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مدیران و اعتماد سازمانی دبیران  شدهعیتوزرابطة رهبری 

 1131-1131دورة متوسطة شهر تهران در سال تحصیلی 

 1مهدی عزیزی، 2سیدمحمد میرکمالی، 3جواد پورکریمی

 23/69/70تاریخ پذیرش:  22/62/72تاریخ دریافت: 

 چکیده
ماد سازمانی دبیران دورة متوسطة شهر مدیران و اعت شدهعیتوزبررسی رابطه رهبری  باهدف، پژوهش حاضر

ها توصیفی از نوع هدف کاربردی و روش گردآوری داده ازنظرتهران صورت گرفته است. روش پژوهش 
پسرانه و دخترانه( شهر تهران در سال ) ةمتوسطة آماری شامل کلیة مدارس دولتی دوره جامع. بودهمبستگی 

نمونه انتخاب  عنوانبهمدرسه  92استفاده از فرمول کوکران تعداد  بابود که مدرسه  242تعداد  به – 74تحصیلی 
گیری روش نمونه، گیری در این پژوهشگردید. روش نمونه آوریجمعنامه پرسش 396 درنهایت ند وشد

( و 2662ایلمور ) شدهعیتوزرهبری  نامهپرسشها از . جهت گردآوری دادهاستی اچندمرحلهای خوشه
( استفاده 2669ی الونن و همکاران )اعتماد سازمانی هامؤلفهساخته اعتماد سازمانی بر مبنای محقق  نامهپرسش

امه با ناز روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسش، نامهشده است. جهت تعیین روایی پرسش
های ارزیابی شد. یافته«( 72/6»و اعتماد سازمانی « 74/6» شدهعیتوزرهبری ) کرونباخاستفاده از ضریب آلفای 

باالتر  هرانتمدیران و اعتماد سازمانی دبیران دورة متوسطه شهر  شدهعیتوزرهبری  تیوضعپژوهش نشان داد که 
ران و کلّیة و اعتماد سازمانی دبی شدهعیتوزرهبری  ریمتغبین ، چنیناز حدّ متوسّط و میانگین فرضی قرار دارد. هم

ی فرهنگ مدرسه و تجارب هامؤلفه درنهایت(. و >P 62/6دارد )مثبت و معناداری وجود  رابطة هاآنی هامؤلفه
(. با توجه به β= 73/0, 36/6دارند )مالک اعتماد سازمانی دبیران  ریمتغبینی رهبری سهم معناداری در پیش

ران باید . مدیاست یناعتماد سازماشده عامل مهمی در گسترش توجّه مدیران به رهبری توزیع، ی پژوهشهاافتهی
اعتماد را در  ،با تشویق دبیران به مشارکت در تصمیمات آموزشی و غیر آموزشی و با توزیع رهبری در بین آنان

 باید در مدارسی که از فرهنگ مشارکتی و، نظام آموزشی گذاراناستیس، چنینبین سازمان گسترش دهند. هم
 .شده را در مدرسه ایجاد کنندرهبری توزیع، کنندیتوسعه در مدرسه حمایت م

 شدهعیتوزرهبری ، دبیران دورة متوسطة شهر تهران، اعتماد سازمانی واژگان کلیدی:
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3. دانشگاه شهید بهشتی تهران ، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشیmehdi.azizi.1368@gmail.com 
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 مقدمه

ر د، همواره برای بقای خود با مشکالت موجود، سازمانی که در آن روح اعتماد حاکم است

ت خود قادر است و برای ادامه حیا کندیارتباط با محیط خارجی و داخلی سازمان مبارزه م

ها را از پیش پای خود موانع را شناسایی کرده و آن، به اهداف و مقاصد خود دست یابد

 روابط بین فردی به شمار ة(. اعتماد کلید اصلی برای توسع2394، فدوی و همکارانبردارد )

اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کرده و ، که اعتماد دهدینشان م های. بررسرودیم

خدایی  و معمارزاده طهراندهد )یقرار م تأثیرروابط درون و برون سازمان را تحت 

خی عنوان پاسبه، ( معتقد است که توجه فزاینده به اعتماد2779) 2سلیگمن. (2392، محمودی

ازمان دچار س کهیتا وقت میاما به اعتماد وابسته، به این واقعیت است که در شرایط کنونی

مشارکت در ، عالوه اعتماد سازمانیاین ضعف را جبران کنیم. به ،عدم اعتماد است

ماد این عقیده که اعت .کندیو محیط کاری مولدی را ایجاد م دهدیرا افزایش م یریگمیتصم

است که منجر به بهبود عملکرد سازمانی  یاعنوان عامل اصلی بالقوهکاری به یهاطیدر مح

ردتوجه سرعت موبه زین، زیت رقابتی در بلندمدت باشدیکی از منابع م تواندیو م شودیم

ی برای مثبت زیاد راتیتأث، قرارگرفته است. ایجاد محیطی که دارای اعتماد سازمانی است

به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و  یاعتمادیب یهانهیهز، ها دارد؛ برعکسسازمان

، رلیت پایین کار و نیاز به کنتکیف، به خاطر رفتارهای نامناسب یریخطرپذ، مشارکت

وقتی  کندی( استدالل م2772) 3د لکسِ (.2669، 2پاستیت و المساباشد )سنگین  تواندیم

زیرا  گرددیعنوان امر حیاتی قلمداد ماعتماد به شوندیها با یک بحران مواجه مسازمان

 ش قابل انطباقکه این امر الزمه واکن گرددیمشارکت و ارتباط واقعی م، موجب همکاری

 نکهیباوجودا (.2394، فدوی و همکاراناست )با شرایط و وضعیت نامطمئن و ناپایدار بوده 

ه در کانون توج هاسازمانعنصری حیاتی در موفقیت  منزلهبهسال گذشته اعتماد  22در 

این افزایش  توانیماما ، (2664، و همکاران 4مولرینگاست )مطالعات سازمانی قرار گرفته 
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بود اعتماد از کم هاسازمان کهتحقیقات در زمینه اعتماد را به این واقعیت نسبت داد  ریگشمچ

ن مشکل رفع ای منظوربه ییهاحلراه. لذا بایستی برندیمدر بین مدیران و کارکنان خود رنج 

