
 Quarterly of Research on Educational های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش

Leadership and Management

Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 4, No. 16, Summer 2018 71تا  96ص ، 79، تابستان 61شماره چهارم، سال 

 

توزیعی بر رفتارهای تسهیم دانش معلمان مدارس  رهبرینقش  

 ابتدایی دولتی شهر تهران

 4ادبی فیروزجائی احمد، 5واعظی نیمظفرالد، 2آرائی محمود، 6کیوان مرادی

 72/76/69تاریخ پذیرش:  72/17/69تاریخ دریافت: 

 چکیده

مدارس ابتدایی پسرانه شهر  معلمان نشدا تسهیم و رفتارهای شدهرهبری توزیعبین رابطۀ ، پژوهش حاضر

کاربردی و از نوع ، با توجه به هدف و ماهیت، قرار داده است. شیوه این پژوهش موردبررسیتهران را 

شهر  گانه آموزشیمنظور اجرای این پژوهش از مدارس ابتدایی مناطق نوزده. بهبودهمبستگی  -توصیفی

ه های این پژوهش از دو پرسشنامآوری دادهانتخاب شد. برای گرد ای متشکل از معلمان ابتدایینمونه، تهران

های ( استفاده شده است. داده1711( و تسهیم دانش ماگوتسی و همکاران )1777شدۀ ایلمور )رهبری توزیع

ای مورد هنمونرگرسیون خطی و آزمون تی تک، های همبستگی پیرسونشده با استفاده از آزمونآوریگرد

، گ مدرسههای آن )فرهنشده و مؤلفهرابطۀ بین رهبری توزیع، های پژوهش نشان دادر گرفت. یافتهتحلیل قرا

سهیم ای( با رفتارهای تارزیابی و توسعۀ حرفه، انداز مدرسهچشم، گیری مشارکتیتصمیم، تجارب رهبری

طه را با ترین رابرسه قویفرهنگ مد، شدههای رهبری توزیعدانش معلمان مثبت و معنادار است. از بین مؤلفه

ه از میان پنج ک گام نشان دادبهاز تحلیل رگرسیون گام آمدهدستبهرفتارهای تسهیم دانش معلمان دارد. نتایج 

معلمان  بینی رفتارهای تسهیم دانشمولفۀ فرهنگ مدرسه بیشترین سهم را در پیش، شدهمؤلفه رهبری توزیع
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 مقدمه

، یدگیآشفتگی و پیچ، گوییپاسخ، انعطاف، تغییرات پُرشتاب، در دهۀ پیشین سرعت

با توجه به این عوامل  .(1296، های سازمانی بوده است )گودرزوندهای نوظهور محیطویژگی

پذیرفته شده است. ، تکوین در حالرقابتی های دانش همچون دارایی ارزشمندی در محیط

اند. دانش ابزار گذاری بر آن کردهها شروع به شناسایی و ارزشافراد و سازمان، درنتیجه

 های مبتنی بر دانش شامل خلق وتواند جهان را متحول کند. فعالیتاست که می یقدرتمند

شناخته  1منزلۀ مدیریت دانشهب، 1ذخیرۀ دانش و یادگیری و تسهیم دانش، گیری دانشاندازه

ها برای اینکه بتوانند در این محیط سازمان، روازاین (1770، 2چی و همکاران-شده است )شی

هایی برای توسعه خود بردارند نیازمند تمرکز بر رقابتی بقای خود را حفظ کنند و گام

 (.1267، )جهانی ارتقای یادگیری و تسهیم دانش در میان کارکنانشان هستند، مدیریت دانش

ای ههای متنوعی برای بهبود مکانیزمتکنولوژی، ها و مؤسسات سراسر دنیاسازمان

از این موضوع این بوده است که به  هاآناند. هدف کاربرده و توسعه دادهمدیریت دانش به

هتری از محیط درك ب هاآنتا اینکه  کردهکارکنانشان برای بهبود کیفیت تسهیم دانش کمک

های میان همکاری و ارتباط و حتی چالش، های آن داشته باشند. هماهنگیسایر بخشو 

شود. در این میان مدارس برای آموختن از همدیگر می هاآناعضای سازمان موجب ترغیب 

 مانند، های فراوانی برای کسب دانش شیوۀ ادارۀ خودکوشش، هانیز مانند سایر سازمان

 هایی مانند تولید ومدارس با چالش، نیباوجودااند. انجام داده یاددهی-فرایندهای یادگیری

 1لکاروندارند )ها اند که توانایی الزم را برای مدیریت این چالشرو شدهاشاعه دانش روبه

های معتقدند رفتارهای تسهیم دانش مرتبط با فعالیت نظرانصاحب(. 1770، و همکاران

نی نظام آموزشی را مرتفع کند؛ اما مطالعات تدریس ممکن است برخی از مشکالت کنو

، و همکاران 0داللت دارد )هو، های آموزشیجدید بر نبود فرهنگ تسهیم دانش در محیط
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های تسهیم دانش در سیستم، اند( بیان کرده1771) 1(. بر همین اساس پتریدس و گاینی1776

نیازمند کشف و مدارس ، یکپارچگی و مناسبت است؛ بنابراین، مدارس بدون وضوح

 و همکاران 1اندروباشند. مکمدیریت اطالعات و مدیریت دانش می، هانگهداری داده

خواهند بدانند که معموالً می»کنند که معلمان همکار در مدارس ( به این امر اشاره می1771)

ها خواهند بدانند همکارانشان چه روشمعموالً می هاآن»، «کنندهمکارانشان به چه فکر می

ر دهایی برای خواستار ایجاد فرصت هاآن»و همچنین « کنندو رویکردهایی را استفاده می

 «.صورت متقابل هستندهایشان با همکاران خود در مدرسه بهگذاشتن ایده انیم

را نش داهند اخومیهستند که ادی فرن گاهی امازهر سا( در 1669) 2ینیمارت به باور

یک د را همچون نش خوداهند دمیهستند که ترجیح ادی نیز رفو اهند دشاعه و اتسهیم 

رفتارهای تسهیم دانش در مدارس به نگرش ، هرحالبهاری کنند. یی خصوصی نگهددارا

 کهیتدرصوربستگی دارد. ، اندکارکنانی )آموزشی و اداری( که این فرهنگ را ایجاد کرده

 ه تسهیم دانش خویش با دیگر همکارانمعلمان در جایگاه کارکنان آموزشی مدارس تمایلی ب

دهی یا سیستم پاداش از طریقبسیار مشکل خواهد بود که ، خود در مدرسه نداشته باشند

که در  پرسشی، رورفتارهای تسهیم دانش را بین معلمان گسترش داد. ازاین، الزامات قانونی

یم دانش را بین توانند رفتارهای تسهاین است مدارس چگونه می، شوداینجا مطرح می

ر برای تحقق این اممعلمانشان توسعه دهند؟ ازجمله ابزارهایی که متخصصان حوزۀ سازمان 

، ماعیجو تعامل اجت، ادراك کارکنان، تکنولوژی، پاداشتوان به ساختار می، اندبیان کرده

برای  اشاره کرد. با وجود اهمیت هر یک از این عوامل و ابزارها و رهبری سازمانیفرهنگ

ا تری در این امر ایفرهبری نقش اساسی، گسترش رفتارهای تسهیم دانش معلمان مدارس

ه بر گروه در راستای تأمین هدف در نظر گرفت نفوذاعمالتوانایی در  یبه معنکند. رهبری می

