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ABSTRACTArticle Info

Objective: Universities are among the social systems that are known as 
the driving force of awareness,  commanding and guiding the thoughts of 
societies. The purpose of this study was to determine the effect of intelligent 
leadership on the educational performance of faculty members of public 
universities in Zahedan, Iran.
Methods: This research in terms of applied purpose and implementation is 
a descriptive correlation study based on the structural equation model. The 
statistical population included all faculty members of public universities in 
Zahedan, 666 people, whose sample size was estimated to be 120 people 
based on Cochran’s formula by stratified random sampling.
 Intelligent leadership and educational performance questionnaires (de-
signed by the Office of Supervision and Evaluation of Universities) were 
used to collect research data.
Content validity was confirmed by experts, structural validity was calcu-
lated through factor analysis, and reliability was also calculated using Cron-
bach’s alpha coefficient equal to 0.97 and 0.93. SPSS23 and Smart PLS 
statistical software were used to analyze the data.
Results: According to the research findings, intelligent leadership with a 
path coefficient (0.33) affects educational performance and the component 
of collective leadership with a path coefficient (0.38) has the greatest impact 
on the educational performance of faculty members.
Conclusion: By fitting the conceptual model of the research, it was assumed 
that intelligent leadership as a latent variable directly effects on educational 
performance of faculty members. Therefore, a great care must be taken in 
determining academic leadership styles because the methods that influence 
the behavior of faculty members are quite different from those found in 
traditional business companies.
Keywords: intelligent leadership, educational performance, faculty mem-
bers, university.
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 پیش بینی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی بر اساس مدل 
رهبری هوشمند

عالمه کیخا1    

1.  نویسنده مسئول، استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیدهاطالعات مقاله
نوع مقاله:
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دریافت:
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اصالح:
99/10/05
پذیرش:
99/10/24

هدف: دانش��گاه ها ازجمله نظام های اجتماعی هس��تند که نیروی محرکه آگاهی بخش و برج فرماندهی 
فکر جوامع شناخته شده اند. هدف از اجرای این پژوهش، تعیین تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی 

اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر زاهدان بود.
روش پژوه�ش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی – همبس��تگی مبتنی بر 
مدل س��ازی معادالت ساختاری است. جامعه آماری ش��امل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی 
ش��هر زاهدان به تعداد 666 نفر بود که حجم نمونه بر اس��اس فرمول کوکران برابر با 120 نفر به روش 
نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد ش��د. ب��رای گردآوری داده های پژوهش از پرسش��نامه های رهبری 
هوش��مند و عملکرد آموزش��ی )طراحی شده توس��ط دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ها( استفاده شد. روایی 
محتوایی به تأیید متخصصان رس��ید، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی و پایایی نیز با استفاده از ضریب 
آلف��ای کرونباخ برابر با 0/97 و 0/93 محاس��به ش��د. برای تجزیه وتحلیل داده ه��ا از نرم افزارهای آماری 

spss23 و Smart PLS بهره گرفته شد.
یافته ها: بر اس��اس یافته های پژوهش، رهبری هوش��مند با ضریب مسیر ) 0/33( بر عملکرد آموزشی 
تأثیرگذار بوده اس��ت و مؤلفه رهبری جمعی با ضریب مس��یر )0/38( بیشترین تأثیر را بر عملکرد آموزشی 

اعضای هیئت علمی دارد.
نتیجه گیری: با برازش الگوی مفهومی پژوهش فرض بر آن ش��د که رهبری هوش��مند به عنوان متغیر 
مکنون به طور مس��تقیم بر عملکرد آموزش��ی اعضای هیئت علمی تأثیر می گذارد. بنابراین، در انتخاب و 
تعیین س��بک های رهبری دانش��گاهی باید نهایت دقت به عمل آید؛ زیرا ش��یوه های تأثیرگذار بر رفتار 
اعضای هیئت علمی کاماًل متفاوت از آن چیزی است که در شرکت های بازرگانی سنتی )با تأکید بر قدرت 

سودجویانه( وجود دارد.

واژگان کلیدی: رهبری هوشمند، عملکرد آموزشی، اعضای هیئت علمی، دانشگاه.

استناد: کیخا. )1400(. پیش بینی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی بر اساس مدل رهبری هوشمند. نامه آموزش عالی 14 )54(، صفحه 
.18-1

 ناشر: مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور © نویسندگان.                                 
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مقدمه
س��ازمان ها به مثابه نظام های پویا با دیگر نظام های اجتماعی در ارتباط هس��تند و اثر تعاملی بر یکدیگر دارند. از یک سو، 
برای حفظ و بقای خود باید با محیط س��ازگار ش��وند و از سوی دیگر، با عرضه خدمات و محصوالت خود بر محیط تأثیر 
بگذارند )طوس��ی و همکاران، 1399(. رهبری در س��ازمان های خدماتی از مهم ترین ارکان جامعه و س��ازمان محس��وب 
می شود و نوآوری در رهبری سازمان ها برای کسب موفقیت ضروری است. رهبران سازمان ها باید در تغییر پارادایم غالب 
در جوامع به سمت نوآوری نقش اساسی داشته باشند )گازمن و همکاران1، 2020(. رهبري هوشمند از رویکردهایی است 
که از زاویه خالق و هوشمند به رهبري و سازمان توجه می کند )نورعلیزاده و حاجیوند، 1387(. رهبری هوشمند تبادل نظر 
بین رهبر و پیروان در موقعیت خاص است که به یاری همدیگر برای رسیدن به بینشی مشترک به طور اثربخش فعالیت 
می کنند )کیخا و همکاران، 1396(. این فرایند در یک سیس��تم و س��ازمان مشخص با ارزش ها و فرهنگ مشارکتی روی 
می دهد که محیط کالن صنعتی و اجتماعی بر آن نیز تأثیرگذار است. رهبری هوشمند ما را در شناسایی راه حل های جدید 
برای حل مشکالت گوناگون که در حال حاضر با آن مواجه هستیم کمک می کند و با تلفیق مدیریت و رهبری کارهای 
نامفهوم و بی معنا تبدیل به کارهای بامعنا و هدفمند می ش��ود و به س��ازمان و اعضای آن نیرو و انرژی می بخشد. رهبری 
هوشمند، فرایندی مشارکتی و نه تنها مختص رهبر است بلکه پیروان نیز باید بیاموزند و به کار گیرند )طاوسی، 1393(.

