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Abstract 

Distributed leadership moves beyond the philosophy that leadership is generated 

solely by the role and position of the principal and instead frames leadership 

as a practice that involves an array of individuals whose dynamic interactions 

mobilize and guide teachers in the process of instructional change. Spillane 

(2001, 2005, 2007) developed a distributed perspective on leadership that 

shifted the focus from the gallant actions of the school principal to the results 

of the combined interactions of school leaders, followers, and their use of 

artifacts in various situations. The purpose of this study was to examine the 

distributed leadership practices of principals in primary schools from the 

viewpoint of their teachers and to identify the conditions for the 

establishment of distributed leadership in these schools in Mashhad, Iran. The 

survey method was conducted on all the primary school teachers in the third 

districts of Mashhad and Tabadkan. In total, 335 teachers were selected as the 

sample population using Morgan's table. Data were collected using Spillane 's 

scale and interview. In the conceptual framework proposed by Spillane 

(2002), the four dimensions of distributed leadership include mission, culture, 

shared responsibility, and leadership experiences. In terms of mission, vision, 

and goals, special emphasis is placed on the knowledge of all school 

members about the school's goals, which examines the current status of 

distributed leadership in schools indicating the above-average average of this 

variable in our schools. Based on the results of this study, the mean of 
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distributed leadership was 3.683. it seems distributed leadership is a complex 

phenomenon with teachers engaged in all four dimensions in the primary 

schools. Accordingly, distributive leadership status in the primary schools 

was above the average level. As a result of comparing the current and 

desirable status, there was a significant difference between the current 

situation and the desirable status of distributed leadership in the schools 

studied. The main gap between the status quo and the desirable component of 

participatory decision making seems to be that in the schools studied to track 

students' educational needs, there is usually no regular meeting with 

counselors or educational professionals and no attention is paid to students 

with needs. moreover, it seems that teacher evaluation results are used less to 

evaluate school curricula and teacher's useless feedback and evaluation 

results and manager observations to improve classroom instruction. Based on 

the findings of this study, it seems that the approach of the studied schools 

has been inclined towards distributive leadership, especially in the last five 

years, also the school principals, have tried to recognize the goals particularly 

in the field of mission, attitude, and goals of the school. However, as it was 

stated earlier to inform all members about the goals and to involve the 

members in the implementation of the goals and also to align the goals of the 

school with the educational goals, more work is needed, which shows the gap 

between the current situation and the desired one. According to the interview 

data, the establishment of distributed leadership in primary schools requires 

the incorporation of concepts such as vision and goal setting, organization, 

optimism culture, enabler structure, and student-centered. Studies in Iran so 

far have not looked at school prospects and organizations as components of 

distributed leadership, but there has been some research into the culture of 

optimism and its underlying components such as self-efficacy and academic 

achievement as well as professional empowerment. In sum, this study 

revealed the acceptable attention to organizing people in appropriate 

situations to share school responsibilities and complete tasks by individuals, 

also to expand and develop leadership capabilities and publish leadership 

tasks among individuals in the school social network and the spread of school 

culture. 

As a growing body of research on distributed leadership has begun to influence 

of this leadership style on school performance and student learning. For 

example, the results of Abbasian et al. (2012), Gholami et al. (2014), 

Mohammadi (2011), Nasiri et al. (1395), Arianfar et al. (9013) studies, in line 

with the results of this study, confirmed that the distributed leadership status 

in primary schools especially in Iran. It is slightly above average in schools. 
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However, Spielan (2005), Groen (2002), Bennett (203), and Ilzofeng (2001) 

emphasized on the school landscape component. In the school organization 

component, the status of the schools under study was reported to be above 

average. In the school organization, the focus is on knowledge, education, 

and learning in the context of school culture. The results of this study showed 

a moderate focus on organizing people in the right situations to share school 

responsibilities and completing tasks by individuals and expanding and 

developing. Leadership capabilities and dissemination of leadership tasks 

among individuals in the school social network and the prevalence of school 

culture. Consideration of the component of individual organization based on 

leadership tasks has also been emphasized in the studies of Harris (2008); 

Lewis et al. (2009); Woodsograwen (2009); Woods et al. (2004); Bennett et 

al. (2003). Participatory decision making also had a higher-than-average 

mean in this research, a point that scholars such as Lewis, Mayrowitz, 

Smiley, and Murphy, Van Amijd, Bilesbury, and Van Morsi, (2009); 

Timberley, 2008; Mayrowitz et al., (2007), They have emphasized it. In this 

study, leadership behaviors were above average, a topic that has been 

mentioned in Spillane’s theory of leadership experiences that includes 

leadership tools, thoughts, and intentions. These results were consistent with 

the findings of scholars (e.g., Lewis; Leitz Wood & Growan 2000; Storm, 

Wall, 2004; Bush; Gluner, 2003). This study supports the creation of 

conditionss for principals and teacher teams to attend professional 

development that allows them to work alongside one another to improve the 

leadership practices in their schools. Traditional approaches to professional 

development are designed so that principals and teachers attend 

professional development school performance. opportunities separately and 

often unrelated to one another. Thus, principal preparation programs must 

create courses that incorporate complex and multidimensional activities to 

develop their capacity to identify the strengths of their teachers, provide 

opportunities for teachers to take on leadership roles in their areas of interest 

or expertise, and guide and direct the teachers to utilize material and cultural 

artifacts in order to improve  

Keywords: Distributed Leadership, School principal Leadership, Primary 

Schools 
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 3یکالته جعفرآباد یدیطاهره جاو، 2*زادهقلی، رضوان حسین1فروغ دهقانی پور

 چکیده

 معلمها  کلیهه را ی این پژوهشمارجامعه آ پیمایشی استفاده شد. -در این پژوهش از روش توصیفی

 دوره  معلما نفر از  ۳۳5شامل حجم نمونه دادند.  لیتشکشهر مشهد  6و  5، ۴یی نواحی ابتدا دوره 

ای از سه ناحیهه برخهوردار، گیری خوشهیی در نواحی چهار، پنج و شش  بودند که با روش نمونهابتدا

ت، به بررسی وضعیت الگهوی رهرهری تهوزیعی در .  نخسبرخوردار  انتخاب شدند نیمه برخوردار و نا

پرداخته شد. در مرحله بعد، نظر به  Spillane (2000)پرسشنامه مدارس موردمطالعه با استفاده از  

های استقرار رهرری توزیعی از طریق مصاحره فردی و ترین زمینهآمده از پیمایش، مهمدستنتایج به

آمده حهاکی از تفهاو  دستطورکلی نتایج بهبهتخراج شدند. کانونی با مطلعا  کلیدی شناسایی و اس

گیری در مؤلفهه تصهمیمویژه دار بین وضعیت موجود و وضهعیت مطلهوب رهرهری تهوزیعی بههمعنی

اسهتقرار رهرهری  باشد. عهووه بهراین، نتهایج نشها  داد کهه در مدارس ابتدایی مشهد میمشارکتی 

دهی، فرهنه  سهازما  انداز،ههایی ماننهد چشهمههور ویژگیتوزیعی در مدارس ابتدایی تابع بروز و ظ

 باشد.می آموز محوریبینی، ساختار توانمندساز و دانشخوش

 مدارس ابتداییرهرری آموزشی، رهرری توزیعی،  ها: کلیدواژه
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 مقدمه

های اخیر حاکی از تغییر نقش مدیرا  مهدارس مرور ادبیا  مدیریت و رهرری آموزشی طی دهه

و یهادگیری بها  (Hoseingholizadeh et al., 2015; Zare et al., 2016هرهرا  آموزشهی  به ر

 ,Murphi & Hallingerتمرکز بر مأموریت اصهلی مدرسهه یعنهی آمهوزش و یهادگیری اسهت  

به دنرال جنرش اثربخشی مدرسه، الگوهای رهرهری آموزشهی دسهتخوش  ۱۹8۰از دهه(. 1985

ها تحول در نقش رهرری مدرسه از الگهوی فهردی بهه الگهوی  ترین آتغییراتی شدند که از مهم

شهود موجب آ  قدر  رهرری در میها  اعاهای مدرسهه توزیهع میجمعی و اشتراکی بود که به

 Anderson, Louis, Leithwood &  Gronn, 2000; Storm & vall, 2004; Bosh & 

Gloner, 2000 .)رهرهری مرتنهی بهر اعتمهاد و  عنوا  شهکلی ازبدین ترتیب، رهرری توزیعی به

(. Elso fang, 2011تفویض کامل وظایف با تأکید بر نقش اعاا در پیشررد اهداف معرفهی شهد  

در الگوی رهرری توزیعی مؤثرترین عامل در نیل به اههداف، اعاها و کارکنها  هسهتند کهه بایهد 

(. Bennet, 2003ها و اجهرای آ  داشهته باشهند  بیشهترین مشهارکت را در پهذیرش مسهئولیت

هایشها  تعهادل ایجهاد هها و ضعفکه توا  افراد مختلف باهم ترکیهب شهده و بهین قو طوریبه