در آینده ممکن است زمینه بسیاری از ، مشکلی که اگر به آن توجهی نشود، ارائه کرد

فراهم آورد. رویکردهای سنتی به رهبری باعث ایجاد موانعی در  هاسازمانا در مشکالت ر

رویکردهای جدید به رهبری  کهدرحالی شودیماعتماد و پیامدهای جانبی کارکنان سازمان 

و افزایش سایر پیامدهای مطلوب سازمانی عاملی محوری و اساسی به شمار  یاعتمادسازدر 

ک با کاهش کنترل بوروکراتی، مدارسسبکی نوین در  عنوانهبشده رهبری توزیع .رودیم

راین بناب نقش مهمی در اعتماد سازمانی افراد دارد.، در جهت همکاری کارکنان با یکدیگر

در مدارس باشد  شدهعیتوزاز میزان درک رهبری  متأثر تواندیم، سطح اعتماد در مدارس

ت رضای، باعث افزایش کارآمدی شدهعیتوزرهبری ، که عالوه بر افزایش سطح اعتماد

تحصیلی معلم و افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان گردد. با توجه به  ینیبخوش، شغلی

ر در ارتباط بین این دو متغی از کشوراینکه تحقیقات اندکی در این مورد در ایران و خارج 

، امعه ماج جانبههمهدر توسعه  وپرورشآموزش لیبدیبصورت گرفته است و به دلیل نقش 

و  شدهعیوزتبه همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که بین رهبری 

عنوان شده بهوجود دارد؟ رهبری توزیع یارابطهاعتماد سازمانی دبیران شهر تهران چه 

ود بلکه شهای رهبری توسط یک نفر انجام نمیشود که در آن فعالیتای تعریف میپدیده

همکاران و  2(. بنت2664، استوریشود )های کاری تسهیم میمیان افراد مختلف و گروه در

ی امجموعهشده انجام دادن کارها توسط یک نفر یا دارد که رهبری توزیع( بیان می2663)

ده بیش شنیست. رهبری توزیع، ی کننددهخدماتهای دیگری از افراد که به سازمان یا گروه

باط شود که در ارتهای گروهی را شامل میصورت منفرد باشد فعالیتبهاز آنکه شخصی و 

موضوع  یابد و حول یک. این شیوه از رهبری در منابع مختلفی تبلور میردیگیمصورت  باهم

کند . این شیوه پیشنهاد میردیگیمی که مهارت و خالقیت دارند شکل باکسانو در ارتباط 

 تواندیمدر میان روابط ساختار سازمانی توزیع شود و  واندتیمکه رهبری و قدرت در مدرسه 

                                                           

1. Bennett 
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 های مشترک اعضای سازمانی جلوه کند. فرضیه اصلیعنوان نتیجه اشکال متعدد فعالیتو به

 بالقوه به تمام اعضای سازمان نسبت داده طوربه تواندیمدر این موقعیت این است که قدرت 

(. 2667، هریس) دیآ حساببهط خاص یک رهبر در شرای تواندیمشود و هر عضو سازمان 

و نقش معمار مدرسه را بر  ماندهیباقمدیر هنوز در نقش اصلی خود ، شدهدر رهبری توزیع

ی رفتار مشارکت جویانه در ریگشکل باهدف(. مدیری مدرسه 2663، 2الشوِیدارد )عهده 

های رهبری را گروه ،افراد و هدایت مدرسه و معلمان در جهت فرآیند تغییرات آموزشی

شده درک و شناخت ی اصلی رهبری توزیعهاجنبه(. یکی از 2663، هریسدهد )شکل می

روه از گ هایریگمیتصمافرادی است که در فرآیند توزیع رهبری درگیر هستند. لذا 

اسایی شن، و افرادی که در گروه هستند و قرار است که تصمیمات را اجرا نمایند شدهشروع

ی در الهیوسشده دارد که رهبری توزیع( بیان می2662) 2(. مک بِث2662، هریس) شوندمی

و  ندکمدیر( مدرسه فراهم میمسئول )ی فرد کار بارجهت توسعه ظرفیت مدرسه و کاهش 

آن را انجام دهد آزاد و مختار  تواندیمافراد را در انجام دادن کارهایی که تنها فرد مسئول 

. این ستاتوسط فرد مسئول ، ییتنهابهها فراتر از انجام کارها ظرفیت آنبنابراین  گذارد؛یم

ی فراهم احرفهشیوه زمینه را برای بازیابی نیروی جوانی کارکنان از طریق افزایش احترام 

(. 2626، 3ریورزکند )ها مهیا میآموزان و افزایش موفقیت آنو شرایط را برای دانش کندمی

، ددهرهبر مدرسه دستور و فرمان نمی، دارد که در این پارادایم نوین( بیان می2663) 4ایچر

 ،و برای همه افراد مدرسه دهدها انجام میکار را از طریق دیگران و تسهیم قدرت با آن بلکه

. در آوردیمی کاری مدرسه فراهم هاهیروعملیات و ، هابرنامهیی در باب هادادهاطالعات و 

شی مدارس چندان به عمل قهرمانانه فردی وابسته نیست بلکه بیشتر اثربخ، این سبک رهبری

شده در ایده رهبری توزیع .به تجارب مشارکتی و تسهیم شده در سراسر مدرسه بستگی دارد

 درواقعی افراد توجه نماید و ررسمیغهای مدیران اجازه دارند که به جایگاه رسمی و نقش

شاید این مسئله ایجاد شود که افراد  رونیازازند. بحث مسئولیت رهبران مدرسه را مطرح سا
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ایجاد هنجارهای ، که منجر به بهبود آموزش ی رهبریشدهعیتوزهای چگونه مسئولیت

ند دهرا به نحو احسن انجام  شودافزایش همکاری و حمایت از بالندگی معلمان می، اعتماد

( بیان 2662) سیهرهمین راستا (. در 2372، ؛ به نقل از احمدی2772، 2هیلر و فایرستون)

یی در مدرسه یک بحث گروهی و جمعی است و در پاسخگودارد که بحث مسئولیت و می

 معلمان و ازجملهشده تمامی اعضای مدرسه صورت موفقیت و یا شکست رهبری توزیع

دارد که رهبری ( نیز بیان می2666) لموریا( پاسخگو هستند. ییتنهابهکارکنان )نه مدیر 

بلکه  ،شده بدین معنا نیست که یک فرد در قبال عملکرد کلی مدرسه مسئول استزیعتو

و افراد را برای  را خلق نمایند هامهارترهبران باید فرهنگ انتظارات مرتبط با دانش و 

 اکثر پژوهشگران اذعان دارند، وجودنیباامساعدت در راستای نتایج جمعی مسئول نمایند. 

