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چکیده
هدف از اجرای این پژوهش بررسی راب هط رهبری زوت یعشده با وخ شبی ین عل یم معل ام ن ادتبا سرادم  ی هنارسپ ی     
دولتی شهر تهران ب دو  .روش پژوهش ،وت صیفی – همبست یگ ب هدو و ج ما عه امآ ری پژوهش را یمامت معل ام ن سرادم    
یدا ند د (  7848نف زا هنومن مجح نییعت یارب ).ر      
ابتدایی پسرا هن دولتی شهر تهران در سال حت صیلی  39- 94شت کیل م 
فر وم ل کوک ران استف هدا شد و تعداد  366نفر به ومن ناونع ن ندش باختنا ه د زگ هک  ی آ شن نننننن نننننننه زا هدافتسا اب ا شور    
هنومن گیری هشوخ ای چند مرحلهای و طب هق ای انجام شد .جمعآوری دا هد ها براساس دو پرس همانش رهبری زوت یععع دش ههه
 0.87و  0.92ب .دمآ تسد ه    

و وخ شبی ین عل یم معل ام ن صورت گرفت هک ضریب آلف یا کرونباخ آنه بیترت هب ا   

جهت تعیین روایی پرس همانش  ،از روایی حم توایی و س هزا اس هدافت شد یزجت  .ه لیلحت و       دا هد ه ااا ب کمک ه   
 SPSSنسخه  22صورت پذیرفت .نتایج پژوهش اشن ن هک داد     وضعععیت رهب یر

رن ممماف از ررر

زوت ییع دش ههه و وخ شششبینی یی علمی

معل ام ن ابتدایی پسرا هن دولتی شهر تهران ب تالا ر از حد متوسط و می گنا ین نظری قرار دارد و بین رهب یزوت یر عع ععع هدش اب   
وخ شبی ین عل یم معل ام ن راب هط مثبت و مع دان اری در سطح  0/ 01وج دو دارد .همچنین یافتهه یا پژوهش اشن ن داد هک
از بین هفت بعد رهبری زوت یعشده؛ ابع دا تع ما ل مبت ین بر اعت دام  ،فرهنگ مدرسه ،مع ل رهبری ،ح ام یت

هم هههج نا ب ههه و

ارزیابی و وت سعه حرفهای هر یک به ترتیب  0/31 ،0/ 27 ،0/ 19 ،0/ 28و  0/ 19وخ شبی ین عل یم معل ام ن ار  پ پپیشبینی یی
می ننک د و رویهمرفته  0/۶5از وخ شبی ین عل یم معل ام ن را تبیین می امن ینددد ولی و تیرومام دعب ود
شم ترک پیشبی ین

مگیر ییی
تص ممم ی 

ننک ده انم سبی برای وخ شبی ین عل یم معل ام ن یمن ب نشا د.

کلید واژهها :رهبری توزیعشده ،خوشبینی علمی ،معلمان ابتدایی.
پذیرش اقم له94 31/ 11 /2 :

دریافت اقم له94 31/7/7 :

 -1اک ر انش سی ارشد مدیریت یشزومآ  ،گروه مدیریت و بر همان ری یز

یشزومآ  ،مدیریت یشزومآ  ،دا شن کده روا انشن سی و علوم

تربیتی ،دا هاگشن تهران ،تهران ،ایران ( .ون یسنده مسئول) Aminhomayeni@yahoo.com

 -2است دا مدیریت یشزومآ  ،گروه مدیریت و بر همان ری یز

یشزومآ  ،مدیریت یشزومآ  ،دا شن کده روا انشن سی و علوم تربیتی،

دا گشن ها تهران ،تهران ،ایران.
 -3است دا یار مدیریت یشزومآ  ،گروه مدیریت و بر همان ری یز
دا هاگشن تهران ،تهران ،ایران.

یشزومآ  ،مدیریت یشزومآ  ،دا شن کده روا انشن سی و علوم تربیتی،
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مقدمه
شه ااا ی متعدد ددی از جمل ههه
ش اس تتت و قن ش ش
ش و پ رور ش ش
معلم یکی از اساسیترین ارکان نظام زومآ ش ش
ش ازومآ ننن را بررر عهد ههه دارد .مییزان
هدایتگر فرآیند ی دا گیری ،مربی ،ال وگ و راه امن یی ممم ؤثر دانش ش
صالحیت ،کار مآ دی و تسلط علمی و حرفهای یک معلم تعیین ننک ده مسیر ی ددا هی و ی دا گیری و
ل از صاففی.) 1385 ،
پیشرفت دانش زومآ ان اوست (سند وشنم ر اصالح زومآ ش و پرورش؛ به قن ل ل
گیج ) 79 31( 1بیان میدارد :بدون تردید هیچ فرد دیگری جز معلم ن ممم ی وت انددد رب یرتشیب ریثأت    

نآ چه در مدارس میگذرد داشته ب شا د؛ به عبارت دیگر در زومآ ش و پرورش ب ای لوحت چیه ه    
آون وری من ی وت ان دست یافت گم ر نآ که پی اش پیش معل ام ن را به ونع ان اک رگزاران واقعی ،مجهز به
گن رشها و باوره یا

طم ل لقن هب( درک شخبرثا و بو از صح یحیبذ  ا ،یر         ) 92 31؛ از اینننرو

معل ام ن به نم ظور کار مآ د ب دو ن و تبدیل جو کالس به فض ااا یی آک دن ههه از پی فرش تتت و بال دن گگگی ب ههه
چیزی بیش از دانش حرفهای و اطال تاع

شزومآ ی نی زا دارند .قحت ی تاق بس سسیاری اشن ننن ممم یدهنددد

مترین وع امل ثوم ر در راستای رسیدن به این مهم هستند ( ون بال چو 2؛
اقع ید و باورهای معل ام ن از مه 

به قن ل از وولفولک هوی .)8002 ،3یکی از ایین باوره ااا ی ممم ؤثر و مثب تتت شوخ ببینی علمی یی معلممم
یب شا د هک در سالهای اخیر وم رد وت جه اققحم ن قرار گرفته است ( نق برلو.) 92 31 ،
م 
شوخ بینی عل یم باوری مثبت در معل ام ن است مبنی بر اینکه آنها داق رند ب ت ا أأأ کی ید بررر دت ررریس و
ی دا گیری ،با اعت دام به اشم رکت والدین و دانش زومآ ان و با ای ام ن به ظرفیت وخ ددد براای غلب ههه بررر
ش ازومآ ننن وش ند
شم کالت و واکنش به شکس تتت ها ، ،ب ااا پشتتکار ،سبب پپی فرش تتت حت ص صصیلی دانش ش
(وولفول یوه ،یوه ک ،زروک و

         .)8002شوخ بب بینی علمیی 4ب ههه اونع ننن جلوههه ای از باوره ااا و

گن رشهای معلم ،اثرات دو ج نا به ای هم بر روی پیشرفت دانش زومآ ان و هم بر سال تم

روانی و

بهزیستی معلم دارد .معل ام ن با شوخ بینی عل یم ب الا به طاخ ر داشتن اهداف چ لا شششبرا گن ییز ،الت ششش
زی دا  ،پاف اش ری ،ات ب آوری ،و ب وخزا ردهای س نزا ده ،دانش ازومآ ننن ی تال گش ررر و ب زیگناا ه هه پ رور ش ش
ش
یدهند (بیرد ،5هوی ،وولفولک هوی ،) 2010 ،از طرفی شوخ بینی و امید در افراد ب عا ث اقم و تم
م 
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بهتر در برابر افسردگی در ه اگن م بر وخ رد با روییدادهای بد ،،مع لک ککرد بهتررر در ککک ار ب ههه وییژه در
اشم غل چالشبرا گن یز ،و نیز سال تم

جسمی بیشتر می دوش (سلی مگ ن ، 1389 ،1به قن ل از امی ین پور،

 .) 91 31از میان ابع دا و ویژگیه یا مدارس و معل ام ن اک ر مآ د تعداد متغیرهایی نودب دنناوتب هک    
ش ومآ ززز در پی ششش رفت
ثأت یر پذیرفتن از وضعیت اجت یعام  -اقتص یدا یا وضعیت حت صیلی قبلی دانش ش
ش ومآ ززز وش ند
حت صیلی وی تغییر و وحت ل فاح یش به وج دو بیاور رتهب درکلمع ثعاب و دن      دانش ش
احساس وخ شبی ین عل یم معلم میب شا د هک در صورت عدم وج اسحا نیا دو س رد 

جیاتن ملعم      

برعکس و شم کالت جبران ان پذیری به وج دو میآید هک حل این مسائل بسیار سخت وخ اهد ب دو
 .) 47 : 90 31ا هزورم ناریفس ناونع هب ناملعم      

(ه یو و همکاران ،به قن ل از عباسیان و ،یرهاط

ش زومآ ان پرداخته ،یع ین ب و یملع دیکات ا
فره یگن ج ما عه اگر با وخ شبی ین به ا وم ر حت صیلی دان 
اعت دام به اشم ر تک

دانش زومآ ان و والدین در امر ی دا گیری و همچنین با اتک یا به وت ا نمن دی دوخ

ش ازومآ ننن ای  کرد ار عوضوم ن ک و هدر
در وم اجهه با شم کالت ،آنها را همراهی دنیامن    دانش ش
باا گن ی هز و دوخ