آموزش عالی و رهبری آن از مهم ترین ارکان نظام آموزش��ی هر کشوري است. آموزش عالی به عنوان نهادي کلیدي 
مورد توجه خاص ملت ها و دولت هاست و ازجمله باارزش ترین نهادهایی است که جوامع براي پیشرفت و توسعه در اختیار 
دارند. دانشگاه ها از یک سو، حافظ و انتقال دهنده میراث فرهنگی و ارزش هاي حاکم بر جامعه اند و از سوي دیگر، پاسخگوي 
نیازهاي اجتماعی براي کسب، اشاعه و توسعه دانش و فناوري هستند )تقوایی یزدی، 1395(. در روند مدیریت دانشگاه ها، 
نقش رهبری در اثربخشی فردی و گروهی سازمان، نقش تعیین کننده ای است و می توان گفت اساسی ترین دلیل ناکامی 
برخی س��ازمان ها در تحقق تحول س��ازمانی، نداشتن رهبری توانمند و مؤثر بوده اس��ت )طوسی و همکاران، 1399(. از 
سوی دیگر، اعضاي هیئت علمی از ارکان اصلی دانشگاه ها محسوب می شوند که نحوه عملکرد آنها در بازدهی کل نظام 
آموزشی نقش اساسی ایفا می کند )کیخا، 1397(. استادان همواره با دانشجویان در ارتباط هستند و بیشترین زمانی را که 
دانش��جویان در دانش��گاه سپري می کنند در کالس درس و در محضر اس��تادان خود هستند، بنابراین عملکرد استادان بر 
پیشرفت دانشجویان و درنتیجه تحقق هدف های دانشگاه تأثیر بسزایی خواهد داشت )کیخا و همکاران2، 2017(. از این رو، 
براي دستیابی به چشم انداز مناسب از موقعیت کنونی نظام آموزش عالی و مسائلی که دانشگاه هاي کشور پیش رو دارند یا 
باید با آن روبرو ش��وند، الزم اس��ت نظام آموزش عالی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و مؤلفه ها، عناصر و عوامل 
تأثیرگذار بر آن و س��هم هر یک از آنها در این عرصه مش��خص ش��ود. در این خصوص، به پژوهش حسین زاده و طوسی 

1. Guzmán et al.
2. Keikha et al.
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)1394( اش��اره می شود که در خصوص نقش رهبری هوش��مند در توانمندسازی دانشگاه آزاد اسالمی اجرا شده است. به 
اذعان این پژوهشگران، برخی ایرادات در حد شگفت آوری دامن دانشگاه ها را گرفته است و از تعداد 302 نفر نمونه آماری 
حتی یک نفر میزان اعتماد به گفته ها و کردار مدیران و مسئوالن را در حد باال ارزیابی نکرده است و عمدتًا گزینه خیلی کم 
را انتخاب کرده اند )طوسی و همکاران، 1399(. از این رو، در محیط دانشگاه که دغدغه اصلی آن تربیت نیروی انسانی و 
پرورش نسل های بعدی است این معضل قابل تأمل است و نقش رهبران دانشگاهی هوشمند، اعضاي هیئت علمی و نحوه 
عملکرد آنها به عنوان یکی از عمده ترین عوامل تأثیرگذار بر نظام آموزش عالی را بیش ازپیش پر رنگ تر و مهم تر می نماید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمان ها برای حفظ بقا و پیشرفت به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و منابع انسانی، سرمایه های بنیادی سازمان ها 
و منش��أ هر گونه تحول و نوآوری در آنها تلقی می ش��وند )رس��تگار و همکاران، 1397(. عملکرد ش��غلی به عنوان ارزش 
سازمانی رفتارهای شغلی کارکنان در زمان و موقعیت های شغلی مختلف تعریف می شود )جاکوب و همکاران1، 2018(. بر 
این اس��اس، کیفیت و کمیت عملکرد سازمان ها به ویژه مؤسسات آموزش عالی به عملکرد تک تک افراد سازمان بستگی 
دارد. اعضای هیئت علمی متخصصانی هس��تند که مس��ئولیت آموزش و اش��اعه علم و دانش را در دانش��گاه ها بر عهده 
دارند بنابراین کیفیت و توس��عه دانش تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد این اعضا وابس��ته اس��ت. بررسی فعالیت های 
اعضای هیئت علمی و نوع تعامل آنها بازخورد مناسبی را برای تجزیه وتحلیل مسائل آموزشی و تصمیم گیری های اساسی 
و برنامه ریزی های راهبردی به مس��ئوالن نظام آموزش عالی فراهم آورده اس��ت. از دیگر س��و، اعضای هیئت علمی نیز 
می توانن��د از چگونگی عملکرد خ��ود آگاهی یافته و برای افزایش کیفیت فعالیت های خ��ود اقدام کنند. این فعالیت ها در 
س��ه حوزه آموزشی، پژوهشی و اجرایی دسته بندی می شود )رستگار و همکاران، 1397(. در پژوهش حاضر حوزه عملکرد 
آموزش��ی مد نظر اس��ت و شامل فرایند تدریس اس��ت. بنابراین ارزش��یابی عملکرد آموزش��ی آیینه ای فراهم می آورد تا 
تصمیم گیران و دس��ت اندرکاران فعالیت های آموزش��ی، تصویری از چگونگی فعالیت ها به دست آورند و با استفاده از این 
تصویر بتوانند در جهت پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه کیفیت نظام های آموزشی را ارتقا دهند )دانش فرد و شیدایی، 
1391(. در این میان، ارزش��یابی عملکرد آموزش��ی اعضای هیئت علمی به عنوان یک استراتژي مهم براي ارتقاي کیفیت 
آموزشی مورد توجه دانشگاه ها بوده است، به همین دلیل مراکز آموزش عالی و رهبران دانشگاهی براي تعیین شایستگی 
اعضای خود مالک هایی را تعیین می کنند و بدین وس��یله عملکرد آنها را از طریق فرایندي مدون مورد ارزش��یابی قرار 

