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Abstract
To continue fulfilling their social and educational roles, educational institutes such as
schools should adopt new leadership trends based on current theories. Shared leadership
is one such theory that allows teachers to cooperate in making and implementing
decisions. The purpose of this study was to provide a model for the antecedents and
consequences of shared leadership at schools. To this end, first an initial overview of 138
internationally valid articles published between 2000 and 2020 was done. Due to the
unsuitability of title, abstract, and body text, 78 articles were removed, and the remaining
60 articles were adopted for the final analysis. The review of these was done to examine
the suggested antecedents and consequences of shared leadership. This study was
applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of research method.
The statistical population included all 1299 high school teachers of Bushehr city. From
among these, 297 teachers were selected using the relative stratified random sampling
method. Nine standard questionnaires formed the data collection instruments of the
study, whose reliability and validity were confirmed based on Cronbach’s alpha, expert
opinion, and structural equation modeling. The collected data was analyzed using SPSS
and PLS software packages. Results showed that professional features and psychological
security have significant effects on shared leadership. However, no significant result was
found for the effect of team personality as well as the psychological security as an
intervening factor. Moreover, it was confirmed that shared leadership has significant
effects on knowledge sharing, empowerment, collective psychological capital, creativity,
and organizational citizenship behavior. Considering the factors that affect the power of
shared leadership in teachers, we can enhance them and use the results and consequences
of this type of leadership among teachers.
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(تاریخ دریافت 0911/10/01 :ـ تاریخ پذیرش)0911/11/00 :

چکيده
مؤسسات آموزشی ،از جمله مدارس ،برای استمرار بخشیدن به نقشهای اجتماعی و آموزشی خود باید روندهای نـوی رهبـری
را بر اساس نظریههای مطرحشده به کار گیرند .رهبری تسهیمگرا یکی از ای موارد است کـه بـه مملمـان اجـازه مـیدهـد در
تصمیمگیریها مشارکت کنند و در اجرای آنها سهیم باشند .هدف پژوهش حاضر ارائة مدل پیشایندها و پسـایندهای رهبـری
تسهیمگرا در مدارس است .بدی منظور  091مقالة ممتبر بی المللی از سال  0111تا  0101بررسی اولیه شد کـه بـا توجـه بـه
نامناسب بودن عنوان و چکیده و محتوای  81مقاله تمداد  01مقاله برای بررسی نهایی در نظر گرفته شد .مرور ای مقاالت بـه
استخراج پیشایندها و پسایندهای رهبری تسهیمگرا در ادبیات ممتبر بی المللی میپردازد.ای مطالمه از لحاظ هدف کـاربردی و
از نظر روش توصیفیـ همبستگی است .جاممة آماری همة مملمان دورههای متوسطة شهر بوشهر ،به تمداد  0011نفر ،در نظـر
گرفته شد که از بی آنها  018نفر به روش تصادفی طبقهای نسبی انتخـا شـدند .ابـاار گـردآوری اطاعـات  1پرسشـنامة
استاندارد بود که پایایی و روایی آن بر اساس آلفای کرونباخ ،نظر استادان خبره ،و مدلسـازی ممـادالت سـاختاری تأییـد شـد.
دادهها با استفاده از نرمافاارهای  SPSSو  PLSتجایهوتحلیل شد و نتایج نشان داد ویژگیهای شغلی و امنیت روانشناختی بـر
رهبری تسهیمگرا تأثیر ممنادار دارند .اما ممنادار بودن تأثیر شخصیت تیمی و متغیـر تمـدیلگر امنیـت روانشـناختی تأییـد نشـد.
همچنی  ،تأثیر ممنادار رهبری تسهیمگرا بـر تسـهیم دانـش ،توانمندسـازی ،سـرمایة روانشـناختی جممـی ،خاتیـت ،و رفتـار
شهروندی سازمانی تأیید شد .با در نظر داشت عوامل مؤثر بر تدرت رهبری تسهیمگرا در مملمان ،میتوان به تقویت ای موارد
در آنها پرداخت و از نتایج و پیامدهای ای نوع رهبری در مملمان بهره برد.

کليدواژگان
اعتماد ،رهبری تسهیمگرا ،گروه ،مشارکت ،مملمان.


