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  چکیده
 ساوه شهرستان هايهنرستان در دبیران سازيبا توانمند توزیعی رهبري بین رابطه تعیینبه  پژوهش این
 کلیه شامل آماري جامعه است و کاربردي هدف نظر از و همبستگی - توصیفی پژوهش روش .پردازد می

 مورگان جدول اساس بر آماري ينمونه. باشد می نفر 380 تعداد  به ساوه شهر هايهنرستان دبیران
 ها، داده گردآوري ابزار. شدند انتخاب نسبی -ايطبقه گیرينمونه روش با و نفر 191 تعداد به

 پایایی. است لیکرت اي درجه پنج طیف با توانمندسازي و رهبري توزیعی ساخته محقق هاي پرسشنامه
رهبري  هاي پرسشنامه از یک هر کرونباخ آلفاي و ضریب شد و تأیید ارزیابی مقدماتی اجراي از پس ابزار

رابطه مثبت و  که داد نشان پژوهش نتایج. آمد دست به 88/0 و 92/0 ترتیب به توانمندسازي و توزیعی
وجود دارد ولی نوعی  و نوظهورنشده  طراحی کالسیک، رهبري بعد سازي با سهتوانمندداري بین  معنی
باالترین نشده داراي  رهبري طراحیچنین هم. و توانمندسازي برقرار استآشفته  رهبري منفی بین رابطه

  . هاي پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است در پایان بر اساس یافته. باشد میضریب همبستگی 

 .دبیران سازي،توانمند توزیعی، رهبري: واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
 در ویژه، به نیاز این است حیاتی و محسوس اجتماعی، هاي فعالیتتمامی  در رهبري و مدیریت به نیاز

 و مشکالت از بسیاري عامل امروزه. ي برخوردار استبسیار اهمیتاز  پرورش و آموزش هاينظام
 هايسازمان .]6[کرد جستجو هاانسان قلمرو در باید بلکه چیزها، حیطه در نه راما  پیرامونی مسائل

، سازمانی اهداف وو تحقق  ترپیچیده و تر بزرگ مشکالتحل  براي دیگر هايسازمان همانند آموزشی
 و موقع به هايدهی جهت و هماهنگی ریزي، برنامه باکه  دارندنیاز   شایسته و آگاه افرادي به

  .]1[نمایند نقش ایفاي آموزشی هايبرنامه و هاسیاست اجراي و طرح در هوشمندانه
 و مسائل يهاتقاضا تواندنمی رهبر یک که است ايگونه به مدرسه هايسیستماندازه  و پیچیدگی

 مناسبی کارآیی با تواندنمی رهبري یک محوریت با ايمدرسه بنابراین. سازد برآورده را روزانه وظایف
 انجام شده توزیع صورت به را رهبري هاينقش تمامی تواندنمی نفر یک که چرا کند وظیفه انجام
 در که اند شده معطوف 1توزیعی رهبريسوي  به مربوطه تحقیقات و رهبري هاي تئوري اخیراً .]9[دهد
 انجام را مشترك وظایف یا و ها مسئولیت مشترك رهبري هاينقش تیم یک در نفر چند یا دو آن
  .]14[دهندمی
 تهدیدهاي و فشارها به پاسخگویی براي بیشتري پذیري انعطاف به ها سازمان سوم هزاره آستانه در

 رفتارهاي و ها روش ها، سبک در بازاندیشی و بازنگري به مدیران و دارند نیاز سازمان برون و درون
 توانمند و کیفی انسانی نیروي ها،سازمان حیات و بقا مهم عوامل از .هستندمجبور  خویش مدیریتی

 بیشتر مادي و مالی منابع جدید، يها يفناور از مراتب به انسانی منابع اهمیت دیگر عبارت به .است
 دانا و توانا کارآمد، انسانی نیروي نقش .دانست نادانی و دانایی در باید را ها سازمان اصلی تفاوت .است

 رهبران و مدیران وظیفه  میان این در بنابراین .باشد می انکار غیرقابل امري سازمانی، اهداف تحقق در
 تأثر و ریزيگ سنت ابهام، پیچیدگی، پویایی، ،امروزي هاي سازمان ویژگی. شود می تر برجسته سازمانی

 باعث شدن، جهانی لهمسأ اما است، بهبود حال در سرعت بهفناوري  که هرچند .است محیط از دائمی
 .است داده افزایش را کاري هاي محیط اساس بر کارکنان از انتظارات ،مهم این و شده رقابت گسترش

 توانمندسازي ،مدیران روي پیش راه تنها پویا و پیچیده نامطمئن، شرایط بر غلبه منظور به نتیجه در
با این روش  .ترین روش سهیم نمودن کارکنان در قدرت است، سالمسازيتوانمند. ]7[است کارکنان

