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Abstract 

Strategic intelligence is one of the key factors in optimizing the decisions of senior leaders. During the 

synergy of knowledge management, competitive intelligence and business intelligence, strategic 

intelligence is mentioned as one of the key determinants of successful decision making that provides 

valuable information and knowledge necessary for strategic organizational decisions. The research 

method is descriptive-correlational and survey with a statistical population of 3,000 project management 

experts and leaders of construction industry organizations that are members of the Iranian Project 

Management Association. Using simple random sampling method and Cochran's formula, 341 people 

Statistical sample titles were selected. This research is one of the applied researches in terms of purpose. 

The method of data collection is library and field and in order to collect information, questionnaire and 

interview tools were used and the research findings were analyzed using statistical methods of 

correlation and regression analysis. After examining the concepts of strategic intelligence and leadership 

and strategic management, the results showed that there is a significant relationship between strategic 

intelligence and leadership and their factors with the implementation of strategy in project-oriented 

organizations and considering their relationship and impact on strategy implementation. Organizations 

It is essential that project-oriented organizations use system thinking with a slight change in the 

organizational leadership system and use artificial intelligence systems to implement strategy in their 

projects. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between strategic 

intelligence and leadership in implementing the strategy of project-based organizations. 
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 پروژه محور یسازمانها یاستراتژ یدر اجرا یو رهبر کیرابطه هوش استراتژ یبررس 

 3، بابک زمانزاده 2ور هی، بهنود برما1یالموت  یمتول  هیهان

 گرمسار   ،یعالء الدوله سمنان  یپروژه و ساخت، موسسه آموزش عال  تیری کارشناس ارشد مد  -1

 ران یدانشگاه هنر، تهران، ا  ، یو شهرساز   یپروژه و ساخت(، دانشکده معمار  تیری)مد  یمعمار   یگروه فناور  یعلم  اتیو عضو ه  اریاستاد  -2

 مدرس تهران  تیپروژه و ساخت دانشگاه ترب  تیریمد  یدکترا  یدانشجو  -3

 1401مرداد   12 :نی آنال انتشار  تاریخ ؛ 1401مرداد  12 :رشی پذ تاریخ  ؛ 1401مرداد  09 ی:بازنگر  تاریخ ؛1401مرداد  04 :افتیدر  تاریخ

 چکیده

  ی دانش، هوش رقابت   تیری مد  ییرهبران ارشد است. در خالل هم افزا  یریگ  میتصم  یساز  نهیاز موارد به  یکی  کیهوش استراتژ

که اطالعات با    شودیم  ادیموفق    یریگ  میتصم  یدی کنندگان کل  نییاز تع  یکیبه عنوان    کی از هوش استراتژ  یو هوش تجار

و   یهمبستگ  -یفی. روش پژوهش توصکندیفراهم م  یسازمان  کیاستراتژ  یهای ریگ  میتصم  ی ارزش افزوده و دانش الزم را برا

ساز که عضو   صنعت ساخت و   ی هاپروژه و رهبران سازمان  ت یرینفر از خبرگان مد  3000آن    یاست که جامعه امار  یشیمایپ 

نفر به    341کوکران تعداد  رمولساده و ف ی تصادف یریو با استفاده از روش نمونه گ باشد یهستند، م رانیپروژه ا  تیریانجمن مد

اطالعات به صورت   یروش جمع آور  باشد یم  یکاربرد  قاتیهدف جزو تحق  ثیپژوهش از ح  نیانتخاب شدند. ا   یعنوان نمونه آمار

  ه پژوهش با استفاد  یهاافتهیاطالعات از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده و    یاست و به منظور گردآور   یدانیو م  یاکتابخانه

 یو رهبر  کی هوش استراتژ  م یمفاه  یقرار گفت. پس از بررس  لیو تحل  هیمورد تجز  ونیرگرس  لیو تحل  یهمبستگ  یآمار  یاز روشها

در   یاستراتژ   یعوامل آنان با اجرا  نیو همچن  یو رهبر  کیهوش استراتژ  نیپژوهش نشان داد که ب  جینتا  ک،یاستراتژ  تیریو مد

ها  سازمان  یاستراتژ   یاجرا  یآنها بر رو  ریوجود دارد و با در نظر گرفتن ارتباط و تأث  یدارپروژه محور ارتباط معنا  یهاسازمان

با تغ  یهااست که سازمان  یضرور تفکر س  ،ی سازمان  یرهبر  ستمیدر س  ی جزئ  رییپروژه محور  نما  یستمیاز  از    ند یاستفاده  و 

رابطه   یرو هدف پژوهش حاضر بررس  ن ی. از اندینما  دهخود استفا  یهادر پروژه  یاستراتژ   یاجرا  یبرا  ی هوش مصنوع   ی هاستم یس

 پروژه محور است. یهازمانسا یاستراتژ یدر اجرا یو رهبر کیهوش استراتژ

 :کلیدی  کلمات

 ی ستمیتفکر س، یرهبر، کیهوش استراتژ، یاستراتژ یاجرا ،کیاستراتژ تیریمد
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 مقدمه . 1

 هستند. رهبری و مدیریت جدید یهاوهیش نیازمند هاسازمان است، تغییر حال در سرعت به که کار و کسب دنیای امروزه

 از باشند. یکی آماده ،شودیم مواجه آنها با سازمان که ییهافرصت و تهدیدات جدید، یهاچالش با مقابله برای مدیران بایستی

استراتژیک کند کمک تغییرات این به پاسخ در سازمان رهبران و مدیران به تواندمی که ییهاصه یخص مهمترین  .است هوش 

 دولتی یهاسازمان در را موفق مدیران و رهبران ممتاز خصوصیات که است هاییتوانایی از سیستمی به مربوط استراتژیک هوش

است. در   هوش استراتژیک یکی از موارد بهینه سازی تصمیم گیری رهبران ارشد(.  Maccoby 2010کند )می توصیف صنعتی و

رقابتی و هوش تجاری   دانش، هوش  افزایی مدیریت  تعیین کنندگان کلیدی  خالل هم  از  به عنوان یکی  استراتژیک  از هوش 

العات، هوش و دانش در تعامل  . عبارت هوش استراتژیک اغلب با عبارات دیگری مانند داده، اطشودیم تصمیم گیری موفق یاد  

 .(Abbaspour & etal, 2015) است

 داده قرار را مدنظر سازمان  ارشد گیرندگان تصمیم نیازهای استراتژیک (، هوش2006)  2( و لیبوویتز1996)  1اه میلریدگازد

 تغییرات بالقوه از اگاهی در مدیران توانایی در  توانی م استراتژیک را هوش  تمرکزدارد. ارزش  گرانه پویش یهات یفعالروی   بر و

 هایگیری تصمیم  زمان را در ذاتی یهایدگیچ یپ  این که هستند مدیرانی نیازمند هاسازمان ن،میا دانست. در این سازمان محیط در

