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1سنندج


  2خلیل غالمی

  3صحرانورد نشتیفانییونس 

  4نعمت اهللا عزیزي
  

  15/8/93تاریخ پذیرش:      12/3/93تاریخ وصول: 

  چکیده

این که به اعتقاد  هدف این پژوهش بررسی وضعیت رهبري توزیع شده در مدارس متوسطه شهر سنندج بود و

پژوهش حاضر توصیفی  هاي رهبري توزیع شده در رفتار مدیران مدارس وجود دارد.ان تا چه اندازه مؤلفهمعلم

نمونه  377دولتی شهر سنندج بودند، که  -ي عاديي آماري تمام معلمان مرد و زن مدارس متوسطهاست، جامعه

ها با استفاده از شدند. داده مدرسه به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب 31) از بین 135، مرد= 242(زن=

ي آزمایشی، جمع آوري شد. در مرحله95/0ي محقق ساخته رهبري توزیع شده با آلفاي کرونباخ پرسشنامه

ي ي اصلی تحت عنوان توسعهعالوه براین، پرسش نامه مورد نظر بعد از فرایند تحلیل عاملی اکتشافی چهار مؤلفه

گی تیم رهبري (تعامل مبتنی بر اعتماد)، دموکراسی و حمایت همه جانبه را اي معلمان و بهبود مدرسه، ویژحرفه

ي خود جوش نشان داد. نتایج تحلیل آزمون خی دو نشان داد که به طور کلی، از نظر معلمان، رهبري توزیع شده

لمان زن، مدیران مدارس در سطح متوسط است. هم چنین، نتایج آزمون تی مستقل حاکی از این بود که از نظر مع

ي کاري خود ي خود جوش را در حوزهمدیران زن بیشتر از مدیران مرد رفتارهاي مرتبط با رهبري توزیع شده

تجربه کاري س یک طرفه، متغیر سطح تحصیالت و . هم چنین طبق نتایج تحلیل آزمون واریانکنند میاعمال 

  نداشت.معلمان در نوع ارزیابی شان از رهبري توزیع شدة مدیران تاثیر 

 .اي معلمان و بهبود مدرسهي حرفهرهبري توزیع شده، رهبري آموزشی، توسعه: واژگان کلیدي
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  مقدمه

براي فهم کامل رهبري توزیع شده الزم است تا حدودي خاستگاه نظري آن، عالوه بر حوزه 

این مدل از رهبري با الگوهاي رهبري مشارکتی،  عمومی، در حوزه رهبري بررسی شود.

توان گفت انجام کارها  تیک، تشریک مساعی و سهیم شده هم پوشی دارد. به نوعی میدموکرا

با همکاري و همدلی، آزادي در ابراز عقیده و بینش، تقسیم هدفمند وظایف با توجه به توان و 

هاي مفهومی  اي از بنیانتخصص و مشارکت در تصمیم هاي سازمانی و دیگر تکالیف حرفه

با این وجود، ابتدا این اصطالح توسط یک روانشناس استرالیایی به  رهبري توزیع شده است.

که کار گروهاي  عمل و پویایی فرایندهاي نفوذي را بفهمد«کار برده شد او سعی کرد تا 

، 2، نقل از هریس740،ص1،1954(گیب» دهد رسمی را تحت تاثیر قرار میمختلف رسمی و غیر

مفهوم ) «2000( 3ی رهبري توزیع شده گرانعالوه بر این، متخصص اصل ).174، ص 2008

ي فعالیت توزیع شده به لحاظ اجتماعی مطرح کرد، چون سازي مجدد رهبري را به عنوان نظریه

ي هاي فعالیت ساختارهاي سازمانی بر اساس عمل یا اقدامات و عامالن است. نظریه که ارتباط

، به تقسیم کار براي به حداکثر دهد فعالیت اگرچه نفوذ و وابستگی متقابل را پرورش می

). به نظر 36، ص2009(نقل از جیمز » کند هاي اجتماعی کمک می رساندن تخصص در سازه

). اما هریس 2005، 4تیمپرلی رهبري توزیع شده مفهوم نظري نسبتاً جدیدي است (تیمپرلی

کل از عمل ي زیادي به رهبري توزیع شده است این ش) اگر چه امروزه عالقه2007گوید ( می

دیدگاه رهبري به عنوان توزیع شده در میان «جدید نیست. به اعتقاد تیمپرلی،  رهبري مسلماً

موقعیت ها و افراد متعدد تثبیت شده است تا چارچوب مفیدتري براي فهم واقعیت هاي مدارس 

ه و احتماال چگونگی اصالح آن ها فراهم کند. به هر حال، کار تجربی بر این اساس که چگون

  ).398، ص 2005» (رهبري در مدارس با موفقیت کمتر یا بیشتر توزیع شده است، کمیاب است

                                                
1. Gibb 
2. Hariss 
3. Gronn  
4. Timperley  
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رهبري توزیع شده شکلی از رهبري افقی است که عمل رهبري در میان «به طور کلی 

اعضاي سازمانی انتشار یافته است. در چنین شرایطی تصمیم گیري و نفوذ سازمانی به جاي 

ي تعامل افراد کنترل می شود. هم چنین [به کارگیري رهبري توزیع لهدستورالعمل فردي به وسی

اي است که در یک زمان رهبران متعددي می توانند در یک تیم باشند بر این اساس شده] شیوه

گیرد. بر خالف رویکردهاي جایگزین  هر رهبر به طور کامل نقش رهبري را برعهده می

میان بر داشتن نیاز به یک رهبر است، مدل رهبري رهبري، این جا تالش براي کاهش یا از 

ي فعال توانایی هاي رهبري در میان اعضاي تیم تاکید دارد. توزیع شده بر پرورش و توسعه

هاي رهبري را دارد که براي گروه در فرض اصلی این است که هر عضو تا حدودي توانایی

ه قابلیت و توانایی رهبري ثابت نیست بعضی از زمان ها الزم خواهد بود. پیام اصلی این است ک

). لوئیس، مایرووتز، 174-175، ص2008(هریس، » اما می تواند گسترش و توسعه پیدا کند

رهبري توزیع شده را به عنوان تقسیم و «) طبق پژوهشی که انجام دادند 2009اسمیلی و مورفی (

عالوه  ).158(ص » در نظر گرفتندها در سر تاسر سازمان انتشار کار رهبري در میان افراد و نقش

توان گفت که منظور از رهبري توزیع شده رهبري تعداد زیادي از افراد نه یک  بر این می

شان یعنی بهبود ي سازمانی است که با هم یکی شده است تا به هدف اصلیشخص، در عرصه

عالیت جمعی ي رهبري دست پیدا کنند. هم چنین رهبري توزیع شده محصول فمدرسه و توسعه

ي ویژگی ي تعامالت و ارتباطات اجتماعی که تداعی کنندهو مشترك است و نشان دهنده

؛ وودز، بنت، 2009، 2باشد (وودز و گران ي اجتماعی آن در مدارس مییا شبکه 1ظهوریافتگی

). گذشته از این، رهبري، مربوط به عمل و رفتار است که براي رهبري 2004، 3هاروي و ویز

