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  چکیده

در رویکرد نوین به رهبري در مدرسه، به جاي رهبرِ واحد، صحبت از رهبران است و به جـاي تمرکـز   

» رهبـري توزیـع شـده   «نوین بـا عبـارت    ةاین شیو .دهد توزیع قدرت در مدرسه اهمیت می قدرت، به

عالوه بر فواید و پیامدهاي زیادي که رهبري توزیع شده براي مدیران و مدرسه دارد، . اشتهار یافته است

شـی،  هـاي پژوه امـا در ایـن تـالش   . انـد  پژوهشگران تأکید زیادي به پیامدهاي مرتبط با معلمان داشـته 

پـژوهش توصـیفی   . نشده اسـت » رفتار شهروندي سازمانی«رغم اهمیت باال، توجه زیادي به پیامد علی

. ت به بررسی نقش رهبري توزیـع شـده در ایـن پیامـد مهـم پرداختـه اسـت       رحاضر با درك این ضرو

ي هـا مدیر مدارس ابتدایی شهر کرج بـه ترتیـب پرسشـنامه    52معلم و  360اي معرف متشکل از نمونه

در بررسـی پایـایی از   . انـد  کـرده را تکمیـل  » رفتار شهروندي سازمانی معلمـان «و » رهبري توزیع شده«

بـراي  . اسـتفاده شـد  » تحلیل عـاملی تأییـدي  «از  ها پرسشنامهو در بررسی روایی سازه » آلفاي کرونباخ«

اسـتفاده  ) ردمدل اسـتاندا (پاسخ به سؤاالت پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه 

گانه رهبري توزیع شده ضمن داشتن رابطه مثبت و معنـادار  که تمامی ابعاد پنج دهدیمنتایج نشان . شد

. کننـد  معنـاداري تبیـین مـی    بـه صـورت  را نیـز   هـا  آنبا ابعاد پنجگانه رفتار شهروندي سازمانی، تمامی 

هروندي سازمانی معلمـان را مـورد   هاي این پژوهش اهمیت رهبري توزیع شده و پیامد آن رفتار شیافته

اران، مدیران، معلمان و پژوهشگران مطرح شده ذدر فرجام پیشنهاداتی براي سیاستگ. دهد تأکید قرار می
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    مقدمه

نقـش   ها چالشاین . اند هاي مواجه شدهاي پیچیدهدر طی دو دهه اخیر مدارس با چالش

پـر   ها چالشرهبري در مدرسه را به عنوان یک سیاست راهبردي و مهم جهت مقابله با 

هـاي  محوریت رهبري در حصول به دستاوردهاي مدرسه، پژوهش. کرده است تر تیاهم

رویکرد سـنتی بـه   . دنبال داشته استه زیادي را با هدف یافتن بهترین شیوه از رهبري ب

یـک  یکردي فرد محور و محدود به یک نفر به عنـوان رهبـر رسـمی اسـت،    رهبري، رو

اعتمـاد  کنترل،شجاعت،قدرت،(مدیر یا یک معلم برگزیده که خصوصیات یک قهرمان 

را دارا ...) برخـورداري از وفـاداري و اجابـت سـازمانی از جانـب پیـروان و       به نفـس، 

اودرو(باشدیم
١

هـاي اقتضـایی   و حتـی نظریـه   نظریه صفات و رفتار رهبـري ). 2004، 

کننـد   البته نظریات رهبري سیر تکاملی خود را طی می. اند ماحصل چنین رویکردي بوده

»رهبري تبادلی«که رویکردهاي نوینی شامل 
٢

»رهبري تحولی«، 
٣

»رهبري خادمانـه «، 
٤

و  

هاي با این شیوه مهمی که در ارتباط ۀنکت. باشند هاي جدید رهبري می از جمله نظریه... 

نوین رهبري باید در نظر گرفت این است که از یک سو متمرکز بر شخص خاصـی بـه   

بیرون از بافت مدارس بوده و سـپس   ها آنعنوان رهبر هستند و از سوي دیگر خاستگاه 

اي نـوین از رهبـري شـکل گرفتـه     اما در این میان، شیوه. اند به مدارس تسري پیدا کرده

در این شیوه به جاي رهبرِ واحد صـحبت  . باشدیمر مذکو يها تیمحدوداست که فاقد 

از رهبران مدرسه است، و به جاي تمرکز قدرت، بـر توزیـع قـدرت در مدرسـه اشـاره      

»رهبري توزیع شده«دارد، این شیوه نوین رهبري با عبارت 
٥
المور(اشتهار یافته است  

٦
 ،

» رهبـري دموکراتیـک  «،»رهبري اشتراکی«، »رهبري همکارانه«ی نظیراصطالحات). 2000

اده فبه جاي رهبري توزیع شده مـورد اسـت  مکرر و به اشتباه  به طور»رهبري موقعیتی«و 

هـاي برشـمرده را دارا   نیـز محـدودیت   ها سبکاین درحالی است که این . رندیگیمقرار 

اسپیالن(باشند  می
٧

نظیـر هـارتلی  (البته برخی ). 2006، 
١

معتقدنـد کـه رهبـري    ) 2009، 

                                                                                                                              
1. Oduro
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. اي طـوالنی در حاشـیه بـوده اسـت     جدید نیست، بلکه براي برهـه  ةیک اید شدهتوزیع

برخی نظیر گرون
٢

»گیب«پردازانی نظیر نظریه) 2008(
٣

»کتز و کان«، 
٤
»شاین«و  

٥
را بـه   

 هـا  آنهمگـی  . انـد  کـرده پـردازان رهبـري توزیـع شـده معرفـی      عنوان نخسـتین نظریـه  

»تسهیم شـده «یع شده را معادل رهبري پردازانی غیرآموزشی هستند و رهبري توز نظریه
٦
 

»رهبري واگذارشده«و 
٧
» شدهتسهیم«چه آن را به عنوان رهبري  به هر روي. اند بردهکار  

بنامیم، رهبري توزیع شـده ضـرورتاً بـه تقسـیم رهبـري در      » شدهرهبري واگذار«و چه 

از منظر هـریس . مدرسه نظر دارد
٨

یـک تکنیـک جدیـد     شـده  رهبـري توزیـع  ) 2008(

مدرسـه مسـتلزم   موفـق در  ، بلکه بازنمایی این حقیقت است کـه رهبـري   نیسترهبري 

  .فعالیت تسهیم شده است

رهبـري   يهـا  تیفعالکه در آن  شودیماي تعریف شده به عنوان پدیدهرهبري توزیع

شـود  کـاري تسـهیم مـی    يهـا  میتـ شود، بلکه در میان افراد و  توسط یک نفر انجام نمی

ــس، وود و هــاروي). 2002، 10وکــل؛ ی2004، 9اســتوري( ــت، وای ــان ) 2003(11بن بی

اصـل  . که رهبري توزیع شده بیش از آنکه شخصی باشد، فعالیتی گروهی است دارندیم

. اساسی رهبري توزیع شده دستیابی به اهداف مدرسه از طریق رهبـران اسـت نـه رهبـر    

رد، بلکـه بـه   ، تنها به تفـویض اختیـار اشـاره نـدا    )2005(12مک بس به زعماین اصل 