رایانامة نویسندة مسئولf_taheri@ut.ac.ir :
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مقدمه
دنیای امروز به واسطة تجربة انقالب بيسابقة علم و فناوری ،انتشاار گساتردة رساانههاای
اجتماعي و ارتباطات ،تحوالت فني ،و تغییرات وسیع اجتماعي فشارهايي با ماهیت جدياد
بر سازمانها وارد آورده است .مؤسسات آموزشي و مدارس نیاز از ايان تحاوالت مصاون
نیستند و اين وضعیت چالشي بزرگ برای افراد در موقعیت رهبری به وجاود آورده اسات.
مؤسسات آموزشي برای ادامة نقش اجتماعي و آموزشي خود بايد روندهای ناوين رهباری
مدرن را برای نیل به اثربخشي دنبال کنند ( .)Alanezi 2016: 53در مورد رهباری ،نظرياات
مختلفي تاکنون مطرح شده است که وجه مشترک همة آنها اعمال نفاو و توزياع جرياان
قدرت بین پیروان از سطوح باالی سلسلهمراتب سازماني تا سطوح پايین است .در قارن 12
با توجه به تغییرات پیش رو و نیاز سازمانها به توانمندسازی همة اعضا بستری فراهم شاد
تا سبک ديگری از رهبری ،تحت عنوان رهبری تسهیمگرا ،2توسا پیارس 1و همکاارانش
( )1002ارائه شود .مفروضة اصلي رهبری تسهیمگرا آن است که قدرت رهباری باه جاای
اينکه صرفاً در اختیار يک نفر در مقام رهبر و در سطوح باالی سازمان باشاد مايتواناد باه
طور بالقوه بین همة اعضای سازمان به اشتراک گذارده شود و هر عضو سازمان ميتواند در
شراي خاص يک رهبار محساوب شاود ( .)White & Smith 2010: 6ايان سابک رهباری
زماني تحقق پیدا ميکند که قوانین مديريتي و مسئولیت و وظايفا باه جاای اينکاه صارفاً
توس خود رهبر انجام شودا بین اعضای گروه کاری به اشتراک گذاشاته ياا توزياع شاود
(ملکمحمدی فرادنبه و دلوی  .)2931تأکید رهبر تسهیمگرا بر اعتمااد باه اعضاا ،تفاويض
اختیار ،همکاری و تعامل داوطلبانه ،و احساس مسئولیت دروني آنهاا باا تأکیاد بار نقاش
ايشان در پیشبرد اهداف است ( .)Lu et al. 2011: 32با تحقق ايان شاراي  ،رهباری نقشاي
رسمي قلمداد نميشود؛ بلکه دربرگیرندة تعامل افراد سازمان در قالاب ياک تایم کااری باا
هدف تحقق اهداف و نقشها و مسئولیتهای سازماني است که باه افاراد اجاازه مايدهاد
همانند يک رهبر فکر کنند و مشارکتي فعاالنه در خلق رهبری تسهیمگرا داشته باشاند .ايان
1. Shared Leadership
2. Pearce
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شراي به طور قابل توجهي عملکرد تیمها و سازمان را بهباود مايبخشاد و مطالعاة آن در
سازمانهای آموزشاي از اهمیات بسازايي برخاوردار اسات (ياسایني  .)21 :2931ساازمان
آموزش وپرورش به طور کلي و نواحي و واحدهای آموزشي باه طاور اخاه باه منظاور
تحقق اهداف واالی خود ،يعني تعلیم و تربیت انساانهاا ،نیازمناد برخاورداری از معلماان
تالشگر و دلسوز و متعهد هستند تا نهتنهاا باا داشاتن التازام عملاي و احسااس مسائولیت
وظايف خود را به بهترين شکل انجام دهند بلکاه در موقعیات فعالیاتهاای گروهاي نیاز
بهترين عملکرد را از خود باه نماايش گذارناد و موجاب افازايش کاارآيي و اثربخشاي و
بهرهوری نظام آموزش شاوند (رساولي و همکااران  .)10 :2931يکاي از مصااديق اصالي
فعالیتهای گروهي معلمان تشکیل جلسات «شورای معلمان» است .طبق مادة  21آيینناماة
اجرايي مدارس مصوب  2933شورای عالي آموزشوپارورش ،شاورای معلماان چهاارمین
رکن از ارکان و شوراهای مدرسه است که هدف آن بحث و تبادل نظر و هماهنگي معلمان
و مربیااان و مش ااوران ماادارس در امااور آموزشااي و پرورشااي و اداری ماادارس و ت اأمین
مشارکت آنها در حسن جريان آموزشوپرورش است .اما برای بهرهگیری از فعالیاتهاای
چنین گروههايي و تحقق اهداف مد نظر آنها بايد از نحوة صحیح رهبری ايان اجتماعاات
کاری اطالع پیدا کرد .مطالعات نشان ميدهد همکاری در محی کاار ياا تایم معلماان کاار
آساني نیست و رفتار رهبر نقش حیاتي در موفقیت گاروه دارد (.)Binkhorst et al. 2018: 8
همچنین يکي از داليل اصلي شکست کار گروهي چگونگي عملکرد رهباری گاروه اسات
(.)Wu & Cormican 2016: 6
رهبری تسهیمگرا ابزاری مؤثر در ادارة گروههای کاری مؤسسات آموزشي ،بهخصاوص
مدارس ،است ( .)Hoch & Dulebohn 2017: 683زيرا يک رهبر با توجه به سطح تجربه ياا
زمینة تحصیلي بعید است دانش و مهارت کافي برای انجاام دادن هماة وظاايف رهباری را
داشته باشد ( .)Pearce & Conger 2003: 624تحقق رهبری تساهیمگارا در مادارس باعاث
ميشود دانش و تجربه و تخصه اعضای سازمان با هم ترکیب و تابع يک شایوه و مانش
جمعي و گروهي شود (ناستيزاده و همکاران  .)221 :2931همکاری معلمهای مادارس باا
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مديران و ساير پرسنل مدرسه تحققبخش ايجاد فضايي برای حل مشکالت مختلف خواهد
بود .به باور هريس )1002(2معلمان مي توانند از رهبری تسهیمگرا برای بهبود تجربة کااری
خود استفاده کنند .در واقع اين نوع رهبری باه آنهاا آزادی عمال مايدهاد و باا دريافات
ديدگاههای مختلف اعضا و استقبال از آن در نهايت باعث توساعة شاغلي آنهاا مايشاود.
موضوع رهبری تسهیمگرا در سازمانهای آموزشي از جمله مدارس و عوامال تأثیرگاذار و
تأثیرپذير مربوط به آن در ايران تاکنون مطالعه نشده است .اين پژوهش سعي در ارائة مدلي
برای تبیین پیشايندها و پسايندهای رهبری تساهیمگارا دارد .بادين منظاور ابتادا باه مارور
پژوهشهای صورتگرفته در مورد موضوع و استخراج پیشايندها و پساايندهای مارتب باا
آن و سپس آزمون مدل مربوطه در مدارس مد نظر خواهیم پرداخت.
پيشينة پژوهش
پيشايندهاي رهبري تسهيمگرا
ترکيب شخصيت تيم و رهبري تسهيمگرا

ترکیب شخصیت تیم 1به پیکرهبندی صفات شخصیتي اعضای تیم اشاره مايکناد .يکاي از
مدلهای مورد پذيرش شخصیت مدل پنجعاملي 9با پنج بعد برونگراياي ،2تطاابقپاذيری،1
وظیفهشناسي ،1ثبات عاطفي ،3و گشودگي در زمینة پذيرش تجربیاات 2اسات (

Halfhill et

 .)2005: 92; Kozlowski & Bell 203: 350برونگرايي به راحت بودن فرد در رواب اشااره
دارد .افراد برونگرا از بودن در کنار ديگران و حضاور در جماعهاای بازرگ لذت ميبرند
و تمايل دارند جسور و فعال و پرحرف باشند .برونگرايان معموالً پرانرژی و خوشباین و
دنبال هیجان و توجه اجتماعي هستند .آنها باه واساطة ايان خصیصاههاا از مهاارتهاای

1. Harris
2. Team Personality
3. Five Factor Model
4. Extraverted
5. Agreeable
6. Conscientious
7. Emotionally Stable
8. Open to Experiences
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اجتماعي بیشتری برخوردارند که همة اينها به هدايت بهتر مسائل گروهي کمک ميکناد و
تسهیلگر ايجاد بستر رهبری تسهیمگراست ( .)Hoch & Dulebohn 2017تطاابقپاذيری باه
نحوة تعامل افراد و میزان تمايل به همکاری و سازگاری با ديگران مربوط مايشاود .افاراد
تطابقپذير ،با اعتماد کافي به ديگران ،راحتتر ميتوانناد قادرت خاود را در اختیاار سااير
اعضای گروه قرار دهند ( .)Wild 2015آنها قادرند جوّ اجتماعي الزم را برای يکپارچگي و
انسجام تیمي ايجاد و حفظ کنند .اين ويژگيها برای ايجاد رهبری تساهیمگارا الزم اسات.
چون اعضای تیم بايد به رهبری ديگران و به رهبری اعضای تیم خود تمايل داشاته باشاند.
وظیفهشناسي به سازمانياافتگي ،هادفگارا باودن و نظام اشااره دارد .از آنجاا کاه افاراد
وظیفهشناس قابل اعتمادند و از بار مسئولیت شانه خالي نميکنند انتظار ميرود به مشارکت
در رهبری تسهیمگرا تمايل بیشتری داشته باشند .ثبات عاطفي به شناخت و کنترل عواطاف
و هیجانات اشاره دارد .افاراد باا ثباات عااطفي بااال باه لحاا احساساي باثباات و آرام و
ماليماند .کیفیت باالی ارتباطات بینفردی ،شايستگي حل مسئله ،نگرش مثبت ،و مقاومات
باالی افراد با ثبات عاطفي به رهبری تسهیمگرا کمک ميکناد (

Hoch & Dulebohn 2017:

 .)689گشودگي در زمینة پذيرش تجربیات به عالقه و تمايل فرد به درک و فهم تجربههای
جديد و کنجکاوی در ارتباط با محی اشاره دارد .افراد با اين ويژگي بهتر ميتوانند نظارات
ديگران را بپذيرند .آنها از قابلیت خودرهبری برخوردارند .خودرهبری باه معناي تواناايي
پخش قدرت در تیم و هدايت اعضا از آن طريق است .رهبری تسهیمگارا بار خاودرهبری
کارکنان خود تأکید دارد و آن را پرورش ميدهد تا بدين طريق تصمیمگیری و اقتادار را در
دست آنها قرار دهد (.)Wild 2015
ويژگيهاي شغلي و رهبري تسهيمگرا

اولدهام 2و هاکمن ( )1020با ارائة نظرية ويژگيهای شغلي 1مطرح کردند که هر شغل باياد
به مجموعهای از مهارتها و تواناييهای گوناگون و متنوع نیاز داشته باشد (تنوع شاغلي،)9
1. Oldham
2. Job Characteristics Theory
3. Skill Variety
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فرد شاغل به جای انجام دادن جزء کوچکي از کار بخش قابل مالحظهای از آن را به عهاده
داشته باشد (ماهیت شغل ،)2از نظر کسي کاه مسائول انجاام دادن آن اسات و نیاز از نظار
ديگران مهم به شمار آيد (اهمیات شاغل ،)1طوری طراحي شود کاه شااغل آن اساتقالل و
آزادی عمل داشته باشد و بتواند دربارة رويههای کااری تصامیم بگیارد (آزادی عماال در
کاار ،)9و در نهايت اينکه شاغل بتواند از عملکرد خود باازخورد 2بگیارد .افازايش قادرت
ويژگيهای شغلي در محل کار از طريق ايجاد حاالت رواني به منزلة يک منباع کلیادی در
بروز نگرش مثبت کارکنان در نظر گرفته شده است .افراد با حالتهای روانشاناختي ناشاي
از برقراری ويژگيهای شغلي در سطح باال ،با برخورداری از انگیزة دروني ،رضايت شغلي،
عزتنفس ،توانايي حل مشکل ،و در نتیجه کمک به کارکنان در يادگیری ناهتنهاا اغلاب از
سوی سازمان تشويق ميشوند بلکه بهخوبي بر روشهای نفو بر افراد مسل اند (

& Hans

 .)Gupta 2018: 739بنابراين به طور داوطلبانه و با اعتمادبهنفاس نقاش اساساي در تساهیل
نقش رهبری تسهیمگرا ايفا ميکنند (.)Houghton et al. 2003:130
امنيت روانشناختي و رهبري تسهيمگرا

امنیت روانشناختي 1وجود نوعي احاساس اعتماد در افاراد است کاه بتوانند بادون دغدغاه
در محی کار اظهارنظر کنند و از سرزنش شدن يا بازخواسات ياا تهدياد هراساي نداشاته
باشند ( .)Giordano et al. 2018: 282هنگامي که امنیت روانشناختي تیم باالسات ،اعضاای
تیم اطالعات را به اشتراک ميگذارند و در مورد مشکالت تصمیمگیری مايکنناد (شامس
مورگاني و همکاران  .)2931اين سطح از افزايش نفو اجتماعي به آنها انگیزه ميدهاد تاا
در رهبری متقابل و تسهیم قدرت رهبری بین يکديگر سهیم شاوند .همچناین ،بار اسااس
نظرية تبادل اجتماعي ،زماني که فرد زمینة کاری خاود را باا وضاعیتي ايمان در ارتباطاات
بینفردی استنباط مايکناد ناوعي احسااس وفااداری باه تایم در او ايجااد مايشاود و در
1. Task Identity
2. Task Significance
3. Autonomy
4. Feedback
5. Psychological Safety
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عملکردهای مديريتي و رهبری درگیر ميشود .تالقي ويژگيهاای شاغلي باا محای تیماي
بدون ريسک از نظر روانشناختي انگیزة دروني انجام دادن کارها را باال ميبارد .از ايان رو،
فرض بر آن است که امنیت روانشناختي ،عالوه بر داشتن نقش پیشايند رهبری تسهیمگارا،
در ارتباط بین ويژگي شغلي و رهبری تسهیمگرا نقش تعاديلگری ايفاا مايکناد (

& Hans

.)Gupta 2018: 735
پسايندهاي رهبري تسهيمگرا
رهبري تسهيمگرا و تسهيم دانش

تساهیم دانش 2فعالیتي نظاممند است که تمايل کارکناان سااازمان را در جهاات انتقااال و
تسهیم دانش ،اطالعات ،ايدهها ،تجربیات ،و پیشنهادهای ناب که از کار در ساازمان ياا باه
طور شخصي کسب کردهاند در بر ميگیرد

(2010: 48

 .)Yangرهباری تساهیمگارا فرايناد

کامال رهباری دانش جمعي اسات کاه از طرياق ياک فرايناد مشااارکتي باعاث ارتقاای
میزان بهاشتراکگذاری دانش در گاروههاای کااری ميشود .کارکنان اگر بر آن باشااند کاه
به اشاتراک گذاشاتن داناش مايتوانااد رابطاة باین خودشاان و ديگاران را تقويات کناد
نگرشي مثبت به آن پیدا ميکنند .به اشاتراک گذاشاتن داناش سابب متاراکمساازی داناش
سازماني و در نهايات بهباود فرايناد ياادگیری و توساعة قابلیاتهاای ساازماني مايشاود
(.)Muethel & Hoegl 2013: 428
رهبري تسهيمگرا و توانمندسازي

توانمندسازی 1عبارت است از شناختن ارزش افراد و سهمي که مايتوانناد در انجاام دادن اماور
داشته باشند .توانمندسازی با قدرت بخشیدن به افراد کمک ميکند اعتمادبهنفس خاود را بهباود
بخشند ،بر ناتواني خودشان غلبه کنند ،و ضمن کنترل خود مسئولیت بیشاتری را بپذيرناد .بارای
توانمندسازی کارکنان بايد قدرت از افرادی که در موقعیتهای باالتر هساتند باه افارادی کاه در
موقعیتهای پايینتر هستند واگذار شود و اين پیششرط دقیقاً همان چیزی است که در رهباری
1. Knowledge Sharing
2. Emprowment

032

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،02شمارة  ،0تابستان 1021

تسهیمگرا تحقق پیدا ميکند ( .)Bogler & Somech 2004: 282کانو 2و ويتانن ( )1002مهمتارين
عامل توانمندسازی و بهبود عملکرد معلمان را رهباری مايدانناد .مطالعاات نشاان مايدهاد در
مدارس رهبران تسهیمگرا عامل افزايش رشد و توانمندی کارکنان و هماهنگکننادة مجموعاهای
هستند که درگیر فرايند تدريس و يادگیریاناد .رهباری تساهیمگارا اماور را باا دساتوردهي باه
ديگران پیش نميبرد بلکه اين کار را با کمک ديگران و تسهیم قدرت با آنان انجام مايدهاد کاه
نتیجة آن توسعة حرفهای 1معلمان خواهد بود (.)Shakir et al. 2011: 256
رهبري تسهيمگرا و سرماية روانشناختي جمعي