(. بهدین ترتیهب، رهرهری تهوزیعی بهر Vanamijde,  Bilsebry & Vanmesi, 2009شهود  می

و ترکیب  توا  و تخصص افراد و تسههیم قهدر   توسعه فرهن  همکاری و اقداما  تمام عامو 

 (.Muscell et al., 2008; Gronn, 2000; Leonard, 1999; Rabinsone, 2008) ههابهین آ 

از  ها در تحقهق و پیشهررد اههدافتک آ طرف و اعتماد متقابل اعاا به یکدیگر و نقش تکازیک

گیری مشهترص و ( و نیهز گسهترش تعههدا  مشهترص، تصهمیم Elso fang, 2001طرف دیگر  

 .(Timberli et al., 2008دموکراسی تأکید دارد  

)Spillane (2000 گیرد که عنوا  شکلی از نمایندگی جمعی در نظر میرهرری توزیعی را به

 ایهنگذارد. توجهی بر پیشرفت تحصیلی مدارس میهای متنوع، تأثیر مثرت قابلبا ادغام فعالیت

های وشهانیپهم اشتراکی و مساعیتشریک مشارکتی، دموکراتیک، رهرری الگوی با رهرری الگوی

عهووه بهر ایهن، رهرهری (. Hosseinzadeh & Rahimi, 2015; Harris, 2008دارد    زیهادی

های رهرری و انتشهار کهار رهرهری در میها  افهراد، توزیعی با گسترش و توسعه قابلیت و توانایی

 (. Bennett et al., 2003; Harris, 2008کننده ویژگی شرکه اجتمهاعی مدرسهه اسهت   تداعی

 در آنجها کهه باشد مناسب دنیایی توزیعی رهرری احتماالً که کرد بیا  توا چنین می طورکلیبه
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 اتخها  برای تواندنمی تنهاییشخص به و است گروهی و تیمی کار بر مرتنی فزاینده طوربه کارها

 Elmoreبهار نخسهتین در ایهن راسهتاباشهد.  داشهته تسلط دانش عرصه تمام بر مناسب تصمیم

مطالعه رهرری توزیعی مطرح نمود که  دارای پنج بعهد  برای جامعی چارچوب مفهومی    (2000)

های ای و تجربههگیری و ارزیابی؛ توسهعه حرفههبینش، اهداف؛ فرهن  مدرسه؛ تصمیم مأموریت،

گیری که تصهمیمطوریاین ابعاد را به چهار بعد کاهش داد. به  Gordoneبعدها . باشدمی رهرری

قهرار گرفتنهد.   ۱شهدههای تقسیمای را در یک بعد بها عنهوا  مسهئولیتتوسعه حرفه ارزیابی و و

رود و تنهها در صهورتی مأموریت، نگرش و اهداف، نیاز مهم و اولیه رهرری توزیعی به شهمار مهی

در  Spillane (2000)تواند مؤثر واقع شود که همه اعاها از آ  آگهاه باشهند. عهووه بهر ایهن، می

به تفصیل جامعیت این الگو را تأیید نمهوده « عمل تا تئوری از توزیعی رهرری»عنوا  ای با مقاله

بنابراین در پژوهش حاضر این الگوی  در اجرا باشد؛ ترین الگوی مفهومیرسد جامعکه به نظر می

کهه   عنوا  مرنای نظری پژوهش مورد توجه قرار گرفت. مرور ادبیا  نشها  دادرهرری توزیعی به

با متغیرههایی ماننهد رضهایت شهغلی  های  صور  گرفته در زمینه رهرری توزیعیژوهشبیشتر پ

(. احسهاس خودکارآمهدی Yasini et al., 2012; Spillane, 2001معلمها  و تعههد سهازمانی  

 ,Shere et al., 1982; Aryan farخودکارامهدی معلمها   (. Maleki et al., 2013مهدیرا    

ههای شخصهیتی ویژگی(. Abbasian et al., 2012ش آمهوزا   پیشرفت تحصهیلی دانه(. 2012

پیشههرفت تحصههیلی مههدارس (. Abba Yanaiya, 2015تعهههد سههازمانی معلمهها   و مههدیرا  

 Spillane et al., 2011  و توانمندسازی منابع انسانی )Hassanii & Nematii, 2015 رابطهه )

رسهد الگهوی رهرهری خلی نیز به نظر میبا نگاهی به مطالعا  اخیر داهمچنین  داری دارد.معنی

بینی تحصهیلی رضایت شغلی و تعهد سهازمانی و خهوشتوزیعی در مدارس با اثرگذاری مثرت بر 

 Yasini etمعلما ، احساس خودکارآمدی مدیرا  و معلما ، پیشرفت تحصیلی دانهش آمهوزا   

al., 2012; Maleki et al., 2012; Ariyanfar, 2012; Abbasian et al., 2012; Mozafari 

et al., 2008 )تواند به عنوا  یکی از الگوهای رهرری مؤثر مورد توجه قهرار گیهرد. بنهابراین، می

هدف اصلی این پژوهش این است که ضمن بررسی وضعیت رهرری توزیعی در ههر یهک از ابعهاد 

                                                      
1. Shared responsibility 
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سهاختار های استقرار این الگهوی رهرهری در مهدارس ابتهدایی مشههد کهه بهر مختلف آ ، زمینه

 . آموزشی متمرکز مرتنی است، شناسایی و معرفی شوند

 مرور ادبیات پژوهش

 در آ  ینظر چهارچوب بر تمرکز با یعیتوز یرهرر تیماه یاجمال مرور ضمن بخش نیا در

به نقش کلیدی این الگوی رهرری در بهرود عملکرد مدرسه با   Spillane (2000(  دگاهید

در جریا  تحوال  اخیر حوزه مدیریت آموزشی شود. د اشاره میاستناد به شواهد پژوهشی موجو

 الگوی رهرری یک عنوا به توزیعی رهرری و طرح الگوهای مختلف رهرری در سطح مدرسه،

 ,Gronn, 2000; Harrisاست   قرار گرفته توجه مورد مدرسه عملکرد بر تأثیرگذار و نوین

2003; Spillane, 2006 .)به جهت تغییر( ۱: است وابسته کلیدی ایده هس به این الگوی رهرری 

 رهرر ایحرفه یا شخصی هایمشخصه فعالیت که به جای تمرکز بر عنوا به رهرری سمت

به عنوا  نتیجه تعامل بین افراد و  ( رهرری۲دهد؛ را مورد توجه قرار می رهرری انجام چگونگی

فرد های منحصربهتعامل با موقعیت( موقعیت رهرری است که عووه بر تعامل رهرر با اعاا، ۳

 دهد. بنابراین، این نوع نگاه به رهرری باعث ایجاد ظرفیت رهرریمدرسه را نیز موردنظر قرار می

 توزیعی اساساً رهرری(. Jansone & Clark, 2009شود  می مدرسه در رهرری چگالی افزایش و

 کنندهتداعی افراد، میا  در رهرری کار انتشار و رهرری هایتوانایی و قابلیت توسعه و گسترش با

 ;Harris, 2008; Louis et al & Whodse et al., 2004است   مدرسه اجتماعی شرکه ویژگی

Bennett et al., 2003 .)مشارکتی، رهرری الگوهای بااساس این ویژگی مشترص  هرچند بر 

ها اما در مقایسه با آ ( Harris, 2008دارد   پوشانیهم شده سهیم و مساعیتشریک دموکراتیک،

تری برخوردار است. نمونه رهرری مشارکتی و رهرری دموکراتیک از معنای گسترده طوربه

های سنتی رهرری اشتراکی،  که در رهرری مشارکتی و رهرری دموکراتیک و دیگر شکلطوریبه

عهده یک فرد  شود و نقش اصلی رهرری برگیری تأکید میتنها بر مشارکت در فرایند تصمیم

 شودکه در رهرری توزیعی، قدر  رهرر با دیگرا  به اشتراص گذاشته میدرحالیباشد. می

 , 2015Göksoy.( Spillane (2000) تخصیص، کسب، شناسایی، مثابهبه را توزیعی رهرری 

 آموزش و ممکن شرایط ایجاد برای موردنیاز منابع فرهنگی و اجتماعی کاربرد و همکاری

گذاری نیز براین باورند که برای سرمایه Vlachadi and Ferla (2013) .کندمی تعریف یادگیری
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 در رهرری مسئولیت گسترده توزیع جز ای مدرسه یعنی آموزش و یادگیری راهیدر دانش حرفه

پیروا  در انجام  و رهررا  رو، روابط پویای بینازاین .ندارد وجود های سازمانی مدرسهنقش میا 

مدرسه قلمداد  سازما  در افراد ظرفیت حداکثر سازی با های رهرری معادلو نقشتکالیف 

 با و اثربخش رهرری تواندنمی تنهاییبه فردی (. با این فرض که هیچElmore, 2000شود  می

 اهداف جهت در تا شود داده اختیار دیگرا  به اینکه مگر دهد، را ارائه کارایی از باالیی سطح

