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چکیده
این پژوهش بر اساس یک مدل جامع و متمرکز ،به بررسی وضعیت رهبری توزیعی و مولفههای آن در دانشگاه
فردوسی مشهد میپردازد تا ضمن برطرف کردن مسأله فقدان الگویی کاربردی در شناخت مولفههای سبک رهبری
توزیعی در نظام آموزش عالی ،وضعیت عملکرد دانشگاه فردوسی براساس مولفههای شناخته شده از سبک رهبری
ف توسعهای-کاربردي ،براساس شیوههاي 
ب هد 
توزیعی مورد اندازهگیری و بررسی قرار گیرد .این پژوهش ب ر حس 
ي دادهها توصیفی از نوع پیمایشی و بر مبنای ماهیت دادهها پژوهشی آمیخته (كیفی -كمی) به شمار
گردآور 
یآید .نمونه منتخب از بین اساتید (عضو هیئت علمی و حق التدریس) و کارکنانی انتخاب شدند .برای سنجش
م 
روایی پژوهش ،پرسشنامه در اختیار  30نفر از خبرگان دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت ،که خبرگان پایایی
صوری پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند .همچنین برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .برای این
منظور پرسشنامه در اختیار  30نفر از جامعه آماری بخش کمی قرار گرفت که با توجه به ضریب آلفای کرونباخ به
دست آمده پایایی پرسشنامه مورد تایید است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که فرهنگ
سازمانی ،تصمیم گیری مشارکتی ،توسعه کارگروهی ،جو اخالقی ،مأموریت چشم انداز و اهداف ،اعتماد ،حمایت
همه جانبه و بهبود قابلیت رهبری از عوامل تاثیر گذار بر مدل رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی در دانشگاه
فردوسی مشهد میباشد.

کلید واژه ها :رهبری توزیعی ،نظام آموزش عالی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه

مطالعات نشان دادهاند كه موفقيت سازماني در گرو رهبري اثربخش است .و اين امر در كليه
سازمان ها از جمله مراكز دانشگاهي صادق است .در حال حاضر به منظور تغییرات در موسسات
آموزش عالی و دانشگاهها ،بر نقش رهبري كارآمد و اثربخش به عنوان یک عنصر کلیدی برای
ایجاد تحوالت خالقانه در امر آموزشی تأکید می گردد (سورین و هولمبرگ .) 2017 ،1به بياني

ديگر ،نقش هاي مديريتي ،ديگر در برابر چالش هاي نوين آموزشي كافي نبوده و مديران بدون
ترديد در اين موقعيت پر از چالش ،نيازمند ابزاري با عنوان «مهارت رهبری کردن» هستند
(حسنی و نعمتی .)49 13 ،رهبری در آموزش عالی به عنوان استفاده موثر از منابع موجود،
سیستمها و روش های موجود برای دستیابی به اهداف دانشگاه و اجرای وظایف آن تفسیر
میشود .به گونه ای که اجرای آن شامل جذب پرسنل دانشگاهی متعدد برای مدیریت پیشرفت
تحصیلی دانشگاهی به منظور برجسته کردن نقش دانشگاه ها در جامعه ای دانش محور است
(ماکان 2و همکاران.) 2015 ،

لتوجه در مطالعات رهبری و مدیریت در غرب در
رهبری توزیعی یک تئوری سبک رهبری قاب 
مانداز و دیدگاه جدیدی از سبک رهبری ،و یک الگوی
دهه های اخیر است .این مدل چش 
مدیریت دموکراتیک و مسطح تر را که مناسب دنیای کنونی است ،نشان می دهد (ژانگ،3
یتواند در سازمان ها به
 ،) 2018که با توجه به چالش های مدیریتی و شرایط متغیر امروزی ،م 
عنوان یک نظریه رهبری مناسب مورد استفاده قرار گیرد ،چرا که رهبری توزیعی ،برای رسیدن
به اهداف سازمان ،فعالیت ها و نقش های تمامی افراد را در نظر گرفته و آن ها را به کار می
گیرد (بردبار.)69 13 ،
در سازمانهای آموزشی مانند موسسات آموزش عالی نیز رهبری توزیعی به عنوان رویکردی

موثر در مدیریت گزارش شده است .در این زمینه اسپیالن 4و همکاران ( )4002بیان می دارند

که رهبری سازمان های آموزشی نباید در دست یک یا دو نفر از افراد انتخابی متمرکز گردد،
بلکه باید در میان اعضاء که در وظایف مختلف رهبری مشارکت دارند ،توزیع و به اشتراک
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گذاشته شود (آویسار 1و همکاران .) 2017 ،رهبری توزیعی نه تنها به عنوان یک ساختار رهبری
یتوان به درک
عمل می کند ،بلکه به عنوان یک ذره بین تحلیلی است که از طریق آن م 

عملکرد رهبری و "تعامالت بین افراد و موقعیت آن ها" پی برد (هالووی 2و همکاران.) 2018 ،
یشود که در آن هر عضو نقشهای متمایز
رهبری توزیعی به عنوان یک صورت فلکی تعریف م 
مکار میکنند .این حس یک چارچوب پویا و غیر خطی را
یکنند ،ولی همه اعضاء با ه 
بازی م 
در مورد چگونگی تعامل افراد و رویدادها در سازمان ها فراهم می کند .به عبارت سادهتر،
رهبری توزیعی را می توان به عنوان یک عمل جمعی در یک صورت فلکی گسترده از روابط
بین رهبران ،پیروان و زمینه های آن ،تعریف کرد (نینگا 3و همکاران.) 2018 ،

مدیران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در برخورد با چالش های آموزشی و اثربخشی
خود نیازمند استفاده از ابزاری به نام رهبری توزیعی هستند .نظام آموزش عالی به عنوان کانون
علم و تفکر و نوآوري ،موثرترین بخش در تأمین منابع انسانی متخصص کشور به شمار می رود
که بیشترین متخصصان در این بخش فعالیت دارند .استفاده از سبک رهبری توزیعی در نظام
آموزش عالی امکان بهره برداري از دانش و تخصص ،اساتید و اعضاء هیأت علمی را در
یآورد .در دانشگاه ها و موسسات آموزش
برخورد با این قبیل مسائل به صورت حداکثر فراهم م 
عالی ،گروه های مختلف آموزشی با اعضاء هیأت علمی و اساتید متفاوتی وجود دارد ،که در
صورت وجود سبک رهبری توزیعی ،مسائل از دیدگاه ها و ابعاد مختلف از جنبه های آن ها
یگردد .در این راستا به دلیل
مورد بررسی قرار می گیرد و متناسب با آن ها تصمیمات اتخاذ م 
وجود رهبری توزیعی از نوآوری ها و تغییر در روند برنامههای آموزشی که توسط این
یشود .و بدین وسیله به منظور ایجاد اصالحات
متخصصان مطرح می گردد ،به شدت استقبال م 
اساسی و بهبود در نظام آموزشی دانشگاه ها تالش هاي بسیاري صورت می گیرد که هدف تمام
این برنامه ها افزایش اثربخشی نظام آموزشی و تحقق اهداف در باالترین سطح ممکن است .در
این زمینه هینس (  ) 2014بیان می دارد که رهبری توزیعی با مشارکت یک مجموعه متنوع از
رهبران در سراسر محیط دانشگاه ،مسئولیت پذیری بیشتری را برای دانشگاه به عنوان یک کل و
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یک سیستم تعادل و قوا( 1منظور جلوگیری از جمع شدن و انحصار قدرت در یک گروه خاص)
در بین رهبران متخصص به ارمغان خواهد آورد .به گونه ای که اگر به درستی اجرا شود ،می
تواند گامی مهم در آماده سازی دانشگاه ها برای برآورده ساختن چالش های آینده فراهم آورد.