 ).2009، 4و رابینسون 2004شده بسیار مهم می باشد (وودز و همکاران ، توزیع

                                                
1. Emergent Property 
2. Woods & Gronn  

3. Woods, Bennett,. Harvey & Wise 
4. Robinson 
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اند. به تحقیقات متعدد رهبري توزیع شده را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده

ي مفهوم رهبري توزیع شده در ) در زمینه2007( 1عنوان مثال در پژوهشی که ریچ و وودز

، در حال 2وال سه نوع رهبري توزیع شده (در حال ظهورمدارس انجام دادند، بیان کردند که معم

) در مدارس وجود دارد. عالوه بر این می توان گفت که رهبري توزیع 4، یا تثبیت شده3تحول

شده از واکنش به فهم رهبریی که بر رفتار فردي شبه قهرمان (فقط یک رهبر در سازمان) تاکید 

رهبري توزیع شده تاکید بر تعامالت و  ) چرا که2008دارد، نشات گرفته است (گران، 

) 2009)، تخصص و استفاده از قابلیت هاي هم دیگر (جیمز، 2008لیما، هاي اجتماعی ( شبکه

)، یعنی 2008دارد و هم چنین مبتنی بر گذشتن از مرزهاي ساختاري و فرهنگی است (هریس، 

پذیري و ، جامعیت، انعطافمقید به پیروي از قواعد و مقررات صرف نیست بلکه پویایی، سیالی

به طور  ژگی هاي بارز این مدل رهبري است.اعمال سیستم مشارکتی و مبتنی بر همکاري از وی

کلی، با توجه به مطالب باال منطق رهبري توزیع شده مبتنی بر به کارگیري تعداد زیادي از افراد 

ع شده توان افراد چون که رهبري توزی ي کاري است،هاي مختلف در مجموعهبا توانایی

(وان آمیجد، نلسون،  کند میمختلف را با هم ترکیب کرده و بین ضعف هاي شان تعادل ایجاد 

   .)2009، 5بیلزبراي و وان مرس

 دهد میبا در نظر گرفتن چنین برداشتی از رهبري توزیع شده، بررسی پیشینه تحقیق نشان 

تار مدرسه مورد نظر بوده است. به که رهبري توزیع شده به عنوان یک مقوله مثبت در ساخ

ي ) معلمان می توانند از رهبري توزیع شده براي بهبود تجربه2008عنوان نمونه، به نظر هریس (

دهد  کاري خود استفاده کنند. به نوعی رهبري توزیع شده در این زمینه به آن ها آزادي عمل می

) راجع به 2010( 6دووس و وان کیرها می شود. هالپیا، ي شغلی آنو در نهایت باعث توسعه

                                                
1. Ritchie & Woods 
2. Emerging  
3. Developing 
4. Embedded 
5. van Ameijde, Nelson, Jon Billsberry & van Meurs 

6. Hulpia, Devos & Van Keer 
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ثیر رهبري توزیع شده بر تعهد سازمانی معلم بیان کردند که تصمیم گیري مشارکتی و توزیع أت

داري بر تعهد سازمانی معلم دارد. هم چنین کردن کارکرد رهبري حمایتی، تأثیر سودمند معنی

م رهبري مشارکتی هدایت شده ي تیشان به وسیلهعنوان کردند معلمانی که معتقدند که مدارس

است، و براساس پیوند گروهی، نقش هاي مشخص و روشن اعضاي تیم رهبري، و سهیم شده 

لوئیس ي شان دارند. هم چنین در جهت گیري هدف شکل گرفته است، تعهد بیشتري به مدرسه

ظر گرفته معتقدند اگر رهبري توزیع شده براي معلمان به عنوان فرصتی در ن )2009و همکاران (

شود تا شرایط کالس و مدرسه را تغییر دهند طوري که باعث کیفیت اجراي کارشان شود آن 

هاي رهبري توزیع شده ي مرکزي کارشان قرار خواهند داد. عالوه بر این، یکی از مزیترا نقطه

 هزیرا همکاري و مشارکت ب این است که بر اثربخشی ارتباط معلم و دانش آموزان تاثیر دارد،

 1). لیما2005کند تا تعامالت بهتري با دانش آموزان داشته باشند (تیمپرلی،  معلمان کمک می

بعضی از نظام هاي آموزشی اشکال توزیع شده رهبري را درون مدارس «کند،  ) بیان می2008(

ي اداره، مانند اند که به طور جدي متکی به ساختار اداري و نقش هماهنگ کنندهپذیرفته

اي که رهبري در مدرسه کند می) بیان 2009). هم چنین جیمز (183(ص » علم استرهبري م

توزیع شده اعمال شده است، معلمان قادراند با بهبود فعالیت، انگیزش و اثربخشی، در 

شان شریک شوند، دانش خود را افزایش دهند، و دانش و تخصص خود را به درون  تخصص

ي آموزشی منعکس شده است. به طور ها نامهر که در برهاي شان انتقال دهند، همان طوکالس

کلی رهبري توزیع شده در قدرت پیش بینی و آیند نگري معلمان تاثیر دارد و شاید آن ها بهتر 

  ).2008بتوانند به تقاضاهاي محیط سازمانی پاسخ دهند (هریس، 

رهبري توزیع شده  بر روابط سودمند بین« هم چنین، اگر به ادبیات بهبود مدرسه نگاه کنیم 

) 2010اعتقاد هالپیا و همکاران (). به 12، ص 2009(هریس » اندو تغییر در مدارس تاکید کرده

تیم رهبري مشارکتی و توزیع کردن رسمی رهبري حمایتی تعهد معلمان به سازمان را باال می 

، و مالکیت اي، توانمند سازيي رضایت حرفهبرد و عالوه بر این توزیع کردن رهبري زمینه

                                                
1. Lima 
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). هم چنین، 2009(جیمز،  دهد میپذیري را ارتقا ي مسئولیتآورد و حیطه معلم را به وجود می

هاي دیگري که انجام گرفته رهبري توزیع شده تأثیر مثبت بر توسعه و تغییر  طبق پژوهش

) دارد. اما بعضی از 2009، 1) و بهبود مدرسه (هالینگر و هک2009سازمانی (هریس، 

ي اند که ارتباط قوي بین رهبري توزیع شده و دو هدف اصلی زمینهگران بر این عقیدهپژوهش

  ). 2008، 2ي رهبري وجود ندارد (مایرووتزرهبري آموزشی: یعنی بهبود مدرسه و توسعه

به هر حال نگاه به رهبري توزیع شده مثبت است و تمرکز بیشتر پژوهشگران، روي تعریف 

؛ وودز و گران، 2009، 3بوده است تا تعریف تجویزي آن (فلزا توصیفی رهبري توزیع شده

توان بیان کرد، که احتماال رهبري توزیع شده مناسب  ). به طور کلی می2008؛ مایرووتز، 2009

دنیایی باشد که در آن جا کارها به طور فزاینده مبتنی بر اعمال تیمی و گروهی است و شخص 

ي دانش تسلط داشته باشد هم صمیم مناسب بر تمام عرصهبه تنهایی نمی تواند براي اتخاذ ت

ي در حال شکل گیري این است که به طور فزاینده مزیت قابل رقابت سازمان ها چنین عقیده

در ارتباط با توان شان این مسئله خواهد بود که به طور گسترده، دانش پراکنده و هم چنین 

رهبري یکی کنند (وان آمیجد و همکاران، ي نیروي کارشان را در فرایند مهارت هاي همه

گیري آن ، بکار). با توجه به این خصوصیات و قابلیت هاي مثبت در رهبري توزیع شده2009

  در زمینه مدیریت آموزشی ایران اهمیت اساسی دارد. 