ایـن  . محیطی اشاره دارد که در آن افراد قادرند رشد کنند و براي رهبري توانمند شـوند 

شاید بتوان گفـت  . اصل تا نیم قرن گذشته به عنوان سبکی از رهبري شناسایی نشده بود

عمده در ادبیات رهبـري مدرسـه مطـرح شـد      ۀبه بعد به عنوان یک مسئل 1990ۀاز ده

  ).2002گرون، (
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که این رویکرد در راسـتاي تسـهیم    دهدیمرسی ادبیات رهبري توزیع شده نشان بر

این شیوه از رهبري در . و ایجاد جو مشارکتی در مدرسه شکل گرفته است گیريتصمیم

مشارکتی و دموکراسی سازمانی است و یک تصـمیم هدفمنـد در    گیريتصمیمارتباط با 

»اعتماد چندجانبه«جهت ایجاد جوي حاکی از 
1

المبروپولـوس و  (باشـد یمـ در مدارس  

ویویتسو
2

واالچ، المبـرت، کاپلنـد و لـوري   ). 2011، 
3

چنـد ویژگـی را اسـاس    ) 2005(

رهبري توزیع شده مبتنی بر فعالیت و اهـداف   ها آناز منظر . دانندیمرهبري توزیع شده 

تـک  جمعی است که بازتاب مثبت این روند بسیار فراتر از حاصـل جمـع فعالیـت تـک    

سـازمانی و بـین    يها مهارتهمچنین اساس رهبري توزیع شده بر . اعضاء مدرسه است

گیـري مشـارکتی،    عـالوه بـر تصـمیم   . فردي، نه بر سـاختار سلسـله مراتبـی، قـرار دارد    

مسئولیت و پاسخگویی در مدرسه نیز یک امر گروهـی و جمعـی اسـت و در صـورت     

مدرسـه از جملـه معلمـان و    موفقیت و یا شکست رهبري توزیع شـده تمـامی اعضـاي    

به ایـن نکتـه   ) اصل پاسخگویی(این اصل .پاسخگو هستند) نه مدیر به تنهایی(کارکنان 

جهـت   آمـوزان دانشاشاره دارد که رهبري توزیع شده بر محور توانمندسازي معلمان و 

در یـک دیـد   ). 2008هـریس،  (کردن مدرسه شکل گرفته است مشارکت در امر رهبري

مشـارکتی و   يهايریگزیع شده، بر مشارکت اعضاي گروه در در تصمیمکلی رهبري تو

دارد، عالوه بر این با این واقعیت که ظرفیت موجود براي رهبري هم فـرد   تأکیدجمعی 

بنـابراین  ) 1996، سـنگه،  2007آنکونـا و بریسـمن،   ( است و هم جمـع سـرو کـار دارد   

اي، جامعیترهبري توزیع شده با عناوینی همچون پویایی، رابطه
٤

، همکارانـه و وابسـته   

به زمینه
٥
فالح(شودیمنمایان  

٦
 ،2011.(  

رهبري، دو دلیـل بـه عنـوان عوامـل اصـلی       ةگرفته در حوزدر میان مطالعات انجام 

یکی ناکامی و ناکارآمدي رهبران قهرمـان و  . ظهور رهبري توزیع شده معرفی شده است

معلمـان و  يهـا یسـتگ یشات نادیده گـرفتن  به عل(کاریزماتیک به همراه رهبران تحولی 
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توجهی بـه اعتمـاد و   نفعان در امر رهبري، انحصار قدرت در دست رهبر و بیدیگر ذي

تـرین سـبک    ، و دیگري پیچیدگی روزافزون مدارس که نیازمند مناسب)تالش همکارانه

ل ؛ بـه نقـ  2008( در حمایت از دلیل دوم بولدن ). 2009هارتلی، (رهبري مدارس است 

کـه رهبـري توزیـع شـده در راسـتاي       داردیمبیان ) 2011از المبروپولوس و ویویتسو، 

افزایش خالقیت گروهی و تقویت روحیه همکاري به عنوان مشخصه اصلی مدارس در 

قرن بیست و یکم است و در واقع پاسخی به نیازهاي متغیر و روزآمد مدارس و انطبـاق  

. تبا تغییرات سریع محیطی و اجتماعی اس

هـاي آن پژوهشـگران    در جهت فهم بهتر این شـیوه از رهبـري و شناسـایی ویژگـی    

الگـو را از رهبـري توزیـع     نیتر جامع) 2000(المور. اند نشانگان گوناگونی معرفی کرده

  .تدوین نموده است) 1جدول (نشانگان  5شده را در قالب 
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  نشانگان رهبري توزیع شده )1(جدول

  نشانگان  توضیح در مورد نشانگان

که توزیع رهبري را در مدرسه  شودیم، هنجارها و اعتقاداتی ها ارزشفرهنگ مدرسه شامل 

که در آن معلمان جهت همکاري با یکدیگر و  کندیمو محیطی را فراهم  کندیمحمایت 

اي و پرورش خود در  هاي مدرسه و مشارکت در توسعه حرفه گیريتصمیممشارکت در 

در چنین محیطی مدیر مدرسه با استفاده از اعمال و رفتار . شوندجهت رهبري تشویق می

. باشدیم، الگوي مطلوب معلمان در جهت توزیع رهبري ها تیمسئولو توزیع مشارکتی

در قبال پیشرفت  ها آنهمچنین این نشانگر به میزان مشارکت والدین و پاسخگویی 

  .ه اشاره داردانجام وظایف مدرس ةشان و پیگیري نحوتحصیلی فرزندان

  فرهنگ مدرسه

از حالت  گیريتصمیماین نشانگر از رهبري توزیع شده به این امر اشاره دارد که تا چه حد 

سلسله مراتبی به الگوي دوجانبه و توزیع شده انتقال یافته و چه میزان معلمان در 

ي پشت درها گیريتصمیم«در الگوي رهبري توزیع شده . مشارکت دارند گیريتصمیم

»بسته
1
مدیر مدرسه منابع و امکانات الزم را با هدف جلب رضایت معلمان . ابدی یمکاهش  

 ها آنمند در اختیار  ها به شیوه نظام جهت مشارکت در امر توزیع رهبري و گردآوري داده

ریزي کنند، و این امر باعث حکاري یکدیگر تصمیمات نهایی را طر، تا با همدهدیمقرار 

  .شودیمآموزاندانشدر قبال پیشرفت تحصیلی  ها آنپاسخگویی  افزایش میزان

گیري مشترك تصیم

تجارب رهبري به میزان درگیري معلمان و دیگر اعضاء مدرسه در امر توزیع رهبري اشاره 

دادن منابع و امکانات، جلب مشارکت اعضاء، تفویض اختیار، (مدیر  يها تیحمادارد و 

مشارکتی و  گیريتصمیمسازي مدرسه، گسترش ریزي بهبرنامهبراي ...) دادن اطالعات و 

. دهد و والدین را مورد تأکید قرار می آموزاندانشگویی در مدرسه و در بین گسترش پاسخ

هاي روزمره مدارس در جهت توزیع و گسترش امور رهبري،  در کل این نشانگر، فعالیت

، ابزارهایی که براي اجراي بهینه رهبري را بر عهده دارند ها آنکسانی که مسئولیت انجام 