بسیاری از مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا،
توسعه و پیشرفت جوامع را در گرو توسعه و پیشرفت نظام آموزشی آن می دانند (طالبی و
همکاران69 13 ،؛ سیتار  2014 ،؛ اسپنس  .) 1964 ،اما در شرایط پیچیده امروز ،و رو به رو شدن
نظامهای آموزشی و به خصوص نظام آموزش عالی با چالش های عظیم جهانی شدن ،رقابتی
شدن آموزش ،انقالب در فنآوری اطالعات ،و تأمین نیروی انسانی کارآفرین ،خالق و مبتکر،
تهای فزاینده خویش نخواهد
این نظام بدون مدیریت و رهبری موثر قادر به پاسخگویی مسئولی 
بود ،و مستلزم تغییر در ساختار و مدیریت و همچنین شیوه های رهبری در نظام آموزش عالی
است .به طور کلی نظام آموزش عالی نسبت به سایر سازمان ها از ویژگی ها و شرایط متفاوتی
برخوردار است ،که نوع رویکرد مدیریت و رهبری در آن ها باید متفاوت با سایر سازمان ها
باشد .یکی از این رویکردها ،سبک رهبري توزیعی مدیران در موسسات آموزش عالی و
دانشگاه ها است که به مدیران و اساتید کمک می کند تا به صورت رسمی و غیررسمی در
فعالیت هاي آموزشی مشارکت نمایند .بر این اساس مدیریت و رهبری در آموزش عالی دارای
نگاه کلی نگر ،پیوسته و منسجم است ،به گونه ای که از تمام پتانسیل های موجود اعم از اساتید،
کارکنان و دانشجویان بهره برداری می نماید .لذا با توجه به اهمیتی که رهبری توزیعی در نظام
آموزش عالی دارد ،هرگونه پژوهشی که بتواند جایگاه این نوع رهبری را در موسسات آموزش
عالی و دانشگاه ها پررنگ سازد ،دارای اهمیت است .بنابراین ضرورت و اهمیت این پژوهش را
یتوان مطرح نمود .این پژوهش در درجه اول سعی دارد به دانش نظری موضوع و
از سه جنبه م 
بررسی وضعیت رهبری توزیعی و مولفههای آن در دانشگاه  فردوسی مشهد بپردازد .چرا که
همان طور که بیان گردید بسیاری از صاحب نظران و متخصصان (آویسار و همکاران 2017 ،؛
جونز و همکاران 2017 ،؛ هینس ) 2014 ،این پدیده را به عنوان یک مسئله مهم پذیرفته اند .در
درجه دوم با استفاده از الگوی طراحی شده از رهبری توزیعی می توان چارچوبی را پایه گذاری
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کرد که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بتوانند از این مدل برای ارزیابی وضعیت رهبري
توزیع شده در موسسه آموزشی یا دانشگاه خود برای رسیدن به تعالی و انطباق با محیط جدید
یتواند تصویری از نقاط قوت و ضعف در نواحی کلیدی از
استفاده نمایند ،زیرا این مدل م 
سبک رهبری توزیعی را به خوبی ارائه نماید .در درجه سوم علیرغم اهمیت باالی رهبری
توزیعی در نظام آموزش عالی و زیر مجموعه های آن تاکنون مطالعه ای کامل و جامع در کشور
صورت نگرفته است و غالب پژوهش هاي انجام گرفته در این حوزه ،مفهوم رهبری توزیعی را
به صورت جداگانه یا در کنار سایر مفاهیم ،و همچنین در دیگر سازمان ها از قبیل مدارس ،بانک
ها ،بیمارستان ها و غیره مورد بررسی قرار داده اند .لذا چنین موضوع مهمی در اندازههای مناسب
خود مطالعه نشده و خالء تحقیقاتی در زمینه رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی و
یتواند به پر کردن
زیرنظامهای آن احساس می گردد .به گونه ای که پرداختن به این موضوع م 
شکاف موجود در این زمینه کمک نماید .که در این راستا ،دانشگاه  فردوسی مشهد به عنوان
يرود كه با استفاده از نتايج حاصل از اين پژوهش
مورد مطالعه برگزیده شده است .اين اميد م 
مدلی جهت بهبود امور (آموزشی  ،پژوهشی وعرضه خدمات تخصصی به جامعه) در نظام
آموزش عالی طراحی گردد.
رهبري توزیعی شکلی از رهبري است مبتنی بر اعتماد و تفویض کامل وظایف با تأکید بر نقش
اعضاء در پیشبرد اهداف می باشد (جعفری و همکاران .)69 13 ،جونز و همکاران ( ) 2012
رهبری توزیعی را به عنوان شکلی از رهبری مشترک تعریف می کنند که براساس یک فلسفه
جمعی و جامع تر از نظریه رهبری سنتی پشتیبانی می گردد ،و بر مهارت ها ،صفات و رفتار

رهبران فردی تمرکز دارد .هریس 1و همکاران ( )7002بیان می دارند که در اصل این یک
ایدئولوژی است که بیشتر بر فرآیند رهبری تمرکز دارد ،نه کار یک رهبر پویا و کاریزماتیک

که در رأس زنجیره سلسله مراتبی قرار دارد (جونز و همکاران .) 2017 ،اسپیلن )6002( 2رهبری

تهای آنها " تعریف می کند.
توزیعی را " به عنوان عمل تعاملی بین رهبران ،پیروان ،و موقعی 
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لذا رهبری تنها توسط افرادی که دارای نقش های رهبری رسمی هستند ،انجام نمی شود ،بلکه
توسط چندین فرد در سازمان اجرا می گردد (فو1و همکاران.) 2018 ،

در رویکرد رهبري توزیعی ،نقش مدیران یا رهبران در حد سرپرستان و ناظرانی است که تنها بر
روند درگیر کردن کارکنان به منظور انجام فعالیت ها ،نظارت می کنند .در واقع رهبري توزیعی،
کارکنان را به عنوان اهرم هاي تحقق اهداف در نظر می گیرد به گونه اي که خودشان ،توان
تصمیم گیري صحیح و تشخیص نحوه انجام امور را دارند (آریان فر و همکاران.)19 13 ،

همدانی زاده و همکاران (  )79 13در پژوهش خود با عنوان "وضعیت رهبری توزیعی و ابعاد آن

در مدارس متوسطه دخترانه شهر اردبیل" به بررسی وضعیت رهبری توزیعی و ابعاد هفت گانه
آن (فرهنگ مدرسه ،تصمیم گیری مشارکتی ،توسعه حرفه ای ،اعتماد ،حمایت همه جانبه،

مأموریت ،چشم انداز و اهداف مدرسه ،تجارب رهبری و ارزیابی) در مدارس دولتی متوسطه
دخترانه شهر اردبیل پرداخته اند .جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران زن شاغل در دبیرستان
های دولتی دخترانه دوره دوم در سال تحصیلی  94 -59تشکیل داد .تحلیل اطالعات بیانگر آن
است که وضعیت رهبری توزیعی در مدارس اردبیل به طور معناداری باالتر از حد متوسط است.
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت وضعیت رهبری توزیعی در مدارس دخترانه
متوسطه دوره دوم شهر اردبیل در وضعیت خوبی قرار دارد.

رسولی و همکاران (  )69 13در پژوهش خود با عنوان "تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد

سازمانی معلمان با میانجیگری عزت نفس سازمانی در مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم آباد" به
بهبود تعهد سازمانی از منظر رهبری توزیعی و با نگاه به عزت نفس سازمانی پرداخته اند (شکل

 .)1جامعه آماری پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی شهر خرمآباد تشکیل داد .نتایج با استفاده از
رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد که رهبری توزیعی مدیران عالوه بر تأثیر مستقیم
خود بر تعهد سازمانی معلمان ،به واسطه عزت نفس سازمانی معلمان ،دارای نقش غیرمستقیم در
تبیین تعهد سازمانی آنان است .همچنین تحلیل گروههای چندگانه نیز نشان داد که متغیر جنسیت
یکند.
تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر عزت نفس سازمانی معلمان را تعدیل م 

.Fu
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قنبری و همکاران (  )59 13در پژوهش خود با عنوان "وضعیت استفاده از سبک رهبری توزیعی
توسط مدیران مدارس متوسطه شهر همدان" به بررسی وضعیت استفاده از سبک رهبری توزیعی

توسط مدیران مدارس متوسطه شهر همدان پرداخته اند .جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران
مدارس متوسطه شهر همدان تشکیل داد .یافته های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک گروهی
نشان داد که وضعیت استفاده از سبک رهبری توزیعی توسط مدیران مدارس متوسطه شهر
همدان باالتر ازحد متوسطه است ،و همچنین مولفه های اعتماد و عمل رهبری از بیشترین
میانگین و مولفه های توسعه حرفه ای و فرهنگ مدرسه کمترین میانگین را به خودش اختصاص
داده است.