بر  أثیرتهایی برای تحریک و منزلۀ انجام فعالیتتر رهبری مدرسه بهطور خاصشود. بهمی

، 1شود )لیث وود و ریهلمنظور تحقق اهداف و مقاصد مشترك مدرسه تعریف میبه دیگران
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نقش کلیدی در تغییر ، شوند(. مدیران مدارسی که در نقش رهبری نیز ظاهر می1772

 دارند. هاآنآمیز رفتارهای تسهیم دانش در بین های معلمان و ایجاد موفقیتنگرش

ش بنیادی در تسهیم دانش کارکنان در سازمان اگرچه شواهد گویای آن است رهبری نق

ویژه رهبری که توانایی متقاعدکردن کارکنان دانشی برای تسهیم دانش خود با دارد؛ به

شواهد بسیار کمی در مورد اینکه کدام سبک رهبری ، نیباوجودارضایت کامل را دارد؛ 

ارد دوجود ، اردتری بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان داثربخشی بیشتری و مناسب

(. بدیهی 1779، 1و سینگ 1770، 2فورد؛ کرا1770، 1؛ پولیتیس1712، و همکاران 1آنالویی)

های آینده مناسب نیستند. پرسش اساسی در اینجا های رهبری پیشین برای چالشاست مدل

لمان را بر رفتارهای تسهیم دانش مع تأثیرهای رهبری بیشترین از سبک کیکداماین است 

های رهبری در راستای تسهیم دانش کارکنان در د؟ با وجود اهمیت هر یک از سبکدار

های رهبری نقش نسبت به سایر سبک 0شدهرسد که رهبری توزیعمی به نظر، سازمان

، مدارس در نوین سبکی عنوانبه شدهتوزیع رهبریتری در این موضوع ایفا کند. اساسی

 مهمی نقش، یکدیگر با کارکنان همکاری جهت در بوروکراتیک کنترل کاهش با تواندمی

کند این تئوری رهبری بیان می .(1269، پورکریمی و همکاراندارد ) افراد در تسهیم دانش

ری پذیر است. مفهوم رهبهای تمامی افراد امکانکه دستیابی به اهداف سازمان از راه فعالیت

، ی رهبری است. در این مفهوم نوینهای سنتیک نوع حرکت رادیکالی از نگرش، شدهتوزیع

 روهگشود؛ بلکه شامل تعامل افراد در قالب یک رهبری در قالب نقشی رسمی قلمداد نمی

(. 1661، 9های سازمانی است )هانتها و مسئولیتنقش، به هدف پیشبرد اهداف، کاری

 را گروهی یهاتیفعال باشد منفرد صورتبه و شخصی آنکه بیش از شدهعیتوز رهبری

 مختلفی منابع در رهبری از شیوه این. ردیگیم صورت ارتباط باهم در که شودیم شامل

 شکل دارند خالقیت و مهارت که با کسانی ارتباط در موضوع و یک حول و ابدییم تبلور

 روابط میان در تواندمی مدرسه در قدرت و رهبری کند کهمی پیشنهاد شیوه این .ردیگیم
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 مشترك یهاتیفعال متعدد اشکال نتیجه عنوانبه و تواندیم و شود وزیعت سازمانی ساختار

 تواندیم قدرت که است این موقعیت این اصلی در کند. فرضیه جلوه سازمانی اعضای

 شرایط در تواندیم سازمان عضو هر و شود داده نسبت سازمان اعضای تمام به بالقوه طوربه

 (.7761، 1)هریس آید به حساب رهبر یک خاص

 ،با وجود اهمیت این رویکرد جدید در گسترش و بهبود ارائه خدمات مدارس به مراجعان

کار پژوهشی چندانی در مورد تسهیم دانش معلمان و عوامل مؤثر در گسترش آن در مدارس 

، روصورت نگرفته است. ازاین، دارند وپرورشآموزشکه نقش اساسی در پیشبرد اهداف 

 گیری مدیران مدارس شهر تهران از سبکبی در این مورد که آیا بهرهتالش برای بررسی تجر

، شودیم منجرتشویق معلمان برای تسهیم دانش خود در محیط مدرسه  به شدهعیتوزرهبری 

ش ترین پرسشی که این پژوهعمده، شدهمطرحبا توجه به مسائل  امری بسیار ضروری است.

شده مدیران با رفتارهای تسهیم دانش ی توزیعاین است آیا سبک رهبر، آن است به دنبال

 معلمان مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران رابطۀ معناداری دارد؟

های انسانی هیچ فعالیتی به اندازۀ مدیریت اهمیت ندارد؛ تدر میان فعالی رهبری توزیعی:

 داری محیططراحی و نگه، هاهای مختلف سازمانحاصلی مدیران در سطۀ وظیف زیرا

 صورتوری بهترین هزینه و بیشترین بهرهت که در آن افراد بتوانند با صرف کماس ایهگونبه

 مدیران آموزشی در قالب، ها و مقاصد سازمان دست یابند. در این میانبه هدفگروهی 

 کنندۀعوامل اصلی و تعیین، ها و واحدهای آموزشیکنندگان یا مسئوالن سازمانهادار

دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی در جامعه هستند و در  سرمایه انسانیأمین سازی و تآماده

همچنین عامل موفقیت در امر بهسازی  رشد و شکوفایی جامعه نقش بنیادی و حیاتی دارند.

، گاهآ آیند؛ زیرا مدیران آموزشی شایسته ومی به شمارها نبازسازی این سازما، باالتر از آن و

، شغلی هایهتجرب دانش تخصصی و، گیری از استعدادهای درونیهبا بهرتوانایی آن را دارند 

بخشی و قق بخشند و اثرتح ای برترگونهبه، کارگیری منابع کمترهای سازمان را با بههدف

رسد مدیران مدارس با می به نظر(. 1206، )ناظمی و طوسی کارایی سازمان را افزایش دهند

نند نقش تواهای رهبری منطبق با علم امروز میو اتخاذ سبک های رهبریگیری از یافتهبهره

                                                           
1. Harris 
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، یهای سنتی رهبرتری در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت داشته باشند. در مدلاساسی

، حالبااینگرفت. صورت می 1قدرت مراتبسلسلهروندهای قدرت از باال به پایین و در طی 

پا ، دقدرت تأکید کمتری دارن مراتبسلهسلهای رهبری که کمتر بر در چند دهۀ اخیر سبک

سبک  ،های سبک رهبرییکی از جدیدترین نظریه ارتباطدرایناند. به عرصه ظهور گذاشته

از جامعیت بیشتری برخوردار است و نظر بسیاری از  به نسبتشده است که رهبری توزیع

 ،رد رهبریعلم رهبری را به خود جلب کرده است. این رویک نظرانصاحبمتخصصان و 

طور توانند بهکه در آن اعضای مدرسه می کندانداز جدیدی از رهبری اثربخش ارائه میچشم

 مثبت در نقش رهبری فعالیت کنند.

شناس اجتماعی استرالیایی روان، 1توسط گیب بار نینخستشده برای سبک رهبری توزیع

وهای وذ را که بر کار انواع گرهای نففرایند او تالش کرد عمل و پویایی پیشنهاد شده است.