می دهند. هدف از این نوع ارزشیابی ها، بهبود نحوه تدریس و ارتقاي اثربخشی آنها است.
همچنین یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه رفتار سازمانی مبحث رهبری است که صاحب نظران از ابعاد مختلف 
آن را بررس��ی کرده اند )میش��ل و هم��کاران2، 2014(. با توجه به رقابت های جهانی و انتظ��ارات جوامع در حال تحول و 

1. Jacob et al.
2.  Mitchell et al.
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همچنین مش��کالت س��ازمان ها در دوره کنونی، س��بک جدیدی از مدیریت و رهبری در س��ازمان ها نیاز است )هارتنل و 
همکاران1، 2016(. یکی از این رویکردها به رهبری س��ازمان ها، مبحث رهبری هوش��مند اس��ت )کیخا، 1397(. گادت2 
)1994( به نقل از س��ایدانمانالکا3 )2003(، مهم ترین رس��الت های دانشگاه را در ده ماده ذکر کرده و ضمن اشاره به این 

رسالت ها اهمیت رهبری هوشمند را به عنوان منبع آگاهی بخش و ضامن اجرای این رسالت ها در نظر گرفته است.
سایدانمانالکا )2008( مدل رهبري هوشمند را با مؤلفه هاي رهبري عقالیي، رهبري هیجاني و رهبري معنوي ارائه و 
بیان کرده است که رهبري هوشمند پیروان را در سه بعد عقالیي، هیجاني و معنوي هدایت مي کند. محمدي و فرح بخش 
)1393( نیز ابزار رهبري هوشمند را هوش شش گانه اي متشکل از هوش فرهنگي، هوش عاطفي، هوش اجتماعي، هوش 
معنوي، هوش س��ازماني و هوش اس��تراتژیک برشمرده اند. کیخا و همکاران )1396( نیز مؤلفه رهبري جمعي را به عنوان 
بعد چهارم رهبري هوشمند شناسایي کردند. همچنین، طوسی و همکاران )1399( مؤلفه رهبری سیاسی را به عنوان مؤلفه 

پنجم رهبری هوشمند برای سازمان ها شناسایی کردند.
در بعد عقالیی رهبری هوش��مند، مدیریت بر مبنای هدف یکی از ابعاد اساس��ی است که از طریق آن مدیران سطوح 
باال و پایین به طور مش��ترک هدف های س��ازمان را مش��خص و حدود و مسئولیت ها و وظایف هر فرد را با در نظر گرفتن 
نتایج مورد انتظار تعیین می کنند )طاووسی، 1393، ص8(. بعد هیجانی رهبری هوشمند عبارت است از مدیریت بر مبنای 
عواطف و احساسات و هیجانات، به طوری که رهبر باید به همه ابعاد وجودی انسان توجه کند و انسان را قلب سازمان و 
هسته اصلی سازمان در نظر بگیرد )مکوون و باتز4، 2013، ص466(. توانایی رهبری برای به کارگیری هیجان ها یا تولید 
هیجان برای حل مسئله، در کارایی اعضای گروه نقش مهمی را ایفا می کند )تانگ و همکاران5، 2010، ص904(. در بعد 
معنوی رهبری هوشمند، کارهای نامفهوم و بی معنا به کارهای بامعنی و هدفمند تبدیل می شود، به گونه ای که به کارکنان 
و سازمان نیرو و انرژی می بخشد و از فرسودگی شغلی و بیهودگی جلوگیری می کند )قاسمی، 1394، ص10(. در این بعد، 
رهبر با اس��تفاده از ارزش ها، طرز تلقی و رفتارهایی که الزمه انگیزش درونی خود و دیگران اس��ت، بقای معنوی اعضای 
س��ازمان را فراهم می کند )ضیایی و همکاران، 1387، ص71(. بعد رهبری جمعی عبارت است از یک فرایند رهبری پویا 
که در آن رهبر یا مجموعه ای از رهبران، مهارت ها و تخصص های مجموعه را به طور مؤثر به عنوان عناصر نقش رهبری 
در بین اعضای سازمان توزیع می کنند )فردریک و مام فورد6، 2011(. درنتیجه، رهبر خرد جمعی گروه را می پروراند و تعهد 

و دلبستگی آنها را به کار افزایش می دهد )روتکایوسکاس و استاسیتیت7، 2013، ص54(.

