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چکیده
پژوهش حاضر ،باهدف بررسی رابطه رهبری توزیعشده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دورة متوسطة شهر
تهران صورت گرفته است .روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری دادهها توصیفی از نوع
همبستگی بود .جامعة آماری شامل کلیة مدارس دولتی دوره متوسطة (پسرانه و دخترانه) شهر تهران در سال
تحصیلی  – 74به تعداد  242مدرسه بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  92مدرسه بهعنوان نمونه انتخاب
شدند و درنهایت  396پرسشنامه جمعآوری گردید .روش نمونهگیری در این پژوهش ،روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای است .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه رهبری توزیعشده ایلمور ( )2662و
پرسشنامه محقق ساخته اعتماد سازمانی بر مبنای مؤلفههای اعتماد سازمانی الونن و همکاران ( )2669استفاده
شده است .جهت تعیین روایی پرسشنامه ،از روایی محتوا و سازه استفاده شد .همچنین پایایی پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (رهبری توزیعشده « »6/74و اعتماد سازمانی « )»6/72ارزیابی شد .یافتههای
پژوهش نشان داد که وضعیت رهبری توزیعشده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دورة متوسطه شهر تهران باالتر
از حدّ متوسّط و میانگین فرضی قرار دارد .همچنین ،بین متغیر رهبری توزیعشده و اعتماد سازمانی دبیران و کلّیة
مؤلفههای آنها رابطة مثبت و معناداری وجود دارد ( .)P< 6/62و درنهایت مؤلفههای فرهنگ مدرسه و تجارب
رهبری سهم معناداری در پیشبینی متغیر مالک اعتماد سازمانی دبیران دارند ( .)β= 0/73 ,6/36با توجه به
یافتههای پژوهش ،توجّه مدیران به رهبری توزیعشده عامل مهمی در گسترش اعتماد سازمانی است .مدیران باید
با تشویق دبیران به مشارکت در تصمیمات آموزشی و غیر آموزشی و با توزیع رهبری در بین آنان ،اعتماد را در
بین سازمان گسترش دهند .همچنین ،سیاستگذاران نظام آموزشی ،باید در مدارسی که از فرهنگ مشارکتی و
توسعه در مدرسه حمایت میکنند ،رهبری توزیعشده را در مدرسه ایجاد کنند.
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مقدمه
سازمانی که در آن روح اعتماد حاکم است ،همواره برای بقای خود با مشکالت موجود ،در
ارتباط با محیط خارجی و داخلی سازمان مبارزه میکند و برای ادامه حیات خود قادر است
به اهداف و مقاصد خود دست یابد ،موانع را شناسایی کرده و آنها را از پیش پای خود
بردارد (فدوی و همکاران .)2394 ،اعتماد کلید اصلی برای توسعة روابط بین فردی به شمار
میرود .بررسیها نشان میدهد که اعتماد ،اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کرده و
روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد (معمارزاده طهران و خدایی
محمودی .)2392 ،سلیگمن )2779( 2معتقد است که توجه فزاینده به اعتماد ،بهعنوان پاسخی
به این واقعیت است که در شرایط کنونی ،ما به اعتماد وابستهایم تا وقتیکه سازمان دچار
عدم اعتماد است ،این ضعف را جبران کنیم .بهعالوه اعتماد سازمانی ،مشارکت در
تصمیمگیری را افزایش میدهد و محیط کاری مولدی را ایجاد میکند .این عقیده که اعتماد
در محیطهای کاری بهعنوان عامل اصلی بالقوهای است که منجر به بهبود عملکرد سازمانی
میشود و میتواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد ،نیز بهسرعت موردتوجه
قرارگرفته است .ایجاد محیطی که دارای اعتماد سازمانی است ،تأثیرات مثبت زیادی برای
سازمانها دارد؛ برعکس ،هزینههای بیاعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و
مشارکت ،خطرپذیری به خاطر رفتارهای نامناسب ،کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل،
میتواند سنگین باشد (پاستیت و المسا .)2669 ،2سِد لک )2772( 3استدالل میکند وقتی
سازمانها با یک بحران مواجه میشوند اعتماد بهعنوان امر حیاتی قلمداد میگردد زیرا
موجب همکاری ،مشارکت و ارتباط واقعی میگردد که این امر الزمه واکنش قابل انطباق
با شرایط و وضعیت نامطمئن و ناپایدار بوده است (فدوی و همکاران .)2394 ،باوجوداینکه
در  22سال گذشته اعتماد بهمنزله عنصری حیاتی در موفقیت سازمانها در کانون توجه
مطالعات سازمانی قرار گرفته است (مولرینگ 4و همکاران ،)2664 ،اما میتوان این افزایش
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چشمگیر تحقیقات در زمینه اعتماد را به این واقعیت نسبت داد که سازمانها از کمبود اعتماد
در بین مدیران و کارکنان خود رنج میبرند .لذا بایستی راهحلهایی بهمنظور رفع این مشکل
ارائه کرد ،مشکلی که اگر به آن توجهی نشود ،در آینده ممکن است زمینه بسیاری از
مشکالت را در سازمانها فراهم آورد .رویکردهای سنتی به رهبری باعث ایجاد موانعی در
اعتماد و پیامدهای جانبی کارکنان سازمان میشود درحالیکه رویکردهای جدید به رهبری
در اعتمادسازی و افزایش سایر پیامدهای مطلوب سازمانی عاملی محوری و اساسی به شمار
میرود .رهبری توزیعشده بهعنوان سبکی نوین در مدارس ،با کاهش کنترل بوروکراتیک
در جهت همکاری کارکنان با یکدیگر ،نقش مهمی در اعتماد سازمانی افراد دارد .بنابراین
سطح اعتماد در مدارس ،میتواند متأثر از میزان درک رهبری توزیعشده در مدارس باشد
که عالوه بر افزایش سطح اعتماد ،رهبری توزیعشده باعث افزایش کارآمدی ،رضایت
شغلی ،خوشبینی تحصیلی معلم و افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان گردد .با توجه به