 افزایش را عملکرد آنهاو   تضمین را هاسازمان بقا  تا است مدیریت از جدیدی  سبک نیازمند این که کنند. تفکیک و مهم لحاظ

رقابتی،   هوشمندی شود.رقابتی می هوشمندی آمدن وجود هب سازمانی، موجب رهبران استراتژیک (. هوش1392،  دهد )پورکیانی  

 و دارند دسترسی به آن نیاز خود فراخور به  سازمان سطوح  تمام  است که افراد اطالعات سازیذخیره و آوری، پردازش جمع  هنر

 ارزیابی استراتژیک، هوش .کند یم آنها حفاظت   از رقابتی تهدیدهای مقابل و در دهند شکل را خود آینده کند کمک می آنها به

و تازه  محصول جدید هایجایگزینی رقبا، ساختار، در  از تغییرات که است زمانی مشخص بازه در رقابتی استراتژی در تغییرات

 (.1387دوست و قاسمی )وظیفه است  شده حاصل صنعت واردهای

 ادبیات پژوهش  . 2

استراتژیک استراتژیک، هوش حاصل فرآیناستراتژی رهبری است. رهبری   موفقیت مطلوب بر اثرگذاری برای است دیک، 

 طریق از منابع، هدایت تخصیص سازمانی، فرهنگ تأثیرگذاری بر با گیرد ومی قرار استفاده رهبران مورد وسیله به که اندازچشم

سر اجماع و گذاریسیاست جهانی بر  مبهم محیط  اطمینان و پیچیده،  نوعیاش رهبری، نوع این است. همراه غیرقابل   مل 

 و فرهنگهای سازمان ذینفعان ها،برنامه ی شخصیتی،هاتفاوت تمایالت، کلیه گرفتن نظر که با در استراتژیک است گیریتصمیم

شود. رهبری یعنی هنر  رهبری یکی از پنج وظیفه اصلی مدیران محسوب می(.  1386ادی  پور و مریابد )سهرابمی مختلف تحقق

ف  ای را در چارچوب اهداشدههای از پیش تعیینصورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیتها بهکه آن نفوذ بر زیردستان به نحوی 

که در مقابل، برخی، رهبری  کنند درحالین قلمداد مینظران، رهبری را یکی از وظایف مدیرامعینی انجام دهند. برخی از صاحب

از مدیریت می مدیران سازمانان سازماندانند و معتقدند که رهبررا بسیار فراتر  الزاماً  از ها  نیستند. بنابراین رهبری جزئی  ها 

کسانی   عنوان به سازمانی انرهبر  .ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر استنامهمدیریت است و این وظیفه مانند بر

 در را  بتوانند سازمان تا هستند متوازن  و انههای چندگ نیازمند توانمندی دارند، عهده به را  سازمانی هدایت و الگودهی نقش که

 برخوردار چندبعدی یکپارچه و قوی، هوشمندی از بایستی کار فعلی و کسب  دنیای دهند. رهبران را توسعه آن و دارند نگه پویایی

 (.1388کنند )سلطانی  اتخاذ مناسبی و هماهنگ بتوانند تصمیمات تا باشند

ها، منابع  ی فعالیت و مسیر حرکت سازمان در درازمدت که با خلق مزیتیعنی »دامنه  اتژیاستر  بنا بر تعریف جانسون و شولز

  ( 1392آورد )پور کیانی، رحمتیان،  برانگیز به دست مینیازهای بازار و انتظارات ذینفعان در محیطی چالش  نیتأمالزم را برای  

 

1 Miller 
2 Liebowitz 
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  هاچالششدن موقعیت سازمانی برای کنترل آینده،    بهترنگی  در موقعیت کسب و کار نقش اصلی هوش استراتژیک تاکید بر چگو

. هوش استراتژیک یکی از موارد بهینه سازی تصمیم گیری رهبران دهد یمیی است که موفقیت سازمان را افزایش  هافرصتو  

ن تعییاز    ارشد است که در خالل هم افزایی مدیریت دانش، هوش رقابتی و هوش تجاری از هوش استراتژیک به عنوان یکی

. هوش استراتژیک اغلب با مفاهیمی همچون داده، اطالعات، هوش و دانش در  شودیم کنندگان کلیدی تصمیم گیری موفق یاد  

ی  اجداگانه. از طرفی تفکر استراتژیک را به عنوان سبک  کندیمتعامل است؛ و در حوزه تصمیمات استراتژیک نقش کلیدی ایفا  

که یک فرایند تحلیل، ارزیابی    کنندیمکر از قبیل تفکر سیستمی، شهودی، تحلیلی و ... مطرح  ر تف دیگ  از اندیشیدن، در برابر انواع

ی ممکن آینده، خلق چشم انداز از آینده سازمان، توسعه ابزارها و هاتیوضعو بازتاب طبیعت کسب وکار، درک موقعیت فعلی و  

دادهاروش وزن  انداز،  این چشم  به  برای دستیابی  به ی ممکن  است    ها انتخاب  ن  نحوه عمل کردن  گیری در مورد  تصمیم  و 

 (1389)پورصادق, خاتمی و سیاحت خواه، 

  ی دهه  MISهای گزارش دهی  رواج یافت که در سیستم  1991  یدههواژه هوش استراتژیک توسط گروه گارتنر در اواسط  

ها به اطالعات و تبدیل اطالعات به دانش  بدیل دادهها و فرایندهای تدارد. هوش استراتژیک شامل ابزارها، فنّاوری  شهیر  1970

تواند به افزایش  گیری میگیری در سازمان است. وجود فنّاوری مناسب برای حمایت از تصمیمسازی تصمیمای بهینه موردنیاز بر

البته  ها ستم یسمان کمک نماید. چنین  گیرندگان در یک سازهای تصمیمقابلیت انتخاب استراتژی  یی مورد نیاز مدیران است؛ 

تا سیستم   کند یم دارای اهمیت بسیار است و کمک    ها ستم یسری راهکارهای مناسب در ساخت موفق این گونه  درست و به کارگی

توجه به مطالب ذکر شده محقق در نظر دارد به  ساخته شده در سازمان مورد استفاده بهتر کاربران قرار گیرد. از این رو و با  

 دازد.ستراتژیک و رهبری در اجرای استراتژی سازمانهای پروژه محور بپربررسی رابطه هوش ا

ضروری به نظر    هاسازمانبا توجه به اهمیت مبحث استراتژیک در سازمانها، بررسی مسائل تأثیرگذار بر اجرای استراتژی در  

افزایش سرسدیم ن به اهداف دارد جدی به نظر رعت تغییرات، نیاز به مسائلی از جمله هوش که نقش مهمی در رسید. و با 

که تا بتوانند با    کندیم . هوش استراتژیک تصویر کاملی از وضعیت و شرایط فعلی و آتی سازمان را برای مدیران ایجاد  رسدیم

مین علت افراد سازمان به خصوص رهبران نیازمند حضور و تصمیمات به موقع موجب رشد و توسعه سازمان خود شوند. و به ه 

مات استراتژیک خود هستند تا وظایف خود را  ش در راستای تحقق و بهرگیری از هوش استراتژیک برای اتخاذ تصمیپرورش هو

 ( 1391 نظریان،پور کیانی و برسانند )به طور کامل به انجام 

 جامعه در را وریارتقاء بهره که چرا هستند آن پی در سازمانها مدیران هک است اهدافی مهمترین  از  یکی اجرای استراتژی

می سازمان و خدمات کیفیت ارتقاء همچنین و ملی اقتصاد ارتقای باعث و سازدفراهم  امروزه   خواهد هاتولید  واقع  در  شد. 

