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    چکیده
 در یفرد یارزشها بروز بردر تاثیر  یرهبر هوش ابعاد ینسب تیاهمبررسی  ق،یتحق یاصل هدف      

 جامعه و بوده یهمبستگ نوع از پژوهش روش. باشد یم لیاردب استان یفرهنگ موسسات کارکنان نیب
 حجم کوکران، فرمول مطابق. باشدیم لیاردب استان یفرهنگ موسسات کارکنان هیکل شامل یآمار

 یبرا. شدند نشیگز ساده یتصادف یریگ نمونه روش با دهندگان پاسخ و دیگرد بانتخا نفر 164 نمونه
 نرمال از یآگاه جهت ابتدا ها، هیفرض آزمون یبرا. شد استفاده پرسشنامه ابزار از اطالعات یآور جمع
 عیتوز از رهایمتغ دیگرد مشاهده شد،که استفاده کولموگروف – رنوفیاسم آزمون از رهایمتغ بودن
 قیتحق یها هیفرض لیتحل و هیتجز به یاستنباط آمار از استفاده با حالت نیا در و برخوردارند نرمال

 وابسته و مستقل یرهایمتغ نیب ارتباط افتنی یبرا رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون از و شد پرداخته
 کنانکار یفرد یارزشها بروز در یرهبر هوش ابعاد ینسب وزن افتنی یبرا ینسب تیاهم کیتکن از و

 یفرد یارزشها بروز در یرهبر هوش بعادا ینسب تیاهم که است آن از یحاک هاافتهی. شد استفاده
 .ستین یکسانی ینسب تیاهم یدارا کارکنان

 ، موسسات فرهنگی یفرد یارزشها ، یرهبر هوشرهبری، ارزش، : هاواژه كلید

 

 مقدمه  
ها اهداف مطلوب (. ارزش1960آغاز گردید ) 2یو لیندز 1، ورون3مطالعه ارزش ها توسط آلپورت       

و فراموقعیتی هستند که از نظر اهمیت با هم متفاوت بوده و به عنوان اصول راهنما در زندگی فرد 
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 ی ... فرد یارزشها بر ریدرتأث یرهبر هوش اداهمیت نسبی ابع یبررس :عنوان مقاله 

( سه نیاز همگانی 1992، 1996) 3(. مدل بین فرهنگی شوارتزSchwartz,1996عمل می کنند )
ازهای امنیتی، نیاز به تعامل اجتماعی هماهنگ و نیاز به زندگی بشر را بازیابی می کند که عبارتند از: نی
(، ده نوع ارزش سطح فردی را دسته بندی کرد که 1992عملکرد و بقای بشر بر همین اساس شوارتز )

، خود 7، جهان خواهی6، خیرخواهی5، سنت4های مختلفی را بیان می کنند و شامل: همرنگیانگیزش
باشند این موضوع در واقع یک جنبه می 13و امنیت 12و قدرت 11، پیشرفت10، لذت9، انگیختگی8رهبری

ها وجود ندارد های ارزشمنحصر به فرد در نظریه ارزشی شوارتز است که در دیگر تیپ شناسی
(Allport, 1960 .) توانند به چهار حوزه شوارتز پیش بینی کرد که این ده نوع ارزش میهمچنین

و  16، خود افزایی15، تغییر پذیری14شوند که شامل محافظه کاریارزش رده باالتر مرتب و دسته بندی 
ارزش های فردی، نگرش ها و رفتار کارکنان را  (.& Schwartz, 1995 Sagiv) هستند 17خود برتری

( و خود ارزیابی و ارزیابی از دیگران را متاثر کرده و Peter & Olson, 2008تحت تاثیر قرار می دهد )
هایی ارزش عبارت است از ایده (.Brown, 2002: 80)اهداف سازمانی دارند ای در استقرارنقش عمده
ها که آداب و رسوم و حتی فکرها و کنشکه آیا تجربیات مهم است یا غیرمهم و یا ایندرباره این

 .(Horton, 1984) صحیح است یا غلط. در یک دید وسیع هر چیز خوب یا بد یک ارزش است

ا استقبال می کنند؛ رهبران ارزش ها را به چنگ می آورند. هرچه سیستم رهبران از ارزش ه       
های ارزشی قوی تر باشند رهبران قدرت بیشتری می یابند و رهبران قدرتمندتر می توانند پیروان را 