اینکه تحقیقات اندکی در این مورد در ایران و خارج از کشور در ارتباط بین این دو متغیر
صورت گرفته است و به دلیل نقش بیبدیل آموزشوپرورش در توسعه همهجانبه جامعه ما،
به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که بین رهبری توزیعشده و
اعتماد سازمانی دبیران شهر تهران چه رابطهای وجود دارد؟ رهبری توزیعشده بهعنوان
پدیدهای تعریف میشود که در آن فعالیتهای رهبری توسط یک نفر انجام نمیشود بلکه
در میان افراد مختلف و گروههای کاری تسهیم میشود (استوری .)2664 ،بنت 2و همکاران
( )2663بیان میدارد که رهبری توزیعشده انجام دادن کارها توسط یک نفر یا مجموعهای
از افراد که به سازمان یا گروههای دیگری خدماتدهی کنند ،نیست .رهبری توزیعشده بیش
از آنکه شخصی و بهصورت منفرد باشد فعالیتهای گروهی را شامل میشود که در ارتباط
باهم صورت میگیرد .این شیوه از رهبری در منابع مختلفی تبلور مییابد و حول یک موضوع
و در ارتباط باکسانی که مهارت و خالقیت دارند شکل میگیرد .این شیوه پیشنهاد میکند
که رهبری و قدرت در مدرسه میتواند در میان روابط ساختار سازمانی توزیع شود و میتواند
1. Bennett
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و بهعنوان نتیجه اشکال متعدد فعالیتهای مشترک اعضای سازمانی جلوه کند .فرضیه اصلی
در این موقعیت این است که قدرت میتواند بهطور بالقوه به تمام اعضای سازمان نسبت داده
شود و هر عضو سازمان میتواند در شرایط خاص یک رهبر بهحساب آید (هریس.)2667 ،
در رهبری توزیعشده ،مدیر هنوز در نقش اصلی خود باقیمانده و نقش معمار مدرسه را بر
عهده دارد (الشوِی .)2663 ،2مدیری مدرسه باهدف شکلگیری رفتار مشارکت جویانه در
افراد و هدایت مدرسه و معلمان در جهت فرآیند تغییرات آموزشی ،گروههای رهبری را
شکل میدهد (هریس .)2663 ،یکی از جنبههای اصلی رهبری توزیعشده درک و شناخت
افرادی است که در فرآیند توزیع رهبری درگیر هستند .لذا تصمیمگیریها از گروه
شروعشده و افرادی که در گروه هستند و قرار است که تصمیمات را اجرا نمایند ،شناسایی
میشوند (هریس .)2662 ،مک بِث )2662( 2بیان میدارد که رهبری توزیعشده وسیلهای در
جهت توسعه ظرفیت مدرسه و کاهش بار کاری فرد مسئول (مدیر) مدرسه فراهم میکند و
افراد را در انجام دادن کارهایی که تنها فرد مسئول میتواند آن را انجام دهد آزاد و مختار
میگذارد؛ بنابراین ظرفیت آنها فراتر از انجام کارها بهتنهایی ،توسط فرد مسئول است .این
شیوه زمینه را برای بازیابی نیروی جوانی کارکنان از طریق افزایش احترام حرفهای فراهم
میکند و شرایط را برای دانشآموزان و افزایش موفقیت آنها مهیا میکند (ریورز.)2626 ،3
ایچر )2663( 4بیان میدارد که در این پارادایم نوین ،رهبر مدرسه دستور و فرمان نمیدهد،
بلکه کار را از طریق دیگران و تسهیم قدرت با آنها انجام میدهد و برای همه افراد مدرسه،
اطالعات و دادههایی در باب برنامهها ،عملیات و رویههای کاری مدرسه فراهم میآورد .در
این سبک رهبری ،اثربخ شی مدارس چندان به عمل قهرمانانه فردی وابسته نیست بلکه بیشتر
به تجارب مشارکتی و تسهیم شده در سراسر مدرسه بستگی دارد .در ایده رهبری توزیعشده
مدیران اجازه دارند که به جایگاه رسمی و نقشهای غیررسمی افراد توجه نماید و درواقع
بحث مسئولیت رهبران مدرسه را مطرح سازند .ازاینرو شاید این مسئله ایجاد شود که افراد
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چگونه مسئولیتهای توزیعشدهی رهبری که منجر به بهبود آموزش ،ایجاد هنجارهای
اعتماد ،افزایش همکاری و حمایت از بالندگی معلمان میشود را به نحو احسن انجام دهند
(هیلر و فایرستون2772 ،2؛ به نقل از احمدی .)2372 ،در همین راستا هریس ( )2662بیان
میدارد که بحث مسئولیت و پاسخگویی در مدرسه یک بحث گروهی و جمعی است و در
صورت موفقیت و یا شکست رهبری توزیعشده تمامی اعضای مدرسه ازجمله معلمان و
کارکنان (نه مدیر بهتنهایی) پاسخگو هستند .ایلمور ( )2666نیز بیان میدارد که رهبری
توزیعشده بدین معنا نیست که یک فرد در قبال عملکرد کلی مدرسه مسئول است ،بلکه
رهبران باید فرهنگ انتظارات مرتبط با دانش و مهارتها را خلق نمایند و افراد را برای
مساعدت در راستای نتایج جمعی مسئول نمایند .بااینوجود ،اکثر پژوهشگران اذعان دارند
که رهبری توزیعشده ابزاری برای تجزیهوتحلیل نمودن عمل رهبری در مدرسه است و
نمیتوان آن را به شیوه خاصی از رهبری تقلیل داد (بن نت ،وایس ،وود و هاروی،2663 ،
ایلمور2777 ،؛ گروون2663 ،؛ اسپیالن و همکاران 2662 ،به نقل از بن نت و همکاران،
 .)2663با این توصیفات رهبری توزیعشده مترادف با کار گروهی میشود که شامل
تالشهای جمعی است که در آن تمامی افرادی که عالقهمند به مشارکت هستند تالش خود
را یکی میکنند تا بافتی معنادار و فرصتهای مناسبی را برای یادگیری ایجاد کنند .در این
راه وظایف معلمان تنها ماندن در محیط محدود مدرسه نیست ،بلکه آنها بهوسیله مشارکت
در ایجاد اجتماعات حرفهای یادگیری از محیط کالسی خود فراتر میروند .کاتزن میر و
مولر ( )2662به نقل از کندی ( )2669میگویند که این شیوه از رهبری تمام اعضای سازمان
را ملزم به همکاری با مدرسه میکند تا با مشارکت در نقشهای رهبری در حیطههایی که
صالحت و مهارت دارند و در مورد موفقیت تحصیلی دانشآموزان پاسخگو باشند .این
بیانات با دیدگاه ایلمور ( )2666در مورد رهبری توزیعشده که میگوید مدیران نباید همیشه
بهعنوان کانون ثقل کارها در مدرسه باشند ،همخوانی دارد.

