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بررسی تاثير سبک رهبری عملگرا بر عملکرد معلمان با ميانجیگری مدیریت سرمایه
فکری در مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر
اعظم دشتی اهرمی  ، 1مقداد

کرمی 2

 1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،بوشهر  ،ایران( نویسنده مسئول)

 2استادیار گروه علوم تربیتی  ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،بوشهر  ،ایران

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک رهبري عملگرا بر عملکرد معلمان با میانجیگري مدیریت سرمایه فکري در مدارس
مقطع متوسطه اول شهر بوشهر انجام گرفت .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش ،توصیفی از نوع تحقیق
پیمایشی با رویکرد همبستگی است .جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر
بوشهر در سال تحصیلی  98-99می باشد .بر اساس جدول نمونه گیري مورگان و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی
خوشهاي تعداد ( 320نفر) به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه هاي پژوهش را پر کردند .به منظور گردآوري اطالعات از
پرسشنامه رهبري عمل گرا  ،پرسشنامه سرمایه فکري و پرسشنامه عملکرد سازمانی استفاده شد .در سطح آمار توصیفی از
شاخص هایی همچون جداول و نمودارهاي توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد ،و در سطح آمار استنباطی ابتدا جهت
بررسی نرمال بودن داده هاي پژوهش از آزمون کولموگرف اسمیرنف  ،آزمون  tتک نمونهاي ،آزمون رگرسیون چندگانه و مدل
یابی معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس استفاده گردید .نتایج نشان داد سبک رهبري عملگرا
بر عملکرد معلمان تاثیر مثبت دارد و در این بین سرمایه فکري نیز می تواند نقش میانجی مثبتی ایفا کند.در تبیین نتایج می
توان گفت که توجه و اعتماد به کارکنان یکی از جنبه هاي مهم رهبري عملگرا است.
واژههای کليدی :رهبري عمل گرا ،عملکرد ،سرمایه فکري ،مدارس مقطع متوسطه اول

