقویت روحی

و کیخا 

 (9311همکاران)

 

  (9312نای )ایااد انگیزه و نیرو بخشیدن 
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 به کارکنان

 خودباوری و نفس به اعتماد

 هوشمندبودن و

 وفرح بخش 

 (9313)محمدی 

 

 برای فرصتهایی ایااد

 کارکنان پیشرفت

  (9312نای )

ساختار 

 ساامانی

 عنوانبه ساامانی دانش یادگیری ساامانی

 امانسا یهاسرمایه

عرفانیان و 

 (9311ترکانلو)

93-99-

1 

 اشتراک به و یادگیری

 شده کسب دانش گذاری

 اعضا توسط

 90-91 (0292اهرن )

 دانش گذاری به اشتراک

 اعضا توسط شده کسب

 95 (0225اندرسون)

 طلب دانش فرهنگ به توجه فرهنگ ساامانی

 ساامان در

 وفرح بخش 

 (9313)محمدی 

94-8-3 

 در ساامان اعضای رکتمشا

 ساامان هناارهای تقویت

 8 

 پیوستگی احساس تقویت

 ساامان اعضای میان

  (9383)یوسفی

 و فردی رشد و یادگیری

 اراش یک عنوان به ساامانی

  (0225اندرسون)

 

 

 

 



 448/    و همکاران ...؛ سلمان جلالیهای دولتیرهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان ارائة الگوی 

 

 های پژوهش()یافتهای دهندة تِم عوامل زمینههای مفهومی تشکیل: دسته 9جدول 

مقوله 

 اصلی

 کدها معرف گویه مرتبط یرمقولهز

 مصاحبه مطالعه

ل زمینه
عوام

ت نرم
در

ی بر ق
د مبتن

ت هوشمن
دیری

ی م
ا

 

سخت 

افزارها و 

 تاهیزات

دسترسی به 

 امکانات

 به کارکنان نسان دسترسی

 ساامانی اطلاعات

 93-99 

 و یهافناوری به کارکنان دسترسی

 اطلاعاتی یهاسیستم

 93 

 سخت اوریهایفن به دسترسی

 روانمد افزاری

 93 

 عنوان به مااای شبکه به دسترسی

 دانش منبع یک

 93 

 و تکنولوژیکی تاهیزات وجود ایرساختها

 ساامان در مدرن

رشنوادی 

 (9314وهمکاران)

 

 در فناورانه ایرساختهای وجود

 ساامان

رشنوادی 

 (9314وهمکاران)

 

 مستمر و سریع رشد پیگیری

 فناوری تتغییرا

 94 

 با ساامان هماهنگی و تطبیق

 فناوری سریع تغییرات

 90 

قوانین و 

 سیاستها

حمایتهای 

 ساامانی

 برای ساامانی محیطی کردن فراهم

 دانش تسهیم

  (9312رنابریان)

 اا ساامان مدیریت حمایت

 کارکنان عملکرد

  (9383)یوسفی

 3-1  کارکنان مدیریت استعداد ایااد

فراهم کردن شرایط یادگیری و 

 رشد

رشنوادی 

 (9314وهمکاران)

 

 رشنوادی  هافردی، انگیزه ویژگیهای تقویت
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، (9314وهمکاران)  در اعضا پشتکار و

کیخا و 

 (9311همکاران)

سیاستهای 

 ساامانی

 ساامان سودنوری مسیر در حرکت

 مشتریان رضایت جلب و

 8-5-0 

 ریقط اا دانش مدیریت ترویج

  قوانین و هادستورالعمل

  (0225اندرسون)

  (0225اندرسون) کسب مزیت رقابتی در ساامان

 دانش مدیریت بین ارتباط برقراری

  بلندمدت استراتژی با

  (0225اندرسون)

 

 های پژوهش()یافتهدهندة تِم عوامل ساختاری های مفهومی تشکیل: دسته 2جدول 

مقوله 

 اصلی

 کدها معرف یه مرتبطگو زیرمقوله

 مصاحبه مطالعه

ت نرم
در

ی بر ق
د مبتن

ت هوشمن
دیری

ی م
ختار

ل سا
عوام

میزان دانش  

 ساامان

 دانش شناسایی جهت موجود دانش تحلیل شناسایی دانش

 ساامان لاام

  (0225اندرسون)