 گفت، مدیرانی توانمی (. پس1392)صالحی نژاد  دارند   تأکید آن  بر و بوده واقف این موضوع اهمیت بر واندیشمندان نظرانصاحب

 را شناسایی شودمی سازمان برای ،هافرصت و تهدیدات به منجر که را تغییراتی توانندیم هستند  هوش استراتژیک دارای که

 با کرده، ترسیم را شوند سو هدایت آن افرادبه دارند قصد که را اندازی چشم و سازمانشانآینده   قادرند هاآن  همچنین کنند.

سازند و   توانمند و برانگیخته را هاآن و داده مشارکت انداز سازمان چشم تدوین در را و آنان کرده مشورت مندترند توان  که افرادی

 یهاشکست  از باالیی درصد که شده دیده گردیده، انجام که های علمیهای خود به کار بگیرند. در بررسیدر روند اجرای استراتژی 

 از یکی همواره های سازماناجرای استراتژی  که یآنجای بنابراین از است، بوده و ناشایسته ناکارآمد مدیریت آمد پی هاسازمان

استراتژیک  هوش یهامؤلفه  که اهمیتی حائز  ریتأث و استراتژیک هوش اهمیت به بنا  هست و و بوده ی مدیرانهادغدغه و مسائل

 مدیریت علم رجدید د از موضوعات یکی استراتژیک هوش اینکه به توجه با همچنین و گذاردمی های سازماناستراتژی اجرای   بر

و رهبری در   استراتژیک  هوش بین  رابطه  بررسی به که نمایدمی ضروری  لذا ی آنهامؤلفه باشد و همینطور اهمیت رهبری و  می

 این  تقویت به نسبت بتوانند هاسازمان یارابطه  چنین احراز صورت  در تا شود پرداختههای پروژه محور  اجرای استراتژی سازمان

 عمل آورند. به را مقتضی اقدامات نمدیرا متغیرها در

، بنابراین بررسی این دو  اندنشدهمبحث هوش استراتژیک و رهبری بصورت توأم تا کنون بررسی    رسدیمهمچنین به نظر  

 ی پروژه محور، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.هاسازمانمقوله به همراه هم و تأثیر آنها بر اجرای استراتژی 
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  توانمندسازی  با  ها   سازمان  مدیران  رهبری  سبک  بین  رابطه  بررسی"( در پژوهش خود با عنوان  1397مکاران )فخیمی و ه

  بر   ای  اثرعمده   توانمندسازی  محیط  که  دهد   می   نشان   ج پژوهش ه بررسی این موضوع پرداخته است. نتایب  "سازمان  آن   کارکنان

  توعی   افرین،تبادلی  تحول  رهبری   درواقع.شود  می  بیشتر  کارایی  سطح  به  ها  پروژه  در  این  و  دارد  وظیفه  انجام  جهت  دغدغه

  تضمین   را  سازمان  منافع   متقابال   نیز  کارکنان  تا   بیاندیشد   کارکنان  منافع  به  که  کند   می   ایجاد  سازمان  کارکنان  در  توانمندسازی

 . نمایند

  های   کتابخانه  سازمانی   چابکی   بر  نمدیرا  استراتژیک  هوش  تأثیر   "( در پژوهش خود با عنوان  1397شمس جاوی و همکاران )

نتایج کلی تحقیق حاکی  به بررسی این موضوع پرداخته است.    "کتابداران  دیدگاه   از  تهران  شهر  دولتی   جامع   های   دانشگاه   مرکزی

ش توانند با به کارگیری هواز آن بود که هوش استراتژیک بر کاربرد دانش تأثیر مثبت داشته و اعضای هیأت علمی دانشگاه می

ساز  گذاری آن، زمینهبادل و به اشتراکاستراتژیک در فرایند تصمیمات سازمانی جهت تولید و توزیع دانشِ به روز، حفظ دانش، ت

 .ها شوند های مدیریت دانش در دانشگاهاجرای موفق سیستم

  های   کتابخانه  سازمانی  کیچاب  بر  مدیران  استراتژیک  هوش  تأثیر  "( در پژوهش خود با عنوان  1397ذوالفقاری و همکاران )

 مؤلفه  ها،  یافته  مطابقبه بررسی این موضوع پرداخته است.    "کتابداران  دیدگاه  از  تهران  شهر  دولتی   جامع  های  دانشگاه  مرکزی

  مثبت   تأثیر  ها   کتابخانه   سازمانی  چابکی  بر  درصد  3/26  میزان  به  انداز  چشم   تدوین  مؤلفه  و   درصد   6/41  میزان  به  نگری  آینده

  نتایج   به  توجه  با   .دارد  مثبت  تأثیر  ها   کتابخانه  سازمانی   چابکی   بر   درصد   68  میزان  به  مدیران  استراتژیک  هوش   کلی،   طور  به.  دارند

  و   استراتژیک  هوش  شود،  می  پیشنهاد  دانشگاهی،  های  کتابخانه  سازمانی  چابکی  افزایش  در  مدیران  استراتژیک  هوش  تاثیر  و

  های  کتابخانه   مدیران  برای  مؤثر  آموزش  زمینه  و   گیرد  قرار  نظر  مد  ها   کتابخانه  مدیران  انتخاب  و   گزینش   هنگام   آن  های   مؤلفه

 . شود فراهم  دانشگاهی 

با عنوان  1395شهسواری و همکاران ) پژوهش خود    براثربخشی  گرا  تعامل  و  آفرین  تحول  رهبری  های  تاثیرسبک  "( در 

دار   صل ازفرضیه های اصلی پژوهشگر بیانگر تاثیر مثبت و معنی ج حانتایبه بررسی این موضوع پرداخته اند.  "سازمانی  تغییرات

اعضای   نتایج تحقیق نشان داد که  اثربخش می باشد همچنین  تغییر  برمدیریت  آفرین و تعامل گرا  هردوسبک رهبری تحول 

انه این دوسبک را بکارگیرد سازمان صرفا باپاداش مشروط برانگیخته نمی شود بلکه اگررهبر بتواند هم زمان ترکیبی ازابعاد چندگ