لوتانز 9و همکارانش ( )1003سرماية روانشناختي 2را سازهای ترکیبي با چهار مؤلفاة شاناختي
خودکارآمدی ،1خاوشبیناي ،1امیاد ،3تاابآوری 2تعرياف کردناد .خودکارآمادی باه معناای
برخورداری از اعتمادبهنفس برای تالش در مقابله با مشکالت و کساب موفقیات اسات (
598

Li

 .)2018:از آنجا که رهبری تسهیمگرا در تعامل جمعي اعضا نقش مؤثری باازی مايکناد

ميتواند اطالعات دريافتي درونگروهي و برونگروهي را تجزيهوتحلیل کند و اين اطالعاات
را با اعضا به اشتراک بگذارد .در اين صورت آنها احساس ميکنند تواناييها و ايادههايشاان
ارزشمند است و موجب ارتقای اعتمادبهنفس و خودکارآمدی در آنها ميشود (

Walumbwa

 .)et al. 2011: 18خوشبیني به معنای آن است که فرد باور دارد در موفقیتهای فعلي و آتاي
خود و سازمان نقش مثبتي بازی ميکند .رهبران تسهیمگرا با حمايت و همکااری باا اعضاای
گروه به آنها کمک ميکنند تا اهمیت اهداف و نیل به موفقیت را درک کنند .اين رفتار باعاث
ايجاد احساسات خوشبینانه در افراد و ايجاد انگیزه برای يادگیری و مواجهه باا چاالشهاای
آتي ميشود ( .)Wu & Cormican 2018: 10امید به پشاتکار در جهات نیال باه اهاداف و در

1. Konu
2. Professional Development
3. Luthans
4. Collective Psycap
5. Self-Efficacy
6. Optimism
7. Hope
8. Resilience
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صورت لزوم دستکاری و تغییر اهداف برای حصول قطعي موفقیات اشااره دارد .از آنجاا کاه
رهبران تسهیمگرا سعي در ايجاد اهداف مشترک در گروه دارند ،اعضای گروه به احتمال زيااد
اهداف و چرايي اتخا آنها و چگونگي دستیابي به آنها را شناساايي و درک مايکنناد .ايان
وضعیت باعث ايجاد احساس امید در اعضای گروه ميشود ( .)Li 2018: 598تابآوری میزان
توانايي فرد برای استقامت و سازگاری در برابر فشاارها و کماک گارفتن از ايان ويژگاي در
مواجهه با شکستهاست .ويژگيهای افاراد تاابآور مهاارت همکااری ،ساازگاری شاغلي،
يادگیری مستمر ،و انجام دادن کار با شايستگي فردی برشمرده شده است .رهبری تسهیمگارا،
با تأکید بر فرهنگ کار گروهي ،نوعي حمايت اجتماعي برای اعضا فراهم ميسازد و آنهاا را
تشويق ميکند عقايد خود را ابراز کنند .اين وضعیت سبب اعتماد اعضا به رهبار گاروه و باه
ياک منباع ارزشامند روانشاناختي تباديل مايشاود ( .)Wu & Cormican 2016: 9ولومباا 2و
همکارانش سرماية روانشناختي جمعي 1را توسعة روانشناختي مشترک گاروه تعرياف کردناد
که تعامل و همکاری پويا میان اعضای گروه را باعث ميشاود ( .)Heled et al. 2016: 309باه
طور کلي رهبری تسهیمگرا احترام به مهارتهای افراد ،گاوش دادن ،تشاويق کاردن ،توزياع
دانش ،پاداش ،و سهیم دانستن آنها در تصمیمگیری را مد نظر قرار ميدهد کاه نشااندهنادة
ارتباط رهبری تسهیمگرا با سرماية روانشناختي جمعي است.
رهبري تسهيمگرا و خالقيت

خالقیت 9در محی کار به معنای ايدههای جديد و مفید يا راهحلهای بديع در حوزة تولید،
خدمات ،فرايندها ،و رويهها از سوی افراد يا گروهي از افراد است .وجود اهاداف مشاترک
و حمايت سرپرست تیم از اعضای گروه احتمال تسهیم دانش يا ايدههای نو و مبتکرانه بین
اعضای گروه را افزايش ميدهد .وقتي رهبران به ايدهها احترام ميگذارند و انعطافپاذيری
و احترام و بازخورد مناسب به اعضا برای ايادههايشاان نشاان مايدهناد ،آنهاا ايادههاای
جديدتر و بهتری ارائه خواهند داد .رهبری تسهیمگرا به جهت انعطافپذيری در ارتباطاات
1. Walumbwa
2. Collective Psychological Capital
3. Creativity
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با افراد و نقش مؤثر در توانمندسازی آنها سبب افازايش خالقیات در آنهاا خواهاد شاد
(.)Wu & Cormican 2016: 8
رهبري تسهيمگرا و رفتار شهروندي سازماني

رفتار شهروندی سازماني 2اشاره به مجموعهای از رفتارهای داوطلباناه و اختیااری دارد کاه
جزء وظايف رسمي فرد محسوب نميشود و از طرف سازمان پاداش داده نميشود .اما باه
طور خودخواسته توس افراد انجام ميشود و باعث بهباودی ماؤثر وظاايف و نقاشهاای
سازماني ميشود .رهبر تسهیمگرا کارکنان را اهرمهای تحقق اهداف در نظر ميگیرد؛ با ايان
فرض که خودشان توان تصمیمگیری صحیح و تشخیه نحوة انجاام دادن اماور را دارناد.
تعامالت بین کارکنان و رهبر تسهیمگرا سبب ميشود کارکنان اهداف سازماني را بهتر درک
کنند و زمینه برای تعیین اهداف مشترک فراهم شود .اين اهداف مشاترک مايتواناد باعاث
بروز رفتارهای شهروندی شود که در زمارة وظاايف کارکناان نیسات ،اماا از ساوی آنهاا
پیگیری ميشود .مدل مفهاومي پاژوهش ،کاه باه تبیاین پیشاايندها و پساايندهای رهباری
تسهیمگرا ميپردازد ،به صورت شکل  2ترسیم ميشود .در ادامه ،با توجه به مدل مفهاومي،
فرضیات پژوهش تبیین شدهاند.
تسهیم دانش
توانمندسازی

شخصیت تیمی

سرمایة روانشناختی
رهبري تسهيمگرا

ویژگیهای شغلی

خاتیت
امنیت روانشناختی
رفتار شهروندی سازمانی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