96

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،49خرداد 1401

مقدمه و بيان مسئله
در دنیاي پیچیده ،معتبر و رقابتی عصر حاضر ،دیگر نمیتوان با دسترسی محدود به اطالعات و نیروي انسانی ،بدون ابزارها و
فرایندهاي ساده مدیریت اثربخش منابع انسانی ،سازمانها را اداره کرد ،در این راستا اکثر سازمانها فرایندهاي مستمري را براي
اداره سازمان و ارزیابی اهدافشان ایجاد مینمایند تا بتوانند در درازمدت در عرصه هاي رقابتی با نگرش به مدیران تحول گرا به
پرورش سرمایه هاي فکري در یک سازمان بپردازند و گام مؤثري در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت منابع انسانی
بردارند(محرمزاده و همکاران.)1395،
یکی از سبک هاي مهم رهبري ،رهبري عملگراست ،که در جنبه هایی با رهبري تحول آفرین همسو می باشد .مطابق تعریف
باس 1986رهبري عملگرا عبارت است از رابطة مبادله اي بین رهبر و پیرو به منظور دست یابی به منافع دو جانبه .رهبري
عملگرا داراي مؤلفه هاي پاداش اقتضایی ،مدیریت (فعال و منفعل) مبتنی بر استثناءها و رهبري عدم مداخله (بدون رهبري)
است .باس ( )1985رهبر عملگرا را شخصی میداند که در چارچوب فرهنگ و ساختار سازمانی موجود ،عمل میکند.
اواستانداردهاي کارها و وظایف و پاداشها و امتیازات را تعیین میکند .رهبر عملگرا انتظاراتش را براي پیروان تشریح و تفسیر
میکند و وعده پاداش در ازاي برآورده شدن انتظارات میدهد .این رهبران نوعی اجتناب از خطر در پیروان بوجود میآورند
یعنی پیروان تالش میکنند از اشتباه کردن و حتی ارائه ایدههاي ابداعی ،اجتناب کنند؛ زیرا ممکن است به نتیجه مورد نظر
رهبر نرسند که منجر به عدم رضایت رهبر میشود .نگرانی عمده رهبر عملگرا شناسایی نیازهاي پیروان ،تنظیم پاداشهاي
مقرر و منابع براي تأمین آنها است .در این شیوه رهبر باروشن ساختن خواستههایش و پاداش دادن به رفتارهاي مناسب،
پیروان را به سمت سطوح عملکردي مطلوب ،هدایت میکند (هارمز و مارکوس.)2010 ،
با توجه به تغییرات وسیعی که در عصر کنونی در حال شکلگیري است و سیستمهاي خدماتی را به سمت مهندسی مجدد
هدایت میکند ،رقابت شدید ،گسترش سریع فناوري ،شدت عالیق و سالیق مشتریان و تنوعخواهی آنها ،رشد تصاعدي
اینترنت و فراگیر شدن آن در سطح جهان باعث شده است که سازمانها به فکر مدیریت مؤثر و فعال خرد جمعیشان باشند
(صفر زاده و همکاران.)1391 ،
سرمایه فکري توانایی ذهنی جمعی یا دانش کلیدي به صورت یک مجموعه است که از مجموع دانش اعضاي سازمان و کاربرد
دانش آنها نشأت گرفته است و اساسا یک دستاورد اجتماعی است .سرمایه فکري زاییده سرمایه اجتماعی ،یکی از قابلیتها و
داراییهاي مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و براي آنها در مقایسه با
سازمانهاي دیگر ،مزیت سازمان پایدار ایجاد کند(مهرمنش و امینی .)1391 ،به عبارتی دیگر ،سرمایه فکري دارایی است که
توانایی سازمان را براي ایجاد ثروت اندازهگیري میکند .این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که
از طریق به کارگیري داراییهاي مرتبط با منابع انسانی ،عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است .همه این
ویژگیها باعث ایجاد ارزش شده و ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کامال داخلی است ،قابلیت خرید و فروش
ندارد .لذا سرمایه فکري در حقیقت می تواند میزان توانمندي و خالقیت کارکنان باشد که می تواند براي سازمان مزیت رقابتی
و منفعت به ارمغان بیاورد.
تغییر در عرصه فعالیت هاي سازمانی  ،کوششی در راستاي بهسازي مدارس تلقی میشود .سبک هاي رهبري اعمال شده
توسط مدیران ،می تواند تأثیرات مهمی در تغییر نگرش معلمان به وجود آورد .مدیران براي تغییر در مدارس نیاز دارند که
جنبه هاي فکري را در نظر بگیرند؛ هنگامی که مدیران بتوانند سبک رهبري مناسب را با توجه به خرد جمعی کارکنان و در
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راستاي توسعه آن به کار گیرند و معلمان را تشویق به فعالیت اثربخش متناسب با اهداف سازمان کنند ،می توان انتظار داشت
که پیشرفت و توسعه عملکرد در مدارس صورت بگیرد .بر این اساس مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سبک رهبري
عملگرا بر عملکرد معلمان با میانجیگري مدیریت سرمایه فکري در مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهرتاثیر دارد؟
فرضيه های تحقيق
-

سبک رهبري عملگرا بر عملکرد معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهرتاثیر دارد.

-

سبک رهبري عملگرا بر مدیریت سرمایه فکري مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهرتاثیر دارد.