.ردیگیمریزي شده در جهت توزیع رهبري را دربرالزم است، اعمال یا اهداف برنامه

  تجارب رهبري

این نشانگر از رهبري توزیع شده به بلوغ فکري و ارزشیابی معلمان و دیگر اعضاء مدرسه 

از معلمان به عنوان رهبران آموزشی، همچنین مسائلی نظیر ارزیابی و تقدیر . شود مربوط می

 ها آندر جهت سنجش عملکرد  ها آندادن فرصت زمانی مناسب و منابع اطالعاتی کافی به 

.ردیگیمبا توجه به میزان توانایی و عملکردشان را در بر  ها آندر مورد  گیريتصمیمو 

  اي ارزیابی و توسعه حرفه

امر اشاره دارد که معلمان و کارکنان مدرسه تا چه این نشانگر از رهبري توزیع شده به این 

انداز و اهداف مدرسه دخیل هستند و این امر مهم تا چه اندازه در تعیین مأموریت، چشم

همچنین . و بر اساس سابقه و تجارب معلمان صورت گرفته است ندمنظامصورتبهحد 

جهت بر عهده گرفتن  ها آنق کار و تشویاز معلمان تازه این نشانگر به جو حمایتی مدرسه

گیري اعتماد و انتظارات متقابل بین مدیر، رهبري اشاره دارد که باعث شکل يها تیمسئول

.شود معلمان و سایر اعضاء مدرسه می

مأموریت، اهداف، 

  اندازچشم

  

چرا کـه  . در نگاه اول رهبري توزیع شده فواید و پیامدهاي زیادي براي مدیران دارد

یگر حفظ جایگاه و اجراي خشک قوانین و مقررات سازمانی نیسـت، بلکـه   د ها آننقش 
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اي  حرفـه  ۀهمکاري، حمایـت از توسـع   ۀهایی شامل مشاوره، اعتمادسازي، توسع فعالیت

بـا توجـه بـه نتـایج برخـی از      . گیرنـد  عهـده مـی  را بـر ... معلمان و هدایت آموزشی و 

به نقل از اسپیالن، الورسون و دیامونـد (ها پژوهش
١

بـا وجـود رهبـري توزیـع     ) 2001، 

کـم شـده و   هـا  آنها و فشارها بـر  اند که میزان مسؤولیت شده، اغلب مدیران بیان داشته

عـالوه بـر فوایـدي کـه متوجـه      . با معلمان توسعه یافته است ها آنحتی ارتباط و تعامل 

نظیـر بـالس و بـالس   (مدیران است، از منظر پژوهشگران 
٢

 ؛ لیتـوود، ماسـکل و  2001، 

اشتراس
٣

در ایـن  . ، رهبري توزیع شده مزایاي متعددي نیـز بـراي معلمـان دارد   )2008، 

رویکرد معلمان احساس تعلق بیشتري به مدرسه دارنـد و ایـن امـر منجـر بـه افـزایش       

 .شـود  مـی  ها آناي و خوشبینی تحصیلی گرایی و تعهد سازمانی و حرفهانگیزه، تخصص

»رفتار شهروندي سازمانی«ر مورد با توجه به تعاریف و خصوصیاتی که د
٤
معلمـان یـاد    

توان این متغیر بسیار مهم را به عنوان یکی از پیامـدهاي بسـیار بـا ارزش     شده است، می

  .رهبري توزیع شده فرض نمود

»میل به همکاري«اولین بار بر اساس نظریه ) 1988(ارگان 
٥
چسـتر بارنـارد   

٦
، متغیـر  

از منظر او رفتار شهروندي سازمانی، رفتاري . نمودرا معرفی » رفتار شهروندي سازمانی«

داشت اسـت کـه گرچـه بـه طـور      داوطلبانه، افزون بر نفش رسمی و بی چشماختیاري،

اما به سـیالی و اثربخشـی   شود، هاي پاداش و تنبیه سازمان مربوط نمی مستقیم به سیستم

جـزء   هـا  آنعنا ست که بودن این رفتارها بدان ممفهوم اختیاريکند؛ کارکرد آن کمک می

شغلی به شرح شغل و وظایف رسمی فرد شاغل نبوده، در قراردادالزامات رسمی نقش،

و صرف نظـر  انجام دادن آنها به انتخاب و نظر فرد بستگی دارد. اشاره نشده است ها آن

 آبـادي، بهرنگـی،   به نقل از زین. (در سازمان به دنبال نداردتنبیه خاصی را ها آنکردن از 

فداکاري) 1ویژگی شامل  5از منظر او ). 1387ابراهیم و فرزاد،  نوه
٧

کمک داوطلبانه به (

ــراي      ــاري ب ــکالت ک ــائل و مش ــروز مس ــوگیري از ب ــران و جل ــا آندیگ ) 2، ...)و  ه
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شناسیوظیفه
١

حتـی در   هـا  آنسازي و قبول قوانین و مقررات سازمانی و اعمال درونی(

جوانمردي) 3، ...)و گر نیست شرایطی که فردي نظاره
٢

اشـتیاق بـه تحمـل مسـائل و     (

مشکالت کاري، بدون بروز شکایت و صرف نکردن زمان زیاد بـراي شـکایت از امـور    

ادب و نزاکت) 4، ...)اهمیت در سازمان و بی
٣

تجاوز نکردن به حقوق دیگر کارکنان و (

فضیلت مدنی) 5و ...) 
٤

نـد بـه سـازمان و    عالقه بیش از حد و تعهد بسیار بـاالي کارم (

از جملـه نشـانگان   ...) قبول اینکه او عضو کـوچکی از یـک مجموعـه بـزرگ اسـت و      

  . باشد کارکنان با رفتارهاي شهروندي سازمانی می

ها بـه توزیـع   رفته در حال افزایش است زیرا همچنان که سازماناهمیت این رفتارها رفته

رهبـري در بـین اعضـاي     يهـا  تیلمسئوو وظایف و  زنندیمرهبري در ساختار خود دست 

شـوند،   یمـ ایی گسـترده  هاي سازمانی به طور فزاینده یتفعال، مرزهاي شودیمسازمان تقسیم 

اي منتظـره هـاي مشـورتی بـه طـور غیر     یـت فعالها و  یتمسئولقسیم ، تلذا نیاز به کار گروهی

ورت صـریح در  یی کـه بـه صـ   عملکردهـا افزایش یافته و کارکنان به درجه باالیی از رفتار و 

بـدون توجـه    ها آنبنابراین ضرورت دارد که  ؛کنندیمنیاز پیدا  ،نیامده است ها آنشرح شغل 

کریشـنان و  (آمیز سازمانی مشارکت کنند هاي رسمی شغل خود، در تغییرات موفقیت به جنبه