جویی و حس مشارکت شودایجاد می اتکایی در افرادتعهد و خود غرور، حس اعتماد، انرژي مضاعف،
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کارکنانی  .دنبال خواهد داشت کارکنان را بهدر نهایت بهبود عملکرد و در امور سازمانی افزایش یافته 
را تجربه  مشارکت بیشتري و احتماالً تر هستند رضایت بیشتر و فشارهاي شغلی کمتريکه توانمند

 .]15و7و5[خواهند داشت

. کندکارکنان واگذار می گیري را بهتیارات یا قدرت تصمیمی از اخدر توانمندسازي مدیر بخش
 گیرد کند، تقسیم کار صورت میسازي رشد میتوانمندسازي فرایندي است که در آن فرهنگ توانمند

تحقیقات  .پذیردسازي صورت میو پشتیبانی الزم توسط مدیران و رهبران سازمان از فرهنگ توانمند
هاي که رهبري توزیعی باعث ایجاد فرایندنشان داد )2005(2س و موجیسانجام شده توسط هری

شکل  جاي انفرادي بودن بهبه هاطوري که مسئولیتبهگردد؛  گیري اشتراکی و گسترده میتصمیم
گیري جمعی و هاي تصمیمباعث تسهیل فرآیند ،رهبران توزیعی .شوندمی پیاده و اجراگروهی 

، هاي توزیعی مشغول به فعالیت باشند که کارکنان مدرسه در محیط صورتیدر  .شوندگروهی می
قادر  شکل انفرادي و نه بهیکدیگر به تکمیل کار به کمک تقویت از طریق تعهدي اشتراکی کارکنان را 

  .خواهند نمود
د بین دبیران و اعتماشامل ، محیطی امن دبیرانرهبران و مدیران توزیعی با مشارکت کارکنان و 

و مهم برتوانمندسازي  مؤثراین اعتماد و مشارکت از عوامل آورند؛  میوجود  مسئوالن مدرسه به
اي بین  سئوال اساسی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه چه رابطه. شود محسوب میکارکنان 

   ؟رهبري توزیعی و توانمندسازي دبیران وجود دارد

  مروري بر مبانی نظري -2
  توزیعی رهبري - 2- 1

 3رینولد و مورگاتروید توسط 1984 سال در کهگونه  همان. نیست يجدید ایده توزیعی رهبري هاید
 با اساساً و بیفتد اتفاق متفاوت هاي وضعیت به پاسخ در و متنوع سطوح در تواند می رهبري شد، بیان

 1990 و 1980 دهه در توزیعی رهبري ایده. است نخورده گره سازمانی رسمی هاي نقش مالکیت
 تیمی کار مثل هایی ایده از واست  گسترده دامنه با یمفهوم ،دبیر رهبري توسعه تمرین. گرفت شکل

 ینگاه در. است شده تشکیل ،گیرند می عهده بر مدرسه در را هایی مسئولیت که هایی معلم و دبیران
 دبیرانتوسط  کاري نقدهاي پذیرفتن ویف کاري اوظ مورد در همکاران با دبیرانمشورت  مثبت،
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 تشویق همدیگر از یادگیري بهدر پی خواهد داشت و آنها را  آموزان دانشمنافع زیادي را براي 
  . شود نمی حاصل سادگی بههمواره  ها دبیر بین طرفه دو رابطه این حال، هر  به. نمود دخواه
 شناس روان یک به توزیعی رهبري انداز چشم منشأ کهمعتقدند) 2005( هریس و) 2009( 4گرون

 درسی کتاب نخست ویرایش از فصلی در که گردد می بر 5گیب نام به 1954 سال در استرالیایی
بهتر  کند که می بیان وي. ]12و11و10و7[است گردیده مطرح رهبري باب در اجتماعی شناسیروان

 نتیجه عنوان به است بهتر شود دیده فردي ثابت صفتنوعی  عنوان به که این جاي به رهبرياست 
 توجه مورد کندمی فراهم را اهداف به رسیدن زمینه که دسترس درفنون  و هاارزش ،هاگروه اهداف

 یک توسط که نیست چیزي توزیعی رهبري که کنندمی اشاره) 2003( 6همکارانش و بنت. گیرد قرار
 آن در که است افراد از ايشبکه یا گروه یک براي نوظهور خصوصیتی بلکه شود، انجام دیگران یا فرد

 را توزیعی رهبري) 2001( همکارانش و7اسپیالن .گذراندمی اشتراك به را خود تجربیات گروه اعضاي
 و ادغام دیگر هم با مدرسه در را انفرادي هايفعالیت که دانندمی جمعی عاملیت از شکلی عنوان به