1.  Hartnell et al.
2. Gudet
3. Sydanmaanlakka
4. McKeown & Bates
5. Tang et al.
6. Friedrich & Mumford
7. Rutkauskas & Stasytyte
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رهبری هوش��مند زمینه را برای همکاری، همفکری و همدلی در میان جامعه کارکنان فراهم می کند و موجب پیوند 
محکم تر آنها با سازمان می شود و با شناخت و ایجاد معرفت همه جانبه کارکنان، بر قابلیت های رفتاری و عملکردی آنها 

می افزاید )سایدانمانالکا، 2003، ص76(.
بر این اساس، موفقیت در محیط کنونی به روش دیگری برای تفکر نسبت به مسائل نیاز دارد که منوط به استفاده از 
هوشمندی در فرایند رهبری است و می تواند بر عملکرد اعضای هیئت علمی که از عوامل کلیدی در دانشگاه ها هستند، مؤثر 
باشد. همچنین پژوهش های گذشته نشان داده اند که رفتار رهبران دانشگاهی می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای هیئت علمی 
تأثیر بگذارد و رهبری مدیر یا رفتارهای وی اثر قابل مالحظه ای بر رفتارها و نگرش اعضای هیئت علمی دارد )باس1، 2010(.

جدول )1( خالصه پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی

نتیجهعنوان پژوهشنویسنده

طوسی و همکاران 
)1399(

ارائه الگوی رهبری هوش��مند برای 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی

مدل نهایی رهبری هوش��مند دارای 5 مؤلف��ه رهبری عقالیی، 
عاطفی، معنوی، جمعی و سیاسی است.

خدایی و همکاران 
)1398(

ب��ر  هوش��مند  رهب��ری  نق��ش 
خودکارآمدی کارکنان

رهبری هوش��مند و ابعاد آن ش��امل رهبری جمع��ی، عاطفی، 
عقالی��ی و معن��وی ب��ر خودکارآم��دی کارکن��ان تأثی��ر دارد.

سرفرازی و همکاران 
)1397(

با  ارتباط  رهب��ری هوش��مند در 
عملکرد سازمانی

رهب��ری هوش��مند می تواند به عملکرد مطلوب در س��ازمان ها 
منجر شود.

گازمن و همکاران 
)2020(

نقش فرهنگ نوآوری در رهبری 
هوشمند سازمان ها

مهارت های ش��ناختی، بین فردی، شغلی و استراتژیک از الزامات 
رهبران هوشمند در روند انتقال به سمت نوآوری است.

عدیگوزل و همکاران1 
)2019(

نقش هوش مدیریت بر توس��عه 
رفتار کارکنان

در محیط رقابتی حفظ منافع س��ازمان من��وط به توجه به منابع 
انسانی و رفتارهای کارکنان است.

الکسینو و روآن2 
)2018(

جوام��ع دانش��گاهی و رهب��ری 
هوشمند

رهبر هوشمند نباید با کنترل مزیت های موجود در دانشگاه برای اعضای هیئت 
علمی خود قدرت نمایی کند، تفاوت های فردی و فرهنگ اخالق مداری باید 

اساس ارتباطات رهبران هوشمند با اعضای هیئت علمی باشد.

اسلو و ارسلن3 
)2018(

رهبری هوش��مند اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها

کیفی��ت ب��االی ارتباطات و ایجاد روابط خ��وب بین اعضای هیئت 
علم��ی یکی از ابعاد رهبری هوش��مند بوده و باعث بروز و افزایش 

خالقیت اعضای هیئت علمی می شود.

مالحظات رهبری هوش��مند و علمی زیدزیونت4 )2018(
یک دانشمند در آموزش عالی

دامنه فعالیت های رهبری هوشمند در دانشگاه ها شامل ابعاد تولیدکنندگی 
دانش، تفکر هوشمند عمومی و شهروند دانشگاهی است.

1. Bass
2. Adiguzela et al.
3. Oleksiyenko & Ruan
4. Uslu & Arslan 
5. Zydziunaite
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همچنی��ن اردالن و س��لطان زاده )1394(، محم��دی و فرح بخش )1393(، الج��وردی )1387(، نورعلیزاده و حاجیوند 
)1387(، س��ایدانمانالکا )2003؛ 2008(، مکوون1 )2012(، گلدنبرگ و کنتاس2 )2013( و ماتن3 )2013( در پژوهش های 

خود رهبری هوشمند و مؤلفه های آن و تأثیر آن بر ابعاد عملکردی کارکنان و سازمان را بررسی کرده اند.
بر اساس مرور مبانی نظری و پیشینه های پژوهش مدل مفهومی پژوهش )شکل 1( به شرح زیر است:

شکل )1( مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومی پژوهش، هدف از اجرای پژوهش حاضر، »بررسی تأثیر رهبری هوشمند و مؤلفه های آن بر عملکرد 
آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی منتخب شهر زاهدان« است. فرضیه پژوهش نیز عبارت است از »رهبری 
هوش��مند و مؤلفه های آن بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی منتخب شهر زاهدان تأثیر دارد«.

روش پژوهش
پژوهش حاضر، از نظر هدف پژوهش��ی کاربردی اس��ت و از نظر اجرا توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل یابی معادالت 
س��اختاری اس��ت. جامعه آماری پژوهش شامل 666 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی منتخب شهر زاهدان 
)380 نفر دانش��گاه سیستان وبلوچس��تان و 286 نفر دانش��گاه علوم پزش��کی( بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول 
کوکران و با محاس��به واریانس جامعه آماری از طریق روش پایلوت 120 نفر )70 نفر دانش��گاه سیستان وبلوچستان و 50 
نفر دانش��گاه علوم پزش��کی زاهدان( به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد 
نیاز از پرسشنامه های رهبری هوشمند و عملکرد آموزشی با مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است. برای سنجش 
رهبری هوش��مند از پرسشنامه 80 سؤالی برگرفته از مدل سایدانمانالکا )2007( با چهار مؤلفه )رهبری عقالیی، عاطفی، 
معنوی و جمعی( و برای سنجش عملکرد آموزشی از پرسشنامه 11 سؤالی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه با 4 مؤلفه )توان 
علمی و آموزشی، نظم و مسئولیت پذیری، آشنایی با اصول آموزش، مهارت فردی( استفاده شد. برای بررسی روایی ابزارها 

1. McKown
2. Guldenberg & Kontath
3. Mattone
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با توجه به تعداد ابعاد و حجم نمونه، عالوه بر روایی محتوایی، از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار spss23 و 
PLS Smart اس��تفاده شد و پس از حذف خطاهای کواریانس، بررسی شاخص های برازندگی، تحلیل عاملی تأیید شد. 