مظفري، پرداختچی، (به عنوان مثال شواهد تجربی و تحقیقات  به عالوه براین، با توجه

از  سبک مدیریتی حاکم بر سیستم آموزشی ما نشات گرفته) 155، ص 1387ی،سرخابی و ذکای

بروکراسی اداري است و هم چنین با توجه به اهمیت و نقش حساس ساختار رسمی سازمانی، 

قوانین و مقررات، تحلیل وظیفه و عقالنیت در این نوع سیستم متمرکز، احتمال می رود سبک 

ي اداري است، چنین ساختاري که نمایانگر دیوانساالرانه بنابراین در رهبري، دستوري باشد.

                                                
1. Hallinger & Heck 
2. Mayrowetz 
3. Flessa 
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ي بهبود و استفاده از مدل رهبري توزیع شده به عنوان یک مدل مشارکتی، می تواند زمینه

   توسعه مدیریت مدارس را فراهم کند.

  به طور کلی در این پژوهش دو سوال اساسی زیر مورد بررسی قرار گرفت:

ي آن در رفتار مدیران مدارس ها مقولهاندازه رهبري توزیع شده و از نظر معلمان، تا چه  -1

 وجود دارد؟

ي متغیرهاي جمعیت شناختی (مربوط به معلمان مانند جنسیت، تجربه کاري، رابطه -2

  ي مرتبط با انجام رهبري توزیع شده توسط مدیران چیست؟رفتارهاسطح تحصیالت) و میزان 

  روش

ي آماري این پژوهش تمام معلمان مرد جامعه استفاده شد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی

بودند، که به روش  89-90دولتی شهر سنندج در سال تحصیلی  -ي عاديو زن مدارس متوسطه

) نمونه از بین مدارس انتخاب شد. هم چنین، 242، زن= 135(مرد=  377نمونه گیري تصادفی 

  اخته رهبري توزیع شده استفاده گردید. ي محقق ساز پرسش نامه ها دادهبراي جمع آوري 

هاي که متناسب با بافت آموزشی باشد در ابتدا با توجه به پژوهش براي طراحی پرسشنامه

ي ) و مفهوم نظري رهبري توزیع شده، شش مؤلفه2009 1قبلی (به ویژه، هالپیا، دووس و راسل

ت تیم رهبري، حمایت و اي)، نظارت، خصوصیاي حرفهچشم انداز، رشد کارکنان (توسعه

ي فرایند تکمیل هایی براي هر کدام طراحی شد. در ادامهدموکراسی در نظر گرفته شد و گویه

ي مدیریت و رهبري ها مورد بازبینی و بررسی چند متخصص و کارشناس حوزهکار، این مؤلفه

توایی تضمین قرار گرفت تا در صورت لزوم تغییرات و اصالحات الزم انجام گیرد و روایی مح

ي ن قرار گرفت. بعد از این مرحله، و در مرحلهاگویه مورد تایید متخصص 50شود. در نهایت 

ي بعد درصد به دست آمد. در مرحله 95/0اجراي آزمایشی، آلفاي کرونباخ پرسش نامه 

ها و تحلیل عاملی اکتشافی از پرسش نامه به طور گسترده اجرا شد که بعد از جمع آوري داده

                                                
1. Hulpia, Devos & Rosseel 
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اي ي حرفهتحت عنوان توسعهي اصلی ي فوق به چهار مؤلفههاي اصلی شش مؤلفهوع مؤلفهن

، ویژگی تیم رهبري (تعامل مبتنی بر اعتماد)، دموکراسی و حمایت همه معلمان و بهبود مدرسه

/. 20تقلیل پیدا کرد. الزم به ذکر است که عنوان شود، چون هبستگی بین عامل ها از جانبه 

، نقل از اصغر 1947، براي چرخش عامل ها و دستیابی به ساختار ساده (ترستون، بیشتر بود

استفاده شد، هم چنین  2و روش ابلیمین مستقیم 1) از چرخش مایل (همبسته)1386مینائی، 

  در نظر گرفته شد.  33/0براي مؤلفه ها در ماتریس همبستگی  3حداقل پذیرش بار عاملی

عاملی بعد از مشخص شدن بارهاي عاملی، سواالتی که بر ادامه، طبق فرایند تحلیل  در

داشتند، حذف  4روي هم بار عاملی داشتند، و هم چنین سواالتی که به لحاظ مفهومی هم پوشی

شد و در آخر بر اساس محتوي سواالت و ساختار مفهومی و منطقی آن ها، براي هر عامل نام 

ي اولیه با ه) استخراج شده از پرسش نامهگوی 25( مناسبی انتخاب شد. به طور کلی سواالت

  توجه به نامگذاري مناسب براي عامل هاي شان، به قرار ذیل است:

 ) 26، 19، 14، 10،13(سواالت؛  5اي معلمان و بهبود مدرسه ي حرفه) توسعه1عامل ،

23 ،8 ،17 ،3 ،5 ،42 .(،  

 )44، 35، 50(تعامل مبتنی بر اعتماد)، (سواالت؛ 6) ویژگی تیم رهبري2عامل.(  

 )41، 48، 46، 43(سواالت؛ 7دموکراسی )3عامل.(  

 )36، 31، 15، 34، 29، 27، 38(سواالت؛ 8) حمایت همه جانبه4عامل.( 

  ) مشخص شده است.1سواالت مربوط به هر عامل با رنگ متمایز در جدول (

                                                
1. Oblique 
2. Direct Oblimin 
3. Factor Loading 
4. Overlap 

5. Teachers Professional development & School Increment 
6. Traits of Leadership Team 
7. Democracy 
8. Comprehensive Support 
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هاي  آزمون ي اصلی، مورد تحلیل با استفاده ازي مرتبط به این چند مؤلفهها دادهدر نهایت 

آماري خی دو، تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه قرار گرفت. هم چنین، آلفاي کرونباخ 

): ویژگی تیم رهبري 2)؛ عامل (92/0اي معلمان و بهبود مدرسه (ي حرفه): توسعه1عامل (

نبه ): حمایت همه جا4)؛ عامل (72/0): دموکراسی با (3/.)؛ عامل (66(تعامل مبتنی بر اعتماد) (

ها با استفاده از آزمون ) به دست آمد. براي تحلیل داده95/0) و هر چهار عامل با هم (89/0(

 خی دو، براي هر مؤلفه سه سطح (باال، متوسط، پایین) در نظر گرفته شد. 

  ي اولیهپرسش نامه .1جدول 

 عامل ها                                                                 )1عامل( )2عامل( )3عامل( )4عامل(

 سواالت پرسشنامه

مدیر در طراحی فعالیت هاي مدرسه مانند تشکیل جلسات و برگزاري -1 /.443   - /.336

معلمان و سایر کارکنان هم  هاي آموزشی و پرورشی با مراسم و فعالیت

 فکري می کند.