حسنی و نعمتی (  )49 13در پژوهش خود با عنوان "تهيه و برازش مدلي براي بررسي تأثير سبك

رهبري توزيعي مديران بر ابعاد توانمندسازي منابع انساني در مدرسه هاي متوسطه شهر سنندج"
به بررسی رابطه تجربی بین سبک رهبری توزیعی مدیران و توانمندسازی معلمان به منظور توسعه
مدلی نظری در این زمینه پرداخته اند (شکل  .)2جامعهآماری پژوهش را دبیران متوسطه ناحیه دو

یداری
شهر سنندج تشکیل داد .نتایج نشان داد که سبک رهبری توزیعی مدیران تأثیر مثبت و معن 
بر چهار مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی دارد .بنابراین مدل مفهومی در سطح باالیی برازش شد.
نتایج این پژوهش ،اهمیت توجه سبک رهبری توزیعی را بر توانمندسازی منابع انسانی و در نتیجه
یدهد.
افزایش اثربخشی مدارس ،نشان م 

غالمی و همکاران (  )39 13در پژوهش خود با عنوان "بررسی وضعیت رهبري توزیع شده در

مدارس متوسطه شهر سنندج" به بررسی وضعیت رهبری توزیع شده در مدارس متوسطه شهر
سنندج ،و این که به اعتقاد معلمان تا چه اندازه مولفههای رهبری توزیع شده در رفتار مدیران
مدارس وجود دارد ،پرداخته اند .جامعهی آماری پژوهش را تمام معلمان مرد و زن مدارس
متوسطهی عادی -دولتی شهر سنندج تشکیل داد .نتایج با استفاده از فرآیند تحلیل عاملی
اکتشافی چهار مولفهی اصلی تحت عنوان توسعه حرفهای معلمان و بهبود مدرسه ،ویژگی تیم
رهبری (تعامل مبتنی بر اعتماد) ،دموکراسی و حمایت همه جانبه را نشان داد .همچنین نتایج
تحلیل آزمون خی دو نشان داد که به طور کلی ،از نظر معلمان ،رهبری توزیع شده خودجوش
مدیران مدارس در سطح متوسط است .همچنین ،نتایج آزمون تی مستقل حاکی از این بود که از
نظر معلمان زن ،مدیران زن بیشتر از مدیران مرد رفتارهای مرتبط با رهبری توزیع شدهی خود
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یکنند .همچنین طبق نتایج تحلیل آزمون واریانس یک
جوش را در حوزهی کاری خود اعمال م 
طرفه ،متغیر سطح تحصیالت و تجربه کاری معلمان در نوع ارزیابی شان از رهبری توزیع شده
مدیران تأثیر نداشت.

مورتینی 1و همکاران (  ) 2018در پژوهش خود با عنوان "توسعه رهبری معلمان با استفاده از مدل
رهبری توزیعی" به ارزیابی نیازهای آموزشی معلمان در منطقه هیل ساید 2با استفاده از یک

چارچوب اجتماعی -فرهنگی پرداختند ،و براساس این داده ها و ادبیات موجود ،برنامه ای برای
افزایش فرصت های رهبری توزیعی طراحی نمودند .در نهایت با استفاده از یک چارچوب
نظری اجتماعی-فرهنگی ،مدل رهبری توزیعی با استفاده از پنچ ویژگی به رسمیت شناخته شد
(شکل  .)3این ویژگی ها عبارتند از :توسعه حرفه ای هدفمند ،گفتگو و بازخورد ،آموزش
کلیدی ،تصمیم گیری آموزشی و مشارکت اجتماعی .که در نهایت این برنامهها تأثیر مثبتی بر
حفظ معلم و در نهایت بهبود نتایج دانش آموزان خواهند داشت.

لیو 3و همکاران (  ) 2018در پژوهش خود با عنوان "پیش بینی رهبری توزیعی براساس ویژگی
های مدرسه و معلم :با رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری سلسله مراتبی و استفاده از داده های

نظرسنجی بی 
نالمللی آموزش و یادگیری 4در سال  " 2013به وسیله چارچوب نظری  Spillaneبه
نالمللی آموزش و
تطبیق رهبری توزیعی و مقایسه تغییرات با استفاده از دادههای نظرسنجی بی 
یادگیری در سال  2013پرداخته اند .مدلیابی معادالت ساختاری دو سطحی ،متغیرهای زمینهای
مدرسه و ویژگیهای کارکنان را به صورت همزمان به منظور بررسی اثرات متقابل این متغیرها بر
یشود ،مورد استفاده قرار داده
روی یکدیگر و تأثیرات نهایی آن در حدی که رهبری توزیع م 
است (شکل  .)4در نهایت یافته ها نشان داد که احترام متقابل بین کارکنان ،منابع مالی مدرسه،
همراه با جنسیت و وضعیت استخدامی از عوامل مهم در مورد میزان رهبری توزیعی در یک
مدرسه هستند.

1

.Morettini
.Hillside
3
.Liu
4
). Teaching and Learning International Survey (TALIS
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وان 1و همکاران (  ) 2018در پژوهش خود با عنوان "درک معلمان از رهبری توزیعی در مدارس
ابتدایی در هنگ کنگ" به بررسی ادراکات معلمان از رهبری توزیعی در شش مدرسه ابتدایی

در هنگ کنگ پرداخته اند .با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل اکتشافی چهارده
مولفه رهبری توزیعی شناسایی شدند .این مولفه ها عبارتند از -1 :تشکیالت مدرسه -2 ،چشم
انداز مدرسه -3 ،فرهنگ مدرسه -4 ،برنامه ریزی آموزشی -5 ،بهبود یادگیری و تدریس-6 ،
رهبری معلم -7 ،رهبری اصلی -8 ،اثربخشی خروجی -9 ،اثربخشی کیفیت - 10 ،اثربخشی
تغییر - 11 ،اثربخشی سازمان و برنامهریزی - 12 ،اثربخشی رابطه بین فردی - 13 ،اثربخشی ارزش
و  - 14اثربخشی کلی .از سویی دیگر یافته ها نشان داد که بین مولفه ها ارتباط وجود دارد.
همچنین بین معلمان با نقش های مختلف با بیشترین مشارکت و ابعاد تشکیالت مدرسه ،رهبری
معلم و اثربخشی روابط بین فردی تفاوت معنی داری وجود دارد.

آکدمیر و آییک ) 2017 ( 2در پژوهش خود با عنوان "تأثیر رفتار رهبری توزیعی مدیران مدرسه
بر تعهد سازمانی معلمان" به بررسی تأثیر رفتار رهبری توزیعی مدیران مدرسه بر تعهد سازمانی

معلمان در مدارس متوسطه ارزوروم 3پرداخته اند (شکل  .)5یافته های پژوهش با استفاده از
ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که ادراک معلمان نسبت به
رفتارهای رهبری توزیعی مدیران مدرسه و تعهد سازمانی در سطح متوسط قرار دارد .همچنین
بین رفتارهای رهبری توزیعی مدیران مدرسه و تعهد سازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .عالوه بر این ،رفتارهای رهبری توزیعی مدیران مدرسه به طور قابل توجهی تعهد
یکند.
سازمانی معلمان را پیش بینی م 

محمد 4و همکاران ( )6 01 2در پژوهش خود با عنوان "رهبری توزیعی در برنامه کار شهر کم

مانداز ،چارچوب سازمانی ،فرهنگ
کربن" به بررسی رابطه بین هشت مولفه رهبری توزیعی (چش 

سازمانی ،اجماع ،برنامههای آموزشی ،تخصص ،رهبری تیمی ،و رهبری اعضای تیم) و موفقیت

در برنامه های کاری جهت پذیرش سبک زندگی کم کربن در پوتارجای 5مالزی پرداخته اند
1
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.Mohamed
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(شکل  .)6شواهد با استفاده از یک سری از تحلیل های آماری شامل تحلیل اکتشافی داده ها،
آمار همبستگی ،رگرسيون چندگانه و تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که بین مولفه های
رهبری توزیعی و نتیجه دستور کار در شهر کم کربن ارتباط مثبت وجود دارد و الگوی رهبری
توزیعی برای تقویت مشارکت افراد جامعه مورد نیاز است .همچنین یافته ها نشان می دهد که
یک فرهنگ سازمانی که رهبری را تسهیل می کند ،تا حد زیادی می تواند به اثربخشی شیوه
های رهبری توزیعی در دستیابی به برنامه های شهر کم کربن کمک کند.