اک ر مآ دی بیشتری تالش وخ اهند دومن  .در نتیجه ج ما عهای پر اشن ط و س هدنزر هک   

امالام ل از وش ق به فعلیت رس نا دن وت ا ان ییه یا

دوخ

ممم یب شا ددد را پ  دنهاوخ شرور د ،نایرقاب( دا    

 .) 90 31بر این اساس معل ام ن باید احساس ننک د هک می وت ا نن ددد رهب شاب تیفیک نار ند تارییغت و      
ش زومآ ان ایج دا امن یند ( نق برلو.) 92 31 ،
مثبت و نام دگار در دان 
علیرغم افزایش پژوهش در خصوص وخ شبی ین عل یم معل ام ن در سالهای اخیر ،ب زا هم می اوت ننن
گفت هک قحت ی تاق معدو ید در مز ی هن

وخ شبی ین عل یم معل ام ن به خصوص راب یربهر اب نآ هط    

(به ویژه رهبری زوت یعشده) وج دو دارد (لیتثوود و ریحل ،5002 ،2به قن ل از عباسیان و همکاران،

 .) 91 31ب ان براین در نظر داشتن ارتباط بین سبک رهبری زوت یعشده و وخ شششبینی یی علمی ناملعم   
حائز اهمیت میب شا د.
مها ییی
با پیچیدهتر شدن حم یط درو ین و بیرو ین سیستمه یا امرو یز  ،س امزا نننه ااا ب اونع ه ن    سیستم م
اجت یعام ترجیح میدهند هک تیمه یا رهبری وک چک را س امزا ندهی ننک د .در همین راس م ات ی رل   
( )3002بیان میدارد هک استف هدا اثربخش از تیمها ییی رهب زفا ثعاب کچوک یر ا  شی ا شزیگن     
مگیری می دوش  .با وت جه به اطم لب طم رحشده،
شغلی ،مع لکرد شغلی بهتر و بهب دو در فرایند تصمی 
. Seligman,M.
. Leithwood & Riehl

1
2

031

فصلن هما رهبری و مدیریت یشزومآ /سال نهم  /امش ره چهارم /مز ستان94 31

پرداختن به وخ شبی ین عل یم معل ام ن در پر وت س ربهر کب ی   

زوت یععع دش ههه ه لصا فد ی شهوژپ     

حاضر میب شا د.
درون سیستم یشزومآ  ،معل ام ن مهمترین و تخانش هسردم رد لماع نیرترثوم ههههههههه هدش ربارب رد و   
مع لکرد شغلی دوخ و پی لیصحت تفرش ی

ش ازومآ ننن ،و ا  دنمفده لامع د لوئسم نامزاس ر     
د ا نش ش

میب نشا د .ب ان براین معل ام ن برای کسب مع لکرد شغلی ب الا مجبورند هک برا گن یخته نوش د و ب زیگناا ه
اک ر ننک د .ایج دا ا گن ی هز ب عا ث ثأت یرگذاری وم فقیت فر ید بر اثربخ یش کلی مدرسه می دوش  .اکثر
اققحم ن تالشهای دوخ را بر روی اطم لعه معل ام ن متمر زک کر هد اند ات بدین وسیله وع املی رب هک   
اک رایی و اثربخ یش سیستم س ینامزا آنه ااا ریثأت

ممم یگ راذ ددد  ،را درک و انش س یا ی ،دیر( دنیامن    

 ) 994 1همچنین پژوهشهای گذشته اشن ن دا هد اند هک رفتار مدیران می وت اند بر رفتارها و مع لکرد
معل ام ن ثأت یر بگذارد .رهبری مدیر یا رفتار وی اثر اق بلمالحظهای بر رفتاره نانکراک شرگن و ا    
دارد (باس .) 1981 ،ب ان براین رهبری قن ش مع دهای در وت سعه انس ینا داشته و باه نداد قوس فد   
لمالحظ هههای دارد (اس ،کال
س امزا ن به س یو اهداف و نی تا ویژه ،بر اعض  نامزاس یا ن باق ذوف لللل لللل
.) 1997
نآ چه شم ه دو است ،اهمیت رهبری یشزومآ و قن ش آنها در وم فقیت و بهس یزا مدرسه ب چیه ر
تگ اراذ ننن شزومآ ی رواب نیا رب ن هک د
کس پ شو یده نیست .علیرغم این مهم ،اققحم ن و سیاس 
رهبری ستون اصلی بهس یزا مدرسه ب هدو و در راست یا

   

شت ریح و تفسیر این اصطالح بیان داشتهاند

هک رهبری یشزومآ از دیگر اصطالحهای رهبری رایج در دیگر س زا ام نها متفاوت است .امرو هز
کات ید و وت جه مع ده بر قن ش رهبری یشزومآ و رهبری مدرسه نسبت به ده هههه ااا ی اخی ینوزف ر
یافته است .اگر در گذشته ،مدیران داق ر ب هدو اند هک از مجرای رس یم و سلسل هههمراتب ببی در جهت
اثربخ یش مدارس حر تک

امن یند ،در شرایط امرو یز

کات ی روما نینچ رب فرص د ییی یییییییی  ،اثربخشی

شه ااا ی نیون
مدارس را تضمین نخواهد کرد .به بیان دیگر قن شهای مدیریتی دیگر در برابر چال 
یشزومآ

اک فی نب هدو و اشرس تفاب نیا رد ناریدم ر چ زا  ا  ،شل ن ع تحت یرازبا دنمزای ن ناو   

«مه ک یربهر ترا ردنن نننن ننن» ،هس ،نورگ( دنت       .)2002در ا چیپ رث ی گد ی و یروآون شیازفا    ،

      
   

انع اط فپذیری ،س امزا نها به وط ر کلی رهبری را به ونع ان مع لی شم ترک و جمعی رارق رظن دم    
دا هد و شروع به حر تک

از قن شهای سنتی به قن شهای ون ین از جمله تیم س زا ی و اک ر گروهی و

تی یم هدومن اند .ب ان براین یکی از نظریهها ییی رهب ریخا هک یر ًاًا علاطم دروم  ه نارگشهوژپ رتشیب 
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واقعشده تئوری رهبری زوت یعشده است هک با وت جه به شرایط ینونک س امزا نها می وت ان به ونع ان
یک تئوری رهبری انم سب وم رد استف هدا قرار گیرد.
با وت جه به اینکه اخیر ًاًا بر اطم لع تا در خصوص رهبری زوت یعشده افزو هد شده اس روئت نیا ت ی    
رهبری یکی از تفکرات قدی یم رهبری میب شا د .این تفکر رهبری بیان می نک د دستیابی به اهداف
س امزا ن ،از طریق فعالیته یا کلیهه یا افراد امکانپذیر میب شا د .ب حل ه ا ،یموهفم یسانشرابت ظ   
این اصطالح قت ریب ًاًا به سال  1250قبل از میالد مسیح بر میگر دد  .در آئین وت را یت  ،این اصطالح به
ونع ان جای زگ ی ین برای سبک رهبری وم سی (ع) به اک ر گرفته میشد .مدل وت را یت ب لصا نیا ر    
استوار ب دو

هک « :یک بزرگ مرد هن نت ها باید جهت س ددو هی به دوخ اطم لعه و ک شالت ن هکلب ،د    

باید برای س دو بخ یش به دیگران نیز تالش امن ید» (مک بیث و اودورو .)4002 ،ای لصا ن    ب ب ان رر ررر
گفته مک بث و اودورو ( ،)4002نت ها به تفویض اختیار ا اش ره ندارد ،بلکه به حم ی یط ا هراش دراد
آ نورد دارفا هک ن رداق ن و دننک دشر د
زوت یعشده ،یک ون ع حر تک

رب ای ربهر  یمناوت ندرک  ن .دنوش د ربهر موهفم ی                     

افرا یط از گن رشه ااا ی س یتن

ربهر ی رد .تسا  ،نیون موهفم نیا       

رهبری به ونع ان یشقن رس یم قلمداد من ی دوش  ،بلکه ماش ل تع ما ل افراد س امزا ن در اق لب یک تیم
ته یا س ینامزا است (ه تنا  .) 1991 ،دارا
اک ری ،باهدف رهبری کردن اهداف ،قن شها و مسئولی 
ب دو ن رفتار ،مهارت و دانش رهبری ،جای هاگ مه یم در رهبری زوت یعشده دارد ،لذا این وع امل به
افراد اج هزا میدهند هک ه ننام د یک رهبر فکر ننک د و اشم رکتی فع هنالا در خلق رهبری زوت یعشده
داشته ب نشا د .رهبری زوت یعشده ،ویژگی یک فرد نیست بلکه ماش ل یک فرایند راب هط ای ،در لک
تیم ،گروه یا س امزا ن است (یاسی ،ین

 .) 2014زوت ی ربهر ع ی براجت شیازفا ثعاب هسردم رد        

ی اش ن افزایش یم یابد .زم ای یا متعد ید کسب
رهبری معل ام ن یم  دوش و ه ماگن ی هک تجارب رهبر 
می امن یند و این امر نم جر به افزایش ا گن ی هز و در نتیجه تالش آنها ب و هعسوت یار هب ب هسردم دو     
یم  دوش (بالس و بالس .)1002 ،در رهبری زوت یعشده یا ب نیون ریبعت ه     «فراقهر ام ننن» ،ب طباور ه   
کپ ریذ ییی  ،و نک ت  کدنا لر
انس گنا رای هنا ننام د اک ر تیمی اوت ،تکراشم  ،ن زاسدنم ی     ،ریسک ک

رر ررروی

دیگران ،کات ید و مت ر زک می دوش  .در این پارادایم ون ین ،رهبری مدرسه دستور و فر ام ن من یدهددد،
بلکه اک ر را از راه دیگران و تسهیم قدرت با آنه ماجنا ا    ممم یدهددد و ب یار
دا هد ه ااا یی در ببا    بر مان ههه ه ااا  ،مع لی و تا روی ههه های یی
همکاران.) 92 31 ،