نمودن عمل رهبری در مدرسه است و  لیوتحلهیتجزابزاری برای شده که رهبری توزیع

، 2663، وود و هاروی، وایس، بن نتداد )آن را به شیوه خاصی از رهبری تقلیل  توانینم

، به نقل از بن نت و همکاران 2662، ؛ اسپیالن و همکاران2663، ؛ گروون2777، ایلمور

 که شامل شوددف با کار گروهی میشده مترا(. با این توصیفات رهبری توزیع2663

به مشارکت هستند تالش خود  مندعالقهی جمعی است که در آن تمامی افرادی که هاتالش

ین ی مناسبی را برای یادگیری ایجاد کنند. در اهافرصتتا بافتی معنادار و  کنندیمرا یکی 

ت وسیله مشارکها بهبلکه آن، راه وظایف معلمان تنها ماندن در محیط محدود مدرسه نیست

 . کاتزن میر وروندیمی یادگیری از محیط کالسی خود فراتر احرفهدر ایجاد اجتماعات 

که این شیوه از رهبری تمام اعضای سازمان  ندیگویم( 2669( به نقل از کندی )2662) مولر

که  ییهاطهیحهای رهبری در کند تا با مشارکت در نقشی با مدرسه میهمکاررا ملزم به 

آموزان پاسخگو باشند. این صالحت و مهارت دارند و در مورد موفقیت تحصیلی دانش

مدیران نباید همیشه  دیگویمشده که ( در مورد رهبری توزیع2666بیانات با دیدگاه ایلمور )

 ی دارد.خوانهم، عنوان کانون ثقل کارها در مدرسه باشندبه
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توسط  شدهشناخته یهامؤلفهوزه به همراه ( اسامی محققان این ح2در جدول شماره )

 آنان ذکر گردیده است.

 این حوزه نظرانصاحباز دید  شدهعیتوزابعاد رهبری  .1جدول 
 شدهعیتوزابعاد رهبری  محققان

 تجارب رهبری، فرهنگ مدرسه، شدهعیتوز یریگمیتصم، تیمأمور (2662) سونیهر
 تجارب رهبری، فرهنگ مدرسه (2664) 2ماتر

 (2664ایلمور )
وسعه ارزیابی و ت، فرهنگ مدرسه، تجارب رهبری، شدهعیتوز یریگمیتصم

 و اهداف اندازچشم، یاحرفه

 (2667) 2سیوید
، ی آموزشیهابرنامه، فرهنگ مدرسه، مدارس اندازچشم، سازمان مدارس

 رهبری مدیران، رهبری معلمان، مصنوعات و ابزارها

 (2664) 3اسپیالن و شِرِر
 ،فرهنگ مدرسه، شدهعیتوز یریگمیتصم، و اهداف اندازچشم تیأمورم

 تجارب رهبری
 شدهعیتوز یریگمیتصم، و اهداف اندازچشم، تیمأمور (2663) 4هالینگری

 فرهنگ مدرسه، و اهداف اندازچشم، تیمأمور (2664هالورسون و دایموند )، اسپیالن
 فرهنگ مدرسه، مسئولیت مشترک، و اهداف ازاندچشم، تیمأمور (2662) 2هافمن و جیکبسن

 (2662فیورا )
، فرهنگ مدرسه، مشترک گیریتصمیم، و اهداف اندازچشم، تیمأمور

 تجارب رهبری

 (2662گوردون )
 ،فرهنگ مدرسه، ایارزیابی و توسعة حرفه، و اهداف اندازچشم، تیمأمور

 تجارب رهبری

 (2662فیلیپس )
 ،فرهنگ مدرسه، شدهعیتوز گیریتصمیم، افو اهد اندازچشم، تیمأمور

 تجارب رهبری
 تجارب رهبری، فرهنگ مدرسه، شدهعیتوز گیریتصمیم (2664) 0لوسیا

مرکز پژوهش و توسعة آموزشی دلوار 
 (2372، )به نقل از یاسینی

، هبریتجارب ر، شدهعیتوزحمایت ، یاحرفهتوسعة ، مشترک گیریتصمیم
 رهبری منسجم، فرهنگ مدرسه، هدافو ا اندازچشم، تیمأمور

 (2373احمدی )
جارب ت، فرهنگ مدرسه، مشترک گیریتصمیم، تعامل مبتنی بر اعتماد

 و اهداف تیمأمور، اندازچشم، یاحرفهارزیابی و توسعة ، رهبری

 
                                                           

1. Mutter 

2. Davis 

3. Sherer 

4. Hallinger 

5. Huffman & Jacobson 

6. Lucia 
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 در ادامه بررسی شده است: پژوهش نهیشیپ

برای تبیین پیشرفت ( در رساله دکتری خود با هدف آزمون الگویی 2372) ینیاسی

شده با استفاده از مدل معادالت آموزان بر اساس سبک رهبری توزیعتحصیلی دانش

 تأثیرشده بر اعتماد سازمانی در مدارس ساختاری نشان داد که سبک رهبری توزیع

تماد شده و اعدارد. وی همچنین معتقد است که وجود رابطه بین رهبری توزیع یتوجهقابل

ه شده بدر جهت استقرار رهبری توزیع کهیطوربهرابطه دوسویه است؛ در مدارس یک 

حداقل اعتماد سازمانی در مدارس نیاز است و از سوی دیگر این سبک رهبری سبب افزایش 

( بدین 2376همکاران )اعتماد سازمانی در بین کارکنان مدرسه خواهد شد. شفیع پورمطلق و 

به سازمان و ، مدارس اعتماد سازمانی داشته باشندمعلمان در  کهیمادام، نتیجه رسیدند

 کههنگامییابد و ها افزایش میپیدا کرده و راندمان کاری آن یبستگدلهمکاری خویش 

ایی یابد تا جآنان بهبود می یوربهره، معلمان را مشارکت دهند، هایریگمیدر تصممدیران 

اران همکند داشت. پریستراتانا و آموزان خواهکه تدریس کارآمد و اثربخشی برای دانش

سه  کهنشان داد « شدهمعادله ساختاری رهبری توزیع»در تحقیق خود تحت عنوان ، (2624)

شده در خالقیت و همکاری نقش مهمی در استقرار رهبری توزیع، عامل اعتماد سازمانی

 تأثیردارد. این  دهشرا بر رهبری توزیع تأثیرمدارس دارند. که متغیر اعتماد سازمانی بیشترین 