1. Organizatianl Citizenship Behavior
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فرضیة اول :شخصیت تیمي بر رهبری تسهیمگرا تأثیر معنادار دارد.
فرضیة دوم :ويژگي شغلي بر رهبری تسهیمگرا تأثیر معنادار دارد.
فرضیة سوم :امنیت روانشناختي بر رهبری تسهیمگرا تأثیر معنادار دارد.
فرضیة چهارم :امنیت روانشناختي بر رابطة بین ويژگي شغلي و رهبری تسهیمگرا نقش
تعديلکنندگي دارد.
فرضیة پنجم :رهبری تسهیمگرا بر تسهیم دانش تأثیر معنادار دارد.
فرضیة ششم :رهبری تسهیمگرا بر توانمندسازی تأثیر معنادار دارد.
فرضیة هفتم :رهبری تسهیمگرا بر سرماية روانشناختي جمعي تأثیر معنادار دارد.
فرضیة هشتم :رهبری تسهیمگرا بر خالقیت تأثیر معنادار دارد.
فرضیة نهم :رهبری تسهیمگرا بر رفتار شهروندی سازماني تأثیر معنادار دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحا هدف کااربردی و از نظار روش توصایفيا همبساتگي اسات.
روش گردآوری اطالعات به دو شیوة کتابخانهای و میداني اسات .در روش کتابخاناهای
 292مقالة معتبر چاپشده طي سالهای  1000تا  1010از ساايتهاای ،elsevier ،emerald
scholar

 ،jstore ،googleو  sidمورد بررسي اولیه قرار گرفت که تعداد  10مورد از عنوان و

چکیده و محتوای متناسب با موضوع پژوهش برخوردار بود و برای بررسي نهاايي در نظار
گرفته شد .با مرور اين موارد ،پیشايندها و پسايندهای رهبری تسهیمگرا اساتخراج شاد .در

مرحلة میداني ،جامعة آماری همة معلمان مدارس دولتي دورههای متوسطه شاهر بوشاهر
 2133نفر بود که تعداد  133نفر با روش نمونهگیری تصاادفي طبقاهای نسابي انتخااب
شدند .برای اطمینان از گردآوری اين تعداد پرسشنامه  200پرسشنامه توزيع و در نهايت
 919پرسشنامه جمعآوری شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامههای شخصیت تیماي
(با پنج مؤلفة بارونگراياي ،تطاابقپاذيری ،وظیفاهشناساي ،ثباات عااطفي ،گشاودگي)
( ،)Vernon et al. 2008ويژگيهای شغلي (با پانج مؤلفاة تناوع مهاارت ،هويات شاغل،
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اهمیاات شااغل ،اسااتقالل ،بااازخورد از ديگااران)

(& Gagné 2008

 ،)Milletteامنیاات

روانشناختي ( ،)Baer & Frese 2003رهبری تسهیمگارا (باا ساه مؤلفاة هادف مشاترک،
حمايات اجتمااعي ،آوای کارکناان) ( ،)Carson et al. 2007تساهیم داناش (

Liao et al.

 ،)2004مهارتهای توانمندسازی ( ،)Itzhaky et al. 2004سرماية روانشناختي (باا چهاار
مؤلفة امیدواری ،تابآوری ،خوشبیناي ،خودکارآمادی) ( ،)Avey et al. 2004خالقیات
( ،)Isaksen et al. 2001رفتار شهروندی ساازماني اورگاان و کانوساکي (باا پانج مؤلفاة
نوعدوستي ،وجدان ،جوانمردی ،رفتار مدني ،ادب ،مالحظه) ( )Ensher et al. 2001باود.
برای بررسي پايايي از ضريب آلفای کرونباخ توسا نارمافازار  SPSSاساتفاده شاد کاه
مقدار آن برای شخصیت تیماي  ،0/39ويژگايهاای شاغلي  ،0/29امنیات روانشاناختي
 ،0/32رهبااری تسااهیمگاارا  ،0/29تسااهیم دانااش  ،0/30توانمندسااازی  ،0/21ساارماية
روانشناختي  ،0/23خالقیت  ،0/23رفتار شهروندی ساازماني  0/21باه دسات آماد کاه
برای همة متغیرها باالی  0/3و نشاندهندة پايايي مناسب ابازار گاردآوری اسات .بارای
بررسي روايي نیز ابتدا ،به منظاور اطمیناان از رواياي صاوری ياا محتاوايي ،پرسشانامة
پژوهش در اختیار استادان خبرة اين حوزه قرار گرفت و اصالحات الزم طارح و انجاام
شد .پس از آن ،به منظور بررسي روايي ،باا اساتفاده از نارمافازار  PLSو روش آمااری
«مدلسازی معادالت ساختاری» 2تحلیل عاملي مرتبة اول و دوم با توجاه باه ابعااد هار
متغیر انجام شد که در ادامه بدان ميپردازيم.
يافتههاي پژوهش
در جدول  2اطالعات جمعیتشناختي نمونة مورد مطالعاه گازارش شاده اسات .در اداماه
يافتههای استنباطي تشريح خواهد شد که شامل دو بخش آزمون مدل اندازهگیری و آزماون
مدل ساختاری است.

1. Structural Equation Modelling
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی نمونه

متغیر
جنسیت

نوع

فراواني

فراواني

فراواني

مرد

201

13

فوقديپلم

23

29/1

زن

113

32

کارشناس

229

10/2

19

1/9

کارشناسارشد

223

91

19

22

دکترا

22

9/3

22

19/2

 1سال و کمتر

19

23/2

 1تا  20سال

11

23/2

109

11

 22تا  21سال

12

22/3

بیشتر از  21سال

230

23

 10تا 11
سال
 11تا 90
سال
سن

درصد

متغیر

نوع

فراواني

درصد

 92تا 91
سال
باالی 91
سال

تحصیالت

سابقة خدمت

آزمون مدل اندازهگيري

آزمون مدل اندازهگیری شامل بررسي پايايي (همسااني دروناي) و رواياي تشخیصاي مادل
است .سه شاخه سنجش همساني دروني سازهها عبارتاند از :پايايي هر يک از گوياههاا
يااا متغیرهااای مشاااهدهشااده ،اعتبااار مرکااب هاار يااک از سااازههااا و میااانگین واريااانس
) ،(AVEشاخه بررسي اعتبار اشتراک .1در مورد پايايي هر يک از گوياههاا ياا متغیرهاای
مشاهدهشده ،چنانچه بار عاملي هر نشانگر با سازة خود دارای مقادير  tباالتر از  2/31باشد،
نشانگر از دقت الزم برای اندازهگیری آن سازه يا صفت مکناون برخاوردار اسات .در ايان
پژوهش تحلیل عاملي تأيیدی مرتبة اول و دوم با توجه به ابعاد هار متغیار انجاام شاد کاه
ضرايب استاندارد سنجهها بیشتر از  0/1بودند .همچنین اعاداد معنااداری نیاز بازرگتار از
 2/31بودند که نشاندهندة تبیین مناسب ابعاد و متغیرها توس گويههای منتخب پرسشانامه
است .برای بررسي اعتباار مرکاب (CR) 9هار ياک از ساازههاا و  AVEضاريب ديلاوناا
گلداشتاين مورد سنجش قرار ميگیرد که مقادير قابل پذيرش ايان شااخه باياد بیشاتر از
1. Average Variance Extracted
2. Cv-Communality
3. Composite Reliability