سینگ ) 2014 ( 1در پژوهش خود با عنوان "تأثیر شیوه های رهبری توزیعی بر عملکرد مدارس

ابتدایی در جنوب یوهانسبورگ" شیوه های رهبری توزیعی در مدارس ابتدایی جنوبی
یوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) را مورد بررسی قرار داد تا نشان دهد که چگونه مدیر مدارس

کارآمد با دیگر اعضاء همکاری می کنند تا موفقیت مدرسه را تضمین نماید .برای این منظور،
مطالعه ای بر روی نظریه ها و نتایج تحقیقات قبلی در مورد موضوع مربوطه انجام شد .تجزیه و
تحلیل دادهها ترکیبی از تحلیل داده های کمی و تحلیل محتوا بود .این پژوهش نشان داد که
رهبری توزیعی نه تنها باعث انگیزه معلمان می گردد ،بلکه آن ها را مجبور می کند تا نقاط قوت
و ضعف خود را تشخیص دهند ،و با اتخاذ نقشه ای که به آن عالقه دارند به رهبری مدرسه
کمک نمایند .لذا مدارس در جنوب یوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) فرهنگی ایجاد کرده اند
که در آن رهبری توزیعی به شکوفایی رسیده است.

دوف 2و همکاران (  ) 2013در پژوهش خود با عنوان "رهبری توزیعی در عمل :یک تحلیل

توصیفی از رهبری توزیعی در مدارس اروپایی" به بررسی دقیق این موضوع که رهبری تا چه

حد عمال در مدارس اروپا توزیع گردیده است ،پرداخته اند (شکل  .)7جامعه آماری پژوهش را
شهای آموزش ابتدایی و متوسطه از هشت کشور در مناطق شمالی و
رهبران مدارس در بخ 
قسمت میانی غرب اروپا در ماه مه تا سپتامبر سال  2013تشکیل داد .به گونه ای که بیش از 0001
پاسخ دهنده در این نظرسنجی شرکت کردند .نتایج پژوهش با استفاده آزمون خی دو ،آزمون
آنوا ،آزمون تی  ،آزمون همبستگی ،تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی (سلسله مراتبی) برای
بررسی روابط علی و  ...نشان داد که رهبری در مدرسه به روشنی توزیعی شده است ،اما به نظر
.Singh
.Duif
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میرسد که سبک رهبری توزیعی در انگلستان ،اسکاتلند ،سوئد و نروژ بیشتر از ایتالیا ،فرانسه و
تهای رهبری توزیعی بیشتر توسط رهبران مدرسه
شها و مسئولی 
اسپانیا باشد .عالوه بر این ،نق 
یشوند .همچنین نمرات بسیار باال (میانگین امتیازات ≥ )4.0
نسبت به معلمان به رسمیت شناخته م 
که توسط رهبران مدرسه برای مولفه های رهبری توزیعی داده شده است ،عبارتند از :ساختار
مدرسه ،دیدگاه استراتژیک ،ارزش ها و باورها ،تصمیم گیری و مسئولیت پذیری و پاسخگویی.

اسمیت )7002( 1در پژوهش خود با عنوان "بررسی مشارکت معلمان در چهار ُبُبعد از رهبری
توزیعی در مدرسه ای در گرجستان" به شناسایی مشارکت معلمان در چهار ُبُبعد از مدل رهبری
توزیعی در مدرسه ای در گرجستان پرداخته است .یافته ها نشان داد که معلمان در تمام چهار ُبُبعد

مأموریت ،چشم انداز و اهداف ،فرهنگ مدرسه ،تجارب رهبری ،و مسئولیت مشترک مشارکت
تهای رهبری توزیعی در مأموریت ،چشم انداز و
داشتند .اغلب مشارکت معلمان در فعالی 
اهداف ،و کمترین مشارکت در تجارب رهبری رخ دادهاست .همچنین معلمان ابتدایی نسبت به
معلمان دبیرستان و متوسطه بیشتر در چهار ُبُبعد رفتارهای رهبری توزیعی درگیر بودند.
سؤاالت تحقیق

 .1مولفه های پیش بینی کننده سبک رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی کدام اند؟
 .2اولویت بندی مولفه های سبک رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی چگونه است؟
 .3الگوی جامع و بومی سبک رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی کدام است؟
روش تحقیق

سشیو ههايگردآوريدادهه اتوصیفی
شبرحسبهدفتوسعه ای-کاربردي ،براسا 
اینپژوه 

ا ز نوع پیمایشی ،و بر مبنای ماهیت دادهها پژوهشی آمیخته (كیفی -كمی) به شمار میآید.
ی جدید در عرصه رهبری توزیعی در
توسعه ای است ،زیرا محقق در آن به دنبال ارائ ه مدل 
دانشگاه فردوسی مشهد است .کاربردی است ،زیرا محقق در تالش است در مرحله اول با
استفاده از مباحثمدیریتی ،به کشف مفاهیم مرتبط و مدلسازی نظری بپردازد و بعد از آن روابط
بین متغیرها و تعمیم پذیری نتایج در محیط هایواقعی ،آزمون مدل را نیز بررسی نماید .همچنین
این پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی -پیمایشی است ،زیرا
.Smith

1
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در تالش است با بررسی و توصیف رویدادهای در حال اجرا ،نمونه ای از اعضاء یک جامعه
ح روش هاي تحقیق آمیخته به
آماری را مورد نظر خواهی و پرسش گری قرار دهد .اصطال 
ی یا از هر دو 
ش تحقیق کمی و کیف 
پژوهش هایی اطالق میشود ک ه د ر آن ها از ه ر دو رو 
ي داده هاي کمی و کیفی استفاده می شود .در واقع ،چنانچ ه پژوهشگ ر بخواهد 
روش گردآور 
ت آمد ه و شواهد خود را دربار ه پدیده مورد مطالع ه از طریق اندازه گیری هاي
ي به دس 
داده ها 
ل کند ،استفاده ا ز روش هاي تحقيق آميخته
ي و تحلیل شواهد کیفی تکمی 
ی با گردآور 
کم 
ضرورت مي يابد (قاضی طباطبایی و همکاران)29 13 ،.
اما رویکرد کلی به پژوهش حاضر ،رویکرد آمیخته است که با استفاده از یکی از راهبردهای
اجرای پژوهش کیفی یعنی روش گراندد تئوری 1یا روش داده بنیاد انجام می گردد .روش 