  دووس ].17و15و12و7[کند هدایت آموزشی تغییرات فرایند در را دبیران سایر تا سازدمی یکپارچه
 سازمانی تعهد بر آن تأثیر و توزیعی رهبري ابعاد" عنوان با  را پژوهشی  ،)2012( 8همکاران و

 توزیعی رهبري بار اولین براي تحقیق این در .دادند انجام "متوسطه آموزش در مطالعه یک: دبیران
 توزیعی رهبريشود؛  از طریق چهار بعد زیر تعریف می) 2011( 9ثورپدیدگاه در شده  عملیاتی

   .نامنظم توزیعی رهبري نوظهور، توزیعی رهبري نشده، طراحی توزیعی رهبري کالسیک،
 کنترل آشکار، تمرکز یک رهبر و دارد قرار مدیریت کالسیک هاينگاه 10کالسیک توزیعی رهبريدر 

 توزیعی رهبري .کندمی عمل هاآن طریق ازو  دارد اختیار در منظم ساختاري چینش و مند قدرت
 اما دارند را توزیعی رهبري از استفاده قصد که پردازدمی هاییسازمان تشریح به 11نشده طراحی

 ساختارها در موجود افراد که این یا نیست مناسب سازمان نظر مورد مقصود براي موجود ساختارهاي
 در را خود اهداف که دهندمی ترجیح و هستند مواجه تردید و شک با هاییحرکت چنین مورد در

 سازمانی روزمره زندگی هايواقعیت12نوظهور توزیعی رهبري. کنند دنبال خویش موضعی واحدهاي
 و اتتناقض که جاهایی در تشخیص این. کندمی مشخص را نمود ریزي برنامه قطعیت با تواننمی که

 اتفاق ارشد مدیران نظر از فراتر و رسمی اما خودي به خود صورت به غالباً دارند وجود هاآشفتگی
 رهبري عناصر آن، در که کندمی تشریح را وضعیتی 13آشفته یا نامنظم توزیعی رهبري. افتد می
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 بدون آن در و کنند می پیدا توسعه اتفاقی نسبتاً مسیرهاي در و موضعی طور به است ممکن توزیعی
 فرآیند یک نتیجه در شود؛ می تمرکز اهداف و عمومی هايزمینه بر سازمان هايبخش سایر به توجه

   .]16و12و7[گیردمی شکل توزیعی رهبري آشفته
 »است یکی از بهتر سر دو« المثل ضرب از که است آن توزیعی رهبري سازمانی مزایاي از یکی

 نموده تقویت جمع یک در را فردي قوت نقاط از ايدامنه اعضا، ظرفیت شدن ترکیب. کندمی تبعیت
 سوي از گیري تصمیم در مشارکت افزایش .کند ایجاد می هاآنبین  را بیشتري وابستگی سازمان و

 .شود میمنجر  سازمان هاياستراتژيو  اهداف به نسبت بیشتر تعهد به اعضاء از بیشتري تعداد
- می فراهم کسانی براي را تجربیاتی و است برخوردار ذاتی ارزش یک از توزیعی رهبري در مشارکت

 توانندمی توزیعی رهبري هايمحیط. کنندمی شرکت کارگروهی براي رفاقت از جوي در که سازد
 را هاییفرصت و دهند قرار کارکنان اختیار در ايحرفه رشد و شغلی اهداف تعیین براي را فرصتی

 شغلی عملکرد بهبود باعثو در نهایت  سازد فراهم مکمل و غیررسمی و رسمی یادگیري براي
  ].12[شودکارکنان 

  کارکنان سازيتوانمند -2-2
 سطح در ها سازمان در کار و کسب نیاز به واکنش در مدیریتی فن یک عنوان به 14توانمندسازي

 برجسته هاي استراتژي از یکی محوري، نتیجه سمت به حرکت در و شود می گرفته کار به جهانی
   .]12و7[است ها سازمان همه در مدیریت

 .باشند داشته امور انجام در توانند می که سهمی و افراد ارزش شناختن از است عبارت توانمندسازي
 ارزشایجاد  براي کارکنان در الزم هاي ظرفیت مجموعه ایجادبه معنی  انسانی نیروي توانمندسازي

 توانمندسازي .است سازمان در هاي خود مسئولیت و نقشکارا و اثربخش  ایفاي و سازمان در افزوده
 قبول آمادگی خود، کنترل ضمن افراد که نحوي به سازمان ساخت و طراحی از است عبارت

 افراد شایستگی و قابلیت گسترش و توسعه توانمندسازي .باشند داشته نیز را بیشتري هاي مسئولیت
 استفاده  در کارکنان توانایی رتقايا توانمندسازي .است سازمان عملکرد در مستمر بهبود به نیل براي