دیر به طور اگر در نحوه ي کالس داري مشکلی داشته باشم، م -2 /.419   

 .دهد میخصوصی من را در جریان قرار 

معلمان به ظر ها در این مدرسه مدیر و تمام با همه ي اختالف ن-3 /.845   

 پیشرفت و توسعه ي مدرسه توجه دارند.

معلمان در باره حسن اجراي  دیر با تشخیص خود اما با هم فکريم-4 /.663   

 گیرد. نتایج جلسات مدرسه تصمیم می

می خواهد که در امور مدیریتی به  معلمان براي بهبود مدرسه ازمدیر -5 /.618   

 او کمک کنند.

معلمان،  و با همکاري و هم فکري مدیر به طور منظم و با برنامه -6 /.469   - /.375

 .دهد میمعلمان را تشکیل  جلسات شوراي

سایر مسئولین را معلمان پیشنهاد مدیر و یا  اگر در جلسات شوراي -7 /.340   

 .کند مینقد کنم، مدیر از من حمایت 

 معلمان تاکید زیادي روي تبادل اطالعات مدیر در جلسات شوراي-8 /.555   

 معلمان دارد.
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همکاري و تعامل مدیر باعث شده است، در این مدرسه وقت کافی  -9 /.598   

 داشته باشم تا بر روي مسائل کالسی خود تمرکز کنم.

از  کند میاگر کالسی مشکل انضباطی داشته باشد مدیر سعی  -10 /.715   

 مشاورین و روانشناسان استفاده کند.

ي باال بردن کیفیت جلسات آموزشی برا مدیر در پایان هر جلسه ي-11 /.626   

 .کند میمعلمان نظرخواهی  بعدي از

مان، معاونین معل در این مدرسه تصمیمی که گرفته می شود همه ي -12 /.647   

 و مدیر سهم مشترك دارند.

همکاري گروهی در این مدرسه باعث شده است،  کنم میاحساس -13 /.715   

 روز به روز بر معلوماتم افزوده می شود. کنم میدر درسی که تدریس 

معلمان هم   در این مدرسه، مدیر شرایطی را فراهم کرده است، که-14 /.607   

آموزشی مانند روش تدریس و طراحی سواالت به در فعالیت هاي  رشته

 .کنند میهم دیگر کمک 

اگر براي اجراي بهتر دستورالعمل اداري پیشنهادي داشته باشم،  -15    - /.460

 مدیر آن را می پذیرد.

 اگر براي بهتر شدن نتایج امتحانات مستمر پیشنهادي داشته باشم، -16 /.402   

 .رندمعلمان و مدیر آن را می پذی

 مدیر براي این که برنامه ي آغازین مدرسه بهتر برگزار شود، از-17 /.686   

 .کند میمعلمان نظر خواهی 

مدیر براي طراحی سواالت درس هاي مشترك از چند معلم کمک  -18    - /.358

 می گیرد.

در این مدرسه در صورت نیاز، معاونین و خصوصا مدیر در حیطه ي -19 /.592   

 .کنند میمعلمان کمک  هکالس ب

اگر معلم غیر بومی براي حل مسائل مهم مدرسه راه کار ارائه دهد، -20 /.351   

 مدیر بدون مقاومت می پذیرد.

معلمان و مدیر در کارگاه هاي آموزشی و کالس هاي ضمن  -21    - /.775

 .کنند میخدمت شرکت 

اهمیت می دهد، اما براي اجراي  ها نامهمدیر به دستورالعمل بخش -22 /.406   - /.388

 معلمان استفاده می کند. آن ها از هم فکري
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تا میزان یادگیري  کنند میمعلمان این مدرسه به هم دیگر کمک  -23 /.683   

 دانش آموزان را باال ببرند.

معلمان و مدیر با عشق و عالقه به هم دیگر کمک  دراین مدرسه -24 /.421   - /.337

  .کنند می

اگر در رشته ي خودم موفقیتی داشته باشم مدیر و سایر همکارانم  -25 /.339   - /.431

 .کنند میمرا تحسین 

نشگاهی براي کمک به از توانایی کارشناسان یا اساتید دا مدیر-26 /.533   

  .کند میمعلمان استفاده  مشکالت تدریس

 

کاري را با من براي برگزاري کالس جبرانی مدیر نهایت هم -27    - /.763

 .کند می

مدیر براي ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان از منابع مختلفی  -28    - /.561

(نظرات والدین، مشاور مدرسه، معاونین، بررسی پرونده) استفاده 

 .کند می

 .کند میمعلمان انگیزه ایجاد  با تشویق و حمایت خود در مدیر -29    - /.620

 می توانم با مدیر مسائل شخصیم را درمیان بگذارم. در این مدرسه-30    - /.495

مدیر امکان رفاه و آسایش( مانند فراهم نمودن وسایل راحتی در  -31    - /.452

معلمان را در حد  زنگ تفریح و وسایل آموزشی در کالس درس)

 امکان فراهم کرده است.

 .مدیر به کار گروهی خیلی عالقه مند است -32    - /.533

معلمان و مدیر با عشق و عالقه به هم دیگر کمک  دراین مدرسه -33 /.548   

 .کنند می

هاي درصورت موفقیت هر یک از معلمان در ابداع و ایجاد طرح  -34    - /.486

به نحوه بسیار مناسبی از آن ها تشکر  نو براي تحول در مدرسه، مدیر

 .کند می

اونین) خود را برتر از دیگران هیئت اجرایی مدرسه (مدیر و مع -35  /.558  

 .دانند نمی

معلمان در دسترس  مدیر در ساعت هاي غیر اداري براي کمک به -36    - /.450

 است.

 .معلمان براي مدیر خیلی باارزش است کار -37    - /.509
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معلمان طرحی براي استفاده بهتر از اتاق کامپیوتر یا  اگر یکی از -38    - /.805

 .کنند میمعلمان موافقت  شته باشد، مدیر وآزمایشگاه دا

، پیشنهادات، راه کارها و نظرات خود ها ایده معلمان  در این مدرسه -39  /.336  - /.447

 .کنند میرا به راحتی و بدون ترس از عواقب آن ها بیان 

معلمان و سایر  رشد و توسعه ي توانایی هاي علمی و آموزشی -40    - /.483

ین مدرسه یکی از اهدف اساسی مدیر و کل اعضاء همکاران در ا

 مدرسه است.

 معلمان به راحتی می توانند کار مدیر را مورد نقد قرار دهند. -41   /.348 

معلمان و  داشتن اطمینان از کیفیت کار مدرسه مدیر، معاونین، براي -42 /.436   

 سایر افراد ذینفع در مدرسه مشارکت فعال دارند.

از طرف مدیر این اختیار را دارم، که بدون هماهنگی اداره دانش  -43   /.774 

 آموزانم را به گردش علمی ببرم.

معلمان  بعضی مواقع مدیر پیشنهاداتش را به طور خصوصی به -44   /.553 

 .گوید می

 اگر معلمی براي مدیریت بهتر کالس ها راه کاري داشته باشد، -45  /.401  - /.411

 .کنند میدیر آن را قبول معلمان و م

مدیر بعضی وقت ها بدون هماهنگی با اداره مراسم و جلساتی را با  -46   /.761 

 .کند میمعلمان برگزار  همکاري

معلمان) به هر صورتی  استفاده از تخصص و تجارب دیگران (مثال-47  /.447  

 در این مدرسه براي بهبود آینده ي آن یک اولویت اساسی است.