آیا رابطه بطور ذاتی ارزش مدار است؟ آیا ارزش ها با سبک  (.Burns, 2003: 211 ) قدرتمند سازند

                                                                                                                                     
1 Vernon 
2 Lindzey 
3 Schwartz 
4 Conformity 
5 Tradition 
6 Benevolence 
7 Universalism 
8 Self-Direction 
9 Stimulation 
10 Hedonism 
11 Achievement 
12 Power 
13 Security 
14 Conservation 
15 Openness To Change 
16 Self-enhancement 
17 Self-Transcendence 
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حاصله ارتباط دارند؟ دانشمندان اغلب در خصوص این پرسش ها تفکر می کنند و در  رهبر و نتایج
مطالعه رهبری کاریزماتیک، که اغلب به نقش آنها در تاثیرگذاری بر رفتار رهبران و پیروان و نگرش 
آنها نسبت به عمل فراتر از تمام وظایف اشاره دارد، اهمیت ارزش های فردی را بعنوان مدل هایی 

 ;Gardner & Avolio,1998;  Egri & Herman,2000)وب از رفتار بررسی می نمایند مطل

Burns, 2003.) 

مافوقهای  تفکر هر حال مردم در جهت ایدئولوژی و ارزشهای خودشان و نیز موافق با طرز به       
 ست کهمشخص شده ا،  ای که در غرب صورت گرفتهدر مطالعه نمایند.قـدرتمندشان رفـتار مـی

افراد بـا شـغلهایشان مـستلزم فهم صحیحی از الزامات شغل و ارزشهای سازمان  سازگاری افزایش
 (.Schneider, 1987) صحیحی از رضایتمندی و تعهد سـازمانی اسـت درک است، همچنین مستلزم

 .(Parker & et al, 2014 ) است بوده همراه انسان با همواره در واقع رهبری
پردازان بر این باورند که تفاوت در تواناییهاى شناختى در نتیجه تفاوت در نظام برخى نظریه       

دارند که و همکارانش چنین بیان مى 1پردازش اطالعات در ذهن شخص است. براى مثال، هانت
تفاوتهاى فردى در پردازش اطالعات متضمّن سه بنیان است: آگاهى؛ روش پردازش اطالعات؛ 

 رهبران و گویند، می چه رهبران .(Kamkari & Afruz, 2011) اى اولیۀ پردازش اطالعاتهبرنامه
 را سازمانی مسائل و گروه، فردی، به حیاتی بینش اغلب گویند، دهند را می می مرا که انجا آنچه

    (. Bligh & Kohles, 2014)کند می فراهم
این تفاوتهای فردی در ادبیات روانشناسی به  افراد در موقیتهای اجتماعی یکسان عمل نمی کنند.     

هوش را در سال   2هوش رهبری اشاره دارد. هوش رهبری برای نخستین بار زمانی که ثرندایک
به عنوان هوش رهبری، میکانیکی و انتزاعی تعریف کرد به صورت جدی مورد بحث قرار 1920
نار آمدن و ارتباط برقرار کردن هوش رهبری، صرفا یعنی قدرت ک (.Dogan & Cetin, 2009)گرفت

با دیگران. مغز بشر یکی از پیچیده ترین، حساس ترین و با قدرترین عضوی است که در کاینات  
وجود دارد. انسان حتی در ارتباط با مغزش خودش هم دارای مشکل است چه رسد به این که با مغز 

ری دارند باید بتوانند با بقیه ارتباط انسان های دیگر نیز ارتباط برقرار کند. افرادی که هوش رهب
موثری برقرار کنند. آنها باید شخصیتی داشته باشند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهند،  و خالقیت 

ها را نگه نیروی ارتباطی و دوستی درآنها رشد کند و بداند چه طور دوست پیدا کنند، و چه طور آن
فرد مصاحب و شنونده خوبی باشد و با قدرت با همه  دارند. افزایش هوش رهبری کمک می کند که

ارتباط برقرار کند. افرادی که این هوش رهبری درآنها رشد کرده می توانند به راحتی با همه افراد از 
هر گروه سنی،فرهنگی یا اجتماعی رابطه برقرار کنند و کسانی هم که با چنین کسی مواجه می شوند، 

