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 چکیده

هایی  ها و توانایی به شایستگی المللی ینبهای ملی و  امروزه رهبران سازمان برای موفقیت در محیط     
ها، هوش است.  طور اثربخش به اجرای وظیفۀ خود بپردازند. یکی از این شایستگیتا بتوانند به نیاز دارند

طور هوشمندانه عمل .. بههای اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، شناختی و. رهبرانی که در بسیاری از زمینه
گیری هوش استراتژی رهبران در  توانند موفق باشند. بنابراین هدف این پژوهش اندازه نمایند، می می

های دولتی استان کهگیلویه و  ای تهیه و در میان کارکنان سازمان بدین منظور پرسشنامه ها است. سازمان
ت سازی معادال روش مدلاستفاده از آمار توصیفی و شده باهای گردآوری . دادهبویراحمد توزیع گردید
تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که هوش استراتژی رهبران از طریق وساختاری مورد تجزیه
خود  عقل، و یت، خردخالقهیجانی، هوش فرهنگی، هوش اجتماعی، عملی، هوش ابعادی مانند هوش 

یر را در تأثاین متغیرها، خالقیت و هوش عملی بیشترین  شود. از میان گیری می اندازههدایتگری 
گیری هوش رهبران دارند. در این پژوهش مدیران مورد بررسی در تمامی ابعاد هوش استراتژی، از  اندازه

هوشمندی در حدی متوسط برخوردارند و در نتیجه هوش استراتژی متوسطی دارند. با افزایش سابقۀ 
یابد. ، نمرۀ هوش استراتژی این مدیران افزایش میمدیریتی و سطح تحصیالت نیز
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 .مقدمه1

شود، این است که آیا هوش  های پیشین در مباحث رهبری مطرح می پرسشی که از زمان     
المللی و  ینبهای ملی و  وانند در محیطت نقش مهمی در رهبری دارد و اینکه رهبران باهوش می

خود بپردازند. در پاسخ به این پرسش  های گوناگون به طور اثربخشی به اجرای وظیفۀ موقعیت
های امروزی به رهبرانی نیاز دارند که عالوه بر داشتن هوش شناختی  توان گفت که سازمان می

[. 69گی دیگران هم برخوردار باشند ]های اجتماعی، احساسی و فرهن باال از توانایی درک تفاوت
عنوان یک های چندگانه از هوش به ها اخیر در حوزۀ رهبری به بررسی جنبه پژوهش که یطوربه 

های رهبری اشاره دارند. کسانی که خود را رهبری موفق  جنبۀ مهم در توسعۀ مفاهیم و تئوری
تماعی، عاطفی، رفتاری و شناختی های اج های متفاوت از توانایی دانند، بایستی در موقعیت می

های  ای از جنبه های امروزی آمیخته [. به عالوه، رهبران موفق در سازمان12برخوردار باشند ]
 [.13هوش شامل توانایی تفکر تحلیلی، تفکر خالق و هوش عملی را به همراه دارند ]

انتخاب، آموزش و ارتقا توان در مورد  در سازمان میافراد های مختلف هوش  با بررسی جنبه     
های هوشمندی  بنابراین مطالعه در مورد جنبه گیری نمود. مدیران و رهبران آینده بهتر تصمیم

 [.99بهتر مفهوم رهبری در سازمان است ] رهبری، موضوعی مهم و ضروری برای درک
هوش گیری  ندازها( توجه به 1566) 1( و گیاچارد1551) 6، کرر و همکارانکه یطوربه      

 [.61رهبران را ضروری و مهم بر شمردند ]
یی هوش رهبران در ها مؤلفهدر نتیجه این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش است که چه      

های مدیر )سابقۀ کار، سطح  کنند. همچنین رابطۀ میان ویژگی گیری می ها را اندازه سازمان
دهد. بدین  رهبران مورد بررسی قرار می را با میزان هوش استراتژی تحصیالت و سابقۀ مدیریتی(

ها مطرح و با  های صورت گرفته در زمینۀ هوش و رهبری در سازمان به مرور پژوهش منظور،
 گیری شده است. ارائه مدلی، هوش رهبران در سازمان اندازه



وچارچوبنظريتحقیق.مبانی2
رهبري. های رهبران، بر  ا و مهارته گرفته در زمینۀ شایستگیهای صورت  پژوهش هوشدر

برای نخستین بار در کتاب خود با  3[. سان تزو10اند ] اهمیت هوش در رهبری بسیار تأکید کرده
ویژگی اصلی یک رهبر را هوش، اعتماد، انسانیت، شجاعت و جدیت  پنج، "هنر جنگ"عنوان 

 [.1برشمرد ]

                                                 
1. Carr et al. 

2. Guichard 
3. Sun Tzu 
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بر  6395و  6315های  دههپیشینۀ مطالعات تجربی در زمینۀ نقش هوش در رهبری به      
[ و 11کند ] گردد. مطالعات بر این نکته اذعان دارند که هوش به رهبری در سازمان کمک می می

های آموزشی،  های اجتماعی، موفقیت با کارکردهای مرتبط با رهبری مانند عملکرد شغلی، مزیت
 [.10ثبات اخالقی، قانونمندی در ارتباط است ]

( بیان نمودند که هوش یک عامل شناختی است که 1552) 6یام و انگلدر این زمینه ویل     
باشد و معیارهایی مانند حل مسئله، تفکر  بهترین پیش بین برای موفقیت رهبران در شغل آنها می