 ,Louis & Miles باشد   اولویت در باید قدر  توزیع شوند بدین ترتیب، درگیر مشترکی

 دست از با برابر یکی توسط قدر  آورد  آمدهدستبه که ستین معنا نیبد نیا الرته(. 2000

 در که هستند مهم جنره سه نهادینگی و تمامیت تعامل، باشد بلکه دیگری توسط قدر  داد 

(. مرور تعاریف و الگوهای مختلف رهرری Maleki, 2013شوند  می آشکار توزیعی رهرری

 همرستگی به کلی، رهرر یک به وابستگی جایبه توزیعی توزیعی حاکی از آ  است که رهرری

 و دموکراتیک، محیط تعامل فکری و عملی، توانمندسازی،. دارد و پیروا  اشاره رهررا  متقابل

های پویایی از ویژگی و درونی تعامل تیمی،  اراختیار، تمرکززدایی، ک تفویض مشترص، مسئولیت

 ,Louise, 2000); Spillane, 2000; Richardباشند  مشترص مورداشاره در این تعاریف می

2000; Maleki, 2013; Combron, 2008;  Elmore, 2000; Groon, 2000; Sherer, 2004; 

Golman, 2000;  Honte, 1998; Harich, 2002.) ،های صور  گرفته بررسی عووه براین

 طوربهاجراست. های مختلف قابلحاکی از تنوع اشکال رهرری توزیعی است که در عمل به شیوه

 توزیعی رهرری فردی بین پویایی بر شدند، پیشنهاد اسپیو  و گروو  توسط که اشکالی نمونه،

 تریروشن طوریز بهن لیثوود و مکرث در دیدگاه. دارد مختلف مشارکت افراد تمرکز هایشکل و

اشاره  باشد، مدرسه خاص شرایط تواند متناسب بامی که توزیعی رهرری مختلف هایشکل به

 در توزیعی رهرری که ایمحدوده در را تغییر از میزانی هاچارچوب این از یک هر شده است.

 امر این که حدی و« شودمی رسمی» سازما  کلی« فرهن » از بخشی عنوا به کاری تجارب

باوجوداین، هیچ یک از این . دهدمی نشا  اجرا شود را هماهن  شکلی به دقتبه است ممکن

ها ادعای مطلوب یا مؤثرتر بود  یک یا چند شکل خاص رهرری توزیعی را مطرح چهارچوب

ها دورنمایی از اشکال مختلف رهرری رسد هر یک از این چهارچوبکنند. بنابراین به نظر مینمی

ها در ساختارهای متمرکز مانند ایرا  نیز قابلیت در عمل را نشا  دهد که برخی از آ  توزیعی
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( اشکال رهرری توزیعی را از چهار دیدگاه مختلف به طور خوصه نشا  ۱جدول    اجرا دارند.

 دهد.می

 (Boldone,2011 از اقتراس) یعیتوز یرهبر یهاچهارچوب. ۱ جدول

 (2۰۰2) گروون (2۰۰۶) همکارانش و لیثوود (2۰۰۴) انشهمکار و مکبث (2۰۰۶) اسپیالن

 :مشارکتی توزیع
 باهم نفر چند ای دو

 تهها کننههدیمهه کههار

 مشهههابه یکارهههها

 انجهههام را یرهرهههر

 .دهند

 دو :جمعی توزیع
 طوربهه فرد چند ای

 وابسهته اما جداگانه

 تهها کننههدیمهه کههار

 را یرهرهههههر روال

 .کنند اجرا

 :هماهنگ توزیع
 فههرد چنههد ایهه دو

 کهار یمتهوال طوربه

 کار کی تا کنندیم

 لیههتکم را یرهرههر

 .کنند

 

 

 

 

 

 

 

 طوربهه یرهرهر :رسمی توزیع

 .شودیم محول عمد

 و هههانقش :گراعمعع  توزیععع

 مهذاکره یرهرهر یهاتیمسئول

 مختلهف گرا یبهاز ا یم و شده

 .شودیم میتقس

 افههراد :اسععتراتژی  توزیععع

 ایه/ و ههامهار  بهادانش، دیجد

 منههابع هبهه یخاصهه یدسترسهه

 ازیهن کیه تها نهدیآیمه گردهم

 .کنند برآورده را ین رهرریمع

 کسب با افراد :افزایشی توزیع

 یهاتیمسهئول جیتهدربه تجربه

 .کنندیم کسب را یرهرر

 افهراد :طلبانهفرصع  توزیع

 یهاتیمسهئول داوطلرانه طوربه

 .رندیگیم عهده بر را یاضاف

 یرهرههر :فرهنگععی توزیععع

 یاعاها توسهط یعهیطر طوربه

 و شهودیم فرض گروه/ سازما 

 میتقسهه افههراد ا یههم اساسههاً

 .شودیم

 :شععدهریزیبرنامه همعاهنگی
 و منههههابع مشههههور ، از پهههه 

 ا یهم قیهدق طوربه هاتیمسئول

 بهه کهه ییههاگروه ای/ و افراد آ 

 کی تا اندقرارگرفته شکل نیبهتر

 یرهرهر را مشخص فهیوظ ای کار

 .شودیم عیتوز کنند

 فیوظها  :ودجوشهماهنگی خ

 نحهوی بهه یرهرر یکارکردها و

 شهودیم عیتوز یزیربرنامه بدو 

 یشههود و یضمن ما یتصم اما

 کهدام دیبا یکس چه نکهیا درباره

 دهههد انجههام را یرهرههر وظههایف

 کارکردهها یاتفاق ییسوهم سرب

 .شودیم

 یرهرر: ناهماهنگی خودجوش

 یزیربرنامههه بههدو  یشههکل بههه

 کمتهر هجهینت امها شودیم عیتوز

 یی بهینسهوناهم و اسهت یاتفاق

 .دارد وجود یرهرر یهاتیفعال

 رهرههرا : نظمبععی سععوییناهم

 از مسهتقل طوربهه را خود اهداف

برخهی  و کننهدیم دنرال گریکدی

 از اثهر فعهال رشیپذ عدم ،موارد

 ههاآ  آنچهه درباره گرا ید یسو

 .دارد وجود شود، انجام دیبا

 :خودجعععوش همکععاری
 هها،مهار  با ادافر یهاگروه

 یهههاییتوانهها ایهه/ و دانههش

 جمهههع دورههههم مختلهههف

 ینیمع پروژه/کار تا شوندیم

 سهههپ  و کننهههد کامهههل را

 .شود منحل

 در :شعهودی کاری روابط
 روابههط فههرد چنههد ایهه دو آ 

 طههول در را یکههینزد یکههار

 تهها کننههدیمهه جههادیا زمهها 

 یفاا در یرهرر» که زمانی

 توسهط کهه یاشهتراک نقش

 شهودیمه حاطها هاآ  رابطه

 «.گردد ظاهر

 :شعدههماهنگی نهادینه
 یسهازمان یساختارها آ  در

 و هههاانجمن ماننههد  رپههاید

 گذاشهههته کاربهههه( ههههامیت

 ا یهم یهمکهار تا شوندیم

 .ندینما لیتسه را افراد

 

 

 

 

به عنوا  چهارچوب نظری موردنظر این پژوهش،   Spillane (2000)بر اساس دیدگاه 

 شدهتقسیم مسئولیت مدرسه؛ فرهن  اهداف؛ و بینش مأموریت، ی چهار بعددارا توزیعی رهرری
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 اجتماعا  اصلی عناصر اهداف و بینش پایه این دیدگاه، مأموریت، بر .است رهرری هایتجربه و

 باشد مؤثر تواندمی صورتی در مدرسه تنها بینش مشترص  در مدرسه هستند. ایحرفه یادگیری

های تحصیلی کننده ارزشو منعک  مفید، دار،معنی واضح، و باشند آگاه آ  از اعاا همه که

نشا  داد که عدم وجود یک بینش  Storey (2004) ایدر مطالعه.Gordone (2005). باشد 

شود. می معلما  و آموزا  دانش عدم انگیزه مشترص و اهداف سازمانی روشن در مدرسه موجب

ها و دارد که باورها، ارزش نیاز ای منسجممدرسه فرهن  یک به توزیعی در بعد دوم، رهرری

نمادهای مشترص مدرسه بر توزیع قدر  رهرری در فرایندهای آموزش و یادگیری از طریق 

ایفای نقش و پذیرش مسئولیت توسط معلما  و سایر اعاای آ  تأکید داشته باشد 

 Rabinsone, 2009اعاای میا  در را شدهتقسیم مسئولیت توزیعی، رهرری سوم، بعد (. در 

 وجود رهرر یک تنها، که کندمی تقویت را تصور این مسئولیت تقسیم. کندمی تقویت مدرسه

 ازآنجاکه  (. Storey, 2004شود   تقسیم بین کلیه کارکنا  مدرسه باید مسئولیت و نداشته