020

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،02شمارة  ،0تابستان 1021

 0/3باشد .مقادير اعتبار مرکب هر يک از سازهها در جدول  1آورده شده است .مقادير 0/2
و بیشتر برای  AVEبه معنای آن است کاه ساازة ماورد نظار حادود  20درصاد ياا بیشاتر
واريانس نشانگرهای خود را تبیین ميکند .همچنین  CRبايد از  AVEبزرگتر باشد.
در جدول  9شاخه بررسي اعتبار اشتراک 2برای بررساي کیفیات ياا بارازش مناساب
مدلهای اندازهگیری برای اندازهگیری متغیرهای مکنون ارائه شده است .با توجه به مقاادير
مثبت اين شاخه ،مدل اندازهگیری از کیفیت مناسب برخوردار است.
جدول  .2مقادير اعتبار مرکب هر يک از سازهها

متغیر

CR

AVE

متغیر

CR

AVE

شخصیت تیمي

0/202

0/202

توانمندسازی منابع انساني

0/222

0/123

ويژگيهای شغلي

0/211

0/211

سرماية روانشناختي جمعي

0/321

0/292

امنیت روانشناختي

0/391

0/211

خالقیت

0/303

0/13

رهبری تسهیمگرا

0/233

0/132

رفتار شهروندی سازماني

0/221

0/211

تسهیم دانش

0/323

0/111
جدول  .3مقادير شاخص بررسی اعتبار اشتراک

متغیر

SSO

SSE

1-SSE/SSO

شخصیت تیمي

9190000

9012013

05211

ويژگيهای شغلي

2911000

9113212

0511

امنیت روانشناختي

2221000

2101330

05223

رهبری تسهیمگرا

9113000

1109330

05911

تسهیم دانش

9190000

1213112

05209

توانمندسازی

9113000

1211910

05923

سرماية روانشناختي

3321000

1392322

05111

خالقیت

9190000

1121293

05922

رفتار شهروندی سازماني

9339000

9011213

05191

1. CV-Communality
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آزمون مدل ساختاري (تحليل مسير)

در اين قسمت فرضیههای تحقیق در سطح معناداری 0/01

≤

 Pبا استفاده از مدل معاادالت

ساختاری مورد آزمون قرار ميگیرد .شکل  1مدل ساختاری پژوهش 2را در حالات تخماین
استاندارد نشان ميدهد .شکل  9معناداری ضرايب و پارامترهای بهدستآمدة مدل ساختاری
را نشان ميدهد .ضرايب بهدستآمده زماني معنادارند که مقدار آزماون معنااداری آنهاا از
عدد  2/31بزرگتر و از عدد  -2/31کوچکتر باشد .همچنین در جدول  2مقادير ضارايب
مسیر به صورت کامل آورده شده است.

شکل  .2مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد

 .2راهنمای شکل :Sh.Timi :شخصیت تیمي؛  :V.Shoghliويژگيهای شغلي؛  :A.Ravaniامنیات روانشاناختي؛
 :R.Tashimgeraرهبري تسهیمگرا؛  :T.Daneshتسهیم دانش؛  :Tavanmandsaziتوانمندسازي؛ :Khalaqiat
خالقیت؛  :R.Shahrvandiرفتار شهروندي؛  :S.Ravanshenakhtiسرماية روانشناختي
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شکل  .3معناداري ضرايب و پارامترهاي بهدستآمدة مدل ساختاري
جدول  .4معناداري ضرايب مسیرها

فرضیه

مسیر

ضریب
مسیر

مقدار t

سطح
معناداري

نتیجه

اول

تأثیر شخصیت تیمي بر رهبری تسهیمگرا

0/032

2/201

0/031

رد

دوم

تأثیر ويژگيهای شغلي بر رهبری تسهیمگرا

0/22

1/11

0/002

تايید

سوم

تأثیر امنیت روانشناختي بر رهبری تسهیمگرا

0/11

1/12

0/002

تايید

- 0/012

2/13

0/031

رد

پنجم

تأثیر رهبری تسهیمگرا بر تسهیم دانش

0/121

21/211

0/002

تايید

ششم

تأثیر رهبری تسهیمگرا بر توانمندسازی

0/122

21/13

0/002

تايید

هفتم

تأثیر رهبری تسهیمگرا بر سرماية روانشناختي

0/122

29/293

0/002

تايید

هشتم

تأثیر رهبری تسهیمگرا بر خالقیت

0/122

29/39

0/002

تايید

نهم

تأثیر رهبری تسهیمگرا بر رفتار شهروندی

0/102

22/392

0/002

تايید

چهارم

تأثیر نقش تعديلکنندگي امنیت روانشناختي بر
رابطة بین ويژگيهای شغلي و رهبری تسهیمگرا

بر اساس جدول  ،2از آنجا که مقدار  tمحاسبهشده در مورد تاأثیر شخصایت تیماي بار
رهبری تسهیمگرا و نقش تعديلکنندگي امنیت روانشناختي بر رابطة بین ويژگيهای شاغلي
و رهبری تسهیمگرا کمتر از  2/31است ،فرضیة اول و چهارم رد ميشود .ساير فرضیات ،از
آنجا که مقدار  tبزرگتر از  2/31است ،تأيید ميشوند.
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بررسي کيفيت مدل ساختاري

برای بررسي کیفیت مدل ساختاری از شاخه وارسي اعتبار افزونگي ياا

CV-Redundancy

يا همان ضريب  Q2استفاده شد (جدول  .)1اين معیار قدرت پیشبیني مادل در ساازههاای
درونزا را مشخه ميکند .از آنجا که شااخه وارساي اعتباار افزونگاي هماة متغیرهاای
مکنون وابسته غیرمنفي است ،مدل سااختاری از کیفیات مناساب برخاوردار اسات .يعناي
متغیرهای مستقل توانايي پیشبیني متغیر وابسته را دارند.
جدول  .5مقادير شاخص وارسی اعتبار افزونگی
2

 Qیا 1-SSE/SSO

متغیر

SSO

SSE

شخصیت تیمي

95190000

95190000

0

ويژگيهای شغلي

25911000

25911000

0

امنیت روانشناختي

25221000

25221000

0

رهبری تسهیمگرا

95113000

15132201

0/101

تسهیم دانش

95190000

15231122

0/101

توانمند سازی

95113000

15333220

0/210

سرماية روانشناختي

35321000

35231132

0/033

خالقیت

95190000

95000239

0/239

رفتار شهروندی سازماني

95339000

95122323

0/210

با حذف مسیرهايي که تأثیر آنها بر رهبری تسهیمگرا تأيید نشاده اسات ،مادل نهاايي
پژوهش به صورت شکل  2است.
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شکل  .4معناداري ضرايب و پارامترهاي بهدستآمدة مدل ساختاري نهايی