 [.91گیرد ] می در برانتقادی، قضاوت موقعیتی و هوش عملی را 
شی رهبری معتقد بود که رهبرانی ( با بررسی ابعاد چندگانه هوش و اثربخ1553) 2ریگو     

[. 11] های فراتر از هوش عمومی برخوردار باشند و شایستگی ها موفق هستند که از توانایی
طور های رفتاری رهبران به های شناختی، هوش اجتماعی و پیچیدگی طوری که پیچیدگی به

. در [62] کند ین میگذارند و موفقیت رهبران را تضم می ریتأثمثبت بر وجود رهبری استراتژی 
( در پژوهش خود با بررسی ابعاد چندگانه هوش رهبران، هوش 1566این زمینه گیاچارد )

ها در حل مشکالت  های رفتاری رهبران مانند توانایی آن استراتژی رهبران را به عنوان شایستگی
نظور ایجاد و مهای استقرایی و قیاسی و توانایی فردی به استراتژیک، تفکر انتقادی، توانایی

توان بیان نمود که ابعاد چندگانه هوش در  [. بنابراین می19ارزیابی تصمیمات تعریف کرد ]
 موفقیت و اثربخشی رهبری نقش قابل توجهی دارند.



هایی صورت گرفته است که در  در زمینۀ هوشمندی رهبری پژوهش .پیشینۀتجربیپژوهش
( در پژوهش 1561) 9بویاتزیس و همکارانمی شود.  ها اشاره ای از این پژوهش ادامه به گزیده

عنوان خود به بررسی این موضوع پرداختند که هوش هیجانی، اجتماعی، شناختی و شخصیت به
باشند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که تنها  عملکرد رهبران فروش می مهم از هایی بینی پیش

. [60کنند ] بینی می هبران فروش را پیشطور قابل توجهی عملکرد رهوش اجتماعی و هیجانی به
( نیز در پایان نامه خود نشان داد که هوش هیجانی، خالقیت، خود هدایتگری، 1566گیاچارد )

کنند  گیری می خرد و هوش عملی عواملی رفتاری هستند که هوش رهبران در سازمان را اندازه
[19.] 

های هوش فرهنگی،  رانی با شایستگی( می گویند که رهب1566و همکاران ) 2روچستیوهل     
المللی به طور اثر بخشی عمل نمایند  ینبهای  توانند در محیط هوش هیجانی و هوش عمومی می

                                                 
1. Wilhelm and Engle 

2. Riggio 

3. Boyatzis  et al. 
4. Rockstuhl  and et al. 
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های چندگانه هوشمندی سازمانی  (، مدلی رفتاری از رهبری مبتنی بر جنبه1565) 6[. تول13]
هایی مانند هوش  شایستگیها و  ارائه نمود. وی در مدل خود نشان داد که رهبران با ویژگی

توانند در محیط   فرهنگی، هوش اجتماعی، هوش عملی، هوش هیجانی و هوش اخالقی می
 [.96سازمانی رهبرانی اثربخش باشند ]

بیان نمود که هوش هیجانی، هوش عملی، هوش اجتماعی و ( 1556ریگو )همچنین      
می در رهبری موفق و اثربخش دارند ای از سازۀ هوش هستند که نقش مه خالقیت انواع چندگانه

(، در پژوهش خود بیان نمودند که چارچوبی از انواع چندگانه 1551) 1[. هافمن و فورست11]
بینی رهبری یکردی مهم برای پیشرو، هوش اجتماعی، هوش شناختی( 9هوش )هوش هیجانی

آفرین را رهبری تحولدرصد از واریانس  10تا  65ها میان  باشند و این نوع هوش آفرین میتحول
 [.12] دهند توضیح می

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که هوش هیجانی و هوش فرهنگی 6933مشبکی و تیزرو )     
[. همچنین فرهنگی و 65های چند فرهنگی دارند ] ای در موفقیت رهبران در محیط سهم فزاینده

بینی انی به عنوان عوامل پیش( نیز بیان کردند که هوش معنوی و هوش هیج6933همکاران )
 [.3روند ] آفرین به شمار میکنندۀ رهبری تحول

توان گفت که رهبران با دارا  با توجه به تعاریف هوش رهبران و پیشینۀ تجربی پژوهش می     
هایی مانند خالقیت، خرد و عقل، خود هدایتگری، هوش عملی،  ها و توانایی بودن شایستگی

های مختلف هوشمندانه  توانند در موقعیت ماعی و هوش فرهنگی میهوش هیجانی، هوش اجت
توان هوش رهبران را با درنظر گرفتن این ابعاد  عمل نمایند و موفق شوند. بنابراین می

های مرتبط با هر یک از این عوامل، مورد بررسی  گیری نمود. در ادامه مفاهیم و پژوهش اندازه
 قرار گرفته است.