نتایج شاخص  AVE و آلفای کرونباخ در جدول )2( گزارش شده است.

جدول )2( شاخص های ارزیابی روایی و پایایی

پایاییروایی همگرامتغیر

AVEآلفای کرونباخ

0/670/975رهبری هوشمند

0/970/997عملکرد آموزشی

با ش��اخصAVE  روایی همگرا و میزان همبس��تگی هر سازه با سؤال های خود بررسی می شود. صاحب نظران مقدار 
مناس��ب برای ش��اخص AVE را 0/5 به باال معرفی کرده اند حال اینکه AVE هر دو متغیر دارای مقادیر بزرگ تر از 0/6 
هس��تند و ش��اخص آلفای کرونباخ مربوط به هر دو متغیر بزرگ تر از 0/9 اس��ت که نش��ان دهنده روایی و پایایی مناسب 
پرسش��نامه ها است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی نیز متناسب با سطح سنجش داده ها و مفروضات 

آزمون های آماری از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است.

یافته های پژوهش
نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح زیر است.

جدول )3( توصیف متغیر رهبري هوشمند و مؤلفه هاي آن

متغیر

شاخص

شکل توزیعپراکندگيگرایش مرکزي

کشیدگيکجيواریانسانحراف معیارمیانگین

0/16-3/040/880/770/76رهبري هوشمند

0/28-3/060/820/680/76رهبري عقالیي

0/26-3/010/930/860/68رهبري عاطفي

0/44-3/110/920/860/52رهبري معنوي

0/10-2/881/011/020/67رهبري جمعي
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مقادیر جدول )3( بیانگر این اس��ت که میانگین متغیر رهبري هوش��مند و مؤلفه هاي آن به جز مؤلفه رهبري جمعی در 
حد متوس��ط با میانگین فرضي 3 برآورد شده است. به عبارت دیگر، مي توان گفت میانگین رهبري هوشمند و مؤلفه هاي 
آن در بین نمونه آماري پژوهش در حد متوس��ط قرار دارد. بر اس��اس شاخص هاي انحراف معیار و واریانس مي توان گفت 
پراکندگي داده هاي مربوط به متغیر رهبري هوش��مند و مؤلفه هاي آن از شاخص میانگین چندان زیاد نیست و به عبارتي 
پراکندگي داده ها در حد متوس��ط است. در خصوص ش��اخص هاي شکل توزیع؛ مقدار مثبت شاخص کجي متغیر رهبري 
هوش��مند و مؤلفه هاي آن در نمون��ه آماري پژوهش بیانگر تمایل نمره هاي این متغیر و مؤلفه هاي آن به س��مت مقادیر 
کمتر از میانگین و مقدار منفي ش��اخص کشیدگي نشان دهنده شکل توزیع نسبتًا مسطح داده هاي این متغیر و مؤلفه هاي 
آن در نمونه آماري پژوهش اس��ت. درنهایت اینکه مقادیر ش��اخص هاي شکل توزیع بیانگر تمایل داده ها به سمت توزیع 

نرمال است.

جدول )4( توصیف متغیر عملکرد آموزشي و مؤلفه هاي آن

متغیر

شاخص

شکل توزیعپراکندگيگرایش مرکزي

کشیدگيکجيواریانسانحراف معیارمیانگین

0/26-0/37-4/600/200/04عملکرد آموزشي

0/30-0/34-4/610/200/04توان علمي – آموزشي

0/17-0/39-4/610/200/04نظم و مسئولیت پذیري

0/18-0/40-4/610/210/05آشنایي با اصول آموزشي

0/20-0/37-4/590/210/05مهارت هاي فردي

برحس��ب مقادیر جدول )4( میانگین متغیر عملکرد آموزش��ي و مؤلفه هاي آن در بین نمونه آماري پژوهش بیانگر این 
اس��ت که میزان عملکرد آموزش��ي و مؤلفه هاي آن باالتر از حد متوس��ط قرار دارد. در ارتباط با ش��اخص هاي پراکندگي؛ 
مقادیر مربوط نشان دهنده پراکندگي در حد متوسط داده هاي مربوط به متغیر عملکرد آموزشي و مؤلفه هاي آن از شاخص 
میانگین در بین نمونه آماري پژوهش اس��ت. در خصوص ش��اخص هاي ش��کل توزیع؛ مقدار منفي ش��اخص کجي متغیر 
عملکرد آموزشي و مؤلفه هاي آن در بین نمونه آماري پژوهش بیانگر تمایل نمره هاي این متغیر و مؤلفه ها به سمت مقادیر 
باالتر از میانگین و مقدار منفي ش��اخص کشیدگي متغیر عملکرد آموزشي و مؤلفه هاي آن نشان دهنده شکل توزیع نسبتًا 
مس��طح داده هاي مربوط در بین نمونه آماري پژوهش اس��ت. درنهایت اینکه با توجه به مقادیر شاخص هاي شکل توزیع 

مي توان گفت توزیع داده هاي متغیر عملکرد آموزشي و مؤلفه هاي آن تمایل به سمت توزیع نرمال دارند.
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برای بررسي فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه »رهبری هوشمند و مؤلفه های آن بر عملکرد آموزشی اعضای 
هیئت علمی دانش�گاه های دولتی منتخب ش�هر زاهدان تأثیر دارد« از رویکرد مدل س��ازي معادله ساختاري 
واریانس محور اس��تفاده شد. متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش به صورت متغیرهاي مکنون و در قالب مدل هاي عاملي 
مرتبه اول وارد مدل معادله س��اختاري ش��دند. برآوردهاي مربوط به شاخص هاي ارزیابي کلیت مدل و پارامترهاي اصلي 