ت که به وسیل ه آ ن با استفاده از 
ش کیفی اس 
ک شیوه پژوه 
گراند د تئوری یا روش داده بنیاد ی 
ک سطح وسیع ،یک
ی که این نظریه در ی 
ک دست ه داده ها ،نظری ه ایتکوین می یابد.به طور 
ی 
ک نظری ه شروع 
ش را هرگ ز ا ز ی 
ل ی ا تعامل را تبیین می کند .در این روش ،پژوه 
فرآیند ،عم 
ی شروع و فرصت 
ک دور ه مطالعات 
ت برسانند ،بلکه پژوهش ا ز ی 
ی کنند و بع د آن را به اثبا 
نم 
ت خود را نشان دهد (حسنقلی پور و
ط ب ه آن اس 
ب و مربو 
ی شو د تا آنچه که متناس 
داد ه م 
همکاران .)9 138 ،در این پژوهش جهت ارائه روش گراندد تئوری ،از روش مصاحبه ،متن
کاوی و کدگذاری استفادهمی گردد .روند کار به گونه ای می باشد که بعد از مطالعه مستندات
علمی موجود و بررسی های فراوان و مصاحبههای تحلیلی با متخصصان مطرح دانشگاهیدارای
شهای کدگذاری ،مولفه های سبک رهبری
زمینه علمی مرتبط با مبحث مورد بررسی ،با رو 
يبازمتنمصاحبه باره او بارهاسط ربهسط رخواند هوبراي
توزیعی تعیینمیگردد .دركدگذار 
طآن
شهاي مرتب 
بخش هايمهم،هرمفهوميكهبهذهنمي رس ددرنظرگرفت همي شو دوبخ 
تتحليلياختصاصمي گيرد.درمرحل ه بعد
يمي گرددوبهآن هاك دويادداش 
عالمت گذار 
م موجود در داده ا ز حالت
كه كدگذاري محوري ناميده مي شود فرايند اختصاص كد به مفاهي 
ال باز خارج مي شود  و شكل گزيده به خو د مي گيرد .به بيا ن ديگ ر كدگذاري باز به بروز 
كام 
ن محورها به مرحله 
ي شود كه اي 
ي شده منج ر م 
ي مشتر يك  د ر مجموع ه داد ه گردآور 
محورها 

.Grounded theory
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ن مرحل ه كدگذاري به دليل 
ي بخشد .در آخري 
ت گيري هاي تازه اي م 
ي كدگذاري جه 
بعد 
ناجزانوظهوردر
اينكهجزءاصلي تئوريبهتدريجخودرانشانمي دهد ،پژوهشگ ربراساساي 
ي را انتخابي مي نامند
ن فصل كدگذار 
كا ر كدگذاري گزيده تر عمل مي كند .از اين رو آخري 
(بحرینی زاد .)59 13 ،در گام بعدی این پژوهش ،پرسشنامه طراحی شده بر روی نمونهای منتخب
یعنی اساتید (عضو هیئت علمی و حق التدریس) و کارکنان در دانشگاه فردوسی در شهر مشهد
اجرا می شود .الزم به ذکر است که نمونه منتخب ما از بین اساتید (عضو هیئت علمی و حق
التدریس) و کارکنانی انتخاب می شوند که دارای سابقه فعالیت باالی  5سال و همچنین
تحصیالت لیسانس به باال باشند .سپس حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد ،و
شنامه تکمیل شده
براساس روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب میگردند .در مرحله بعد پرس 
جمعآوری و با استفاده از روش های آماری مناسب از قبیل آزمون تی تک نمونه ای و استفاده
از تحليل عاملي اکتشافی جهت سنجش و شدت تأثیر هر یک از مولفه های سبک رهبری در
ي مور د نیاز به دو روش 
ش داده ها 
دانشگاه فردوسی مشهد اقدام ميگردد. د ر این پژوه 
ك و اسناد) :در این روش براي 
ي می گردد :الف  -مراجع ه ب ه کتابخان ه (بررسی مدار 
گردآور 
ش ا ز کتاب ها ،پایان نامه ها ،
ي اطالعات مربوط ب ه ادبیات موضوع و پیشین ه پژوه 
جمع آور 
ي جم ع آوري اطالعات و داده هاي 
ي اطالعاتی استفاده می گردد.ب -برا 
مقاالت  و پایگاه ها 
الز مجهت شناسایی و ارزیابی مولفه های رهبری توزیعی از مصاحبه و پرسشنام هکه مهمترینو
ی است ،استفاده می شود .با توجه به کیفی بودن روش پژوهش،
ن ابزا ر در روش میدان 
معتبرتری 
در مرحله اول جهت گردآوری اطالعات از تکنیک مصاحبه عمیق و مصاحبههای تحلیلی با
متخصصان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط با مبحث مورد بررسی (مولفه های سبک
رهبری توزیعی) استفاده می شود .و در مرحله دوم پرسشنامه ای (مبتنی بر طیف لیکرت 5
سطحی) طراحی و به گونه ای تصادفی میان اعضاء جامعه آماری یعنی (عضو هیئت علمی و حق
التدریس) و کارکنان در دانشگاه فردوسی در شهر مشهد پخش می گردد .الزم به ذکر است
برای تحلیل هریک از سواالت پژوهش در قسمت روش شناسی پژوهش از روش هایی مبتنی بر
جدول ذیل استفاده می گردد:
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جدول  .1تفکیک سواالت براساس نوع روش و تحلیل داده ها

سواالت

نوع روش و تحلیل داده ها

مولفه های پیش بینی کننده سبک رهبری

مطالعه مستندات علمی موجود -مصاحبههای تحلیلی با متخصصان مطرح دانشگاهی دارای

توزیعی در نظام آموزش عالی کدام اند؟

زمینه علمی مرتبط با مبحث مورد بررسی -روشگراندد تئورییا روش داده بنیاد

اولویت بندی مولفه های سبک رهبری

روش تحلیل عاملی اکتشافی

الگوی جامع و بومی سبک رهبری توزیعی در

روشگراندد تئورییا روش داده بنیاد -روش تحلیل عاملی اکتشافی

توزیعی در نظام آموزش عالی چگونه است؟
نظام آموزش عالی کدام است؟

جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتید (عضو هیئت علمی و حق التدریس) و کارکنان دانشگاه
فردوسی مشهد براساس جدول ذیل تشکیل میدهد:

جدول  .2جامعه آماری پژوهش

طبقه بندی منابع انسانی
واحدهای تابعه
ادبیات و علوم انسانی

اساتید هیئت علمی

اساتید حق التدریس

کارکنان (اداری ،خدماتی و )...

دانشجویان

601

59

46

49 31
1632

الهیات و معارف اسالمی

58

47

25

علوم اداری و اقتصادی

78

65

38

2713

علوم تربیتی و روانشانسی
منابع طبیعی و محیط زیست

37

60

30

1707

62

20

27

106

علوم ریاضی

43

37

33

1225

علوم ورزشی

34

70

21

286

کشاورزی

118

19

74

3476

مهندسی

174

121

72

5941

دامپزشکی

66

35

37

1185

معماری و شهرسازی

23

11

9

568

علوم /علوم پایه

101

68

43

سازمان مرکزی و واحد های تابعه

--------

جمع کل

4 86

-------720

007
1155

24 28

--------6 576 2

جامعه آماری بخش کمی پژوهش شامل  2739نفر(  4 86نفر هیئت علمی 720 ،نفر اساتید حق
التدریس 1155 ،نفر کارکنان) میباشد .که از این میان با توجه به حجم جامعه آماری و بر طبق
فرمول کوکران تعداد  384نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

یافتهها

برای سنجش روایی و پایایی اولیه پژوهش؛ پرسشنامه در اختیار  30نفر از خبرگان دانشگاه

فردوسی که شامل  10نفر اعضای هیئت علمی 10 ،نفر کارمند و  10نفر از مدیران و روسای
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دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت ،که خبرگان روایی صوری پرسشنامه را مورد تایید قرار
دادند .همچنین برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .برای این منظور پرسشنامه
در اختیار  30نفر از جامعه آماری بخش کمی قرار گرفت که با توجه به ضریب آلفای کرونباخ
به دست آمده پایایی پرسشنامه مورد تایید است.