 تفاوتنظر گرفتن احساسات و هیجانات خود و دیگران،  درتوانایی به عنوان  ،هوش هیجانی     

[. 2شود ] تعریف می در تفکر و اعمال خود آنهاو استفاده از اطالعات حاصل از  میان آنهاگذاشتن 
هوش هیجانی به شناخت فرد از خویش و دیگران، ارتباط میان فردی، سازگاری و انطباق با 

[. اهمیت مفهوم هوش 66نیاز خود و انتظارات اجتماعی وابسته است ]محیط در جهت ارضای 
گفت از سوی دانیل گلمن مطرح شد. وی می 6333هیجانی در موفقیت رهبری در سال 

های سنتی رهبری برای موفقیت رهبران کافی نیستند، بلکه رهبران اثربخش، در درجۀ  ویژگی
[. 16توانند به موفقیت دست یابند ] وند و میش باالیی از هوش هیجانی از یکدیگر متمایز می

هوش هیجانی از آنجایی که نقش مهمی در رویکرد ارتباط با رهبری دارد، به اثربخشی رهبری 

                                                 
1. Toole 
2. Hoffman and Frost 
3. Emotional inteligence 
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[. 61] های اجتماعی است کند و کلیدی برای وجود رهبری در موقعیت در سازمان کمک می
ی، ور بهرهاف را با حداکثر مدیران برخوردار از هوش هیجانی رهبرانی مؤثر هستند که اهد

 [.3سازند ] رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می

پوشی )چشم  1و دیگر خواهی 6( از دیدگاه رهبری چینی دو بعد خیرخواهی1566گیاچارد )     
داند که  کند. وی رهبری خیرخواه را رهبری می را برای هوش هیجانی بیان می کردن از خود(

فع دیگران را بر منافع خود ترجیح دهد، تصمیماتش را در راستای اهداف منصف و عادل باشد، منا
توانند به او تکیه کنند و در درجۀ  دیگران اتخاذ نماید. دیگران نیز در صورت نیاز به کمک، می

 خواه یگرددهد. از سوی دیگر وی رهبری را رهبری  اول رفاه و راحتی دیگران را اولویت قرار می
کند. همچنین در انجام  ول اخالقی پایبند است و به اشتباهات خود اعتراف میداند که به اص می

نماید و برای حل مشکالت  کارها با دیگران مشارکت و برخی امور را به کارکنان واگذار می
 [.19کند ] وجو میهای بسیاری را جست راه
 

یرانی در برابر تغییرات و های نو و نظرات جدید اشاره دارد. مد به قدرت ایجاد اندیشه، 9یتخالق
دهند که بتوانند برای هر  طور مناسب واکنش نشان میتحوالت مستمر محیط پیرامون خود به

 [.9:112های نو و جدیدی پیدا کنند ] یک از این تغییرات و تحوالت پاسخ
کننده بهتر مشکالت هستند، بلکه آنها بیشتر رهبران هوشمند نه تنها حلدر این زمینه      

توان گفت که خالقیت  بنابراین می [.10دهند ] خالقند و خالقیت را در زیردستان خود پرورش می
 [.11شکل دیگری از سازۀ هوش است که در اثربخشی رهبری مؤثر است ]

رود و  (، هوش خالقیت به عنوان جزیی از هوش موفق به شمار می1556) 2از نظر استنبرگ     
عنوان یک رهبر به خوبی عمل کنند و موفق شوند نقش خود به کند تا در به رهبران کمک می

گیری ( بیان نمود که خالقیت رهبران با دو بعد بازتاب و یکپارچگی اندازه1566[. گیاچارد )13]
 [.19شود ] می
 

ای میان مدیر و  رود که تناسب بهینه عنوان جزیی از هوش موفق به شمار میبه،0هوشعملی
دهی محیط و  کند. این تناسب بهینه از طریق تغییر یا شکل ون ایجاد میتقاضای محیط پیرام

[. بنابراین هوش عملی 13گیرد ] ها و شرایط محیطی متفاوت صورت می سازش با آن در محیط
توانایی شناسایی و درک محیط پیرامون و چگونگی تطبیق با محیط و شکل دهی آن را به مدیر 

                                                 
1. Benevolence 
2. Diminished ego 

3. Creativity  

4. Stenberg 
5. Practical intelligence 
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رای تطابق با محیط پیرامون خود نیازمند ابعاد انگیزشی مانند مدیران با هوش عملی، بدهد.  می
( دو بعد حل مسئله و 1566گیاچارد )[. 91:62باشد ] های اجتماعی، عاطفی و شناختی می جنبه

داند. حل مسئله به درک مشکل، تدوین  دانش ضمنی را از ابعاد سازنده هوش عملی رهبران می
عکاس آن در موفقیت یا عدم موفقیت نتیجه، اشاره طرحی برای حل مشکل، اجرای طرح و ان

گیری مدیر نقشی مهم دارد  دارد. دانش ضمنی، دانشی عملی و اکتسابی است که در روند تصمیم
[19.] 

 
عنوان کاربردی از هوش موفق و خالقیت است که از طریق تعادل درون فردی، به، 6عقلو خرد

آید و تعادل را در انطباق با  بلندمدت به دست می مدت وبینا فردی و عالیق برون فردی کوتاه
سازد. در واقع خرد، راهی برای تفکر  دهی و انتخاب آنها را میسر میهای موجود، شکل محیط

 [.95دربارۀ چیزها و راهی برای انجام آنهاست ]
 است و دو مؤلفۀتفکر منطقی خرد دربرگیرندۀ داشتن یک  ( بیان نمود که1566گیاچارد )     

گیرد. در نظر گرفتن جوانب یک موضوع،  را در بر می 9و نگرش باز نسبت به تجربیات 2زیرکی

ها و استفاده از تجربیات  گیری ها و نظرات دیگران و اعمال آن نظرات در تصمیم توجه به ایده
 [.19های یک رهبر موفق با شایستگی خرد و عقل است ] جدید از ویژگی

را یک ، برای خود مسئولیت یادگیری در یادگیری را دارد 2گریهدایتخود ردی که توانایی ف     
عنوان یک نکتۀ اساسی در نظر خود یادگیری را به اهداف ،ها و در اغلب فعالیتالزام تلقی نموده 