1. Hiller & Fireston
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در جدول شماره ( )2اسامی محققان این حوزه به همراه مؤلفههای شناختهشده توسط
آنان ذکر گردیده است.
جدول  .1ابعاد رهبری توزیعشده از دید صاحبنظران این حوزه
محققان

ابعاد رهبری توزیعشده

هریسون ()2662

مأموریت ،تصمیمگیری توزیعشده ،فرهنگ مدرسه ،تجارب رهبری

ماتر)2664( 2

فرهنگ مدرسه ،تجارب رهبری

ایلمور ()2664
دیویس)2667( 2
اسپیالن و شِرِر)2664( 3

تصمیمگیری توزیعشده ،تجارب رهبری ،فرهنگ مدرسه ،ارزیابی و توسعه
حرفهای ،چشمانداز و اهداف
سازمان مدارس ،چشمانداز مدارس ،فرهنگ مدرسه ،برنامههای آموزشی،
مصنوعات و ابزارها ،رهبری معلمان ،رهبری مدیران
مأموریت چشمانداز و اهداف ،تصمیمگیری توزیعشده ،فرهنگ مدرسه،
تجارب رهبری

هالینگری)2663( 4

مأموریت ،چشمانداز و اهداف ،تصمیمگیری توزیعشده

اسپیالن ،هالورسون و دایموند ()2664

مأموریت ،چشمانداز و اهداف ،فرهنگ مدرسه

هافمن و جیکبسن)2662( 2

مأموریت ،چشمانداز و اهداف ،مسئولیت مشترک ،فرهنگ مدرسه

فیورا ()2662
گوردون ()2662
فیلیپس ()2662
لوسیا)2664( 0

مأموریت ،چشمانداز و اهداف ،تصمیمگیری مشترک ،فرهنگ مدرسه،
تجارب رهبری
مأموریت ،چشمانداز و اهداف ،ارزیابی و توسعة حرفهای ،فرهنگ مدرسه،
تجارب رهبری
مأموریت ،چشمانداز و اهداف ،تصمیمگیری توزیعشده ،فرهنگ مدرسه،
تجارب رهبری
تصمیمگیری توزیعشده ،فرهنگ مدرسه ،تجارب رهبری

مرکز پژوهش و توسعة آموزشی دلوار تصمیمگیری مشترک ،توسعة حرفهای ،حمایت توزیعشده ،تجارب رهبری،
(به نقل از یاسینی)2372 ،
احمدی ()2373

مأموریت ،چشمانداز و اهداف ،فرهنگ مدرسه ،رهبری منسجم
تعامل مبتنی بر اعتماد ،تصمیمگیری مشترک ،فرهنگ مدرسه ،تجارب
رهبری ،ارزیابی و توسعة حرفهای ،چشمانداز ،مأموریت و اهداف

1. Mutter
2. Davis
3. Sherer
4. Hallinger
5. Huffman & Jacobson
6. Lucia
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پیشینه پژوهش در ادامه بررسی شده است:
یاسینی ( )2372در رساله دکتری خود با هدف آزمون الگویی برای تبیین پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بر اساس سبک رهبری توزیعشده با استفاده از مدل معادالت
ساختاری نشان داد که سبک رهبری توزیعشده بر اعتماد سازمانی در مدارس تأثیر
قابلتوجهی دارد .وی همچنین معتقد است که وجود رابطه بین رهبری توزیعشده و اعتماد
در مدارس یک رابطه دوسویه است؛ بهطوریکه در جهت استقرار رهبری توزیعشده به
حداقل اعتماد سازمانی در مدارس نیاز است و از سوی دیگر این سبک رهبری سبب افزایش
اعتماد سازمانی در بین کارکنان مدرسه خواهد شد .شفیع پورمطلق و همکاران ( )2376بدین
نتیجه رسیدند ،مادامیکه معلمان در مدارس اعتماد سازمانی داشته باشند ،به سازمان و
همکاری خویش دلبستگی پیدا کرده و راندمان کاری آنها افزایش مییابد و هنگامیکه
مدیران در تصمیمگیریها ،معلمان را مشارکت دهند ،بهرهوری آنان بهبود مییابد تا جایی
که تدریس کارآمد و اثربخشی برای دانشآموزان خواهند داشت .پریستراتانا و همکاران
( ،)2624در تحقیق خود تحت عنوان «معادله ساختاری رهبری توزیعشده» نشان داد که سه
عامل اعتماد سازمانی ،خالقیت و همکاری نقش مهمی در استقرار رهبری توزیعشده در
مدارس دارند .که متغیر اعتماد سازمانی بیشترین تأثیر را بر رهبری توزیعشده دارد .این تأثیر
هم بهصورت مستقیم و بهصورت غیرمستقیم با نقش میانجیگری خالقیت و مشارکت در
استقرار رهبری توزیعشده نقش دارد .آنها پیشنهاد میکنند که مدیران مدرسه این الگوی
مفهومی را بهعنوان راهنمایی برای امور اجرایی خود در مدرسه بکار گیرند .یافتههای پژوهش
گلدینگ و والتن )2624( 2نشان داد که رهبری توزیعشده میتواند به نوآوری در خدمات
کتابخانه و هدایت توسعه خدمات کتابخانهای با غیررسمی کردن رویکردهای سلسله مراتبی
رهبری و آزادی بیشتر به کارکنان برای تصمیمگیری ،منجر شود .بیسیوگلو و همکاران
( )2622نشان دادند که رهبری توزیعشده سهم مهم ،مثبت و معناداری بر اعتماد سازمانی
معلمان دارد .آنها معتقدند که سیاستگذاران نظام آموزشی باید در مدارسی که از فرهنگ
1. Goulding & Walton