است  هایی تصمیم در کامل مشارکت و کارها انجام در بصیرت داشتن تحلیل، و تشخیص قوه از بیشتر
 براي افراد درونی نیروهاي کردن آزاد توانمندسازيدر تعریف دیگر  .تأثیر دارد ها آن زندگی بر که
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 و فرهنگ در تغییرشامل  سازمانی مفهوم در توانمندسازي .است انگیز شگفت هايدستاورد کسب
 را  توانمندسازي) 2010( 15بیگر و گیل ].12و3[است سازمانی محیط هدایت و ایجاد در شهامت

 تعریف تمرین یا فعالیت یک انتخاب براي فرد توانایی به نسبت شخصی عقیدهنوعی  عنوان هب
  .]12و10[کنند می

 بهبود در دبیران عملکرد سازي توانمند تأثیر" باعنوان اي مطالعه) 2012( سال در 16سوبرُوتو تجیپتو
 کیفیت که داد نشان تحقیق هاي یافته. انجام دادند اندونزي در "ابتدایی مدارس در آموزش کیفیت

 مدارس در آموزش کیفیت بر و دبیران عملکرد بر تواند می دبیران آموزشی صالحیت و آموزشی
 و عملکرد بر دبیران اي حرفه آموزش همچنین نشان داد که این تحقیق. باشد داشته تأثیر ابتدایی
 به اختیار تفویض و دبیران توانمندسازي که است آن گویاي تحقیقنتیج . تأثیر دارد آموزش کیفیت

 کیفیت افزایشجهت  مهارت و تمایل، دانش، هاي شاخص اساس بر عملکردشان افزایش بر آنها
  .]17و12[دارد تأثیر آموزش

 عدب چهار که است) 1992( 17اسپریتزر تحقیقات ،توانمندسازي مطالعات ترین معروف از یکی
 ایجاد معناي به آمیز موفقیت توانمندسازياز دیدگاه وي،  .نماید ارائه می توانمندسازي براي را شناختی

 احساس بودن، مؤثر احساس انتخاب، حق داشتن احساس شایستگی، احساس ؛است زیر هاي ویژگی
 ابعاد، آمریکا تگزاز دانشگاه در پژوهشی در )2003( 18همکارانش و یوزتما .بودن دار معنی

 به( اطالعات تسهیم و کار تصمیمات کنترل پویا، ساختاري چارچوب بعدسه  در را توانمندسازي
  .نمودند تعریف )دانش گذاري اشتراك

 قابل رهنمودهاي از شفاف و واضح اي مجموعه شرکت یک وقتی ؛)DSF( 19پویا ساختاري چارچوب -
 کمک رفتاري هايفرآیند واي  رویهدر هر دو بعد  کارکنان گیري تصمیم به که کند می فراهم را اصالح

  .گردد می برقرار چارچوبی چنین کند، می
 هاي جنبه تمامی به ورود اجازه کارکنان کهاي  گونه به ؛)CWD( 20کار محیط در تصمیمات کنترل -

 تصمیماتاخذ  یا کنترلاز آنان جهت  هریک بهالزم  اختیار تفویض و دارند را خود اي حرفه شغل
  .شود داده می کار محل در عمده

 از شرکت اطالعاتی مباحث و مشکالت تمامی که معنی بدین ؛(IS) 21اطالعات گذاري اشتراك به -
 .]12و8[باشند می دسترسی قابل شرکت آن در شاغل افراد تمامی سوي
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ها نیازمند داشتن فائق آمدن بر این چالشو  هاي متفاوتی مواجهه هستندها با چالشسازمانامروزه 
رشد و شده  اهداف تعییند به یبخش و کارآمد بااثر مدیران و کارکنان .استمنابع انسانی توانمند 

شده و  در گرو تحقق اهداف از پیش تعیین موفقیت هر سازمان .جانبه دست یابند همه توسعه
هاي مناسب در برخورداري مدیران از رفتار. مدیر استمؤثر رهبري هاي چگونگی مدیریت و سبک

شود تا آنها با تمام توان در جهت اهداف روحیه و انگیزشی قوي در کارکنان میایجاد سازمان باعث 
شک  دونب .ها براي مدیران قرن حاضر استترین چالشیکی از مهمتوانمندسازي . سازمان گام بردارند

از هاي آموزشی، سازمان خصوصاً ،در سازمان هاي رهبري توسط رهبر توزیعیگذاري کار به اشتراك
نیروي انسانی  سازيتوانمندباعث تر از منابع انسانی موجود در سازمان مؤثرتر و کارآمد طریق استفاده