  .[11گیرد ] می
با  تعاملدر  هوشمندی ابزاری برای ایجاد یک تعریف عملیاتی از (1551) و همکاران کرر     

ای خود هدایتگری جنبه ارائه دادند و بیان نمودند که یادگیری مستقلو  گریخودهدایت یادگیری
رهبر خود هدایتگر به یادگیری  [.61شود ] ضروری از رهبری است که از درون خود فرد آغاز می

کند و  دهد و از هر ابزاری برای آموزش و یادگیری مستمر خود استفاده می عالقه نشان می
 [.19بندد ]کار میها به گیری ود را در تصمیمهای خآموخته

 
دهد تا در  رهبران این امکان را میای است که به  و مهارت ویژهتوانایی ، 5هوشفرهنگی

. این مفهوم برای [13، 1طور اثربخشی به وظیفۀ خود عمل کنند ]شرایط چند فرهنگی به
 یادگیری قابلیت را فرهنگی هوش مطرح شد. آنها 1559در سال  1نخستین بار توسط ارلی و انگ

                                                 
1. Wisdom 

2. Sagacity  
3. Open-mindedness to experiences 

4. Self-directedness 

5. Cultural intelligence 
6. Earley and Ang 



 

 19 رهبر در سازمان یهوش راهبرد یرفتار کردیرو

 تعریف الگوها این به رفتاری مناسب های پاسخ ارائۀ فرهنگی و ارتباطات میان در جدید الگوهای

یر گذاری هوش فرهنگی بر عملکرد تأث( معتقدند که 6933نیا و همکاران )[. رحیم63اند ] کرده
 [.1ته است ]ای رهبران از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگی برخاس وظیفه

توانند در ارتباط با کارکنان و  رهبرانی با شایستگی هوش فرهنگی باال می که یطوربه     
[. بنابراین هوش فرهنگی یکی از کلیدهای موفقیت رهبران در 65تر عمل نمایند ] مشتریان موفق

رد آگاهی ظاهری در موالمللی است و دربرگیرندۀ ابعاد شناختی ) ینبهای محلی و  محیط
(، فراشناختی ها های مختلف و خرده فرهنگهای اجتماعی، قانونی و اقتصادی در فرهنگ سیستم

تدوین راهبرد پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل و تغییر )
توانایی و (، انگیزشی )های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین نقشه

توانایی انجام رفتار ( و رفتاری )های فرهنگی مختلف تمایل به یادگیری و فعالیت در موقعیت
 [.1( است ]کالمی و غیرکالمی مناسب در هنگام برقراری ارتباط

 
 مؤلفههای اجتماعی دارد و توسط سه  ها و مهارت ارتباط نزدیکی با شایستگی ،1اجتماعیهوش

های  بینی رفتارها و احساسات دیگران(، مهارت و پیش )توانایی درک 1فرآیندهای اجتماعی
 2های جدید اجتماعی و سازگاری اجتماعی(، آگاهی اجتماعی )توانایی ورود به موقعیت 9اجتماعی

 [.15شود ] گیری می های اجتماعی( اندازه )آگاهی از موقعیت
ثربخش با کارکنان خود ارتباط طور ارهبرانی در آینده موفق خواهند بود که بتوانند بهبنابراین،      

ریزی، سازماندهی،  های مدیریتی )برنامه برقرار کنند. از آنجایی که هوش اجتماعی با قابلیت
[ و در ایجاد 60کند ] عملکرد رهبران را پیش بینی می[، 0هدایت و کنترل( رابطۀ مثبتی دارد ]

 [.11گذارد ] یر مهمی میتأثتوانایی رهبری در افراد 
 

مفه پژوهشمدل های تجربی  با توجه به مفاهیم هوش چندگانه رهبران و پژوهش .ومی
توان مدل مفهومی پژوهش را بر مبنای آنها طراحی نمود. هوش  گرفته در این رابطه میصورت

های هوش هیجانی، خرد و عقل، خالقیت، خود  توان با شایستگی استراتژیک رهبران را می
 6شکل گیری نمود. مدل مفهومی پژوهش در  هنگی اندازههدایتگری، هوش اجتماعی و هوش فر

 نشان داده شده است.

                                                 
1. Social intelligence 

2. Social information processing 

3. Social skills 
4. Social awareness 
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شوه
 يژتارتسا

یناجیهشوه

تیقالخ

دوخيری داي
هدشتياده

لقعودرخ

یلمعشوه

شوه
یگنهرف

شوه
یعامتجا

ياهتراهم
یعامتجا

یعامتجایها  

ياهدني رف
یعامتجا

یتخانش

يراتفر

یش یگنا

یتخانشارف هل سملح

ینم  شناد

هبزابشرگن
تایبرجت

یکريز

هبيدنمهقالع
يری داي

یگچرا کي

)شنکاو(باتزاب

یهاوخریخ

یهاوخرگيد

 
 . مدل مفهومی پژوهش6شکل 

 
 باشد: یهای زیر م شده این پژوهش به دنبال پاسخ پرسشبا توجه به مدل مفهومی ارائه

 شود؟ هایی تشکیل می ـ هوش استراتژی رهبر از چه مؤلفه
 های هوش استراتژی رهبر در چه سطحی است؟ ـ هر کدام از مؤلفه

شناختی )تحصیالت، سابقه ـ میزان هوش استراتژی رهبر تا چه حد تحت تأثیر عوامل جمعیت
 کار و سابقه مدیریتی( قرار دارد؟