بحث و نتيجه
پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررساي مادل پیشاايندها و پساايندهای رهباری تساهیمگارا
صورت پذيرفت .بدين منظاور متغیرهاای شخصایت تیماي ،ويژگايهاای شاغلي ،و امنیات
روانشناختي به منزلة پیشايند و متغیرهای تسهیم دانش ،توانمندساازی ،سارماية روانشاناختي
جمعي ،خالقیت ،و رفتار شهروندی سازماني به منزلة پساايند در نظار گرفتاه شاد .همچناین
امنیت روانشناختي به منزلاة متغیار تعاديلگر در رابطاة باین ويژگايهاای شاغلي و رهباری
تسهیمگرا در نظر گرفته شد .بر اساس يافتههای پژوهش ،معنادار بودن تأثیر شخصایت تیماي
بر رهبری تسهیمگرا تأيید نشد .اين يافته با تحقیقات هاچ 2و دلاوبن )1023( 1و بال)1003( 9
همخواني دارد و با پژوهش هافهیل و همکارانش )1001( 2که بیان کردند شخصایت تایم بار
رهبری تسهیمگرا تأثیر دارد مغاير است .هافهیل و همکاارانش ( )1001مطارح نمودناد ياک
دلیل برای تأيید نشدن فرضیة اول ممکن است اين باشد که در برخي زمینههاای کااری تاأثیر
عوامل محیطي بر ايجاد رهبری تسهیمگرا قویتر از عوامل شخصیتي عمل ميکنند و يا اينکاه

1. Hoch
2. Dulebohn
3. Bell
4. Halfhill et al
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ساير متغیرهارابطة بین شخصیت و رهبری را تحات تاأثیر قارار دهناد (2015

)Whild؛ ماثالً

جمعگرايي ،میزان تخصیه اولويت به کارهای تیمي ،و نیز میزان توانايي افراد (توانايي هني
و هوش هیجاني ( ))Bell 2007در فعالیتهای گروهي نسابت باه ويژگايهاای شخصایتي از
اولويت باالتری برخوردار باشاند کاه البتاه نیازمناد مطالعاه و پاژوهش بیشاتر اسات .تاأثیر
ويژگيهای شغلي بر رهبری تسهیمگرا به منزلة يکي ديگر از پیشايندهای مورد مطالعاه تأيیاد
شد .اين نتیجه با تحقیق هاوتون و همکارانش )1009( 2و هانز 1و گوپتا )1022( 9همسوسات.
آخرين مورد از پیشايندهای مد نظر و مورد تأيید امنیت روانشناختي بود .هانز و گوپتا()1022
نیز رابطاة باین رفتارهاای ياادگیری فاردی و رهباری تساهیمگارا در تایم از طرياق امنیات
روانشناختي را تأيید کردند .بدين ترتیب چنانچه اعتماد معلمان به يکديگر بیشاتر شاود و باا
آسودگي نظرات خود را ابراز کنند ميتوان انتظار تحقق نقش رهبری تسهیمگرا در مادارس و
منفعت بردن از مزايای آن را داشت .پژوهش باينفلد 2و گارات )1022( 1نیاز نشاان مايدهاد
وجود فضای امن رواني در تیم و اعتمادبهنفس اعضا در زمینة تواناييهايشان ساطح انگیازش
اعضا را افزايش ميدهد و رهبری تسهیمگرا را تسهیل ميسازد .دومین فرضیة ردشده در ايان
پژوهش تأثیر تعديلگری امنیت روانشاناختي بار رابطاة باین ويژگايهاای شاغلي و رهباری
تسهیمگرا بود که با اختالف اندکي مورد پذيرش قرار نگرفت .اين يافتاه باا پاژوهش هاانز و
گوپتا ( )1022که نقش تعديلگر امنیت روانشناختي را تأيید کردهاند مغايرت دارد.
يافتههای اين مطالعه در مورد تأثیر رهبری تسهیمگرا بر تساهیم داناش حااکي از تأيیاد
فرضیة مربوطه بود .ماتل 1و هاگل )1029( 3نیاز در مطالعاة خاود قائال باه آن بودناد کاه
رهبری تسهیمگرا سبب ايجاد بستری برای تسهیم دانش ميشود .همچناین هاناگ)1029( 2
در تحقیقات خود به اين نتیجه رسید کاه تساهیم داناش رابا باین رهباری تساهیمگارا و
1. Houghton et al
2. Hans
3. Gupta
4. Bienefeld
5. Grote
6. Muethel
7. Hoegl
8. Huang
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يادگیری تیم است .رهبری تسهیمگرا موجب ميشود میزان ارتباطات بین اعضای گاروه باا
يکديگر افازايش ياباد و توسعة اين وضعیت سبب افزايش میزان تسهیم دانش باین آنهاا
ميشود .توانمندسازی اعضای تیم ديگر پسايند رهبری تسهیمگرا در ايان مطالعاه باود کاه
مورد تأيید قرار گرفت .گريل و همکارانش )1021( 2در تحقیقاات خاود در زمیناة توزياع
نقشها و مسئولیتها دريافتند که سبکهای توزيعي و تساهیمي نقاش ماؤثری در افازايش
توانمندی اعضا ايفا ميکند .همچنین پیارس )1002( 1مطارح مايکناد رهبراناي کاه دارای
سبکهای تسهیمي و توزيعي هستند امکان افزايش توانمندی افراد را بیشتر از رهبراناي کاه
سبکهای متمرکز دارند فراهم ميکنند .افراد با توانمندساازی بااال اعتمادباهنفاس بیشاتری
دارند .به همین دلیل بهترين شیوه را برای انجاام دادن کاار انتخااب مايکنناد و از قادرت
انطباقپذيری بیشتری نیاز برخوردارناد .ساوم ( )1001نیاز دريافات کاه سابک رهباری
تسهیمگرا با توزيع و پخش نقشها و مسئولیتها درون مدرسه منجر به توانمندسازی افراد
و در نهايت منجر به عملکرد شغلي باالی معلمان ميشاود Yassini .و همکاارانش ()1029
نیز در مطالعة خود بیان کردند رهبران دموکراتیک در رابطه با توانمندسازی افراد خود بهتار
از رهبران غیردموکراتیک عمل ميکنند .يکي ديگر از فرضیات مورد تأيید اين مطالعه تاأثیر
مثبت رهبری تسهیمگرا بر سرماية روانشناختي جمعي است .رهبری تسهیمگارا باا افازايش
سرماية روانشناختي از مشارکت کارکناان اساتفاده مايکناد ،اطالعااتي دقیاق و واقعاي در
خصااوص تحقااق اهااداف در اختیااار کارکنااان قاارار ماايدهنااد ،و فرصااتهااايي را باارای
مسئولیتپذيری و رشد کارکنان فراهم مايساازد .کارکناان باا ساطوح بااالتری از سارماية
روانشناختي جمعي ميتوانند تعامالت کاری خود را افزايش دهند .اين يافته با مطالعات وا