 9-1  مطلوب نحو به دانش سااوکار کسب تعیین

  (9383)سفییو دانش استراتژیک نقاط شناسایی

 1  ساامان خلاقانة و فکری منابع گذاری اشتراک بکارگیری دانش

  (0225اندرسون) ساامان در دانش تولید برای تلاش

  (9383)یوسفی کارکنان برای دانش عرضه تسهیل و نمایش

 در دانش کارگیری به برای کارکنان به کمک

 ساامان

 95 

 ارتباطات

 ساامانی

کیخا و  کارکنان میان پیوسته ارتباطات وجود ت درونیارتباطا

 (9311همکاران)

 

 3  ساامانی متقاطع ارتباطهای ساختن برقرار

 و  علیانسب گیری تصمیم و مسائل حل به بخشیدن سرعت سرعت پاسخگویی
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 (9313همکاران)

 کاری شرایط در مشترک وظایف اناام

 مشارکتی

 93 

 مدلهای و هاایده به امانسا سریع پاسخگویی

 جدید

 93 

روانمدی 

 ساامان

استفاده اا سیستم 

 اتوماسیون اداری

 کاری رواانه یهافعالیت در فناوریها کاربرد

 ساامان در

و  علیانسب

 (9313همکاران)

 

 فضای در اطلاعات سریع جستاوی امکان

 مااای

  (9383)یوسفی

 91  دانش تشریک در تکنولوژی اا استفاده

  (9315قنبری) MISاستفاده اا  با اطلاعات بسترساای MISاستفاده اا 

 افزایش جهت اطلاعات فناوری اا استفاده

  صحت و سرعت

  (9315قنبری)

 برای سیستمی اطلاعات به دسترسی تسهیل

 کارمندان

  (9315قنبری)

 

 های پژوهش()یافتهدهنده تِم راهبردهاهای مفهومی تشکیل: دسته 2جدول 

مقوله 

 اصلی

 کدها معرف گویه مرتبط زیرمقوله

 مصاحبه مطالعه

ی بر 
د مبتن

ت هوشمن
دیری

راهبردها م

ت نرم
در

ق
 

ضابطه 

 محوری

توجه به ماموریت 

 ساامان

ایوب و  ساامانی مدت بلند گذاریهدف

 (0294همکاران)

 

 91  ساامان دانشی استراتژیک برنامه تدوین

 به توجه با ساامان در راهبردی یهاگزینه ارائة

 فرصتها

و  علیانسب

 (9313همکاران)

 

  (9312رنابریان) ساامانها در تعاملی گروههای تشکیل توجه به تیم گرایی

  (9312رنابریان) کارکنان حافظة جمعی به توجه

  (9312رنابریان) در کارکنان مشارکت و ساای تیم به ترغیب
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 تیمی کارهای

  (0225اندرسون) ساامان سطوح و هابخش اا مستمر ارایابی ارایابی عملکرد

 در دانش مدیریت ساای پیاده میزان ارایابی

 ساامان

  (0225اندرسون)

 93-02  ساامانی یهافعالیت اثربخشی ارایابی

 برای ارایابی و کنترلی ابزارهای اا استفاده

 ساامانی اثربخشی اا اطمینان

 94-02 (9315ری)قنب

توسعه 

 محوری

نمواش ضمن 

 خدمت

ژانگ و  افزایی دانش نمواشی یهاکارگاه برگزاری

 (، 0294ژو)

 

 1-91  افزایی مهارت نمواشی هایبرنامه توسعه

  (9312رنابریان) اطلاعات به دسترسی امینة در نمواشهایی

توجه به سرمایه 

اجتماعی در 

 ساامان

  (، 0295اواارلی) کارکنان میان در ستیدر و صداقت وجود

 میان در فردی میان و شخصی ارتباطات بهبود

 کارکنان

افتخاری و 

 (9383همکاران )

 

افتخاری و  صداقت و اعتماد با توأم کاری محیط ایااد

 (9383همکاران )

 