هم ههه اف ،هسردم دار   

مهارف هسردم یراک       ممم یآورد (یاسینی و 
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یافتهه یا به دست مآ ده در پ نیسای شهوژ ی و 

اراکمه ن ((( (((( ) 92 31اشن ن دوجو رگ    راب  تبثم هط و

مع دان ار بین سبک رهبری زوت یعی و مع لکرد شغلی معل ام ن است .از طرفی متیو (  ،) 1991نیز ا اش ره
می نک د هک رهبری زوت یعی در مدرسه ،ح ام یت طاع فی برای معلم را فراهم دومن ههه  ،و ب ببه گ نو هههای
مستقیم بهب دو مع لکرد شغل آنها را در پی دارد .وی همچنین اذ اع ن دا تش

هک معل ام ن باید بیش

تر از س یو رهبران مدرسه وم رد وت جه قرار گیرند و بیش تر باید به آنها اج هزا هداد رد ات دوش   
ا وم ر مربوط به مدرسه اشم ر تک

مگیری اشم رکتی ب نشا ددد .در اقم بل
امن یند و ه وم اره در پی تصمی 

نیر ( )1002در اطم لعه دوخ ا اش ره هدومن است هک رهبری زوت یعشده و اشم ر تک

در ا هسردم روم   

اثر مثبتی بر تعهد به حرفه معل یم و اثرات نم فی بر تعهد به مدرسه دارد .زوت یع و پخش قن شه ااا و
مسئولیتها درون مدرسه نم جر به وت ا نمن دس یزا اف ش دار د و ه هن رد ا ت تی وان سدنم ا ززززززززز ی نم ج هب ر   

تعهد ب یالا معل ام ن می دوش (دراچ ،0002 ،به قن ل از یاسی ین  .) 92 31 ،جی زم  )9002( 1بیان یم  نک ددد

در مدرسهای هک رهبری زوت یعشده ا امع ل شده است ،معل ام ن داق رنددد ت ااا در تخصص اش ننن شررریک
نوش د و دانش دوخ را افزایش دهند ،و دانش و تخصص اش ن را به درون کالسهای اش ن انت اق ل دهند

(به قن ل از احمدی .) 92 31 ،گارول و کر گم یل ) 2010 ( 2در پژوهش دوخ تحت

شبی ین
ونع ان وخ 

ش ازومآ ننن،
حت صیلی به این نتیجه دست یافتند ،هک علی عضو مغر ی تتتتت اقتصا ددد ی  -اجت عام ییی دانش ش
س خا تار سهگ هنا

شبی ین
وخ 

ش زومآ
حت صیلی بر پیشرفت حت صیلی دان 

ان اثر مثبت و معنیدار دارد.

شبینی یی حت صیل ییی بررر پی تفرش
کینگبیول ) 2010 ( 3در پایان همان کد تری دوخ با ونع ان اثرات وخ 

شبی ین
ش زومآ ان در ایالت الآ ب اما ی مآ ریکا ،به این نتیجه رسید هک بین سه مؤلفه وخ 
حت صیلی دان 
حت صیلی ) کأت ید حت صیلی ،دوخ

ش ازومآ ننن رابط ههه
اک ر مآ دی و اعت دام ) و پیشرفت حت صیل ییی دانش ش

ن اروم ننن و
ل از اشت نننن اروم ننن و همک نارا  .)3 201 ،،اشت نن ن
مثبت و مع ننن یداری وج ب( دراد دو ههههه قن ل ل
شبی ین
همکاران ،)3 201 ( 4در پژوهش دوخ با ونع ان وخ 

ش زومآ ان ،در هنومن ای هک
حت صیلی دان 

ماش ل  49مدرسه ابتدایی ،متوس هط اول و دوم و با استف هدا از حت لیل ماع لی أت ییدی ،به ایننن نتیجه
ش زومآ ان به معل ام ن و احساس
ش زومآ ان ،اعت دام دان 
رسیدند هک بین سه متغیر کأت ید حت صیلی دان 
ش زومآ ان نسبت به مدرسه راب هط ق ووو ی و مع ننن یداری وجو ددد دارد ک ههه ایننن س ههه متغیررر
هویت دان 
1

. James
. Gurol & Kerimgil
3
. King Bevel
4
. Tschannen-Moran et al.
2

شبی ین  /...ه ام ی ینو
بررسی راب هط رهبری زوت یع شده با وخ 

مج عوم ًاًا س هزا

شبی ین
وخ 
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ش زومآ را شت کیل میدهند .آنها همچنی ب ن ههههه ایننن نتیج ههه
حت صیلی دان 

ش زومآ ان و پیشرفت حت صیل ییی آنه ااا رابط ههه مع ننن یدار و
شبی ین تحصیلی دان 
رسیدند هک بین وخ 

مستقی یم وج دو دارد .بیول و میشل ) 2012 (1در پژوه یش

تحت

شبی ین
ونع ان اثرات وخ 

حت صیلی

شبینی یی
ش زومآ ان مدارس ابتدایی ،ب ههه ایننن نتیج ههه رسی ند ددد ک ههه بی وخ ن شش شش
بر پیشرفت وخ اندن دان 
ش ازومآ ننن راب ططط ه مثب تتت و ب یالا ی یی وجو ددد دارد .در اقم بل رت للل
حت صیلی و پیشرفت وخ اندن دانش ش
(  ) 2010در اطم لع تا

دوخ

2

هک به بررسی ابع دا رهبری زوت یعشده در مدارس ابتدایی پرداخته ب دو به

این نتیجه رسید هک هیچ راب هط مع دان ار مثبت ی یا نم ف ففی ب ببین ابعا ددد رهبررری زوت یععع دش ههه ب ااا وم فقی یت
حت صیلی دانش زومآ ان در نرخه یا گذررر وخ ا دن ننن و ریاض ضضی دهاشم ههه شن ددد (ب ،نایرقاب زا لقن ه    
 .) 90 31بیسیوگلو و همکاران (  ) 2012در پژوهش دوخ تحت

ونع ان « قن ش رهبری زوت یع هدش رب   

اعت دام س ینامزا معل ام ن» اشن ن دا ند د هک رهبری زوت یعشده سهم مهم ،مثبت و مع دان اری ب عا ر ت دام   
تگذاران نظ رد دیاب یشزومآ ما
س ینامزا معل ام ن دارد .آنها معتقدند هک سیاس 

هک یسرادم

زا      

فرهنگ اشم رکتی ح ام یت یم  دوش رفتاره یا مرتبط ب ربهر ا ی یزوت  ععع عععع هدش  ار سرادم رد ا داجی    
ننک د (به قن ل از زع ی ،یز

 .)3931در نهای و لاکسام ت

 1640دبستان و مدرسه راه امن یی ،دریافتند هک

اراکمه ن ((( (((( )8002با اطم لع هههای ب یور ر

وخ شبی ین عل یم راب هط مثبت و اق بلمالحظ هههای با

رویکرده یا مدیریت اشم رکتی و رهبری زوت یعشده در مدرس نینچمه .دراد ه    یافت هههها ییی آنها
شبینیی عل ممم ی ب ههه وط رر ر مثب تتت
اشنننن داد ک ههه سوط ححح باالالال یی از وخ شش 

و معنییداری ب ااا روشهای یی

بر همان ری یز شده با زوت یع کردن رهبری مرتبط است و در اقم بل سطح پایین وخ شبینی یی علمی یی ب ههه
وط ر نم فی و مع دان اری با روشه یا غیر بر همان ری یز شده با زوت یع کردن رهبری مرتبط است.
با وت جه به نتایج پژوهشهای ا اش رهشده می وت ان بیان دا تش
به بهب دو

هک رهبری زوت یعشده می وت اند نم جر

وخ شبی ین عل یم و تعهد حرفهای و س ینامزا و در نتیج ش درکلمع یزاسهب ه غغغغ غغغغغلی معلم

دوش  ،با این وج دو در انک ر رهبری زوت یعشده ،وع امل و متغیره نورد یا

مدرس هههای و متغیره یا

جمعیت خانش تی از جمله اندا هز تیم رهبری ،سن ،جنسیت ،میزان تجرب ربهر ه ی براجت حطس      ،
معل ام ن نیز می وت ا نن د بر وخ شبی ین علمی رورم عومجم رد .دنشاب راذگریثأت ناملعم و تایبدا      
پیشی هن قحت ی تاق

شبی ین عل یم معل ام ن چندان
اشن ن میدهد هک راب هط میان رهبری زوت یعشده و وخ 
. Bevel & Mitchell
. Terrel

1
2
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شبینی یی احت لام
روشن نیست و مستلزم بررسیه یا بیشتری میب شا د .لذا بر این اساس به نم ظور پی 
شبی ین عل یم معل ام ن ابتدایی پسرا هن دولتی شهر تهراان،
وج دو راب هط میان رهبری زوت یعشده و وخ 
با وت جه به یافتهها و پیشی هن قحت ی یتاق  ،مدل مفه یمو باه فد

ا زادن هههگیر ییی می یربهر طابترا ناز    

شبی ین عل یم معل ام ن ،تدوین شد.
زوت یعشده با وخ 

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

سواالت تحقیق
 .1وضعیت رهبری زوت یعشده از دی هاگد یادتبا سرادم ناملعم ی نارهت رهش یتلود هنارسپ 

      