 Elmoreاست. مهم باشند یکدیگر مکمل کهطوریبه مناسب هایموقعیت در افراد دهیسازما 

دانش  و تجارب ها،مهار  عویق، بر اساس باید شدهتقسیم مسئولیت کند،می پیشنهاد  (2000)

به عنوا  بعد چهارم رهرری توزیعی،  توزیعی رهرری هایتجربه .بگیرد شکل عاو هر تخصصی

 همکاری دیگرا  با رهررا  که شکلی. کندمی دهیسازما  بیشتر فعالیت جهت را کارکنا 

و  شوند می مربوط رهرر مقاصد و افکار ابزارها، به کاموً  آ ، به مربوط کارهای و دکننمی

 مدرسه ساختار در رهرری عادی روال و مدارس رهررا  عملکرد چگونگی در رهرری هایتجربه

ها در مدرسه دیدگاه و هامهار  که( درصورتیSpillane, 2004 کنند  می فراهم را هاییشناخت

 .توا  مؤثر واقع شودمی توزیعی رهرری هایتجربه آنگاه مسائل نراشند، راهگشای حل

 پژوهش روش

منظور شهناخت وضهعیت موجهود رهرهری تهوزیعی در مهدارس پهژوهش نخسهت بهه نیادر 

های اسهتقرار منظور شناسهایی زمینههی اسهتفاده شهد و سهپ  بههشیمایپموردمطالعه  از روش 

ی اسهتفاده کهانونآمده از مرحله نخست، از تکنیک  گهروه دسترهرری توزیعی بر اساس نتایج به

 ۲6۰۰ یی نواحی هفتگانه مشهد کهه مشهتمل بهرابتدامدارس معلما   کلیه ی راجامعه آمارشد. 

 شهد نیینفر تع  ۳۳5 برابر با حجم نمونه با استفاده از جدول مورگا دادند.  لیتشکبودند را   نفر
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برخوردار از سه ناحیه  ناحیه برخوردار، نیمه برخوردار و نا ای از سهگیری خوشهکه با روش نمونه

، تجربهه در ههر مدرسهه بهرای تکمیهل پرسشهنامه انتخاب معلما  اریمعانتخاب شدند.  6و  5، ۴

شهده،  های توزیع. از مجمهوع پرسشهنامهبود ی مدرسهفعل ریبا مد آنا  سال کی داقلح یهمکار

 ۱/۲۰ز ،   درصهد ۹/7۹از ایهن مجمهوع،  رار گرفهت.قه لیتحلی و مورد گردآورپرسشنامه  ۱7۴

بودنهد. اطوعها  کامهل  مدرسه پسهرانه  درصد ۱/۴7درصد مدرسه دخترانه،   ۹/5۲درصد مرد، 

 ( نشا  داده شده است.۲جمعیت شناختی معلما  موردمطالعه به طور خوصه در جدول  

های جمعی  شناختی معلمان موردمطالعه: ویژگی2جدول   

  یفراوان یوانفرا درصد
 

 رهایمتغ

  زن ۱۳۹ ۹/7۹
  یجنس
 

 سطح تحصی 
 

 مرد ۳5 ۱/۲۰

 یکارشناس ۱۲۰ 6۹

 یدکتر و ارشد یکارشناس ۴۱ 6/۲۳

 سال ۵ از کمتر ۳۹ ۴/۲۲

 
 خدم  سابقه

 سال ۱۰ تا ۵ ۴۲ ۱/۲۴

 سال ۱۵ تا ۱۱ ۳۲ ۴/۱8

 سال 2۰ تا ۱۶ ۱6 ۲/۹

 سال 2۵ تا 2۱ ۲5 ۴/۱۴

 سال 2۵ از ترباال ۲۰ 5/۱۱

 دخترانه ۹۲ ۹/5۲
 مدرسه نوع

 پسرانه 8۲ ۱/۴7

 سابقه سال ۵ از کمتر ۱۴۲ 6/8۱
 با یهمکار
 ریمد

 سال ۱۰ تا ۵ ۲۰ 5/۱۱

 سال ۱۰ از شتریب ۱۲ ۹/6

 یمقدمات 8 6/۴

 
 یاحرفه رتبه

 هیپا ۴8 6/۲7

 ارشد 56 ۲/۳۲

 خبره ۲۱ ۱/۱۲

 یعال ۳7 ۳/۲۱

 مجموع ۱7۰ 7/۹7
 پاسخیب ۴ ۳/۲
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ی موردنیاز جهت سنجش وضعیت رهرری توزیعی در مدارس ابتدایی هادادهگردآوری  منظوربه

مدرسه، فرهن   اندازچشمبا پنج مؤلفه سازما  مدرسه،  یرهرری توزیع مشهد، از پرسشنامه

 بیضر. Spillane ( 2015)ی مشارکتی و رفتارهای رهرری استفاده شدریگمیتصممدرسه، 

یی روا نییتعجهت  نیبر اوه عومحاسره شد.  ۹7۱/۰ی برابر با عیتوزی رهرریی پرسشنامه ایاپ

 جینتاطورکلی ی استفاده شد. بهدییتأی عامل لیتحلاز روش  استفادهیی سازه با رواپرسشنامه از 

ه برخوردارند. با توجه ب باالیی ساختاری اطمینا  تیها از قابلسازه کلیه کهی از آ  است حاک

 رسدیمنظر  ی بهعیتوزی رهرری هامؤلفهاستخراج شده  ان یوار نیانگیممحاسره  جهینت

 حاصل یکم یهاداده لیتحل جهت یی برخوردار باشد.باالیی همگرایی رواپرسشنامه موردنظر از 

منظور به نیاستفاده شد و همچن میانگین و انحراف استانداردمانند  یفیتوص آمار از پرسشنامه از

پرسشنامه از  لیحاصل از تحل جیبر اساس نتا یعیتوز یموجود و مطلوب رهرر تیوضع سهیمقا

 رهرری استقرار  شناسایی شرایطمنظور به براین، عووهاستفاده شد.  یانمونهتک  Tآزمو  

 8ی استفاده شد. اعاای پنل را گروهمصاحره  کیتکنمشهد از  شهر ابتدایی مدارس در توزیعی

گرفتن  در نظربا  کهدادند  لیتشکیی ابتدامدارس  را یمد زینمدیریت آموزشی و نفر از خررگا  

هدفمند انتخاب شدند. با توجه  وهیشسال به  5ی باالتر از تیریمدی مرترط و سوابق لیتحصرشته 

ی انجام شد و مصاحره با حاوری و تلفن صور بهی فردی به خررگا ، مصاحره دسترسبه عدم 

ی کیفی از روش هادادهبرگزار شد. جهت تحلیل  متمرکزی و کانون صور هب زینمدارس  را یمد

یی است که هامقولهو  هاسازهتفسیری استفاده شد. هدف اصلی تحلیل تفسیری یافتن  تحلیل

ی برا(. Gall, Borg & Gall, 2011  روندیم کاربهبرای توصیف و تریین پدیده مورد پژوهش 

 ,Strauss & Corbinی انجام شد  محوردو مرحله باز و  منظور از روش کدگذاری در نیا

 Gaba andی چهارگانه ارهایمعحاصل از مصاحره گروهی،  جینتا یابیاعترار منظور(. به2011

Lincon (1985)  .موردنظر قرار گرفت 
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 ها یافته

 ؟اس  چگونه مشهد ییابتدا مدارس در یعیتوز یرهبر موجود  یوضع: اول سؤال

 در یعیتهوز یرهرر کلو انحراف استاندارد  نیانگیم(، ۳در جدول   آمدهدستبه جینتا به توجه با

 مأموریهت، مؤلفههکهه، طوریبه .باشهدیم/. 8۹6و   68۳/۳با  موردمطالعه به ترتیب  برابر مدارس

 بها مدرسهه سهازما ، مؤلفهه  /.868و انحهراف اسهتاندارد  787/۳ با میهانگین اهداف و اندازچشم

و انحهراف  7۳۱/۳ بها میهانگین مدرسه فرهن  مؤلفه  ،/.۹۴6و انحراف استاندارد 75۹/۳ نیانگیم

 مؤلفه/. و 8۹۰و انحراف استاندارد    68۳/۳ با میانگین  یرهرر یرفتارها مؤلفه  ،/.۹۱6استاندارد

بهه ترتیهب بهاالترین  ،۱67/۱و انحهراف اسهتاندارد  ۴۴۹/۳ ی بها میهانگین مشارکت یریگمیتصم

شود  مؤلفه رفتار رهرری با انهدکی گونه که موحظه میرا به خود اختصاص دادند، هما  میانگین

که  رسدیم به نظر باشد. بنابراین، بر اساس نتایج فوق چنیناختوف در مرتره پایین میانگین می

 معلمها  یزنیرا و یهمفکر به یکمتر روزانه ای و یهفتگ ساعا در مدارس ابتدایی موردمطالعه، 