32

فصلنامه سال چهارم ،شماره  ،31پاییز 69

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

مشارکتی حمایت میشود رفتارهای مرتبط با رهبری توزیعشده در مدارس را ایجاد کنند.
اسمیلی و همکاران ( )2669در مطالعه خود بر روی رابطه بین رهبری توزیعشده و اعتماد در
مدرسه دریافت که اعتماد در مدرسه به چگونگی درک رهبری توزیعشده و شیوه پذیرش
آن از سوی کارکنان مدرسه وابسته است .بر این اساس سطح اعتماد متأثر از میزان درک
رهبری توزیعشده است .همچنین دریافتند که عالوه بر افزایش سطح اعتماد در مدرسه،
رهبری توزیعشده باعث افزایش کارآمدی معلم ،رضایت شغلی و تمایل معلمان به ماندگاری
میشود .همچنین انجمن ملّی مدارس راهنمایی آمریکا ،)2663( 2همراستا با پژوهش اسمیلی
و همکاران ( )2669در زمینه رابطه رهبری توزیعشده و سطح اعتماد در مدرسه بیان داشت
که توزیع قدرت و تجارب رهبری در مدرسه میان معلمان و مدیران باعث میشود
دستاوردهای سازمانی ازجمله سطح اعتماد ،خودکارآمدی معلمان و تمایل به ماندگاری در
مدرسه افزایش یابد .هِک و هلینگر )2626( 2در پژوهشی با عنوان «اثرات درازمدت رهبری
توزیعشده بر بهبود مدرسه» نشان دادند که رهبری توزیعشده از طریق ایجاد تغییر در سبک
رهبری موجود و ظرفیتسازی برای تغییرات مدارس نقش غیرمستقیمی در بهبود یادگیری
دانش آموزان دارد .و همچنین اثراتی بهصورت غیرمستقیم و در درازمدت بر بهبود مدارس
خواهد گذاشت .انگل-سیلوا )2667( 3بیان میکند که در همه مکانهایی که از رویکرد
رهبری توزیعی استفاده میکردند رهبران پنهانی برای انجام فعالیتهای مدرسه وجود داشتند
و بر اساس روابط کاری در بین تیمهای رسمی و غیررسمی سرعت تصمیمگیری آگاهانه و
خوب افزایش یافته بود .همچنین نتایج نشان داد که از مزیتهای عمده این رویکرد ،یک
چشمانداز و رسالت مشترک است که باعث میشود نتیجه کار تیمی بسیار موفقتر از تالش-
های فردی باشد .طبق نتایج بهدستآمده برخی از چالشهای رویکرد رهبری توزیعی در
اجرای آن ،برخی دیگر ناشی از ابهام نقش ،از دست دادن قدرت و چالشهای ذاتی که در
همکاریهای مشترک وجود دارد ،است.
1. National Middle School Association
2. Heck & Hallinger
3. Engel-Silva
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الگوی مفهومی پژوهش
مأموریت و
چشمانداز
اعتماد جانبی

فرهنگ مدرسه
تصمیمگیری

رهبری

اعتماد

مشترک

توزیعشده

سازمانی

اعتماد عمودی
اعتماد هنجاری

ارزیابی و
توسعة حرفهای
تجارب رهبری
شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

با توجّه به موارد اظهارشده ،هدف از این پژوهش ،بررسی رابطة رهبری توزیعشده
مدیران و اعتماد سازمانی دبیران مقطع متوسّطة شهر تهران است .بنابراین با توجّه به هدف
پژوهش ،پرسشهای زیر مطرح میگردند:
.2

وضعیت رهبری توزیعشده مدیران مدارس دولتی مقطع متوسّطة شهر تهران چگونه است؟

.2

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

.3

آیا بین رهبری توزیعشده و اعتماد سازمانی دبیران مدارس دولتی مقطع متوسّطة شهر تهران
رابطه وجود دارد؟

.4

آیا مؤلفههای رهبری توزیعشده قابلیت تبیین اعتماد سازمانی دبیران مدارس دولتی مقطع
متوسّطة شهر تهران را دارد؟