آرورا
٥

ـازمان  ). 2008،  ــان سـ ـازمانی در کارکن ــهروندي سـ ــار ش ــت رفت ــف  اهمی ــاي مختل ه

تـر و   ها به آن موشـکافانه نگاهشود،  نکار است، اما هنگامی که صحبت از مدارس میاغیرقابل

جانبه کشـورها،  همه ۀتوسعنقش مدارس در تربیت نیروي انسانی آینده و . شود تر میحساس

ـازمانی بـاال   مندي از معلمان  دلیل غیر قابل انکار بر لزوم بهره برخوردار از رفتار شهروندي س

از طریـق تـدریس   آمـوزان   ه معلمان ارتقاي هر چه بیشـتر یـادگیري در دانـش   وظیف .باشد می

ـایفی خـاص و از       بدون شک نمیاهیت پیچیده یادگیري ماست و نظر به  ـا انجـام وظ تـوان ب

اپالتکـا (کـرد  را با کیفیتی بـاال ایجـاد   پیش تعیین شده آن
٦

آبـادي،   ، بـه نقـل از زیـن   2009، 

1388.(  

و در صـورتی   باشدیمثیرگذار أجمله متغیرهاي مهم و ت رفتار شهروندي سازمانی از

یـابی مدرسـه بـه    که معلمان تمایل به شرکت در چنین رفتارهایی داشـته باشـند، دسـت   
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تـوان میـزان چنـین     یمـ سـت کـه چگونـه    ا اساسی این سؤالاما . شود اهداف تسریع می

ـ      ري در بـین  رفتارهایی را در معلمان افزایش داد؟ آیـا گسـترش و توزیـع وظـایف رهب

 هـاي پـژوهش بینـی کنـد؟    تواند بروز چنـین رفتارهـایی را در معلمـان پـیش     یممعلمان 

هاي رهبري با رفتار شـهروندي سـازمانی صـورت گرفتـه     متعددي در مورد ارتباط شیوه

بـراي مثـال   . مستقیم و معنادار گـزارش شـده اسـت    ۀاست که در اغلب موارد این رابط

به نقـل از بمبـل، شـمس الـدین و سـابرامنیم     (زمانی پژوهشگران مدیریت و رفتار سا
١

 ،

انـد کـه رهبـري تبـادلی، رهبـري تحـولی، رهبـري          خود دریافته هايپژوهشدر ) 2011

معنـاداري بـا رفتـار شـهروندي      ۀکاریزماتیک، رهبري اخالقـی، رهبـري خادمانـه رابطـ    

فتـار شـهروندي   اما در مورد ارتباط بین رهبري توزیع شـده و ر . سازمانی کارکنان دارند

بـراي مثـال ماسـکال، لیتـوود،     . بسیار اندکی صورت گرفته اسـت  هايپژوهشسازمانی 

اشتراوس و ساکس
٢

رابطه بین رهبري توزیع شده و رفتار شـهروندي سـازمانی   ) 2008(

به عنوان بعدي از ابعاد خوش بینی تحصیلی(معلمان 
٣

باال، مسـتقیم و معنـادار   ) معلمان 

هاي بسیار معدودي که انجام شده ون شک با توسل به نتایج پژوهشبد. اند محاسبه کرده

توان وجود رابطه میان این دو متغیر را فرض نمود اما با توجه به نتایج برخـی   است نمی

براي مثال هریس و . بندي کردتوان فرضیه بدون جهتی را صورت می ها پژوهشدیگر از 

تونسند
٤

مدرسـه بـه ایـن نتیجـه      22بـر روي   از تحلیل مطالعات موردي خـود ) 2007(

گـذاري را در مـورد    رسیدند که مؤثرترین مدارس، مدارسی هستد که بیشـترین سـرمایه  

بـا  ) 2008(در پژوهشـی دیگـر لیتـوود و همکـاران     . دهنـد  رهبري توزیع شده انجام می

مدرسه به این نتیجه رسیدند کـه رهبـري توزیـع     200هاي گردآوري شده از  تحلیل داده

هـاي معلمـان و کارکنـان     آورد تا از ظرفیـت  هایی را براي مدرسه فراهم می رصتشده ف

فلیسا. بیشترین بهره برده شود
٥

نیز به این نتیجه رسـید کـه در صـورت توزیـع     ) 2009(

شـوند کـه روي طیـف وسـیعی از نقـاط قـوت و        رهبري در مدرسه، معلمان متقاعد می

فتارهاي افزون بر نقش خود را گسترش گذاري کنند و راستعدادهاي فردي خود سرمایه
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ست که آیا رهبري توزیع شده بـه عنـوان   ا عمده پژوهش این مسئلهبر این اساس . دهند

تواند تبیین معناداري از رفتـار شـهروندي سـازمانی     رویکرد نوین رهبري در مدرسه می

، اهمیـت و نقـش حسـاس    مسـئله عالوه بر ضرورت پاسخ به ایـن  . معلمان داشته باشد

ـ بـه و (هبري توزیع شده با توجه به شرایط محصـور بـر مـدارس کشـور     ر مـدارس   ژهی

ـ بـه و (، اهمیت وجود رفتارهـاي شـهروندي سـازمانی در معلمـان     )ابتدایی معلمـان   ژهی

بـر ضـرورت   ) ضعف دانش داخلـی (هاي منتشر شده داخلی ، و کمبود پژوهش)ابتدایی

  . انجام پژوهش حاضر افزوده است

ضر بررسی نقش رهبري توزیـع شـده در رفتـار شـهروندي     هدف اصلی پژوهش حا

براي حصول این هدف سؤاالت . باشد سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی شهر کرج می

  :اند ذیل مطرح شده

معناداري بین رهبري توزیع شده و رفتار شـهروندي سـازمانی معلمـان     ۀآیا رابط) 1

  وجود دارد؟

ک از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی معلمـان را  آیا ابعاد رهبري توزیع شده، هر ی) 2

  کنند؟ معناداري تبیین می به صورت

  روش

»توصـیفی «هـاي  پژوهش حاضر در قلمرو پـژوهش 
١

»همبسـتگی «از نـوع   
٢

. قـرار دارد  

»آزمایشیغیر«پژوهش توصیفی که گاهی به عنوان پژوهش 
٣

شـود، بـا روابـط     نامیده می

هـائی   قوانین کلی، اصول و یـا نظریـه  روراندن مفاهیم وپها،  آزمودن فرضیه بین متغیرها،

، هـاي آزمایشـی  پـژوهش بـرخالف  . داردکه داراي روائی جهان شمول اسـت، سـروکار  

و یـا بـراي   کنـد   کاري نمـی  یک پژوهش توصیفی، متغیرها را دستپژوهشگر در اجراي

 ).1383، سـرمد، حجـازي و بازرگـان   (آورد رویدادها، شرایطی را به وجـود نمـی  وقوع

تحلیـل  ) 1: دشو دسته کلی تقسیم میسه پژوهش همبستگی بر اساس هدف پژوهش به 

با توجه به . تحلیل ماتریس همبستگی) 3تحلیل رگرسیون و ) 2رابطه همزمانی متغیرها، 
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اینکه در این پژوهش هم به روابط دو به دو و هم به روابط چند متغیري پرداختـه شـده   