چ هنوگ است؟
شبی ین عل یم معل ام ن مدارس ابتدایی پسرا هن دولتی شهر تهران چ هنوگ است؟
 .2وضعیت وخ 
 .3آیا بین رهبری زوت یعشده با وخ شبی ین علمی یادتبا سرادم ناملعم ی رهش یتلود هنارسپ 

    

تهران راب هط ای وج دو دارد؟
 .4آیا مؤلفهه یا رهبری زوت یعشده وت ا ان یی پیشبی ین

وخ شبی ین عل یم معل ام ن م  دد دددارس ابت یاد ی

پسرا هن دولتی شهر تهران را دارند؟
ششناسی
رو 
روش پژوهش از نظر هدف اک ربر ید و از نظر شی هو گر آد وری دا هد ها وت صیفی از ون ع همبست یگ
است .در پژوهش حاضر ج ما عه امآ ری ماش ل کلیه معل ام ن ابتدایی پس رد نارهت رهش یتلود هنار

  

شبی ین  /...ه ام ی ینو
بررسی راب هط رهبری زوت یع شده با وخ 
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سال حت صیلی  39- 94ب هدو هک با وت جه به اطال تاع به دست مآ ده  7848نفر میب شا د .با وت ج هب ه   
اینکه ج ما عه امآ ری وم رد اطم لعه در این پژوهش ،کلیه قطانم شهر تهران میب شا ددد ب باختنا یار   
تعداد هنومن امآ ری از روش هنومن گیری شوخ هههای چ دن مرحل هههای و طبق هههای مت ان سب

مجح اب

   

ج ما عه استف هدا شد .برای تعیین حجم هنومن وم رد نظر از فر وم ل کوک ران استف هدا گردید هک تع داد
 366نفر به ونع ان هنومن انتخاب شدند .برای گر آد وری اطال هب هدافتسا همانشسرپ رازبا زا تاع

   

مع ل مآ د .براین اساس برای بررسی متغیر رهبری زوت یعشده از پرس همانش قحم ققق س خا ت دمحا ه ی   
( ) 92 31استف هدا شد هک دارای  21گویه ب هدو و  7مؤلفه فرهنگ مدرسه ،تصمیمگیر ییی ،کرتشم
ارزیابی و وت سعه حرفهای ،تع ما ل مبت ین بر اعت دام  ،ح ام یت ه هم ج نا به ،ومام ریت و مع ل رهب ار یر
شبینی یی علمی وخ همانشسرپ زا ششش ششششبینی یی علمی وو و یوه کلوفل
یم سنجد .برای بررسی وخ شش شش
همکاران ( )8002استف هدا گردید هک البته در پژوهش حاضر یک مؤلفه دیگر نیز به آن اضافه شد
این پرس همانش
دوخ

ماش ل  30گویه ب هدو و  4مؤلفه اعت دام معلم به والدین و دانش زومآ  ،کات ی ،یملع د

اک ر مآ دی معلم و اعت دام معلم به مدیر را یم سنجد .روایی صوری و حم توایی پرس همانش ها با

استف هدا از نظر متخصصان و روایی س هزا آنها نیز از طریق حت لیل ماع لی أت یید خاش .دش صص صصصه یا
نیکویی برازش مربوط به حت لیل ماع لی أت ییدی پرس همانش ه ااا در ج  لود (( )1گ ش شراز د .تسا ه    
ه ام نگ هنو

هک اشم هده یم  دوش کلیه خاش صه یا برازش انم سب هستند ،ب ان براین هر دو پرس نش ا هم

از برازش اق بل قبولی بر وخ ردارند.
صهای برازش الگوی رهبری توزیعشده و خوشبینی علمی معلمان
جدول  .1شاخ 
میزان بدست آمده

شبینی علمی)
(خو 
1/ 02

می هدمآ تسدب ناز       

عشده)
(رهبری توزی 
19 / 62

دامنه قابلقبول

شاخص

-

یدو ()ᵡ2
خ 

1/ 02

1/ 962

مک تر از 5

0/800

0/ 051

مک تر از 0/ 08
مک تر از 0/ 08

0/ 016

0/ 02 0

0/ 98

0/ 99

دزن یک به 1

0/ 95

0/ 99

دزن یک به 1

0/ 98

1/00

دزن یک به 1

0/ 98

1/00

دزن یک به 1

0/ 99

0/ 98

دزن یک به 1

0/39

0/ 96

دزن یک به 1

یدو به درجه زآ ا ید
ن س بت خ 

RMSEA
SRMR
NFI
NNFI
CFI
IFI
GFI
AGFI
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پایایی پرس همانش ها نیز از طریق آلف یا کرونباخ به ترتی ببب  0 .87و  0.92ب هک دمآ تسد ه ن ناش

   

یم دهد هر دو پرس همانش از پای یا ی ادروخرب یبولطم ر لیلحت و هیزجت یارب .دنتسه         دا هد ه ااا از
نرمافزار  SPSSنسخه  22استف هدا شد.
یافتههای تحقیق

 -1وضعیت رهبری توزیعشده از دیدگاه معلمان ابتدایی مدارس پسرانه دولتی
شهر تهران چگونه است؟
به نم ظور بررسی وضعیت هر یک از پارامتره یا مربوط به مؤلفهه یا رهب یر

کل رهبری زوت یعشده معل ام ن ،از ومزآ ن  tکت

زوت یععع دش ههه و هرمن

نومن هههای اس هدافت شد هک تسا ه

ن آ جیات ن رد 

  

جدول امش ره ( )2ارائه گردیده است.
جدول  .2وضعیت رهبری توزیعشده (میانگین نظری =*)3/5
س حط        

درجه زآ ا ید

معنیداری

*

تف وا تتتتتتت

قم دار t

ا حن راف معیار

می گنا ین

متغیر

نها
می گنا ی 
1/ 05

0/000

365

0/ 44

8/ 03

0/000

365

0/ 69

31/ 26

0/000

365

0/ 48

9/ 54

0/ 97

0/000

365

0/ 99

20 / 55

0/ 92

4/ 49

0/000

365

0/ 85

19 / 04

0/ 86

4/ 35

0/000

365

0/37

16 /13

0/ 85

4/32

0/000

365

1/ 07

20 / 74

0/ 99

4/ 57

0/000

365

0/ 75

19 / 38

0/ 74

4/ 25

0/1

3/ 94

فرهنگ مدرسه

4/ 19

مگیری شم ترک
تصمی 

3/ 98

ارزیابی و وت سعه حرفهای
تع ما ل مبت ین بر اعت دام
ح ام یت ه هم ج نا به
ومام ریت
مع ل رهبری
رهبری زوت یعشده

وت ضیح :زال م به ذکر است هک در این بررسی با وت جه به دا هنم من رهگذاری س  تالاؤ ( ( 1ات  )6و

احم سبهشده من ره کلی این بعد بر حسب این دا هنم  ،می گنا ین فرضی ج ما عه  5.3در نظر گرفته هدش
است.
با وت جه به نتایج به دست مآ ده ،وضعیت رهبری زوت یعشده تفاوت مع نیگنایم اب یرادان یضرف    
دارد و این نتایج گوی یا این است هک وضعیت رهبری زوت یعشده معل ام ن (  )4/ 25در حد ب تالا ر از
متوسط ( )3/5قرار دارد .وضعیت ابع دا و مؤلفهه یا رهبری زوت یعشده نی طسوتم دح زا رتالاب ز     
( )3/5میب شا د .در بین مؤلفهه یا رهبری زوت یعشده ،مؤلف اب یربهر لمع ه می گنا ی  ن ((((( ((((((  )4/ 57از
ب تالا رین و مؤلفه فرهنگ مدرسه با (  )3/ 94از پایینترین می گنا ین بر وخ ردار میب نشا د.

شبی ین  /...ه ام ی ینو
بررسی راب هط رهبری زوت یع شده با وخ 
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 -2وضعیت خوشبینی علمی معلمان ابتدایی مدارس پسرانه دولتی ش نارهت ره   
چگونه است؟

شبی ین عل یم و من ره کل
وخ 

به نم ظور بررسی وضعیت هر یک از پارامتره یا مربوط به مؤلفهه یا

وخ شبی ین عل یم معل ام ن ،از ومزآ ن  tتک هنومن ای استف هدا هدش لودج رد نآ جیاتن هک تسا      
امش ره ( )3ارائه گردیده است.
شبینی علمی معلمان (میانگین نظری =*)3/5
جدول  .3وضعیت خو 
س حط        

درجه         

تف توا        

معنیداری

زآ ا ید

نها
می گنا ی 

0/000

365

0/39

قم دار t

ا حن راف معیار
0/ 74

32/18

می گنا ین
4/ 43

متغیر
اعت دام معلم به وال و نید
ش زومآ
دان 

*

0/000

365

0/56

41/ 69

0/ 85

4/ 15

0/000

365

1/ 47

14/37

0/ 68

4/ 97

81/ 07

0/ 86

4/23

0/000

365

0/ 82

0/000

365

1/ 07

کات ید عل یم
دوخ

اک ر مآ دی معلم

اعت دام معلم به مدیر
/

وخ شبی ین عل یم

وت ضیح :زال م به ذکر است هک در این بررسی با وت جه به دا هنم من رهگذاری س  تالاؤ ( ( 1ات  )6و

احم سبهشده من ره کلی این بعد بر حسب این دا هنم  ،می گنا ین فرضی ج ما عه  5.3در نظر گرفته هدش
است.
با وت جه به نتایج به دست مآ ده ،وضعیت وخ شبی ین عل یم معل ام ن اب یرادانعم توافت  می گنا ین      
شبینی یی علمی  ناملعم (( (((  )4/ 57در حد
فرضی دارد و این نتایج گوی یا این است هک وضعیت وخ 
ب تالا ر از متوسط ( )3/5قرار دارد .وضعیت ابع دا و مؤلفهه یا
حد متوسط ( )3/5ب هدو و در بین مؤلفهه یا