 
تحقیقشناسی.روش3

ای و میدانی است و از نظر روش  پژوهش از لحاظ روش انجام پژوهش از نوع کتابخانه این     
باشد و براساس ماهیت آن از نوع پژوهش کمی است.  پژوهش، روش پیمایشی و توصیفی می

های دولتی استان کهگیلویه  نفر از کارکنان شاغل در سازمان 9955جامعۀ آماری در این پژوهش، 
حجم نمونۀ مورد بررسی از کنند.  که در مورد مدیران خود اظهارنظر می باشد و بویراحمد می

 محاسبه شده است. 922استفاده از فرمول کوکران به تعداد گیری تصادفی ساده با طریق نمونه
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مقدار  Pمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد،  Zه، نشان دهندۀ حجم جامع Nدر این فرمول      
 مقدار خطای مجاز است. eجامعه،  نسبت صفت موجود در

تحلیل قرار گرفت. پرسشنامۀ پژوهش در دو وپرسشنامه مورد تجزیه 922بنابراین تعداد      
شناختی رهبران )تحصیالت، سابقه های جمعیت بخش طراحی شده است. بخش نخست ویژگی

 3گیرد.  ر بر میهای مرتبط با متغیرهای پژوهش بخش دوم را د مدیریتی، سابقه کار( و پرسش
پرسش مربوط به  3(، 1559ارلی و انگ ) پرسش مربوط به متغیر هوش فرهنگی از پژوهش

پرسش مربوط به سایر متغیرهای پژوهش  21( و 1550) 6هوش اجتماعی از پژوهش جیانلوگیانی
[ و مطابق با جامعۀ مورد بررسی 63،15،19( برگرفته شده است ]1566گیاچارد )  از پژوهش جفری

 سازی و توزیع شده است. بومی
هایی در اختیار تعدادی از اساتید  ها، پرسشنامه برای سنجش روایی محتوایی و ظاهری گویه     

ها قرار گرفت و با اعمال پیشنهادات و نظرات آنها، روایی  رشتۀ مدیریت و رهبران سازمان
 محتوایی و ظاهری پرسشنامه تأیید گردید.

استفاده از آزمون تحلیل عاملی و بر مبنای دو شاخص سطح معناداری روایی سازه نیز با     
گیری مورد سنجش قرار گرفت. زمانی که سطح معناداری بارتلت  بارتلت و آماره کفایت نمونه

درصد را داشته باشد،  15گیری مقداری بیشتر از  درصد و آماره کفایت نمونه 0مقدار کمتر از 
 [.61گردد ] روایی سازه تأیید می

آورده شده است که مقادیر این دو شاخص، تأیید  6جدول نتایج حاصل از روایی سازه در      
دهد. برای پایایی پرسشنامه نیز از روش ضریب آلفای  روایی سازه متغیرهای پژوهش را نشان می

( است که 13/5رسشنامۀ این پژوهش برابر مقدار )کرونباخ استفاده شده است. مقدار پایایی کل پ
 (.6جدول درصد را دارد ) 15دهد. بدین دلیل که مقداری بیشتر از  پایایی قابل قبولی را نشان می

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Gianluca Gini   
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 ه پژوهش. نتایج بررسی روایی سازه و پایایی پرسشنام6جدول 

 
ها.تحلیليافته4

 91درصد خدماتی و  23های مورد بررسی  دهد که از سازمان ها نشان می تحلیل دادهوتجزیه     
های  باشند. سایر ویژگی می لهأمتدرصد تولیدی بودند. رهبران مورد بررسی نیز همگی مرد و 

آورده شده  1جدول  تی دراین رهبران براساس متغیرهای تحصیالت، سابقۀ کار و سابقۀ مدیری
 است.
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 . سیمای رهبران مورد بررسی1جدول 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

نشان داده شده است.  9جدول وضعیت متغیرهای پژوهش برای رهبران مورد بررسی در      
هستند و  برخورداردهد که رهبران از هوش استراتژی متوسط  ل از این جدول نشان مینتایج حاص

از میان متغیرهای سازندۀ هوش استراتژی رهبران، متغیر خودهدایتگری در یادگیری دارای 
( است. نمرۀ 61/9( و متغیر هوش فرهنگی دارای کمترین میانگین )00/9بیشترین میانگین )

(، 26/9ند از: هوش عملی )اترتیب عبارتبرای رهبران مورد بررسی، بهمیانگین سایر متغیرها 
 (.10/9( و هوش اجتماعی )13/9(، خالقیت )91/9) و عقل(، خرد 93/9هوش هیجانی )

 
 . میزان متغیرهای هوش استراتژیک رهبر9جدول 

رتبهازنظرمیانگینمیانگینانحرافمعیارابعاد

 2 93/9 36/5 یجانیهوش ه

 1 13/9 13/5 خالقیت

 9 91/9 30/5 خرد و عقل

 6 00/9 6 خودهدایتگری در یادگیری

 1 26/9 39/5 هوش عملی

 3 61/9 12/5 هوش فرهنگی

 1 10/9 03/5 هوش اجتماعی

 0 90/9 12/5 هوش استراتژیک رهبر









درصدتحصیالترهبردرصدنوعفعالیتسازمان

 91 کارشناسی 91 تولیدی

 20 کارشناسی ارشد 23 خدماتی

 63 دکتری 61 آموزشی

  9 سایر

 درصد سابقه مدیریتی درصد سابقۀ کار

 13 سال 0کمتر از  2 سال 0ز کمتر ا

 21 سال 65-0 0 سال 0-65

 11 سال 15-65 26 سال 65-15

 3 سال 15بیشتر از  05 سال 15بیشتر از 
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شده در این پژوهش یک مدل مفهومی ارائه اعتبارسنجیو زمونمدلمفهومیپژوهش.
منظور سنجش هوش استراتژی رهبر طراحی شده است. برای آزمون گیری است که به مدل اندازه

استفاده شده  15نسخه  6سازی معادالت ساختاری در نرم افزار ایموس این مدل از روش مدل
ار گیرد. پیش از آزمون مدل، بایستی اعتبار این مدل توسط روایی همگرا مورد بررسی قر است.