جدول  .3میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
مقدار آزمون

مولفه

0 .80 0

فرهنگ
تصمیم گیری مشارکتی

0.853

توسعه کار گروهی ،جو اخالقی ،یادگیری

0.906

اعتماد

0.923

حمایت همه جانبه(ارتباط ،نگرش ،رفتار)

0.877

مأموریت چشم انداز و اهداف
بهبود قابلیت رهبری

0 .81 0
0.818

پایایی ترکیبی مدل :برای سنجش پایایی ترکیبی؛ پرسشنامه رهبری توزیعی در اختیار 384
نفر از نمونه آماری پژوهش قرار گرفت .معیار پایایی ترکیبی ،معیاری مدرنتر نسبت به آلفای
کرونباخ است که پایایی متغیرها را نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی شاخصهایشان
با یکدیگر محاسبه میکند .در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر متغیر بیشتر از  0/7باشد،
نشان از پایداری درونی مناسب مدل دارد (داوری و رضازاده .)39 13 ،پایایی ترکیبی هر یک از
متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیراست.

جدول  .4پایایی ترکیبی مدل

مولفه
فرهنگ

مقدار آزمون
0.868

تصمیم گیری مشارکتی

0.902

توسعه کار گروهی ،جو اخالقی ،یادگیری

0.926

اعتماد

0.945

حمایت همه جانبه(ارتباط ،نگرش ،رفتار)

0.916

مأموریت چشم انداز و اهداف

0.875

بهبود قابلیت رهبری

0.885

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،همه متغیرها دارای پایایی ترکیبی  0/7به باال هستند و
بنابراین از لحاظ پایایی ترکیبی نیز ،مدل مورد تائید قرار میگیرد.
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روائی پرسشنامه :برای سنجش روایی؛ پرسشنامه رهبری توزیعی در اختیار  384نفر از نمونه
آماری پژوهش قرار گرفت .مقادیر روایی همگرا برای تحقیق حاضر به شرح جدول زیراست.
جدول  .5روایی همگرای مدل

مقدار آزمون

مولفه
فرهنگ

0.623

تصمیم گیری مشارکتی

0.697

توسعه کار گروهی ،جو اخالقی ،یادگیری

0.644

اعتماد

0.812

حمایت همه جانبه(ارتباط ،نگرش ،رفتار)

0.732

مأموریت چشم انداز و اهداف

0.638

بهبود قابلیت رهبری

0.618

همانطور که مشاهده میشود ،مقدار  AVEهمه متغیرها بیشتر از  0/5است و این مورد به معنی
تائید روایی همگرای مدل است.
در پژوهش حاضر ،برای بررسی نرمال بودن دادههای متغیر وابسته ،از آزمون کولموگروف-
اسمیرنف استفاده شد .لذا فرض صفر و برهان به فرم زیر ارائه میگردند:

• فرض صفر ،خطای بیشتر از  ،0/ 05اگر در مقدار پارامتر ضریب معناداری یا معیار تصمیم،
خطا بیشتر از  0/ 05باشد ،این امر نشان از پذیرش فرض صفر دارد .یعنی دلیلی برای رد این فرض
که نمونه موردنظر از توزیع نرمال به دست آمده وجود ندارد و توزیع دادههای متغیر مربوطه،
نرمال است.

• فرض برهان ،خطای کمتر از  ،0/ 05اگر در مقدار پارامتر ضریب معناداری یا معیار تصمیم،
خطا کمتر از  0/ 05باشد ،این امر نشان از پذیرش فرض یک دارد .یعنی دلیلی برای پذیرش این
فرض که نمونه موردنظر از توزیع نرمال به دست آمده وجود ندارد و توزیع دادههای متغیر
مربوطه ،غیر نرمال است.

جدول .6نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرنف
مولفه
فرهنگ

مقدار آزمون

سطح معناداری

0.227

67 0 0.

0 .16 0

0 .20 0

0.202

0 .10 0

اعتماد

0.202

0.101

حمایت همه جانبه(ارتباط ،نگرش ،رفتار)

0.214

63 0 0.

مأموریت چشم انداز و اهداف

0.219

62 0 0.

بهبود قابلیت رهبری

0.202

0.101

تصمیم گیری مشارکتی
توسعه کار گروهی ،جو اخالقی ،یادگیری
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خروجی حاصل از نرم افزار آماری در خصوص نرمال بودن توزیع متغیرهای فرهنگ ،تصمیم-
گیری مشارکتی ،توسعه کار گروهی ،جو اخالقی ،یادگیری ،اعتماد ،حمایت همه جانبه(ارتباط،
نگرش ،رفتار) ،مأموریت چشمانداز و اهداف و بهبود قابلیت رهبری نشان میدهد که در سطح
معناداری  5درصد ،فرض صفر پذیرفته شده و دادهها از توزیع نرمالی برخوردار میباشند.

تحلیل عاملی :جهت اعتباریابی سازهای به عنوان تحلیل عاملی تائیدی یا تکنیک تلخیص

دادهها ،تفکیک و تجزیه متغیرهای پژوهش به مولفههای اصلی اگر این آزمون به درستی انجام
شود ،نشان دهنده این است که گویههای مندرج در هر عامل با یکدیگر همپوشانی و همبستگی
ریشهای باالئی در سنجش متغیرهای پژوهش با هم دارند و در عین حال گویههای تمیز دهنده
کمتر وجود دارند .در این تحقیق بر مبنای آزمون کرویت بارتلت ،در خصوص متغیرهای اصلی
تحقیق یعنی فرهنگ ،تصمیمگیری مشارکتی ،توسعه کار گروهی ،جو اخالقی ،یادگیری،
اعتماد ،حمایت همه جانبه(ارتباط ،نگرش ،رفتار) ،مأموریت چشم انداز و اهداف و بهبود قابلیت
رهبری که بر مبنای مقدار تقریبی مجذور کای اسکوئر در سطح معناداری قابل قبول قرار گرفته
اند ،از کفایت الزم در ماتریس همبستگی گویههای مربوطه در ساختار متغیرهای اصلی تحقیق و
یباشند .بنابراین گویههای
احراز اعتبار سازهای پرسشنامه تحقیق در جامعه آماری ،برخوردار م 
مندرج در هر عامل با یکدیگر همپوشانی و همبستگی ریشهای باالئی در سنجش متغیرهای اصلی
تحقیق دارند و در عین حال گویههای متمایزکننده و یا زائد نیز در ساختار متغیرهای اصلی
یگردد.
تحقیق ،به هیچ وجه مالحظه و مشاهده نم 

جدول  .7تحلیل عاملی و اعتبار گویههای مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق

متغیر

یکفایتنمونهبرداری
آلفا 
الکین

کیزر-مایر-

آزمون کرویت باتلت
مجذور

درجه

سط ح

کای

آزادی

معناداری

0 .73 0

435 . 546

3

000.0

تصمیم گیری مشارکتی

0.853

633.51

3

000.0

توسعه کار گروهی ،جو اخالقی،

0.759

459.7

3

000.0

اعتماد

0.869

1670.1

3

000.0

حمایت همه جانبه(ارتباط ،نگرش ،رفتار)

0.786

412 . 347

3

000.0

مأموریت چشم انداز و اهداف

0.872

8.6 4 47

3

000.0

بهبود قابلیت رهبری

0.793

459.7

3

000.0

فرهنگ

یادگیری
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ارزیابی مدل ساختاری :چین ،) 1998 ( 1سه مقدار  ،0/ 33 ،0/91و  0/ 67را به عنوان مقدار
مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی میکند (داوری و رضازاده .)39 13 ،اگر
ساختارهای یک مدل مسیری داخلی معین ،یک متغیر مکنون درونزا (متغیر وابسته) را با تعداد
معدودی (یک یا دو) متغیر مکنون برونزا شرح دهدR2 ،در سطح متوسط قابل پذیرش میباشد،
اما اگر متغیر مکنون درونزا متکی به چند متغیر مکنون برونزا باشد ،متغیر R2حداقل باید در
سطح قابل توجه قرار داشته باشد (آذر و همکاران .)19 13 ،

جدول  .8مقدار  R2متغیرهای وابستهی مدل
مولفه
رهبری توزیعی در نظام آموزشی

مقدار آزمون
0.881

همانطور که مشاهده میشود ،مقدار  R2رهبری توزیعی در نظام آموزشی  0.881میباشد که
طبق دستهبندی چین (  ،) 1998دارای مقدار  R2قوی است .در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل،
سه مقدار  0/ 15 ،0/ 02و  0/ 35تعیین شده است که به ترتیب نشان دهندهی قدرت پیشبینی
ضعیف ،متوسط و قوی مدل در قبال آن متغیر است (داوری و رضازاده.)39 13 ،
جدول  .9مقدار  Q2متغیر وابستهی مدل
مولفه
رهبری توزیعی در نظام آموزشی

مقدار آزمون
0.318

با توجه به مقدار  Q2به دست آمده برای متغیر وابستهی مدل که در جدول فوق نشان داده شده،
مشخص است که قدرت پیشبینی مدل برای متغیرهای وابسته در سطح قوی قرار دارد.