رسد بنیادهای رهبری می به نظر. همچنین بفهمد، گذاردمی تأثیررسمی و غیررسمی 

(. 1711، 1تیانگردد )( برمی1606) 2شده به ایدۀ برجسته کارکنان دانشی پیتر دراکرتوزیع

شد. دیدگاه ( فراهم 1779) 0شده توسط اسپیالنتفسیر امروزی از رهبری توزیع، نیباوجودا

اخت فراگیر طور ویژه بر اساس شنشناختی قرار گرفت به شناسیروان تأثیراسپیالن که تحت 

ترسیم شد. همچنین دیدگاه وی با دیدگاه یادگیری توزیع اجتماعی و ، و نظریۀ فعالیت

مثابۀ شده به. رهبری توزیع(1779، و همکاران 9پژوهش هاچینز ارتباط دارد )مهرا

وسیلۀ کارکنان در سطوح متعدد سازمان گرفته بهها و اقدامات مؤثر صورتگیریتصمیم

، شود )لیث وود و همکارانسازمانی تعریف می مراتبسلسلهجای رهبری فردی در باالی به

داند رهبری توزیعی را همچون شکلی از عامل جمعی در مدرسه می (.1770، و هریس 1779

کنندۀ سایر معلمان در کند و هدایتهماهنگ می های تعدادی از افراد راکه فعالیت

 و درك شدهعیتوز رهبری اصلی یهاجنبه از یکی فرایندهای تغییرات آموزشی است.

گروه  از هاگیریتصمیم لذا .هستند درگیر رهبری توزیع فرآیند در که است شناخت افرادی
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شناسایی ، نمایند اجرا ار تصمیمات که است قرار و هستند گروه در که افرادی و شروع شده

 معنا بدین شدهعیتوزرهبری  که داردیم بیان نیز (1777) ایلمور. (1770، هریس) شوندیم

 فرهنگ باید بلکه رهبران، است مسئول مدرسه کلی عملکرد قبال در فرد یک که نیست

 تایراس در برای مساعدت را افراد و نمایند خلق را هامهارت و دانش با مرتبط انتظارات

 .نمایند مسئول جمعی نتایج

 شده به شرح زیر است:های کلیدی رهبری توزیعویژگی

 نیست؛ وابسته او معاون و مدیر به تنها رهبری که موضوع این پذیرش -

 یآموزش هایتجربه ارتقای و بهبود بر باید مدرسه در گرفتهصورت اقدامات تمامی -

 شود؛ متمرکز آموزاندانش

 ایجاد سازمانی هایرویه و اقدامات همچنین و هاواکنش و کنش از طریق رهبری -

 شود؛می

 دارد؛ وجود هاآن هایوضعیت و پیروان، رهبران بین همبستگی یک -ایزمینه محتواهای -

 شود؛می حمایت و است ارزش قابل معلمی هر ایحرفه اقدامات -

 گرفته نظردر  آموزاندانش و معلمان تمامی برای که است معیاری مداوم یادگیری -

 شود؛می

 جمعی؛ احساس بودنحاکم -

 مدرسه؛ بر اعتماد جو بودنحاکم -

 و همکاری مناسب هایفرصت ایجاد برای شایسته ساختارهایی گیریشکل -

 گیری؛تصمیم

است  موردتوجه غیررسمی اقدامات و هانقش، رسمی هایوضعیت از طریق رهبری -

 (.1717، 1هومفریس)

 ملع و نظریه در مهمی جایگاه که است ایتازه صطالحا، دانش مدیریت: دانش تسهیم

 از طریق هک شودمی استفاده عملکردهایی توصیف برای مفهوم این. است کرده پیدا مدیریت

 را آن، پرداخته دانش دهیسازمان و تولید به رقابتی برتری به رسیدن برای هاسازمان، هاآن
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 از است عبارت دانش مدیریت، گریدتعباربه. دهندمی قرار کارکنان همۀ دسترس در

 رینوآو و( گوییپاسخ) واکنشگری افزایش برای جمعی خرد و دانش از اهرمی استفادۀ

 مودارن در که است دانش مدیریت اصلی مولفۀ شش از یکی دانش تسهیم(. 1290، بند عالقه)

 .است شده داده نشان 1

 
(Probeset & et. al., 1999 1291، واهاز حسینی خ به نقل؛) 

در فرایند  همکاران رفتار انتقال دانش به، دانش تسهیم، ( معتقدند1776و همکاران ) 1جی

در  راآن  فرد که است دانشی، منظور از دانش و است یسازمانبرون درون یا ارتباطات

 از حاکی، دانش در مورد تسهیم شدهمانجا هایپژوهش. است کرده کسب سازمان

( 1261است. علیپور درویشی ) پدیدۀ سازمانی این بر مؤثر چندوجهی ادابع و آن پیچیدگی

، هاهاید و تسهیم مفید، مناسب اطالعات را اشتراك دانش ( تسهیم1267مانیان و همکاران ) و

 هک است رفتارها از ایمجموعه دانش دانند.می سازمان در دیگران با هاتخصص و پیشنهادها

 سهیمت را خود دانش فردی شودمی بیان وقتی. استیکدیگر با اطالعات مبادلۀ مستلزم

 افکار و بینش، دانش از استفاده با را دیگری شخص، فرد آن که است معنی این به، کندمی

 انتومی ار نشدا . تسهیمکندمی راهنمایی گفتهپیش شخص موقعیت تقویت راستای در خود

با  نمازسا یا وهگر یک یعضاا نمیا تجربه و نشدا هلدمبا و لنتقاا رمنظوبه مندمنظا تیفعالی

 یعزتو یندافر در قالب نشدا شناسایی تسهیم، دیگرعبارتبه. کردتعریف ك مشتر فهد یک

. دشومی تعبیر گذشته به نسبت مسائل تربمطلو حل رمنظوبه دموجو نشدا از داریبرهبهرو 

                                                           
1. Ji 
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 یا دنش موجودا مختلف یهاترکیب قیطراز  جدید نشدا خلق نداتومی نشدا تسهیم فهد

 از باید ادفرانش دا ثربخشا تسهیم یندافر یک دیجاا رمنظوبه. باشد آن از بهتر داریبرهبهر

 ستا آن از حاکی شدهانجام هایپژوهش .باشند رداربرخو نایی باالییاتو سطح و تمایل

 رطوبهیند افر ینا دشومی بموج نددار تجربه و نشدا تسهیم به تمایل که کنانیرکاد جوو

 (.1770، 1هولت) ابدیآغازشده و ادامه  رکادخو

 و مانیزسا كمشتر هجوو قالب در، نکنارکا نمیا طلبانهداو تتعامال شامل نشدا تسهیم

(. 1772، 1دات و رفتارهای ویژه است )هلمستادترعا، قیخالا یهارهنجا گرفتن نظر در با

 رانهمکا منزلۀبه ادفرا آن در که جمعی روح یک وسعهت به که ستا ییندافر نشدا تسهیم

 (. در1291، )افرازهکند می کمک، ندابستهوا یکدیگر به كمشتر افهدا تحقق یستارا در

 نشدا عبارت است از: که، نددار ریمحو نقش، دانش عنو رچها، نشدا تسهیم یندافر

شده اشاره هاییندافر. 9فنینش دا و 0فهد بر مبتنی نشدا، 1هکنندهماهنگ نشدا، 2ایحرفه

یابد  تحققتواند می، نددار نشدا تسهیم و لنتقاا ناییاتو که تیومتفا یهالکانا از طریق

 (.1770، )هولت

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند رهبری توزیعی 1261محمد داودی و صباغی )

با ( در پژوهش خود 1267مهربانی ) باالتر از میزان متوسط است.، های شهر ساوهدر هنرستان

نشان  «های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه با وضعیت رهبری توزیعیرابطه ویژگی» عنوان

های شخصیتی مدیران رابطۀ مثبت معناداری طورکلی بین رهبری توزیعی و ویژگیداد به

تواند میوتحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد رهبری توزیعی وجود دارد. همچنین تجزیه