هش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و همبستگی از نـوع دو  بنابراین، روش پژو ؛است

معلمـان و مـدیران    ۀآماري این پژوهش شامل کلی ۀجامع .باشد متغیري و رگرسیونی می

اي  گیـري خوشـه   براي انتخاب نمونه از روش نمونـه . باشد مدارس ابتدایی شهر کرج می

و مورگـان حجـم   بدین صورت که ابتدا بر اساس جدول کرجیسـی  . استفاده شده است

مـذکور از چهـار    گیـري نمونهبهینه نمونه معلمان تعیین شد و سپس با استفاده از روش 

با مراجعه بـه هـر   . معلم مورد پیمایش قرار گرفت 360تعداد آموزشی شهر کرج، ۀناحی

بـه بیـان   . اند مورد پیمایش قرار گرفته) مدرسه 52مدیر در  52(مدرسه، مدیر آن مدرسه 

  . اند خاب معلمان، مدیران نیز انتخاب شدهدیگر با انت

. گیري متغیرهاي پژوهش از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شده است براي اندازه

انـد، مراحـل الزم بـراي     ها به زبان انگلیسی تدوین شـده   با توجه به اینکه این پرسشنامه

ن از تطـابق  ترجمه به فارسی و ترجمه مجدد به انگلیسـی طـی شـده و پـس از اطمینـا     

بر اسـاس  معلمان و مدیران منتخب،. اند معنایی و فرهنگی براي اجراي نهایی آماده شده

از کمتـرین میـزان تـا    (5، 4، 3، 2، 1: با انتخاب یکی از اعـداد ،ايدرجه 5یک پیوستار 

  .اند اعالم داشتهها  از پرسشنامه ، میزان موافقت خود را با هر گویه)بیشترین میزان

ادراك معلمـان از رهبـري توزیـع     گیـري اندازهبراي : گیري رهبري توزیع شده هانداز

 5ایـن پرسشـنامه در   . استفاده شـده اسـت  ) 2000(اي المور  گویه 20شده، از پرسشنامه 

اي  حرفـه  ۀمشترك، تجارب رهبري، ارزیابی و توسـع  گیريتصمیمفرهنگ مدرسه، (بعد 

زیع رهبري در مدارس مورد مطالعه را مـورد  میزان تو) اندازو مأموریت، اهداف و چشم

و کـل پرسشـنامه بـه ترتیـب      ها اسیمقضریب پایایی خرده . گیري قرار داده است اندازه

بــراي بررســی روایــی ســازه از . محاســبه شــد 92/0و  73/0، 80/0، 85/0، 87/0، 87/0

بـا تـوان    اهـ  اسیمقاین تحلیل نشان داد که این خرده . ییدي استفاده شدأتحلیل عاملی ت

نتایج این تحلیـل  . اند گیري کرده باال و با برازش کامل متغیر رهبري توزیع شده را اندازه

  .گزارش شده است )1(در جدول 

گیـري ادراك مـدیران از    بـراي انـدازه  : رفتار شهروندي سازمانی معلمـان  گیرياندازه
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کوف، مکنزي، پـین  اي پادسا گویه 25رفتارهاي شهروندي سازمانی معلمان از پرسشنامه 

و باکراك
١

ایـن پرسشـنامه توسـط سـامچ و رون    . استفاده شده است) 1990(
٢

)2007 (

این پرسشنامه از منظر مدیران میزان بروز . براي کاربرد در مدارس تطبیق داده شده است

رفتارهایی نظیر فداکاري، وظیفه شناسی، جـوانمردي، ادب و نزاکـت و فضـیلت مـدنی     

در این پژوهش ضـریب پایـایی خـرده    . کند گیري می معلمان را اندازه در) مقیاسها خرده(

محاسـبه   71/0و  86/0، 60/0، 57/0، 67/0،  91/0و کل پرسشنامه به ترتیـب   ها اسیمق

ییـدي اسـتفاده   أبراي بررسی روایی سازه این پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی ت. شده است

با توان بـاال و بـا بـرازش کامـل      ها اسیقمشده است این تحلیل نیز نشان داد این خرده 

  . اند گیري کرده متغیر رفتار شهروندي سازمانی معلمان را اندازه

هـا ابتـدا مراحـل قـانونی      پس از اطمینان از روایی و پایایی، براي اجـراي پرسشـنامه  

بـا در دسـت داشـتن مجـوز و همـاهنگی قبلـی بـه        . طی شد) نگاري و اخذ مجوزنامه(

الزم بـا مـدیران    يهـا یهمـاهنگ پس از مراجعه در ابتـدا  . ر مراجعه شدمدارس مورد نظ

هـاي مربوطـه بـه    با رعایت شـرایط مطلـوب اجـرا، پرسشـنامه    . آمدیممدارس به عمل 

رهبـري   در هر مدرسه پـس از تکمیـل پرسشـنامه   . قرار داده شد ها آنمعلمان در اختیار 

درسـه پرسشـنامه رفتـار شـهروندي     توزیع شده توسط معلمان، به ازاء هر معلم، مدیر م

هاي مدیران، پرسشنامه رفتار  پس از گرد آوري پرسشنامه. سازمانی را تکمیل کرده است

شهروندي سازمانی هر معلم به پرسشنامه رهبري توزیع شده که توسط او تکمیـل شـده   

پرسشـنامه گـردآوري شـد کـه پـس از حـذف        387در مجموع تعداد . پیوست شد ؛بود

پرسشـنامه   360رهبري توزیع شده و  پرسشنامه 360(پرسشنامه  360تعداد  موارد ناقص

 هـا  آنهـاي حاصـل از   براي تحلیل نهایی مشخص شد و داده) رفتار شهروندي سازمانی

  .شد SPSSبراي تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار

  ها یافته

  . میانگین، انحراف معیار متغیرهاي پژوهش را گزارش کرده است )1(جدول 

                                                                                                                              
1. Podsakoff, Mackenzie, Paine & Bachrach
2. Somech & Ron
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توصیف متغیرهاي پژوهش )1(جدول 

  رفتار شهروندي سازمانی معلمانرهبري توزیع شده

MSD  متغیرهاMSDمتغیرها

59/34/1فداکاري36/4951/0فرهنگ مدرسه

93/376/0وظیفه شناسی25/4786/0مشترك گیريتصمیم

81/31/1جوانمردي18/4809/0تجارب رهبري

24/403/1ادب و نزاکت98/3964/0فه ايارزیابی و توسعه حر

مأموریت و اهداف و 

اندازچشم

01/491/0فضیلت مدنی77/3947/0

شود، میانگین ابعاد رهبـري توزیـع شـده و     مالحظه می )2(گونه که در جدول همان

همچنـین مشـاهده   . باشد می 3رفتار شهروندي سازمانی معلمان در تمامی ابعاد باالتر از 