روش
پژوهش حاضر با توجّه به هدف آن ،کاربردی بوده و بر اساس روش انجام ،توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعة آماری پژوهش حاضر ،شامل کلّیة مدارس متوسّطة دولتی شهر تهران
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در سال تحصیلی  2374-2373است .طبق آخرین آمار و اطالعات منتشرشده از سوی سازمان
آموزشوپرورش شهر تهران ،تعداد کلّ مدارس متوسّطه دولتی پسرانه و دخترانه شهر تهران
برابر با  242مدرسه است که با استفاده از فرمول کوکران  92مدرسه انتخاب شد و پس از
تعیین حجم نمونه به روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد؛ بدین ترتیب که بهمنظور
کنترل متغیّرهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و تعمیمپذیری دادهها ،خوشهها از بین مناطق
آموزشی  22گانه شهر تهران انتخاب شدند .سپس از هر مدرسه  4دبیر انتخاب شد؛ البته با
توجّه به تجربه پژوهشگر مبنی بر اینکه تعدادی از پرسشنامهها ناقص تکمیل میشوند و یا
اصالً تکمیل نمیشوند 26 ،درصد پرسشنامه بیشتر بین دبیران توزیع شد .درنهایت 396
پرسشنامه گردآوری شد .در این پژوهش برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامههای رهبری
توزیعشده ایلمور ( )2666و اعتماد سازمانی پژوهشگر ساخته استفاده شده است .برای
گردآوری دادهها ،با توجه به مطالعات بهعملآمده و بررسی مقدّماتی منابع با استفاده از
کتابها ،مقاالت و پژوهشهای دیگر ،ادبیّات موضوع بررسی شده و مبنای پرسشنامههای
مربوطه به شرح زیر است.
پرسشنامه رهبری توزیعشده .برای اندازهگیری ادراک معلّمان از میزان توزیع رهبری در
مدارس موردمطالعه از پرسشنامه  26گویه ای ایلمور ( )2666استفاده شد .این پرسشنامه
در  2بعد شامل (فرهنگ مدرسه ،تصمیمگیری مشترک ،تجارب رهبری ،ارزیابی و توسعة
حرفهای و مأموریت ،اهداف و چشمانداز) است که بر اساس طیف پاسخگویی  2گزینهای
لیکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف تنظیم شده است .ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ  6/74به دست آمد .روایی آن نیز از طریق روایی محتوایی و روایی
سازه به دست آمده است .همچنین شاخصهای نیکویی برازش مربوط به تحلیل عاملی
تأییدی این پرسشنامه نیز در جدول ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود کلیّة
شاخصهای برازش مناسب هستند ،بنابراین برازش قابل قبولی وجود دارد.
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جدول  .2شاخصهای برازش الگوی رهبری توزیعشده
شاخص برازندگی

دامنة قابلپذیرش

میزان به دست آمده

خیدو ()χ2

-

26/92

نسبت خیدو به درجة آزادی

کمتر از 3

2/20

RMSEA2

کمتر از 6/69

6/620

SRMR2

کمتر از 6/69

6/622

NFI

نزدیک به 2

2/66

CFI

نزدیک به 2

2/66

IFI

نزدیک به 2

2/66

RFI

نزدیک به 2

6/77

GFI

نزدیک به 2

6/77

AGFI

نزدیک به 2

6/79

پرسشنامه اعتماد سازمانی .همچنین برای گردآوری دادههای مربوط به اعتماد سازمانی از
پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر اساس مؤلفههای پرسشنامه اعتماد در مدرسه رادر ( )2663و
پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران ( ،)2669استفاده شد .دلیل عدم استفاده از
پرسشنامههای استانداردشده موجود ،عدم همخوانی این پرسشنامهها با سازمانهای
آموزشی بهویژه مدارس یا عدم کامل بودن مؤلفههای این پرسشنامهها بود .این پرسشنامه
دارای سه مؤلفه اعتماد عمودی ،اعتماد جانبی و اعتماد هنجاری و  22گویه است .پایایی این
ابزار نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ  6/72محاسبه شد .روایی آن نیز از طریق روایی
محتوایی و روایی سازه به دست آمده است .همچنین شاخصهای نیکویی برازش مربوط به
تحلیلِ عاملیِ تأییدی این پرسشنامه نیز در جدول شمارة  2ارائه شده است .همانگونه که
مشاهده میشود کلّیة شاخصهای برازش مناسب هستند ،بنابراین ،برازش قابل قبولی وجود
دارد.

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Standardized root mean square residual
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جدول  .3شاخصهای برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی اعتمادِ سازمانی
شاخص برازندگی

دامنة قابلپذیرش

میزان به دست آمده

خیدو ()χ2

-

6/62

نسبت خیدو به درجة آزادی

کمتر از 2

6/62

RMSEA

کمتر از 6/69

6/66

SRMR

کمتر از 6/69

6/6629

NFI

نزدیک به 2

2/66

CFI

نزدیک به 2

2/66

IFI

نزدیک به 2

2/66

RFI

نزدیک به 2

2/66

GFI

نزدیک به 2

2/66

AGFI

نزدیک به 2

6/77

یافتهها
پرسش اوّل پژوهش :وضعیت رهبری توزیعشده مدیران مقطع متوسّطه شهر تهران ،چگونه
است؟
بهمنظور بررسی وضعّیت هر یک از پارامترهای مربوط به مؤلفههای رهبری توزیعشده و
نمرة کلّ رهبری توزیعشده مدیران ،از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است .که نتایج
آن در جدول شمارة ( )4ارائه گردیده است .با توجه به نتایج به دست آمده ،وضعیت رهبری
توزیعشد ه تفاوت معناداری با میانگین نظری دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت
رهبری توزیعشده در حدّ باالتر از متوسّط قرار دارد.
*

جدول  .4تعیین وضعیت رهبری توزیعشده مدیران (میانگین نظری =)3
شاخصها

میانگین

مؤلفهها

انحراف مقدار t
استاندارد

تفاوت

درجة

میانگینها آزادی

سطح
معنیداری

تصمیمگیری توزیعشده

3.29

6.29

9.42

6.29

307

6.66

تجارب رهبری

3.32

6.04

7.92

6.32

307

6.66

مأموریت ،چشمانداز و اهداف

3.27

6.96

2.32

6.27

307

6.66

فرهنگ مدرسه
ارزیابی و توسعه حرفهای

4.26
4.23

6.90
6.94

36.69
20.60

2.26
2.23

307
307

6.66
6.66

رهبری توزیعشده

3.23

6.02

20.92

6.23

307

6.66
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* توضیح :الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنة نمرهگذاری گویههای (2
تا  )2و محاسبة نمرة کلّی این بُعد برحسب این دامنه ،میانگین نظری جامعه  3در نظر گرفته
شده است.
پرسش دوّم پژوهش :وضعیت اعتماد سازمانی دبیران مقطع متوسّطة شهر تهران ،چگونه است؟
بهمنظور بررسی میزان اعتماد سازمانی دبیران و ابعاد آن از آزمون تی تک نمونهای
استفاده گردید ،که نتایج آن در جدول شماره ( )2ارائه گردیده است .با توجّه به نتایج به
دست آمده ،وضعیت اعتماد سازمانی و مؤلفههای آن تفاوت معناداری با میانگین نظری دارد
و این نتایج گویای این است که اعتماد سازمانی دبیران بهغیراز بُعد اعتماد هنجاری که در
سطحی پایینتر از متوسّط قرار دارد در تمامی ابعاد در حدّ باالتر از متوسّط میانگین نظری
قرار دارد.
*