وخ شبی ین عل یم معل ام ن نیز ب تالا ر از

شبی ین عل یم معل ام ن ،مؤلفه دوخ
وخ 

اک ر مآ دی معلم

ن میان نیگ
با می گنا ین (  )4/ 97از ب تالا رین و مؤلف اب یملع دیکات ه می گنا ی  ن ((((( ((((((  )4/ 15از پ ااا یین یرت ن ن
بر وخ ردار میب نشا د.
 -3آیا بین رهبری توزیعشده با خوشبینی علمی معلمان ابتدایی مدارس پسرانه

دولتی شهر تهران رابطهای وجود دارد؟

شبینی یی علمی ادتبا ناملعم ی هنارسپ سرادم ی      
برای بررسی راب هط بین رهبری زوت یعشده و وخ ش ش
دولتی شهر تهران از روش همبستگی پیرسون استف هدا شد که نتایج آن در جدول مش اره ( )4ارائه
شده است.
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سطح مع ین داری
0/000

جدول  .4همبستگی بین رهبری توزیعشده با خوشبینی علمی معلمان
(R)2
ون ع همبستگی
میزان همبستگی
جهت همبستگی
0/506

مثبت

0/ 778

پیرسون

متغیرها

شبینی
عشده و خو 
رهبری توزی 
علمی

شبی ین عل یم
ه ام ن وط ر هک در جدول ( )4مالحظه یم  دوش  ،بین دو متغیر رهبری زوت یعشده و وخ 
معل ام ن راب هط مستقیم و مثبتی (  )r = 0/ 778وج  هک دراد دو اا ااای ین راب یافلآ حطس رد هط     0/100
مع ین دار است .به عبارت دیگر وج دو رهبری زوت یعشده در مدارس ابت یاد ی رهش یتلود هنارسپ     
تهران نم جر به افزایش وخ شبی ین عل یم معل ام ن یم  دوش  .همچنین ضریب تعیین احم سبهشده اشن ن
شبینی یی علمی ار ناملعم   
یم دهد هک متغیر رهبری زوت یعشده  0/ 60درصد از واری نا س متغیر وخ ش ش
تبیین یم  نک د.
به نم ظور سنجش راب هط بین مؤلفهه یا رهبری زوت یعشده با مؤلفهه یا

شبینی یی علمی یی معل ام ننن
وخ ش ش

ابتدایی مدارس پسرا هن دولتی شهر تهران از روش همبستگی پیرسون استف هدا شد که نت ااا یج آن در
جدول امش ره ( )5ارائه شده است.
جدول  .5همبستگی بین مؤلفههای رهبری توزیعشده با مؤلفههای خوشبینی علمی معلمان
وخ شششش شبینیییی یی

اعت ملعم دام     

دوخ

اک را یدم

وخ شبی ین عل یم معل ام ن

کات ی ددددد د

اعت هب ملعم دام          

مؤلفهه یا

عل یم معل ام ن

به مدیر

م عل م

عل یم

والدی و ن              

مؤلفهه یا رهبری زوت یعشده

** 0/ 59

** 0/ 58

**0/23

** 0/ 59

ش زومآ ان
دان 
** 0/ 45

فرهنگ مدرسه

** 0/ 50

** 0/ 48

** 0/ 27

** 0/ 49

** 0/ 40

مگیری شم ترک
تصمی 

** 0/ 59

**0/65

**0/13

** 0/ 61

** 0/ 45

ارزیابی و وت سعه حرفهای

** 0/ 71

** 0/ 46

** 0/ 52

** 0/ 63

** 0/ 62

تع ما ل مبت ین بر اعت دام

** 0/ 62

** 0/ 55

** 0/ 33

** 0/ 62

** 0/ 51

ح ام یت ه هم ج نا به

** 0/ 58

** 0/ 53

** 0/ 27

** 0/ 60

** 0/ 51

ومام ریت

** 0/ 68

**0/14

** 0/ 48

** 0/ 63

** 0/ 64

مع ل رهبری

** 0/ 78

**0/56

** 0/ 46

** 0/ 76

**0/56

رهبری زوت یعشده

یداری در سطح 0.01
** معن 

شبینی یی
ه ام ن وط ر هک در جدول ( )5مالحظه یم  دوش  ،بین مؤلفهه یا رهب یزوت یر عع ععع هدش وخ و شش شش
عل یم معل ام ن راب هط مستقیم و مثبتی وج دو دارد هک این راب هط ه یافلآ حطس رد ا    

 0/ 01مع ننن یدار

است .اطم بق جدول امش ره ( )5از بین مؤلفهه یا رهبری زوت یعشده ،مؤلفه تع ما ل مبت ین ب عا ر ت دام   

شبی ین  /...ه ام ی ینو
بررسی راب هط رهبری زوت یع شده با وخ 
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به وط ر نسبی بیشترین همبست یگ را با مؤلفهه یا اعت دام معل و نیدلاو هب م
عل یم  ،دوخ

ش ومآ ززز  ،کات ید
دانش ش

اک رامدی و اعت دام معلم به مدیر دارد و مؤلفه تصمیمگیری  روط هب کرتشم ن یبس    

مک ترین همبست یگ را با مؤلفهه یا اعت و نیدلاو هب ملعم دام   

ش ومآ ززز  ،کات ی ،یملع د
د ا نش ش

وخ ددددددد

اک رامدی و اعت ام د معلم به مدیر دارد .همچنین از بین مؤلفهه یا رهبری زوت یع دش ههه  ،مؤلف لمع ه   
رهبری با مؤلف عا ه ت هب ملعم دام و نیدلاو    

ش مه نیرت ب یگتس و فلؤم هههههههه یا
ش ازومآ ننن بیش ش
د ا نش ش

تصمیمگیری شم ترک و ومام ریت با مؤلفه دوخ

اک ر مآ دی معلم هر دو با  0/ 27مک ترین همبست یگ

را باهم دارند.
 -4آیا مؤلفههای رهبری توزیعشده توانایی پیشبینی خوشبینی علمی معلم نا
ابتدایی مدارس پسرانه دولتی شهر تهران را دارند؟

شبینی یی علمی املعم ننننن از روش
برای بررسی راب هط پیش بین مؤلفههای رهبری زوت یعشده با وخ ش ش
رگرسیون گام به گام استف هدا شد هک نتایج آن در جدول ( )6آور هد شده است.
جدول  .6نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام
گامها

متغیره یا پیش بین

R

گام اول

تع ما ل مبت ین بر اعت دام

0/ 71

گام دوم

تع ما ل مبت ین بر اعت دام

0/ 57 0/ 76

0/ 45

0/ 70

0/ 35

0/ 54

31/ 69

0/000

0/81

0/23

8/ 02

0/000

تع ما ل مبت ین بر اعت دام

0/ 22

0/ 34

7/ 25

0/000

فرهنگ مدرسه

0/ 16

0/ 28

7/ 53

0/000

0/ 19

0/23

7/00

0/000

0/ 19

0/ 29

6/ 03

0/000

0/31

0/ 24

6/31

0/000

0/ 17

0/ 28

6/ 30

0/000

0/ 11

0/ 16

3/ 66

0/000

0/81

0/ 28

5/37

0/000

فرهنگ مدرسه

0/ 11

0/ 19

4/ 68

0/000

مع ل رهبری

0/ 16

0/ 27

6/00

0/000

0/ 09

0/31

3/00

0/300

0/ 07

0/ 19

2/ 75

0/600

فرهنگ مدرسه
گام سوم

مع ل رهبری
گام چهارم

0/ 62 0/ 79

تع ما ل مبت ین بر اعت دام
فرهنگ مدرسه
مع ل رهبری
ح ام یت ه هم ج نا به

گام پنجم

R2

0/ 64 0/ 80

تع ما ل مبت ین بر اعت دام

ح ام یت ه هم ج نا به
ارزی با ی هعسوت و            
حرفهای

0/56 0/ 80

0/ 50

B

Beta

T
19 /00

P
0/000
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در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش در راب هط با این هک آیا ابع دا رهبری زوت یعشده (فرهنگ مدرسه،
تصمیمگیری شم ترک ،ارزیابی و وت سعه حرفهای ،تع تیامح ،دامتعا رب ینتبم لما      
ومام ریت و مع ل رهبری) وت ا ان یی پیشبی ین

هم هههج نا ب ههه ،

شبی ین عل یم معل ام ن ابتدایی مدارس پسرا هن دولتی
وخ 

شهر تهران را دارند ،و همچنین تعیین سهم هر یک از متغیره یا پیش بین در پیشبی ین
عل یم معل ام ن مذ وک ر از رگرسیون فتسا ماگ هب ماگ  ا .دش هد گنهرف ،هسردم