رنجوری مدیران گشودگی نسبت به تجربه و روان، گراییهای شخصیتی برونوسیلۀ مؤلفهبه

بک رهبری بینی این سشناسی قادر به پیشهای سازگاری و وظیفهبینی شود؛ اما مؤلفهپیش

 با عنوان( 1267)نتایج پژوهش صحرانورد ، شدهنیستند. در رابطه با موضوع رهبری توزیع

نشان داد در مقیاس « شده در مدارس متوسطۀ شهر سنندجسی وضعیت رهبری توزیعبرر»
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رهبری توزیعی مدیران مدارس در سطح ، ( ازنظر معلمانشدهکلی )نمرۀ کل رهبری توزیع

ی بیشتر از مدیران مرد رفتارها رانشانیمد، متوسط بوده است. عالوه بر این ازنظر معلمان زن

( در 1267کردند. عباسیان )ه را در حوزۀ کاری خود اعمال میشدمرتبط با رهبری توزیع

مدارس  در تحصیلی پیشرفت با توزیعی رابطۀ رهبری الگوی ارائه» با عنوانپژوهش خود 

 تحصیلی بینیخوش با شدهریزیبرنامه توزیعی نشان داد رهبری« تهران شهر پسرانه راهنمایی

 بر مستقیم صورتبه توزیعی رهبری سبک چنیندارد و هم معناداری و باال ارتباط معلمان

( در پژوهشی به 1261گذارد. یاسینی و همکاران )می تأثیر معلمان تحصیلی بینیخوش

 آمدهدستهببررسی رابطۀ بین سبک رهبری توزیعی و عملکرد شغلی معلمان پرداختند. نتایج 

هران حاکی از آن است معلم در مدارس متوسطه شهرستان م 199گرفته بر از پیمایش صورت

ارتباط  رهبری توزیعی که سبک رهبری توزیعی رابطه معنادار با عملکرد شغلی معلمان دارد.

 شدهتوزیع رهبری تأثیر همچنینمثبت و معنادار با تعهد سازمانی و هوش هیجانی نیز دارد. 

ود به ( در پژوهش خ1290و همکاران ) چشمه .غیرمستقیم است صورتبه شغلی رضایت بر

این نتیجه رسیدند که وضعیت مدیریت دانش در مدارس متوسطه شهر تهران پایین حد 

 متوسط قرار دارد.

بت بر توسعه مث تأثیرشده گرفته رهبری توزیعهای دیگری که انجامهمچنین طبق پژوهش

 1بور کم( دارد. 1772، 1اصالح مدرسه )هالینگر و هکو  (1776، و تغییر سازمانی )هاریس

پنج نتیجۀ  مثبتی بر تأثیرشده ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رهبری توزیع1779)

و  رضایت شغلی معلمان، فرهنگ مدرسه، ظرفیت معلمان، سازمانی: یعنی ظرفیت سازمانی

ای که رهبری کند در مدرسه( بیان می1776) 2جیمز. آموزان داردنتایج یادگیری دانش

شریک شوند و دانش خود را  تخصصشانمعلمان قادرند تا در ، شده استشده اعمال توزیع

انتقال دهند با بهترکردن  هایشانکالسرا به درون  تخصصشانافزایش دهند و دانش و 

یلنز سهای آموزشی منعکس شده است. طور که در برنامهانگیزش و اثربخشی همان، فعالیت

، نابع رهبری در کل مدرسه پخش شودنشان دادند که هرگاه م( 1771) 1و ملفورد
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هایی بازده فراگیران بهتر است و در چنین شرایطی است که معلمان در زمینه ادیزاحتمالبه

بین  ۀبه بررسی رابط ( در پژوهشی1712) 1آبادراشوند. توانمند می، مهم است شانیبراکه 

 177 متشکل ازای نمونهپرداخت و به این منظور مدرسه پایدار  شده و بهبودرهبری توزیع

بین  ،های این پژوهش حاکی از این استقرار داد. یافته موردبررسیرا مدرسه متوسطه دولتی 

آموزش مؤثر و ، ای معلمانبه اهداف مدرسه؛ توسعه حرفه یابیو دستشده رهبری توزیع

کاران و هم 1گلی چانداری وجود دارد. یادگیری و بهبود جو مدرسه رابطۀ مثبت و معنا

، «شده و تسهیم دانش در یک شبکۀ جهانیرهبری توزیع» با عنواندر پژوهش خود  (1776)

به این نتیجه دست یافتند که رهبری توزیعی نقش مثبت و معناداری بر تسهیم دانش دارد. 

و همکاران در مطالعۀ خود که با هدف اثر جو تیمی و رهبری توانمندساز بر رفتارهای  2زیو

نفری از دانشجویان در  121ای ۀ پیمایشی و نمونهعافراد با استفاده از روش مطال تسهیم دانش

اداری بر طور معنبه این نتیجه دست یافتند که جو تیمی و رهبری توانمندساز به، آمریکا

با در پژوهشی  (1296) نگذارد. جهانی و همکارارفتارهای تسهیم دانش دانشجویان اثر می

داش و رهبری نقش اثرگذاری بر تسهیم دانش میان مدرسان دانشگاه آیا سیستم پا» عنوان

واریانس رفتارهای تسهیم دانش مدرسان دانشگاه  16/7به این نتیجه دست یافتند که « دارد؟

 ینی شود.بوسیلۀ سیستم پاداش و سبک رهبری )رهبر در جایگاه مربی( پیشتواند بهمی

مثبت نسبت به اشتراك دانش در  نگرش تأثیر( در پژوهشی 1770و همکاران ) 1بک

، در این مطالعه قرار دادند. موردبررسیگذاشتن دانش را افراد برای به اشتراك هایتنی

تارهای تسهیم در رف توجهیقابلمشخص شد داشتن نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش نقش 

بر  نی و بیرونیانگیزش درو تأثیر( در پژوهشی به بررسی 1770) 0دانش کارکنان دارد. لین

های این پژوهش حاکی از این است عوامل رفتارهای تسهیم دانش کارکنان پرداخت. یافته

طور در کمک به دیگران به لذت بردنو  نفساعتمادبه، انگیزشی مانند منافع متقابل

 تأثیرمانی پاداش ساز، کهبا رفتارهای تسهیم دانش کارکنان ارتباط دارد. درحالی توجهیقابل
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در  (1711) 1چندانی بر رفتارهای تسهیم دانش در بین کارکنان ندارد. باتنگ و اگیمنگ

 رسیموردبرپژوهشی عوامل کلیدی مؤثر بر تسهیم دانش را در یک موسسۀ دولتی در غنا 

ش برای تال، احترام و توجه به یکدیگر، قرار دادند. این پژوهش نشان داد که اعتماد متقابل

دی مؤثر بر منزلۀ عوامل کلیو سطح تجربه کارکنان بهآموزش ، سازمانی دستیابی به موفقیت

 .تسهیم دانش در سازمان هستند

 یکهمچون  شدهرهبری توزیع ثیرتأ یافتنددر هاپژوهش پیشینه ورمر از پس پژوهشگران

 مدیریت بستر در هشدهمشاهد هایپژوهش معلمان در نشدا تسهیم رفتارهایبر  مستقل متغیر

 ردمو خلیدا یهاهشوپژ چه و گرفتهرتصو رجخا در که هاییپژوهش چه، شندا

 مقوله به منظر ینا از پژوهش ینا در تا آن است بر سعی ینابنابر ؛ستا گرفته قرارتوجهی کم

 د.شو نگریسته معلمان در نشدا تسهیمرفتارهای 

 