گیری که ویژگی مرتبطی را  روایی همگرا از طریق بررسی همبستگی میان دو یا چند ابزار اندازه
 شود. نمایند، تعیین می گیری می اندازه

گیری کنند الزمۀ روایی همگرا این است که  ی، یک سازه را اندازهیها مؤلفهبه بیان دیگر، اگر      
های   ییدی یک سطحی برای سازهتأیجه در تحلیل عاملی با هم همبستگی داشته باشند. در نت

چند بعدی، از یکسو باید میان ابعاد اصلی مدل، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشته باشد و 
 [.63باشند ] 0/5از سوی دیگر تمام بارهای عاملی بیشتر از 

هی از با برازش مدل تحلیل عاملی یک سطحی، مشخص گردید که تنها عامل آگا     
باشد، بنابراین از مدل  درصد می 0های متغیر هوش اجتماعی دارای بار عاملی کمتر از  شاخص

گردد. در مرحلۀ بعدی مدل در دو سطح مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایج  حذف می
های هوش فرهنگی به دلیل بار عاملی  حاصل از آزمون نشان داد که عامل رفتاری از شاخص

درصد از مدل بایستی حذف گردد تا روایی همگرای مدل تأیید شود. در نتیجه مدل  0ز کمتر ا
 آورده شده است. 1شکل صورت ها به  نهایی پژوهش پس از حذف این شاخص

کند. پس از تأیید روایی  ها روایی همگرا مدل نهایی را تأیید می تحلیل دوبارۀ دادهوتجزیه     
همگرا، نتایج حاصل از برازش مدل پژوهش، پیشنهادهایی از طریق ایجاد روابط میان متغیرهای 

 کنند.  خطا برای بهبود مدل ارائه می
برازش برای مدل نهایی های  افزار بر روی مدل، شاخصپس از اعمال پیشنهادهای نرم     

شده، نشان از تأیید مدل پژوهش دارند. برای مثال، ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد  اصالح
(RMSEA)  (.523/5باشد ) درصد می 65دارای مقداری کمتر از 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Amos  
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 13/6برابر مقدار  (CMIN/df) همچنین مقدار کای اسکور به هنجار شده به درجه آزادی     
های  قداری میان دو عدد یک و سه را به خود اختصاص داده است. سایر شاخصاست که م

[. 6باشند ] درصد را دارا می 35مقداری بیشتر از مقدار قابل قبول 1شکل برازش آورده شده در 
های تجربی  ست و دادهدهد که مدل از برازش بسیار مناسبی برخوردار ا این نتایج نشان می

 دهند. گردآوری شده، مدل نهایی پژوهش را مورد تأیید قرار می
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GFI=0.96; AGFI=0.90; NFI=0.98; CFI=0.97; RFI= 0.99; IFI=0.99; RMSEA=0.048;CMIN/df= 1.78 

 الحات. مدل نهایی پژوهش پس از اعمال اص1شکل 
 

شده پس از برازش مدل، معناداری بارهای عاملی بر آورده شده برای هر یک از روابط تدوین     
 (. 2جدول اند ) ها و ابعاد مورد بررسی قرار گرفته بین شاخص
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 برآورد شده. بررسی معناداری بارهای عاملی 2جدول 

 t-value p-valueبارعاملیبر وردشدهرابطهموردبررسیرابطه

 *** - 36/5 هوش هیجانی هوش استراتژی  6

 *** 60/11 55/6 خالقیت هوش استراتژی  1

 *** 11/19 30/5 خرد و عقل هوش استراتژی  9

 *** 10/16 33/5 هوش عملی هوش استراتژی  2

 *** 91/15 33/5 دهدایتگریخو هوش استراتژی  0

 *** 19/60 35/5 هوش فرهنگی هوش استراتژی  1

 *** 11/61 33/5 هوش اجتماعی هوش استراتژی  1

 *** 51/15 31/5 خیرخواهی هوش استراتژی 3

 *** - 33/5 دیگرخواهی هوش استراتژی 3

 *** - 31/5 یکپارچگی خالقیت استراتژی 65

 *** 63/60 13/5 بازتاب خالقیت 66

 *** - 39/5 زیرکی خرد و عقل 61

 *** 93/90 31/5 تجربیات خرد و عقل 69

 *** 96/90 31/5 حل مسئله هوش عملی 62

 *** - 39/5 دانش ضمنی هوش عملی 60

 *** 15/61 30/5 فراشناختی هوش فرهنگی 61

 *** 93/60 13/5 شناختی هوش فرهنگی 61

 *** - 13/5 یانگیزش هوش فرهنگی 63

 *** - 33/5 فرآیندها هوش اجتماعی 63

 *** 96/69 11/5 ها مهارت هوش اجتماعی 15

 
درصد معنادار  33دهد که تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  نشان می 2جدول      
شده روابط موجود در مدل هوش بی گردآوریهای تجر توان بیان نمود که داده باشند و می می