ود که بیشترین میانگین بین ابعاد رهبري توزیع شده، مربوط به بعد فرهنگ مدرسه ش می

 انـداز چشمهمچنین کمترین میانگین مربوط به بعد مأموریت، . باشد می 36/4با میانگین 

در میان ابعاد رفتار شهروندي سازمانی نیـز بیشـترین   . باشد یم77/3با میانگین ف و اهدا

باشد و کمترین مقـدار مربـوط    یم24/4با میانگین ت دب و نزاکمیانگین مربوط به بعد ا

  .باشد می 59/3با میانگین به بعد فداکاري

  ضرایب همبستگی )2(جدول

فضیلت مدنینزاکتادب وجوانمرديوظیفه شناسیفداکاريرفتار شهروندي سازمانی/ رهبري توزیع شده  

443/0فرهنگ مدرسه


309/0


320/0


312/0


387/0


287/0مشترك گیريتصمیم


277/0


284/0


255/0


305/0


467/0تجارب رهبري


317/0


319/0


301/0


401/0


437/0ارزیابی و توسعه حرفه اي


337/0


282/0


294/0


358/0


319/0اندازچشممأموریت و اهداف و 


244/0


292/0


194/0


284/0



01/0<P  

شود که بین تمامی ابعاد رهبـري توزیـع شـده بـا      مشخص می )2(با مشاهده جدول 

بیشـترین  .تمامی ابعاد رفتار شهروندي سـازمانی رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد     

کمتـرین همبسـتگی بـین    و) r=467/0(همبستگی بین بعد تجارب رهبـري و فـداکاري   

  . محاسبه شده است) r=194/0(با ادب و نزاکتو اهداف اندازچشممأموریت، 
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» رگرسیون چندگانه«همانگونه که ذکر شد، براي پاسخدهی به سؤال دوم پژوهش از 

در این سؤال ابعاد پنجگانه رهبري توزیـع شـده همزمـان بـه عنـوان      . استفاده شده است

بینـی   متغیرهاي پیش(سازمانی معلمان  رفتار شهرونديمتغیر گانه ابعاد پنجکننده بینی پیش

فرمول پیش بینی رگرسیون براي به صورت  .اند مورد تحلیل قرار گرفته) شونده یا مالك

  .باشدیمکلی براي ابعاد رفتار شهروندي سازمانی به صورت زیر 

Y=a+bx1+bx2+bx3+bx4+bx5

Y=  متغیر مالك ةشدمقدار بر آورد       a= =bx     مقدار ثابت نرگرسیو )شیب (ضریب    

  . گزارش شده است )4(نتایج این تحلیل در جدول 

  نتایج تحلیل رگرسیون) 3(جدول

بین متغیرهاي پیش

متغیرهاي 

مالك
R2

  SSdfMSFβt

فرهنگ مدرسه

  263/0  فداکاري

15/89  

06/250  

5  

354  

83/17  

70/0  


47/25  

066/0  650/0  

  343/0مشترك گیريتصمیم



27/3  

  528/0تجارب رهبري



57/4  

ارزیابی و توسعه حرفه 

اي

233/0  



08/2  

مأموریت و اهداف و 

  اندازچشم

017/0212/0

فرهنگ مدرسه

  133/0شناسیوظیفه

73/23  

77/154  

5  

354  

74/4  

43/0  


02/11  

024/0  213/0  

  274/0مشترك گیريتصمیم


41/2  

  326/0تجارب رهبري



60/2  

  250/0ايارزیابی و توسعه حرفه



04/2  

مأموریت و اهداف و 

  اندازچشم

005/0057/0

فرهنگ مدرسه

  108/0جوانمردي

31/46  

42/382  

5  

354  

26/9  

08/1  


57/8  

207/0  


07/2  

  543/0  061/0مشترك گیريتصمیم

  448/0  053/0تجارب رهبري
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  146/0  017/0ايو توسعه حرفهارزیابی 

مأموریت و اهداف و 

  اندازچشم

203/006/2


فرهنگ مدرسه

ادب و 

نزاکت

102/0  

63/32  

75/286  

5  

354  

52/6  

75/0  


69/8  

155/0  37/1  

  144/0  017/0مشترك گیريتصمیم

  975/0  125/0تجارب رهبري

  965/0  120/0ايارزیابی و توسعه حرفه

مأموریت و اهداف و 

  اندازچشم

104/013/1

فرهنگ مدرسه

فضیلت 

  مدنی

158/0  

27/39  

54/208  

5  

354  

85/7  

58/0  


53/13  

110/0  999/0  

  33/1  153/0مشترك گیريتصمیم

  318/0تجارب رهبري


52/2  

  980/0  120/0ايارزیابی و توسعه حرفه

اهداف و مأموریت و 

  اندازچشم

002/0  025/0

P  0/05

در ایـن جـدول ابعـاد    . دهـد یمنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه را نشان  )3(جدول 

بین و هر یک از ابعاد رفتار شـهروندي سـازمانی    رهبري توزیع شده به عنوان متغیر پیش

هـم در تحلیـل   م هـاي شـاخص . انـد  معلمان به عنوان متغیرهاي مـالك وارد الگـو شـده   

رگرسیون شامل مقادیر 
2R ،F ،β وt باشد که به تفکیک در ایـن جـدول آورده شـده    می

در بررسی فداکاري معلمان به عنوان اولـین متغیـر   شود،  همانگونه که مشاهده می. است

=263/0(که  شودیممالك، مشخص 
2R ( توزیع از واریانس این بعد توسط ابعاد رهبري

همچنـین در  . شـود تبیـین مـی  ) P ،47/25]=354 ،5[F>05/0(معنـادار   به صـورت شده 

فـداکاري معلمـان تنهـا سـه بعـد شـامل        بینیپیشبررسی سهم ویژه هر یک از ابعاد در 

و ارزیـابی و  ) β ،57/4=t=528/0(، تجارب رهبري )β ،27/3=t=343/0(فرهنگ مدرسه 

  .اند بیین معناداري داشتهت) β ،08/2=t=233/0(اي توسعه حرفه

که نتـایج تحلیـل    باشدیمشناسی معلمان گر رفتار شهروندي سازمانی، وظیفهبعد دی

=133/0(سـت کـه   ا رگرسیون براي این بعد نیـز حـاکی از آن  
2R (   درصـد از واریـانس

، P>05/0(معنـادار   بـه صـورت  شناسی معلمان توسط ابعاد رهبري توزیـع شـده   وظیفه
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02/11]=354 ،5[F ( در این تحلیل نیز تنها سه بعد شامل فرهنگ مدرسـه  . شودیمتبیین

)274/0=β ،41/2=t( تجارب رهبري ،)326/0=β ،60/2=t (اي حرفه ۀو ارزیابی و توسع

)250/0=β ،04/2=t (اند تبیین معناداري داشته.  

