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چکیده
این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای رهبری هوشمند در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد .پژوهش از
نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری دادهها ،آمیخته است .دادهها در دو مرحله کیفیی و کمیی عمی آوری
شد .در مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه با  33نفر از مدیران ،شاخصهای شناسایی شده ،میورد بررسیی و ئائیید یرار
گرفت .دادهها در بخش کیفی شامل سه مرحله کدگذاری دادهها از طریق فرایند کدگذاری و مبتنی بر طیر نظیاممنید
نظریه داده بنیاد مورد ئحلیل رار گرفت .نتایج بخش کیفی حاکی از شناسایی مولفههیای رهبیری هوشیمند در  5مولفیه
اصلی و  21طبقه فرعی و  89زیر شاخص بود .در مرحله کمی ئحقیق ،مدیران متخصص در امر برنامهریزیهیای کیالن
در رده های میانی و ارشد دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان عامعه انتخاب شدند .ئعداد میدیران سیتادی سیازمان مرکیزی
دانشگاه آزاد اسالمی  114نفر و ئعداد مدیران ستادی دراستانها  43نفر بود که در کل  154نفر به عنوان عامعه آمیاری
انتخاب و به دلیل محدود بودن عامعه آماری ،نمونه آماری برابر با ئعداد عامعه  154نفر در نظر گرفته شید .بیرای عمی
آوری داده ها از نمونه آماری ،از پرسشنامه رهبری هوشمند محقق ساخته استفاده شید .در بخیش کمیی ابتیدا از ئحلییل
عاملی ئائیدی استفاده و سپس با استفاده از مدل معادالت ساختاری روابط بیین شیاخصهیای اصیلی شناسیایی و بعید از
ئائید روابط بین متغیرها ،مدلی مناسب ارائه شد .یافته های بخش کمی نشان داد که میدل نایایی رهبیری هوشیمند بیا 5
مولفه رهبری عقالیی ،رهبری عاطفی ،رهبری معنوی ،رهبری عمعی و رهبری سیاسی مورد ئائید رار گرفت.
کلید واژه ها :رهبری هوشمند ،رهبری معنوی ،رهبری عقالیی ،رهبرری عراط،ی ،رهبرری یمعری،
رهبری سیاسی.
دریافت مقاله1388 /2/6 :
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-3
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استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطباییarsk33@gmail.com.
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالghaiyoomi@gmail.com .
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مقدمه
سازمانها به مثابه نظام های پویا با سایر نظام های اعتماعی در ارئباط اند و اثر ئعاملی بر یکدیگر
دارند .از یک سو ،برای حفظ و بقا باید خود را با محیط سازگار نمایند و از سوی دیگر با عرضة
خدمات و محصوالت خود بر محیط ئأثیر بگذارند .آموزش عالی و رهبری آن به عنوان یکی از
مام ئرین ارکان نظام آموزشی هر کشوری محسوب می شود .آموزش عالی با پیشینه ای به دمت
بیش از هشت سده ،به عنوان ناادی کلیدی مورد ئوعه خاص ملتاا و دولت هاست .دانشگاه ها از
با ارزش ئرین ناادهایی هستند که عامعه برای پیشرفت و ئوسعه در اختیار دارد .دانشگاه ها از یک
سو ،حافظ و انتقال دهنده میراث فرهنگی و ارزش های حاکم بر عامعه اند و از سوی دیگر،
پاسخگوی نیازهای اعتماعی برای کسب ،اشاعه و ئوسعه دانش و فناوری می باشند .در روند
مدیریت دانشگاه ها ،نقش رهبری در اثربخشی فردی و گروهی سازمان ،نقش ئعیین کننده ای
است .میئوان گفت اساسیئرین دلیل ناکامی برخی سازمانها در ئحقق ئحول سازمانی ،فقدان
رهبری ئوانمند و مؤثر بوده است .امروزه رهبری سازمانی عات انطباق با ئغییرات متکثر ،بقا و
رشد در محیط های متالطم سازمانی ،نیازمند ویژگیهای خاصی است که عموما مدیران آن ها را
در اختیار نداشته یا برای دستیابی به آناا ،با مشکالت متعددی مواعه هستند .بدون شک در
هزارهی سوم ،سازمانها نیاز به انعطاف پذیری بیشئری برای پاسخ گویی به فشارها و ئادیدهای
درون و برون سازمان دارند و مدیران مجبور به بازنگری و بازاندیشی در سبکها ،روش ها و
رفتارهای مدیریتی خویش هستند (ئقوایی یزدی.)1385،
در ئحقیقی که طی سال  82با عنوان نقش مدیریت و رهبری هوشمند در ئوانمندسازی سازمانها
(مطالعهی موردی در دانشگاه آزاد اسالمی) انجام شد ،مشخص گردید برخی ایرادات درحد
شگفت آوری دامن دانشگاه را گرفته است .به عنوان مثال از ئعداد  332نفر نمونه آماری حتی یک
نفر میزان اعتماد به گفتههاو کردار مدیران و مسووالن را در حد باال ارزیابی نکرده و عمدئاً
گزینهی خیلی کم را انتخاب کرده بودند (حسین زاده و طوسی .)1382،در رابطه ی با این مطلب،
آنچه به عنوان سؤال به ذهن متبادر می گردد چرایی موضوع است .با اندک ئعمق میئوان متوعه
این موضوع شد که اصوالً این سطح اعتماد در سایر سازمانها وضعی مشابه دارد لکن این حد از
عدم اعتماد بین کارکنان با مسووالن،کارکنان با کارکنان ،مسووالن با مسووالن و...در محیط
دانشگاه که دغدغه اصلی آن ئربیت نیروی انسانی و پرورش نسلهای بعدی است ،کمتر ابل ئصور

ارائه الگوی رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی /...طوسی و همکاران