  .شود می
 لذا .دارد بستگی آموزش خدمات و هاتقاضا به پاسخگویی در آن موفقیت میزان به مدرسه هر وجود

 و داده افزایش را خود اطالعات و هامهارت ،مدرسه کارآیی تضمین منظور به باید مدارس این کارکنان
 و تأثیر براي جامعه و والدین طرف از قوي شکل به محیطی فشارهاي. باشند حساس آن به نسبت
. شودمی وارد آنها توانمندسازي و گیريتصمیم در دبیران مشارکت سوي به حرکت و مدارس تغییر

 عملیاتو انجام مؤثرتر و کاراتر  بیرونی تقاضاهاي بامدارس  مؤثرترتطابق  باعث مربیان توانمندسازي
 براي مهمی عامل تواند می آموزشی هاي تصمیم و درکالس توانمندسازي. شود مدارس می روزانه

 گیري، تصمیم در مشارکت طریق از توانمندسازي. باشد دبیران عملکردي و سازمانی اتتأثیر افزایش
 وظایف بهاین مهم  زیرا ؛داشت خواهد آموزش بر مثبتی تأثیر و بخشد می بهبود را کالس عملکرد

 .باشد می معطوف ،پیشرفته آموزشی برنامه هاي روش و آموزشی بهبودمدرسه و کالس یعنی  اصلی
 به گویی پاسخ ، آموزاندانش پیشرفت باشند داشته مدارس بر بیشتري تأثیر مدیران و دبیران وقتی

وضوح ارتباط  وجود با .گردد فراهم می مدارس محیط بهبود و دبیران رضایت آموزان، دانش اختالف
آنها  مستقیمدر خصوص حمایت از ارتباط  کمی مدارك ،آموزان دانش پیشرفت و دبیران توانمندسازي

  ].2[وجود دارد
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  وهشپژ پیشینه -3-2
 و احتماالت ؛جنوبی آفریقاي مدارس در توزیعی رهبري" عنوان تحت ايمطالعه در) 2011(کالرنس

 اساس بر. پرداخت توزیعی رهبري مفهومو موانع استقرار  زیربنایی هانظریه به "هامحدودیت
 و تجربه دانش، که شود محقق مدارس درتواند  زمانی می توزیعی رهبري ،مقاله این هاي یافته

  .گردد گروهی و جمعی منش و شیوه یک تابع و شود ترکیب هم بااعضاي سازمان  تخصص
 مدارس در رهبري کارایی و توزیعی رهبري میان رابطه" عنوان با را پژوهشی) 2011(گرانت

 کارولیناي مدارس در مدرسه مدیران اکثر داد نشان پژوهش نتایج ،داد انجام "شمالی کارولیناي
  :توزیعی زیر در مدارس موافق بودندهاي رهبري  در خصوص ایفاي نقش شمالی

 هايیافته چنین هم. آموزشی هايبرنامه مدیریت) 3 سازمان مجدد طراحی) 2 سو و سمت تنظیم) 1
 رگرسیونتحلیل . دارند یکدیگر با متوسط ارتباطی توزیعی رهبري مؤلفه چهار که داد نشان پژوهش
 دبیران نظر از احتماالً مدارس در زن مدیرانکه داد  نشان مراتبی سلسله خطی سازي مدل و چندگانه

 توزیعی، رهبري مختلف ابعاد میان از. ندشد ظاهر ترضعیف آموزشی برنامه مدیریت نقش ایفاي براي
  .است بوده توزیعی رهبري کارآیی کننده بینی پیش ترینقوي سوها و سمت تنظیم

 و توانمندسازي شرایط تبادلی، رهبري اثر" عنوان با پژوهشی) 2010( سال در همکارانش و وي
 از نفر 598 پژوهش این اعضاي .دادند انجام "زیردستان  خالق عملکرد بر روانی توانمندسازي

 رفتار اثر کهپژوهش نشان داد  نتایج .ندبود  چین در چندملیتی شرکت یک رهبران و کارکنان
 خالق عملکرد با توانمندسازي شرایطرابطه  است، مثبت و مرتبط زیردستان عملکرد با تبادلی رهبري

  .بود مثبت زیردستان عملکرد بر روانی توانمندسازي اثربود و  منفی یا جزئی صورت به زیردستان
 مدارس شغلی عملکرد بر مدیران توزیعی رهبري سبک نقش" عنوان با پژوهشی )1390(یاسینی

 تعهد متغیر دو میانجی نقش طریق از مذکور رابطه. داد انجام "مدل یک ارائه ؛مهران شهر يمتوسطه
 )مفهومی مدل( شغلی عملکرد بر توزیعی رهبري سبک گذاريتأثیر در هیجانی هوش و سازمانی
 آن از حاکی مهران شهر متوسطه مدارس در دبیر 186 روي پیمایش ازحاصل  نتایج. شد بررسی