این مدل )اثر رهبري هوشمند بر عملکرد آموزشي( در شکل ها و جدول های زیر گزارش شده است:

شکل )2( مدل معادالت ساختاري اثر رهبري هوشمند بر عملکرد آموزشي

جدول )5( شاخص هاي ارزیابي کلیت مدل معادالت ساختاري

شاخص
برازش هنجار شدهریشه مربعات تفاوت کوواریانسنیکویی برازش

GOFSRMRNFI

0/400/040/91مقدار

برازش حداقل مربعات جزئی نشان می دهد تا چه میزان مدل نظری ارائه شده با مدل تجربی که توسط پژوهشگر اجرا 
ش��ده، هماهنگی دارد. از شاخص های برازش مدل برای سنجش شباهت میان منحنی های تجربی و منحنی های نظری 
اس��تفاده می شود. بر اساس نتایج ارائه ش��ده در جدول )5( ش��اخص هاي ارزیابي کلیت مدل معادله ساختاري درمجموع 
بیانگر این اس��ت که داده ها، مدل نظري پژوهش را حمایت مي کنند. به عبارت دیگر، برازش داده ها به مدل برقرار اس��ت 

و شاخص ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاري دارند.
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جدول )6( برآورد اثر مؤلفه هاي رهبري هوشمند بر عملکرد آموزشي

سطح معنی داريمقدار بحرانيضریب اثرضریب تعیینمتغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل

0/310/563/400/001عملکرد آموزشي--->رهبري هوشمند

برحس��ب مقادیر برآورد ش��ده در جدول )6( الزم به ذکر اس��ت: 1- متغیر رهبري هوش��مند درمجموع 31 درصد از 
واریانس متغیر عملکرد آموزش��ي را تبیین مي کند، با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر ش��اخص ضریب تعیین این مقدار 
در حد بزرگ برآورد مي ش��ود، به عبارت دیگر متغیر رهبري هوش��مند در حد متوسط به باال توان تبیین واریانس عملکرد 
 .)p ≥ 0/05( آموزش��ي را دارد؛ 2- اثر متغیر رهبري هوش��مند بر متغیر عملکرد آموزش��ي به لحاظ آماري معنی دار است
بنابراین، فرض پژوهش مبني بر اینکه رهبري هوش��مند بر عملکرد آموزش��ي اعضاي هیئت علمي دانش��گاه هاي دولتي 
منتخب ش��هر زاهدان تأثیر دارد، تأیید مي ش��ود. با مد نظر قرار دادن مقدار ضریب مربوط به اثر متغیر رهبري هوش��مند 
بر متغیر عملکرد آموزش��ي مي توان گفت این اثر مس��تقیم و در حد متوسط به باال برآورد مي شود؛ به این معنا که تقویت 
رهبري هوشمند مي تواند به تقویت یا افزایش عملکرد آموزشي و برعکس تضعیف رهبري هوشمند به کاهش یا تضعیف 

عملکرد آموزشي منجر شود.
در ادامه، فرضیه مربوط به تأثیر مؤلفه هاي رهبري هوشمند بر متغیر عملکرد آموزشي با استفاده از رویکرد مدل سازي 
معادله ساختاري واریانس محور بررسي شده است؛ برآوردهاي مربوط به شاخص هاي ارزیابي کلیت مدل معادله ساختاري 
این فرضیه و پارامترهاي اصلي این مدل )اثر مؤلفه هاي رهبري هوشمند بر عملکرد آموزشي( در شکل )3( و جدول های 

)7 و 8( گزارش شده است.
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شکل )3( مدل معادالت ساختاري اثر مؤلفه هاي رهبري هوشمند بر عملکرد آموزش

جدول )7( شاخص هاي ارزیابي کلیت مدل معادله ساختاري
برازش هنجار شدهریشه مربعات تفاوت کوواریانسنیکویی برازششاخص

GOFSRMRNFI

0/540/050/90مقدار

ش��اخص هاي ارزیابي کلیت مدل معادالت س��اختاري درمجموع بیانگر این اس��ت که داده ها مدل نظري پژوهش را 
حمایت مي کنند. به عبارت دیگر، برازش داده ها به مدل برقرار اس��ت و ش��اخص ها بر مطلوبیت مدل معادالت ساختاري 

داللت دارند.
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جدول )8( برآورد اثر مؤلفه هاي رهبري هوشمند بر عملکرد آموزشي

سطح مقدار بحرانيضریب تأثیرضریب تعیینمتغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل
معنی داري

--->رهبر عقالیي

0/31عملکرد آموزشي

0/242/520/002

0/2930/001--->رهبري عاطفي

0/141/980/048--->رهبري معنوي

0/383/690/001--->رهبري جمعي

برحسب مقادیر برآورد شده در جدول )8(، مؤلفه هاي رهبري هوشمند درمجموع 31 درصد از واریانس متغیر عملکرد 
آموزش��ي را تبیین مي کنند و با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر ش��اخص ضریب تعیین این مقدار در حد مطلوب )باال( 
برآورد مي ش��ود. به عبارت دیگر، مؤلفه هاي متغیر رهبري هوش��مند در حد متوسط به باال توان پیش بیني واریانس متغیر 

عملکرد آموزشي را دارند.
 .)p ≥ 0/05( اثر همه مؤلفه هاي متغیر رهبري هوش��مند بر متغیر عملکرد آموزش��ي به لحاظ آماري معنی دار اس��ت 
بنابراین با توجه به مقادیر مربوط به ضرایب تأثیر مؤلفه هاي رهبري هوشمند بر عملکرد آموزشي؛ اثر مؤلفه هاي رهبري 
عقالیي و رهبري عاطفي مستقیم و در حد متوسط، اثر مؤلفه رهبري معنوي مستقیم و در حد ضعیف و اثر مؤلفه رهبري 
جمعي مس��تقیم و در حد متوس��ط به باال برآورد ش��ده اس��ت. درنتیجه مي توان گفت تقویت مؤلفه هاي رهبري هوشمند 
مي تواند به افزایش یا تقویت عملکرد آموزشي و تضعیف مؤلفه هاي رهبري هوشمند منجر به کاهش یا تضعیف عملکرد 

آموزشي منجر شود.