3

و ئحمل می باشد .از منظر برون سازمانی هم که ئقریباً همهی افرادی که صد ورود به دانشگاه را
دارند اولویت خود را دانشگاههای دولتی انتخاب کرده و یا اینکه برخی از مدیران ارشد سازمانها
در مباحث استخدامی ،آشکارا یا پناان دستورائی مبنی بر عدم بکارگیری فارغ التحصیالن دانشگاه
آزاد اسالمی در مقایسه با فارغ التحصیالن دانشگاههای دولتی را صادرکرده یا ئمایل کمتری نسبت
به استخدام فارغ التحصیالن این دانشگاه دارند .مجموعهی این دغدغه ها و درمیان گذاشتن آن با
اسائید و صاحبنظران به عنوان دغدغهی اصلی ،این گونه استنباط شد که دانشگاه آزاد اسالمی با
بحران رهبری مواعه شده و چنین استنتاج شد که بکارگیری رهبری هوشمند به عنوان الگویی
کارآمد برای دانشگاه ،می ئواند اثرات مامی در بازگرداندن ،ئثبیت و باالبردن اعتبار از دست رفته
و یا ئضعیف شده این نااد آموزشی کشور داشته باشد .در رهبری خدمتگذار اعتقاد براین است که
رهبر ابتداباید به نیاز پیروان ئوعه کرده و سپس به نیازهای خود (حیدریان ،چناری ،پارسا معین،
 .) 1389در عین حال ،رهبری هوشمند ئوعه د یق ،موشکافانه ،ظریف و همزمان به نیازهای
سازمان ،رهبر و پیروان دارد.
رهبری هوشمند از یک زاویه خالق و هوشمند به رهبری مینگرد .هوش خالق سعی میکند ابعاد
هیجانی ،عقالنی و شاودی و معنوی هوش را با یکدیگر ئلفیق کند (باس .)2313 ،5بنابراین با ئوعه
به ئغییر و ئحوالئی که در سیستم دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفته است و در محیط ر ابتی با
سایر واحدهای آموزشی رار دارد ،داشتن یک سازمان خالق و کارآمد و ئوانمند برای ارئقای
سطح علمی ،مستلزم نقش رهبری هوشمندانه و موثر برای این دانشگاه در ئحقق اهدافش میباشد.
این چنین رهبری می ئواند هم اهداف خرد و هم اهداف کالن را موردئوعه رار می دهد .آگاهی
و اشعار به وضعیت سازمان و کیفیت آموزش و پژوهش مرکز آموزش عالی به مثابه عان فزونی و
نیروبخشی به گستره فعالیتهای دانشگاهی است .اعرای مراحل موفقیت آمیز کیفیت بخشی و
ناایتاً بکارگیری الگوهای ئوسعه سازمانی ،نیازمند مدیریت صحیح میباشد .رهبری هوشمند با
ارائه یک دیدگاه عام  ،الگویی خالق و هوشمند منعمله برای ارزیابی سازمانها نظیر دانشگاهها
ایجاد میکند ،که درمو عیتهای مختلف میئواند کاربرد داشته باشد .یکی از نتایج مام استقرار
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الگوی رهبری هوشمند ،ئوعه خاص و اهتمام به اعتباربخشی در ساختار دانشگاه آزاد اسالمی
است.
سایدان ماناالکا ) 2339(6مدل رهبری هوشمند را با مولفه های رهبری عقالنی ،رهبری هیجانی و
رهبری معنوی ارائه می دهد و اظاار می دارد که که رهبری هوشمند پیروان را در سه بعد عقالیی،
هیجانی و معنوی هدایت می کند .همچنین بر اساس پژوهش های محقق ،رهبری عمعی نیز به
عنوان بعد چاارم رهبری هوشمند شناسایی گردید .در بعد عقالیی رهبری هوشمند ،مدیریت بر
مبنای هدف یکی از ابعاد اساسی است که از طریق آن مدیران سطو باال و پایین به طور مشترک
هدف های سازمان را مشخص می کنند و حدود و مسئولیت ها و وظایف هر فرد را با در نظر
گرفتن نتایج مورد انتظار ئعیین می کنند (طاووسی .)1383 ،بعد هیجانی رهبری هوشمند عبارت
است از مدیریت بر مبنای عواطف و احساسات و هیجانات ،به طوری که رهبر باید به همة ابعاد
وعودی انسان ئوعه کند و انسان را لب سازمان و هستة اصلی سازمان درنظر بگیرد (مک کوهن
و بائس .)2313 ،7ئوانایی رهبری برای به کارگیری هیجان ها یا ئولید هیجان برای حل مسئله ،در
کارایی اعضای گروه نقش مامی را ایفا می کند .در بعد معنوی رهبری هوشمند ،کارهای نامفاوم
و بی مبنا به کارهای بامعنا و هدفمند ئبدیل می شود ،به گونه ای که به افراد نیرو و انرژی
می بخشد و از فرسودگی شغلی و بیاودگی علوگیری می کند ( اسمی .)1384،در این بعد ،رهبر
با استفاده از ارزش ها ،طرز ئلقی و رفتارهایی که الزمة انگیزش درونی خود و دیگران است ،بقای
معنوی اعضای سازمان را فراهم می کند (ضیایی ،نرگسیان و آباغی .)1397 ،و بعد رهبری عمعی
عبارت است از یک فرایند رهبری پویا که در آن رهبر یا مجموعه ای از
رهبری هوشمند زمینه را برای همکاری ،همفکری و همدلی در میان عامعة کارکنان فراهم
می کند و موعب پیوند محکم ئر آن ها با سازمان می شود و با شناخت و ایجاد معرفت همه عانبة
کارکنان ،بر ابلیت های رفتاری و عملکردی آن ها می افزاید (سایدان ماناالکا.)2333 ،
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به زعم نای رهبری هوشمند ،درت سازمانها را برای مواعه بامسایل موعود و حل بحرانها باال
میبرد و اینکه سازمانها به چه صورت از بحرانها عبور کرده و راه حل یابی برای مسایل خود
نمایند بستگی به ئصمیمات هوشمندانه شان خواهد داشت .بنظر نای موثرئرین رهبران آناایی اند
که با ئرکیب مناسب درت سخت و نرم یا درت هوشمند به ئناسب شرایط و زمینه عمل
می کنند .موریس هم مدیریت هوشمند را ئرکیب چارهی سخت و نرم درت سازمان برای
رسیدن به اهدافش می داند .البته نقطه باینه رهبری هوشمند عایی است که ئصمیمات منطقی،
هیجانی و معنوی باهم ئال ی می کنند و همه ایناا بستگی به ئوانمندی سازمان و رهبران آن در