 از و بوده غیرمستقیم صورت به دبیران شغلی عملکرد و توزیعی رهبري سبک بین رابطه که است
  .گرددمی تبیین دبیران هیجانی هوش و سازمانی تعهد متغیر دو طریق
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 تعهد و شغلی رضایت با روانشناختی توانمندسازي رابطه" عنوان تحت پژوهشی در) 1390(بنار
 توانمندسازي و دبیران سازمانی تعهد و روانشناختی توانمندسازي بیننشان داد که  "دبیران سازمانی

  .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه شغلی رضایت و
 و سازمانی اعتماد بر گزار خدمت رهبري تأثیر بررسی" عنوان با تحقیقیدر  )1388(پور قلی

 اعتماد گزار، خدمت رهبري میان قوي رابطهنشان داد که نوعی  "دولتی هايسازمان در توانمندسازي
 معناداري تفاوت کهاست  آن گر بیان تحقیق هايیافته چنینهم .داردوجود  توانمندسازي و سازمانی

  .دارد وجود گزار خدمت رهبري از مدیران و کارکنان ادراك میان

  پژوهش شناسی روش -3
 همبستگی نوع از توصیفیها،  داده گردآوري و اجرا نحوه نظر از و کاربردي ،هدف نظر از پژوهش این

 و باشدمی ساوه شهر هاي هنرستان در شاغل نفر 380 دبیران کلیه شامل پژوهش آماري جامعه .است
شامل  پژوهش ابزار. محاسبه گردید نفر 191نسبی مقدار  -اي گیري طبقه با روش نمونه نمونه حجم

 15 شاملساخته  و پرسشنامه محقق) سؤال 28 حاوي( توزیعی رهبري ساخته دو پرسشنامه محقق
  و اساتیدابزار سنجش توسط  محتوایی روایی .باشد می لیکرت اي درجه پنج طیف برمبناي السؤ

 نفري 30 نمونه یک در مقدماتی مطالعه اجراي باپرسشنامه  پایایی ضریبگردید و تأیید  متخصصان
و  92/0 ترتیب بهسازي توانمند توزیعی، رهبري هايپرسشنامه از یک هر کرونباخ آلفايو  ارزیابی

 همبستگی ضریب ز طریقا پژوهش موضوع به توجه با هاداده تحلیل و تجزیه .آمد دستبه 88/0
  .شد انجام spss آماري افزارنرمبا استفاده از و  پیرسون

  هاي پژوهش یافته - 4
  فرضیه پژوهش -1-4

  :صورت زیر طراحی شده است پژوهش بهفرضیه 
  .رابطه وجود دارددبیران سازي توانمند و توزیعی رهبري بین
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 (n=170)سالمت سازمانیماتریس همبستگی بین ابعاد رهبري اخالقی با  - 1جدول 

5 .
  سازيتوانمند

رهبري . 4
  آشفته

رهبري . 3
  نوظهور

رهبري .2
  نشده طراحی

رهبري . 1
 کالسیک

 متغیرها

  رهبري کالسیک. 1  1        
  نشده طراحی رهبري.2  **735/0  1      
  رهبري نوظهور. 3  **725/0  **784/0  1    
  رهبري آشفته. 4  ** -069/0  **0-/038  ** - 040/0  1  

  سازيتوانمند. 5  **349/0  **366/0  **350/0  ** - 157/0  1
**p) =دامنه یک(01/  *p= )05/0)یک دامنه  

 نوظهور نشده، طراحی کالسیک، رهبري ابعاد توانمندي با شود،می مالحظهال اب جدول در که چنان
 باالترین. دارد وجود داري معنی و منفی رابطه 01/0 سطح در آشفته رهبري بعد با و مثبت رابطه

  .باشدمیمربوط  "نشده طراحی رهبري" و "توانمندسازي" بین رابطه به همبستگی

   ال پژوهشسؤ -2-4

  ؟نمایدبینی سازي را پیشتواند توانمندد رهبري توزیعی میتا چه اندازه ابعا

  هاي رهبري اخالقی لفهبینی سالمت سازمانی براساس مؤ خالصه تحلیل رگرسیون براي پیش - 2 جدول
t valuepآماره R R2 2R B   متغیر  مدل   
  01/0  7/4  366/0  630/0  134/0  134/0  366/0  نشده رهبري طراحی  1