                                                           
1 Hunt 

2 - Serendaic 
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 ینسب تیاهم شناختاین تحقیق،   اصلی هدف(. Hampel & et al, 2017) با او راحت تر هستند
 در موسسات فرهنگی استان اردبیل است. فرد یارزشها بر ریدرتأث یرهبر هوش ابعاد

 

 پیشینه پژوهشی
زمان نگارش این مقاله تحقیقی با عنوان مشابه داخلی و خارجی وجود نداشت و بر همین  رد

  ه نشده است. اساس پیشینه تحقیق مستقیمی ارای
 ارایه و ها ارزش بر مبتنی رهبری های مولفه بررسی منظور به( 1387) طالبی شاه و اجتهادی   

 پیمایشی - توصیفی روش به اسالمی آزاد دانشگاه در رویکرد این ارتقای منظور به مناسب چارچوبی
 بررسی ساخته محقق مهپرسشنا پژوهش این در ها داده آوری جمع ابزار. داده اند انجامتحقیقی را 

 ادراکی، چارچوب نظری مبانی اهداف، و فلسفه اصلی بخش 5 شامل پیشنهادی چارچوب تناسب
 0.96 کرونباخ آلفای طریق از آن پایایی که بود مولفه 91 مجموع با ارزشیابی بخش و اجرایی بخش

 و معیار انحراف یانگین،م شامل توصیفی آمار روشهای از ها داده تحلیل و تجزیه برای. گردید محاسبه
 نتایج. گردید استفاده عاملی تحلیل همچنین و ای نمونه تک tآزمون شامل استنباطی آمار و واریانس
 قرار تایید مورد ها ارزش بر مبتنی رهبری سبک های مولفه مهمترین عنوان به را مولفه 66 پژوهش

 وضع کننده تبیین بعد در برانره های ارزش شامل اصلی مولفه شش ذیل در ها مولفه این. داد
 در رهبران ارزشهای و انسانی روابط کارکنان، وظایف مدیریتی، خود رهبری، های صالحیت موجود،
 5 با مناسب ادراکی چارچوب شده شناسایی های مولفه از استفاده با. گرفتند قرار دانشجویان با ارتباط
 بسیار همگی 3 فرضی میانگین با یسهمقا در نیز آن قسمتهای تمامی که گرفت شکل اصلی بخش
 .گرفتند قرار پاسخگویی مقیاس از باالتر
 در رهبران یاستراتژ هوش یریگاندازه هدف( در تحقیق را با 1392ی و همکاران )نیحس      

 استان یدولت یهاسازمان کارکنان انیم در و هیته یاپرسشنامه منظور نیبد. است هاسازمان

 روش و یفیتوص آمار از استفادهبا شدهیگردآور یهاداده. کردند عیتوز دراحمیبو و هیلویکهگ

 هوش که داد نشان حاصل جینتا. گرفتند قرار لتحلیوهیتجز مورد یساختار معادالت یسازمدل
 ،یاجتماع هوش ،یفرهنگ هوش ،یجانیه هوش ،یعمل هوش مانند یابعاد قیطر از رهبران یاستراتژ

 هوش و تیخالق رها،یمتغ نیا انیم از. شودیم یریگاندازه یگرتیهدا خود عقل، و خرد ت،یخالق
 . دارند رهبران هوش یریگاندازه در را ریتأث نیشتریب یعمل

 هـر( در بررسی  به رهبری دانش پرداخت  وبه ایـن نتیجـه رسـیدند 2012) 1همکاران و یبیم        
 کـه روشـهایی در را اهمیـت بـا و جدید دانش هک (ضمنی و عینی و فردی یا گروهی) عملی یا نگرش
   گیرد قرار استفاده مورد و تسهیم خلق، تا میکند تهییج میشود، جمعی پیامدهای و تفکر موجب نهایتاً

                                                           
1 Mabey & et al 
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( نیـزدر پژوهشـی کیفـی )مبتنـی بــر نظریــه زمینــه ای ( کــه در خصـوص 2008) 1هایـت       
داده است، دریافت با معرفی زنـان رهبـر بـه دختران، آنها رهبری و مشارکت دختران در رهبری انجام 