بکارگیری و ارزیابی هوشمندانهی ابعاد سخت و نرم درت در سیستم خواهد داشت (دانش نیا،
 .)1382اوج هنرنمایی رهبرهوشمند هم این است که ئغییر را آغازکرده ،پیشرفت داده و به سیستم
ئزریق کند .لذا با بکارگیری رهبری هوشمند ارزیابی د یق سازمان امکانپذیر میباشد.
اولکسینکو و روآن )2319(9طی پژوهشی باعنوان" عوام دانشگاهی و رهبری هوشمند" با این
سوال که رهبری هوشمند آیا مو عیتی است که درت یا ا تدار رسمی را نشان می دهد؟ بحث را
شروع و نتیجه گرفتهاند رهبر هوشمند نباید با کنترل مزیت های موعود در دانشگاه برای اعضای
هیات علمی خود ،درت نمایی کند که این مسیر خطرناکی خواهد بود.ئوعه به ئفاوتهای فردی
و فرهنگ اخالق مداری بایستی اساس ارئباطات رهبران هوشمند با اعضای هیات علمی باشد.
اسلو و ارسالن ( )2319طی مطالعه ای باعنوان رهبری هوشمند اعضای هیات علمی دانشگاهها پی
بردند کیفیت باالی ارئباطات و ایجاد روابط خوب بین اعضای هیات علمی ،یکی از ابعاد رهبری
هوشمند بوده و باعث بروز و افزایش خال یت اعضای هیات علمی می شود لذا ئوصیه می کنند
رهبران آموزشی ارئباطات مطلوب بین اعضای هیات علمی را یک فرصت برای سازمان خود
دانسته و دائما در ئالش برای ئقویت آن باشند .زیدزیونت )2319( 8طی ئحقیقی باعنوان مالحظات
رهبری هوشمند و علمی یک دانشمند در آموزش عالی ،نتیجه گرفت که دامنه فرایندهای رهبری
هوشمند در دانشگاهها گسترده بوده و مامترین آن شامل چاار بعد ئولیدکنندگی دانش،
فسادمرزی ،ئفکرهوشمندعمومی و شاروند دانشگاهی بوده و مجموعا نه مولفه را شامل می شود.
زیدزیونت() 2319طی ئحقیقی باعنوان مالحظات رهبری هوشمند و علمی یک دانشمند در
8 - Oleksiyenko & Ruan
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آموزش عالی ،نتیجه گرفت که دامنه فرایندهای رهبری هوشمند در دانشگاهها گسترده بوده و
مامترین آن شامل چاار بعد ئولیدکنندگی دانش ،فسادمرزی ،ئفکرهوشمندعمومی و شاروند
دانشگاهی بوده و مجموعا نه مولفه را شامل می شود .روئکائوسکاس و استاسیتیت )2313( 13با
پژوهشی در مورد اهمیت رهبری هوشمند در سازمان نشان دادند که رهبری هوشمند زمینه را برای
همکاری ،همدلی و همفکری در بین کارکنان فراهم میکند و موعب پیوند محکم آناا با سازمان
میشود و با ایجاد شناخت و معرفت همه عانبه کارکنان بر ابلیتهای رفتاری و عملکردی آناا
میافزاید .متون ) 2313( 11طی پژوهشی درباره ی مدیریت هوشمند و نیاز آینده مدیران اعالم می
دارد این نیاز مدیران آینده خواهد بود که برای داشتن درک کاملی از رهبری هوشمند آماده باشند
و سپس نتیجه گیری می کند در رهبری هوشمند ابتدا باید به ئواناییهای "برون هسته ای" شامل
ئصمیمگیری ،رهبری احساسی ،ارئباطات و مدیریت استعداد پرداخته و سپس به اصول خود
شخصیت و خود-مفاوم به عنوان عناصر درون هسته ای ئوعه شود .ابل ذکراست عناصر "درون
هسته ای" ک لیدی برای به حداکثر رساندن نقاط وت رهبران و غلبه بر نقاط ضعف در ئبدیل شدن
به رهبران عاانی به شمار میآید.
کیخا ،هویدا و یعقوبی ( )1386طی پژوهشی به بررسی ئاثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی
اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شار زاهدان با نقش میانجی ئفکر انتقادی پرداخته و نتیجه
گرفتند رهبری هوشمند با ئاکید بر مدیریت هدف ،عواطف و احساسات ،معنا و هدفمندی ،ئوسعه
روحیه کارئیمی و گروهی و پرورش و ئقویت حس عستجوگری می ئواند برعملکرداعضای
هیات علمی ئاثیرگذار باشد و بر ئوسعه ی روزافزون و همه عانبهی دانشگاهها بیفزاید .ضمنا در
ئحقیقات خود عالوه برابعاد رهبری عقالئی ،رهبری هیجانی و رهبری معنوی به بعددیگری باعنوان
رهبری عمعی دست یافته و برای آن ئاثیر ابل ئوعای در رهبری آموزش عالی ئشخیص دادند.
محمدخانی( )1385درمجموعه پژوهشهای خود درباب عناصر رهبری هوشمند در آموزش
عالی -که بیشتر به مولفههای هوش هیجانی متمایل می باشدو در کتابی ئحت عنوان رهبری در
آموزش عالی گردآوری شده -مجموعا  27مولفه را احصا و ناایتا  13مولفه ی مام (ئوانمندسازی،
ظرفیت سازی ،مشارکت ،انعطاف پذیری ،خودرهبری ،ارئباطات ،ئعاد ،اخالق ،انگیزش ،اعتماد)
10 - Rutkauskas & Stasytyte
11 - Matton
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رابه عنوان شاخص ئرین آناا معرفی کرده است .به زعم وی با اطمینان می ئوان گفت که
مجموعهی این عناصر ،ویژهی آموزش عالی بودهو حتی پرسشنامه ی برگرفته از آن می ئواند به
عنوان ابزاری معتبر برای اندازهگیری میزان رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوشمندی مورد استفادهی
محققان رار گیرد .اردالن و سطانزاده( )1384در طی پژوهشی به بررسی ئاثیرپذیری کارآفرینی
اعتماعی از رهبری هوشمند با میانجیگری یادگیری سازمانی پرداختهاند .نتایج نشان داد که اثر
مستقیم رهبری هوشمند بر کارآفرینی اعتماعی و یادگیری سازمانی مثبت و معنادار است ،اثر
مستقیم یادگیری سازمانی بر کارآفرینی اعتماعی مثبت و معنادار است و اثر غیرمستقیم رهبری
هوشمند بر کارآفرینی اعتماعی با نقش میانجی یادگیری سازمانی مثبت و معنادار است .درنتیجه،
رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی بر ئوسعة کارآفرینی اعتماعی در نظام آموزشی عالی ئأثیر
میگذارد.