شبی ین
وخ 

        تص ممم یمگیر ییی

شم ترک ،ارزیابی و وت سعه حرفهای ،تع ما ل مبت ین بر اعت دام  ،ح ام یت ه هم ج نا به ،ومام ری لمع و ت   
رهبری به ونع ان متغیرهای پیش بین ،معیار ورود به مع دا له نهایی رگرسیون برای وت ضیح تغیی یرات
وخ شبی ین عل یم (متغیر مالک) ،را دارا هستند .ه ام ن وط ر هک جدول فوق اشن ن میدهددد در گ ما
اول بعد تع ما ل مبت ین بر اعت دام وارد مع دا له شده است هک قم دار ضریب همبستگی  0/ 71شد .بدین
شبی ین علمی یبت ار ی  .دنک ن در   
معنی که بعد تع ما ل مبت ین بر اعت دام وت انسته  0/ 50از واری نا س وخ 
گام دوم با اضافه شدن بعد دوم یع ین فرهنگ مدرسه به مع دا له میزان ضریب همبست گگگ ی به 0/۷6
شبینی یی علمی ت ار ببییین
افزایش یافته است ،یعنی این که دو بعد ف ور قو یییهمممرفته  0/ 57از وخ ش ش
هدومن اند و در گام سوم با اضافه نعی موس دعب ندش ی لمع 

هلداعم هب یربهر رض نازیم یب     

    

شبی ین
همبست یگ به  0/ 79افزایش یافته است؛ یع ین اینکه سه بعد فوق جمع ًاًا  0/ 62از واری نا س وخ 
عل یم را تبیین هدومن اند .در نهایت در گامه یا چهارم ،پنجم ،با افزو هد شدن مؤلفهه تیامح یا   
ه هم ج نا به و ارزیابی و وت سعه حرفهای در گام پنجم ضریب همبست یگ به  ۰/ 80افزایش یافته است.
مگی یر
شبی ین عل یم را تبییین دومن هههانددد .بع  تیرومام د و یمصت ممم ممم
یع ین رویهمرفته  0/۶5از وخ 
شم ترک به دلیل اینکه ب عا ث افزایش همبست یگ شن دهاند از مع دا له نه یا ی کنا تشاذگ ر ههههههه دش ههها .دن
عالوه براین ،برای تعیین سهم هر یک از ابع دا رهبری زوت یعشده (فرهنگ مدرسه ،تصمیمگیر ییی
شم ترک ،ارزیابی و وت سعه حرفهای ،تع ما ل مبت ین بر اعت دام  ،ح ام یت ه هم ج نا به ،ومام ری لمع و ت   
رهبری) بر وخ شبی ین عل یم بر اساس ضرایب رگرسیون ( )Betaدر گ  مجنپ ما مییی یییی اونع ناوت ن   
کرد هک سهم تع ما ل مبت ین بر اعت دام  ،فرهنگ مدرسه ،مع ل رهبری ،ح ام یت ه هم ج نا ب ههه و ارزی یبا
و وت سعه حرفهای به ترتیب برابر با  0/31 ،0/ 27 ،0/ 19 ،0/ 28و  0/ 19می ییب و تیرومام دعب .دشا
شبینی یی علمی زا ناملعم   
شبینی وخ شش شش
تصمیمگیری شم ترک به دلیل نداشتن سهم مع یپ رد رادان شش شش
مع دا له حذف شدند.

شبی ین  /...ه ام ی ینو
بررسی راب هط رهبری زوت یع شده با وخ 
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بحث و نتیجهگیری
شبینی یی علمی سرادم ناملعم    
هدف پژوهش حاضر ،بررسی راب هط بین رهبری زوت یعشده با وخ 
    

ابتدایی پسرا هن دولتی شهر تهران ب دو  .نخستین یافت هههها ییی ای کاح شهوژپ ن ی زا  نآ ،هک تسا

وضعیت مدارس ابتدایی پسرا هن دولتی شهر تهران از نظر مؤلفههای رهبری زوت یعشده مدیران (از
هعسوت    

دیدگ ها معل ام ن ،هسردم گنهرف داعبا یمامت رد )       تص ممم یمگییری و یبایزرا ،کرتشم

حرفهای ،تع ما ل مبت ین بر اعت دام  ،ح ام یت ه هم ج نا به ،ومام ریت و مع ل رهبری ب تالا ر از حد متوسط
است هک اشن ن از وضعیت انم سب رهبری زوت یعشده در مدارس ابتدایی پسرا هن دولتی شهر ته نار
دارد .نتایج این یافته با یافتههای پژوهش اح  یدم (( ،) 92 31یاسی و نایسابع ،ین
زع یزی

(( ( ،)3931مهرب  ینا (( ( ،) 90 31ص رح ا  درون (( ( ،) 90 31هری  س

نیسای ی ((( ((((،) 92 31

(( ( )8002و ک مم م ب  رو (( ()8002
    مؤلف هههه ااا ی رهب یر

شه ااا ی انآ ن شن زین  ا تسا هدش هداد ن هک   
همخوا ین دارد زی رد ار پ هوژ ش ش

زوت یعشده از وضعیت طم لوب و ب تالا ر از می گنا ین نظری بر وخ ردارند .یافتهه ااا امن یان تسا نآ رگ   
هک در بین مؤلفهه یا رهبری زوت یعشده تع ما ل مبت ین بر اعت دام  ،ح ام یت ه هم ج نا به و مع ل رهب یر
در سطح طم لوبی قرار دارند و اشن ن میدهند هک در مدارس ابتدایی پسرا هن دولتی هب نارهت رهش    
این مؤلفهها وت جه ال یفاک و مز

می دوش  .ا ام در اقم بل مؤلفهه یا فره ،هسردم گن    تص ممم یمگیر ییی

شم ترک ،ارزیابی و وت سعه حرفهای و ومام ریت در سطح نسبت ًاًا طم لوبی قرار دار رگناشن و دن

نیا    

مسئله میب شا د هک در مدارس ابتدایی پسرا هن دولتی شهر تهران وت جه زال م به این مؤلفهها می وش ددد
ا ام این وت جه کافی نیست .پایین ب دو ن می گنا ین نظری ای دعب صوصخ هب داعبا ن
شم ترک می وت اند شان ی شزومآ ماظن زکرمتم راتخاس زا ی مکاح 

     تص ممم یمگیر ییی

ا سرادم رب ی رد .دشاب نار          

س خا تاره یا متمر زک روند تفویض اختیار به نک دی صورت میگیرد و ارتب تاطا بی  تسرپرس ن و
له ااا ی اجرایی دم ی حوطس نار   
زیردستان مومع ًاًا یدومع است ،افراد ملزم به ر اع یت دس معلاروت ل ل
یهای اشم ر تک
ب یالا س امزا ن هستند و اختیارات اند یک برای همکار 

جوی .دنراد سرادم رد هنا    

برای بهب دو بعد تصمیمگیری شم ترک ،سیاستگذاران نظام یشزومآ بای نامزاس یاهراتخاس د ی   
وم ج دو را وم رد ب زا بی ین قرار دا هد و وع ا رم لم تتتتت بط ب مصت ا ی مم مممگی ه هسردم حوطس رد یر م دننا     
همکاریهای گروهی ،زآ ا ید شغلی ،نظام مدیریت اشم رکتی و  ...را مد نظر قرار دهند .دیویس،
مک کالین و براون ( )5002در خصوص فرهنگ مدرسه بیان ممم یدارنددد مدع تروص رد هک    
دامآ گی معل ام ن و س خا تار فره یگن مدرسه برای زوت ی ربهر ع ی   

ممم ی اوت ننن ب و ناملعم ه

نانکراک    
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ته یا رهبری به ص رو تتت همکارا ،هن
مدرسه در جهت مک ک به اثربخ یش مدرسه و انجام مسئولی 
زومآ شهای زال م را داد .در وم رد بعد ومام ریت نیز مدیران باید وت جه داشته ب نشا د زا ناملعم هک   
اهداف و ومأم ریته یا مدرسه و زومآ ش و پرورش تخانش
مدیران نیز در شفافیت بخشیدن به این تخانش

قتری داشته ب نشا د و دوخ
بهتر و قد ی 

گامهای جدیتری را بردار دمآراک .دن ی ،ملعم     
  

بهب دو مع لکرد زومآ ش ،ثأت یرگذاری بر دیگر معل ام ن گدنام ،ییوگخساپ تیلباق  ،ا رد ملعم یر   

مدرسه ازجمله زم ایایی هستند هک بر اثر رهبری زوت یعشده می وت انددد ب ههه دس زتاک( دیآ ت نن ننننن میر و
وم لر ، 1996 ،به قن ل از زع ی یز  .)3931 ،با وت جه به پی ما دهایی هک زوت یع کردن رهب هسردم رد یر   
می وت اند داشته ب شا د باید مدیران و رهبران یشزومآ مدارس به خصوص مدیران مدارس ابت یاد ی
متری را انجام ده عس و دن ی  داجیا رد  چچچ چچچچنین
پسرا هن دولتی شهر تهران در این عرصه اقدا تام مه 
حم ی یط داشته ب نشا د.
نتایج مربوط به سؤال دوم اشن ن داد هک

وخ شبی ین عل یم معل ام ن در مدارس ابتدایی پسرا هن دولتی

شهر تهران در حد طم لوبی میب شا د و مؤلف هههه عا یا ت هب ملعم دام و نیدلاو    

ش ومآ ززز  ،وخ ددد
دانش ش

اک ر مآ دی و اعت دام معلم به مدیر در حد طم لوب و ب تالا ر از می گنا ین نظری برآورد شدند .در این
راستا هارگری زو ( )7002بیان می نک د هک ام اش هد اعت دام فزایندهای در نظامهای شزومآ ی تسه یم   
زیرا این اعت دام یشان از تغییرات روزافزون قن ش مدیران و معل ام ن میب شا ددد (ب زیزع زا لقن ه ی    ،
 .)3931پریستارا ان و همکاران (  ) 2014نیز معتقدند هک مبحث اعت دام به دلیل اهمیتی عاونا رد هک   
ارتب تاطا بین اک ر انک ن ،ارزشها و پی ما ده یا س ینامزا دارد ،در دهههای گذشته در مدارس رو به
گسترش میب شا د .لذا می وت ان نتیجه گرفت عا هک ت یادتبا سرادم رد دام ی رهش هنارسپ یتلود    