بحث و نتیجه گیری
رهبر هوشمند دارای ابعاد حرفه ای، فیزیکی، ذهنیت اجتماعی و معنوی است و از رویه های رهبری خسته کننده و بی معنا 
به سمت وظیفه گرایی، اجرای رسالت سازمان و ایجاد معنا در کار در حال حرکت است. رهبران هوشمند همواره با استفاده 
از تفکر اس��تراتژیک استعدادهای منحصربه فرد و توانمندی های خود و همکاران را شناسایی می کنند تا بتوانند هدف های 
فردی و س��ازمانی را به صورت گروهی، درک و درنتیجه هم��کاران خود را هدایت کنند. این رهبران با ایجاد خودآگاهی، 
خودتنظیمی، ایجاد همدلی و آگاهی اجتماعی که برگرفته از س��طح رهبری عاطفی آنهاس��ت برای ایجاد انگیزه در خود و 
کارکنان می کوشند. آنها به واسطه دیدگاه های اخالقی و ارزشی درونی شده که بیانگر شکل منسجم و درونی شده مفهوم 
خودتنظیمی آنها اس��ت، برخالف رفتارهای متأثر از فش��ارهای بیرونی ازجمله فشارهای س��ازمانی، همتایان و فشارهای 
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اجتماع��ی عمل می کنند و س��عی دارند ب��ا ایجاد ایمان به تحقق هدف و معنی داری در کار و تعهد س��ازمانی به برقراری 
ارتباط با کارکنان و همچنین ارائه بازخورد به یکدیگر، توس��عه ارتباطات و تبادل رهبر پیرو بپردازند و از دانش و فناوری 
نوین ارتباطی و اداری در سیس��تم س��ازمانی خود اس��تفاده کنند و از این تعامل، به انتقال ارتباط و افزایش بازده کاری 
س��رعت می بخشند. یک س��ازمان با رهبر هوشمند قادر به ارائه نوآوری مداوم، پیش بینی تغییرات و یادگیری مداوم است 
که الزمه س��ازمان هایی با رویکرد علمی و دانش بنیان اس��ت. چنین سازمان هایی می توانند فعالیت ها و رشد و توسعه خود 
را رهب��ری و هدایت کنند. بنابراین، دانش��گاه ها و مراکز آموزش عال��ی با توجه به اینکه به عنوان نهادی که متولی تربیت 
انس��ان ها، اعطای نقش اجتماعی به افراد و تولید س��رمایه اجتماعی در جوامع است دارای نقش راهبردی برای هر جامعه  
روبه پیشرفتی است. از این رو، تبیین و چینش ساختارهای علمی، هدف های آموزشی و نسبت دانشگاه با عرصه اجتماعی 
واجد تعیین چارچوب کلی حرکت نخبگانی در جامعه اس��ت و باید الگو و پیش��رو سازمان های دیگر باشند و وجود رهبران 