 ییرات خود درسازمان گام برداردشاید موفق تر بتواند دراجرای تغ

  دلبستگی   و  سازمانی  تحول  برای  استراتژیک  رهبری  تحلیل  و  تجزیه"( در پژوهش خود با عنوان  2020بی هاردواج و همکاران )

 جنبه  انتقادی  تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  تحقیقاتی   شکاف   این  بررسی  مقاله  این  به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف   "کارکنان

 تغییرات  و   خارجی  محیط  که  دارد   وجود  احتمال  این  کند  می بیان   که باشد  می  آن  با  مرتبط  نظری  مبانی   تجربی   و   مفهومی های

  که   کند  می  بیان  نوظهور  اتفرضی  آنالیز  با  ،  مقاله  این.بگذارد  تأثیر  سازمانی  عملکرد  و  استراتژیک  رهبری  بین  رابطه  بر  سازمانی

 توان  می   را  سازمانی  تغییرات  و   خارجی  محیط  تأثیر  زیرا  است،  مبهم  و  برانگیز  بحث  نتایج،   بر  استراتژیک  رهبری  مستقیم  تأثیر

 در  تجربی تحقیقات موجود، دانش خال رفع در تسریع برای  ها ژورنال و محققان که بود امیدوار باید. کرد گری  میانجی  و تعدیل

 .  دهند انجام مختلف های هینزم

عنوان  2020)االحمدی   با  پژوهش خود  این    "قطر  صنایع   پایدار  رقابتی   مزیت  بر  استراتژیک  هوش  تأثیر"( در  به بررسی 

  که  کند  می  روشن  نتایج.  است  پایدار  رقابتی  مزیت  بر  استراتژیک  هوش  تأثیر  بررسی  تحقیق  این  موضوع پرداخته است. هدف

  می  گیری اندازه  سیستم تفکر و  انگیزه  ، استراتژیک مشارکت ،   آینده انداز چشم  ،  نگری  آینده  با   که طورانهم  ، استراتژیک هوش

 دارد.  پایدار رقابتی  مزایای  بر توجهی قابل  تأثیر ، شود

 یکاستراتژ  هماهنگی  در  سازمانی  فرهنگ  و  استراتژیک  رهبری  رفتارهای  متقابل  اثر"( در پژوهش خود با عنوان  2020شواوو )

نتایج تحلیلی تجربی  به بررسی این موضوع پرداخته است.   "سازمانی  های   سیستم ادغام   و  کار  و کسب   و اطالعاتی   های سیستم

  هماهنگی   برای  ای  العاده  فوق   محرک نشان می دهد که تاثیرات رفتارهای آرمان گرایانه و رفتارهای انگیزشی الهام بخش رهبری،  
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  بر  عالوه  دارد   سازمانی  های سیستم  ادغام  در  را  مثبت تأثیر  شترین بی که  هستند کار  و   کسب  و اطالعاتی   های  سیستم  استراتژیک

بین رفتارهای رهبری استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطالعاتی و    رابطه  مثبت  طور  به  گرا  انعطاف  فرهنگ  این،

منفی این روابط را تعدیل میکند. مطالعه ما به ادبیات  کسب و کار را تعدیل می کند، در حالی که فرهنگ کنترل گرا به طور  

 .و کار کمک می کند موجود در هر دو زمینه ی رهبری و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطالعاتی و کسب

به بررسی    "رقبا  رفتار  بینی  پیش  برای  شناختی  توانایی :  استراتژیک  هوش"( در پژوهش خود با عنوان  2017لوین و همکاران )

  به  سپس ،  کنیم می گیری اندازه کنندگان شرکت در را ها  سازه  ،  تشویقی های  آزمایش از استفاده . باموضوع پرداخته است این

  از  چه  ،   مزیت   هرگونه  بردن  بین   از  برای  بازار  اگرچه.  کنند  رقابت   نقد  پول  برای  رقابتی   کامالً   بازار  یک   در  دهیم  می   اجازه  آنها

  اختالف   ما.  دارند  دیگران  به  نسبت  بیشتری  سود  آنها  از  برخی  اما  ،  است  شده  طراحی  ،  استراتژیک  منابع  از  چه  و  بازار  ساختار

 را   عالی   عملکرد  دو  این  چگونه  که  دهیم   می   نشان  و   ،  رسانیم  می  استراتژیک  هوش  و  تحلیلی  مهارت  در  ناهمگنی   به  را  عملکرد

 . کنند  می  تقویت سخت رقابت برابر در حتی

ی شده داخلی و خارجی تحقیق حاضر بر آن است که به این سه سؤال پاسخ دهد  ژوهش و تجربیات بررسبا توجه به پیشینه پ 

ی با اجرای استراتژی در سازمانهای پروژه محور دارد؟ چه روابطی بین ابعاد تاثیرگذار  ارابطه هوش استراتژیک و رهبری چه  :  

پروژه محور   استراتژی درسازمان های  اجرای  استراتژیک و  اجرای هوش  تاثیرگذار رهبری و  ابعاد  روابطی بین  وجود دارد؟چه 

 ود دارد؟ استراتژی درسازمان های پروژه محور وج

 
 مدل مفهومی پژوهش. .1شکل
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   ابزار و روش ها . 3

پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغییر هلی تحقیق می پردازد، تحقیق همبستگی  

و ساز که عضو  ی صنعت ساخت  هاسازمانخبرگان مدیریت پروژه و رهبران    نفر  3000  پژوهش  این  در  آماری  اشد. جامعهمی ب 

نفر به دست آمد.ابزاری   341. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به فرمول کوکران  باشدیمانجمن مدیریت پروژه ایران هستند، 

شرط بدست آوردن  .  است  ، پرسشنامه و مصاحبهقرار گرفته   ها مورد استفادهداده  آوری اطالعات وبرای جمع   که در این تحقیق

باشد. منظور از اعتبار )پایایی( یا قابلیت    و روایی  ی خوب، این است که شیوه اندازه گیری پدیده مورد نظر دارای اعتبارهاداده

(.  1389)سرمد و همکاران،    دهد یمه نتایج یکسانی بدست  اعتماد آن است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه انداز 

. برای اندازه گیری روایی  سنجدیمکه ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را    دهد یم ی به این سئوال پاسخ  مفهوم روای

ی  هادادهباشد،  1دیک به اگر مقدار این شاخص نز استفاده نمودیم.  KMOپرسشنامه، از روش روایی سازه با استفاده از شاخص  

ی مورد نظر از روایی مطلوبی برخوردار نیستند. برای بررسی هاداده(،  6/0صورت )کمتر از    مورد نظر از روایی مطلوبی و در غیر این

ه در حد  باشد اعتبار پرسشنام  7/0الی    5/0پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده نمودیم. اگر ضریب آلفای کرونباخ بین  

یشتر باشد، پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است ولی اگر مقدار آلفا یا ب  7/0. اگر ضریب آلفای کرونباخ  شودیممتوسط ارزیابی  

پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی    ،2و1. با توجه به جداول  باشدینمباشد، پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار    5/0کمتر از  