پيشينه تحقيق
باقرزاده و همکاران( )1398در پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه فکري و تعهد سازمانی با سبک رهبري کارکنان دانشگاه
پیام نور ارومیه پرداختند .نتایج نشان داد مقدار ضریب بدست آمده سرمایه فکري برابر با  -69میباشد یعنی این متغیر تاثیر
مثبتی بر تعهد سازمانی ندارد .همچنین همچنین مقدار ضریب بدست آمده براي سرمایه فکري برابر با  0,297میباشد یعنی
این متغیر تاثیر مثبتی بر رهبري تحول آفرین دارد و در نهایت مقدار ضریب بدست آمده براي تعهد سازمانی برابر با  0,005می
باشد یعنی این متغیر تاثیر مثبتی بر رهبري تحول آفرین ندارد.
رستمی و همکاران( )1396به بررسی رابطه سبک رهبري مدیران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدایی شهر نورآباد
پرداختند .بر اساس نتایج بی ن سبک رهبري مدیران مدارس ابتدایی شهرستان دلفان و عملکرد تحصیلی رابطه همبستگی
متوسطی وجود دارد که با توجه به سطح معناداري که برابر  0 / 001برآورد گردیده است ،این میزان همبستگی در سطح
اطمینان  0 / 99از لحاظ آماري معنادار قلمداد می گردد .با توجه به ضریب همبستگی برآورد شده ،می توان گفت که سطوح
باالي سبک رهبري با عملکرد تحصیلی همراه بوده است.
توماس( ) 2017در پژوهشی با عنوان رهبري و عملکرد :تجزیه و تحلیل مسیرهاي میانجیگري متعدد ،نشان داد که رهبري
تحول گرا با اقدامات انگیزشی خود عملکرد کارکنان  ،رفتار شهروندي و رفتار خالقانه آنها را تقویت می کند .همچنین سایر
متغیرهاي واسطه اي و نتایج عملکرد باعث ارائه یک مدل یکپارچه رهبري شده است .این مطالعه با تقویت درک نظري محققان
از عمده فرایندهاي اجتماع ی و روانشناختی توسط رهبران تحول گرا  ،عملکرد شغلی پیروان را تقویت می کند.
مانو و همکاران( )2014در مطالعهاي با موضوع بررسی آثار سبک رهبري تحول آفرین ،تکنولوژي اطالعات ،فرهنگ
سازمانی و نوآوري رهبر بر عملکرد رهبري ،دریافتند که سبک رهبري تحول آفرین بر نوآوري رهبر و عملکرد رهبر اثر
معنیداري می گذارد .همچنین ،فرهنگ سازمانی نیز توانایی پیش بینی نوآوري رهبر و عملکرد رهبر را دارد.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف  ،کاربردي و روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ،روش توصیفی از نوع پیمایشی است.
جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر در سال تحصیلی  98-99می باشد.
بر اساس فرمول نمونه گیري کوکران و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی خوشهاي تعداد ( 320نفر) به عنوان نمونه
انتخاب و پرسشنامه هاي پژوهش را پر کردند.
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پرسشنامه رهبري عمل گرا  :به منظور اندازهگیري وضعیت رهبري عمل گرا در مدارس نیز توسط باس و آویلیو()2002
طراحی شده است ،این پرسشنامه به طور کلی وضعیت رهبري عمل گرا را در قالب  3بعد و  9گویه می سنجد.
پرسشنامه سرمایه فکري  :به منظور بررسی وضعیت سرمایه فکري طراحی شده است .این پرسشنامه سرمایه فکري را در قالب
سه بعد سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه ایی و در  41گویه اندازهگیري میکند.
پرسشنامه عملکرد سازمانی  :به منظور اندازهگیري عملکرد سازمانی طراحی میگردد .این پرسشنامه نیز عملکرد را در قالب 10
سوال و  2بعد می سنجد.
از روشهاي مختلفی براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .به طور کلی در سطح آمار توصیفی از شاخصهایی همچون
جداول و نمودارهاي توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد ،و در سطح آمار استنباطی ابتدا جهت بررسی نرمال بودن داده
هاي پژوهش از آزمون کولموگرف اسمیرنف  ،آزمون  tتک نمونهاي ،آزمون رگرسیون چندگانه و مدل یابی معادالت ساختاري با
استفاده از نرم افزار  lisrelو  spssاستفاده گردید.
یافتهها
توصيف دادهها
در این بخش تعداد افراد بر حسب متغیرهاي جمعیتشناختی به صورت کمّی و نیز به صورت درصدي نیز بیان شده است.
همچنین نمودارهاي مربوط به توزیع افراد نیز در زیر جدول مربوط به آن آمده است تا از این طریق دیدگاه کلی و مقایسه قابل
فهمتري را به تصویر بکشد.
فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسيت
جدول و نمودار شماره یک  ،ویژگی نمونه آماري بر حسب جنس را نشان می دهد .با توحه به جدول شماره یک  ،مشخص
می شود که ( 149نفر) معادل  46درصد افراد نمونه را مرد و ( 171نفر) معادل  54درصد از افراد نمونه را زن تشکیل میدهند.