توان بیان  کنند. همچنین با توجه به بارهای عاملی برآورده شده می استراتژی رهبر را تأیید می
یر تأثگیری هوش استراتژی رهبران، متغیرهای خالقیت و هوش عملی بیشترین  نمود که در اندازه

هوش هیجانی، هوش فرهنگی ، هوش اجتماعی را دارند و به ترتیب سایر متغیرهای خرد و عقل، 
 گذارند. گیری هوش استراتژی می و یادگیری خود هدایت شده بیشترین اثر را در اندازه

های رهبران )سابقه کار،  در این پژوهش رابطۀ میان میزان هوش استراتژی رهبران و ویژگی     
منظور سنجش این روابط ست. بهسابقۀ مدیریتی، سطح تحصیالت( نیز مورد بررسی قرار گرفته ا
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استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون برای هر یک  6سویهاز آزمون تحلیل واریانس یک
 آورده شده است. 0جدول های رهبران مورد بررسی در  از متغیرهای مربوط به ویژگی

 
 های متغیرهای جمعیت شناختی و هوش استراتژیک رهبر . آزمون مقایسه میانگین0جدول 

فر یهسطحمعناداري(F ماره زمونفیشر)متغیر

 رد 62/5 13/6 سابقۀ کار

 پذیرش 555/5 11/1 سابقۀ مدیریتی

 پذیرش 56/5 51/0 سطح تحصیالت

 
دهد که میان متغیر سابقۀ کار با میزان هوش استراتژی   نشان می 0جدول نتایج حاصل از      

باشد. در  درصد می 0داری بیشتر از مقدار  رهبر رابطه وجود ندارد. بدین دلیل که مقدار سطح معنی
مقابل، میان متغیرهای سابقۀ مدیریتی و سطح تحصیالت با میزان هوش استراتژی رهبر رابطۀ 

وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش سابقۀ مدیریتی و سطح تحصیالت، نمرۀ هوش  معناداری
 یابد. استراتژی رهبران افزایش می

 
 یريوپیشنهاد.نتیجه5

توان هوش  این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش صورت گرفته است که چگونه می     
های پیشین در زمینۀ رهبری و  پژوهش گیری کرد. برای این منظور استراتژی رهبران را اندازه

های مختلف هوش رهبر شناسایی گردید و در مدل  هوش مورد بررسی قرار گرفت و جنبه
های  های آنها نشان داده شد. سپس داده شده ارتباط میان این ابعاد و شاخصمفهومی ارائه

تحلیل قرار ویهسازی معادالت ساختاری مورد تجزگردآوری شده با آمار توصیفی و روش مدل
ریزان سازمان به منظور انتخاب،  تواند راهنمایی عملی برای برنامه گرفت. نتایج این پژوهش می

 آموزش و ارتقاء رهبران آینده سازمان باشد.
نتایج حاصل از برازش نهایی مدل پژوهش حاکی از آن است که هوش استراتژی رهبران از      

د و عقالنیت، هوش هیجانی، هوش فرهنگی، هوش متغیرهایی خالقیت، هوش عملی، خر
( در 1566که گیاچارد ) طور همانشود.  گیری می اجتماعی و خودهدایتگری در یادگیری اندازه

پژوهش خود هوش هیجانی، خالقیت، خود هدایتگری، خرد و عقل و هوش عملی را جزو هوش 
یرگذاری این متغیرها تأثنکه وجود [. در این پژوهش نیز عالوه بر ای19استراتژی رهبران دانست ]

گیری هوش استراتژی رهبران مورد تأیید قرار گرفت؛ لزوم توجه به عوامل رفتاری  در اندازه
گیری هوش رهبران مهم شمرده شده  دیگری مانند هوش فرهنگی و هوش اجتماعی در اندازه

                                                 
1. One-way ANOVA 
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(، روچستیوهل و 1561های بویاتزیس و همکاران ) های این پژوهش با نتایج پژوهش است. یافته
که ابعاد هوش رهبران را در عملکرد،  (1551هافمن و فورست ) ( و1565(، تول )1566همکاران )

 .[12، 96، 13، 60ی دارد ]همخواندانند،  اثربخشی و موفقیت رهبران مؤثر می
ز دهد که مدیران در زمینۀ هوش فرهنگی و هوش اجتماعی ا ها نشان می نتایج توصیفی داده     

نمرۀ میانگین کمتری برخوردار هستند و در زمینۀ یادگیری خود هدایت شده و هوش عملی دارای 
باشند اما مانند سایر متغیرها، میانگینی در حد متوسط دارند. بنابراین در  باالترین میانگین می

تمامی ابعاد هوش استراتژی، مدیران مورد بررسی از هوش متوسطی برخوردارند و در نتیجه 
کارهای وریزان سازمانی بایستی با تعریف ساز هوش استراتژی متوسطی دارند. درنتیجه، برنامه

ی سازنده ها مؤلفهآموزشی و پژوهشی زمینۀ الزم را برای تقویت کلی هوشمندی استراتژیک و 
عالوه، در میان متغیرهای سازندۀ هوش استراتژیک، خالقیت و هوش به .نمایندفراهم آن را 
گیری هوش استراتژی رهبران هستند که توجه بیشتر به این  ترین متغییرها در اندازه ز مهمعملی ا
 تواند مؤثر واقع شود. در افزایش هوش رهبران می ها مؤلفه
دهد، متغیر هوش فرهنگی و  که نتایج پژوهش پس از برازش نهایی مدل نشان می طور همان     