 . باشدیمر برخوردا 

 )نگارنده(   KMOشاخص  .1جدول 

 روایی پرسشنامه 

 KMO 842/0مقدار شاخص 

 

 . باشدیم. با توجه به مقدار بدست آمده، روایی پرسشنامه در حد مطلوب دهدیمرا نشان   KMO، مقدار شاخص  2جدول 

 جدول ضریب آلفای کرونباخ )نگارنده(  .2جدول  

 آزمون پایایی

 رونباخ ضریب آلفای ک  متغیر

 829/0 مشتری

 840/0 رقبا 

 802/0 مالی 

 813/0 تکنولوژی

 885/0 منابع انسانی 

 813/0 فرآیند سازمانی 

 828/0 اطالعات 

 826/0 آینده نگری 

 898/0 تفکر سیستمی

 878/0 رویاگرایی 

 836/0 ایجاد انگیزش 

 833/0 مشارکت پذیری 

 892/0 کل

 . باشد یمکه نشان دهنده پایایی مطلوب  بدست آمد 892/0مقدار آلفای کرونباخ 
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های   شاخص  از  توصیفی  آمار  بخش  شود.در  می  انجام  استنباطی  و  توصیفی  حالت  دو  در  ها  تحلیل  از  پژوهش  این  در 

نرمال بودن داده ها  از آزمون  استنباطی  آمار  استفاده می شود. در بخش  میانگین،انحراف معیار،جداول و نمودار های فراوانی 

بررسی فرضیات از روش های همبستگی و رگرسیون استفاده می شود.کلیه  و برای    KMOاسمیر نوف(، آزمون  -لموگروف)آزمون ک

 انجام می گیرد.  Spssتحلیل های مربوط به آمار توصیفی و آزمون داده ها و تحلیل های مربوط از نرم افزار 

 یافته های پژوهش . 4

(، بودند که  27.6نفر )% 94عداد زنان ( و ت72.4نفر )% 247نفری، تعداد مردان  341براساس یافته های آمار توصیفی، نمونه 

 سال قرار دارند بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی فوق لیسانس می باشد.  50تا  40اکثر پاسخ دهندگان در رده سنی  

در    د متغیره استفاده می نماییم. به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری متغیر های مستقل بر وابسته، از تحلیل رگرسونی چن

 . گرددیم رگرسیونی، میزان تأثیر گذاری متغیرهای مستقل بر وابسته بدون لحاظ کردن تقدم و تأخر در بین آنها مشخص  تحلیل  

 .شودیم محاسبه زیرمعادله کلی رگرسیون چند متغیره طبق رابطه 

 

متغیرها وارد معادله رگرسیونی به مدل رگرسیونی، ابتدا باید  به منظور تشریح و تحلیل رگرسیون چند متغیره و دستیابی  

انتخاب شده و در یک دستور رگرسیونی برای دستیابی    3شوند. به همین جهت تمامی متغیرهای مستقل به روش چندگانه توأم

تمام متغیرهای تحقیق شامل    . برای تحلیل رگرسونی، در رگرسیون چند متغیره ابتدارندیگیمبه معادله نهایی، مورد استفاده قرار  

 .شوندیمی )هوش استراتژیک و رهبری( وارد معادله رگرسیونی رهایتغم

   x 4+ 0.663 x 3+ 0.523 x 2+ 0.421 x 1y= 2.825 + 0.175 x 0.239 +5                                                      رهبری    

  =x 61 x+ 0.16 5+ 0.0.65 x 4+ 0.414 x 3+ 0.281 x 2+ 0.188 x 12.838 + 0.273 xy 0.302 +7            هوش استراتژیک  

 بررسی فرض اول 

 ی پروژه محور مؤثر است. هاسازمان بعد اطالعات در هوش استراتژیک، بر اجرای استراتژی 

 . اطالعاتمدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغییر . 3 جدول

 ضرایب غیر استاندارد  
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 7.726  367. 2.838 ثابت 

 001. 3.256 252. 084. 273. اطالعات 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر  252/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیمهمانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد  هاه  آمار.  باشدیم  058/0ب تعیین تعدیل شده برابر  و ضری  064/0وابسته(  

و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون   2.838. مقدار ثابت  گذاردیماطالعات در هوش استراتژیک بر اجرای استراتژیک تأثیر  

به ازای تغییر یک   میریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  اشدبیم   252/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشد یم  273/0

 . شودیمواحد در اجرای استراتژیک وارد  064/0واحد در بعد اطالعات در هوش استراتژیک، 

 

1 Inter 
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 بررسی فرض دوم 

 ی پروژه محور مؤثر است.هاسازمانبعد مشتری در هوش استراتژیک، بر اجرای استراتژی 

 یکاستراتژ ن چند متغیره برای تبیین متغیر بعد مشتری در هوشمدل رگرسیو  .4 جدول

 ضرایب غیر استاندارد   
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ
 000. 8.614  345. 2.971 ثابت 

 018. 2.398 189. 079. 188. بعد مشتری در هوش استراتژیک 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر  189/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیمحظه  همانگونه که در جدول مال

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که قوانین هاه  آمار.  باشدیم   029/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر    036/0وابسته(  

ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون   و  2.971ابت  . مقدار ثگذاردیمو مقررات بر بعد مشتری در هوش استراتژیک تأثیر  

به ازای تغییر یک   میریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشدیم   189/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشد یم  188/0

 .شودیمواحد در اجرای استراتژی وارد  036/0واحد در بعد مشتری در هوش استراتژیک، 

 بررسی فرض سوم

 ی پروژه محور مؤثر است.هاسازمانرقبا در هوش استراتژیک، بر اجرای استراتژی  بعد

   .یکاستراتژمدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر اجرای بعد رقبا در هوش  .5 جدول

 ضرایب غیر استاندارد  
ضرایب 

 .t Sigمقدار  استاندارد
 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 8.439  355. 2.993 ثابت 

 001. 3.471 268. 081. 281. بعد رقبا در هوش استراتژیک 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر 268/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیم همانگونه که در جدول مالحظه  

دول گویای این واقعیت است که بعد  ی موجود در جهاآماره.  باشد یم   066/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر    072/0وابسته(  

ریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون  و ض  2.993. مقدار ثابت  گذاردیمرقبا در هوش استراتژیک بر اجرای استراتژیک تأثیر  

  به ازای تغییر یک  میریگیم . با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشدیم   268/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشدیم  281/0

 . شودیمواحد در اجرای استراتژیک وارد  072/0واحد در بعد رقبا در هوش استراتژیک، 

 بررسی فرض چهارم

 ی پروژه محور مؤثر است.هاسازمانبعد مالی در هوش استراتژیک، بر اجرای استراتژی 

 یکاستراتژمدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر بعد مالی در هوش  .6 جدول

 ب غیر استاندارد ضرای 
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 5.645  402. 2.267 ثابت 