دانشگاهاا از عمله نظام های اعتماعی هستند که نیروی محرکه آگاهی بخش و برج فرماندهی
فکر عوام شناخته شده اند .بنابراین رهبری هوشمند دانشگاهی به عنوان یکی از مام ئرین ارکان
نظام آموزشی می ئواند نقش کلیدی در عملکرد دانشگاه داشته باشد .با ئوعه به این دغدغه ،در
این پژوهش محقق به دنبال آن است که نقش رهبری هوشمند را در ابعاد مختلف دانشگاه آزاد
اسالمی مورد سنجش رار داده و درناایت الگویی معتبر را ئدوین نماید.
سواالت تحقیق
)1

ابعاد مؤثر رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟

)2

شاخص های مؤثر رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کدام است؟

)3

ئرکیب موزون و اولویت ابعاد رهبری هوشمند در الگوی پیشناادی پژوهش چگونه است؟

)4

الگوی رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کدام است؟

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،ئوصیفی -ئحلیلی است .این
ئحقیق با استفاده از پارادایم اثباتگرایی و ئفسیری آمیخته شامل رویکرد های کمی و کیفی انجام
شده است .در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است .عامعه
آماری این ئحقیق ،در مرحله اول کیفی  33نفر از مدیران و متخصصان صاحب نظر در حوزه
مدیریت و رهبری دانشگاه بودند که به صورت ئمام شمار انتخاب شدند و کار مصاحبه با آناا
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آغاز شد .بخش کیفی پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود .دادهها در بخش کیفی شامل سه
مرحله کدگذاری دادهها از طریق فرایند کدگذاری و مبتنی بر طر نظاممند نظریه داده بنیاد مورد
ئحلیل رار گرفت .طی کدگذاری باز ،متن مصاحبهای پیاده شده با استفاده از کدهای زنده
عالمت گذاری و ایدههای ئکراری شناخته شد .کدگذاری و بررسی مفاهیم ئکرارشده ئا رسیدن
به اشباع ،ئا و تیکه هیچ موضوع عدیدی در دادههای خام یافت نشد ،ادامه یافت .در مرحله بعد
کدگذاری محوری این مفاهیم در الب مقولههای رهبری عقالیی ،رهبری عاطفی ،رهبری معنوی،
رهبری عمعی و رهبری سیاسی طبقه بندی شدند و به صورت نظری در الب الگوی رهبری
هوشمند به هم مرئبط شدند .برای انجام کدگذاری باز از روش ئحلیل سطربه سطر استفاده گردید.
دادهها در این روش ،عبارت به عبارت مورد مطالعه د یق رار گرفت .بدین منظور کدگذاری با
نوشتن مفاهیم در حاشیه متن داده ها (مصاحبهها) صورت گرفت .در این مرحله مفاهیم مشابه
شناسایی و کنار یکدیگر رار گرفته و بدین ئرئیب گروهبندی شدند .در مرحله بعدی در ئجزیه و
ئحلیل دادهها ئمامی مصاحبهها کدگذاری شد .مقولههای ابراز شده ئوسط مصاحبهشوندهها بررسی
و مقولههای غیر مرئبط حذف گردید و سپس ویژگیهای هر مقوله مشخص شدند .مرحله سوم
کدگذاری محوری بود .کدگذاری محوری ،فرایند مرئبط کردن شاخصهای اصلی به
شاخصهای فرعی است .بدین ئرئیب ،در این مرحله از ئجزیه و ئحلیل دادهها ،با استفاده از
یادداشتهای ئحلیلی ،شاخصها به شاخصهای اصلی و شاخصهای فرعی دستهبندی میشود.
در مرحله کمی ئحقیق ،مدیران متخصص در امر برنامهریزیهای کالن در رده های میانی و ارشد
این دانشگاه به عنوان عامعه انتخاب شدند .ئعداد مدیران ستادی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی  114نفر و ئعداد مدیران ستادی دراستانها  43نفر بود که در کل  154نفر به عنوان عامعه
آماری انتخاب و به دلیل محدود بودن عامعه آماری ،نمونه آماری نیز برابر با ئعداد عامعه  154نفر
در نظر گرفته شد .برای عم آوری دادهها از نمونه آماری ،و به منظور پاسخگویی به سواالت
ئحقیق حاضر ،از پرسشنامه رهبری هوشمند محقق ساخته  ،استفاده شد .در بخش کمی ابتدا از
ئحلیل عاملی ئائیدی استفاده و سپس با استفاده از مدل معادالت ساختاری روابط بین شاخصهای
اصلی شناسایی و بعد از ئائید روابط بین متغیرها ،مدلی مناسب ارائه شد.
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یافتهها
ئحلیل کیفی دادهها منجر به استخراج  293کد اولیه شد .بعد از بازبینی متعدد و ادغام کدها بر
اساس ئشابه در چندین مرحله در ناایت  89کد استخراج شد که ئحت عنوان  21طبقه فرعی و 5
طبقه اصلی «رهبری عقالیی»( 5مولفه) ،رهبری عاطفی ( 4مولفه) ،رهبری معنوی ( 7مولفه) ،رهبری
عمعی( 3مولفه) و رهبری سیاسی ( 2مولفه) دستهبندی گردید.
یدول  .1نتایج کدگذاری باز
مقولهها