با نقش میانجیگری خالقیت و مشارکت در  میرمستقیغ صورتبهو  میمستق صورتبههم 

 که مدیران مدرسه این الگوی کنندیم شنهادیپها شده نقش دارد. آناستقرار رهبری توزیع

ژوهش پ یهاافتهیعنوان راهنمایی برای امور اجرایی خود در مدرسه بکار گیرند. مفهومی را به

به نوآوری در خدمات  تواندیم شدهعیتوز( نشان داد که رهبری 2624) 2گلدینگ و والتن

راتبی کردن رویکردهای سلسله م غیررسمیبا  یاکتابخانهکتابخانه و هدایت توسعه خدمات 

همکاران  و بیسیوگلومنجر شود. ، گیریتصمیمرهبری و آزادی بیشتر به کارکنان برای 

و معناداری بر اعتماد سازمانی  مثبت، شده سهم مهمند که رهبری توزیع( نشان داد2622)

نظام آموزشی باید در مدارسی که از فرهنگ  گذاراناستیسها معتقدند که معلمان دارد. آن

                                                           

1. Goulding & Walton 
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 .شده در مدارس را ایجاد کنندشود رفتارهای مرتبط با رهبری توزیعمشارکتی حمایت می

شده و اعتماد در لعه خود بر روی رابطه بین رهبری توزیع( در مطا2669همکاران )اسمیلی و 

ش شده و شیوه پذیرمدرسه دریافت که اعتماد در مدرسه به چگونگی درک رهبری توزیع

ک از میزان در متأثرآن از سوی کارکنان مدرسه وابسته است. بر این اساس سطح اعتماد 

 ،فزایش سطح اعتماد در مدرسهشده است. همچنین دریافتند که عالوه بر ارهبری توزیع

رضایت شغلی و تمایل معلمان به ماندگاری ، شده باعث افزایش کارآمدی معلمرهبری توزیع

با پژوهش اسمیلی  راستاهم، (2663) 2چنین انجمن ملّی مدارس راهنمایی آمریکاشود. هممی

رسه بیان داشت شده و سطح اعتماد در مد( در زمینه رابطه رهبری توزیع2669همکاران )و 

شود که توزیع قدرت و تجارب رهبری در مدرسه میان معلمان و مدیران باعث می

خودکارآمدی معلمان و تمایل به ماندگاری در ، سطح اعتماد ازجملهدستاوردهای سازمانی 

اثرات درازمدت رهبری »( در پژوهشی با عنوان 2626) 2مدرسه افزایش یابد. هِک و هلینگر

بک از طریق ایجاد تغییر در س شدهعیتوزنشان دادند که رهبری « بهبود مدرسهبر  شدهعیتوز

برای تغییرات مدارس نقش غیرمستقیمی در بهبود یادگیری  یسازتیظرفرهبری موجود و 

 غیرمستقیم و در درازمدت بر بهبود مدارس صورتبهدانش آموزان دارد. و همچنین اثراتی 

هایی که از رویکرد که در همه مکان کندیمبیان  (2667) 3سیلوا-انگلخواهد گذاشت. 

داشتند  های مدرسه وجودکردند رهبران پنهانی برای انجام فعالیترهبری توزیعی استفاده می

اهانه و گیری آگرسمی سرعت تصمیمهای رسمی و غیرو بر اساس روابط کاری در بین تیم

یک  ،رویکرداین های عمده از مزیتخوب افزایش یافته بود. همچنین نتایج نشان داد که 

-ر از تالشتشود نتیجه کار تیمی بسیار موفقانداز و رسالت مشترک است که باعث میچشم

های رویکرد رهبری توزیعی در برخی از چالش آمدهدستبههای فردی باشد. طبق نتایج 

ذاتی که در های از دست دادن قدرت و چالش، برخی دیگر ناشی از ابهام نقش، اجرای آن

 است.، های مشترک وجود داردهمکاری

 

                                                           

1. National Middle School Association 

2. Heck & Hallinger 

3. Engel-Silva 
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 مفهومی پژوهش الگوی 

 

 الگوی مفهومی پژوهش .1شکل 

 شدهعیتوزرهبری  ةبررسی رابط، هدف از این پژوهش، اظهارشدهبا توجّه به موارد 

ف . بنابراین با توجّه به هداستمدیران و اعتماد سازمانی دبیران مقطع متوسّطة شهر تهران 

 :گردندیمهای زیر مطرح پرسش، پژوهش
 مدیران مدارس دولتی مقطع متوسّطة شهر تهران چگونه است؟ شدهعیتوزرهبری  وضعیت .2

 اعتماد سازمانی دبیران مدارس دولتی مقطع متوسّطة شهر تهران چگونه است؟ وضعیت .2

هران تو اعتماد سازمانی دبیران مدارس دولتی مقطع متوسّطة شهر  شدهعیتوزآیا بین رهبری  .3

 رابطه وجود دارد؟

اعتماد سازمانی دبیران مدارس دولتی مقطع  نییتب تیقابل شدهعیتوزرهبری  هایمؤلفهآیا  .4

 متوسّطة شهر تهران را دارد؟

 روش

ز نوع ا توصیفی، روش انجام بر اساسکاربردی بوده و ، پژوهش حاضر با توجّه به هدف آن

کلّیة مدارس متوسّطة دولتی شهر تهران  شامل، جامعة آماری پژوهش حاضر است.همبستگی 

و  تیمأمور

 اندازچشم

 رسهفرهنگ مد

 یریگمیتصم

 مشترک

ارزیابی و  

 یاحرفهتوسعة 

 تجارب رهبری

رهبری 

 شدهعیتوز

اعتماد 

 سازمانی

 اعتماد هنجاری

 اعتماد عمودی

 اعتماد جانبی
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از سوی سازمان  منتشرشده اطالعات. طبق آخرین آمار و است 2374-2373در سال تحصیلی 

تعداد کلّ مدارس متوسّطه دولتی پسرانه و دخترانه شهر تهران ، شهر تهران وپرورشآموزش

پس از انتخاب شد و  مدرسه 92که با استفاده از فرمول کوکران  استمدرسه  242برابر با 

 منظوربهکه  بیترت نیانتخاب شد؛ بد یاچندمرحله ایحجم نمونه به روش خوشه نییتع

 مناطق نیب از هاخوشه، هاداده یرپذیمیو تعم یاقتصاد، یاجتماع، یفرهنگ یرهایّکنترل متغ