 مدرسهه اعاها یهمگه یبهرا یکمتهر یرسهم یهافرصهت و شهود،یم داده اختصاص گریدیک به

 به کمک یبرا یرغرت ترباتجربه معلما  و دارد، وجود مدرسه یآموزش یهایریگمیتصم منظوربه

 از معلمها  اغلب مدارس نیا در. شودینم داده یفرصت آنا  به کمک یبرا ای نداشته همکارانشا 

 و مدرسهه وضهع بهرهود یبرا توش انجام به ملزم را خود نیبنابرا و بوده ناآگاه سهمدر اندازچشم

 فهایا را یرهرر نقش تواندیم یمعلم کمتر جهینت در و دانندینم یآموزش کو  اهداف به د یرس

 کننهد،یمه کمهک ههم به و بحث یآموزش مسائل حل نحوه درباره گریکدی با کمتر معلما . کند

 و  هسهتند پاسهخگو آمهوزا  دانهش یلیتحصه عملکرد و یریادگی قرال در مترک معلما  و ریمد

 کمتهر معلما  گرید طرف از. ستین باال چندا  آموزا  دانش از معلما  یریادگی انتظارا  سطح

 و دانسهته اداره و ریمهد طهرف از آمهده عمهل بهه یههایابیارزش جینتا از استفاده به ملزم را خود

 مهدارس در. دارند یآموزش متخصصا  ای و مشاورا  جلسا  در اورح به یکمتر توجه نیهمچن

 .است رن کم یررسمیغ رهررا  عنوا به معلما  نقش و رفته کناره به اغلب معلما 
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ابتدایی معلمان دگاهید از یعیتوز یرهبر یهاشاخص توصیف. 3 جدول  

رهایمتغ نیانگیم  استاندارد انحراف   حداکثر حداق  

مدرسه سازمان  5۹7/۳  ۹۴6/۰  ۱7/۱  5 

اهداف و اندازچشم مأموری ،  787/۳  868/۰  5۰/۱  5 

مدرسه فرهنگ  7۳۱/۳  ۹۱6/۰  ۰۰/۱  5 

یمشارکت یریگمیتصم  ۴۴۹/۴  ۱67/۱  ۰۰/۱  5 

یرهبر یرفتارها  7۱۳/۳  8۹۰/۰  ۰۰/۱  5 

یعیتوز یرهبر  68۳/۳  8۹6/۰  ۱۳/۱  5 

 یدارا بیهترت بهه( M>4  سهه مدرسهه پهژوهش، نیها در موردمطالعه مدرسه ۳۹ مجموع از

 یرهرهر در رترهه نیکمتر یدارا بیترت به( M<3سه مدرسه   و یعیتوز یرهرر در رتره نیباالتر

آمده از مقایسه رهرری توزیعی در مدارس موردمطالعه بهر دست. همچنین، نتایج بهبودند یعیتوز

ا  نشها  داده کهه بها ای آنهاساس نوع مدرسه  دخترانه و پسرانه(، جنسیت معلما  و رتره حرفه

 داری وجود ندارد.درصد تفاو  معنی ۹5اطمینا  

منظور تعیین وضعیت رهرری توزیعی  ضعیف، متوسط و مطلوب( در ههر یهک از مهدارس به

ای لیکههر   مرنهها قههرار گرفههت. بههدین ترتیههب، میههانگین نمههره موردمطالعههه، طیههف پههنج درجههه

بهه عنهوا  وضهعیت  ۳۲/۳تها  66/۱یف، از بهه عنهوا  وضهعیت ضهع 66/۱تا  ۱دهندگا  از پاسخ

به عنوا  وضهعیت مطلهوب مشهخص شهد. بها ایهن توضهیح  در مقایسهه  5تا  ۴۴/۳متوسط و از 

و نتایج ارائه شده  Tوضعیت موجود و مطلوب رهرری توزیعی از دیدگاه معلما ، بر اساس آزمو  

مدرسهه  ۳6از مجموع  مدرسه ۱8داری در شود که مقدار سطح معنی(، موحظه می۴در جدول  

دار وضهعیت موجهود و مطلهوب رهرهری بوده و حاکی از تفاو  معنهی ۰5/۰موردمطالعه کمتر از 

های بهالقوه مهدارس ابتهدایی بهرای اجهرای توا  ظرفیتتوزیعی است. لذا با نظر به این نتایج می

ود و مهورد های نظام آموزشی موجهود شناسهایی نمهاشکالی از رهرری توزیعی متناسب با ویژگی

 برداری قرار داد.بهره
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 رهبری توزیعی در مدارس موردمطالعه T-Test آزمون جینتا. ۴ جدول

مدرسه کد نیانگیم  استاندارد انحراف  یآزاد درجه t  آماره   یداریمعن سطح   

۱ ۰۳۳/۴  ۱7۳/۰  - 667/۹  ۲ ۰۱۱/۰  

۲ ۲۱۳/۴  57۲/۰  - ۰7۴/۳  ۴ ۰۳7/۰  

۳ 758/۳  ۲۱8/۰  - ۳7۲/۱۱  ۴ ۰۰۱/۰  

۴ ۳67/۴  ۴۱۰/۰  - ۰8۹/۳  ۳ ۰5۴/۰  

5 7۰۰/۳  ۹77/۰  - ۹75/۲  ۴ ۰۴۱/۰  

6 878/۳  ۱۴۳/۱  - 7۰۰/۱  ۲ ۲۳۱/۰  

7 767/۳  ۹8۲/۰  - ۱75/۲  ۲ ۱6۲/۰  

8 7۰8/۳  877/۰  - ۹۴6/۲  ۳ ۰6۰/۰  

۹ ۴67/۴  66۰/۰  - ۱۴۳/۱  ۱ ۴58/۰  

۱۰ 86۰/۳  6۳۰/۰  - ۰۴۳/۴  ۴ ۰۱6/۰  

۱۱ 85۰/۲  ۳۰6/۰  - ۹۲۳/۹  ۱ ۰6۴/۰  

۱۲ ۴۴۰/۴  ۴۲۳/۰  - ۹6۳/۲  ۴ ۰۴۱/۰  

۱۳ ۱5۰/۴  7۲6/۰  - 868/۲  5 ۰۳5/۰  

۱۴ 775/۳  6۹7/۰  - 5۱۴/۳  ۳ ۰۳۹/۰  

۱5 767/۴  ۳۴6/۰  - ۳۴7/۱  ۳ ۲7۱/۰  

۱6 78۳/۲  ۳۳7/۰  - ۱۴7/۱۳  ۳ ۰۰۱/۰  

۱7 ۳56/۴  ۲78/۰  - ۰۲۲/۴  ۲ ۰57/۰  

۱8 5۱7/۳  ۴۹5/۰  - ۲۳8/۴  ۱ ۱۴8/۰  

۱۹ ۲۱۱/۴  ۴6۰/۰  - ۹7۱/۲  ۲ ۰۹7/۰  

۲۰ ۲۰۰/۴  ۰۴۰/۱  - 5۳۹/۱  ۳ ۲۲۱/۰  

۲۱ 6۱۱/۳  766/۰  - ۴۴۴/۴  5 ۰۰7/۰  

۲۲ ۲۳۰/۳  ۹67/۰  - 788/5  ۹ ۰۰۰/۰  

۲۳ ۳67/۳  ۹5۰/۰  - 865/۴  7 ۰۰۲/۰  

۲۴ 557/۳  7۹۹/۰  - 78۱/۴  6 ۰۰۳/۰  

۲5 68۳/۲  ۱۲۳/۱  - ۰5۴/5  5 ۰۰۴/۰  

۲6 ۹۱۱/۳  76۲/۰  - ۴76/۲  ۲ ۱۳۲/۰  

۲7 ۲۳۳/۴  8۰۱/۰  - ۳5۳/۱  ۱ ۴۰5/۰  

۲8 7۴۳/۳  68۹/۰  - 8۲7/۴  6 ۰۰۳/۰  
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مدرسه کد نیانگیم  استاندارد انحراف  یآزاد درجه t  آماره   یداریمعن سطح   

۲۹ 78۹/۳  ۰۲۳/۱  - ۹۰۰/۲  5 ۰۳۴/۰  

۳۰ ۴5۰/۳  58۹/۰  - 7۲۰/۳  ۱ ۱67/۰  

۳۱ ۰۰7/۴  6۴7/۰  - ۴۳۱/۳  ۴ ۰۲7/۰  

۳۲ 6۲۴/۳  ۰۴7/۱  - ۴۲۰/5  ۱6 ۰۰۰/۰  

۳۳ 8۴۴/۲  ۳۲۹/۱  - 8۰۹/۲  ۲ ۱۰7/۰  

۳۴ ۴۲۲/۳  ۰5۰/۱  - 6۰۳/۲  ۲ ۱۲۱/۰  

۳5 ۹۹۲/۲  ۳7۱/۱  - ۹۳۰/۲  ۳ ۰6۱/۰  

۳6 68۰/۳  ۱۱۲/۱  - 655/۲  ۴ ۰57/۰  

 

 مشهد ییابتدا مدارس در یعیتوز یرهبر استقرارشرایط  ییشناسادوم: سؤال 

آمده از پیمایش رهرری توزیعی در سطح مدارس ابتدایی موردمطالعهه دستبا نظر به نتایج به

های های موجود این مدارس را برای اجرای مؤثر رهرری توزیعی بهه شهکلو این فرض که قابلیت

نابراین در این مرحله، زمینه استقرار رهرری توزیعی با جمعی از توا  شناسایی کرد، بمختلف می

خررگا  مدیریت آموزشی و مدیرا  مدارس به عنوا  مطلعا  کلیدی مورد مصاحره قرار گرفهت. 