م،اهیم

اظاار نظر در درباره رهبری عقالیی

.1شناخت محیط مرئبط با فعالیت رهبر؛.2شناخت بازار؛.3شناخت مشتریان؛.4آگاهی از ساختار ،نظام  ،سلسله مرائب و افراد،؛.5آگاهی
از محصوالت  ،خدمات و فناوری های مرئبط با دانشگاه ؛.6آگاهی از امورمالی و اعتبارات؛ .7ایجاد بصیرت انگیزه بخش؛.9ئعریف
کار به عنوان یک مأموریت حیائی و همیشگی؛.8ئوسعهای استرائژیهایی با محور هم کوشی؛.13طراحی ئاکتیکهای موفقیت آمیز
.11آغاز رهبری عام و ایجاد اهداف مشترک؛ .12ایجاد طر های عملی؛.13ئعیین اهداف براساس نیازهای دانشگاه؛.14ئالش برای
رسیدن به اهدف دانشگاه. .15شناخت و ئعیین راهبردها؛.16شناخت و ئعیین چشمانداز؛ .17شناخت و ئعیین مقاصد/مأموریتها؛.19
شناخت و ئعیین اهداف؛ .18شناخت و ئعیین سیاستها(خطمشیها)؛.23شناخت و ئعیین ئاکنیکها /روشها؛21شناخت و ئعیین
مقررات و/آئیننامهها؛ .22شناخت و ئعیین برنامهها؛23شناخت و ئعیین بودعه .24.ئصمیمگیری مبتنی بر دادهها؛.25داشتن عرئتی ابل
اعتماد؛ .26ئصمیمگیری خردمندانه با ئرکیب عقل ،لب و عرات .27.درک فرهنگ سازمانی؛.29ئوعه به ساختار درت و سلسله
مرائب اختیارات در دانشگاه برای ئصمیمگیری؛ .28شناسایی عوامل دخیل در بافت ئصمیمگیری  .33ئعیین مالکها و روشهای
سنجش و اندازهگیری فعالیتها؛.31نظارت بر عملکردها و فعالیتها؛.32مقایسه نتایج حاصله از سنجش عملکردها با مالکها و
هدفها؛.33ا دام برای اصال یا ئغییر عملکرد؛.34بازخورد مناسب نسبت به عملکرد افراد

اظاار نظر درباره رهبری عاطفی

.1شناخت احساسات خود؛.2هوش هیجانی؛.3عزت نفس .4 ،وهی خودداری؛ .5ابلیت اعتماد؛.6وظیفه شناسی؛7سازش پذیری
.9ابتکار و نوآوری .8ایجاد انگیزه برای رسیدن به هدف؛.13گرایش به پیشرفت؛  .11التزام و ئعاد؛.12ابتکار عمل؛.13خوش بینی .14
درک و آگاهی از نیازها و احساسات کارکنان (همدلی)؛.15پی بردن به نیازهای رشد کارکنان و نگرانی برای آنها؛ .16خدمت
محوری یا خدمت رسانی .17آیندهنگری؛ .19شناخت کارکردهای دانشگاه ؛ .18شناخت دانشگاه؛.23ایجاد/انتخاب چشم انداز .21
ایجاد محرک درونی در خود و کارکنان.22 ،انجام وظایف؛ .23مسئولیتپذیری 24اعتماد؛ .25وفاداری؛ .26عفو وبخشش؛ .27
پذیرش؛ .29دردانی

اظاار نظر درباره رهبری معنوی

.1عستوعوی هدف و معنا در زندگی کاری؛.2شایستگی و ماارت؛.3ئعاد؛.4اشتیاق به سازندگی و ارائهخدمت؛6کار بر اساس
ارزشها .7،احساس دردانی از عضویت در سازمان؛.9ئعامل اعتماعی .8ئعاد عاطفی؛.13ئعاد مستمر؛ .11ئعاد هنجاری .12 ،مشاهده
غیر رسمی عملکرد.13،بازدیدهای مستمر.14،بازخورد.15،بابودمستمر

اظاار نظر درباره رهبری عمعی

.1ساختن نقاط مشترک؛.2ئبادل بازخورد؛.3اشتراک گذاری اطالعات ؛ .4ایجاد هنجارهای ارئباطی؛.5صدا (ئشویق کارکنان به بیان
ایدهها) .6 .ئشویق ئعامل.7،پرورش ارئباطات  .9رایزنی؛ .8ئفویض مسئولیتها؛ .13استفاده از ئجربه و ئخصص
افراد؛.11ئوانمندسازی؛ .12رهبری مشارکتی

اظاار نظر درباره رهبری سیاسی

.1اعتبار سیاسی 2. ،شجاعت .3 ،درک احساسات عمعی .4 ،بینش سیاسی .5 ،ئبادالت اعتماعی .6 ،پاییندی به استقالل و آزادی.7
ا تصادی نمودن دانشگاه .9 ،افزایش مناب درآمد .8 ،ئجاریسازی
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عدول  ،2شاخص اصلی از نتایج کدگذاری محوری را نشان می دهد که شامل رهبری عقالیی،
رهبری عاطفی ،رهبری معنوی ،رهبری عمعی و رهبری سیاسی می باشد.