ارزیابی مدل کلی :سه مقدار  0/ 25 ،0/ 01و  0/ 36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی

برای  GOFمعرفی شده است .به این معنی که در صورت محاسبهی مقدار  0/ 01و نزدیک به آن
برای  GOFیک مدل ،میتوان نتیجه گرفت که برازش کلی آن مدل در حد ضعیفی است و باید
به اصالح روابط بین سازههای مدل پرداخت .برای مقادیر  0/ 25و  0/ 36برازش کلی مدل در

سطح قابل قبول قرار دارد (وتزلس و همکاران .)9002 ،2با توجه به توضیحات داده شده ،مقادیر

اشتراکی ( )Communalityو  R2متغیر وابستهی مدل و نیز میانگین این دو معیار به صورت
یگردد.
جدول  10ارائه م 

Chin
Wetzels et al

1
2

16
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جدول  .01مقادیر اشتراکی و  R2متغیرهای وابستهی مدل
مقادیر اشتراکی

مولفه
رهبری توزیعی در نظام آموزشی

0.318

مقدار R2
0.881

مقدار  GOFبرای مدل کاالی بادوام این پژوهش برابر با  0.529محاسبه شده که نشان از برازش
کلی قوی و بسیار مناسب مدل دارد .با توجه به برازش قوی مدل کلی ،حال میتوان به بررسی
فرضیات تحقیق پرداخت.

بحث ونتيجهگيري

شکل .1ضرایب مسیر فرضیههای پژوهش

در قسمت آمار توصیفی با توجه به نتایج به دست آمده میتوان دریافت که  24درصد از افراد
پاسخگو  30تا  35سال 30 ،درصد افراد  35تا  40سال 27 ،درصد افراد  40تا  45سال و  91درصد
باالی  45سال هستند .با توجه به نتایج میتوان دریافت که بیشتر افراد مورد بررسی دارای سن 35
تا  40سال هستند .همچنین میتوان دریافت که  75درصد از افراد پاسخگو مرد و  25درصد از
افراد پاسخگو زن میباشند ،بنابراین بیشتر افراد مورد بررسی مرد هستند.همچنین با توجه به نتایج
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به دست آمده میتوان دریافت که میزان تحصیالت  20درصد افراد پاسخگو لیسانس 27 ،درصد
افراد پاسخگو فوق لیسانس 53 ،درصد افراد پاسخگو دکتری میباشد ،بنابراین مدرک بیشتر
افراد مورد بررسی دکتری میباشد .و درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده میتوان دریافت
که میزان سابقه کار  25درصد افراد پاسخگو کمتر از  10سال 24 ،درصد افراد پاسخگو بین 10
تا  15سال 62 ،درصد افراد پاسخگو بین  15تا  20سال و  25درصد افراد پاسخگو  20سال به باال
یتوان دریافت که بیشتر افراد دارای سابقه  15تا  20سال هستند.
می باشد .با توجه به نتایج م 
در قسمت آمار استنباطی با توجه به فرضیه اول که به ارتباط عامل فرهنگ با عملکرد نظام
آموزش عالی میپردازد .نتایج نشان داد که این فرضیه مورد تایید میباشد و همچنین با نتایج نظر
دفور و اکر( )1029و کوتون(  ) 2018همسو میباشد .فرهنگ سازمانی یکی از ابعاد رهبری توزیع
شده میباشد در واقع در طول مسیر تاریخی سازمان شکل میگیرد ،و شامل ارزشها ،اعتقادات
و هنجارهای حرفه آموزش و تدریس می باشد .فرهنگ سازمانی بر اساس فرضیات ،اعتقادات،
ارزشها و عادت ها و هنجار های سازمانی مانند اینکه کارکنان چگونه فکر احساس و عمل می-
کنند شکل میگیرد .با توجه به فرضیه دوم که به ارتباط تصمیم گیری مشارکتی با عملکرد نظام
آموزش عالی میپردازد .نتایج نشان داد که این فرضیه مورد تایید میباشد و همچنین با نتایج
محمیدان(  ) 2019و جانگز(  )2 019همسو میباشد .در الگوی توزیع شده از رهبری تصمیم گیری
از حالت سلسله مراتبی به الگوی دو جانبه انتقال مییابد ،چون در این شیوه از رهبری اساتید در
تصمیم گیری مشارکت دارند .هم چنین در این شیوه تصمیمگیری پشت در های بسته کاهش
می یابد و با ایجاد یک روند شفاف داده های ورودی را از منابع مختلف به دست می آورد که
در نهایت به بهبود تصمیم گیری منجر می شود .تصمیم گیری شامل مشارکت دادن اساتید در
اتخاذ تصمیمات دانشگاه و پاسخگویی در قبال انجام این تصمیمات می باشد ،تصمیم گیری در
دانشگاه باعث می شود که عالوه بر اعضای هیات علمی ،مدرسه نیز در قبال پیشرفت تحصیلی
دانشجویان و توسعه دانشگاه خود را پاسخگو ببینند .با توجه به فرضیه سوم که به ارتباط توسعه
کارگروهی،جواخالقی،یادگیریبا عملکرد نظام آموزش عالی میپردازد .نتایج نشان داد که این
فرضیه مورد تایید میباشد و همچنین با نتایج لیانگ و همکاران(  ) 2019همسو میباشد .این بعد
از رهبری توزیع شده به طور مستقیم به بلوغ فکری و ارزشیابی کارکنان مربوط می شود .در
واقع این بعد از رهبری بیان میدارد که افزایش موفقیت دانشجویان نیازمند این است که هر
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شخص بالغی در دانشگاه که با دانشجویان و یادگیری سازمانی سروکار دارد ،خود او باید یاد
بگیرد و رشد کند ،یعنی فرد در حال یادگیری مداوم باشد .با توجه به فرضیه چهارم که به ارتباط
ماموریت ،چشم انداز و اهداف با عملکرد نظام آموزش عالی میپردازد .نتایج نشان داد که این
فرضیه مورد تایید میباشد و همچنین با نتایج بولدن (  ،) 2019مک بث (  ،) 2018هالینگر و هک
(  ) 2018و نیومن و سیمونس (  ) 2018همسو میباشد .ماموریت دانشگاه شامل ادراک اعضای
هیات علمی و کارکنان از اهداف و دستورالعمل های آشکار و ضمنی دانشگاه می باشد .اهداف
و چشم اندازهای دانشگاه به جهت گیری دانشگاه در مسیر مشخص و طراحی شده اشاره دارد،
این بعد از رهبری توزیع شده به میزان درگیری اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در
طراحی و تدوین ماموریت ،اهداف و چشم انداز دانشگاه با هدف مشارکت در اثربخش کلی
دانشگاه اشاره دارد .با توجه به فرضیه پنجم که به ارتباط اعتماد  با عملکرد نظام آموزش عالی
میپردازد .نتایج نشان داد که این فرضیه مورد تایید میباشد و همچنین با نتایج منرز( ) 2019
همسو میباشد .موضوع دیگری که در حوزهی رهبری توزیع شده مطرح است بحث اعتماد
است که خود نشات گرفته از فضای تعاملی و مبتنی بر همکاری حاکم بر دانشگاه است که
چارچوب رهبری توزیع شده را اعمال میکنند .به اعتقاد پژوهشگران اعتماد ،مفهوم سازی و
تعامالت اجتماعی مولفههای مهمی برای ترکیب اعمال رهبری توزیع شده هستند در واقع این
مولفه حاکی از ارتباطات افراد در گروه و سازمان و به نوعی نمایانگر شبکهی اجتماعی است که
در راستای ویژگی ظهوریافتگی رهبری توزیع شده میباشد .با توجه به فرضیه ششم که به ارتباط
حمایت همه جانبه با عملکرد نظام آموزش عالی میپردازد .نتایج نشان داد که این فرضیه مورد
تایید میباشد و همچنین با نتایج جیمز(  ) 2019و هالپیا و همکاران(  ) 2018همسو میباشد .حمایت
همه جانبه یکی از کارکردهای اصلی رهبری و به ویژه رهبری توزیع شده است که هدف از آن
کمک به افراد در داخل و خارج سازمان (مسائل شخصی و حرفهای) می باشد .به طور کلی
حمایت یکی از کارکرد های مهم رهبری است که مدیران میتوانند آن را در حوزه کاریشان
متناسب با شرایط توزیع کنند.