جدول  .5تعیین وضعیت اعتماد سازمانی دبیران و ابعاد آن (میانگین نظری =)3
شاخصها
مؤلفه

میانگین انحراف استاندارد

مقدار t

تفاوت میانگینها درجة آزادی سطح معنیداری

اعتماد جانبی

3.97

6.99

22.64

6.97

307

6.66

اعتماد عمودی

3.27

6.02

2.44

6.27

307

6.66

اعتماد هنجاری

2.42

6.79

-22.24

-6.29

307

6.66

اعتماد سازمانی

3.26

6.02

3.22

6.22

307

6.662

* توضیح :الزم به ذکر است که در این بررسی با توجّه به دامنة نمرهگذاری گویهها ( 2تا
 )2و محاسبة نمرة کلّی این بُعد برحسب این دامنه ،میانگین نظری جامعه  3در نظر گرفته شده
است.
پرسش سوّم پژوهش :چه رابطهای بین مؤلفههای رهبری توزیعشده مدیران و اعتماد سازمانی
دبیران دورة متوسّطة شهر تهران وجود دارد؟
همانطور که در جدول ( ،)0نشان داده شده است ،نتایج همبستگی بین مؤلّفههای رهبری
توزیعشده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران گویای رابطة مثبت و معنادار بین آنها است .از
بین مؤلفههای رهبری توزیعشده و اعتماد سازمانی بیشترین رابطه بین فرهنگ مدرسه و اعتماد
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جانبی وجود دارد ( ،r=6/93و  )P≤6/62و کمترین رابطه بین مؤلفه تصمیمگیری توزیعشده
و اعتماد هنجاری است ( r=6/29و  .)P≤6/62همچنین بین رهبری توزیعشده مدیران و
اعتماد سازمانی دبیران نیز رابطة مثبت و معناداری یافت شد ( r=6/03و .)P≤6/62
جدول  .6همبستگی رابطة مؤلّفههای رهبری توزیعشده و اعتماد سازمانی
اعتماد سازمانی

اعتماد جانبی

اعتماد عمودی

اعتماد هنجاری

اعتماد سازمانی

رهبری توزیعشده
تصمیمگیری توزیعشده

**6.29

**6.49

**6.29

**6.49

تجارب رهبری

**6.09

**6.24

**6.34

**6.03

اهداف ،مأموریت و چشمانداز

**6.04

**6.47

**6.22

**6.22

فرهنگ مدرسه

**6.93

**6.24

**6.32

**6.04

ارزیابی و توسعه حرفهای

**6.06

**6.26

**6.29

**6.22

رهبری توزیعشده

**6.92

**6.20

**6.36

**6.03

** معنیداری در سطح 6.62

پرسش چهارم پژوهش :آیا مؤلفههای رهبری توزیعشده قابلیّت تبیین اعتماد سازمانی دبیران
مدارس دولتی مقطع متوسّطة شهر تهران را دارد؟
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش تعیین سهم پیشبینی هر یک از مؤلّفههای پیشبین
رهبری توزیعشده در پیشبینی اعتماد سازمانی دبیران شهر تهران بود.
بهمنظور تعیین سهم تأثیرگذاری نسبی ابعاد رهبری توزیعشده بر اعتماد سازمانی دبیران
از تحلیل رگرسیونی چند متغیّره گامبهگام استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد.
جدول  .7خالصة الگوی رگرسیون
گامها

متغیّر پیشبین

همبستگی چندگانه R

ضریب تعیین چندگانهR2

اول

فرهنگ

6/04

6/42

دوم

فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری

6/02

6/43

* متغیر اعتماد سازمانی بهعنوان متغیر مالک و مؤلفههای رهبری توزیعشده بهعنوان متغیر پیشبین.

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود متغیّرهای پیشبین در دو مرحله وارد معادلة
رگرسیونی شدهاند .ضرایب همبستگی به ترتیب  6/04و  6/02به دست آمده است .در گام
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اوّل  42درصد از پراکنش اعتماد سازمانی توسّط مؤلّفة فرهنگ مدرسه تبیین میگردد و در
گام دوم با اضافه شدن مؤلّفة تجارب رهبری معناداری این میزان به  6/43ارتقاء یافت
بهعبارتدیگر ،با وارد شدن مؤلّفة فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری بهطور همزمان  6/43از
پراکنش اعتماد سازمانی دبیران تبیین میگردد.
جدول  .8تحلیل پراکنش 1متغیّرهای پیشبین بر اعتماد سازمانی
گام

متغیّرهای پیشبین

اوّل

فرهنگ مدرسه

دوّم

فرهنگ مدرسه و
تجارب رهبری

منبع

مجموع

درجة

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

27/62

2

27/62

باقیمانده

94/49

309

6/23

مجموع

243/26

307

رگرسیون

02/29

2

32/67

باقیمانده

92/32

309

6/22

مجموع

243/26

307

آمارة F

229/67

246/33

*

*

* سطح معناداری p< 6/62

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،آزمون تحلیل پراکنش برای تعیین معناداری
رگرسیون متغیّرهای پیش بین بر متغیّر مالک مشخّص شده است .در هر دو مرحله یا گام
مقدار آمارة  Fبه دست آمده به ترتیب  )p< 6/62(229/67و  )p< 6/62( 246/33میباشند
که حاکی از معناداری آماری هر مرحله است.