ته با بدبیر انتخاب شد؛ ال 4ند. سپس از هر مدرسه انتخاب شدگانه شهر تهران  22ی آموزش

 ایو  شوندیم لتکمی ناقص هانامهاز پرسش یتعداد نکهیبر ا یتوجّه به تجربه پژوهشگر مبن

 396 درنهایت شد. عیتوز دبیران نیب شترینامه بدرصد پرسش 26، شوندینم لیاصالً تکم

 رهبری یهانامهپرسشاز ، هابرای گردآوری داده پژوهشدر این نامه گردآوری شد. پرسش

. برای شده استاستفاده گر ساخته اعتماد سازمانی پژوهش و( 2666) لموریاده شتوزیع

ماتی منابع با استفاده از و بررسی مقدّ آمدهعملبهبا توجه به مطالعات ، هادادهآوری گرد

 هایامهنو مبنای پرسش هات موضوع بررسی شدادبیّ، دیگر هایپژوهشمقاالت و ، هاکتاب

 .تاس به شرح زیر همربوط

مان از میزان توزیع رهبری در ادراک معلّ گیریاندازهبرای . شدهرهبری توزیع نامهپرسش

نامه ( استفاده شد. این پرسش2666) لموریاگویه ای  26نامه از پرسش موردمطالعهمدارس 

 ةسعارزیابی و تو، تجارب رهبری، گیری مشترکتصمیم، بعد شامل )فرهنگ مدرسه 2در 

 یانهیگز 2که بر اساس طیف پاسخگویی  است( اندازچشماهداف و ، یتمأمورو  یاحرفه

امه با استفاده نپرسش مخالف تنظیم شده است. ضریب پایایی موافق تا کامالً الًلیکرت از کام

 و روایی . روایی آن نیز از طریق روایی محتواییآمد به دست 74/6 کرونباخاز ضریب آلفای 

نیکویی برازش مربوط به تحلیل عاملی  یهاشاخصین همچن آمده است. به دست سازه

لیّة ک شودیمکه مشاهده  گونههماننامه نیز در جدول ارائه شده است. این پرسش تأییدی

 برازش قابل قبولی وجود دارد. نیبنابرا، برازش مناسب هستند یهاشاخص
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 شدهعیتوزهای برازش الگوی رهبری شاخص .2جدول 

 میزان به دست آمده رشیپذقابلنة دام شاخص برازندگی

 92/26 - (2χدو )خی

 20/2 3تر از کم آزادی ةدو به درجنسبت خی
2RMSEA 620/6 69/6تر از کم 

2SRMR 622/6 69/6تر از کم 

NFI  66/2 2نزدیک به 

CFI  66/2 2نزدیک به 

IFI  66/2 2نزدیک به 
RFI  77/6 2نزدیک به 

GFI  77/6 2نزدیک به 

AGFI  79/6 2نزدیک به 

مربوط به اعتماد سازمانی از  یهادادهبرای گردآوری چنین هم. اعتماد سازمانی نامهپرسش 

( و 2663در )انامه اعتماد در مدرسه رهای پرسشساخته بر اساس مؤلفه پژوهشگر نامهپرسش

استفاده از  دلیل عدم استفاده شد.، (2669همکاران ) واعتماد سازمانی الونن  نامهپرسش

های ها با سازماننامهعدم همخوانی این پرسش، موجود استانداردشده یهانامهپرسش

امه نبود. این پرسش هانامهپرسشاین  یهامؤلفهمدارس یا عدم کامل بودن  ژهیوبهآموزشی 

 پایایی این .استگویه  22اعتماد جانبی و اعتماد هنجاری و ، اعتماد عمودی مؤلفهدارای سه 

روایی آن نیز از طریق روایی محاسبه شد.  72/6 کرونباخابزار نیز از طریق ضریب آلفای 

های نیکویی برازش مربوط به همچنین شاخص آمده است. به دست و روایی سازه محتوایی

که  گونههمانارائه شده است.  2 ةنامه نیز در جدول شماراین پرسش تأییدیتحلیلِ عاملیِ 

جود برازش قابل قبولی و، بنابراین، برازش مناسب هستند یهاشاخصیة کلّ شودیممشاهده 

 دارد.
 

                                                           

1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Standardized root mean square residual 
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 اعتمادِ سازمانی تأییدیهای برازش الگوی تحلیل عاملی شاخص .3جدول 

 میزان به دست آمده رشیپذقابلدامنة  شاخص برازندگی

 62/6 - (2χدو )خی

 62/6 2تر از کم دو به درجة آزادینسبت خی
RMSEA 66/6 69/6تر از کم 

SRMR 6629/6 69/6تر از کم 

NFI  66/2 2نزدیک به 

CFI  66/2 2نزدیک به 

IFI  66/2 2نزدیک به 
RFI  66/2 2نزدیک به 

GFI  66/2 2نزدیک به 

AGFI  77/6 2نزدیک به 

 هاافتهی

ونه چگ، شده مدیران مقطع متوسّطه شهر تهرانرهبری توزیع وضعیت: پرسش اوّل پژوهش

 است؟

شده و رهبری توزیع یهامؤلفهبررسی وضعّیت هر یک از پارامترهای مربوط به  منظوربه

ای استفاده شده است. که نتایج نمونهتک  tاز آزمون ، شده مدیراننمرة کلّ رهبری توزیع

هبری ر وضعیت، ( ارائه گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده4آن در جدول شمارة )

 ضعیتوه تفاوت معناداری با میانگین نظری دارد و این نتایج گویای این است که شدتوزیع

 شده در حدّ باالتر از متوسّط قرار دارد.رهبری توزیع

 *(3شده مدیران )میانگین نظری =رهبری توزیع وضعیتتعیین  .4جدول 
 هاشاخص

 هامؤلفه
انحراف  میانگین

 استاندارد
تفاوت  tمقدار 

 هانیانگیم
ة درج

 آزادی
سطح 

 یداریمعن
 6.66 307 6.29 9.42 6.29 3.29 شدهگیری توزیعتصمیم

 6.66 307 6.32 7.92 6.04 3.32 تجارب رهبری

 6.66 307 6.27 2.32 6.96 3.27 و اهداف اندازچشم، تیمأمور

 6.66 307 2.26 36.69 6.90 4.26 فرهنگ مدرسه

 6.66 307 2.23 20.60 6.94 4.23 یاحرفهارزیابی و توسعه 

 6.66 307 6.23 20.92 6.02 3.23 شدهرهبری توزیع



 37   ... یو اعتماد سازمان یرانمد شدهیعتوز یرابطة رهبر

 

 2های )گذاری گویهتوضیح: الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنة نمره* 

در نظر گرفته  3میانگین نظری جامعه ، این دامنه برحسب( و محاسبة نمرة کلّی این بُعد 2تا 

 شده است.