2  
  نشده رهبري طراحی
  رهبري آشفته

428/0  183/0  049/0  
642/0  
528/0 -  

373/0  
171/0 -  

5/10  
2/3 -  

01/0  
01/0  

  توانمندسازي: متغیر مالك

رهبري "ؤلفه لفه رهبري توزیعی تنها دو مدهد از بین چهار مؤ نتایج جدول باال نشان می
این دو متغیر . نددار توانمندسازي دبیران بود کننده معنی بینی پیش "رهبري آشفته"و  "نشده طراحی
نمودند که سهم ها را تبیین  آزمودنی "توانمندسازي"واریانس ز درصد ا 3/18حدود  دیگربا هم

که  چنان. درصد بود 9/4برابر با  "رهبري آشفته"درصد و  4/13برابر با  "نشده رهبري طراحی"
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 "توانمندسازي"تبیین  در ینقش "رهبري نوظهور"و  "رهبري کالسیک"هاي  ؤلفهشود، م مالحظه می
دار باشد، تغییر  اي که از نظر آماري معنی زهبه اندا R2با اضافه شدن آنها به مدل، مقدار ندارند و 

  .  کرد نمی
دهد که در تبیین  بین وارد شده در مدل نشان می مچنین مقایسه ضرایب متغیرهاي پیشه

ن بر ای. نقش کاهشی دارد ،"رهبري آشفته"ایشی و ، نقش افز"نشده رهبري طراحی"توانمندسازي، 
  صورت زیر تدوین نمود؛  توان به میبین زیر را  معادله پیشاساس 

  شده  بینی توانمندسازي پیش) Y= ( 373/0) رهبري طراحی نشده( -171/0)رهبري آشفته(

 انحراف استاندارد به 373/0میزان  به "نشده رهبري طراحی"نحراف استاندارد به یعنی با افزایش یک ا
 171/0میزان  ، به"رهبري آشفته"استاندارد به  ش یک انحرافافزوده و با افزای "توانمندسازي"

  .  شود انحراف استاندارد از توانمندسازي دبیران کاسته می

  پیشنهاد و گیري نتیجه -5

 هاهنرستان سازي دبیرانتوانمند با توزیعی رهبري بین رابطه مطالعه کلی هدف با پژوهش این
 با توزیعی رهبري ارتباط کشف و ساوه شهر هايهنرستان سازيتوانمند وضعیت بررسی دنبال به

 بعدسه  توزیعی، رهبري ابعاد بین از که دادند نشان پژوهش از حاصل نتایج. بود دبیران سازيتوانمند
 معناداري و مثبت  رابطه سازيتوانمند با نوظهور رهبري و نشده طراحی رهبري کالسیک، رهبري

  .باشدمی دارمعنا و منفی آشفته رهبري بعد سازي باتوانمند همبستگی اما. دارند
 با توزیعی رهبري. دارند مدرسه سازمان توانمندي در سطح يارتقا و ایجاددر  مهمی نقش مدیران
 را سالم و توانمند کاري محیط و امن فضایی دبیران میان در هامسئولیت و وظایف ها،عملکرد توزیع

 و حمایت ،کارکنان براي عمل آزاديدهد تدارك  می نشان مطالعات که طور همان. آوردمی وجود به
. گرددمیمنجر  توانمند کاري محیط ایجاد به که است مدیریتی رفتارهاي ترینمؤثر از یکی اعتماد
 اعتماد جوایجاد  باعث سازمانی مراتب سلسله در رهبري توزیع و کارکنان مشارکت با توزیعی رهبري

 و اطمینان سطح کردند بیان)  2007(همکارانش و یلیعاسما که طورهمان. شودمی مدرسه در
وجود باالترین ضریب . دارد ارتباط سازمان آن در توزیعی رهبري پذیرش با سازمان یک در اعتماد
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 نشده طراحی دهد که رهبريسازي نشان مینشده و توانمند رهبري طراحیهمبستگی میان بعد 
نین چهم. است مدارس و هاسازمان توانمند در محیطایجاد  در توزیعی رهبري نوع ترینمناسب

 توانمندسازي با معنادار و منفی ارتباطنوعی  داراي آشفته رهبري هاي پژوهش نشان داد کهیافته
 اتفاقی کامالً هايمسیر در و موقتی طور بهتواند  می رهبري توزیعی، عناصر رهبري بعد این در. است

با این وجود  ؛باشد مؤثر عمومی سطح در که گیرد شکل آشفته رهبري فرآیندیافته و نوعی  توسعه
 دیده رهبري بعد این در نظمیبی یک هستند دسترس غیرقابل و بومی ،شده تسهیم اطالعات چون
 و هولیپا هايپژوهش با فرضیه این نتایج. شود می سازمان توانمندي درایجاد  مانع که شودمی

 کلین و میرسون) 2010(همکارانش و وي ،)2011(کالرنس،) 2011(گرانت ،)2012(همکاران
  .باشدمی سوهم) 1388(پور قلی) 1390( یاسینی) 1390(بنار و) 2008(