1. Anova
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جدول  .9ضرایب رگرسیونی متغیّرهای واردشده به الگوی رگرسیونی
گام
اوّل
دوّم

متغیّرهای

ضرایب رگرسیون استاندارد نشده ضرایب رگرسیون استانداردشده آزمون

واردشده به الگو

B

انحراف معیار

β

سطح

تی  Tمعنیداری

فرهنگ مدرسه

6/22

6/63

6/04

20/63

6/666

فرهنگ مدرسه

6/36

6/60

6/39

4/23

6/666

تجارب رهبری

6/27

6/69

6/36

3/99

6/666

p< 6/62
* متغیّر مالک :اعتماد سازمانی

با توجّه به جدول  7مشخّص میشود که در گام اول مؤلّفة فرهنگ مدرسه وارد معادلة
رگرسیونی شده است .در گام دوّم عالوه بر متغیّر فرهنگ مدرسه ،مؤلّفة تجارب رهبری نیز
وارد معادله رگرسیونی میشود .عالوه بر این ،برای تعیین سهم این مؤلفهها در پیشبینی
اعتماد سازمانی دبیران بر اساس ضریب استاندارد رگرسیون 2میتوان عنوان کرد که سهم
فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری در تبیین اعتماد سازمانی به  6/39و  6/36میرسد .یعنی با
افزایش یک انحراف استاندارد در مؤلّفههای فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری ،اعتماد
سازمانی دبیران به ترتیب به مقدار  6/39و  6/36انحراف استاندارد افزایش پیدا میکند.
بنابراین ،هر دو متغیّر با متغیّر اعتماد سازمانی دبیران رابطة مثبت (مستقیم) دارند .سایر
مؤلفههای رهبری توزیعشده به دلیل نداشتن سهم معناداری در پیشبینی اعتماد سازمانی
دبیران از معادله خارج شدند .با توجّه به مقدار بتای به دست آمده برای فرهنگ مدرسه و
تجارب رهبری معادله استاندارد الگوی رگرسیون دوّم ،بهصورت زیر محاسبه میشود .نمره
مؤلّفة فرهنگ مدرسه ( + )6/39نمره مؤلّفة تجارب رهبری ( = )6/36نمرة استاندارد اعتماد
سازمانی دبیران