 نه است؟چگو، اعتماد سازمانی دبیران مقطع متوسّطة شهر تهران عیتوض: پرسش دوّم پژوهش

ای نمونه بررسی میزان اعتماد سازمانی دبیران و ابعاد آن از آزمون تی تک منظوربه

( ارائه گردیده است. با توجّه به نتایج به 2که نتایج آن در جدول شماره )، استفاده گردید

آن تفاوت معناداری با میانگین نظری دارد  یهامؤلفه اعتماد سازمانی و وضعیت، دست آمده

ه در بُعد اعتماد هنجاری ک رازیغبهو این نتایج گویای این است که اعتماد سازمانی دبیران 

از متوسّط قرار دارد در تمامی ابعاد در حدّ باالتر از متوسّط میانگین نظری  ترنییپاسطحی 

 قرار دارد.

 *(3اد سازمانی دبیران و ابعاد آن )میانگین نظری =اعتم وضعیتتعیین  .5جدول 

 هاشاخص

 مؤلفه
 یداریمعنسطح  درجة آزادی هانیانگیمتفاوت  tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

 6.66 307 6.97 22.64 6.99 3.97 اعتماد جانبی

 6.66 307 6.27 2.44 6.02 3.27 اعتماد عمودی

 6.66 307 -6.29 -22.24 6.79 2.42 اعتماد هنجاری

 6.662 307 6.22 3.22 6.02 3.26 اعتماد سازمانی

تا  2ها )گذاری گویهتوضیح: الزم به ذکر است که در این بررسی با توجّه به دامنة نمره* 

در نظر گرفته شده  3میانگین نظری جامعه ، این دامنه برحسب( و محاسبة نمرة کلّی این بُعد 2

 است.

 شده مدیران و اعتماد سازمانیرهبری توزیع یهامؤلفهای بین رابطه چه: پرسش سوّم پژوهش

 متوسّطة شهر تهران وجود دارد؟ ةدبیران دور

بری های رهنتایج همبستگی بین مؤلّفه، نشان داده شده است، (0جدول )طور که در همان

. از استا هآنشده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران گویای رابطة مثبت و معنادار بین توزیع

شده و اعتماد سازمانی بیشترین رابطه بین فرهنگ مدرسه و اعتماد های رهبری توزیعبین مؤلفه
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شده عگیری توزیتصمیم مؤلفه( و کمترین رابطه بین ≥62/6Pو ، =93/6rجانبی وجود دارد )

 شده مدیران وچنین بین رهبری توزیعهم (.≥62/6Pو  =29/6r) استو اعتماد هنجاری 

 (.≥62/6Pو  =03/6rشد )اعتماد سازمانی دبیران نیز رابطة مثبت و معناداری یافت 

 شده و اعتماد سازمانیهای رهبری توزیعهمبستگی رابطة مؤلّفه .6جدول 

 اعتماد سازمانی

 شدهرهبری توزیع

 اعتماد سازمانی اعتماد هنجاری اعتماد عمودی اعتماد جانبی

 6.49** 6.29** 6.49** 6.29** شدهگیری توزیعتصمیم

 6.03** 6.34** 6.24** 6.09** تجارب رهبری

 6.22** 6.22** 6.47** 6.04** اندازمأموریت و چشم، اهداف

 6.04** 6.32** 6.24** 6.93** فرهنگ مدرسه

 6.22** 6.29** 6.26** 6.06** ایارزیابی و توسعه حرفه

 6.03** 6.36** 6.20** 6.92** شدهرهبری توزیع

 6.62داری در سطح ** معنی

ی دبیران اعتماد سازمان تبیینقابلیّت  شدهعیتوزرهبری  هایمؤلفهآیا : پرسش چهارم پژوهش

 مدارس دولتی مقطع متوسّطة شهر تهران را دارد؟

 نیبشیپی هافهمؤلّی هر یک از نیبشیپی این پژوهش تعیین سهم هاافتهیکی دیگر از ی

 ی اعتماد سازمانی دبیران شهر تهران بود.نیبشیپشده در رهبری توزیع

انی دبیران شده بر اعتماد سازمی نسبی ابعاد رهبری توزیعرگذاریتأثتعیین سهم  منظوربه

 استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد. گامبهگاماز تحلیل رگرسیونی چند متغیّره 

 الگوی رگرسیون ةخالص .7جدول 

  2Rضریب تعیین چندگانه Rستگی چندگانه همب نیبشیپمتغیّر  هاگام

 42/6 04/6 فرهنگ اول

 43/6 02/6 فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری دوم

 .نیبشیپمتغیر  عنوانبهشده ی رهبری توزیعهامؤلفهمتغیر مالک و  عنوانبه* متغیر اعتماد سازمانی 

رحله وارد معادلة در دو م نیبشیپشود متغیّرهای مشاهده می 9که در جدول  طورهمان

به دست آمده است. در گام  02/6و  04/6اند. ضرایب همبستگی به ترتیب رگرسیونی شده
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ردد و در گة فرهنگ مدرسه تبیین میفمؤلّدرصد از پراکنش اعتماد سازمانی توسّط  42اوّل 

ارتقاء یافت  43/6ة تجارب رهبری معناداری این میزان به فمؤلّگام دوم با اضافه شدن 

از  43/6 زمانهم طوربهبا وارد شدن مؤلّفة فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری ، گریدعبارتهب

 گردد.پراکنش اعتماد سازمانی دبیران تبیین می

 بین بر اعتماد سازمانییشپمتغیّرهای  1تحلیل پراکنش .8جدول 

 نیبشیپمتغیّرهای  گام
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

میانگین 

 راتمجذو
 Fآمارة 

 فرهنگ مدرسه اوّل

 62/27 2 62/27 رگرسیون

 23/6 309 49/94 ماندهباقی *67/229

  307 26/243 مجموع

 دوّم
فرهنگ مدرسه و 

 تجارب رهبری

 67/32 2 29/02 رگرسیون

 22/6 309 32/92 ماندهباقی *33/246

  307 26/243 مجموع

 >p 62/6* سطح معناداری 

آزمون تحلیل پراکنش برای تعیین معناداری ، شودمشاهده می 9ور که در جدول طهمان

بین بر متغیّر مالک مشخّص شده است. در هر دو مرحله یا گام رگرسیون متغیّرهای پیش

باشند ( می>p 62/6) 33/246( و >p 62/6)67/229به دست آمده به ترتیب  Fمقدار آمارة 

 مرحله است.که حاکی از معناداری آماری هر 
 

                                                           