مفهوم رهبری را در طیفی گسـترده تـر مفهـوم سـازی نمـوده و از اعتمـاد و احتـرام متقابل به عنوان 
 .عواملی که باعث گسترش مفهوم سازی آنها شده است، نام می برنـد

 .ستین برخوردار یکسانی تیاهم از فرد یارزشها بر ریدرتأث یرهبر هوش ابعاد :تحقیق فرضیة

 مدل مفهومی تحقیق
است. که اصطالحاً  ازیمورد ن یو نظر یعلم یو نظام مند، چارچوب یعلم قاتیانجام تحق یبرا      

 استفاده شده است: ریز یاز مدل مفهوم تحقیق نی، در ادشویم دهینام یمدل مفهوم
 
 
  

 

   

 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل

 
های استاندارد استفاده شد. بدین ترتیب که سنجش هر یک از متغیرهای تحقیق از پرسشنامهبرای 

 گرا تحول یرهبر در چندگانه یها هوش استاندارداز پرسشنامه  هوش رهبریبرای سنجش 
(Moqimi & Ramazani, 2011 ) ( استفاده گردید.1992) 2شوارتزی از پرسشنامه فرد یارزشهاو 

 روش تحقیق

تحقیق  زمره در توان می نظر مورد هایداده آوردن بدست چگونگی اساس بر را تحقیق این        
 توزیع برای بررسی جامعه، از گیری نمونه طریق از نظر مورد هایداده چون و آورد، شمار به توصیفی
 هشیو به که بوده پیمایشی همبستگی شاخه از تحقیق این شودمی انجام آماری جامعه ی ها ویژگی
 پذیرد.می صورت مقطعی
نفر را  285دهند که جمعاً جامعه آماری این پژوهش را کارکنان موسسات فرهنگی تشکیل می        

نمونه  164حجم نمونه با فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انجام شد و به تعداد دادند. تشکیل می
 صادفی ساده استفاده شده است.تعیین گردید و همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری ت

                                                           
1 Hoyt, M. A. & Kennedy, C. L 
2 Schwartz 

H1 ارزشهای فردی هوش رهبری 

 هوش شناختی

 هوش اجتماعی

 هوش عاطفی
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به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است و ابزار   اطالعات گردآوری یهاروش        
 استاناندارد به شرح زیر می باشد: پرسشنامهگردآوری داده ها 

( ادیز یلیخ اد،یکم، کم، متوسط، ز یلیگزینه ای )خ 5 فی( ط2003) نگی: پرسشنامه کیرهبر هوش
 در نظر گرفته  شده استفاده می شود.

 یلیخ اد،یکم، کم، متوسط، ز یلیگزینه ای )خ 5 فیط 1992:  پرسشنامه شوارتز ، یفرد یارزشها
 دهندیم یفرد یاز سواالت ابعاد هشت گانه پرسشنامه ارزشها کی( که افراد به هرادیز

ه روایی سنجی نبود الکن برای اطمینان از آنجایی که پرسشنامه ها استاندارد می باشند نیاز ب         
نفر از اساتید مجرب در زمینه مدیریت جهت  3ها به برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامهبیشتر؛ 

کلیه آنها سؤاالت تنظیم شده را مورد با بررسی و تغییرات انجام شده بررسی محتوایی ارائه گردید که 
 یید گردید.أها تحتوایی پرسشنامهیید قرار دادند و از این طریق روایی مأت

که ضریب آلفای  استفاده شده کرونباخ آلفای از ضریب پایایی قابلیتهمچنین برای بررسی         
( نتایج 1جدول شماره ) درصد محاسبه شده است. 70کرونباخ برای سؤاالت تمامی متغیرها باالی 

 کرونباخ را نشان می دهد.آزمون آلفای 
 
 
 

 ی کرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرهاآلفا -3جدول 

 ضریب آلفای كرونباخ متغیر

 799/0 هوش رهبری

 856/0 ارزشهای فردی

 
ی ابعاد هوش رهبری در بروز ارزشهای فردی و همچنین یافتن هاسازهبرای درک اهمیت و اولویت 