 تحقق برای ساامان در اعتماد افزایش

 ساامان در هایادگیری

 5-0-9 

 4-1  مشتری با ارتباط کیفیت و سرعت بهبود ریت کیفیتمدی

 ایوب و همکاران مشتریان رضایت به دستیابی برای تلاش

(0294) 

 

و  علیانسب موفق ساامانهای اا برداری الگو

 (9313) همکاران
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 های پژوهش()یافتهدهندة تِم پیامدها های مفهومی تشکیل: دسته 2جدول 

مقوله 

 اصلی

 کدها معرف گویه مرتبط رمقولهزی

 مصاحبه مطالعه

ت نرم
در

ی بر ق
د مبتن

ت هوشمن
دیری

دها م
پیام

 

مدیریت منابع 

 انسانی

 در کارکنان بالای مسئولیت احساس تعهد کارکنان

 محوله وظایف قبال

 91-94 

 به نسبت ساامان اعضای بالای تعهد

 خود ساامانی نقش و اهداف

 93-95 

در  ظرفیت ساای

 کارکنان

عرفانیان و  کارکنان کیفی یهاتوانمندی ارتقای

 (9311ترکانلو)

 

 با مواجهه در کارکنان پذیریانعطاف

 مسایل

عرفانیان و 

 (9311ترکانلو)

 

 طریق اا کارکنان عملکرد بهبود

 اعضا همکاری و مشارکت

عرفانیان و 

 (9311ترکانلو)

 

پویایی 

 ساامانی

 کارکنان مداوم یادگیری و ارکتمش یادگیری ساامانی

 شغلی عملکرد ارتقاء برای

عرفانیان و 

 (9311ترکانلو)

02-93-94 

 کل در کارکنان یهانموخته اشاعه

 ساامان

عرفانیان و 

 (9311ترکانلو)

 

عرفانیان و  یادگیری برای یادگیری به اقدام

 (9311ترکانلو)

 

 مناسب انام در مناسب دانش تثمین کسب مزیت رقابتی

 مزیت حفظ برای مناسب فرد برای

  (0225اندرسون)

 نمودن هماهنگ و یکپارچه ساای

 راههای اا یکی عنوانبه دانش

 رقابتی مزیتهای وحفظ دستیابی

  (0225اندرسون)

 رقابتی موقعیت به بخشیدن بهبود

 محصولات

 91-99-92 

 و  علیانسب و راهکارها بهترین کردن دنبال
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 (9313همکاران) تغییرات با سااگاری رمنظو به هارویه

 دستیابی جهت در هاساامان محیطی

 رقابتی مزیت به

 94-92 

 حداکثر با ساامانی اهداف تحقق تعالی ساامانی

 اثربخشی

ایوب و 

 (0294همکاران)

 

ایوب و  ساامانی وری بهره به دستیابی

 (0294همکاران)

 

 متعالی عملکرد و پیشرفت به دستیابی

 ساامان

 1-8-3 

کارنفرینی 

 ساامانی

  (9314اردلان) اعضا توسط خلاقانه کارهای اناام نونوری

 کارگیری به طریق اا نفرینی اراش

 ساامان در دانش

  (9314اردلان)

 دهی سود با ساامانی اهداف به نیل سودنوری

 بالا

  (9314اردلان)

  (9314لان)ارد افزوده اراش در مشارکت
 

 

های های ابزار زیر مقولهها و معرف: مقادیر بارهای عاملی زیر مقوله 2جدول 

 مدیریت هوشمند مبتنی بر قدرت نرم
 P مقدار بحرانی بار عاملی ایر مقوله ابعاد فرعی ابعاد اصلی 

ی
عل

 