جدول شماره یک :درصد و فراوانی نمونه ها بر حسب جنسيت
جنس

مرد

زن

مجموع

تعداد

149

171

320

درصد

46,5

53,5

100
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نمودار شماره یک  :وضعيت جنسيت نمونه آماری

فراوانی افراد نمونه بر حسب سن
جدول و نمودار شماره دو ،ویژگی نمونه آماري بر حسب سن را نشان میدهد .با توحه به جدول شماره دو ،مشخص می
شود که در فاصله سنی  21تا  30سال ( 46نفر) معادل  14,3درصد و در فاصله سنی  31تا  40سال( 86نفر) معادل 26,8
درصد از افراد نمونه را شامل میشود و در فاصله سنی  41تا  50سال( 101نفر)معادل  31,5درصد افراد نمونه و در فاصله
سنی  51تا  87( 60نفر) معادل  27درصد از افراد نمونه را شامل میشود.

جدول شماره دو  :درصد و فراوانی نمونه ها بر حسب سن
سن

30-21

40-31

50-41

60-51

مجموع

تعداد

46

86

101

87

320

درصد

14,3

26,8

31,5

27,4

100

100

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،49خرداد 1401

نمودار شماره دو  :وضعيت سنی نمونه ها

فراوانی افراد نمونه بر حسب ميزان تحصيالت
توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تحصیالت در جدول شماره سه ،نشان داد که  22درصد از افراد ( 71نفر) ،دیپلم
و کاردانی بودند و ( 158نفر) معادل  49,3درصد از افراد نمونه داراي مدرک لیسانس بوده اند و ( 91نفر) معادل  30درصد
افراد نمونه داراي مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده اند.
جدول شماره سه  :فراوانی نمونه ها بر حسب ميزان تحصيالت
تحصيالت

دیپلم و

ليسانس

کاردانی

فوق ليسانس

مجموع

و باالتر

تعداد

71

158

91

320

درصد

22,1

49,3

28,6

100

101
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نمودارشماره سه  :فراوانی نمونه ها بر حسب ميزان تحصيالت

فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه کاری
توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه کاري در جدول شماره چهار ،نشان داد که  10درصد از افراد ( 28نفر) ،سابقه
کمتر از  5سال و (  58نفر) معادل  18درصد از افراد نمونه بین  10تا  6سال و ( 93نفر)معادل  29درصد از افراد نمونه بین
 11تا  15سال ؛ ( 80نفر) معادل  25درصد از افراد نمونه بین  16تا  26سال و ( 61نفر) معادل  19درصد از افراد نمونه باالتر
از  21سال سابقه کاري دارند.
جدول شماره چهار  :فراوانی نمونه ها بر حسب سابقه کاری
سابقه