تغیر از تکنیک اهمیت برای تبیین این دو م یفرد یدر بروز ارزشها یهوش رهبرترکیب مناسب 
دارند، کاربرد  2. این تکنیک زمانی که متغیرهای مستقل با همدیگر همبستگیشودیماستفاده  1نسبی

بینی کننده در توجیه تغییرات متغیر مالک یکی از دارد. موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای پیش
ترین تعریف اهمیت نسبی ر سادهی اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. دهاسالموضوعاتی است که در 

است. در محاسبه سهم متغیرها هم اثر مستقیم  2Rاز متغیرها در  کیهر دهنده سهم نسبی نشان

                                                           
1 Relative Importance      
2 Intercorrelation     
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)همبستگی آن با متغیر وابسته یا مالک( و هم اثر غیر مستقیم یعنی زمانی که با سایر متغیرهای 
 (.Johnson & Lebreton, 2004شود )شود، در نظر گرفته میمستقل ترکیب می

اسمیرنوف برای سنجش نرمالیته،  –برای تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق از آزمون های کولموگروف   
برای بررسی اهمیت نسبی استفاده شده است. نرم افزار های مورد  Rآزمون همبستگی و آزمون 

 می باشند. Rو نرم افزار آماری  SPSS استفاده نرم افزار

 هایافته

شده و سپس همبستگی وزنی  های تحقیق پرداختهبرای تحلیل استنباطی ابتدا به آزمون فرضیه      
محاسبه شده است. قبل از آنکه به بررسی  Rافزار متغیرهای مستقل را در متغیر وابسته به کمک نرم

تفاده شد. اسمیرنف اس-های تحقیق پرداخته شود. برای تک تک متغیرها از آزمون کالموگروفیهفرض
 آمده است. 2های این آزمون در جدول داده

 اسمیرنف-نتایج آزمون كولموگروف -8-4جدول 

 ارزشهای فردی هوش رهبری شاخص آماری

 80/80 11/41 میانگین

 76/10 83/6 انحراف معیار

Z 727/0 784/0 
Sig 666/0 570/0 

 لذا ی متغیرها آزمون پارامتری استفاده گردید.نرمال بوده و برا هاداده( توزیع 2مطابق با جدول شماره )
 .است شده برده بهره رسونیپ یهمبستگ بیضر از

 

 آزمون فرضیه تحقیق
بایستی میزان همبستگی بین ابعاد این متغیر  یرهبر هوشدر ابتدا برای بررسی اهمیت نسبی ابعاد 

مستقل با یکدیگر رابطه مشخص گردد چون اهمیت نسبی در صورتی به کار می رود که ابعاد متغیر 
قوی و شدیدی داشته باشند. برای بررسی رابطه بین ابعاد ارزشهای فردی از آزمون همبستگی پیرسون 

 ( آمده است.3استفاده گردید که نتایج آن در جدول )

  های هوش رهبری و ارزشهای فردیضریب همبستگی بین مولفه -3جدول 
  1 2 3 4 5 

     1 همبستگی یهوش شناخت -1
Sig. -     

    1 563/0  همبستگی هوش اجتماعی-2
Sig. 000/0 000/0    
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   1 230/0 239/0 همبستگی عاطفیهوش  -3

Sig. 005/0 004/0 000/0   

   477/0 866/0 810/0 همبستگی هوش رهبری-4 

Sig. 000/0 000/0 000/0   

 1 622/0 677/0 446/0 488/0 همبستگی ارزشها فردی-5
Sig. 000/0 000/0 000/0 000/0  

          01/0( آزمون در سطح معنی داری .Sigمعنی داری ) 

 

( نشان داد که بین ابعاد ارزشهای فردی با توجه به سطح معنی داری به دست آمده که 3نتایج جدول )
می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این  01/0ز سطح معنی داری استاندارد کمتر ا

شود، تا در صورتی که بین فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی بین خود متغیرهای مستقل محاسبه می
متغیرهای مستقل همبستگی مشاهده گردد، از روش اهمیت نسبی استفاده شود. جدول باال ضریب 

دهد در برخی موارد این غیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان میهمبستگی مت
 باشد.ضریب بسیار باال می

دهد در ( ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می3جدول )
ی و ارزشهای نشان داد که بین ابعاد هوش رهبرباشد. نتایج برخی موارد این ضریب بسیار باال می