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش گویای آن است که وضعیت مدارس مقطع متوسّطة شهر تهران ازنظر
مؤلّفههای رهبری توزیعشده مدیران (از دیدگاه دبیران) در تمامی ابعاد تصمیمگیری
1. Beta
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توزیعشده ،تجارب رهبری ،اهداف ،مأموریت و چشمانداز ،فرهنگ مدرسه و ارزیابی و
توسعه حرفهای باالتر از حدّ متوسّط است که مؤلّفههای فرهنگ مدرسه و ارزیابی و توسعة
حرفهای در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند .بهطورکلی وضعیت رهبری توزیعشده مدارس
مقطع متوسّطة شهر تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و باالتر از میانگین نظری ابزار
پژوهش قرار دارد .همچنین یافتههای دیگر پژوهش نیز گویای آن است که وضعیت مدارس
مقطع متوسّطة شهر تهران ازنظر ابعاد اعتماد سازمانی در دو بُعد اعتماد جانبی و عمودی باالتر
از میانگین متوسّط نظری و بُعد اعتماد هنجاری کمتر از میانگین متوسط نظری قرار دارند و
بهطورکلی دبیران موردمطالعه ازنظر اعتماد سازمانی باالتر از حدّ متوسّط و میانگین نظری
قرار دارند؛ و درنهایت یافتة اصلی پژوهش نشان داد که بین رهبری توزیعشده مدیران و
مؤلفههای آن با اعتماد سازمانی دبیران دارای رابطة مثبت و معناداری است بنابراین ،رهبری
توزیعشده نقش مهمی در اعتماد سازمانی دبیران دارد .در راستای نتایج این پژوهش بیسیوگلو
و همکاران ( )2623و پریستارانا ( )2624عالوه بر نشان دادن روابط مثبت بین رهبری
توزیعشده و اعتماد سازمانی ،اذعان کردند که سیاستگذاران نظام آموزشی باید با حمایت
از سبکهای رهبری توزیعشده ،جوّی از اعتماد و صمیمیّت را در بین سازمان ارتقا دهند.
همفایر ( )2662معتقد است که رهبران با ایجاد جوّ رهبری توزیعشده در مدارس ،مشارکت
بین همکاران را افزایش داده و بنابراین زمینه اعتماد متقابل بدون قیدوبند را فراهم میکند.
هارتلی ( )2669اذعان دارد که با ظهور رویکردهای نرم رهبری در سازمان همانند رهبری
توزیعشده اعتماد عاطفی و اجتماعی افراد در اجتماع یادگیرنده افزایش مییابد .اسمیلی و
همکاران ( )2669اظهار کردند که توسعه رهبری توزیعشده در مدارس و ادارات از سوی
کارکنان و مدیران زمینه روابط متقابل و همکارانه و اعتماد میگردد .زبردست و همکاران
( )2399در بررسی رابطة دیوانساالری توانمند در مدارس و اعتماد در مدرسه دریافتند که
وجود دیوانساالری توانمند در مدارس موجبات همکاری در بین معلّمان و مدیران را به
وجود آورده و درنهایت اعتماد در مدرسه را بهبود میبخشد.
در تفسیر یافتههای این پژوهش میتوان گفت که امروزه اکثر سازمانها از ارتباطات بسته
و رسمیت بیشازحد به ستوه آمده و خواهان تغییراتی در راستای ارتباطات بازتر،
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انعطافپذیری شخصی و مشارکتهای فراگیر هستند و در این میان سازمانهای آموزشی
هم از این قاعده مستثنا نیستند زیرا که کمبود تعامالت و ارتباطات میان فردی و گروهی،
احساس هویتسازمانی و اعتماد سازمانی را پایین میآورد .بنابراین ،در سازمانهایی نظیر
سازمانهای آموزشی که بسیار متمرکزند و رسمیّت زیادی دارند گروههای غیررسمی
تشکیلشده که دارای هنجارها و یا رفتارهای متقابل هستند که در درون شبکههای اجتماعی
عمل میکنند که پیونددهنده هرکدام از این شبکههای اجتماعی ،اعتماد فردی و اجتماعی
بین افراد است .البته ،نمیتوان اعتماد را تنها الزمة تشکیل ارتباطات اجتماعات انسانی در
مدارس دانست ،بلکه اعتماد درونسازمانی بهعنوان یک پدیده سازمانی میتواند متأثّر از
عوامل متنوّعی همچون سبکهای رهبری ،صداقت بین اعضا ،پشتیبانی منابع انسانی،
ساختارهای سازمانی منعطف ،حقوق و مزایای مادّی و معنوی متصدیان و ذینفعان نظام
آموزشی در سطوح مختلف سازمانی و غیره باشد .ازآنجاییکه وجود اعتماد در درون مدرسه
مستلزم ارتباط نزدیک و سازنده با رهبری مدرسه است ،وجود اعتماد زمینهساز توسعه روابط
بین فردی در سطح مدرسه بوده و فقدان آن موجب میگردد که جریان اطّالعات درون
مدارس بهکندی صورت گیرد و ارتباطات بر مبنای صداقت و صمیمیّت بین کارکنان از
کیفیت مطلوب برخوردار نباشد و درنهایت ،اثربخشی سازمان خدشهدار شود .بااینحال،
مدیران از معلّمان و دانش آموزان انتظار اثربخشی و کارآمدی دارند .اثربخشی معلّمان و
دانش آموزان به مدارسی نیاز دارد که از محیطهای غنی و پرتحرّک برخوردار بوده،
فرصتهای توانمندسازی در آنها فراوان باشد تا از این طریق زمینه برای ابراز ایدهها،
خالقیتها و استعدادهای همگان فراهم آید .اما حقیقت این است که معلّمان و دانش آموزان
درواقع قربانیان یک محیط غیر توانمند ساز هستند که شور و اشتیاق و انگیزش را از آنان
سلب کرده و با دعوت آنان به همنوایی ،همشکلی و یکرنگی ،اجازه بروز خالقیت و ابتکار
را به آنان نمیدهد  .مدیران باید از چنین محیطی به تنگ آمده و به اصالح و بازسازی آن
بپردازند .ایجاد محیطی خلّاق و پویا که در آن معلّمان و دانش آموزان بتوانند در فرآیندهای
تصمیمگیری مشارکت داشته باشند ،مستلزم تسهیم وظایف و نقشهای رهبری در درون
اجتماع یادگیرنده است .این تسهیم باید از سوی رهبری مدرسه صورت پذیرد .این امر محقّق
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نمیگردد مگر آنکه دستگاهی مشارکتی و مبتنی بر توزیع مسئولیّتهای رهبری برقرار باشد.
با توجّه به اینکه نظام آموزشی ایران متمرکز است و در نظامهای متمرکز عالقهمندی و اشتیاق
به فعّالیتهای گروهی و یادگیری مشارکتی در حدّ پایین است ،وجود رهبری توزیعشده و
توزیع فعّالیتهای رهبری بین مدیر و معلّمان بستری را در مدارس ایجاد میکند که این امر
زمینه مشارکت فعّاالنه معلّمان و سایر کارکنان در امور مدرسه را به نحو احسن فراهم می-
گردد .با بهکارگیری رهبری توزیعشده در مدارس دیوانساالری توانمند ،وظایف و
نقشهای رهبری مدرسه در میان معلّمان و مدیر توزیعشده و این امر زمینه تحقّق اهداف
مدرسه به نحو کارا و اثربخش به وجود میآورد .بنابراین در مدارس ایران که جوی
بوروکراتیک و سلسله مراتبی بر آن حاکم است بهکارگیری رهبری توزیعشده باعث ایجاد
فضایی توأم با اعتماد در سطح مدرسه میگردد که این فضا مشارکت تمامی افراد درون
مدرسه را در فعّالیتها و امور مدرسه فراهم میآورد .سبک رهبری توزیعشده زمینة
اعتمادسازی را در درون مدرسه (بین معلم و مدیر) فراهم میسازد که بهنوبة خود سالمت
سازمانی و مشارکت گستردة معلّمان در امور مدارس را به همراه دارد .در مدارس ،همانند
سایر سازمانها ،وجود اعتماد میتواند سرمایة اجتماعی را تقویت و بهتبع آن بر کارایی و
اثربخشی مدارس تأثیر بگذارد .بنابراین ،سیاستگذاران نظام آموزشی و به ویژه مدیران
مدارس باید چشماندازها و مأموریتهای مدارس را برای معلّمان تبیین کرده و تصمیمات را
از حالت سلسله مراتبی خارج کرده و رویکردی مشارکتی اخذ کنند .رهبران مدارس باید
جوسازمانی مبتنی بر روح اعتماد و صمیمیّت را در مدرسه گسترش داده و تمامی شرایط و
ویژگیهای الزم و عملی جهت ارتقا ارتباطات درونسازمانی و فرهنگ مشارکتی را مطالعه
کرده و در دست اقدام قرار دهند .برای بهبود بُعد تصمیمگیری توزیعشده ،سیاستگذاران
نظام آموزش ی باید ساختارهای سازمانی موجود را مورد بازبینی قرار داده و عوامل مرتبط با
تصمیمگیری در سطوح مدرسه همانند همکاریهای گروهی ،آزادی شغلی ،نظام مدیریّت
مشارکتی و غیره را موردبررسی قرار دهند.
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