 000. 4.521 340. 092. 414. بعد مالی در هوش استراتژیک 
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ذیری در متغیر  ، ضریب تعیین )میزان تغییرپ 340/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیمهمانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد  هاآماره.  باشدیم  110/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر    116/0وابسته(  

یب متغیر مستقل در معادله رگرسیون و ضر  2.267. مقدار ثابت  گذاردیممالی در هوش استراتژیک بر اجرای استراتژی تأثیر  

به ازای تغییر یک   میریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشدیم   340/0ریب استاندارد شده  . مقدار ضباشد یم  414/0

 .شودیمواحد در اجرای استراتژی وارد  110/0واحد در بعد مالی در هوش استراتژیک، 

 بررسی فرض پنجم 

 ؤثر است.ی پروژه محور مها سازمان بعد تکنولوژی در هوش استراتژیک، بر اجرای استراتژی 

 یک استراتژمدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر بعد تکنولوژی در هوش  .7 جدول

 ضرایب غیر استاندارد  
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 10.825  324. 3.510 ثابت 

 382. 876. 070. 074. 065. بعد تکنولوژی در هوش استراتژیک 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر  070/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیمهمانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد  هاآماره.  باشد یم   -001/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر    005/0وابسته(  

و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون   3.510. مقدار ثابت  گذاردیمای استراتژی تأثیر  تکنولوژی در هوش استراتژیک بر اجر

به ازای تغییر یک    میریگیم . با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشد یم  070/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشدیم  065/0

 . شودیمستراتژی وارد واحد در اجرای ا 005/0واحد در بعد تکنولوژی در هوش استراتژیک، 

 بررسی فرض ششم 

 ی پروژه محور مؤثر است.ها سازمانبعد منابع انسانی در هوش استراتژیک، بر اجرای استراتژی 

 یکاستراتژنابع انسانی در هوش مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر بعد م .8 جدول

 ضرایب غیر استاندارد   
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 10.583  347. 3.669 ثابت 

 050. 1.976 156. 082. 161. بعد منابع انسانی در هوش استراتژیک 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر 156/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیم همانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد  هاآماره.  باشدیم  018/0یب تعیین تعدیل شده برابر  و ضر  024/0وابسته(  

و ضریب متغیر مستقل در معادله    3.669. مقدار ثابت  گذاردیممنابع انسانی در هوش استراتژیک بر اجرای استراتژیک تأثیر  

به ازای   م یریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشدیم  156/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشد یم  161/0رگرسیون  

 .شودیمواحد در اجرای استراتژیک وارد  024/0تغییر یک واحد در بعد منابع انسانی در هوش استراتژیک، 

 بررسی فرض هفتم 

 ی پروژه محور مؤثر است.هاسازمانبعد فرآیند سازمانی در هوش استراتژیک، بر اجرای استراتژی 
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  .یکاستراتژییر بعد فرآیند سازمانی در هوش مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغ. 9  جدول

 ضرایب غیر استاندارد   
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 7.968   369. 2.652 ثابت 

 001. 3.335 365. 079. 302. بعد فرآیند سازمانی در هوش استراتژیک 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر 365/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیم همانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد  هاآماره.  باشدیم  138/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر    133/0وابسته(  

و ضریب متغیر مستقل در معادله   2.652. مقدار ثابت  گذاردیمراتژیک بر اجرای استراتژی تأثیر  فرآیند سازمانی در هوش است

به ازای   میریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشدیم  365/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشدیم  302/0رگرسیون  

 .شودیمواحد در اجرای استراتژی وارد  133/0تغییر یک واحد در بعد فرآیند سازمانی در هوش استراتژیک، 

 بررسی فرض هشتم 

 ی پروژه محور مؤثر است.هاسازمانبعد آینده نگری در رهبری، بر اجرای استراتژی 

  یرهبره نگری در مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر آیند .10جدول 

 ضرایب غیر استاندارد   
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 8.553  320. 2.825 ثابت 

 012. 2.651 143. 052. 175. آینده نگری در رهبری 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر  143/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیممالحظه    همانگونه که در جدول

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که آینده  هاآماره. باشدیم 019/0رابر و ضریب تعیین تعدیل شده ب 020/0وابسته( 

بر اجرای استراتژی تأثیر    175/0یر مستقل در معادله رگرسیون  و ضریب متغ  2.825. مقدار ثابت  گذاردیمنگری در رهبری 

به ازای تغییر یک واحد در    میریگیمه نتیجه  . با توجه به نتایج بدست آمدباشد یم  143/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشدیم

 .شودیمواحد در اجرای استراتژی وارد  020/0آینده نگری در رهبری، 

 بررسی فرض نهم 

 ی پروژه محور مؤثر است.هاسازمانجرای استراتژی بعد تفکر سیستمی در رهبری، بر ا 

   .یرهبرستمی در مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر بعد تفکر سی .11 جدول

 ضرایب غیر استاندارد   
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 8.225  355. 2.293 ثابت 

 036. 3.398 436. 079. 421. سیستمی در رهبری بعد تفکر 

ب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر ، ضری436/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیم همانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد تفکر هاآماره. باشدیم 20/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر  0/ 19وابسته( 

 421/0متغیر مستقل در معادله رگرسیون  و ضریب    2.293. مقدار ثابت  گذاردیمسیستمی در رهبری بر اجرای استراتژی تأثیر  
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به ازای تغییر یک واحد در    میریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشد یم  436/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشدیم

 . شودیمواحد در اجرای استراتژی وارد  19/0بعد تفکر سیستمی در رهبری، 

 بررسی فرض دهم

 پروژه محور مؤثر است. ی هاسازمانبری، بر اجرای استراتژی بعد رویاگرایی در ره

  .یرهبرمدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر بعد رویاگرایی در  .12 جدول

 ضرایب غیر استاندارد   
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 5.339  372. 2.374 ثابت 

 001. 4.425 418. 063. 523. بعد رویاگرایی در رهبری 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر  418/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیمهمانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد  هاآماره.  باشدیم  175/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر    174/0وابسته(  

 523/0متغیر مستقل در معادله رگرسیون  و ضریب    2.374. مقدار ثابت  گذاردیمتژی تأثیر  رویاگرایی در رهبری بر اجرای استرا

به ازای تغییر یک واحد در    میریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشد یم  418/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشدیم

 .شودیمواحد در اجرای استراتژی وارد  174/0بعد رویاگرایی در رهبری، 

 بررسی فرض یازدهم

 ی پروژه محور مؤثر است.هاسازمانهبری، بر اجرای استراتژی بعد ایجاد انگیزش در ر

 ی رهبرمدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر بعد ایجاد انگیزش در  .13 جدول

 ضرایب غیر استاندارد   
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta نداردخطای استا B ی مستقلرهایمتغ