معلمان براي خودشان در مدرسه یک آیین نامه ي اجرایی داشته  اگر-48   /.596 

 .کند میبا آن موافقت  باشند، مدیر

معلمان مربوطه براي  اگر کالسی افت تحصیلی داشته باشد، مدیر از -49  /.459  

 حل مشکل استفاده می کند.

بود و اصالح امور معلمان این مدرسه براي به مدیر، معاونین، و -50  /.584  

 مدرسه از خود گذ شتگی الزم را دارند.
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  ها یافته

همان طور که بیان شد، هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت رهبري توزیع شده در مدارس 

ي شهر سنندج بود. بنابراین در ادامه به بررسی سواالت تحقیق و هم چنین فرایند تحلیل متوسطه

  ه می پردازیم.هاي مربوط به این مطالعداده

هاي آن در رفتار و مؤلفه رهبري توزیع شدهز نظر معلمان، تا چه اندازه سوال اول: ا

 1براي پاسخ به این سوال تحقیق با استفاده از آزمون آماري خی دو مدیران مدارس وجود دارد؟

حلیل و هاي مربوط به رهبري فراگیر از نظر معلمان تمیزان توجه مدیران به هر کدام از مؤلفه

استنباط شد. هدف از آزمون این چهار مؤلفه آن بود تا میزان توجه مدیران به هر یک در سه 

سطح (باال، متوسط، پایین) متفاوت از نظر معلمان سنجش شود. در ادامه به بررسی هر یک 

  شود. پرداخته می

 53.31علمان (نشان داد که بیشتر م اي معلمان و بهبود مدرسهي حرفهتوسعهي نتایج مؤلفه

به عنوان  اي معلمان و بهبود مدرسهي حرفهتوسعهدرصد) معتقدند که سطح توجه مدیران به 

) 2پایین است. هم چنین، همان طور که نتایج جدول (رهبري توزیع شده هاي  یکی از مؤلفه

ر درصد) معتقدند که سطح توجه مدیران به تعامل مبتنی ب 48.54هد بیشتر معلمان (د نشان می

ي باشد. در مورد مؤلفه متوسط میرهبري توزیع شده هاي اعتماد به عنوان یکی از مؤلفه

به  دموکراسیدرصد) بر این باور اند که سطح توجه مدیران به  61.80بیشتر معلمان ( دموکراسی

حمایت ي متوسط است. هم چنین، در مورد مؤلفهرهبري توزیع شده هاي عنوان یکی از مؤلفه

که سطح توجه مدیران به این مؤلفه به  کنند میدرصد) فکر  66.04بیشتر معلمان (ه همه جانب

رهبري توزیع پایین است. اما در مورد مقیاس کلی رهبري توزیع شده هاي  عنوان یکی از مؤلفه

درصد) معتقدند که سطح توجه مدیران به  62.33(مجموع چهار مؤلفه) بیشتر معلمان (شده 

هاي )، تفاوت2متوسط است. به طور کلی، طبق نتایج جدول (زیع شده رهبري تومقیاس کلی 

                                                
1. Chi- Sduare 
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مشاهده شده در هر چهار مؤلفه معنی دار است. بنابراین فرض صفر مبتنی بر عدم تفاوت میان 

سه سطح تعریف شده در هر مؤلفه، رد می شود. در نهایت، اگر خواسته باشیم میزان گرایش 

درصد)  25.99دموکراسی (ي مؤلفه باال با هم مقایسه کنیم مدیران به هر مؤلفه را فقط در سطح

ي مؤلفه ها شرایط بهتري دارد، هر چند وضعیت مقیاس کلی رهبري توزیع شده در نسبت به بقیه

درصد) نسبت به دو سطح دیگر چندان خوب نیست. اما به طور کلی می توان  4.77این سطح (

ي رهبري توزیع شده از نظر معلمان متوسط مؤلفهبیان کرد که میزان گرایش مدیران به چهار 

  درصد) است.  62.33(

  هاي آن در رفتار مدیراندیدگاه معلمان نسبت به میزان رهبري توزیع شده و مؤلفه .2جدول 

  سطح

  

  عامل

  سطح معنا داري    پایین  متوسط  باال

 کل  درصد  فروانی  درصد  فروانی  درصد   فروانی 

  نمونه

df X2  P  

 يتوسعه

اي معلمان  فهحر

  و بهبود مدرسه

26  6.89  150  39.78  201  53.31  377  2  128.918  00/0  

تعامل مبتنی بر 

  اعتماد 

15  3.97  183  48.54  179  47.48  377  2  146.249  00/0  

  00/0  148.271  2  377  12.20  46  61.80  233  25.99  98  دموکراسی

همه حمایت 

 جانبه

14 3.71 114 30.23 249 66.04 377 2 221.353 00/0 

ي چهار مؤلفه

رهبري توزیع 

 شده با هم

18 4.77 235 62.33 124 32.89 377 2 187.390 00/0 

 

ي ي متغیرهاي جمعیت شناختی (مربوط به معلمان مانند جنسیت، تجربهسوال دوم: رابطه

توسط مدیران رهبري توزیع شده هاي مرتبط با انجام اري، سطح تحصیالت) و میزان رفتارک

  چیست؟
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 ي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب جنسیتمقایسه

ي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب مقایسه هدف از آزمون این سوال

) نشان داد که میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده در میان 3جنسیت بود. نتایج جدول (

 ) است. 93.29ان مرد () بهتر از معلم99.63معلمان زن (

  ي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب جنسیت. مقایسه3جدول 

  زن                  مرد                

             )135n= (              )242n= (    

شاخص 

  آماري

 میانگین

 
(M)  

انحراف 

معیار 

(SD) 

  میانگین

  

(M) 

  انحراف معیار

(SD) 

  مقدارتی

  

(t) 

درجه 

آزادي 

(df) 

سطح 

معناداري 

(sig) 

اندازه 

  1تاثیر

)r(  

رهبري 

  توزیع شده
29/93  41/17  63/99  22/17  41/3-  375  001/0  17/0  

به طور کلی انجام آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت بین دو میانگین معنی دار است. با 

قدند که مدیران شان مؤلفه هاي رهبري ها معلمان زن بیشتر از معلمان مرد معتتوجه به نتایج داده

(در قسمت نتیجه گیري توضیح داده شده است) در  2توزیع شده را به صورت خودجوش

 .کنند میمدارس اعمال 

 ي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب سطح تحصیالت مقایسه

بر حسب ي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده هدف از آزمون این سوال مقایسه

سطح تحصیالت است تا پی ببریم که آیا بین میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب 

. دهد می) نشان 4دار است یا خیر. همان طور که نتایج جدول (سطح تحصیالت تفاوت معنی

) مربوط به معلمانی است که مدرك شان دکترا است که البته تعدادشان 102باالترین میانگین (

                                                
1. Effect Size 
2. Spontaneous 
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) مربوط به معلمانی است که 08/94ي معلمان بسیار کم است و کمترین میانگین (ه بقیهنسبت ب

  مدرك شان در سطح دیپلم است.