1. Anova 
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 *به الگوی رگرسیونی واردشدهضرایب رگرسیونی متغیّرهای  .9جدول 

 گام
متغیّرهای 

 به الگو واردشده

آزمون  استانداردشدهضرایب رگرسیون  ضرایب رگرسیون استاندارد نشده

 Tتی 

سطح 

 β انحراف معیار B داریمعنی
 666/6 63/20 04/6 63/6 22/6 فرهنگ مدرسه اوّل

 دوّم
 666/6 23/4 39/6 60/6 36/6 فرهنگ مدرسه

 666/6 99/3 36/6 69/6 27/6 تجارب رهبری

62/6 p< 

 * متغیّر مالک: اعتماد سازمانی

ة فرهنگ مدرسه وارد معادلة فمؤلّشود که در گام اول مشخّص می 7با توجّه به جدول 

نیز  لّفة تجارب رهبریمؤ، رگرسیونی شده است. در گام دوّم عالوه بر متغیّر فرهنگ مدرسه

بینی ها در پیشبرای تعیین سهم این مؤلفه، شود. عالوه بر اینوارد معادله رگرسیونی می

توان عنوان کرد که سهم می 2ضریب استاندارد رگرسیون اساس براعتماد سازمانی دبیران 

یعنی با رسد. می 36/6و  39/6فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری در تبیین اعتماد سازمانی به 

اعتماد ، فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری یهافهمؤلّافزایش یک انحراف استاندارد در 

کند. انحراف استاندارد افزایش پیدا می 36/6و  39/6سازمانی دبیران به ترتیب به مقدار 

هر دو متغیّر با متغیّر اعتماد سازمانی دبیران رابطة مثبت )مستقیم( دارند. سایر ، بنابراین

انی بینی اعتماد سازمشده به دلیل نداشتن سهم معناداری در پیشی رهبری توزیعهافهمؤل

آمده برای فرهنگ مدرسه و  به دستدبیران از معادله خارج شدند. با توجّه به مقدار بتای 

د. نمره شوزیر محاسبه می صورتبه، تجارب رهبری معادله استاندارد الگوی رگرسیون دوّم

اعتماد  ( = نمرة استاندارد36/6+ نمره مؤلّفة تجارب رهبری ) (39/6) رسهمؤلّفة فرهنگ مد

 سازمانی دبیران

 گیرینتیجهبحث و 

 رازنظمدارس مقطع متوسّطة شهر تهران  وضعیت کهی پژوهش گویای آن است هاافتهی

ی ریگمیتصممدیران )از دیدگاه دبیران( در تمامی ابعاد  شدهعیتوزی رهبری هافهمؤلّ

                                                           

1. Beta 



 53   ... یو اعتماد سازمان یرانمد شدهیعتوز یرابطة رهبر

 

فرهنگ مدرسه و ارزیابی و ، اندازچشمو  مأموریت، اهداف، تجارب رهبری، شدهعیتوز

ی فرهنگ مدرسه و ارزیابی و توسعة هافهمؤلّی باالتر از حدّ متوسّط است که احرفهتوسعه 

مدارس  شدهعیتوزرهبری  وضعیت طورکلیبهبسیار مطلوبی قرار دارند.  وضعیتی در احرفه

مطلوبی برخوردار بوده و باالتر از میانگین نظری ابزار  وضعیتن از مقطع متوسّطة شهر تهرا

دارس م وضعیت کهی دیگر پژوهش نیز گویای آن است هاافتهچنین یهم پژوهش قرار دارد.

ابعاد اعتماد سازمانی در دو بُعد اعتماد جانبی و عمودی باالتر  ازنظرمقطع متوسّطة شهر تهران 

عد اعتماد هنجاری کمتر از میانگین متوسط نظری قرار دارند و از میانگین متوسّط نظری و بُ

اعتماد سازمانی باالتر از حدّ متوسّط و میانگین نظری  ازنظر موردمطالعهدبیران  طورکلیبه

ران و مدی شدهعیتوزیافتة اصلی پژوهش نشان داد که بین رهبری  درنهایتقرار دارند؛ و 

رهبری  ،بنابراین استیران دارای رابطة مثبت و معناداری آن با اعتماد سازمانی دب یهامؤلفه

در راستای نتایج این پژوهش بیسیوگلو  در اعتماد سازمانی دبیران دارد. یمهمنقش  شدهعیتوز

( عالوه بر نشان دادن روابط مثبت بین رهبری 2624) ستارانایپر( و 2623همکاران )و 

 نظام آموزشی باید با حمایت گذاراناستیسه اذعان کردند ک، شده و اعتماد سازمانیتوزیع

جوّی از اعتماد و صمیمیّت را در بین سازمان ارتقا دهند. ، شدهی رهبری توزیعهاسبکاز 

 مشارکت، شده در مدارس( معتقد است که رهبران با ایجاد جوّ رهبری توزیع2662) ریهمفا

. کندیمهم را فرا دوبندیققابل بدون بین همکاران را افزایش داده و بنابراین زمینه اعتماد مت

انند رهبری هم سازمانرویکردهای نرم رهبری در  ظهور با( اذعان دارد که 2669) یهارتل

میلی و . اسابدییمشده اعتماد عاطفی و اجتماعی افراد در اجتماع یادگیرنده افزایش توزیع

ارس و ادارات از سوی شده در مد( اظهار کردند که توسعه رهبری توزیع2669همکاران )

اران همک. زبردست و گرددیمکارکنان و مدیران زمینه روابط متقابل و همکارانه و اعتماد 

توانمند در مدارس و اعتماد در مدرسه دریافتند که  یساالروانید( در بررسی رابطة 2399)

 بهرا  توانمند در مدارس موجبات همکاری در بین معلّمان و مدیران یساالروانیدوجود 

 .بخشدیماعتماد در مدرسه را بهبود  تیدرنهاآورده و  وجود

اطات بسته از ارتب هاسازمانامروزه اکثر  کهگفت  توانیمی این پژوهش هاافتهدر تفسیر ی

 ،به ستوه آمده و خواهان تغییراتی در راستای ارتباطات بازتر ازحدشیب تیرسمو 
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ی ی آموزشهاسازمانهستند و در این میان  ی فراگیرهامشارکتی شخصی و ریپذانعطاف