فردی رابطه معنی داری وجود دارد زیرا سطح معنی داری به دست آمده کمتر از سطح معنی داری 
. با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده می توان ادعا نمود بیشترین (p<01/0)باشد استاندارد می

هوش عاطفی و  همبستگی در رابطه بین ابعاد )هوش رهبری( با ارزشهای فردی متعلق به رابطه 
هوش ( و کمترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه بین متغیرهای 677/0ارزشهای فردی به مقدار )

 ( می باشد.446/0ی و ارزشهای فردی با )اجتماع
برای چنین تحقیقاتی که چندین متغیر مستقل داشته و متغیرهای مستقل هم با یکدیگر همبستگی 

(. این تکنیک اثرات مستقیم هر کدام از 3شود )جدول ی استفاده میدارند، از روش اهمیت یا اوزان نسب
یر متغیرهای مستقل را زمانی که با همدیگر تأثمتغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته و همچنین 

دهد، اهمیت یا اوزان نسبی نشان دهنده سهم هر یک شوند، بر روی متغیر وابسته نشان میترکیب می
 باشد. کلی مدل می 2Rپیش بینی کننده( در از متغیرهای مستقل )

دهد. با ( همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر ارزش های فردی را نشان می3جدول )
استفاده از تکنیک اهمیت نسبی، اثرات ترکیب وزنی و وزن هرکدام از متغیرهای مستقل مورد بررسی 
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دهد در یر قرار میتأثرا تحت  یفرد یارزش هاه های هوش رهبری کگیرد. ترکیبی از سازهقرار می
 ( آمده است.4جدول )

 اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی -4جدول 

 100وزن نسبی هر متغیر از  وزن خام هر متغیر  
 درصد

 تعداد آزمودنی

 164 %20/31 191/0 یهوش شناخت

 164 %06/030 184/0 اجتماعیهوش 

 164 %72/38 237/0 عاطفیهوش 

  2R 100% =612/0 مجموع

درصد بروز ارزشهای فردی را تشریح  61های هوش رهبری دهد که مولفه( نشان می4نتایج جدول )
ی دارای کمترین وزن نسبی هوش اجتماعی دارای بیشترین وزن نسبی و هوش عاطفکند که می
عاطفی سهم وزنی را در تاثیر هوش درصد و  30اجتماعی هوش درصد،  31باشد. و هوش شناختی می

بر ارزش های فردی به خود اختصاص داده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر یکسان نبودن وزن 
نسبی ابعاد هوش رهبری در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی مورد تایید واقع گردید. یعنی می توان اینطور 

نی داری بر بروز ارزشهای فردی در بین کارکنان موسسات ادعا نمود که ابعاد هوش رهبری تاثیر مع
 فرهنگی استان اردبیل دارند.

 

 گیریبحث و نتیجه

کارکنان  یفرد یدر بروز ارزشها یدانش و هوش رهبر یابعاد رهبر ینسب تیاهمدر تحقیق      
د اندازه ای مورینهگز 5در طیف لیکرت  مورد نظر بود که مفاهیم فرهنگی استان اردبیلموسسات 

 گیری واقع گردید.
دادند که تعداد تشکیل می لیاردب استان یفرهنگ موسساتجامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان 

گیری تصادفی ساده توزیع نفر به دست آمد که با روش نمونه 164نمونه ما بر اساس فرمول کوکران 
 پرسشنامه قابل تحلیل برگشت داده شد. 164شد و در نهایت 

های تحقیق پرداخته شد. ها از آمار از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل دادهبرای تجزیه و تحلیل داده
باشد که بر های متغیر مستقل میپیش شرط استفاده از تکنیک اهمیت نسبی وجود ارتباط بین مولفه

ی هر یک از اساس آزمون همبستگی پیرسون در این تحقیق به دست آمد سپس برای تعیین وزن نسب
 استفاده گردید.  Rافزار آماری های رهبری دانش و هوش رهبری در تاثیر بر متغیر وابسته از نرممولفه

رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب  یهوش رهبرنتایج فرضیه تحقیق نشان داد که بین ابعاد 
برخی موارد این  دهد درهمبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می