با توجه به فرضیه هفتم که به ارتباط بهبود قابلیت رهبری  با عملکرد نظام آموزش عالی می-

پردازد .نتایج نشان داد که این فرضیه مورد تایید میباشد و همچنین با نتایج شپرد ( ،) 2019
المبرت(  ) 2018و واترز و همکاران(  ) 2015همسو میباشد .این بعد به این نکته اشاره دارد که
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رهبری دانشگاه چگونه تعریف و ارائه میشود و چگونه با دیگران در فرایند رهبری ارتباط
برقرار میکند .در فرایند رفتارهای رهبری تمامی رهبران دانشگاه در فرایند رهبری ،با یکدیگر
در ارتباط و همکاری متقابل هستند.
بنابراین در یک جمع بندی کلی از نتایج آماری میتوان گفت که در حال حاضر به منظور
تغییرات در موسسات آموزش عالی و دانشگاهها ،بر نقش رهبري كارآمد و اثربخش به عنوان
یک عنصر کلیدی برای ایجاد تحوالت خالقانه در امر آموزشی تأکید می گردد .به بياني ديگر،
نقشهاي مديريتي ،ديگر در برابر چالشهاي نوين آموزشي كافي نبوده و مديران بدون ترديد
در اين موقعيت پر از چالش ،نيازمند ابزاري با عنوان «مهارت رهبری کردن» هستند .رهبری در
آموزش عالی به عنوان استفاده موثر از منابع موجود ،سیستمها و روش های موجود برای دستیابی
یشود .به گونهای که اجرای آن شامل جذب
به اهداف دانشگاه و اجرای وظایف آن تفسیر م 
پرسنل دانشگاهی متعدد برای مدیریت پیشرفت تحصیلی دانشگاهی به منظور برجسته کردن نقش
دانشگاه ها در جامعهای دانش محور است.
رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیردستان به نحوی که آنها بهصورت داوطلبانه و از روی رغبت
نشدهای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند .برخی از
تهای از پیش تعیی 
فعالی 
یکنند .یکی از انواع شیوههای رهبری،
بنظران ،رهبری را یکی از وظایف مدیران قلمداد م 
صاح 
رهبری توزیعی است ،در یک اصطالح کاربردي ،رهبـري تـوزیعی به واسطه تعامل پویا بین
رهبران ،پیروان و فعالیتهاي رهبري مشـخص مـیشـود.
در مراکز آموزش عالی فعالیتهاي رهبري میتواند توسط افرادي به غیراز مدیر نیز انجام شود.

اين فلسفه به عنوان راهي براي بهبود آموزش ،بر فرآيند ياددهي يادگيري در دانشگاهها میتواند
تاثير داشته باشد و همچنين اصالحات آموزشي در دو دهه اخير فشارهاي فزايندهاي بر رهبران
دانشگاهها تحميل نموده است .در اين عصر مبتني بر قابليت پاسخگو يي  ،رهبران مجبورند
تفكراتشان را تغ يي ر داده و مهارتهاي رهبري را در سراسر آموزش عالی توسعه بخشند و از اين
طريق ميتوانند مدل توزيع شدهاي از اثربخشي آموزش عالی را به منصه ظهور برسانند.
منابع

آریان فر ،خسرو؛ نویدی نکو ،رضا؛ فرهی نژاد ،محمد .)19 13 ( .بررسی سبک رهبري توزیعی و تأثیرات آن بر رفتار
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شهروندي سازمانی و احساس خودکارامدي معلمان (مطالعه موردي  :دبستان هاي پسرانه شهر تهران) .آینده

پژهشی مدیریت. 67 - 77 ،)2-1( 23 ،

بحرینی زاد ،منیژه .)59 13 ( .ارزیابی تطبیقی وفاداری به مقصدگردشگری مبتنی بر گراندد تئوری.
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارس.

بردبار ،سمیه .)69 13 ( .بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی مدیران با خوش بینی تحصیلی و استرس

شغلی دربین معلمانزن مقطع متوسطه دوم ناحیه یک شهرستان ارومیه در سال تحصیلی - 96
 931.5 پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاهارومیه.

جعفری ،مهرنوش؛ شجاع ،فرشته؛ علی محمد زاده ،خلیل .)69 13 ( .رهبری توزیعی ،رویکردی جدید برای رفتارهای
خود جوش در بیمارستان ها .راهبردهای مدیریت در نظام سالمت.801- 117 ،)2(2 ،

حسنقلی پور ،حکیمه؛ قلی پور ،آرین؛ محمدی قاضی محله ،مهدی؛ روشندل اربطانی ،طاهر .)9 138 ( .الزامات،

ضرورت ها و مکانیزم های تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت .مدیریت بازرگانی- 60 ،)6(2 ،
. 41

حسنی ،رفیق؛ نعمتی ،سمیه .)49 13 ( .تهیه و برازش مدلی برای بررسی تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر ابعاد

توانمندسازی منابع انسانی در مدرسه های متوسطه شهر سنندج .نوآوری های مدیریت آموزشی،)4( 10 ،
. 31 - 47

رسولی ،سمانه؛ نیک پی ،ایرج؛ فرح بخش ،سعید .)69 13 ( .تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با

میانجیگری عزت نفس سازمانی در مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم آباد .مدیریت و برنامه ریزی د ر نظام
یآموزشی، .301- 132 ،)1( 10
ها 

طالبی ،بهنام؛ نظری ،نیره؛ سودی ،حورا .)59 13 ( .ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران.
رهیافت. 113 - 130 ،) 65 (62 ،

غالمی ،خلیل؛ صحرانورد نشتیفانی ،یونس؛ عزیزی ،نعمت اهلل  .)39 13 ( .بررسی وضعیت رهبري توزیع شده در
يرهبريومدیریت آموزشی 23 -84 ،)1(1 ،.
ش  ها 
مدارسمتوسطه شهر سنندج .پژوه 

قاضی طباطبایی ،محمود؛ یوسفی افراشته ،مجید؛ صیامی ،لیال .)29 13 ( .بررسی رویکردهاي یادگیري و چگونگی
ي در 
ش  و برنامه ریز 
گرایش به آن ها در دانشجویان :کاربردي از پژوهش آمیخته .فصلنام ه پژوه 

آموزش عالی. 27 - 50 ، 70 ،

قنبری ،سیروس؛ همتی ،مدینه؛ قمری وفا ،کبری .)59 13 ( .وضعیت استفاده از سبک رهبری توزیعی توسط
مدیران مدارس متوسطه شهر همدان .اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم

تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعیایران ،قم ،دبیرخانه دائمی کنفرانس.
ک بنی ،فخرالسادات ؛ قنبري ،الهه .)49 13 ( .سبک رهبري توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس.
نصیري ولی 
پژوهش هایتربیتی 110 - 132 ،) 31 (2 ،.
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 وضعیت رهبری توزیعی و ابعاد آن در.)79 13 ( . مهدی، عادل؛ معینی کیا، مریم؛ زاهدبابالن،همدانی زاده
، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی.مدارس متوسطه دخترانه شهر اردبیل
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