زیر 5

10_6

15_11

21_16

....- 21

مجموع

تعداد

28

58

93

80

61

320

درصد

8,7

18

29

25

19,3

100

102
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نمودارشماره چهار :فراوانی نمونه ها بر حسب سابقه کاري
 )1سبک رهبری عملگرا بر عملکرد معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر تاثير دارد.
براي بررسی فرضیه اول تحقیق از آزمون رگرسیون دو متغیره استفاده شد .در این مدل سبک رهبري عملگرا به عنوان
متغیر مستقل در نظر گرفته شد و تأثیر آن بر عملکرد معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر بررسی شد .در جدول
شماره پنج مقادیر همبستگی چند گانه و مجموع مجذورات دو متغیر گزارش شده است .با توجه به مقدار  R2مشخص میشود
که  17صدم ( )R2=175از واریانس عملکرد معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر توسط سبک رهبري عملگرا قابل
تبیین است .همچنین در این جدول مقادیر مجذورات رگرسیون ارائه شده است که مشخص می شود از مجموع مجذورات
عملکرد معلمان ( )215,42مقدار ( )31,15واحد از آن توسط سبک رهبري عملگرا قابل پیش بینی است که با توجه به مقدار
مقدار  Fاین جدول در سطح  P0/05براي عملکرد معلمان معنیدار میباشد .در جدول شماره شش مشخص میشود که
سبک رهبري عملگرا در سطح  P0/05و با مقدار ( )beta=.397تاثیر معنی داري بر عملکرد معلمان مدارس مقطع
متوسطه اول شهر بوشهر نشان داده است.

جدول شماره پنج :آزمون مجموع مجذورات و مقدارF
مدل

مجموع مجذورات درجات

میانگین

آزادي

مجذورات

رگرسیون

31٫152

1

31٫152

باقی مانده

184٫271

317

.581

مقدار کل

215٫428

319

103

F
53٫614

sig

.000

R2

.157
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جدول شماره شش  :ضرایب رگرسيون سبک رهبری عملگرا
ضرایب غیر استاندارد

ابعاد

ضریب

Sig.

t

استاندارد
مقدار ثابت
سبک رهبري عملگرا

B
1٫421

Std. Error
.154

.518

.082

Beta
.397

7٫431

.000

8٫011

.000

)2سبک رهبری عملگرا بر مدیریت سرمایه فکری مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهرتاثير دارد.
براي بررسی فرضیه دوم تحقیق از آزمون رگرسیون دو متغیره استفاده شد .در این مدل سبک رهبري عملگرا به عنوان
متغیر مستقل در نظر گرفته شد و تأثیر آن بر مدیریت سرمایه فکري مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر بررسی شد .در
جدول شماره هفت مقادیر همبستگی چند گانه و مجموع مجذورات دو متغیر گزارش شده است .با توجه به مقدار  R2مشخص
میشود که  26صدم ( )R2=261از واریانس مدیریت سرمایه فکري مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر توسط سبک
رهبري عملگرا قابل تبیین است .همچنین در این جدول مقادیر مجذورات رگرسیون ارائه شده است که مشخص می شود از
مجموع مجذورات مدیریت سرمایه فکري ( )267,13مقدار ( )81,04واحد از آن توسط سبک رهبري عملگرا قابل پیش بینی
است که با توجه به مقدار مقدار  Fاین جدول در سطح  P0/05براي مدیریت سرمایه فکري معنیدار میباشد .در جدول
شماره هشت مشخص میشود که سبک رهبري عملگرا در سطح  P0/05و با مقدار ( )beta=.511تاثیر معنی داري بر
مدیریت سرمایه فکري مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر نشان داده است.

جدول شماره هفت  :آزمون مجموع مجذورات و مقدارF
مدل

مجموع مجذورات درجات

میانگین

آزادي

مجذورات

رگرسیون

81٫048

1

81٫048

باقی مانده

186٫087

317

.587

مقدار کل

267٫135

319

104

F
138٫071

sig

.000

R2

.261
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جدول شماره هشت :ضرایب رگرسيون سبک رهبری عملگرا
ضرایب غیر استاندارد

ابعاد

ضریب

t

Sig.