 2229/2 3/5 85/2 انگیزش کارکنان ویژگیهای کارکنان

های دیدگاه

 کارکنان

85/2 9/5 2229/2 

 2229/2 44/5 13/2 توانمندی کارکنان

گذاری هدف رهبری ساامان

 و تلاش مناسب

به  جهت رسیدن

12/2 1/5 2229/2 
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 اهداف

اا سیستم  استفاده

 و پاداش ترغیب

84/2 40/5 2229/2 

 2229/2 09/5 82/2 مهارتهای مدیریت

 2229/2 30/4 39/2 رهبر هوشمند

 2229/2 00/5 82/2 یادگیری ساامانی یساختار ساامان

 2229/2 14/4 32/2 فرهنگ ساامانی

زمینه
ی

ا
سخت افزارها و  

 تاهیزات

 2229/2 54/4 18/2 دسترسی به امکانات

 2229/2 9/4 39/2 ایرساختها

 2229/2 19/3 39/2 حمایتهای ساامانی قوانین و سیاستها

 2229/2 90/4 33/2 سیاستهای ساامانی

ی
ختار

سا
 

 2229/2 21/4 33/2 شناسایی دانش میزان دانش ساامان

 2229/2 20/4 34/2 بکارگیری دانش

 2229/2 09/3 54/2 ارتباطات درونی ساامانی ارتباطات

 2229/2 98/3 53/2 سرعت پاسخگویی

استفاده اا سیستم  روانمدی ساامان

 اتوماسیون اداری

19/2 55/3 2229/2 

 MIS 51/2 3/3 2229/2استفاده اا 

راهبردها
 

توجه به مثموریت  ضابطه محوری

 ساامان

88/2 3/5 2229/2 

 2229/2 9/5 84/2 گراییتوجه به تیم

 2229/2 44/5 10/2 ارایابی عملکرد

نمواش ضمن  توسعه محوری

 خدمت

10/2 1/5 2229/2 

توجه به سرمایه 

 اجتماعی در ساامان

84/2 40/5 2229/2 

 2229/2 09/5 33/2 یریت کیفیتمد



 8931بهار و تابستان  ،(40پیاپی ) اول شماره ،نهم سال ،درت نرممطالعات ق علمی فصلنامهدو /      441

 

دها
پیام

 

 2229/2 30/4 34/2 تعهد کارکنان مدیریت منابع انسانی

ظرفیت ساای در 

 کارکنان

31/2 00/5 2229/2 

 2229/2 14/4 34/2 یادگیری ساامانی پویایی ساامانی

 2229/2 54/4 34/2 کسب مزیت رقابتی

 2229/2 95/4 32/2 تعالی ساامانی

 2229/2 19/3 39/2 نونوری رینی ساامانیکارنف

 2229/2 90/4 30/2 سودنوری

 
 

 

 . تحلیل فاز طراحی9-4

گام اول: تعیین متغیرها و عناصر تشکیل دهنده: در ادبیات و اناام مصاحبه با خبرگان      

 ایر مقولة فرعی شناسایی گردید  30مقولة اصلی و  5عنصر در قالب  994

 تعاملی ساختاری تشکیل ماتریس خود 

خبره و متخصص دانشگاهی و فعال در مدیریت منابع انسانی تکمیل  02این ماتریس توسط 

ها ماتریس و با استفاده اا علائم ایر "منار به"رابطة مفهومی شده است  خبرگان بر اساس 

 را تکمیل نمودند 

Vیعنی : i منار بهj شودمی Xبعد( برای نشان دادن تثثیر دوسویه:j ه بi وi بهj) 

A یعنی :jمنار بهi شودمی O برای نشان دادن عدم وجود رابطه بین دو بعد سپس:

های مشترکی که اا بیشترین فراوانی برخوردار بود، انتخاب شد چراکه منطق پاسخ

های ناپارامتریک است و بر مبنای مد در ساای ساختاری تفسیری منطبق بر روشمدل

 8نهایت ماتریس خودتعاملی ساختاری به صورت جدول  کند  درها عمل میفراوانی

 حاصل گردید 
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الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت : ماتریس خودتعاملی ساختاری 1جدول 

 های دولتینرم در سازمان

J                                                                     
         I 

9 0 3 4 5 

 O O V V  عوامل علی -9
 O O V   ایعوامل امینه -0
 V V    عوامل ساختاری -3
 V     راهبردها -4
      پیامدها-5

 

 ماتریس دستیابی

 ارئه شده است  1پس اا سااگار نمودن، ماتریس دستیابی نهایی که در جدول      

الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت : ماتریس دستیابی سازگار شده 3 جدول