 پژوهش مفهومی الگوی .2 شکل

هبری توزیعی مدیران در رفتارهای تسهیم هدف پژوهش حاضر این است نقش سبک ر

 ند:های زیر بررسی شددانش معلمان را بررسی کند. برای رسیدن به این هدف پژوهش پرسش

 است؟ چگونه تهران شهر پسرانه ابتدایی مدارس در شدهتوزیع رهبری وضعیت -

 ت؟اس نهچگو تهران شهر پسرانه ابتدایی مدارس معلمان دانش تسهیم رفتارهای وضعیت  -

 انشد تسهیم رفتارهای و آن دهندۀتشکیل ابعاد و مدیران شدهتوزیع رهبری بین آیا -

 وجود دارد؟ داریمعنی رابطۀ معلمان

                                                           
1. Boateng & Agyemang 

 گیری مشاركتیتصمیم

 تجارب رهبری

 انداز مدرسهچشم

 رهبری

 شدهتوزیع

 رفتارهای

 تسهیم دانش

 ایارزیابی و توسعه حرفه

 فرهنگ مدرسه
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 مدارس علمانم دانش تسهیم رفتارهای بینیپیش توانایی شدهتوزیع رهبری هایمؤلفه آیا -

 .دارند؟ را تهران شهر پسرانه ابتدایی

 روش 

از  و قیاسیبا رویکرد  ایتوسعه عنو از گراییتثباا، هشوپژ فلسفی مبانی حیثاز  پژوهش ینا

 تطالعاا ست.ا انجام شده نیامید صورتبه است و ایبطهرا عنو از کمی، هشوپژ صبغه ثیح

با استفاده از  نیامیدپژوهش  و یاکتابخانه اتمطالع روش دو از پژوهش ینا ازیموردنهای و داده

 است. همچنین این پژوهش از جهت هدف کاربردی است.آوری شده پرسشنامه گرد

انه گجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی پسرانه مناطق نوزده

به است. در تعیین حجم نمونه  1262-1261شهر تهران در سال تحصیلی  وپرورشآموزش

کم پنج اِزای هر پارامتر دست( پژوهشگران به1291از هومن ) به نقل( 1699) 1بنتلر و چو باور

توانند انتخاب کنند. بر همین اساس در این پژوهش نیز تعداد پارامترهای نمونه می

زای اپارامتر( مبنای تعیین حجم نمونه قرار گرفت و به 10در الگوی مفروض ) موردبررسی

ای وش خوشهها از رآزمودنی(. برای انتخاب نمونه 107آزمودنی انتخاب شد ) 17هر پارامتر 

صادی و اجتماعی و اقت، منظور کنترل متغیرهای فرهنگیای استفاده شده است. بهچندمرحله

 ،از پنج محدوده جغرافیایی شهر تهران )شمال مورداستفادههای ها خوشهپذیری دادهتعمیم

وپرورش انتخاب شدند. با گانه آموزشمرکز و جنوب( و از بین مناطق نوزده، غرب، شرق

هر پرورش شودولتی در مناطق آموزشبه پراکندگی متفاوت مدارس دولتی و غیر توجه

 صورت نسبی انجام شد.ها بهانتخاب از بین خوشه، تهران

ای از روش کتابخانه موردنیازهای آوری اطالعات و دادهدر این پژوهش برای گرد

، رزیابیمنظور ابرداری بهاستفاده شده است. ابزار گردآوری اطالعات عبارت بودند از: فیش

، هها از دو پرسشناماستخراج و تدوین اطالعات مربوط به موضوع و نیز برای گردآوری داده

پرسش که با دقت هر پنج بُعد رهبری  17با  (1777) لموریایکی پرسشنامه رهبری توزیعی 

ها و و برای سنجش رهبری توزیعی در پژوهش قرار داده موردسنجشتوزیعی را 

م قرار گرفته است. پرسشنامه دوم که متغیر رفتارهای تسهی مورداستفادههای متعددی نامهیانپا
                                                           

1. Bentler & Chou 



 

84 

 

 79، تابستان 61شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

شامل ، سنجدمی (1711) و همکاران 1پرسشنامه تسهیم دانش موگاتسی از طریقرا  دانش

دهد. مورد ارزیابی قرار می دقتبههفت پرسش است که هر دو بُعد رفتارهای تسهیم دانش را 

برای سنجش اعتبار محتوایی از آرای متخصصان و کارشناسان ، های پرسشروای در خصوص

آمد و اطمینان حاصل  به عملاصالحات ، خبره استفاده شد. در این مرحله پس از مصاحبه

سنجد. در این پژوهش برای پژوهشگران را می موردنظرشد که پرسشنامه همان خصیصه 

مخالف و گزینه پنجم  کامالًرت که گزینه نخست ای لیکدرجه 0ها از مقیاس بندی دادهرتبه

 استفاده شده است.، استموافق  کامالً

همچنین از روش سازگاری درونی )آلفای کرونباخ( برای بررسی پایایی استفاده شده  

( )معلمان موردنظرصورت تصادفی بین جامعه پرسشنامه به 17است. برای این منظور تعداد 

ز ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که پایایی مربوط توزیع شد و با استفاده ا

آمد. همچنین  به دست 611/7و رفتارهای تسهیم دانش برابر  900/7به رهبری توزیعی برابر 

های تی تست های پژوهش از آزمونپرسشنامه آمدهدستبههای داده وتحلیلتجزیهبرای 

 یون چندمتغیره استفاده شد.ضریب همبستگی پیرسون و رگرس، اینمونهتک

 هایافته

، شدهای برای متغیر رهبری توزیعنمونهنتایج آزمون تی تک، 1در جدول شماره پرسش اول: 

ارائه شده است. نتایج آزمون بیانگر این است که مؤلفه فرهنگ مدرسه در مقایسه با میانگین 

شارکتی گیری مهای تصمیمصورت معناداری بیشتر از حد متوسط است؛ ولی مؤلفهنظری به

تر از حد متوسط و میانگین نظری ارزیابی شده است. این در حالی انداز مدرسه پایینو چشم

ای و تجارب رهبری تفاوت معناداری با میانگین های ارزیابی و توسعه حرفهاست که مؤلفه

 شود.رو در حد متوسط تلقی مینظری نداشته و ازاین
 

                                                           
1. Mogotsi 
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 (3شده )میانگین نظری= های رهبری توزیعای برای مقایسه میانگین مؤلفهنمونهکآزمون تی ت .1جدول 

 هاشاخص

 شدهرهبری توزیع
 میانگین فراوانی

انحراف 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 یداریمعن

 099/7 116 -101/7 711/7 296/7 662/1 107 ایارزیابی و توسعه حرفه

 777/7 116 -091/9 711/7 299/7 971/1 107 مشارکتیگیری تصمیم

 700/7 116 001/1 721/7 000/7 70/2 107 تجارب رهبری

 770/7 116 -910/1 719/7 167/7 616/1 107 انداز مدرسهچشم

 777/7 116 169/1 722/7 000/7 116/2 107 فرهنگ مدرسه

دانش تفاوت معناداری با میانگین  دهد که مؤلفه دریافتنشان می، 1نتایج جدول پرسش دوم: 

در حد متوسط است. این در حالی است که مؤلفه ارائۀ دانش در ، رونظری نداشته و ازاین

 صورت معناداری بیشتر از حد متوسط است.مقایسه با میانگین نظری به

 (3= یرنظ یانگین)م دانش تسهیم هایمؤلفه یانگینم یسهمقا یبرا اینمونهتک آزمون تی .2 جدول

 هاشاخص

 تسهیم دانش رفتارهای
 میانگین فراوانی

انحراف 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 701/7 116 607/1 711/7 299/7 711/2 107 دریافت دانش