یدول  .2نتایج کدگذاری محوری
شاخص اصلی

شاخصهای فرعی
ئفکراسترائژیک
هدف گذاری مشترک

رهبری عقالیی

برنامهریزی
ئصمیمگیری عقالیی
نظارت و بازخورد
خودآگاهی
خودمدیریتی
انگیزش

رهبری عاطفی

آگاهی اعتماعی(همدلی)
چشمانداز
ایمان به ئحقق هدف
عشق به نوع دوستی

رهبری معنوی

معناداری در کار
عضویت
ئعاد سازمانی
بازخورد عملکرد رهبر

رهبری عمعی

ارئباطات
ئوسعه شبکه ارئباطی
ئبادل رهبرگروه
درت نرم

رهبری سیاسی

درت سخت

بعد از اینکه ئحلیل اکتشافی انجام و شاخصها شناسایی شدند برای ئعیین موثر بودن بارهای عاملی
از ئحلیل عاملی ئائیدی استفاده شد .که این مرحله از ئحلیلها با استفاده از نرمافزار لیزرل انجام
گردید .از ئحلیل عاملی ئائیدی برای شناسایی عوامل مرئبط رهبری هوشمند استفاده شده است.
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بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه
می شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  3/4شود (هوالند .)1888 ،مؤید این مطلب
است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده
و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری ابل بول است .البته برخی از نویسندگان مانند ریوارد و
هاف ( ،)1899عدد  3/5را به عنوان مالک بارهای عاملی ذکر نمودهاند .که در این پژوهش نیز
مقدار  3/5مورد نظر میباشد .عوامل موثر در  5بعد رهبری عقالیی ،رهبری عاطفی ،رهبری
معنوی ،رهبری عمعی و رهبری سیاسی شناسایی شدند .همچنین مولفههای موبوط به عوامل مرئبط
نیز مورد بررسی رار گرفتهاند .که همه عوامل در رهبری هوشمند موثر میباشند.
یدول  .9خرویی آزمون تحلیل عاملی تائیدی رهبری عقالیی
سازه

سازه

سوال

بار

پرسشنامه

عاملی

1

3/523

2

3/531

13

ئفکر

3

3/511

14

استرائژیک

سوال

سازه

سوال

بار

پرسشنامه

عاملی

پرسشنامه

هدفگذاری

11

3/533

23

مشترک

12

3/731
3/539
3/612

بارعاملی
3/574

24

3/531

ئصمیمگیری

25

3/624

4

3/532

15

3/581

عقالیی

26

3/745

5

3/551

16

3/641

27

3/952

6

3/536

17

3/521

29

3/516

7

3/564

19

3/641

28

3/536

9

33

3/539

برنامهریزی

3/621

18

3/714

8

3/698

23

3/731

نظارت

13

3/531

21

3/532

بازخورد

22

3/631

و

31

3/613

32

3/689

33

3/537

34

3/632

با ئوعه به عدول شماره  3مقدار بارهای عاملی برای رهبری عقالیی بزرگتر از  3/5میباشد در
نتیجه گویههای مربوطه رهبری عقالیی مورد ئائید میباشد.
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یدول  .4خرویی آزمون تحلیل عاملی تائیدی رهبری عاط،ی
سازه

سوال

بار عاملی

سوال

سازه

پرسشنامه
خودآگاهی

خودمدیریتی

بار عاملی

پرسشنامه

1

3/643

2

3/933

3

3/633

15

4

3/633

16

3/533

5

3/631

17

3/543

6

3/631

19

3/542

7

3/652

18

3/634

9

3/641

23

3/631

8

3/634

21

3/632

13

3/657

22

3/631

11

3/593

23

3/733

12

3/762

24

3/739

13

3/574

25

3/642

26

3/523

27

3/569

29

3/741

28

3/723

33

3/689

31

3/752

32

3/751

آگاهی اعتماعی

چشمانداز

ایمان به ئحقق هدف

انگیزش
عشق به نوع دوستی

13

3/523

14

3/993
3/763

با ئوعه به عدولشماره 4مقدار بارهای عاملی برای رهبری عاطفی بزرگتر از  3/5میباشد در
نتیجه گویههای مربوط به رهبری عاطفی مورد ئائید میباشد.
یدول  .5خرویی آزمون تحلیل عاملی تائیدی رهبری معنوی
سازه

معناداری در کار

عضویت

سوال پرسشنامه

بار عاملی

سازه

سوال پرسشنامه

بار عاملی

1

3/683

ئعاد سازمانی

9

3/687

2

3/563

8

3/642

3

3/983

13

3/635

4

3/975

14

3/563

5

3/641

11

3/873

6

3/745

12

3/895

7

3/538

13

3/952

بازخورد عملکرد
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با ئوعه به عدول شماره  5مقدار بارهای عاملی برای رهبری معنوی بزرگتر از  3/5میباشد در
نتیجه گویههای مربوط به رهبری معنوی مورد ئائید میباشد.
یدول  .6خرویی آزمون تحلیل عاملی تائیدی رهبری یمعی
سازه

ارئباطات

سوال پرسشنامه

بار عاملی

1

3/543

2

3/973

3

3/823

4

3/834

5

1

ئوسعه شبکه ارئباطی

6

3/641

ئبادل رهبر گروه

7

3/674

9

3/633

8

3/533

13

3/841

با ئوعه به عدول شماره  6مقدار بارهای عاملی برای رهبری عمعی بزرگتر از  3/5میباشد در
نتیجه گویههای مربوطه رهبری عمعی مورد ئائید میباشد.
یدول  .7خرویی آزمون تحلیل عاملی تائیدی رهبری سیاسی
سازه