صورت  بهدو متغیر رهبري طراحی نشده و آشفته  ال پژوهش نیز نشان داد کهحاصل از سؤ نتیجه
سهم رهبري . ندنکتغییرات مربوط به توانمندسازي را تبیین می ازدرصد  3/18حدود توأمان 
ین هاي رهبري کالسیک و نوظهور نقشی در تبیلفهؤباشد و ممیدرصد  4/13تنهایی  نشده به طراحی
 سازمان در يتوانمند سطح ارتقاي و ایجاد اصلی عامل عنوان به سازمان رهبران. سازي ندارندتوانمند
 مینأت را سازمان يتوانمند تواندنمی سازمان رهبر اندازه به کس هیچ. باشندمی اي ویژه اهمیت داراي
. شوندمی داده مشارکت سازمانی هايگیريتصمیم و گذاريهدف در کارکنان سالم، جو یک در .کند
 و دانسته سازمان از جزئی را خود که شودمی باعث هاگیري تصمیم در کارکنان مشارکت چنینهم

 .دهند انجام را خود کار اشتیاق و شور بانموده  و  تعلق احساس خویش کار محل به نسبت

 مشارکت و همکاري اطمینان، پایه برمبتنی  توزیعی رهبري سبک کارگیري به با رهبران و مدیران
 هاییراهکار ارائه با توانمیبر این اساس  .سازند می فراهم را خود توانمندي کارکنان موجبات استوار

 راآنان  ،رهبري سبک این بیشتر و بهتر چه هر سازي پیادهجهت  رهبران و مدیران آموزش جهت در
بر اساس تحقیقات، اطمینان دوطرفه و متقابل . داد سوق سازمان درکارکنان  توانمندسازي سمت به

 رهبري کهاین براي .است حیاتیبراي نهادینه نمودن رهبري توزیعی در فرهنگ سازمانی الزم و 
 هایی چالش ،امر این چند هر .نماید رها را هاکنترل از بعضی باید بیفتد، اتفاق مدیر یک براي توزیعی

 خواهد مدیر قدرت کاهش و دبیر قدرت افزایش سبب قدرتهمراه خواهد داشت و و اگذاري  را به
 جایگزین موجب کار  آن که دهندمی انجام را کاري دبیران که نکته این به توجه با مدیران اما. شد
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 یک از خود مدرسه انتقال با و شودمی باال به پایین از روش با پایین به باال از مدیریت روش شدن
 اشتراك به آن اعضاي بین در رهبري آن در که ايمدرسه فرهنگ یک به مراتبی سلسله سیستم
 دبیران .نمود خواهند فراهم  را دبیران شدن توانمند نتیجه در و مشارکت يزمینه ،شودمی گذاشته

 تا دارندنیاز  همکاران با اطالعات تبادل و خود هاي مناسب جهت تسهیم تجربه فرصتی و زمان به
- می طراحی نو از هاسازمان توزیعی رهبري سایه در که آنجا از .یابد افزایش آنها گروهی کار تأثیر

 لذا .کنند می پیدا مدرسه کل در گسترده هاي تصمیم در مشارکت براي را هاییفرصت دبیران شوند،
 با آن سازي پیاده ينحوه و مجدد طراحی فرایند با آموزشی برنامه یک طی مدیران شودمی پیشنهاد

  .شوند آشنا مدرسه در دبیران و همکاران کمک
 اجراي براي عمل آزادي دادن و نیاز مورد منابع و هاابزار کردن فراهم ،دبیران استقالل پذیري،انعطاف
 توانمندي بهبود و دبیران سالمت و سازي به براي کههستند  هاییکار زیاد، راه مداخله بدون هابرنامه

 مراکز مدیران توانمی خدمت ضمن هايدوره برگزاري با. نمود دنخواه شایانی کمک سازمان
 توسط توزیعی رهبري سبک سازي پیاده نتیجه در .نمود آشنا توزیعی رهبري سبک با را آموزشی
در  ساعت یک مدرسه رهبران و مدیرانشود  بر این اساس، توصیه می .شود می دبیران تعهد مدیران
 و اطمینان جو تا دهند اختصاص گروه یک و تیم یک عنوان به یکدیگر با تعامل و مالقات برايهفته 
و  دنشومحسوب میسازي  تعهد دو نکته کلیدي براي توانمنداعتماد و  .گردد ایجاددر مدرسه  اعتماد

هاي جدید فراهم پیشنهادارائه توان مشارکت آنان را در می دبیرانبا تسخیر افکار و روان کارکنان و 
  .نمودهاي آنان را مضاعف  وفاداري و تالشنموده و 
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