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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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 گرا تسهيم رهبري پسايندهاي و پيشايندها

 مدارس دولتی شهر بوشهر( :موردي ةمطالع)

 2پشتي نيا هتکه ، سيده سمانه حسيني1طاهري فاطمه

 مديريت و حسابداری، پرديس فارابي دانشگاه تهران، قم، ايران ةدانشکداستاديار، . 1

 ي دانشگاه تهران، قم، ايرانمديريت و حسابداری، پرديس فاراب ةدانشکدارشد،  کارشناس. 2

 (00/11/0911 تاریخ پذیرش:ـ  01/10/0911 )تاریخ دریافت:

 چکيده

رهبـری   نـوی  روندهای  دبایهای اجتماعی و آموزشی خود  برای استمرار بخشیدن به نقش ،از جمله مدارس ،ات آموزشیمؤسس
دهـد در   گرا یکی از ای  موارد است کـه بـه مملمـان اجـازه مـی      کار گیرند. رهبری تسهیمه بشده  های مطرح را بر اساس نظریه

های رهبـری  مدل پیشایندها و پسـایند  ةارائهدف پژوهش حاضر  ها سهیم باشند. و در اجرای آن کنندها مشارکت  گیری تصمیم
بررسی اولیه شد کـه بـا توجـه بـه      0101تا  0111 از سال المللی ممتبر بی  ةمقال 091منظور  بدی . استگرا در مدارس  تسهیم

بـه   مقاالتمرور ای   برای بررسی نهایی در نظر گرفته شد. مقاله 01مقاله تمداد  81چکیده و محتوای  و نامناسب بودن عنوان
ز لحاظ هدف کـاربردی و  امطالمه  ای پردازد. میالمللی در ادبیات ممتبر بی گرا  ی تسهیمپیشایندها و پسایندهای رهبر جاستخرا

 در نظـر  ،نفر 0011شهر بوشهر، به تمداد  ةمتوسطهای  مملمان دوره همةآماری  ةجامم. استهمبستگی  ـ توصیفی از نظر روش
 ةپرسشـنام  1ابـاار گـردآوری اطاعـات     ای نسبی انتخـا  شـدند.   تصادفی طبقه نفر به روش 018ها  که از بی  آن گرفته شد
شـد.  ییـد  أتسـازی ممـادالت سـاختاری     مدل و ،خبره ستاداناآلفای کرونباخ، نظر اساس  و روایی آن بر پایاییود که استاندارد ب

بـر   امنیت روانشناختی و شغلی های ویژگی ج نشان دادنتای شد ووتحلیل  تجایه PLS و  SPSSهایفاارا نرمبا استفاده از  ها داده
نشـد.  ییـد  أتشخصیت تیمی و متغیـر تمـدیلگر امنیـت روانشـناختی     ثیر أتممنادار بودن  ماممنادار دارند. اثیر أتگرا  رهبری تسهیم

 و رفتـار  ،روانشـناختی جممـی، خاتیـت    ةسـرمای تسـهیم دانـش، توانمندسـازی،    گرا بـر   ممنادار رهبری تسهیمثیر أت ،همچنی 
توان به تقویت ای  موارد  گرا در مملمان، می بر تدرت رهبری تسهیمثر ؤمبا در نظر داشت  عوامل  .شدیید أتشهروندی سازمانی 

 ها پرداخت و از نتایج و پیامدهای ای  نوع رهبری در مملمان بهره برد. در آن

 کليدواژگان

 .مملمانمشارکت،  گروه،، گرا رهبری تسهیماعتماد، 
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 مقدمه

 یهاا  رساانه  ةگساترد انتشاار  ، یعلم و فناور ةسابق يانقالب ب ةتجرب ةواسطه ب دنیای امروز

د يا ت جدیبا ماه ييفشارها يع اجتماعیرات وسییو تغ ،ي، تحوالت فنو ارتباطات ياجتماع

مصاون   حاوالت تن يا از از یا نو مدارس  يات آموزشمؤسس. ها وارد آورده است بر سازمان