ن صورت که هوش فرهنگی به مانند پلی، ارتباط میان هوش اجتماعی با هم ارتباط دارند. به ای
کند و رهبران بایستی با در نظر گرفتن  هوش هیجانی و موفقیت رهبران جهانی را فراهم می

های موجود در محیط کاری با ابزارهای مناسب از جمله هوش هیجانی و  ها و چالش فرصت
 [.65هوش فرهنگی در ارتقای سازمان خود تالش کنند ]

شود. از آنجایی که  همچنین ارتباط میان دو متغیر خرد و هوش هیجانی نیز پیشنهاد می     
فردی توجه بسیاری فردی و عالیق برونرهبری با شایستگی خرد به تعامالت درون فردی، بین

شناخت  های هوش هیجانی که شامل یستگیشاتواند مهارت بیشتری در  دارد، از این طریق می
 دیگران، ارتباط بین فردی، سازگاری و انطباق با محیط به دست آورد.فرد از خویش و 

یافتۀ دیگر این پژوهش آن است که سطح تحصیالت و سابقۀ مدیریتی با میزان هوش      
استراتژی رهبران رابطه دارد که افزایش در هر یک از آنها، به افزایش در هوش رهبران منجر 

ریزان  گذاران و برنامهتوان پیشنهادهایی برای خط مشی هش میهای پژو با توجه به یافته شود. می
 مدیریتی ارائه نمود:

های دولتی را مورد ارزیـابی و   توان هوش استراتژی مدیران در سازمان استفاده از این مدل میـ با
گیـری کـرد. از آنجـایی کـه      سنجش قـرار داد و در مـورد عـزل و نصـب ایـن مـدیران تصـمیم       

هـای عمـومی و    ای، شایسـتگی  یی موظفند در انتخاب و انتصاب مـدیران حرفـه  های اجرا دستگاه
مـدیریت را در نظـر بگیرنـد و     تخصصی و صالحیت اخالقی و رفتاری فرد یا افراد منتخب پست
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تواند با توجه به این الزام قـانونی،   این مدل می آنگاه نسبت به انتخاب و انتصاب آنها اقدام نمایند.
 های رهبران مورد استفاده قرار گیرد. برای تعیین شایستگیعنوان مبنایی به
یی از ها مؤلفهدهد که مدیران در چه  سنجش هوش استراتژی رهبران با این مدل نشان میـ 

باشد. اگر هدف کالن  یی از آن دارای ضعف میها مؤلفههوشمندی دارای قوت و در چه 
توان از نتایج این پژوهش در  ن باشد، میریزان استانی و کشوری تقویت هوشمندی رهبرا برنامه
توان متناسب با نقاط ضعف ابعاد  های متفاوت برای تقویت آن استفاده نمود و می محیط

 های آموزشی الزم را برای مدیران انتخاب نمود. هوشمندی، برنامه

کان های دولتی اجرا نمود. در این صورت ام طور ساالنه در دستگاهتوان این مدل را به ـ می
های مختلف برای  تحلیل روند و مقایسۀ ابعاد هوش استراتژیک مدیران، طی یک دوره و یا دوره

 شناخت مدیران هوشمند امکان پذیر خواهد بود.

شود سایر پژوهشگران با ارزیابی و شناخت مدل هوش استراتژیک  همچنین پیشنهاد می     
عتبار و توسعۀ این مدل اهتمام ورزند و های خصوصی و نهادهای دیگر، بر ا رهبران در سازمان

گیری استراتژی مدیران،  یرگذاری ابعاد هوش استراتژی رهبران را در کیفیت تصمیمتأث
 ی عملکرد مورد بررسی قرار دهند.ها مؤلفههای تفکر استراتژی و سایر  قابلیت
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 جدول ضمایم. پرسشنامه پژوهش
متغیرهايپژوهششرح

 کند با همه منصفانه و عادالنه رفتار می 6

ی
واه

رخ
خی

 

ی
جان

هی
ش 

هو
 

 توانم روی مدیر حساب کنم تا در هنگام نیاز به من کمک کند می 1

 داند دی برای خود میموفقیت همکارانش را تهدی 9

 دهد در درجه نخست به رفاه و راحتی خود اهمیت می 2

 کند تصمیماتش را در راستای سود شخصی خود اتخاذ می 0

 گوید صادق است و به من دروغ نمی 1

ی
واه

رخ
یگ

د
 

 تمایل دارد به اشتباه خود اعتراف کند 1

 کند به مشارکت دیگران و یا کمک دیگران اذعان می 3
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 دهد تا ایراد آن آشکار شود تصمیمات خود را مورد پرسش قرار نمی 61

 اندیشد و تصمیماتش حساب شده است خوب می 63

 کند گیری برای قضاوت عجله نمی در هنگام تصمیم 63

 کند یمای که همواره داشته است، انجام  تصمیمات را بر اساس شیوه 15
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 تندبه طور مداوم به دنبال یادگیری هس 91

 کند از هر ابزاری برای آموزش و یادگیری خود استفاده می 99

 بندد ها به کار می گیرد و در تصمیم از رویداد های جاری، یاد می 92
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 کند قبل از اقدام در مورد تصمیمات خود فکر می 93

 کند یمگیری تعیین  یک زمان منطقی را بر اساس اطالعات برای تصمیم 93
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