قدرت نرم

قدرت سخت

سوال پرسشنامه

بار عاملی

1

3/633

2

3/536

3

3/641

4

3/512

5

3/841

6

1

7

3/633

9

3/645

8

3/633
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با ئوعه به عدول شماره  7مقدار بارهای عاملی برای رهبری سیاسی بزرگتر از  3/5میباشد در
نتیجه گویههای مربوط به رهبری سیاسی مورد ئائید میباشد .بطور کلی نتایج حاصل از آزمون
ئحلیل عاملی نشان میدهد که کلیه مسیرها در ئحلیل ساختاری عوامل مربوط به رهبری هوشمند
معنیدار بوده چرا که مقدار بارهای عاملی برای همه متغیرها بزرگتر از  3/5بوده است.
عدول  9نشان دهنده اثر متغیرهای نافته برون زا (رهبری هوشمند) ،بر متغیرهای نافته
درونزا(رهبری عقالیی ،رهبری عاطفی ،رهبری معنوی ،رهبری عمعی و رهبری سیاسی) میباشد.
یدول  .8اثر کل متغیرهای نه،ته برون زا بر متغیر های نه،ته درون زا
برآورد پارامتر

یهت مسیر

پارامتر استاندارد شده
B

t

از سازه رهبری هوشمند
رهبری عقالیی

1/23

1/11

8/23

رهبری عاطفی

1/37

3/82

13/31

رهبری معنوی

3/89

1/12

9/32

رهبری عمعی

3/83

1/31

9/43

رهبری سیاسی

1/32

3/86

9/25

مقدار  tنشان می دهد که اثرعوامل رهبری عقالیی ،رهبری معنوی ،رهبری معنوی ،رهبری عمعی
و رهبری سیاسی بر رهبری هوشمند در سطح اطمینان  85درصد معنا دار می باشد .عدول شماره 8
شاخص های نیکویی برازش الگوی حاصل ئحلیل عامل ئأییدی را که حاکی از خوبی برازش مدل
با داده های مشا هده شده است را نشان می دهد .به عبارت دیگر ئعریف عوامل موثر بر رهبری
هوشمند با  5مؤلفه در این پژوهش با داده ها مطابقت دارد.
یدول  .1شاخص نیکویی برازش رهبری هوشمند
مجذور مربعات

دریهی آزادی

سطح معناداری

8556/11

153

3/312

ریشهی خطای میانگین

شاخص نیکویی برازش

مجذورات تقریب
3/333

3/88
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مامترین آماره برازش مجذور خی دو است .این آماره میزان ئفاوت مائریس مشاهده شده و برآورد
شده را اندازه میگیرد .عدم معناداری این آماره برازش مدل را با دادهها نشان میدهد .مقدار کمتر
از  3/35برای شاخص ریشهی خطای میانگین ئقریب و مقادیر باالئر از  3/8برای شاخصهای
نکویی برازش و شاخص ئعدیل شده نیکویی برازش بعنوان معیارهای انطباق الگو با دادههای
مشاهده شده در نظر گرفته میشود .بنابراین مدل ناایی به صورت زیر ارائه میشود.

شکل  .1مدل نهایی

در شکل  ،1مولفههای رهبری عقالیی ( ،)R.ogرهبری عاطفی( ،)R.atرهبری معنوی (،)R.m
رهبری عمعی ( )R.jaو رهبری سیاسی( )R.sبه عنوان ابعاد رهبری هوشمند شناخته شدهاند و مدل
ئائید شده به شر زیر میباشد:

شکل  .2مدل تائید شده
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بحث و نتیجهگیری
رهبری هوشمند به معنای حرکت از یک عفت دست به سوی یک انسان کامل است و رهبر
هوشمند کسی است که دارای ابعاد حرفهای ،فیزیکی ،ذهنیت اعتماعی و معنوی میباشند و از
رویههای رهبری خستهکننده و بیمعنا به سمت وظیفه و رسالت و معنا در کار میباشد .رهبران
هوشمند همواره با ئفکر استرائژیک و شناسایی استعدادهای منحصر به فرد و وتهای خود
همکاران می پردازند ئا باتر بتوانند اهداف فردی و سازمانی را به صورت گروهی درک و در نتیجه
همکاران خود را هدایت نمایند .با ایجاد خودآگاهی ،خود ئنظیمی ،ایجاد همدلیو آگاهی
اعتماعی سعی در ایجاد انگیزه در خود و کارکنان دارند و به واسطهی دیدگاههای اخال ی و
ارزشی درونی شده که بیانگر شکل منسجم و درونی شده مفاوم خود ئنظیمی آناا است برخالف
رفتارهای متاثر از فشارهای بیرونی از عمله فشارهای سازمانی ،همتایان و فشارهای اعتماعی عمل
میکنند و سعی دارند با ایجاد ایمان به ئحقق هدف و معناداری در کار و ئعاد سازمانی به بر راری
ارئباط با کارکنان و همچنین ارائه بازخور به یکدیگر ،ئوسعه ارئباطات و ئبادل رهبر – پیرو
بپردازند .و از دانش و فناوری نوین ارئباطیو اداری در سیستم سازمانی خود استفاده نمایند و از
این ئعامل به ئسری انتقال ارئباط و افزایش بازدهکاری بپردازند .سازمانهای ایدهآل آینده
«سازمانهای هوشمند» میباشند .یک سازمان هوشمند ادر به نوآوری مداوم ،پیشبینی ئغییرات و
یادگیری مداوم میباشند .سازمان هوشمند یک ماشین مکانیکی نیست بلکه یک مجموعه زنده
است که میئواند فعالیتها و رشد و ئوسعه خود را رهبری و هدایت کند .دانشگاهها به عنوان
سازمانهای منب دانش و اطالعات فناوری ،باید پیشرو سازمانهای آینده باشند .وعود رهبران
هوشمند الزمه ادارهی چنین سازمانهایی است.
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای رهبری هوشمند در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی بودکه بصورت آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شد .ابتدا با استفاده از نظریه داده
بنیاد به شناسایی مولفههای رهبری هوشمند پرداخته شد .مولفههای رهبری هوشمند در  5مولفه
اصلی و  21طبقه فرعی و  89زیر شاخص شناسایی شدند .مولفههای رهبری عقالیی شامل ئفکر
استرائژیک ،هدفگذاری مشترک ،برنامهریزی ،ئصمیمگیری عقالیی ،نظارت و بازخورد
میباشد .رهبری عاطفی شامل خودآگاهی ،خودمدیریتی ،انگیزش ،آگاهی اعتماعی ،چشمانداز،
ایمان به ئحقق هدف و عشق به نوع دوستی است .رهبری معنوی شامل معناداری در کار ،عضویت،
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ئعاد سازمانی ،بازخورد عملکرد رهبر میباشد .و رهبری عمعی شامل ارئباطات ،ئوسعه شبکه
ارئباطی و ئبادل رهبر گروه میباشد .مولفههای رهبری سیاسی عبارئند بودند از درت نرم و درت
سخت.
نای( )1382معتقد است مدیریت و رهبری هوشمند ،درت سازمانها را برای مواعه با مسایل
موعود و حل بحرانها باال می برد .لذا چنانچه کاهش اعتبار یک سازمان در ابعاد مختلف یک
بحران فرض شود رهبری هوشمند پاسخ درستی برای حل این بحران لمداد می شود .متون()2312
نیز معتقد است رهبری هوشمند نیاز مدیران آینده میباشد ئا بتوانند با شرایط متغیر ،سازمان خود را
مدیریت نمایند .کیخا و دیگران( )1386نیز بیان میدارند رهبری هوشمند با ئاکید بر مدیریت
هدف ،عواطف و احساسات ،معنا و هدفمندی ،ئوسعه روحیه کارئیمی و گروهی و پرورش و
ئقویت حس عستجوگری میئواند برعملکرد اعضای هیات علمی ئاثیرگذار باشد و بر ئوسعه ی
روزافزون و همه عانبه ی دانشگاهها بیفزاید .اردالن و سطانزاده ( )1384نیز در پژوهش خود بیان
میدارند رهبری هوشمند بر کارآفرینی اعتماعی و یادگیری سازمانی ئاثیر مثبت و معناداری دارد.
اولکسینکو و روآن( )2319بیان میدارند که اساس رهبری هوشمند ئوعه به ئفاوتهای فردی و
فرهنگ اخالق مداری میباشد .اسلو و ارسالن( )2319بیان میدارند که کیفیت باالی ارئباطات و
ایجاد روابط خوب بین اعضای هیات علمی ،یکی از ابعاد رهبری هوشمند بوده و باعث بروز و
افزایش خال یت اعضای هیات علمی میشود .زیدزیونت( )2319دامنه فرایندهای رهبری هوشمند
در دانشگاه ها گسترده بوده و مامترین ابعاد آن شامل چاار بعد ئولیدکنندگیدانش ،فساد مرزی،
ئفکرهوشمندعمومی و شاروند دانشگاهی بوده است .گابریلو مارئینا ( )2315با ارائه مدلی نشان
دادند که ئغییرات محیطی و سازمانی ئوام با اعمال رهبری هوشمند ،رفتارهوشمندانه را در کل
سازمان ئسری داده و معتقدند فرصت ها در الب خال یت و نوآوری بروز و خود را بعنوان ایده ها
و نیازهای عدید ظاهر می نمایند .براین اساس ظاور فرصت ها وئادیدات در الب حوادث نیازمند
ادراک هوشمندانه و ئفسیر آنااست و موعب ایجاد باور در رهبران هوشمند برای مدیریت و
رهبری این موضوعات استرائژیک می شود و ئاثیر بسزایی برکنش و عملکرد سازمانها دارد.
روئکائوسکاس و استاسیتیت( )2313نیز بیان میدارند رهبری هوشمند زمینه را برای همکاری،
همدلی و همفکری در بین کارکنان فراهم میکند و موعب پیوند محکم آناا با سازمان میشود و
با ایجاد شناخت و معرفت همه عانبه کارکنان بر ابلیتهای رفتاری و عملکردی آناا میافزاید.
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در مقایسه ئطبیقی نتایج باید گفت در ئحقیقات پیشین بیشتر به اهمیت رهبری هوشمند در
سازمانها پرداخته شده است ولی مدلی برای آن ارائه نشده است .از نظر همسو بودن نتایج همه
پژوهشها رهبری هوشمند را برای سازمانهای امروز مفید و مناسب دانستهاند .فقط در پژوهش
کیخا مدلی برای رهبری هوشمند با  4بعد عقالیی ،عاطفی ،معنوی و عمعی ارائه گردیده که در
پژوهش حاضر با ارئقای مدل ایشان ،مدلی با  5بعد عقالیی ،عاطفی ،معنوی ،عمعی و سیاسی برای
رهبری هوشمند ارائه گردید که سازمانها از عمله دانشگاهها میئوانند از آن استفاده نمایند.
منابع
اردالن ،محمدرضا و سلطانزاده ،وحید .)1384( .ئأثیرپذیری کارآفرینی اعتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی
یادگیری سازمانی ،نشریه ئوسعه کارآفرینی.43-25 :)3( 9 ،
ئقوایی یزدی ،مریم .)1385( .نگرشی نوین به رهبری در هزاره ی سوم ،ئاران :نشرشیوه.
حسین زاده ،داوود و طوسی ،علیرضا .)1384( .ب بررسی رابطه مدیریت هوشمند با ئوانمندسازی کارکنان سازمان
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