 نکتهه ۳5 آمده،دسهتبر اسهاس نتهایج به شدمحوری تحلیل  یکدگذارتا مرحله  هامصاحره متن

 یهانههیزممرنهی بهر  مسهتخرج یهامقوله. شدند تخراجاساصلی  مقوله  5 و مفهوم ۳۰ ی،دیکل

 مدرسههه، اندازچشههم: از انههدعرار  مشهههد شهههر ییابتههدا مههدارس در یعیتههوز یرهرههر اسههتقرار

( نکها  5ی. در جهدول  محهور آموزدانش ساز،توانمند ساختار ،ینیبخوش فرهن  ،دهیسازما 

 طور خوصه نشا  داده شده است.ها به های مستخرج از مصاحرهکلیدی، مفاهیم و مقوله

 مدرسه اندازچشم .۱

ویژه روشن و شفاف و برنامه محهوری بهه اهداف میتنظ و نییتع ضرور شوندگا  بر مصاحره

های فردی معلمها  بهه عنهوا  یکهی از در تناسب با نیازهای جامعه و همسویی با نیازها و ارزش

 یبرخهه چنانکهههتأکیههد داشههتند. های اسههتقرار رهرههری تههوزیعی در مههدارس ابتههدایی زمینههه

 :کردند اظهار نیچن بارهدراین شوندگا مصاحره
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 طیمحه بهه توجهه بها و بشهوند یبهوم مدرسه تو اهداف دیبا که نهیا مهمه یلیخ که یزیچ او »

 همو  از» ،«بشوند مشخص اهداف امکانا  ترمهمنوع فرهن  و از همه  جغرافیایی و و یاجتماع

 چه یلیتحص سال طول در خواهدیم و داره یاهداف چه که بگه معلما  به دیبا مدرسه ریمد ابتدا

 اههداف عموً و شنیم عوض هم حیلوا و هاطرح دولت شد  عوض با وقتا یلیخ یول» ،«بکنه کار

 کهه ییههاطرح شههیم عهوض دولهت یوقت دیبا باشه ینجوریا دینرا یول شنیم رییتغ دستخوش

 دیهنرا شهیم جامعه وارد مدرسه از آموزدانش یوقت» ،«بمونن تثاب هایگذارهدف رو ذارهیم ریتأث

 بدهنهد ادیه بهش ییزایچ همو  دیبا مدرسه تو یعنی بکنه فرق نرفتند مدرسه که یمردم هیبق با

اههداف مدرسهه و نیب یادیهز تفهاو  شهد اجتمهاع وارد یوقت فرد که بشه دنرال یاهداف همو  و

فهردی  ههایارزشبرنامه مدرسه متناسب بها  ه که بایداین نکته هم مهم»، «جامعه احساس نکنه

 سهال طهول در اههداف او  یاجهرا در معلهم که یجور معلما  هم باشه و همخوانی داشته باشه

 «.بشه تیرعا یگذارهدف نیا در ییهاحداقل و نراشه تیا  یلیتحص

 دهیسازمان .2

رسه باید به درستی انجام شهود. تقسیم  و ساماندهی کارها در مد شوندگا مصاحرهاز دیدگاه 

 هاههدف به د یرس موجب که یعامل باشد، مدرسه کی یهاتیاولو جزو دیبا هاتیمسئولتقسیم 

ها باید بهه . در تقسیم نقشهاستنقش درست میتقسچگونگی  شودیم اهداف به شد  کینزد و

 از قهتیحق در شهوند، انجهام یلیتکم صور به کارها که یاگونهبه نقش مکمل افراد توجه داشت

 یدرسهتبه ممکهن حهد تا کارها که بود مطمئن توا یم که هاستتیمسئول میتقس نیهم قیطر

 اشاره نمودند: شوندگا مصاحره که گونهآ . شوندیم انجام

 یچه دیهبا کهه بدونه یهرکس و باشه معلوم همه فیتکل ابتدا هما  از مدرسه در اگر دینیبر»

در حال حاضر هم در اغلب مدارس تقسهیم » ،«آد یم بوجود کمتر یدبع مشکو  گهید کنه کار

 در کار میتقس الزمه عموً، رهینم شیپ از یکار که نراشه ینجوریا اگهچو   ردیگیمکار صور  

 چهه یآموزشه معهاو  عنوا بهه مهثوً من یعنی بشه فیتعر کاموً یفرد هر نقش که نهیا مدرسه

 مدرسه در که نهیانکته مهمی که باید بهش توجه بشه » ،«ارمد یتیمسئول چه جهینت در و ینقش

 ادیهب یلهیدل ههر بهه نتونسهت روز کیه همکارا  از یکی اگه یعنی باشند هم کنندهلیتکم کارها

 باشهه مشهارکت فرهنه  دیبا مدرسه تو کوً» ،«رو همکار کار بد  انجام هیبق و نمونه کار مدرسه



507  های استقرار آن در مدارس ابتدایی شهر مشهدالگوی رهبری توزیعی و زمینه 

 کهه یکهار ههر دیبا دم،ینم انجام و ستین نیا کارم و معلمم من بگم دینرا من ها،نهیزم همه در

 .«بدم انجام ادیبرم ازم و تونستم

 یلیتحص ینیبخوش فرهنگ .3

ها و اساسهاً کارآمهدی فهردی و ناظر به اعتمهاد و احتهرام بهه توانمنهدی یلیتحص ینیبخوش

  تأثیرگهذار جمعی معلما  به نحوی است که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزا  و یهادگیری آنها

فرهنه  مشهارکت  که. مادامیاست یاجتماع تعامل و اعتماد باشند. نقطه عطف این نوع فرهن ،

 نقهش امهور یتمهام در کهاردقیهق  چهارچوببا شناخت   ریمدی در مدرسه اجرا شود و  درستبه

د تهوا  شهاه، میبرهرد بهاال را معلمها  زهیهانگ مناسب طیمح ایجاد با و ایفا کند یکنندگلیتسه

در این خصوص چنین  شوندگا مصاحره بینی تحصیلی در بیا  معلما  بود. برخیفرهن  خوش

 :ا عا  داشتند که

 و تعامهل حه  وجهود الرتهه باشهد، تیهاولو در مشهارکت فرهنه  دیبا یامدرسه هر یتو»

 همهه ریمهد مدرسهه تهو  اگهه» ،«اتهیضرور جزو یول هست و بوده ادیز و کم مدارس تو یهمکار

 یههازهیانگ کنهه تیهرعا رو یانسان روابط و یانسان مسائل و باشه داشته رو همکارا  یهوا جوره

 نظرم به» ،«برره باال ها او  در رو کار زهیانگ یاقدامات یکسری با دیبا یعنی شهیم شتریب همکارا 

 حرف حرف و باشه خشک یلیخ دینرا یعنی باشه، ریپذ انعطاف کنه یسع امور تمام در دیبا ریمد

 نههیا ریمد فهیوظ باشند، داشته مدرسه تو هم به دیبا همه که یاعتماد بر عووه» ،«باشه خودش

 و تعامهل حهال نیعه در و بذارنهد احترام هم به همه که برره شیپ یطور رو مدرسه جو دیبا که

 کهارم بهه معلهم عنوا بهه مهن اگهه کهه هیهمهم موضوع نیا» ،«باشند داشته هم ییباال یهمکار

 تونههیم یوقته ریمد» ،«نراشه یاجرار یعنی دم،یم انجام کار فمیوظا از شتریب کنم علقت احساس

 به و باشه وارد کار چارچوب به خودش که کنه کمک من به و کنه ترراحت معلم من یبرا رو کار

 «.باشه روزبه و باشه بلد کار یعنی باش، وارد ییابتدا حوزه مسائل

 توانمندساز ساختار .۴

 یهمکهار شهده مشهخص یمرزهها نظهار  تحت معلما  و ریمد توانمندساز ساختار کی در

 و داشهته تیهخوق ریمهد ههانقش عیهتوز در .کننهدیمه فایا زین را خود زیمتما یهانقش و دارند

 یههانقش خوق را یمد که است نیا دیآیبرم شواهد از آنچه کند،یم میتقس یخوببه را هانقش
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 . این امهر نیازمنهد توجهه بههکنندیم عمل بهتر هانقش کیتفک در و کرده میتنظ را یترمتفاو 