بعاد رهبري توزیع شـده  شود که ا در بررسی بعد جوانمردي نیز این نتیجه حاصل می

=P ،57/8]=354 ،5[F( ،)108/0>05/0(معناداري  به طور
2R (   از واریـانس آن را تبیـین

و ) β ،07/2=t=207/0(بین، تنهـا فرهنـگ مدرسـه     همچنین در میان ابعاد پیش. اند کرده

بعـد جـوانمردي را   انـد   توانسـته ) β ،06/2=t=103/0(انـداز و اهـداف   مأموریت، چشـم 

  .بینی نمایند پیش

، )P ،69/8]=354 ،5[F>05/0(معنـاداري   به طور) با هم(اگرچه ابعاد رهبري توزیع شده 

=102/0(اند  بعد ادب و نزاکت را تبیین کرده
2R(معنادار نیسـت   ها آنیک از ، سهم ویژه هیچ

)05/0>P.(  

دهــد کــه  یعنــی فضــیلت مــدنی نشــان مــی بررسـی ضــرایب رگرســیون بعــد آخــر 

)158/0=
2R ( معنـاداري   به صـورت از واریانس این بعد توسط ابعاد رهبري توزیع شده

)05/0<P ،53/13]=354 ،5[F ( همچنین از میان ابعاد رهبري توزیع شده، . شودیمتبیین

  ). t=52/2(معنادار است بعد تجارب رهبري به لحاظ آماري ) β=318/0(تنها سهم 

شـود کـه ابعـاد     بنابراین در پاسخ به سؤال دوم این پژوهش این نتیجـه حاصـل مـی   

معنـاداري   به صورترهبري توزیع شده تمامی ابعاد رفتار شهروندي سازمانی معلمان را 

بعـد فـداکاري   شـود کـه    سهم تبیینی، ایـن امـر مشـخص مـی     ۀدر مقایس. کنند تبیین می

=263/0(بیشترین 
2R (    و بعـد ادب و نزاکـت کمتـرین)102/0=

2R (  بـه خـود  تبیـین را 

  . اختصاص داده است

  گیري نتیجه

کـه بعـد فرهنـگ مدرسـه در مـدارس       شودیمبا توجه به نتایج به دست آمده مشخص 

ایـن نتیجـه   . یـع شـده دارد  مورد مطالعه شمول بیشتري نسبت به سایر ابعاد رهبري توز

فرهنـگ   ةمبین این نکته است که توزیع رهبري در مدارس مورد مطالعه بیشتر در حـوز 

ترین عـاملی کـه بـراي     توان گفت که اساسی یمبنابراین  .توزیع رهبري موفق بوده است

گونـه  همـان . توزیع رهبري در مدارس ابتدایی الزم است، فرهنگ حاکم بر مدرسه است
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ت نشانگرهاي رهبري توزیع شده تبیین شد فرهنگ مدرسه به جو حاکم بـر  که در قسم

اشاره دارد، همچنین به میزان حمایت مـدیر   کندیممدرسه که توزیع رهبري را حمایت 

گفت کـه مـدیر    توانیممدرسه از چنین فرهنگی اشاره دارد که با توجه به نتایج حاصل 

رغم ساختار بورکراتیک مدارس تـا  علی در چنین امري موفق بوده است و توانسته است

همچنـین  . حد زیادي معلمان را به مشارکت در این بعد رهبري توزیع شده تشویق کنـد 

اختصاص داده اسـت کـه    به خودانداز و اهداف کمترین میانگین را یت چشممأموربعد 

بـه میـزان   این بعد از رهبري توزیع شده . باشد این یافته نیز دالیل ممکن خود را دارا می

اندازهاي مدرسه اشاره دارد که در این پـژوهش  دخالت معلمان در تعیین اهداف و چشم

در میان ابعاد رهبري توزیع شده کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است، با توجه 

مـدارس در سـطوح بـاالتر    هاي انـداز تمرکز مدارس و تعیین اهداف و چشمبه ساختار م

اي غیربـومی ناهمسـو    دو یافته فوق با برخی از یافته. انتظار نیست اي دور ازچنین نتیجه

در پژوهش اسمیتبراي مثال . بوده است
١

میزان درگیري معلمـان در  «با عنوان ) 2007(

در مدارس یکی از شهرهاي گرجستان انجـام داد بـه   » ابعاد چهارگانه رهبري توزیع شده

انداز و اهداف بیشـترین و بعـد   یت، چشماین نتیجه رسید که از منظر معلمان بعد مأمور

 داردیمـ او بیـان  . تجارب رهبري کمترین شمول را در مدارس مورد مطالعه داشته است

در این مدارس توجه مدیر به میزان درگیري و مشارکت معلمـان در امـور مدرسـه و    که 

کت هاي آن و همچنین توجه مدیر به میزان درگیـري و مشـار  اندازچشمتعیین اهداف و 

منجـر بـه    هـم مدارس زیاد بوده است کـه ایـن    اندازچشمموریت و أوالدین در تعیین م

او این نتیجه را ناشی از ساختار غیـر بوروکراتیـک و مدرسـه    . اي شده است چنین نتیجه

  . داند محور مدارس مورد مطالعه خود می

شـهروندي  دهد که از منظر مـدیران رفتـار    دیگر این پژوهش نشان می ۀهمچنین یافت

گین را سازمانی معلمان در بعد ادب و نزاکت بیشترین و در بعد فداکاري کمتـرین میـان  

رتبـاط  ا«با عنوان ) 2008(تقریباً مشابه که ماسکال و همکاران در پژوهشی . باشد دارا می

انجـام دادنـد، رفتـار شـهروندي     » بینی تحصیلی معلمانبین رهبري توزیع شده و خوش

بینی تحصیلی در نظر گرفتنـد و بـه ایـن نتیجـه     وان یکی از ابعاد خوشرا به عن سازمانی

                                                                                                                              
1. Smith
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ثیر مثبـت و معنـاداري بـر رفتـار شـهروندي سـازمانی       أرسیدند که رهبري توزیع شده ت

و در این میان بعد فضیلت مـدنی بیشـترین میـانگین و بعـد ادب و     . معلمان داشته است

. ا پژوهش حاضر ناهمسـو اسـت  نزاکت کمترین مقدار به خود اختصاص داده است که ب

بـین فـردي    يها کمکادب و نزاکت یکی از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی است که به 

معلمان به همدیگر در جهت پیشبرد بهتر اهداف مدرسه اشاره دارد که در این پـژوهش  

با توجه بـه اینکـه درگیـري معلمـان در     . نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتري قرار دارد

 تـوان یمـ تجارب رهبري در سطح مطلوب و باالتري نسبت به سایر ابعاد قرار دارد،  بعد

 انـد  بودهتر الفعهاي رهبري گفت که معلمان براي کمک به یکدیگر در ایفاي بهتر نقش

  .و بر این اساس این بعد وضعیت بهتري داشته است

هبـري توزیـع   در پاسخ به سؤال اول پژوهش این نتیجه حاصل شد که بـین ابعـاد ر  

. شده و ابعاد رفتار شهروندي سازمانی معلمان همبستگی مثبت و معنـاداري وجـود دارد  

متعددي وجود دارد که ارتباط بـین رفتـار شـهروندي سـازمانی بـا اشـکال        هايپژوهش