استاندارد
مقدار ثابت
سبک رهبري عملگرا

B
1٫271

Std. Error
.218

.339

.062

Beta
.511

10٫054

.000

11٫003

.000

نتيجه گيری
نتایج نشان داد سبک رهبري عملگرا بر عملکرد معلمان تاثیر مثبت داشتند و در این بین سرمایه فکري نیز می تواند نقش
میانجی مثبتی ایفا کند .در تبیین نتایج می توان گفت که توجه و اعتماد به کارکنان یکی از جنبه هاي مهم رهبري عملگرا
است .این مقوله تاثیر مثبتی بر رضایت مندي پیروان ،رهبران و به طور کلی بر اثر بخشی دارد؛ و نمایانگر مدیرانی است که جو
حمایتی ایجاد می کنند که در آن صورت به دقت به نیازهاي یکایک پیروان گوش فرا میدهند .رهبران به عنوان مربی و مشاور
عمل می کنند و از این طریق به هر نوع نیاز پیروانشان به منظور موفقیت و رشد آنها توجه می کنند و ممکن است از تفویض
اختیار به مثابه ابزاري جهت کمک به رشد پیروان استفاده کنند .پیروان در جهت رسیدن به سطح باالیی از موفقیت بالقوه،
بالنده میشوند و فرصت هاي ی ادگیري جدید در حلول جو حمایتی اي که به رشد افراد می انجامد ،خلق می شود و در نهایت
عملکرد موفق فردي و سازمانی را موجب می شوندرهبران توانمند ساز ،انگیزه آفرینی را از طریق تالش در جهت مهم کردن
تکالیف ،برجسته ساختن قابلیتهاي مثبت دیگر پیروان وراهی که در آن آنها می توانند نقاط قوت همدیگر را تکمیل کنند به
وجود میآورند .رهبران عملگرا و تحولگرا چالش آفرینی کرده و معتقدند که این چالشها موفقیت و عملکرد بهتر به بار می
آورند.

پيشنهادها
 پیشنهاد می شود ،مدیران با ترغیب ذهنی کارکنان ،زمینه توسعه فکري و توانایی نوآوري کارکنان را افزایش
دهند و از این طریق عملکرد کاري آنها و سازمان را افزایش دهند.
 پیشنهاد می شود ،زمینه کاربست رهبري عملگرا در سازمان و بخصوص آموزش و پرورش و مدارس فراهم شود،
تا از این طریق کارکنان بتوانند با برقراري ارتباط اثربخش با مدیران و رهبران سازمان ،عملکرد شغلی خود را
بهبود بخشند.
 پیشنهاد می شود ،مدیران از طریق تالش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم ها ي
تشویقی و انگیزشی براي تقویت خالقیت و نوآوري ،یادگیري و توسعه منابع انسانی سرمایه فکري را بهبود
بخشند.
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The Effect of Pragmatic Leadership Style on Teachers Performance by
Mediating Intellectual Capital Management in Bushehr Secondary Schools

Azam Dashti Ahrami, Meqdad Karami
Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of pragmatic leadership style on teachers'
performance mediated by intellectual capital management in the first secondary schools of
Bushehr. The present research is an applied research in terms of purpose and a descriptive
survey research in terms of method with a correlation approach. The statistical population in
the present study includes all teachers in the first secondary schools of Bushehr in the 99-98
academic year. Based on Morgan sampling table and using random sampling method, clusters
of numbers (320 people) were selected as a sample and research questionnaires were filled
out. In order to collect information, pragmatic leadership questionnaire, intellectual capital
questionnaire and organizational performance questionnaire were used. At the level of
descriptive statistics of indicators such as tables and graphs of frequency distribution, mean
and standard deviation, and at the level of inferential statistics to check the normality of
research data from Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, multiple regression test and
equation modeling Structure was used using LISREL software and SPSS. The results showed
that pragmatic leadership style has a positive effect on teachers' performance and in the
meantime, intellectual capital can also play a positive mediating role. In explaining the
results, it can be said that attention and trust in employees is one of the important aspects of
pragmatic leadership.
Keywords: pragmatic leadership, performance, intellectual capital, junior high schools
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