و ارزش های فردی  یهوش رهبربین ابعاد در نتیجه می توان ادعا کرد که باشد. ضریب بسیار باال می
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رابطه معنی داری وجود دارد. با استفاده از تکنیک اهمیت نسبی، اثرات ترکیب وزنی و وزن هرکدام از 
 61 یهوش رهبر یهامولفه دهد کهمتغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می

و هوش  یوزن نسب نیشتریب یدارا یکه هوش عاطف کندیم حیرا تشر یفرد یدرصد بروز ارزشها
 30.06 یدرصد، هوش اجتماع 31.20 ی. و هوش شناختباشدیم یوزن نسب نیکمتر یدارا یاجتماع

است.  ادهدبه خود اختصاص  یفرد یبر ارزش ها ریرا در تاث یسهم وزن یدرصد و هوش عاطف
 یبر بروز ارزشها ریدر تاث یابعاد هوش رهبر ینبودن وزن نسب کسانیبر  یمبن قیتحق هیفرض نیبنابرا
 یدار یمعن ریتاث یادعا نمود که ابعاد هوش رهبر نطوریتوان ا یم یعنی. دیواقع گرد دییمورد تا یفرد

 دارند. لیاردب استان یفرهنگ موسساتکارکنان  نیدر ب یفرد یبر بروز ارزشها
باس و هاوس معتقدند که رهبران کاریزماتیک از اعتقاداتی قوی برخوردارند و از آنها بعنوان تابلوهای 
راهنما برای رفتار و بینشی استفاده می کنند که پیروان را به عمل در ورای انتظارات برمی انگیزد. 

و روانشناسی مثبت افکار باس و هاوس در پژوهش هایی جدید در خصوص رهبری قابل اعتماد 
منعکس شده است که ارزش ها را با عنوان منطبق بر نیروهای شخصیت مشخص می سازد که از 

 & Petersonطریق رفتارهایی نشان داده می شوند که در آن کمال مطلوب بکار گرفته شده است )

Seligman, 2004 .)هبری اگرچه ارزش های ظاهرا نقشی مهم را در فرایندها و بازدهی های ر
کاریزماتیک ایفا می کنند، تنها در چند مطالعه، با انتظاری مشخص از مطالعاتی با موضوع ارزش ها و 

انتقادهای  .(Burns, 2003)  رهبری که در فصلنامه رهبری منتشر شده به آنها پرداخته شده است
ش ارزش ها و نیات اخیر از پژوهش های رهبری کاریزماتیک این نکته را متذکر می شود که باید به نق

 موجود در رهبری بیشتر توجه شود 
(Yukl, 2002    .) 

 پیشنهادات بر مبنای نتایج به شرح زیر ارایه می گردد.
 دهند. کاهش یفرهنگ موسسات را کارکنان نامطلوب رفتارهای-1
 .کنند تقویت یفرهنگ موسساترا در  مثبت رفتارهای 
 .یابد افزایش یفرهنگ موسساتیادگیری در  – یاددهی فرایند -2
 افزایش یابد. یفرهنگ موسساتکارکنان و مدیریت در  ارتباطی تعامل -3
 کنند. پیدا خود از مثبتی پنداری خود کارکنان -4
 .شود ایجاد یفرهنگ موسساتدر محیط  در مطلوب جو -6
 .شود مشخص یفرهنگ موسساتو مدیران  کارکنان انتظارات تاثیر -7
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Abstract:  

The main purpose of this study, is survaying the relative importance of 

leadership intelligence dimensions in influencing the expression of 

individual values among employees of cultural institutions in Ardabil 

province. The research method is correlational and the statistical 

population includes all employees of cultural institutions of Ardabil 

province. According to the Cochran's formula, the sample size was 

selected 164 and the respondents were selected by simple random 

sampling method. A questionnaire was used to collect information. To test 

the hypotheses, first, Smirnov-Kolmogorov test was used to find out 

whether the variables were normal. It was observed that the variables have 

a normal distribution. Pearson correlation was used to find the relationship 

between independent and dependent variables and the technique of relative 

importance was used to find the relative weight of leadership intelligence 

dimensions in the expression of individual employee values. The findings 

suggest that relative importance of leadership intelligence is not equally 

important in the expression of individual values of employees. 
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