در پـژوهش خـود   ) 2011(، براي مثال بمبل و همکاران اند کردهیید أمختلف رهبري را ت

از جملـه رهبـري   (هاي رهبـري  شهروندي سازمانی و اغلب شیوه دریافتند که بین رفتار

در پـژوهش  . ارتبـاط مثبـت و معنـاداري وجـود دارد    ...) تحولی، رهبري کاریزماتیک و 

شده ارتباط مثبـت  ص شد که کلیه ابعاد رهبري توزیع مشخ) 2008(ماسکال و همکاران 

همسـو بـا پـژوهش حاضـر      و معناداري با رفتار شهروندي سازمانی دارند که این نتیجه

گفت که توزیع رهبري در مـدرس پیامـد رفتـار شـهروندي      توانیمبنابراین . بوده است

  .دنبال خواهد داشته سازمانی معلمان را ب

که هر پـنج بعـد رهبـري توزیـع      دهدیماما پاسخ به سؤال دوم پژوهش نتایج نشان 

انـد کـه ایـن     نی معلمان داشتهشده تبیین معناداري از هر پنج بعد رفتار شهروندي سازما

دست آمدن رابطه معنادار در پاسخ بـه سـؤال اول ممکـن    ه توان با توجه به ب یافته را می

همچنین مشخص شد که بعد فداکاري بیشترین و بعد ادب و نزاکـت کمتـرین   . دانست

هاي این سؤال متفاوت بودن  اما نکته مهم در یافته. اختصاص داده است به خودتبیین را 

نقش هر یک از ابعاد رهبري توزیع شده در تبیـین هـر یـک از ابعـاد رفتـار شـهروندي       

یـک از ابعـاد معنـادار    در تبیین بعد ادب و نزاکت سهم هـیچ . باشد سازمانی معلمان می

فرهنـگ  (شناسی معلمان تنها سهم سـه بعـد   اما در تبیین فداکاري و وظیفه. دمحاسبه نش
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؛ در تبیین جوانمردي معلمان تنهـا  )ايو توسعه حرفهمدرسه، تجارب رهبري و ارزیابی 

و در تبیـین فضـیلت   ) و اهـداف  انـداز چشـم فرهنگ مدرسه و مأموریت، (سهم دو بعد 

ایـن یافتـه نقـش زیربنـایی و     . مدنی تنها سهم بعد تجارب رهبري، معنادار بـوده اسـت  

یـع شـده   اساسی فرهنگ مدرسه و تجارب رهبري به عنوان دو بعد اساسی رهبـري توز 

شاید بتوان گفت که براي توزیع رهبـري در مـدارس و افـزایش رفتـار     . سازدیمنمایان 

بـا افـزایش میـزان درگیـري     . شهروندي سازمانی بیشتر باید بر این دو بعـد تأکیـد کـرد   

معلمان در تجارب رهبري و تقویت فرهنگ حامی و مشوق توزیع رهبـري در مـدارس   

بعـد فـداکاري    به خصوصهروندي سازمانی معلمان و توان انتظار داشت که رفتار ش می

این ابعاد دارد، در معلمان به میزان قابـل تـوجهی افـزایش    که بیشترین تأثیرپذیري را از

  .یابد می

پـذیري و  با توجه به حساسیت مقطع ابتدایی و اهمیت گسـترش فرهنـگ مسـئولیت   

شـده را نویددهنـده یـک    رهبري توزیـع   توانیمآموزاندانشرهبري در میان معلمان و 

با توجـه بـه سـاختار متمرکـز مـدارس در ایـران و کـم        . حرکت عظیم فرهنگی دانست

 آمـوزان دانـش پذیري در میان معلمـان و  مشترك و مسئولیت گیريتصمیمتوجهی به امر 

با وجود ساختار بورکراتیـک مـدارس   . این پژوهش نتایج قابل توجهی فراهم کرده است

توزیـع   هـا  آنظایف مدیریت و رهبري به صورت قابل توجهی در که و شودیممشاهده 

و هم مدیران و هم معلمان رغبت و انگیزه الزم بـراي پـذیرش ایـن شـیوه     . گشته است

  .نوین رهبري را دارا هستند

سـتعدادها و نقـاط قـوت    تمرکز ساختار همواره یکی از موانع مهم در راه شـناخت ا 

زدایـی و  از آنجـا کـه تمرکز  . بوده است ها آنالقوي یابی به نهایت توان بمدارس و دست

، طلبدیمتغییر ساختار کنونی آموزش و پرورش؛ زمینه و امکانات الزم و زمان زیادي را 

. این باشد که تمرکززدایی از داخـل خـود مـدارس شـروع شـود      تواندیملذا بهترین راه 

نفعـالی مـدارس را پویـا    حالت ا) 2001(رهبري توزیع شده به بیان اسپیالن و همکاران 

بنـابراین بـه   . کنـد  در اجتمـاع نزدیـک مـی    هـا  آنکند و مدارس را به جایگاه شایسته  می

پژوهشـی و   يهـا يگـذار که سـرمایه  شودیماندرکاران آموزش و پرورش توصیه دست

  . اجرایی در این زمینه را در اولویت کاري خود قرار دهند

آگـاه بـود   ، در صـورت نا دارنـد یمـ بیـان  ) 2001(گونه که اسپیالن و همکاران همان
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هـاي آموزشـی معلمـان را آگـاه     با برگزاري دوره توانیمتوزیع رهبري  ةمعلمان از شیو

هاي توسعه هاي آموزشی و دورهبا برگزاري دوره توانندیممدیران مدارس  بنابراینکرد، 

آن در اختیار معلمـان   الزم را در مورد این شیوه از رهبري و مزایاي يهایآگاهاي حرفه

  .قرار دهند

کـه پـس از    شـود یمـ به مدیران توصـیه  ) 2005(در راستاي گفته هریس و مویجز  

به توزیع رهبـري  ) شناختی، اجتماعی، فرهنگی، علمی،(آگاهی از سطح توانایی معلمان 

ثیرگـذاري قابـل توجـه رهبـري     أبا توجه به اینکه نتایج این پژوهش مبـین ت . اقدام کنند

و بعـد فرهنـگ مدرسـه و     باشـد یمیع شده بر رفتارهاي شهروندي سازمانی معلمان توز

تجارب رهبري از ابعاد مهم در افزایش رفتار شهروندي سازمانی معلمان برآورد شد، در 

جهت توزیع رهبري در مدارس به این ابعـاد توجـه    شودیماین راستا به مدیران توصیه 

  .بیشتري داشته باشند

پـذیري  تعمـیم  بنابراین؛ینکه این پژوهش به مدارس ابتدایی محدود شدهبا توجه به ا

که در مقاطع  شودیمبه پژوهشگران توصیه  از این روآن به مدارس دیگر ممکن نیست، 

همچنـین تـدوین   . چنـین پژوهشـی انجـام شـود    ) دخترانـه و پسـرانه  (تحصیلی بـاالتر  

  . کند هم میرا فرا يتر مطمئنهاي بومی نتایج بهتر و پرسشنامه
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