    

تهران طم لوب ب هدو و وت جه اخ صی به آن شده است .همچنین با وت جه به اینکه اعت دام بین ذینفعان
مدارس در حد طم لوب میب شا د می وت ان گفت هک

دوخ

اک ر مآ دی ب یالا معل ام ن زین     ب ببی یثأت ررر از

شبینی یی علمی
بعد اعت دام نیس عا .ت ت طاع هبنج دام فففف فففففی وخ ش ش

ممم یب شا ددد ب ربان ااین اعت هب ملعم دام    

ش ب زومآ ررر  رارق ممممم ی امن یید .امز نننی ککک ه
دانش زومآ مز ی هن برقراری راب هط طاع فی را بین معلم و دانش ش
دانش زومآ احساس امن ید که معلم به وی و والدینش اعت دام دارد تالش و ک شو ش دوخ را بی رتش
گتری را برای دوخ تعیین می امن ید .این یافتهها با یافتههای قحت ی تاق گ دو ارد
هدومن و اهداف بزر 
و همکاران ( )0002همسو میب شا د .به نظر هوی و همکاران ( )6002اعت  اب ناملعم دام پپپ پپپپی تفرش
دانش زومآ ان مرتبط است .از نآ جا که اعت دام به دیگران جنبهای اساسی از ی دا گیری ب  تسا رش و

شبی ین  /...ه ام ی ینو
بررسی راب هط رهبری زوت یع شده با وخ 
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اساس ًاًا یی دا گیری ،فرای ه دن ممم ک ککاری اس  ،ت بب بببیاعت ام ددد ی ممم ی وت ا  دن اای ین همک ککاری و اشم رررکت را
ف کرتشم ییی در
غیر مم کن امن ید .به عالوه در صورتی که دانش زومآ ان ،معل ام ن و والدددین اه اد ف ف
ی دا گیری داشته ب نشا د ،اعت دام و همکاری می وت ا ماوع دنن لل لللی دوبهب رد رثوم    ی ی ددا هی-یی دا گیری
ب نشا د .همچنین نامز ی که دانش ومآ ززز معل نادب دامتعا دروم ار م د رظن و  ملعم  دروم رد ووووووو ووووووووی و
والدینش نیز ح یکا از اعت دام ب شا د ادراک از تأکید عل یم به ونع ان جنبه رفتاری خوشبی ین معلم
ش ه و زومآ ممم ک ککاری والدددین در پی لیصحت تفرش ی
نیز بیشتر وخ اهد شد چون معلمی که ب ناد ه شش شش
ش و زومآ
دانش زومآ ا مط ی ان ن داشته ب شا د تالشه یا بی تش ررری را در پیگی یری انج  ما تتت ک ککالیف دانش ش
ش  زومآ ممم نجر
تعیین اهداف ب تالا ر پیشرفت وی نیز ا امع ل وخ اهد دومن که این امر به پیشرفت دان 
وخ اهد شد .در نتیجه پیشرفت دانش زومآ ان در معلم گن ر یش به وج دو

وخ اهد آورد هک بر اس سا

این گن رش معلم دوخ را وت ا نمن د و اک ر مآ د ارزیابی وخ اه راد ناملعم .درک د ااااااای کار مآ دددی ب الا
ثأت یر زی دا ی بر ی دا گیری دانش زومآ ان دارند و قوم عیته یا چالشا گن یز ییی را براای آنه مهارف ا   
ش ازومآ ننن (ا وتش ن ،بو و 
میآورند .از طرفی احساس اک ر فوم اب ملعم یدمآ ققققققق ییت دانش ش

 1986؛

وم یجس و ری ون لدز1002 ،؛ راس ،) 1992 ،ا گن یزش دانش زومآ ان (میگل للی و همک ککاران ) 1989 ،و
احساس کار مآ دی دانش زومآ ان (اندرسون ه و  ممم ک ککاران ) 988 1 ،ارتب تفرشیپ ثعاب و دراد طا    
حت صیلی نآ ها می دوش .
شبینی یی علمی
برای بررسی سوال سوم پژوهش و اینکه آیا راب هط ای بین رهبری زوت یعشده با وخ ش ش
معل ام ن وج دو دارد یا هن ؟ از روش همبست یگ پیرسون استف هدا شد هک یافتهها ح یکا

تسا نیا زا    

شبینی یی علمی دراد دوجو یتبثم هطبار ناملعم رادقم نیا و
هک بین رهبری زوت یعشده ب وخ ا شش شش
همبست یگ در سطح آلف یا

      

 0/ 01مع ین دار است .به عب گید ترا رر ررر وجو ددد رهب یزوت یر عع ععع هدش رد

شبی ین عل یم معل ام ن در این مدارس
مدارس ابتدایی پسرا هن دولتی شهر تهران نم جر به افزایش وخ 
یم  دوش  .این یافتهها ،همسو با نتایج قحت ی تاق
( ) 91 31ممم یباش دد د .آنه دوخ شهوژپ رد ا

ام سکال و همک  نارا ( ( ،)8002عباسیان ناراکمه و    

دندوب هدیسر هجیتن نیا هب زوت یربهر هک ییع

            

       

بر همان ری یز شده با وخ شبی ین عل یم معل ام ن ارتباط ب نعم و الا ا اب جیاتن نیا نینچمه .دراد یراد       
یافتهه یا پژوهش ریتچی و وود ( )7002ه ام هنگ ب دو  ،جایی هک آنها در پژوهش نیا هب دوخ    
نتیجه رسیدند هک سبک رهبری مدیر ب عا ث افزایش اعت دام همکاران ب دکی ه ی رگ و یلاعف تتتتتتته یا
مدرسه میگر دد  .به عالوه یافتهها اشن ن داد هک مؤلفهه یا رهبری زوت یعشده و وخ شبینی یی علمی
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معل ام ن راب هط مثبت و مع دان اری در سطح  0/ 01باهم دارند .از بین مؤلفهه یا رهب یر

زوت یععع دش ههه ،

مؤلفه تع ما ل مبت ین بر اعت دام بیشترین همبست یگ را با متغیر وخ شبی ین عل یم معل ام ن دارد .در این
راستا همفایر ( )5002معت بهر هک تسا دق ر ب نا ا ربهر وج داجیا  ی یزوت  ععععععععع عععععععععع هدش ،سرادم رد
اشم ر تک

  

بین همکاران را افزایش دا هد و ب ان براین مز ی هن اعت دام مت اق ب نودب ل    قی ید و بنددد را ف مهار

ی نک ند .از طرفیهارتلی ( )9002اذ اع ن میدارد هک با ظهور رویکرده یا نرم رهبری در س امزا ن
م 
ه ننام د رهبری زوت یعشده اعت دام طاع فی و اجت یعام افراد در اجت ام ع ی دا گیرنده اف شیاز

ممم ییابددد.

همچنین اسمیلی و همکاران ( )7002اظهار کر ند د هک وت س ربهر هع ی یزوت  ععع عععع هدش و سرادم رد
ادارات از س یو

اک ر انک ن و مدیران مز ی هن روابط مت اق بل و همکارا هن و با اعت دام میگر دد  .عالوه بر

نتایج فوق ،یافته دیگری هک بر اساس این سؤال به دست مآ د ای هفلؤم هک دوب ن      تص ممم یمگیر ییی
شم ترک مک ترین همبست یگ را با متغیر وخ شبی ین عل یم معل ام ن داراست .با وت جه به اینکه سیس مت
یشزومآ ایران متمر زک است و در نظامهای متمر زک عال هق  نم دی و اشتیاق به فعالیته ااا ی گروهی
در حد پایین است ،وج دو رهبری زوت یعشده و زوت یع فعالییته ااا ی رهب دم نیب یر ی ناملعم و ر     
بستری را در مدارس ایج دا می نک د هک این امر مز ی هن اشم ر تک

فع هنالا معل ام ن و سایر اک ر انک ن رد 

ا وم ر مدرسه را به وحن احسن فراهم میس دزا ( زع ی یز  .)3931 ،ایج دا حم ی یط خالق و پویا رد هک
مگی مزلتسم ،دنشاب هتشاد تکراشم یر      
آن معل ام ن و دانش زومآ ان بتوا نن د در فراینده یا تص یم م م
تسهیم وظایف و قن شهای رهبری در درون اجت ام ع ی دا گیرنده اس یوس زا دیاب میهست نیا .ت

    

رهبری مدرسه صورت پذیرد .این امر ققحم من یگر دد گم ر نآ که دست اگ هی اشم رکتی و مبت ین بر
تهای رهبری برقرار ب شا د .لذا با وت جه به یافتهه یا پژوهش حاضر و اطم لع تا قبلی
زوت یع مسئولی 
شبی ین عل یم معل ام ن
یم  وت ان به این نتیجه رسید که سبک رهبری زوت یعشده وم جب افزایش وخ 
شبی ین در معل ام ننن ایجا ددد
یم  دوش  .از این رو رهبر مدرسه باید بررسی امن ید چ هنوگ یم  وت اند وخ 
ش زومآ ان افزایش یابد.
امن ید ات از طریق آن کیفیت تدریس و پیشرفت حت صیلی دان 
یافتهه یا سوال چهارم پژوهش اشن ن داد هک از بین هفت بعد رهبری زوت یعشده؛ ابع دا تع ما ل مبت ین
بر اعت دام  ،فرهنگ مدرسه ،مع ل رهبری ،ح ام یت ه هم ج نا به و ارزیابی و وت سعه حرفهای ه کی ر   
به ترتیب  0/31 ،0/ 27 ،0/ 19 ،0/ 28و  0/ 19وخ شبینی یی علمی ار ناملعم    پ پپیشبینی یی ممم ی ننک ددد و
رویهمرفته  0/۶5از وخ شبی ین عل یم را تبیین می امن یند .همچنین یافتهه یا مربوط به ای لاؤس ن   
اشن ن داد هک بعد ومام ریت و تصمیمگیری شم ترک به دلیل ندا  مهس نتش م د رادانع ر    پ پپیشبینی یی