  ي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب سطح تحصیالتمقایسه .4جدول 

 رهبري توزیع شده

سطح 

  تحصیالت
N  M  SD  SS  MS  df  f  sig  r  

37/560 11.23 94.08 12 دیپلم  09/140  4 45/0  77/ 0 0 

              16.18  100.23  26  فوق دیپلم

         18.28  96.88  268  لیسانس

         15.54  98.52  68  فوق لیسانس

         28.68  102  3  دکترا

         17.53  97.36  377  کل

همان طور که شاهد هستید، نتایج آزمون آماري تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که 

 میانگین ها معنی دار نیست.تفاوت بین 

 ي کاري معلماني میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب تجربهمقایسه

ي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب هدف از بررسی این سوال مقایسه

ي کاري است براي مشخص کردن این موضوع که آیا بین میانگین مقیاس کلی رهبري تجربه

ي ها دادهي کاري تفاوت معنی دار است یا خیر. همان طور که ر حسب تجربهتوزیع شده ب

ي کاري ) مربوط به معلمانی است که تجربه98.5باالترین میانگین ( دهد می) نشان 4جدول (

) مربوط به معلمانی است که تجربه کاري 68سال به باال است و کمترین میانگین ( 16ها  آن

  ت. سال اس 15تا  11ها بین  آن
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  ي کاريي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده بر حسب تجربهمقایسه. 5جدول 

 رهبري توزیع شده

  N  M  SD  SS  MS  df  f  sig  r  تجربه کاري

5-1  

10- 6  

15-11  

  به باال 16

 کل

14  

58  

107  

198  

377 

81  

87  

68  

98.5  

86.6 

0  

0   

0      

16.26   

15.20  

70/660  

 
 
 

 

23/220  

 
 
 

 

3  

 
 
 

 

83/0  

 
 
 

 

64/0  

 
 
 

 

0  

 

 

 

 

به طور کلی نتایج آزمون آماري تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین 

 بر حسب تجربه کاري معلمان تفاوت معنی داري وجود ندارد. مقیاس کلی رهبري توزیع شده

ي کاري معلمان، در برداشت شان از میزان در پایان می توان بیان کرد که سطح تجربه

ي کاري ي معلمان با سطوح تجربهثیر نداشت. یعنی همهأاي رهبري توزیع شده مدیران تمؤلفه ه

ي مرتبط با رهبري توزیع شده مدیران را در یک سطح ارزیابی کردند. رفتارهامتفاوت، میزان 

این موضوع در ارتباط با سطح تحصیالت معلمان و میزان رفتارهاي مرتبط با رهبري توزیع شده 

. یعنی میزان رفتارهاي مرتبط با رهبري توزیع شده مدیران در مدارس کند میدق مدیران هم ص

  ي معلمان با توجه به سطوح مختلف تحصیلی شان، یکی است.از نظر همه

  بحث و نتیجه گیري

همان طور که بیان شد، موضوعی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت بررسی وضعیت 

از  ها دادهبود. بنابراین براي گردآوري  ي شهر سنندجتوسطهرهبري توزیع شده در مدارس م

ي محقق ساخته استفاده شد که بعد از بررسی کارشناسی، اجراي آزمایشی و فرایند پرسش نامه

ي زیربنایی اي که در قسمت روش ذکر گردید به چهار مؤلفهتحلیل عاملی اکتشافی شش مؤلفه

. 3. ویژگی تیم رهبري (تعامل مبتنی بر اعتماد) 2مدرسه اي معلمان و بهبود ي حرفه. توسعه1

. حمایت همه جانبه تقلیل پیدا کرد. الزم به ذکر است که نوع رهبري توزیع 4دموکراسی 
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 ي پژوهشی رهبري توزیع شدهي مدارس مورد نظر با توجه به مبانی نظري و پیشینهةشد

ه ریزي شده نیست، در ادامه به این خودجوش و خود انگیخته می باشد یعنی نظامند و برنام

  موضوع اشاره خواهد شد. 

از  اي معلمان و بهبود مدرسهي حرفهتوسعهتوزیع میزان گرایش مدیران به  تجزیه و تحلیل

اي ي حرفهتوسعهمعتقدند که سطح توجه مدیران به  معلماننشان داد که بیشتر  نظر معلمان

هاي رهبري توزیع شده پایین بوده است. این مؤلفه به عنوان یکی از معلمان و بهبود مدرسه

ي مدرسه است زیرا بر ي تعامالت افراد در شبکهي اعمال ضعیف جنبهبازخورد نشان دهنده

 کنند میي هم دیگر استفاده است که از تخصص و تجربه معلماناي بین اساس ارتباطات حرفه

را فراهم می نمایند. به نوعی این جنبه از  اي معلمان و بهبود مدرسهي حرفهتوسعهي و زمینه

 1ي ویژگی رهبري مطابق با تخصصرهبري توزیع شده که خود زمینه ساز و در برگیرنده

) است به درستی توسط مدیران 2009و جیمز،  2004رهبري توزیع شده (وودز و همکاران، 

توزیع شده مدیران  مورد بررسی اعمال نشده است و به نوعی با توجه به این موضوع رهبري

) در همین راستا انجام داد به این نتیجه رسید که 2009( 2پژوهشی که دینهامضعیف است. در 

فرصت کار در تیم ها و این که چگونه تیم ها توانمند و حمایت شوند فرصتی را براي رشد 

تماد و تاثیر ي تخصص، اعچرا که افراد در فرایند کار در زمینه کند میرهبري توزیع شده فراهم 

. بنابراین این مؤلفه با توجه به پژوهش هالپیا و همکاران کنند میگذاري بر یکدیگر رشد 

 ) در رفتار مدیران مورد بررسی ضعیف بود. 2004) و وودز و همکاران (2009)، جیمز (2009(

نشان معلمان، از نظر  تعامل مبتنی بر اعتمادي مؤلفهتوزیع میزان گرایش مدیران به نتایج 

معتقدند که سطح توجه مدیران به تعامل مبتنی بر اعتماد به عنوان یکی از معلمان که بیشتر  داد

ي متوسط است. بنابراین نیاز است تا مدیران توجه خاصی به شبکه توزیع شدههاي رهبري مؤلفه

وي بحث اي داشته باشند زیرا رهبري توزیع شده تاکید بسیار زیادي راجتماعی و تعامالت حرفه

                                                
1. Leadership according to expertise 
2. Stephen Dinham 
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؛ 2002و گران،  2009؛ جیمز، 2004ظهوریافتگی یا ارتباط هاي بین افراد (وودز و همکاران، 

) در مدرسه دارد که اگر این مؤلفه به طور 2009، 1به نقل از دووس و هالپیا 2006اسپیالن، 

مناسب در ساختار مدرسه ساماندهی و به کارگیري شود از جمله پیامدهاي مثبت آن ایجاد 

ي ارتقاء و پیشرفت تک تک ماد در بین کارکنان است که این مسئله به خودي خود زمینهاعت

پژوهشگران معتقدند که  ، طوري که در همین راستاکند میي سازمانی فراهم افراد را در عرصه

هاي مهمی براي ترکیب اعمال رهبري توزیع اعتماد، مفهوم سازي و تعامالت اجتماعی مؤلفه

و  2007؛ ریچ و وودز، 2009؛ لوئیس و همکاران، 2009؛ جیمز، 2008یس شده هستند (هر

  ).2009، به نقل از جیمز، 2004، 2اودورو

هاي دیگر رهبري بنابراین مدیران به تالش بیشتري نیاز دارند تا این مؤلفه را در کنار مؤلفه 