9

و کورمیکن )1021( 2و واالمبوا و همکارانش )1022( 1همسوست .به زعم آنها افرادی که
از سرماية روانشناختي بااليي برخوردارناد تواناايي تعامال گروهاي و مشاارکت اجتمااعي
1. Grille Et Al
2. Pearce
3. Wu
4. Cormican
5. Walumbwa et al
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بیشتری دارند .بنابراين در محی مدارس ،که معلمان داراييهای اصلي سازمان هستند ،باياد
با تکیه بر سبک رهبری تسهیمگرا بر رشد سرماية روانشناختي آنها تأکید کارد .زيارا ايان
سرمايه به میزان قابل توجهي بر رفتار آنها تأثیر مثبات بار جاای مايگاذارد .تاأثیر مثبات
رهبری تسهیمگرا بر بروز خالقیت اعضا فرضیة ديگری بود که مورد تأيید قرار گرفت .اين
يافته همسو با مطالعات وا و کورمیکن ( )1021است .مديران باا اساتفاده از سابک رهباری
تسهیمگرا ميتوانند شرايطي را فراهم کنند تا معلمان احساس کنند آزادی الزم را برای بیان
نظرات خود دارند و ميتوانند به دور از هر گونه خطری ايدههايشان را در رابطه با مدرساه
بیان کنند .جوّ نامناسب سازماني مانع بروز خالقیت معلمان ميشاود .بناابراين محای هاای
آموزشي بايد به سوی جوّ باز و حمايتگر حرکت کنند تا زمینههای بروز خالقیات معلماان
فراهم شود .معلمان خالق با ارائة فکر و طرحاي ناو باعاث افازايش بهارهوری و کیفیات
ميشوند .آنها ريسکپذير و مشتاقانه دنبال کسب تجارب جديد هستند که اين بر عملکرد
کلي مدارس تأثیر مثبت خواهد گذاشت .آخرين پسايند رهبری تسهیمگارا در ايان مطالعاه
رفتار شهروندی بود که مورد تأيید قرار گرفت .اين نتیجه همسو با نتاايج مطالعاة خساانه

2

( )1022است .با توجه به شراي محصور بر مدارس کشاور ،بهاارهمناادی از معلمااان باا
رفتار شهروندی سازماني باال بسیار حیاتي است .اين امر سبب ميشاود معلماان حساسایت
بیشتری به دانستهها و دانش خود داشته باشد و احساس مسئولیت بیشتری در قبال وظايف
آموزشي خود بکنناد .شارط اصالي بهباود رفتاار شاهروندی ساازماني افازايش اعتمااد و
شکلگیری احساسات مشترک میان فرد و سازمان است و رفتار شهروندی در محای هاايي
که رواب بهتری میان مديران و افراد وجود دارد بیشتر ديده ميشود.
پيشنهادهاي کاربردي

با توجه به تأيید اکثر فرضیات مطرحشده در اين مطالعه ،پیشنهادهای کاربردی برای تساهیم
قدرت و مسئولیت بین مديران مدارس و معلمان و بهبود وضعیت رفتار و عملکرد معلماان
و مدارس پیشنهاد ميشود:
1. Khasawneh
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 آگاه کردن معلمان در مورد سبک رهبری مد نظر در مدارس ،چنان کاه بارای هماه
روشن باشد که سرپرست گروه خواهان به مشارکت طلبیادن معلماان در جلساات
شورا و ساير همانديشيها دربارة چگونگي اجرای امور مادارس و ارائاة اختیاارات
الزم به آنهاست .بدين منظور ميتوان دورههای آموزشي و توجیهي دربارة توساعة
حرفهای معلمان برگزار کرد و با ايجاد سازوکارهای انگیزشاي مناساب ،باه منظاور
تقويت رفتارهای رهبری تسهیمگرا ،در جلسات مختلاف ،آنهاا را از مزاياای ايان
تغییرات مطلع ساخت.
 ايجاد محیطي ايمن از نظر روانشناختي برای افازايش رغبات معلماان باه صاحبت
کااردن و ارائاة نظاارات و پیشاانهادها ،مشااارکت در برنامااهرياازی ،تعیااین اهااداف،
باهاشاتراکگاذاری فراينااد تصامیمگیاری ،ايجااد کانااالهاای مناساب ارتباااطي ،و
فراهمسازی فضايي آکنده از اعتماد و احترام متقابل.
 استفاده از تجربیات شخصي معلمان در تصمیمگیریهاای راياج مادارس از طرياق
تفويض اختیار به آنها متناسب با سطح توان ايشان.
 پیشاانهاد ماايشااود در پااژوهشهااای آتااي الگوهااای جااامعتااری باارای اسااتقرار و
نهادينهسازی و توسعة رفتاری رهبری تسهیمگرا در کشور طراحي و تادوين شاود.
محققان ميتوانند متغیرهای ديگار مانناد رهباری عماودی ،رهباری تحاولآفارين،
پاداش ،سیستم بازشناسي ،آموزش رهبری ،ماهیت کاار ،تناوع تیماي و چشاماناداز
مشترک و چگونگي تأثیر آنها بر رهبری تسهیمگرا را بررسي کنند .عالوه بار ايان،
بررسي متغیرهای میانجي ممکن است مکانیسم پیچیدة روانشاناختي ياا فراينادی را
مشخه کند که منجر به توسعة رهبری تسهیمگرا میان اعضای تیم مايشاود .ابعااد
فرهنگي نیز ممکن است بر رهبری تسهیمگرا تأثیر بگذارد.
 همچنین برای درک عمیقتر چگونگي اجرای رهبری تسهیمگرا در مدارس پیشانهاد
ميشود پژوهشهايي با روش کیفي يا روشهای آمیخته (کیفاي و کماي) باا ابازار
مصاحبه به منظور جمعآوری اطالعات عمیقتر صورت پذيرد.
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منابع
رسولي ،سمانه؛ ايرج نیکپي؛ سمیه فرحبخش (« .)2931تأثیر رهبری توزيعي مديران بار تعهاد
سازماني معلمان با میانجیگری عزتنفس سازماني در مدارس مقطع ابتدايي شهر خرمآباد»،
مديريت و برنامهريزی در نظامهای آموزشي ،د  ،20ش  ،2صه  201ا .291
شمس مورگاني ،غالمرضا؛ سهیال مختااری؛ ماريم ارمنادني (« .)2931بررساي روابا جاوّ ساکوت،
احساس امنیت رواني ،رفتار سکوت سازماني» ،انديشة نوين تربیتي ،د  ،29ش  ،1صه  3ا .12
ملکمحمدی فرادنبه ،محمد؛ محمدرضاا دلاوی (« .)2931رابطاة متقابال رهباری اشاتراکي باا
تاکتیکهای نفو نرم و سخت بر اساس مدل کارسون (مورد مطالعاه :کارکناان وب آهان
اصفهان)» ،خ مشيگذاری عمومي در ماديريت (رساالت ماديريت دولتاي) ،د  ،2ش ،11
صه  32ا .29
ناستيزاده ،ناصر؛ ملیحه کاشانیان؛ زهرا قاينينژاد (« .)2931رابطاة سابک رهباری تاوزيعي باا
عملکرد شغلي و خوشبیني تحصایلي دبیاران» ،مشااورة شاغلي و ساازماني ،د  ،3ش ،92
صه  203ا .291
ياسیني ،علي؛ عبدالحسین عباسیان؛ طاهره ياسیني (« .)2931نقش سبک رهبری توزيعي مديران

بر عملکرد شغلي معلمان مدارس متوسطة شهر مهران :ارائاة ياک مادل» ،رهیاافتي ناو در
مديريت آموزشي ،س  ،2ش  ،2صه  91ا .10
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