 گذاشهته اشهتراص بهه موقعبه اطوعا  توانمندساز ساختار کی در هر یک از افراد است. تخصص

 سطح ارتقا در یسع مختلف یراهکارها با و شده توجه اریبس معلما  یاحرفه توسعه به شود،یم

 :داشتند ا یب نیچن شوندگا مصاحرهچنانکه برخی . داشت خواهد معلما  یتوانمندساز

 فهایا را نهاظر نقش امور یتمام در راًیتقر و باشد، داشته نظار  کار یاجرا روند بر دیبا ریمد»

 در زیهن هیهبق تها شهود انجهام موقعبه اطوعا  میتسه دیبا مدرسه در» ،«باشه ریگیپ دائماً و کنه

 یامدرسهه چهه ههر کهه اسهت شده ثابت من به مدارس در تجربه به» ،«رندیبگ قرار امور ا یجر

 یههانقش توانهدیمه ههم بهتهر و کنهد عیتوز بهتر را کارها تواندیم باشد داشته یترخوق ریمد

 بهه یوقته داشت، توجه همکارا  تخصص به هانقش عیتوز در دیبا» ،«کند میتنظ را یترمتفاو 

 قهرار مدنظر هم همکارا  یاحرفه توسعه دیبا گرید طرف از شود توجه هانقش عیتوز در تخصص

 توقهع همکهارا » ،«بهود همکهارا  یههایتوانمنهد سهطح ارتقها فکهر به دیبا مدرسه در و رد،یگ

 «.هیبق از باالتر سطوح در هم و ریمد از هم ن،یمسئول از دارند جابه و مناسب یبازخوردها

 یمحور آموزدانش .۵

 درس کهوس به تعهد احساس و کند، کار یدلسوز یرو از و باشد متعهد آموزدانش به معلم 

 و میمسهتق یسهنت روش از تنهانه درس کوس در نیهمچن باشد، داشته آموزا  دانش تکتک و

 یطهیمح بهه لیترهد را آمهوزدانش حاهور کهل کنهد یسهع بلکهه بپردازد  یتدر به محور معلم

 بهه را یمطلره یوقته اژهیهپ گفتهه بهه و باشد، تیفعال محور آموز،دانش آ  در که کند رندهیادگی

 ها،مسئله یزیریپ با کند یسع معلم م،یریبگ او از را کرد  کشف لذ  دینرا میدهیم ادی کودص

 کتهاب به یمتک مطالب فقط و وادارد، تفکر به را آموزا  دانش درص، قابل و ملموس یهاقالب در

 شهوندگا مصاحره. ردیهگ قهرار توجهه مهورد ههم یزنهدگ یهامهار  آموزش بلکه نراشد مدنظر

 :اندکرده ا یب نیچننیا

 حهال بهه دلهش دیهبا معلهم کرد، یادیز کار توا ینم نراشه یواقع دلسوز معلم زمانی که تا»

 آمهوزانشدانهش یبهرا فقط دیبا معلم» ،«کار سر ادیب فیتکل رفع یبرا فقط نه بسوزه، آموزدانش

 چیهه و بهود خواههد بهاال اریبس ییکارا یطیشرا هر رد کنه کار یدلسوز یرو از اگه باشه، دلسوز

 همه باشن آموزانش دانش غمش و هم همه و باشه یدلسوز یرو از اگه ست،ین الزم هم یامکانات
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 مهن بهه نظهر بشهه توجهه  یتدر ساعا  تو یزندگ یهامهار  به دیبا» ،«رهیم شیپ خوب یچ

 داد، ادی بچه به یزندگ مهار  البغ در شهیم رو یاضیر یحت دروس از یلیخ یحت مهمه، یلیخ

 .«رو مطلب بفهمه خوب تا یریادگی با بشه ریدرگ آموزدانش دیبا یعنی

 مستخرج هایمقوله به مربوط میاهفم و هامصاحبه  یتحل به مربوط شواهد. ۵ جدول

 مصاحبه از مستخرج یدیکل نکات میمفاه مقوله

 اندازچشعععم

 مدرسه

 شوند یسازیبوم دیبا اهداف اهداف یسازمتناسب

 باشد ثابت هادولت شد  عوض صور  در هاطرح یمحور برنامه

 باشد مشخص مدرسه در هاهدف اهداف فیتعر

 شود یسازشفاف دیبا اهداف اهداف یسازشفاف

 باشند هم یراستا در جامعه و مدرسه اهداف جامعه – مدرسه اهداف ییهمسو

 کرد توجه معلما  یفرد هایارزش و ازهاین به دیبا اهداف، نیتدو در یسازمان و یفرد هایارزش ییهمسو

 دهیسازمان

 .ردیبگ صور  کار میتقس دیبا مدرسه در کار میتقس

 .شود میتقس یدرستبه هاتیمسئول دیبا مدرسه در هاتیمسئول میتقس

 .شود فیتعر دیبا مدرسه در هانقش هانقش فیتعر

 .هست هم کنندهلیتکم کارها مدرسه در شهیهم هانقش بود  مکمل

 فرهنگ

 بینیخوش

 .باشد مشارکت با متناسب مدرسه فرهن  مشارکت فرهن 

 .هست و بوده مدرسه در شهیهم یهمکار و تعامل ح  وجود یهمکار ح 

 .باشد ریپذ انعطاف مختلف امور در دیبا ریمد یریپذانعطاف

 ریمد یسو از ینانسا روابط و حدود تیرعا یعاطف تیحما

 .کند هموار را ریمس ستیبایم ریمد یکنندگلیتسه

 .کند دایپ باال زهیانگ همکار آ  در که یطیشرا آمد  فراهم زهیانگ جادیا

 .باشند داشته متقابل احترام هم به نسرت دیبا مدرسه اعاا احترام

 .باشد مدرسه در اعتماد بر یمرتن جو دیبا ینیاعتمادآفر

 مدرسه در یجمع کارآمد فرهن  وجود یجمع یارآمدخودک

 .دهمیم انجام فمیوظا از شتریب کنم تعلق احساس کارم به اگر من یسازمان تعلق

 یادراک مهار 
.باشد داشته شناخت کار چارچوب به نسرت دیبا ریمد  

 .باشد داشته کامل اشراف ییابتدا حوزه مسائل به دیبا ریمد

 ساختار

 توانمندساز

 مستمر ظار ن
 .باشد داشته نظار  کار یاجرا روند بر دیبا ریمد

.باشد امور یتمام بر ناظر دیبا ریمد  

 .باشد کارها عیتوز در تیخوق دیبا مدارس بر حاکم ستمیس در یسازمان تیخوق
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 مصاحبه از مستخرج یدیکل نکات میمفاه مقوله

 .باشد مدنظر تیخوق دیبا هانقش میتقس در

 .کنندیم میتنظ را یترمتفاو  یهانقش ترخوق را یمد

 .ردیبگ صور  مدرسه در اطوعا  موقعبه میتسه دیبا اطوعا  اشتراص

 .باشد تخصص به توجه با دیبا کارها و هانقش نیب کیتفک ییگرا تخصص

 معلما  یاحرفه توسعه
 .ردیگ قرار مدنظر ادیب همکارا  یاحرفه توسعه

 .باشد توجه مورد دیبا معلما  یتوانمند سطح ارتقا

 .دارند را ریمد یسو از مناسب بازخورد افتیدر توقع همکارا  ناسبم بازخورد

 دانععععععش

 یآموزمحور

 .کرد شودینم یادیز کار نراشد دلسوز معلم زمانی که تا آموزدانش به تعهد

 .باشد آموزدانش دلسوز خود دیبا معلم آموزدانش بر تمرکز

 .باشد اهداف جزو یزندگ یاساس یهامهار  یزندگ یهامهار  بر تمرکز

 

 گیرینتیجه

به   68۳/۳آمده از این پژوهش،  میانگین کل رهرری توزیعی  برابر با  دستبر اساس نتایج به

دست آمد.  براین اساس، وضعیت رهرری توزیعی در مدارس ابتدایی موردمطالعه بهاالتر از سهطح 

بین وضعیت موجهود  اد چنانکه نتایج مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نشا  د باشد.متوسط می

داری وجود دارد.  درواقهع، و وضعیت مطلوب رهرری توزیعی در مدارس موردمطالعه تفاو  معنی

باشد، چنهین بهه گیری مشارکتی میشکاف اصلی بین وضعیت موجود و مطلوب در مؤلفه تصمیم

  رسد که در مدارس موردمطالعه در خصوص پیگیهری نیازههای آموزشهی دانهش آمهوزانظر می

شهود و تهوجهی بهه معموالً جلسا  منظمهی بها مشهاورا  یها متخصصها  آموزشهی برگهزار نمی

ههای صهور  رسد، از نتهایج ارزیابیآموزانی با نیازهای ویژه  نیست، عووه بر این به نظر میدانش

شهده و معلمها  های آموزشی مدرسه کمتهر بههره گرفتهمنظور ارزیابی برنامهگرفته از معلما  به

ی در کهوس درس اسهتفاده ر از بازخورد و نتایج ارزیابی و مشاهدا  مدیر برای بهرود آموزشکمت

نظر حهوزه رهرهری ( به عنهوا  صهاحب۲۰۰۲در چارچوب مفهومی موردنظر  اسپیو    کنند.می

شهود. های رهرری  معرفی میشده و تجربهتوزیعی چهار بعد مأموریت، فرهن ، مسئولیت تقسیم

انداز و اهداف، تأکید ویهژه بهر آگهاهی همهه اعاهای مدرسهه از اههداف وریت، چشمدر مؤلفه مأم

دهنده  میانگین بهاالتر مدرسه است که بررسی  وضعیت موجود رهرری توزیعی در مدارس نشا 
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رسهد ایهن باشهد. بنهابراین بهه نظهر میاز حد متوسط این  متغیر در مدارس موردمطالعه مها می

سازی اهداف کو  آ  در راستای اهداف آموزشهی، اف مدرسه و شفافمدارس باید در تعریف اهد

 ;Abbasian et al., 2012دقت نظر بیشهتری  داشهته باشهند. در ایهن راسهتا نتهایج مطالعها   

Gholami et al., 2014; Mohamadi, 2011; Nasiri et al., 2015; Arianfar et al., 2013 .)