وزیع شده هستند و توزیع شده به کار گیرند چون که این چهار مؤلفه با هم نمایانگر رهبري ت

. عالوه بر این الزم کند میمسلماً یکی بدون دیگري فرایند اجراي رهبري توزیع شده را مشکل 

اي به بحث نفوذ، یکی از موضوع هاي مهم رهبري داشته باشیم. به طور است در ادامه اشاره

یعنی در  کلی اگر در سازمان فضایی ایجاد شود که افراد تحت تاثیر هم دیگر قرار بگیرند

اي برهم تاثیر بگذارند و از هم دیگر تاثیر بپذیرند به نوعی شاهد انتشار چارچوب تعامالت حرفه

 کند می) هستیم که خود بستري براي اعتماد فراهم 2008و توزیع شدن نفوذ رهبري (رابینسون، 

  شوند.ي رهبري و بهبود مدرسه تر بتوانند باعث توسعهتا کارکنان در چنین فضایی راحت

از نظر معلمان، باید  ي دموکراسیمؤلفهمیزان گرایش مدیران به  در ارتباط با بررسی

به عنوان یکی از  دموکراسیبگوییم که بیشتر معلمان معتقدند که سطح توجه مدیران به 

متوسط بوده است. دموکراسی می تواند جایگزین مناسبی براي  توزیع شدههاي رهبري  مؤلفه

اي اعمال آزادي حساب چون پیامد چنین ایده) 2009(وودز و گران،  ه باشدرهبري توزیع شد

ي کاري است، مسلماً در چنین فضایی افراد احساس شده همراه با انعطاف پذیري در حوزه

                                                
1. Devos   & Hulpia   
2. Oduro 
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اي فراهم است اي کرده زیرا زمینه براي نقد سازنده و توجه به رشد و بالندگی حرفهامنیت حرفه

ي کار افرادي است و ابراز عقیده سر لوحه )2004وودز و همکاران، ( 1و به نوعی خود گردانی

بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و هم چنین جایگاه حساس  .کنند میکه با هم دیگر کار 

ي دموکراسی در چارچوب رهبري توزیع شده می توان بیان کرد که الزم است تا مدیران مؤلفه

داشته باشند تا فرایند اعمال رهبري توزیع شده در کنار مؤلفه هاي توجه بیشتري به این مؤلفه 

   دیگر در مدارس به طور مناسب انجام گیرد.

نشان دادکه بیشتر معلمان  از نظر معلمان، ي حمایت همه جانبهمؤلفهگرایش مدیران به  اما

توزیع  رهبري معتقدند که سطح توجه مدیران به حمایت همه جانبه به عنوان یکی از مؤلفه هاي

ي حمایت یکی از کارکرد هاي مهم رهبري است طوري که هالپیا پایین بوده است. مؤلفهشده 

) در تحقیق شان بعد از اجراي تحلیل عاملی یکی از عامل هایی که استخراج 2009و همکاران (

د به ) در پژوهشی که انجام دادن2010هالپیا و همکاران (ي حمایت بود هم چنین کردند مؤلفه

این نتیجه رسیدند که توزیع کردن رسمی رهبري حمایتی در میان تیم رهبري تاثیر مثبت معنی 

به طور کلی حمایت یکی از کارکرد هاي مهم رهبري معلمان به مدرسه دارد.  داري بر تعهد

ي کاري شان متناسب با شرایط توزیع کنند. بنابراین است که مدیران می توانند آن را در حوزه

ي مهم توجه کنند و آن را در اي اعمال رهبري توزیع شده الزم است که مدیران به این مؤلفهبر

ي رهبري را فراهم ي بهبود مدرسه و توسعهکنار سایر مؤلفه هاي به کار برند تا بتوانند زمینه

   نمایند.

ر نشان داد که بیشت(مجموع چهار عامل)  توزیع شدهمقیاس کلی رهبري نهایتاً، نتایج 

متوسط بوده است.  توزیع شدهمعلمان معتقدند که سطح توجه مدیران به مقیاس کلی رهبري 

ي شهر سنندج اعمال می شود پیام این نتایج این است که رهبري توزیع شده در مدارس متوسطه

بنابراین باید از طرف مسئولین ارشد  اما نقش چندان موثري در فرایند کاري مدیران ندارد.

ي رهبري توزیع شده اتخاذ شود ها یا کارگاه هاي آموزشی مناسب در زمینهمثل دورهتمهیداتی 

                                                
1. Autonomy  
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پیاده کنند. در  1ي کاري خود به صورت نظام مندتا مدیران بتوانند این مدل رهبري را در حوزه

چارچوب برنامه از قبل به صورت منظم  مدل رهبري توزیع شده هدفمند (نظام مند)، چون

مشخص است، مسلما  کند میوظایف و کارکردهایی که رهبر را آماده طراحی شده است و 

تصمیم هایی که با این روش گرفته می شود شفاف تر است و کمتر جایی براي شک و نگرانی 

  ). 2008، 2وجود دارد (ماسکال، لیث وود، استراس و ساکس

معلمان در مدارس با توجه به نتایج مبنی بر این که سطح انتشار رهبري توزیع شده از نظر 

 ۀسنندج متوسط است. نتیجه می گیریم که مدل رهبري توزیع شده مدیران مورد بررسی به گفت

(خودانگیخته) است زیرا در  3) مدلی نظام مند نیست بلکه خودجوش2008ماسکال و همکاران (

ر چون تفکر نظام مند به طور کامل وجود ندارد، مسلما، کارکرد هاي رهبري دمدل خودجوش 

به نظر آن ها شکل به طور کلی این الگو از روي شانس، عادت یا بعضی عوامل دیگر است. 

خودجوش رهبري توزیع شده داراي تاثیرات منفی است ولی با توجه به اعتماد رهبران شاید 

  قابل اجرا باشد.

مدارس  اي دیگر به اعتقاد محققین و با توجه به نتایج به دست آمده،عالوه بر این، از زاویه

هستند زیرا وضعیت چنین مدارسی به » در حال ظهور«مورد بررسی داراي رهبري توزیع شده 

تر کنترل، منابع تر، اشکال قويي سازمان سلسله مراتبی) تعیین کننده2007اعتقاد ریچ و وودز (

چنین هاي رسمی است. عالوه بر این، ما شاهد  بیرونی تغییر، و رهبري متمرکز بر موقعیت و نقش

رویکردي در سازمان هاي آموزشی مان هستیم چون که پیروي از قواعد و مقررات خشک 

اداري، نظام مدیریتی باال به پایین (سلسله مراتبی)، هدف محوري و نتیجه گرایی، اعمال دستور 

از خصوصیات بارز نظام آموزشی است. بنابراین در چنین سیستمی مشکل  و جزم گرایی تقریباً

ان بتوانند شکل اصولی رهبري توزیع شده را پیاده کنند و الزم است که به تدریج از است مدیر

                                                
1. Planful alignment 
2. Mascall, Leithwood, Straus & Sacks 
3. Spontaneous alignment  
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در حال «مانند  در جهت الگو هاي دیگر رهبري توزیع شده» در حال ظهور«رهبري توزیع شده 