 های دولتیم در سازماننر
J                                                                    

         I 
9 0 3 4 5 

 9 9 2 2 2 عوامل علی -9

 9 2 2 2 2 ایعوامل امینه -0

 9 9 2 2 9 عوامل ساختاری -3

 9 2 2 2 9 راهبردها -4

 2 9 2 2 2 پیامدها-5

 

 ابعاد نیب یبندروابط و سطح نییتعمرحلة سوم: 

توان به شود که اا طریق این متغیر میماموعه دستیابی هر متغیر شامل متغیرهایی می     

توان به این شود که اا طریق ننها میننها رسیدو ماموعه پیش نیاا شامل متغیرهایی می

اا تعیین ماموعه  شود  پسمتغیر رسید و این کار با استفاده اا ماتریس دستیابی اناام می
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نیاا برای هر متغیر عناصر مشترک در ماموعه دستیابی و پیش نیاا برای هر دستیابی و پیش

شان یکی شوند  معیارهایی که ماموعة مشترکشان با ماموعه دستیابیمتغیر شناسایی می

 دهند  باشد، سطح اول اولویت را به خود اختصاص می

وی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در الگ:تعیین روابط و سطوح  80جدول 

 های دولتیسازمان

 ماموعه دستیابی ابعاد

)iR(s 

 ماموعه پیش نیاا

)iA(s 

 ماموعه مشترک

 
 سطح

 C4-C5 - - 8 عوامل علی -9

 ایعوامل امینه -0
C5 - - 8 

 C1-C4-C5 - - 8 عوامل ساختاری -3

 C1-C5 C1-C3 C3 4 راهبردها -4

 C4 C1-C2-C3-C4 C4 9 پیامدها-5

 

 های دولتیالگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامانگام سوم: ترسیم 

توان ننها را به شکل مدلی ترسیم کرد  به همین پس اا تعیین روابط و سطح متغیرها می     

شوند و با استفاده اا منظور ابتدا متغیرها برحسب سطح ننها اا بالا به پایین تنظیم می

الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در با عنوان  9بندی اناام شده دیاگرامیحسط

عنوان سطح اول شناخته شود  بدین صورت که معیار که بهترسیم می های دولتیساامان

ها در سطوح گیرند و به همین ترتیب سایر معیاراند، در اولین سطح دیاگرام قرار میشده

توانیم مانند مدل دست نمده اکنون میبا توجه به مدل به گیرند دیگر دیاگرام قرار می

الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت  مبانی نظری پژوهش را ارائه نمائیم  مفهومی بخش

های حاصل اا مرحلة تحلیل محتوا بر اساس مدل فوق و یافته های دولتینرم در ساامان

                                                           
1 Diagraph 
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همراه متغیرهای رهای مکنون )ابعاد( را بهتوان هر یک اا متغیاست که بر نن اساس می

 پذیر )کدها( را در قالب یک مدل یکپارچه ارائه نمود مشاهده

 تحلیل فاز آزمون مدل -2-9

نوری در این قسمت به بررسی نتایج حاصل اا تازیه و تحلیل نماری اطلاعات جمع     

ساای معادلات مدل همانطور که پیشتر بیان شد برای برااش نامون پرداایم شده می

استفاده شد  نمودار ضرایب مدل ساختاری واریانس محور یا همان روش حداقل مربعات 

با توجه  99صورت استاندارد و مقادیر تی استیودنت در ادامه نمده است  بر اساس جدول به

توان گفت که مدل فوق اا برااش خوبی برخوردار است که شده می های ارائهبه شاخص

 گردد نن ذکر می نتایج
الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر های برازش مدل معادلات ساختاری : شاخص 88جدول

 های دولتیقدرت نرم در سازمان

dfχ2
 

P RMR GFI AGFI RMSEA 

18/9 2229/2 295/2 19/2 10/2 259/2 
 

dfχ2شاخص برااش
باشد  با توجه به  3هر چه کمتر باشد بهتر است و نباید بیشتر اا  

کمتر است و نشان  3شده است که اا  18/9، این مقدار 4و جدول شماره  0و  9شکل 

شوند و پایایی لاام را ها تثیید میها برااش دارند و با این دادهدهد مدل نظری با دادهمی