 000. 9.335  287. 2.710 ثابت 

 002. 548. 256. 149. 663. بعد ایجاد انگیزش در رهبری 

، ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر 256/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیم همانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد  هامارهآ .  باشدیم  062/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر    065/0وابسته(  

انگیزش در رهبری بر اجرای استراتژی تأثیر   یب متغیر مستقل در معادله رگرسیون و ضر  2.710. مقدار ثابت  گذاردیمایجاد 

به ازای تغییر یک    میریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشدیم  256/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشدیم  663/0

 .شودیمواحد در اجرای استراتژی وارد  065/0واحد در بعد ایجاد انگیزش در رهبری، 

 بررسی فرض دوازدهم

 ی پروژه محور مؤثر است.هاسازمانپذیری در رهبری، بر اجرای استراتژی  بعد مشارکت

   .یرهبرپذیری در مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین متغیر بعد مشارکت  .14 جدول

 ضرایب غیر استاندارد  
ضرایب  

 .t Sigمقدار  استاندارد 

 Beta خطای استاندارد B ی مستقلرهایمتغ

 000. 8.668  552. 2.308 ثابت 

 042. 1.532 228. 063. 239. بعد مشارکت پذیری در رهبری
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یب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر  ، ضر228/0، ضریب همبستگی چند گانه  شودیمهمانگونه که در جدول مالحظه  

ی موجود در جدول گویای این واقعیت است که بعد  هاآماره.  باشدیم  054/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر    052/0وابسته(  

یب متغیر مستقل در معادله رگرسیون و ضر  2.308. مقدار ثابت  گذاردیممشارکت پذیری در رهبری بر اجرای استراتژی تأثیر  

به ازای تغییر یک   میریگیم. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه  باشدیم   228/0. مقدار ضریب استاندارد شده  باشد یم  239/0

 .شودیمواحد در اجرای استراتژی وارد  052/0واحد در بعد مشارکت پذیری در رهبری، 

 نتیجه گیری بحث و  . 5

ائما متغیر امروزی می باشدکه با گام برداشتن در مسیر ثابت و هموار ک توانایی سازگار پذبری با شرایط دهوش استراتژی

استراتژیک  تفکر    مغایرت دارد، زیرا تمانی سیگنال ها و نشانه های رقابتی امروزی، ما را به سازگاری با شرایط متغیر فرا می خواند.

هوش گفت که  ساس نتایج حاضر می توان  مدیریت ارشد شناخته شده است. بر ا  هاست به عنوان یکی از نیازمندی هایمدت

استراتژیک یکی از موارد بهینه سازی تصمیم گیری رهبران ارشد است و در خالل هم افزایی مدیریت دانش، هوش رقابتی و  

  سازمانی   رهبران  . برایشودیم   هوش تجاری از هوش استراتژیک به عنوان یکی از تعیین کنندگان کلیدی تصمیم گیری موفق یاد 

  محدود   آنها  بین  روابط  و  موثر  عوامل  درک  به  تنها  بصیرت  این.  نیست  سازمان  محیطی  شرایط  و  کار  و  کسب  از  تر  مهم   ادراکی  هیچ

 این   از  آفرینی  ارزش  تجلی  انها  از  برداری  بهره  برای  هایی  ایده   خلق  و  فضا  این  ناشناخته  زوایای  شهودی  کشف  بلکه  شود  نمی

 استراتژیک   هوش سازد  می  فراهم  را  بصیرت  این  توسعه  و  گیری  شکل  زمینه  که  است  رویکردی  استراتژیک  هوش  و.  است  بصیرت

  می  فرا  جدید   های  ارزش  خلق   برای  خالقیت  گیری  کار  به  و  کار   و   کسب  محیط  از  سریع  یادگیری  سوی  به  را  سازمان  رهبران  را

  نتایج   با  امه ریزی استراتژیک می شود.  همسوو در نتیجه باعث بهبود فرآیند تصمیم گیری استراتژیک و بهینه سازی و برن  .خواند

. دارد  وجود  مثبتی  و  معنادار  رابطه  استراتژیک تفکر  و  معنوی  رهبری   بین  داد  نشان  خود  پژوهش  در(  1396)  آزما  و  آبدری  حاصل

  مدیرانی  و دباشن کرده درک کامال را ها استراتژی سازمان، افراد همه که شود می اجرایی نحوی به استراتژیک مدیریت همچنین

 بیان  نیز(  2015)  مانال  و  صالح   علی..  برخوردارند  استراتژیک  تفکر  میزان  بیشترین  از  میانگین  طور  به  دارند  معنوی  رهبری  که

 بستگی  استراتژیک  هوش  های   شیوه  و   متغیر  سه   به  تقریبا   و   شود  می   کارایی  افزایش  به  منجر مدیران  صالحیت  توسعه  داشتند

  استفاده   سیستمی  تفکر  از   سازمانی،  رهبری  سیستم  در   جزئی  تغییر  با   محور  پروژه   سازمانهای   در  دد،گر  می   پیشنهاد  لذا  دارد

 محور پروژه های  سازمان  در  و .  نمایند   استفاده   خود   های  پروژه  در  استراتژی  اجرای برای  مصنوعی  هوش  های  سیستم  از  و   نمایند 

 اجرای   برای  درست  های  بینی  پیش  از  و  نمایند  استفاده  ژوهیپ   آینده   مباحث از  سازمانی،  رهبری  سیستم  در  جزئی  تغییر  با

 .نمایند  استفاده خود های پروژه در استراتژی

 مآخذمنابع و 

 سازی پیاده و اجرا موفقیت در استراتژیک رهبری ( نقش1389)منیر  خواه، سیاحت  و بهزاد خاتمی، و ناصر پورصادق، -

 استراتژیک،تهران  مدیریت لمللیا بین کنفرانس نظری،پنجمین تحلیل ها استراتژی

های  های همایشبر موفقیت سازمانی. مقاله  مؤثر(. هوش استراتژیک عامل  1392پورکیانی، مسعود؛ رحمتیان، الناز ) -

 .ها و راهکارهاالمللی مدیریت، چالشایران، کنفرانس بین

 مدیران استراتژیک هوش تأثیر(. 1397. )معصومه,  شهری زاده حسین, معصومه, کامران  آقایی کربال , مهسا, ذوالفقاری -

 فنون   و  علوم.  کتابداران  دیدگاه  از   تهران  شهر  دولتی  جامع  های  دانشگاه  مرکزی  های   کتابخانه  سازمانی  چابکی  بر

 93-71(, 3)4, اطالعات مدیریت

 .210گانه؛ ابزار رهبری هوشمند. مجله تدبیر، شماره (. هوش شش1388سلطانی، ایرج ) -

 .185(. فرآیند رهبری استراتژیک. مجله تدبیر، شماره 1386هیم؛ مرادی، محمد )پور، ابراسهراب  -
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  ( مطالعهسبک رهبری بر مدیریت تغییر اثربخش در سازمان پروژه محور    ر یتأث(. بررسی  1395ا )شهسواری، حسن رض -