) حرکت کنند. گذشته از این اگر به صورت اصولی و 2007(ریچ و وودز، » تحول و تثبیت شده

وزیع شده در مدارس اعمال شود باعث می شود تا معلمان نسبت به بهبود تعریف شده رهبري ت

   ).2009هاي آموزشی، اطالعات، آگاهی و مسئولیت پذیري، پیدا کنند (رابینسون، بازده

ي متغیرهاي جمعیت شناختی (مربوط ي دیگري که مورد بررسی قرار گرفت رابطهمسئله

 ه تحصیلی) و میزان رفتارهاي مرتبط با انجام رهبريبه معلمان مانند جنسیت، تجربه کاري، رشت

ي میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده با توجه به مقایسهبود. در ارتباط با توزیع شده 

جنسیت نتایج نشان داد که میانگین مقیاس کلی رهبري توزیع شده در میان دو جنس متفاوت 

ه مدیران مرد توجه بیشتري به رهبري توزیع است. یعنی از نظر معلمان زن، مدیران شان، نسبت ب

الگوي  کنند. همان طور که اشاره شد مسلماً ي کاري شان اعمال میشده دارند و آن را در حیطه

رهبري توزیع شده به کاربرده شده توسط مدیران زن، خودجوش است یعنی نظام مند نیست 

ها رابطه یرسایر متغ ).2008کاران، داشت (ماسکال و هم پیامدهاي منفی در پی خواهد که مسلماً

  معنادار آماري نشان نداد. 

نظام آموزش و  بررسی دقیق تر نتایج نشان می دهد که در حال حاضر با توجه به ساختار

پرورش گرایش به استفاده از مدل رهبري توزیع شده در مدارس مورد بررسی به صورت 

ین کار وجود ندارد. هم چنین با توجه خودجوش بوده و برنامه ریزي مشخص و مدونی براي ا

در سیستم  ي رهبري توزیع شده و نتایجی که به دست آمد، استفاده از این مدلبه فلسفه

با مشکالت و چالش هاي خاصی روبرو شود که توجه به آنها اهمیت اساسی  آموزشی احتماالً

که در آن  کنند میتبعیت متمرکز  مدیریتی تقریباً -دارد. زیرا مدارس ما از یک الگوي اداري

هاي  و نوآوري ها ایده مدیر آزادي عمل الزم را ندارد تا با بررسی شرایط و امکان سنجی بتواند 

خود و همکاران را به کار گیرد. به طور کلی، مدیریت همیشه باید متوجه دستور و فرمان مافوق 

م است. چون که بنیان مفهومی باشد. بنابراین، زمینه براي اعمال رهبري توزیع شده کمتر فراه

رهبري توزیع شده مبتنی بر استفاد از افراد زیاد در سازمان (رهبري چندگانه)، دیدگاه مشارکتی 
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)، ساختار غیر متمرکز، توام 2009؛ وودز و گران، 2004و مبتنی بر همکاري (وودز و همکاران، 

 1ف، رهبري پایین به باالي دموکراتیک، تقسیم وظایکردن رهبري غیر رسمی و رسمی، ایده

است. بنابراین، در ساختار متمرکز که مبتنی بر دستوردهی، قواعد و مقررات صرف اداري 

بدون  ها نامهو فقط رسمی و عمل به بخش  2)، رهبري باال به پایین1387(مظفري و همکاران، 

امه ریزي مشخص یی احتیاج به مطالعه و برنها ایده هیچ دخل و تصرفی است، پیاده کردن چنین 

  دارد. 

ي مفهومی آن و ي امکان به کارگیري چنین الگویی در مدارس با توجه به فلسفهدرباره

هم چنین نتایج به دست آمده می توان بیان کرد، اگر چه رهبري توزیع شده در مدارس مورد 

بررسی اعمال می شود ولی همان طور که بیان شد این نوع رهبري خودجوش است یعنی 

ریزي شده نیست و به طورکلی مدیران به طور ناخواسته و اتفاقی به بعضی از هانه و برنامهآگا

که این رویه در درازمدت نتیجه نخواهد داد و راه به جایی  کنند میمؤلفه هاي این مدل عمل 

نخواهد برد. به عبارت دیگر استفاده از توانائی هاي دیگران در جهت حل مسائل مدرسه و 

ن در ساختار متمرکز مدارس به خاطر خصوصیات شخصی، جهت گیري هاي ي آتوسعه

مدیریتی و عالیق خاص مدیران می باشد و نه الزاما ناشی از برنامه ریزي در این جهت. با توجه 

به این تحلیل، استفاده از این سبک رهبري در مدارس ما امکان دارد اما در چهارچوب ساختار 

با چالش مواجه شود زیاد است. بنابراین، از یک طرف، همان طور  متمرکز فعلی احتمال این که

که اشاره شد، مدیران ارشد و مسئولین نظام آموزشی با برنامه ریزي مدون و تعریف شده 

ي اجراي این مدل را فراهم کنند و از طرف دیگر، مدیران مدارس توانند به تدریج زمینه می

استفاده از ایده هاي همکاران خود را با توجه به توانند شرایط همکاري و هماهنگی و  می

مقررات و ساختار مدرسه مطالعه کنند و در جهت اجرائی نمودن آن اقدام نمایند. شاید بتوان 

                                                
1. Bottom-up 
2. Top- down 
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گفت که رهبري توزیع شده مدلی از رهبري در چهارچوب ساختار متمرکز مدارس خواهد بود 

  . که در آن نقش رهبري مدرسه بسیار موثر و سازنده است

به طور کلی، به لحاظ نظري، ساختار عاملی بدست آمده در پرسشنامه طراحی شده در 

تحقیق حاضر، پشتوانه خوبی دارد و با تحقیقات تجربی و مطالعات نظري در حوزه رهبري 

 ،2009و هالپیا و همکاران،  2009؛ جیمز، 2004توزیع شده مثل تحقیقات وودز و همکاران، 

ي شد. زیرا همان طور که اشاره شد محققین نشان دادند که شالودهبا داراي هم خوانی می

مفهومی و چهار چوب اساسی براي مطالعه رهبري توزیع شده شامل چشم انداز، رشد کارکنان 

اي)، نظارت، خصوصیات تیم رهبري، حمایت و دموکراسی است. در تحقیق ي حرفه(توسعه

ي حرفه اي معلمان، دمکراسی، تعامل مبتنی بر حاضر این ساختار شامل بهبود مدرسه و توسعه

اعتماد و حمایت همه جانبه بود که تعامل مبتنی بر اعتماد نشانگر خصوصیات تیم رهبري در 

)، براي ساخت مقیاس 2009مطالعات قبلی است. هم چنین طبق پژوهش هالپیا و همکاران (

لکرد تیم رهبري و خصوصیات رهبري توزیع شده، ساختار پرسشنامه را به دو قسمت شامل عم

تیم رهبري تقسیم کردند که نتایج آنها نشان داد که عملکرد تیم رهبري داراي یک ساختار دو 

عاملی (چشم انداز و حمایت) و خصوصیات تیم رهبري هم داراي یک ساختار تک عاملی 

  است. این نتیجه تا اندازه زیادي با تحقیق حاضر همخوانی دارد.
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