 712/7 116 071/1 710/7 217/7 711/2 107 ارائه دانش

آورده شده ، 2رسش سوم پژوهش در جدول از بررسی پ آمدهدستبهنتایج پرسش سوم: 

شده دهد که مقدار ضریب همبستگی بین شاخص کلی رهبری توزیعاست. این نتایج نشان می

های رهبری مثبت و معنادار است. از بین مؤلفه، درصد 17و رفتارهای تسهیم دانش باالتر از 

(. =906/7rدانش دارد )فرهنگ مدرسه باالترین رابطه را با رفتارهای تسهیم ، شدهتوزیع

ترین رابطه ای پایینمؤلفه ارزیابی و توسعه حرفه، شدههای رهبری توزیعهمچنین از بین مؤلفه

 شده با رفتارهای تسهیم دانش به خود اختصاص داده است.های رهبری توزیعرا بین مؤلفه

 دانش یمتسه یهارفتار و شدهتوزیع یرهبر هایمؤلفه ینرابطه ب یهمبستگ یسماتر .3 جدول

 دریافت دانش ارائه دانش رفتارهای تسهیم دانش
 شدهرهبری توزیع

  رفتارهای تسهیم دانش

 ضریب همبستگی **191/7 *112/7 **117/7

 داری )دو دامنه(سطح معنی 777/7 712/7 777/7 ایارزیابی و توسعۀ حرفه

 فراوانی 107 107 107
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 دریافت دانش ارائه دانش رفتارهای تسهیم دانش
 شدهرهبری توزیع

  رفتارهای تسهیم دانش

 ستگیضریب همب **162/7 **191/7 **119/7

 داری )دو دامنه(سطح معنی 777/7 771/7 777/7 گیری مشارکتیتصمیم

 فراوانی 107 107 107

 ضریب همبستگی **260/7 **176/7 *211/7

 داری )دو دامنه(سطح معنی 777/7 777/7 777/7 تجارب رهبری

 فراوانی 107 107 107

 ضریب همبستگی **119/7 **122/7 **210/7

 داری )دو دامنه(سطح معنی 777/7 777/7 777/7 درسهانداز مچشم

 فراوانی 107 107 107

 ضریب همبستگی **901/7 **110/7 **906/7

 داری )دو دامنه(سطح معنی 777/7 777/7 777/7 فرهنگ مدرسه

 فراوانی 107 107 107

 ضریب همبستگی **001/7 **211/7 **191/7

 داری )دو دامنه(سطح معنی 777/7 777/7 777/7 شدهرهبری توزیع

 فراوانی 107 107 107

ده شهرچه وضعیت رهبری توزیع، های پرسش سوم پژوهشبنا بر یافتهپرسش چهارم: 

برای  ،وضعیت رفتارهای تسهیم دانش معلمان نیز بهتر خواهد شد؛ بنابراین، مطلوب باشد

یشتر فتارهای تسهیم دانش معلمان را بشده رهای رهبری توزیعاز مؤلفه کیکدامتعیین اینکه 

لیل آماری گام استفاده شد. نتایج تحبهاز روش رگرسیون چند متغیری گام، کندبینی میپیش

 ارائه شده است. 9و  0، 1های این پرسش در جدول

بینی رفتارهای تسهیم دانش در گویای آن است که مدل رگرسیون پیش 0نتایج جدول 

مؤلفه فرهنگ مدرسه وارد معادله شده است و ، ست. در گام نخستپنج گام انجام شده ا

 1/12مولفۀ فرهنگ مدرسه  گریدعبارتبهاست.  آمدهدستبه 121/7ضریب تعیین برابر با 

 کند. به ترتیب پس از مؤلفه فرهنگدرصد واریانس رفتارهای تسهیم دانش را تبیین می

انداز مدرسه و ارزیابی و چشم، ارکتیگیری مشتصمیم، های تجارب رهبریمدرسه مؤلفه

به  ای(اند. با ورود آخرین مؤلفه )ارزیابی و توسعۀ حرفهای وارد معادله شدهتوسعۀ حرفه
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شده توأماً پنج مؤلفه رهبری توزیع، گریدانیببهافزایش یافت.  029/7معادله ضریب تعیین به 

 کنند.یین میدرصد واریانس رفتارهای تسهیم دانش معلمان را تب 9/02

 رگرسیون مدل خالصة .4 جدول
 تغییرات آماری

خطای 

معیار 

 برآورد

ضریب 

تعیین 

 شدهتعدیل

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 همبستگی
 سطح  مدل

 داریمعنی

درجه 

آزادی 

1 

درجه 

آزادی 

1 

F تغییرات 
ضریب 

 همبستگی

777/7 119 1 179/127 121/7 126/7 121/7 121/7 906/7a 1 

777/7 110 1 791/10 710/7 116/7 109/7 191/7 961/7b 1 

777/7 119 1 707/10 719/7 112/7 071/7 076/7 011/7c 2 

771/7 110 1 261/11 719/7 116/7 011/7 010/7 019/7d 1 

717/7 111 1 106/0 776/7 119/7 019/7 029/7 021/7e 0 

a فرهنگ مدرسه، ها: )ثابت(کنندهبینیپیش 

b تجارب رهبری، ها: )ثابت( فرهنگ مدرسهدهکننبینیپیش 

c گیری مشارکتیتصمیم، تجارب رهبری، ها: )ثابت( فرهنگ مدرسهکنندهبینیپیش 

d انداز مدرسهچشم، گیری مشارکتیتصمیم، تجارب رهبری، ها: )ثابت( فرهنگ مدرسهکنندهبینیپیش 

e ایسعۀ حرفهارزیابی و تو، انداز مدرسهچشم، گیری مشارکتیتصمیم، یتجارب رهبر، ها: )ثابت( فرهنگ مدرسهکنندهبینیپیش 

 متغیر وابسته: رفتارهای تسهیم دانش

های نخست تا پنجم شده برای گاممحاسبه Fمقدار که  گویای آن است 0نتایج جدول 

ار ادآماری معن ازلحاظشده معادله رگرسیون انجام، روتحلیل رگرسیون معنادار هستند. ازاین

 است.

 واریانس تحلیل آزمون .5 جدول

 منبع تغییر مدل
جمع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 داریسطح معنی Fمقدار 

1 

 888/8a 186/238 116/13 1 116/13 رگرسیون

 - - 851/8 240 113/11 باقیمانده

 - - - 243 355/38 كل

2 

 888/8b 508/130 381/1 2 682/14 رگرسیون

 - - 853/8 241 153/15 ماندهباقی

 - - - 243 355/38 كل
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 منبع تغییر مدل
جمع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 داریسطح معنی Fمقدار 

3 

 888/8c 838/183 152/5 3 455/15 رگرسیون

 - - 858/8 246 388/14 باقیمانده

 - - - 243 355/38 كل

4 

 888/8d 015/02 881/4 4 885/16 رگرسیون

 - - 840/8 245 358/14 باقیمانده

 - - - 243 355/38 كل

5 

 888/8e 330/60 25/3 5 265/16 رگرسیون

 - - 840/8 244 838/14 باقیمانده

 - - - 243 355/38 كل

a فرهنگ مدرسه، ها: )ثابت(كنندهبینیپیش 

b تجارب رهبری، ها: )ثابت( فرهنگ مدرسهكنندهبینیپیش 

c گیری مشاركتیتصمیم، تجارب رهبری، ها: )ثابت( فرهنگ مدرسهكنندهبینیپیش 

d انداز مدرسهچشم، گیری مشاركتیتصمیم، تجارب رهبری، ها: )ثابت( فرهنگ مدرسهكنندهینیبپیش 

e ایحرفه ارزیابی و توسعة، انداز مدرسهچشم، گیری مشاركتیتصمیم، تجارب رهبری، ها: )ثابت( فرهنگ مدرسهكنندهبینیپیش 