دانشگاه آزاد اسالمی    ی وابسته به صاایران(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت،هاشرکت موردی: یکی از  

 .واحد تهران مرکزی

پژوهی در سازمان. دومین همایش ملی آینده پژوهی، دانشگاه  (. هوش استراتژیک و آینده  1392صالحی نژاد، سیمین ) -

 .تهران

با توانمندسازی کارکنان    ها سازمان، بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران  1397فخیمی آذر, سیروس و احسان جوی،   -

 ی قرآنیهاپژوهشی پیش رو، مشهد، بنیاد  هاافقی نوین و هاشرفتیپ مان، همایش علم و فراعلم، آن ساز

 .197شماره (. هوشمندی رقابتی؛ رویکردها و کاربردها. مجله تدبیر،  1387دوست، حسین؛ قاسمی، فاطمه )وظیفه  -

- Abbaspour, K.C.; Rouholahnejad, E.; Vaghefi, S.; Srinivasan, R.; Yang, H.; Klove, B. (2015) A 

continental-scale hydrology and water quality model for Europe: Calibration and uncertainty of a high-

resolution large-scale SWAT model. J. Hydrol. 524, 733–752. 

- Maccoby, M, (2010)," The 4 Rs of Motivation ", Research Technology Management", Volume 15. No.4. 

pp. 60-63. 
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 وست پی

 هامؤلفه
خیلی 

 زیاد 
 کم متوسط زیاد 

خیلی 

 کم

      وجود ابزاری برای گردآوری اطالعات دائمی از محیط داخلی و بیرونی ضروری است .1

      رسدیموجود سیستمی برای تجزیه و تحلیل اطالعات دریافتی از محیط داخلی و بیرونی مناسب به نطر   .2

      دسترسی مناسب برای تصمیم گیرندگان به اطالعات پردازش شده الزم است .3

      اطالعات پردازش شده در زمان مناسب به دست تصمیم گیرندگان الزم برسد .4

      تصمیمات اخذ شده حاصل از اطالعات پردازش شده با اهداف استراتژیک اهمیت داردهمراستایی  .5

      رسدیمرای جمع آوری اطالعات از نیازهای حال و آینده مشتریان الزم به نظر وجود ابزاری ب .6

      ی تازه بازار اهمیت زیادی داردهافرصتتحقیقات بازاریابی پیوسته، در رابطه با  .7

      وجود سیستمی برای ارزیابی تغییرات عمده در فرآیندهای بازاریابی و توزیع ضروری است .8

      رای شناسایی جامعه هدف ضروری استوجود سیستمی ب .9

ی آنهاا اهمیات هااارزشارتبااطاات منظم باا مشاااتریاان، تولیاد کننادگاان و توزیع کننادگاان برای آگااهی از   .10

 بسزایی دارد

     

      وجود ابزاری برای جمع آوری اطالعات از تغییرات ساختاری رقبا در بازار حائز اهمیت است .11

      بازار استیی محصوالت جدید یا جایگزین در وجود سیستمی برای شناسا .12

      داشتن اطالعات مربوط به سیاست، قیمت گذاری و بهبود رقابت ضروری است .13

      ها، توانایی، رفتار و وضعیت رقبا ضروری استیتفعالجمع آوری اطالعات و درک  .14

      وجود سیستمی برای پیش بینی عملکرد رقبا ضروری است .15

      تحلیل اطالعات مالی در سازمان اهمیت بسزایی داردزاری برای ادغام و تجزیه و وجود اب .16

      وجود سیستمی برای پیش بینی مالی سازمان اهمیت دارد .17

بودجه بندی و شابیه ساازی مالی ساازمان در راستای اهداف استراتژیک باعث موفقیت در اجرای استراتژی   .18

 شودیم

     

      رمایه گذاری در سازمان اهمیت بسزایی داردوجود مدیریت ریسک س .19

      و تجهیزات مالی ضروری است ابزارهااستفاده درست از  .20

      های جدید و موجود اهمیت داردیفناوروجود ابزاری برای دریافت  .21

      های آینده در سازمان مورد نیاز استیفناوروجود سیستمی برای پیش بینی  .22

      و مطالعات اساسی در سازمان ضروری استارزیابی اختراعات  .23

      پایدار اهمیت بسزایی داردوجود سازوکاری برای ایجاد و استفاده از مدیریت دانش  .24

ها در هماهنگی بین ذی نفعان ساازمان در یناکارآمدهای ساازمان، باعث کاهش  یفناوریکپارچه ساازی   .25

 شودیمزنجیره ارزش 

     

ک وضاعیت و تجزیه و تحلیل اطالعات برای تصامیم گیری در خصاوص منابع نساانی  وجود ابزاری برای در .26

 ضروری است

     

      ابزاری برای انتخاب و استخدام نیرو در سازمان اهمیت داردوجود  .27

      وجود سیستمی برای پاداش و مزایا برای ایجاد انگیزه نفرات در سلزمان اهمیت زیادی دارد .28

      شودیمباعث بهبود عملکرد پرسنل در سازمان روابط مناسب پرسنل  .29

      شودیموجود نیروی ماهر در محیط رقابتی سبب مزیت رقابتی  .30

      یندهای سازمانی اهمیت داردفرآوجود ابزاری برای شناسایی بهینه  .31

      یندهای سازمانی در سازمان ضروری استفرآمطالعه و پیش بینی و کشف  .32

      پیاده سازی حائز اهمیت استی کارکنان و نفرات در روند عملکردهاکافی، آزمودن مناسب و   .33

      به کارکنان متناسب با وظایف و کارهای محوله اختیار باید داده شود .34

      یندهای سازمانی با اهداف استراتژیک یک سازمان حائز اهمیت استفرآهمراستایی  .35

      استدر اداره سازمان ناشی از سبک مدیران های جدید یستمسآینده نگری و بکارگیری  .36

      های رهبری در سازمان استیژگیوشناسایی و استفاده از تفکر سیستمی از  .37

ی رهبری در ساازمان هاشااخصاهطراحی سایساتم ایده آل مدیریتی از جمله  برای  (visioning)  یاگراییرو .38

 است

     

      باشدیمداره سازمان ناشی از هوش استراتژیک رهبری ایجاد انگیزش برای پذیرش یک هدف واحد در ا .39

های رهبری اساتراتژیک اسات که یساتگیشاای دیگر از هاساازمانمشاارکت پذیری برای ایجاد اتحاد با ساایر  .40

 اغلب منجر به توسعه سازمان خواهد شد
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 راهنما

 سؤاالت  تعداد ها مؤلفه متغیرها

 

 هوش استراتژیک

 

 5تا  1 اطالعات 

 11تا  6 یمشتر

 16تا  11 رقبا 

 21تا  16 مالی

 26تا  21 یتکنولوژ

 31تا  26 یانسان منابع

 36تا  31 ندسازمانی یفرآ

 40تا  36 رهبری  رهبری
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