 ،نیستند زیرا که کمبود تعامالت و ارتباطات میان فردی و گروهی مستثناهم از این قاعده 

یر یی نظهاسازماندر ، . بنابراینآوردیمو اعتماد سازمانی را پایین  یسازمانتیهواحساس 

ی ررسمیغی هاگروهدارند ی آموزشی که بسیار متمرکزند و رسمیّت زیادی هاسازمان

اجتماعی  یهاشبکهکه دارای هنجارها و یا رفتارهای متقابل هستند که در درون  شدهلیتشک

اعتماد فردی و اجتماعی ، ی اجتماعیهاشبکههرکدام از این  ونددهندهیپکه  کنندیمعمل 

انسانی در  اعاتاعتماد را تنها الزمة تشکیل ارتباطات اجتم توانینم، بین افراد است. البته

از  رثّمتأ تواندیمیک پدیده سازمانی  عنوانبهی سازماندرونبلکه اعتماد ، مدارس دانست

 ،پشتیبانی منابع انسانی، صداقت بین اعضا، ی رهبریهاسبک همچونعوامل متنوّعی 

نظام  نفعانیذو  انیمتصدحقوق و مزایای مادّی و معنوی ، ساختارهای سازمانی منعطف

وجود اعتماد در درون مدرسه  کهییازآنجادر سطوح مختلف سازمانی و غیره باشد. آموزشی 

عه روابط توس سازنهیزموجود اعتماد ، استمستلزم ارتباط نزدیک و سازنده با رهبری مدرسه 

که جریان اطاّلعات درون  گرددیمبین فردی در سطح مدرسه بوده و فقدان آن موجب 

ارتباطات بر مبنای صداقت و صمیمیّت بین کارکنان از ی صورت گیرد و کندبهمدارس 

، حالنیبااشود.  دارخدشهاثربخشی سازمان ، تیدرنهامطلوب برخوردار نباشد و  تیفیک

مدیران از معلّمان و دانش آموزان انتظار اثربخشی و کارآمدی دارند. اثربخشی معلّمان و 

، برخوردار بوده کپرتحرّغنی و ی هاطیمحدانش آموزان به مدارسی نیاز دارد که از 

، اهدهیافراوان باشد تا از این طریق زمینه برای ابراز  هاآنی توانمندسازی در هافرصت

و استعدادهای همگان فراهم آید. اما حقیقت این است که معلّمان و دانش آموزان  هاتیخالق

از آنان  و انگیزش را هستند که شور و اشتیاق ساز توانمندقربانیان یک محیط غیر  درواقع

کار اجازه بروز خالقیت و ابت، یکرنگی و یشکلهم، نان به همنواییآسلب کرده و با دعوت 

. مدیران باید از چنین محیطی به تنگ آمده و به اصالح و بازسازی آن دهدینمن انآرا به 

ندهای د در فرآیبپردازند. ایجاد محیطی خلّاق و پویا که در آن معلّمان و دانش آموزان بتوانن

درون  ی رهبری درهانقشمستلزم تسهیم وظایف و ، گیری مشارکت داشته باشندتصمیم

اجتماع یادگیرنده است. این تسهیم باید از سوی رهبری مدرسه صورت پذیرد. این امر محقّق 
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ری برقرار باشد. ی رهبهاتیّمسئولی مشارکتی و مبتنی بر توزیع دستگاهمگر آنکه  گرددینم

و اشتیاق  یمندعالقهی متمرکز هانظاماست و در  متمرکزتوجّه به اینکه نظام آموزشی ایران  با

شده و وجود رهبری توزیع، ی گروهی و یادگیری مشارکتی در حدّ پایین استهاتیالفعّبه 

این امر  که کندیمی رهبری بین مدیر و معلّمان بستری را در مدارس ایجاد هاتیالفعّتوزیع 

-یممشارکت فعّاالنه معلّمان و سایر کارکنان در امور مدرسه را به نحو احسن فراهم  زمینه

وظایف و ، توانمند یساالروانیدشده در مدارس ی رهبری توزیعریکارگبه. با دگرد

شده و این امر زمینه تحقّق اهداف ی رهبری مدرسه در میان معلّمان و مدیر توزیعهانقش

بنابراین در مدارس ایران که جوی  .آوردیم وجود بهربخش مدرسه به نحو کارا و اث

ده باعث ایجاد شی رهبری توزیعریکارگبهو سلسله مراتبی بر آن حاکم است  کیبوروکرات

که این فضا مشارکت تمامی افراد درون  گرددیمبا اعتماد در سطح مدرسه  توأمفضایی 

شده زمینة سبک رهبری توزیع .ردآویمو امور مدرسه فراهم  هاتیالفعّمدرسه را در 

ة خود سالمت نوببهکه  سازدیمی را در درون مدرسه )بین معلم و مدیر( فراهم اعتمادساز

همانند ، سازمانی و مشارکت گستردة معلّمان در امور مدارس را به همراه دارد. در مدارس

ی و آن بر کارای تبعهبسرمایة اجتماعی را تقویت و  تواندیموجود اعتماد ، هاسازمانسایر 

ران نظام آموزشی و به ویژه مدی گذاراناستیس، بگذارد. بنابراین تأثیراثربخشی مدارس 

مدارس را برای معلّمان تبیین کرده و تصمیمات را  یهاتیمأمورها و اندازچشممدارس باید 

اید باز حالت سلسله مراتبی خارج کرده و رویکردی مشارکتی اخذ کنند. رهبران مدارس 

مبتنی بر روح اعتماد و صمیمیّت را در مدرسه گسترش داده و تمامی شرایط و  جوسازمانی

و فرهنگ مشارکتی را مطالعه  یسازماندرونالزم و عملی جهت ارتقا ارتباطات  یهایژگیو

 گذارانتاسیس، شدهگیری توزیعکرده و در دست اقدام قرار دهند. برای بهبود بُعد تصمیم

ی باید ساختارهای سازمانی موجود را مورد بازبینی قرار داده و عوامل مرتبط با نظام آموزش

نظام مدیریّت ، آزادی شغلی، ی گروهیهایهمکارگیری در سطوح مدرسه همانند تصمیم

 ی قرار دهند.موردبررسمشارکتی و غیره را 
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