 متغیر وابسته: رفتارهای تسهیم دانش

 ،دهد. ضریب رگرسیون گام نخستگام را نشان میبهون گامضرایب رگرسی، (9جدول )

متغیر تجارب رهبری نیز وارد ، بعدی است. در گام 292/7برای مؤلفه فرهنگ مدرسه برابر با 

و  210/7 بیبه ترتشود و ضرایب متغیرهای فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری معادله می

در آخرین گام )گام پنجم( متغیر ارزیابی شود. می 002/1و مقدار ثابت رگرسیون نیز  110/7

، تجارب رهبری، فرهنگ مدرسهشود و ضرایب متغیرهای ای وارد معادله میو توسعۀ حرفه

، 211/7 بیبه ترتای ارزیابی و توسعۀ حرفه، انداز مدرسهچشم، گیری مشارکتیتصمیم

 شود.می 601/7و مقدار ثابت رگرسیون نیز  709/7و  762/7، 117/7، 799/7

، هستند 70/7که همگی کمتر از  هاآنو سطح معناداری  tمقادیر ، (9در جدول شماره )

 آماری معنادار هستند. ازلحاظنشان داده شده است که همه ضرایب 

های بودن نیز ارائه شده است. آمارهخطیآمار مربوط به هم، (9همچنین در جدول )

ی گیرپوشی بین متغیرهای مستقل را اندازههم( میزان VIFتولرانس و عامل تورم واریانس )
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کند. تولرانس نسبتی از واریانس یک متغیر مستقل است که توسط سایر متغیرهای مستقل می

دهد که متغیرهای نشان می، ( نوسان دارد1( تا )7تبیین نشده است. ضریب تولرانس که بین )

ر هرچه مقدار تولرانس بیشت، اینمستقل تا چه اندازه رابطۀ خطی با همدیگر دارند؛ بنابر

هرچه مقدار تولرانس کمتر ، خطی کمتر است و برعکسمیزان هم، ( باشد1)نزدیک به 

ود های موجخطی باالست. بر اساس دادهدهد که میزان همنشان می، )نزدیک به صفر( باشد

خطی ندارند. شاخص مشکل هم موردبررسیمتغیرهای ، مقدار ضریب تحمل )تولرانس(

شود. ( بر مقدار تولرانس حاصل می1عامل تورم واریانس است که از تقسیم عدد )، یگرد

 ،خطی بیشتر است؛ بنابراینمیزان هم، باشد تربزرگ( 1هرچه عامل تورم واریانس از عدد )

گیریم که آن نتیجه می، هرچه مقدار عامل تورم واریانس برای یک متغیر مستقل بیشتر باشد

داکثر ح، های موجودنسبت به بقیه متغیرها ندارد. بر اساس داده، در مدل متغیر نقش زیادی

، ( دارد؛ بنابراین1است که فاصله زیادی با عدد ) 196/1مقدار عامل تورم واریانس برابر با 

 خطی پایین است.بین متغیرهای مستقل میزان هم

 واردشده متغیرهای رگرسیون ضرایب .6 جدول
 خطیشاخص هم

 سطح

 داریمعنی
t ارزش 

 ضرایب استانداردنشده ضرایب استانداردشده

دل متغیر
م

 

تورم 

 واریانس

ضریب 

 تحمل
Beta 

انحراف 

 استاندارد
B 

 ثابت 966/1 700/7  000/11 777/7  
1 

 فرهنگ مدرسه 292/7 711/7 906/7 196/10 777/7 777/1 777/1

 ثابت 002/1 760/7  271/19 777/7  

 فرهنگ مدرسه 210/7 712/7 919/7 911/11 777/7 600/7 712/1 1

 تجارب رهبری 110/7 711/7 116/7 171/0 777/7 600/7 777/7

 ثابت 120/1 110/7  967/6 777/7  

2 
 فرهنگ مدرسه 220/7 712/7 911/7 919/11 777/7 727/1 607/7

 تجارب رهبری 110/7 711/7 170/7 692/1 777/7 721/1 607/7

 گیری مشارکتیتصمیم 126/7 721/7 196/7 116/1 777/7 710/1 692/7

 ثابت 176/1 119/7  901/9 777/7  

1 

 فرهنگ مدرسه 210/7 712/7 096/7 291/11 777/7 709/1 610/7

 تجارب رهبری 761/7 711/7 192/7 910/2 777/7 121/1 991/7

 یمشارکتگیری تصمیم 119/7 722/7 102/7 006/2 777/7 721/1 607/7

 انداز مدرسهچشم 761/7 719/7 119/7 200/2 771/7 196/1 909/7
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 خطیشاخص هم
 سطح

 داریمعنی
t ارزش 

 ضرایب استانداردنشده ضرایب استانداردشده

دل متغیر
م

 

تورم 

 واریانس

ضریب 

 تحمل
Beta 

انحراف 

 استاندارد
B 

 ثابت 601/7 111/7  910/9 777/7  

0 

 فرهنگ مدرسه 211/7 712/7 091/7 211/11 777/7 791/1 610/7

 تجارب رهبری 799/7 711/7 101/7 090/2 777/7 110/1 902/7

 گیری مشارکتیتصمیم 117/7 721/7 121/7 191/2 771/7 701/1 621/7

 انداز مدرسهچشم 762/7 719/7 112/7 210/2 771/7 196/1 900/7

621/7 701/1 717/7 229/1 769/7 722/7 709/7 
ارزیابی و توسعۀ 

 ایحرفه

 متغیر وابسته: رفتارهای تسهیم دانش

 گیریبحث و نتیجه

 یریکارگبه هایراه رینتمهم از یکی مؤثر دانش تسهیم دارند که اعتقاد بسیاری

ترین یکی از مهم، روازاین. استراتژیک پایدار استمزیت  و کسب کلیدی هایشایستگی

 ایجاد انگیزه در افراد برای تسهیم، شده توسط پژوهشگران مدیریت دانشهای اعالماولویت

ه ببهبود ارائه خدمات ، بهبود عملکرد، هادانش است. تسهیم دانش موجب کاهش هزینه

کاهش زمان تأخیر در ارائه خدمات به مراجعان ، کاهش زمان توسعه خدمات جدید، مراجعان

و درنهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان 

در این پژوهش به بررسی نقش رهبری توزیعی و رفتارهای تسهیم ، شود. بر این اساسمی

 اخته شده است.دانش معلمان پرد

 اـب آن طاـتبار و شدهعیتوز یرـهبرۀ ربادر هشوپژ، اندداده ننشا پیشین یهاهشوپژ

 ینا در، دموجو هیدگاد خأل و فشکا پر کردن ایرـب .ستا درنا رفتارهای تسهیم دانش

شده و های معلمان مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران را دربارۀ رهبری توزیعدیدگاه هشوپژ

قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که  موردسنجشباط آن با رفتارهای تسهیم دانش ارت

 ،ای و تجارب رهبری در حد متوسطهای ارزیابی و توسعۀ حرفهمیانگین پاسخ به مؤلفه

انداز مدرسه در حد پایین متوسط و فرهنگ مدرسه باالی گیری مشارکتی و چشمتصمیم

مدارس  شده دریجه گرفت که وضعیت رهبری توزیعتوان نتمی، متوسط است؛ بنابراین
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شده ع های رهبری توزیمطلوب نیست و تنها مولفۀ فرهنگ مدرسه که یکی از مؤلفه موردنظر