)شاخص نیکویی برااش  AGFIداشته است  همننین مقدار ضریب مسیر مثبت است 

)شاخص برااش  NFIشوند  یافته گزارش میمدل برااشعنوان به 2.1تعدیل شده( بالاتر اا 

)جذر  215/2معادل    RMSEAنشانه برااش مناسب مدل است  1/2هناار شده( بالاتر اا 

برنورد واریانس خطای تقریب یا همان نامون انحراف هر درجه ناادی است( که مقدار 

)سطح معنی داری(  P-valuدهد  اا طرفی برااندگی خوب مدل را نشان می 28/2کمتر اا 

الگوی درصد برااندگی  15است بنابراین با اطمینان  2.25است که کمتر اا  2.2220

 شود پذیرفته می های دولتیرهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان



 8931بهار و تابستان  ،(40پیاپی ) اول شماره ،نهم سال ،درت نرممطالعات ق علمی فصلنامهدو /      494

 

 
 : مدل ساختاری به همراه برآورد ضرایب استاندارد 8شکل 

 
 tهای ه: مدل ساختاری به همراه برآورد آمار 4شکل 

نرم در قدرت  رهبری هوشمند مبتنی برنشان داد که، عوامل علی  0و  9های نتایج شکل     

رهبری ای ولی عامل امینه( t= -01/2بر راهبرد ساامانی تثثیر ندارد ) های دولتیساامان

همننین ( t= 39/3بر راهبرد تثثیر دارد ) های دولتیهوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان

بر راهبرد تثثیر  های دولتیرهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامانامل ساختاری ع



 499/    و همکاران ...؛ سلمان جلالیهای دولتیرهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در سازمان ارائة الگوی 

 

هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در   همننین راهبردهای ساامانی رهبری (t= 24/1دارد )

  (t= 15/1بر پیامدهای نن تثثیر دارد ) های دولتیساامان

 

 نتیجه گیری

رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در علی  نتایج پژوهش حاضر نشان داد عوامل     

رهبری ای و ساختاری بر راهبرد ساامانی تثثیر ندارد، اما عوامل امینه های دولتیساامان

بر راهبرد تثثیر دارد  همننین راهبردهای  های دولتیهوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامان

بر پیامدهای نن تثثیر  ای دولتیههبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم در ساامانساامانی ر

صورت مازا قدرت نرم به رهبری هوشمند و دارد  با توجه به تحقیقات محدود در حواة

 کنونتاهای داخلی و خارجی های عمیق در سایتلاام به ذکر است بر اساس بررسی

، پژوهشی به صورت مشخص به الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم نپرداخته است

ای به رهبری رین دستاورد این تحقیق این است که تاکنون مدیران فقط تا اندااهمهمت

اند و با توجه به عدم تثثیرپذیری عوامل علّی مشخص است در مشارکتی توجه داشته

شناسند و لاام است مدیران را نمی رهبری هوشمندهای بسیاری اا ساامانها مدیران، جنبه

ها ها و ابعاد رهبری هوشمند در ساامانجنبه بهای سیاسی حال و نینده به دور اا هیاهوه

کنند  نتایج استفاده بیشتر کارکنان اا نن  و برای تثثیرگذاری و نفوذ بر کردهتوجه 

( در خصوص الگوی رهبری مبتنی بر قدرت نرم 9315های رشنوادی و همکاران )پژوهش

های تثثیرگذار و مولفه نشان داد که الگوی بومی با الگوی صاحب نظر متفاوت است

ای؛ حرفهأارتباطی؛ مهارتیأاخلاقی؛ اجتماعیأهای رفتاریالگوی بومی به شرح حواه

های مربوطه است  در ضمن معنوی با شاخصأشهودی و اعتقادیأهنااری؛ سیاسیأفرهنگی

ان ( نیز در پژوهش خود نتیاه گرفتند که حرکت جری9313فتاحی اردکانی و همکاران )

قدرت اا منابع سخت نن شامل اجبار، تهدید و استفاده اا ابزار نلات نظامی به سمت اقناع، 