ت که: وضعیت رهرری تهوزیعی در مهدارس موردمطالعهه همسو با نتایج این پژوهش مؤید آ  اس

 ) Spillane (2005); Gronn (2002); Benetکمی باالتر از سطح متوسط است. از طرفی دیگر  

2003) and Elsofang ( 2001) انداز مدرسهه دارنهد. در مؤلفهه  تأکید زیهادی بهر مؤلفهه چشهم

التر از میانگین گزارش شد. در سازما  سازما  مدرسه نیز وضعیت موجود مدارس موردمطالعه با

گیهرد، مدرسه،  تمرکز بر دانش، آموزش و یادگیری در قالب فرهن  مدرسه مورد تأکید قهرار می

های مناسب بهرای دهی افراد در موقعیتدهنده توجه متوسط به سازما نتایج این  پژوهش نشا 

سههترش و توسههعه قابلیههت و های مدرسههه و تکمیههل کارههها توسههط افههراد و گتقسههیم مسههئولیت

های رهرری و انتشار وظایف رهرری در میها  افهراد در شهرکه اجتمهاعی مدرسهه  و رواج توانایی

دهی افههراد بههر اسههاس وظههایف رهرههری در فرهنهه  مدرسههه اسههت. توجههه بههه مؤلفههه سههازما 

رار نیز مهورد تأکیهد قه  Harris (2008); Louis et al. (2009); Benet et al. (2003)مطالعا 

گیری مشهارکتی نیهز از میهانگین بهاالتر از متوسهط تصهمیمدر ایهن پهژوهش  شده اسهت.گرفته

 ;Louis et al. (2010); Van Amijde et al. (2009)ای که محققانی  مانند برخوردار بود، نکته

Timpeley (2008); Mayrowetz et al. (2008) ایهن  پهژوهش   اند. دربهر آ  تأکیهد داشهته

رهرری از میانگین باالتر از متوسط برخوردار بهود، موضهوعی کهه در چهارچوب نظهری  رفتارهای

های رهرری که شامل ابزار، افکار و مقاصد رهرهر اسهت، از آ  یهاد شهده اسپیو  با عنوا  تجربه

های  این پژوهش،  رهرهری تهوزیعی تهابع بهروز و های حاصل از مصاحرهبا استناد به یافتهاست .

بینی، سهاختار توانمندسهاز و دهی، فرهنه  خهوشسازما  انداز، ایی  چو   چشمهظهور ویژگی

شده  در ایرا  تاکنو ، پژوهشی که بهه بررسهی های انجامباشد. در پژوهشمی آموز محوریدانش

های رهرری توزیعی بپردازد، مشاهده نشد اما در دهی به عنوا  مؤلفهانداز مدرسه و سازما چشم

های میانجی آ  همچو  خودکارآمدی و پیشهرفت تحصهیلی و بینی و مؤلفهوشزمینه فرهن  خ

خورنهد. در خصهوص ویژگهی ههایی چنهد بهه چشهم میای پژوهشهمچنین توانمندسازی حرفه
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 .Yasini and Abbasian ( 2013); Beidokhti et alتهوا  بهه مطالعها  توانمندسهازی می

(2012); Hoseini and Nemati (2014); Yasini et al. (2013); Yasini (2012) and 

Abbasian et al. (2012)    توانمندسهازی  بر رابطه مثرت و معنادار سرک رهرری تهوزیعی وکه

 Hulpia andهای خارجی محققانی مانندکارکنا  تأکید نمودند شاره کرد. همچنین در پژوهش

Dwvos (2008); Hulpia, Devos and Keer (2010); Vandenberg and Hubberman 

همسو بها نتهایج ایهن  ,به اثرا  مثرت رهرری توزیعی بر توانمندسازی تأکید شده است  (1999)

تهوا  بهه های اسهتقرار رهرهری میبینی به عنوا  یکهی از زمینههمطالعه مرنی بر فرهن  خوش

 ) Abbasian et al. (2012); Abbasian ( 2011); Maleki et al. (2011); Arianfarمطالعا 

2011); Mascell et al. ( 2008); Macbeath (2005)    اشهاره نمهود کهه بهه رابطهه مثرهت و

بین تحصیلی و متغیرهای میانجی آ  مانند خودکارآمهدی معنادار سرک رهرری توزیعی و خوش

رسهد های ایهن پهژوهش بهه نظهر میاند. به استناد یافتهجمعی و پیشرفت تحصیلی  ا عا  کرده

ج سال اخیر رویکرد مدارس موردمطالعه به سمت رهرری توزیعی تمایهل داشهته خصوص در پنبه

خصوص در زمینه مأموریت، نگرش و اهداف مدرسه سعی در شناخت اهداف  و مدیرا  مدارس به

تر توضیح داده شد در آگاهی داد  به تمهامی اعاها در خصهوص گونه که پیشاند، اما هما کرده

اعاا در اجرایی کهرد  اههداف و همچنهین همسوسهازی اههداف  شناخت اهداف و  درگیر کرد 

مدرسه با اهداف آموزشی نیاز به کار بیشتری است کهه فاصهله بهین وضهعیت موجهود و مطلهوب 

بیانگر این امر است. همچنین در مؤلفه سازما  مدرسه نیز بنا به لهزوم تکمیهل کارهها بهه دلیهل 

انهد، در مهدارس موردمطالعهه خهوب عمهل کرده کمرود منابع انسانی و کمرود امکانا  آموزشی،

آیهد مهدیرا  توجه به شواهد به نظهر می گیری  مشارکتی و رفتارهای رهرری نیز بامؤلفه تصمیم

زما  کارها در وگو و ارزیابی هممدارس سعی به ایجاد تعامل با اعاا، توجه به حل مسائل با گفت

مدارس موردمطالعه  بها ایجهاد جهو اعتمهاد و  اند، همچنین مدیرا پیشررد اهداف مدرسه داشته

احترام متقابل، توجه به عملکرد تحصیلی دانش آموزا  و پیگیری نیازهای آموزشی دانش آموزا  

 اند.های منطقه و مدرسه  سعی در ایجاد فرهن  منسجم در مدرسه نمودهتوجه به نتایج ارزیابی

انداز و اههداف مدرسهه در یهدی عنصهر چشهمهای این پژوهش مرنی بر نقش کلبا توجه به یافته

رهرری توزیعی و تأکید خررگا  بر این عامهل در اسهتقرار رهرهری تهوزیعی در مهدارس ابتهدایی 
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انداز و تعیهین اههداف مدرسهه در دو سهطح شود که مدیرا  نسرت به  تهدوین چشهمتوصیه می

ریزی دیرا  در برنامههراهرردی و عملیاتی مجاب شوند. چنانکه شواهد موجود حاکی از ضهعف مه

باشد. ضمن انداز مشترص از مدرسه و ابوغ آ  به کلیه اعاای مدرسه میراهرردی و تدوین چشم

آنکه تقویت تفکر راهرردی و سیستمی به مدیرا  در برنامه تربیت مدیرا  مدارس ضروری است. 

هرری تهوزیعی را های رانداز و اهداف مشخص در مدرسه به نحوی سایر مؤلفهاهمیت وجود چشم

ها در سهازما  هها و مسهئولیتکهه تعریهف و تقسهیم نقشطوریدهد. بهالشعاع قرار مینیز تحت

باشهد. لهذا، طراحهی سهاختار توانمندسهاز بهه نحهوی مشهارکت و مدرسه متأثر از این اهداف می

رهرهری نفعا  مدرسه را فراهم نماید به عنوا  عنصر و عامل مهؤثر در اسهتقرار درگیری همه  ی

 تواند ثمربخش باشد.توزیعی در مدارس ابتدایی می
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