هوشمند الزمه اداره چنین سازمان هایی است.
در پژوهش حاضر پس از تجزیه وتحلیل های به عمل آمده، مدل اندازه گیری رهبری هوش��مند بر عملکرد آموزش��ی 
تأیید ش��د. با برازش الگوی مفهومی پژوهش فرض بر آن شد که رهبری هوشمند به عنوان متغیر مکنون به طور مستقیم 
ب��ر عملکرد آموزش��ی اعضای هیئ��ت علمی تأثیر می گذارد. بر اس��اس نتایج پژوهش، ضریب تأثیر رهبری هوش��مند بر 
عملک��رد آموزش��ی )0/31(، ضریب تأثیر رهبری عقالیی بر عملکرد آموزش��ی )0/24(، ضری��ب تأثیر رهبری عاطفی بر 
عملک��رد آموزش��ی )0/29(، ضریب تأثیر رهبری معنوی بر عملکرد آموزش��ی )0/14( و ضری��ب تأثیر رهبری جمعی بر 
عملکرد آموزش��ی )0/38( برآورد ش��د. بررس��ی پژوهش های مختلف نش��ان داد که نتایج پژوهش حاضر تا حد زیادی با 
نتای��ج پژوهش های طوس��ی و همکاران )1399(؛ خدایی و هم��کاران )1398(؛ نورعلیزاده و حاجیوند )1387( همس��و و 
هم راس��تا است. همچنین با نتایج پژوهش های الکس��ینو و روان )2018( که بیان کردند اساس رهبری هوشمند توجه به 
تفاوت های فردی و فرهنگ اخالق مداری است؛ اسلو و ارسلن )2018( که دریافتند کیفیت باالی ارتباطات و ایجاد روابط 
خ��وب بین اعضای هیئت علمی از ابعاد رهبری هوش��مند اس��ت و باعث افزایش خالقی��ت اعضای هیئت علمی و بهبود 
عملکرد آنها می ش��ود؛ زیدزیونت )2018( که رهبری هوش��مند در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها را بررسی کردند و نیز 
پژوهش های گازمن و همکاران )2020(؛ عدیگوزل و همکاران )2019(؛ س��ایدانمانالکا )2003(؛ س��ایدانمانالکا )2008(؛ 
مکوون )2012(؛ گلدنبرگ و کنتاس )2013( و ماتن )2013( همس��و و هم راس��تا اس��ت. همه این نتایج نشان دهنده آن 
است که در انتخاب و تعیین سبک های رهبری دانشگاهی باید نهایت دقت به عمل آید؛ زیرا شیوه های تأثیرگذار بر رفتار 
اعضای هیئت علمی کاماًل متفاوت از آن چیزی اس��ت که در ش��رکت های بازرگانی سنتی )با تأکید بر قدرت سودجویانه( 
وجود دارد. تالش به منظور کنترل هیئت علمی از طریق ارائه پاداش های مادی، نظیر پول یا از طریق صدور اوامر، ممکن 
اس��ت بر رفتار آنان تأثیر بگذارد، اما درعین حال ازخودبیگانگی آنان را افزایش می دهد. بر اس��اس نتایج پژوهش، می توان 
گفت که رهبری هوش��مند می تواند فاصله بین اعضای هیئت علمی و رهبران دانش��گاهی را کاهش دهد که این امر بر 
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عملکرد اعضای هیئت علمی تأثیرگذار اس��ت. به  این صورت که رهبران هوش��مند همواره با تفکر استراتژیک و شناسایی 
اس��تعدادهای منحصربه ف��رد و قوت های خود و هم��کاران تالش می کنند تا بهتر بتوانند هدف های فردی و س��ازمانی را 
به ص��ورت گروهی، درک و درنتیجه همکاران خ��ود را هدایت کنند )رهبری عقالیی( و با ایجاد خودآگاهی، خودتنظیمی، 
ایجاد همدلی و آگاهی اجتماعی سعی در ایجاد انگیزه در خود و کارکنان دارند )رهبری عاطفی(. آنها به واسطه دیدگاه های 
اخالقی و ارزشی درونی شده که بیانگر شکل منسجم و درونی شده مفهوم خودتنظیمی آنها است برخالف رفتارهای متأثر 
از فشارهای بیرونی ازجمله فشارهای سازمانی، همتایان و فشارهای اجتماعی عمل می کنند و سعی دارند با ایجاد ایمان به 
تحقق هدف و معنی داری در کار و تعهد سازمانی )رهبری معنوی( به برقراری ارتباط با کارکنان و همچنین ارائه بازخورد 
ب��ه یکدیگر، توس��عه ارتباطات و تبادل رهبر-پیرو )رهبری جمعی( بپردازند ک��ه همه اینها نتیجه ای جز بهبود عملکرد در 
سطح فردی و سازمانی در سازمان ها نخواهد داشت. رهبری در سطح دانشگاه، هنری اجرایی است و توسعه آن یک فرایند 
خودتوس��عه ای و خوداکتش��افی به حس��اب می آید و رهبران بخش جدایی ناپذیری از سیستم بوده و عامل تأثیر بر اعضا به 
شمار می روند، اعضایی که از سیستم تأثیر می پذیرند پس در این فرایند رهبران هم شکل می دهند و هم شکل می گیرند. 

بدین ترتیب، رهبران ضمن اعمال نفوذ بر همکاران انگیزه آنها را در کارهای تخصصی و مورد نظر افزایش می دهند.
در خصوص مؤلفه رهبری عقالیی، پیش��نهاد می ش��ود اعضای هیئت علمی در تدوین بیانیه چش��م انداز س��ازمانی و 

هدف های آن مشارکت کنند تا مدیران را در ترسیم چشم انداز مشترک یاری دهند.
 در خصوص مؤلفه رهبری هیجانی، پیش��نهاد می شود مدیران دانشگاه با افزایش پیوستگی عاطفی در اعضای هیئت 
علمی و درگیر کردن بیش��تر آنها در هدف های س��ازمانی، بستر مناسبی را برای عضویت ایشان و ایجاد همدلی بیشتر در 

دانشگاه ها فراهم کنند.
در خصوص مؤلفه رهبری معنوی، پیشنهاد می شود ضمن شناسایی عوامل معنی داری در کار، بستر و زمینه مثبتی را 
برای افزایش معنی داری کار برای اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها فراهم سازند. همچنین، گرایش های شغلی را که با 
معنی داری کار رابطه دارد، شناس��ایی و در مورد آنها برنامه ریزی کنند و زمینه هایی نیز که سبب می شود افراد معنی داری 

بیشتری را در کار تجربه کنند در دانشگاه ها فراهم آورند.
در خصوص مؤلفه رهبری جمعی نیز پیش��نهاد می ش��ود دانشگاه ها به سمت گروه های تخصصی و خودگردان هدایت 

شوند و روحیه کار گروهی با تفویض اداره امور دانشگاه ها از اشخاص به گروه ها تقویت شود.
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کیخا، عالمه؛ هویدا، رضا؛ یعقوبی، نورمحمد )1396(. بررسي تأثیر رهبري هوشمند بر عملکرد آموزش اعضاي هیئت 
علمي دانشگاه هاي دولتي شهر زاهدان با نقش میانجي تفکر انتقادي. پژوهش های مدیریت عمومی، 10)35(، 83-61.

الجوردی، سید جلیل )1387(. هوش عاطفی و رهبری سازمانی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 7)27(، 58-41.
محمدی، طاهره؛ فرح بخش، س��عید )1393(. بررس��ی رابطه رهبری هوشمند و بهداش��ت روانی دبیران با تعدیلگری 

مدیریت استرس شغلی در مدارس متوسطه دوم شهر خرم آباد. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 6)21(، 112-95.
نورعلی��زاده، رحمان؛ حاجیوند، علي )1387(. رهبري هوش��مند )الگوي جدید رهبري براي س��ازمان هاي هوش��مند(. 

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5)16(، 127-117.
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