های های سیاسی و مطلوبیتتولید جذابیت و استفاده اا ابزارهای نرم مانند فرهنگ، اراش
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سیاست خارجی و در نهایت استفاده اا راهبردی بهینه و مدیریتی مدبرانه اا منابع قدرت که 

شود است  همة این نتایج نشان دهندة نن است که درایت به قدرت هوشمند تعبیر میاا نن 

شود  همننین یعقوبی، گیری رهبری با استفاده اا قدرت نرم سبب مطلوبیت میدر تصمیم

( نیز در پژوهش خود نتیاه گرفتند که در ساامانهای دولتی رهبری 9311مقدمی و کیخا )

و محققین در چهار دهة اخیر است و سعی شده این پدیده را  هاهای ساامانیکی اا دغدغه

( در پژوهش خود 0291ای اا معیارهای دانشگاهی، علمی نمایند  هلم)وسیله ماموعهبه

ویژه هنگامی که با ایدئولوژی سیاسی الهام بخش و ترکیب با نتیاه گرفت که قدرت نرم به

ی توسعه و دیپلماسی غیر تهدید هاگذاری خارجی و نمواش کمکفرهنگ جذاب سرمایه

( در پژوهش خود با عنوان ارائة مدل 0293کننده و مفید است  در نهایت کیخا و همکاران )

رهبری هوشمند برای دانشگاههای دولتی نتیاه گرفتند که یک رهبر هوشمند در 

و ساامانهای دولتی باید دارای هوشمندی در ابعاد شناختی، عاطفی، معنوی و جمعی باشد 

معتقد بودند که رهبری جمعی در ساامانهای دولتی عصر جدید عنصری بسیار ساانده 

های ذکر شده تا حدی با عوامل توان اذعان داشت همة نتایج پژوهشباشد  در نهایت میمی

مبتنی بر قدرت نرم در تحقیق حاضر همسو است  مهمترین علت همسویی  رهبری هوشمند

 تعیین برای مناسباتة کنندتعیین مؤلفه ترینکلیدی ،تقدرشود که اا نناا ناشی می

  است ة جامعهعرص در ساامانها جایگاه

 به را سخت قدرت درصددند ساامانها اغلب که است نن مبین جهانی واقعیتهای     

شود   لذا پیشنهاد میکنند تبدیل مشروع اقتدار به را قدرت و قانون به را نرم، اور قدرت

داشته  توجه در ساامان نرم قدرت ارتقاء برای منسام هایریزیبرنامه ولتیدر ساامانهای د

 فعلی و رهبری یکی اا چالشهای مهم دنیای کسب و کارباشند؛ این بدان معنی است که 

دهی مسیر ساامان اا طریق تفکر و عمل نینده است و این بدان دلیل است که جهت

های محوری که موجب موفقیت رهبران یکی اا شایستگی است  رهبران، امکان پذیر

 دستیابی در ساامان یک توانایی ارتقای حاضر حال   دررهبری است هوشمندیشود، می
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 این که در صورتی  است ساامانی مختلف اجزاء میان سااگاری اا به اهدافش، تابعی

 اگر و دهدمی ادامه فعالیت به مؤثر طورباشند، ساامان به متناسب یکدیگر با خوبیبه اجزاء

اا  یکی شد  خواهد روبرو اشکال با فعالیت اثربخش ضعیف باشد، ادامة تناسب این

ساامان و کارکردهای نن،  استراتژیهای بین امینه، هماهنگی این در مهم بسیار یهاحواه

های دولتی استان وضعیت فعلی ساامانوضعیت هوشمندی رهبری در ساامانها است  

 ی اا فقدان یک الگوی رهبری هوشمند مبتنی بر قدرت نرم است سیستان و بلوچستان حاک

 ةارائ محور بوده وراهبرد کلان در تکریم ارباب رجوع است های مذکور خدماتساامان

خدمات مبتنی بر کارکردرهبری ساامان است، بنابراین عدم وجود الگوی بومی رهبری 

خدمات به همراه دارد و این  ةئارا های قابل توجهی را درهوشمند و قدرت نرم، کاستی

 سااد ثر میثهای جامعه را متها تمامی جنبهکاستی
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