از این بخش با  آمدهدستبههای وتحلیلدر سطح مطلوب قرار دارد. نتایج تجزیه، است

( ناهمخوانی دارد. در 1267( و صحرانورد )1261های پژوهش محمد داودی و صباغی )یافته

شده در مدارس در حد باالی متوسط پژوهش محمد داودی و صباغی وضعیت رهبری توزیع

و در سطح مطلوب ارزیابی شده است. همچنین در پژوهش صحرانورد وضعیت رهبری 

 معلمان در مدارس در حد متوسط ارزیابی شده است. ازنظرتوزیعی 

رفتارهای تسهیم دانش معلمان )دریافت دانش و ارائه نتایج بیانگر آن است که وضعیت  

گیری کرد که وضعیت توان نتیجهمی، رودانش( در حد باالی متوسط قرار دارد. ازاین

رفتارهای تسهیم دانش معلمان در مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران در سطح مطلوب قرار 

های پژوهش رشمه و با یافتهاز این بخش  آمدهدستبههای وتحلیلدارد. نتایج تجزیه

( تا حدودی ناهمخوانی دارد. در پژوهش رشمه و همکاران وضعیت 1290همکاران )

 مدیریت دانش در مدارس در حد پایین متوسط و در سطح نامطلوب ارزیابی شده است.

میان ، گام نشان دادبهاز آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه گام آمدهدستبهنتایج 

شده و رفتارهای تسهیم دانش رابطۀ مثبت و معناداری و در حد متوسط وجود زیعرهبری تو

فرهنگ مدرسه باالترین رابطه را با ، شدههای رهبری توزیع(. از میان مؤلفه191/7دارد )

 تیببه تر، شدههای رهبری توزیع(. از میان مؤلفه906/7رفتارهای تسهیم دانش معلمان دارد )

یشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر رفتارهای تسهیم ب رهبری بفرهنگ مدرسه و تجار

، (1267 ،های پژوهش یاسینی و همکاران )یاسینی و همکارانبا یافته، هادانش دارند. این یافته

زیو و ، (1776) لی چانگ و همکاران، (1712آبادرا )، (1776جیمز )، (1779بور )کم

 ( همخوانی دارد.1296)ن ارا( و جهانی و همک1711همکاران )

رهبری  هایایجاد محیط همکارانه و مبتنی بر اعتماد و تعامالت بین فردی که از مشخصه

زمانی که  طورنیهمهای اصلی برای تسهیم دانش است. حلیکی از راه، توزیعی است

سازمان داشته باشند و در  تیمأموراندازها و چشم، ادراك درستی از اهداف، معلمان

 ،های مهم مدرسه مشارکت کنند و از طرف رهبر مدرسه به توسعه و رشد مداومگیریتصمیم
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یش گذاری دانش و تبادل اطالعات افزابه اشتراك هاآنانگیزه و میل ، تشویق و ترغیب شوند

 خواهد یافت.

 طور خالصه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که:به

 بتبه نسپسرانه شهر تهران در سطح  شده در مدارس ابتداییوضعیت رهبری توزیع -

رفتارهای تسهیم دانش معلمان در سطح مطلوبی قرار  ازنظرنامطلوب و وضعیت این مدارس 

 دارد.

شده و رفتارهای تسهیم دانش معلمان رابطۀ مثبت و معناداری وجود بین رهبری توزیع -

 دارد.

ننده کبینین پیشتریمهم، شدهفرهنگ مدرسه در قالب یکی از ابعاد رهبری توزیع -

 رفتارهای تسهیم دانش معلمان است.

 شود:های پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میاز مجموع یافته 

ویژه های رهبری اثربخش؛ بهشود با تجهیز خود به قابلیتبه مدیران مدارس پیشنهاد می -

فا ش اساسی ایشده در توسعه رفتارهای تسهیم دانش معلمان مدارس خود نقرهبری توزیع

 کنند.

شود برای گسترش رفتارهای تسهیم دانش معلمان جو مبتنی به مدیران مدارس پیشنهاد می -

 فراهم آورند. هاآن گذاری دانشبر اعتماد را بین کارکنان برای به اشتراك

شود شرایط الزم برای استفادۀ معلمان از ابزارهای ارتباطی به مدیران مدارس پیشنهاد می -

انش محور و تسهیم دهای دانشل اینترنت و اینترانت را برای سهولت انجام فعالیتمدرن مث

 در محیط مدرسه فراهم آورند.

 منابع

علی . ترجمه مدیریت دانش(. 1290) ، کای.رومهاردتو  استفن، روب، گیلبرت، پروست

 تهران: یسطرون. .خواهینیسح
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شده (. رابطه رهبری توزیع1269) .یمهد، سیدمحمد و عزیزی، میرکمالی، جواد، پورکریمی

-61متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی  مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره

 .20-09 ،(12)1، های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش. 1262

 رهبری سبک آموزش تأثیر(. 1261) .زهرا، امیرحسین و امینی صباغ، محمد داودی

. اوهس شهرستان معلمان مدارس سازمانی سالمت با ارتباط و توسعه شده درتوزیع

 .آموزش دهندگانارائه ازیمج کنفرانس نخستین

(. بررسی و مقایسه مدیریت دانش و 1290) .فخرالدین، و احمدی علی، بدرقه، جواد، رشمه

، 12. های تربیتیپژوهشیادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و عادی شهر تهران. 

21-01. 

 شهرستان هایدر دبیرستان فراگیر رهبری ارتباط وضعیت(. 1267) .ونسی، صحرانورد

 .سنندج دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان. سنندج

 در تحصیلی پیشرفت با توزیعی رابطه رهبری الگوی (. ارائه1267) .عبدالحسین، عباسیان

تهران. رساله دکتری مدیریت آموزشی. دانشکده  شهر پسرانه مدارس راهنمایی

 دانشگاه شهید بهشتی.، و علوم تربیتی شناسیروان

 .. تهران: روانمبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی(. 1291) .علی، بندعالقه

های آموزشی ارائه مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروه(. 1261) .زهرا، علیپور درویشی

(. اتتحقیق علوم وواحد اسالمی )پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و  دانشگاه آزاد

 .119-61، 17، سال چهارم، فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات

 تسهیم بر مؤثر عوامل (. مطالعه1267) .احسان، سیدابوالقاسم و کریمی، میرا، امیر، مانیان

 آموزش مرکز: )موردی مطالعه. الکترونیکی آموزش آموزاندانش میان دانش

 .90-10 ،(1)10، اطالعات فصلنامه فناوری(. تهران دانشگاه الکترونیک

رهبری  توضعی با دبیرستان مدیران شخصیتی هایویژگی نبی رابطه(. 1267) .زهرا، مهربانی 

 دانشگاه فردوسی مشهد.، نامه کارشناسی ارشد. پایانشدهتوزیع
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وری با بهره جوسازمانیسبک رهبری و  ۀابطر (.1206). یمحمدعل، طوسیو  ناظم، فتاح

: ارائه الگوی منظوربههای شهر تهران( ها )در دبیرستانخدمات مدیران آموزشگاه

 .07-12، 91، تعلیم و تربیت مجله .مدیریت مناسب آموزشی

 چاپ .افزار لیزرلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرممدل(. 1261) .حیدرعلی، هومن

 : سمت.تهران .پنجم

نقش سبک رهبری توزیعی  (.1261) .طاهره، یاسینی و عبدالحسین، عباسیان، علی، یاسینی

لنامه فص. مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل
 .07-22، 12، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
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