شبی ین  /...ه ام ی ینو
بررسی راب هط رهبری زوت یع شده با وخ 
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ننک ده انم س یب

وخ شبی ین عل یم معل ام ن از مع دا له حذف شدند؛ یع ین پیشبی ین

وخ یارب ششش ششششبینی یی

عل یم معل ام ن یمن ب نشا د .نتایج یافتهه یا سؤال حاضر ،با یافت هههها ییی اح  یدم ( ( ) 92 31ه ام ه و گن
همسو میب شا د با این تفاوت هک در پژوهش احمدی ،نت ها مؤلفه تصمیمگیری شم ترک سه یم در
پیشبی ین متغیر وم رد نظر ندا تش

ا ام در پژوهش حاضر عالوه بر تص ممم یمگیر ییی هفلؤم ،کرتشم   

شبی ین
ومام ریت نیز به دلیل نداشتن سهم مع دان ار در پی 

شبی ین عل یم معل ام ن از مع دا ل فذح ه   
وخ 

شد .وش اهد اشن ن میدهند هک در اغلب س امزا نه ااا  ،ب رب ا ر و یس

شه ااا ی
قن ش ش

کرمت ززززززز ب و کبس ر

رهبری و حتی با بررسی و مت ر زک بر رهب اگدنچ یر ن بهر ای ه ری      دست هههجمع ععی ا اظو و روم یف   
اذگریثأت هطساو هب ر رب ی       

س ینامزا  ،ب یمزا بینیم هک سبک رهبری مدیران به گ و میقتسمریغ هنو

شآ ازوم ننن
متغیره یا می نا جی بر وخ شبی ین عل یم و مع لکرد شغلی معل ام ن و پیشرفت حت صیلی دان 
ثأت یر میگذارند (ه ،چه و رگنیلا

 .)3002اثربخشی هب و ناملعم درکلمع یشخبرثا نآ لابند    

مدارس ،به ام هیت رهبری درون مدرسه بست یگ دارد ،و در این میان ویژگی کلیدی مدارس تراز
اول ،وج دو رهبران برجسته است .هر چند هک مسیر ثأت یر ،هوحن ثأت یر و ون ع متغیره م یا ی د یجنا رر ررر
فرایند ثأت یرگذاری رهبری زوت یعشده بر وخ شبی ین عل یم معل ام ن یبدا اذل ،دنتسین صخشم  ات      
وم ج دو در مز ی هن رهبری یشزومآ می وت اند این دیدگ ها را هک رهبری زوت یعشده نیز ممم ی وت انددد بر
وخ شبی ین عل یم معل ام ن ثأت یر بگذارد را أت یید امن ید .زوت یع فرایند رهبری در بین معل ام ن و دی رگ
ذینفعان ،در وهله اول وم جب احساس تعلق در افراد شده و به تبع بهب دو مع لک و یلغش در
س ینامزا را وم جب می دوش  .در این راستا متیو (  ،) 1991ا اش ره می نک د هک رهب یر

دهعت    

زوت یععع دش ههه در

مدرسه ،ح ام یت طاع فی برای معلم را فراهم هدومن  ،و به گ هنو مستقیم بهب دو مع لکرد آ لغش نننه ااا
را در پی وخ اهد دا تش  .با وت جه به نتایج پژوهشهای ا اش رهشده ،می وت ان بیان دا تش
شبی ین
شبی ین عل یم معل ام ن را پی 
زوت یعشده می وت اند وخ 

هک رهب یر

نک د.

براساس نتایج فوق ،می وت ان گفت هک با وت جه به ح کا م ب دو ن ج یو بوروکراتیک و سلسله مراتبی
بر مدارس ایران ،به اک رگیری رهبری زوت یعشده ب یاضف داجیا ثعا ی   
مدرسه میگر دد

هک این فضا اشم ر تک

ت ووو أم ب عا ا ت حطس رد دام    

یمامت افراد درون مدرسه را در فعالیتها و ا هسردم روم   

فراهم میآورد .سبک رهبری زوت یععع هدش مز ی هن    اعت دام سا ززز ی را در درون مدرس و ملعم نیب( ه
مدیر ،معلم و دانش زومآ ) فراهم میس دزا

هک به ون به دوخ سال تم

س امزا نی هدرتسگ تکراشم و   
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معل ام ن در ا وم ر مدارس را به ه هارم نامه ،سرادم رد .دراد ن ریاس د      س امزا نننه ااا  ،وج عا دو ت دام   
ی وت اند سر ام یه اجت یعام را وقت یت و به تبع آن بر اک رایی و اثربخ یش مدارس بیفزاید.
م 
منابع
احمدی ،حسن ( .) 92 31بررسی رابطه رهبری توزیعشده با عملک  ناملعم ینامزاس در ا رهش ییادتب
تهران .پایان همان

    

اک ر انش سی ارشد ،دا هاگشن تهران.

امی ین پور ،شیم ااا ( .) 91 31رابطه ویژگیهای شخص وخ یاهدربهار ،تی ددددددد مد وخ و ،یتیری
شآموزان .پایان همان
تحصیلی معلم با پیشرفت تحصیلی دان 

شبینی ی
ی
شش شش

اک ر انش سی ارشد ،دا هاگشن تهران.

ی تحص  نابز ملعم یلی ان وخ و شزیگنا ،یسیلگ
ب قا ریان ،ولیاله ( .) 90 31رابطه ادراک خوشبینی ی

دددد ددددددددد

کارآمدی دانشآموز و پیشرفت زبان انگلیسی پای اتسریبد مود ه نن ننن .پایاننن نشراک همان ا ،دشرا یس    
دا هاگشن تهران.
شآموززز
ذبی یح حصاری ،نرجس وتاخ ن ( .) 92 31ارتباط خوشبینی تحصیلی معلم و اهداف پیشرفت دان 
شآموزان .پایان همان
با درگیری تحصیلی دان 

اک ر انش سی ارشد ،دا هاگشن تهران.

صافی ،احمد (  .) 1385مسائل آموزش و پرورش ایران .تهران :شن ر ویرایش.
صحرا ون رد ،ی نو س ( .) 90 31بررسی وضعیت رهبری فراگیر در مدارس شهر سنندج .پایاننن نشراک همان ا یس
ارشد ،دا هاگشن س نن دج.
عباسیان ،عبدالحسین؛ ابوال اق س یم  ،دومحم ؛ قهر ینام  ،محم د و پرداختچی ،محم دحسن ( .) 91 31بررسی راب کبس هط   
رهبری زوت یعی با پیشرفت حت صیلی دانش زومآ ان مدارس راه امن یی شهر ته .نار فصلنامه رهبری و مدیریت
آموزشی دا هاگشن زآ اد اسال یم واحد گرمسار ،سال شش م ،امش ره  ،3صف تاح

. 85 -1 08

عشده مدیران و اعتماد س سرادم ناریبد ینامزا    
زع ی یز  ،مهدی ( .)3931بررسی رابطه رهبری توزی 
دولتی مقطع متوسطه شهر تهران در س لیصحت لا ی   

 . 94 -39پایاننن نشراک همان ا  ،دشرا یس د گشنا اه

تهران.
نق برلو ،س امل ننن ( .) 92 31رابطه خوشبینی تحصیلی و هوش هیجانی معلم رم و نز( نا د )) ))) ب تفرشیپ ا   
تحصیلی دانشآموزان (مقاطع راهنمایی و دبیرستان آموزش و پ )ساملس ناتسرهش شرور .... ...
پایان همان

اک ر انش سی ارشد ،دا هاگشن تهران.

مهرب ینا  ،زهرا ( .) 90 31رابطه ویژگیهای شخصیتی م ممدیران مد ضو اب هطسوتم سرا عععع عععععیت رهبررری
توزیعی .پایان همان

اک ر انش سی ارشد ،دا هاگشن فردوسی شم هد.

وین ،ک .ه یو (  .) 2010مقدمهای بر روش تحقیق کمی در علوم تربیتی .مترج ام ن :عبدالحسیننن عباسیاننن و
مرتضی اط هری ( ،) 90 31تهران :انت اش رات شرح.

147

مد یرچی و همکاران

 ه ام ی ینو/... شبی ین
 بررسی راب هط رهبری زوت یع شده با وخ

     : قن ش سبک رهبری زوت یعشده در رفتار شهروندی س ینامزا در س دروم هعلاطم( هورگ حط ی.) 92 31(  علی، یاسی ین
   لوا لا، لوا هرامش:  س،ش
رورپ ششش ششش

 فصلنامه رفتار س و شزومآ رد ینامزا.)مدارس راه امن یی شهر تهران
.5-81 صف تاح

معل ام ن

 قن ش سبک رهبری زوت یعی بر مع لک یلغش در.) 92 31(  اط هره،  عبدالحسین و یاسی ین، علی؛ عباسیان، یاسی ین

،31  هرامش،ی
 فصلنامه رهی شزومآ تیریدم رد ون یتفا یییی یییی. ارائه یک مدل:مدارس متوس هط شهر مهران
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