 وجاود آورده اسات.  ه ب یت رهبریافراد در موقع یبزرگ برا يت چالشین وضعياستند و ین

 یرهبار  نيناو  یهاروند ديباخود  يو آموزش ينقش اجتماع ةادام یبرا يات آموزشمؤسس

ات يا ، نظریدر مورد رهبار  (.Alanezi 2016: 53) دنبال کنند يل به اثربخشین یبرارا مدرن 

ان يا ع جريا توزاعمال نفاو  و  ها  آن ةهمتاکنون مطرح شده است که وجه مشترک  يمختلف

 12در قارن  . استتا سطوح پايین  سازماني مراتب سطوح باالی سلسله روان ازین پیقدرت ب

اعضا بستری فراهم شاد   ةهم یها به توانمندساز از سازمانیش رو و نیرات پییبا توجه به تغ

 شو همکااران  1رسیا توسا  پ  ،2گرا تحت عنوان رهبری تسهیم ،تا سبک ديگری از رهبری

 یجاا ه با  یرهبار که قدرت  گرا آن است اصلي رهبری تسهیم ةمفروض. دشوارائه  (1002)

تواناد باه    ماي باشاد   و در سطوح باالی سازمان رهبر در مقامک نفر يار یدر اخت نکه صرفاًيا

تواند در  و هر عضو سازمان مي سازمان به اشتراک گذارده شود یاعضا همةن یبطور بالقوه 

ايان سابک رهباری    (. White & Smith 2010: 6) دشاو شراي  خاص يک رهبار محساوب   

 باه جاای اينکاه صارفاً     ا مسئولیت و وظايف و ه قوانین مديريتيک کند زماني تحقق پیدا مي

 شاود به اشتراک گذاشاته ياا توزياع    بین اعضای گروه کاری  ا توس  خود رهبر انجام شود

ويض تفا باه اعضاا،    بر اعتمااد  گرا تسهیم رهبرکید أت (.2931 یدلو و فرادنبه یمحمد ملک)

بار نقاش   کیاد  أتباا  هاا   و احساس مسئولیت دروني آن ،و تعامل داوطلبانه ی، همکاراریاخت

رهباری نقشاي     ،ين شارا يا با تحقق ا (.Lu et al. 2011: 32) در پیشبرد اهداف است شانيا

باا   فراد سازمان در قالاب ياک تایم کااری    تعامل ا ةرندیدربرگبلکه  ؛شود رسمي قلمداد نمي

دهاد   باه افاراد اجاازه ماي     است کههای سازماني  ها و مسئولیت نقش و اهداف تحققهدف 

ن يا ا .داشته باشاند گرا  النه در خلق رهبری تسهیمهمانند يک رهبر فکر کنند و مشارکتي فعا

                                                                                                                                        
1. Shared Leadership 

2. Pearce 
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آن در  ةمطالعا بخشاد و   يها و سازمان را بهباود ما   میعملکرد ت يطور قابل توجهه   بيشرا

ساازمان   (.21: 2931ياسایني  ) وردار اسات برخا  ييت بسازا یا موزشاي از اهم های آ سازمان

وپرورش به طور کلي و نواحي و واحدهای آموزشي باه طاور اخاه باه منظاور        آموزش

هاا، نیازمناد برخاورداری از معلماان      تحقق اهداف واالی خود، يعني تعلیم و تربیت انساان 

التازام عملاي و احسااس مسائولیت      ا داشاتن تنهاا با   تا نه هستند دلسوز و متعهد و تالشگر

هاای گروهاي نیاز     بلکاه در موقعیات فعالیات    دنوظايف خود را به بهترين شکل انجام ده

اثربخشاي و   و ييآکاار و موجاب افازايش    رناد گذابهترين عملکرد را از خود باه نماايش   

يکاي از مصااديق اصالي     .(10: 2931ان )رساولي و همکاار   ندشاو وری نظام آموزش  بهره

 ةناما  ینيآ 21 ةماداست. طبق  «ی معلمانشورا»های گروهي معلمان تشکیل جلسات  فعالیت

وپارورش، شاورای معلماان چهاارمین      شورای عالي آموزش 2933اجرايي مدارس مصوب 

 تبادل نظر و هماهنگي معلمان و است که هدف آن بحث رکن از ارکان و شوراهای مدرسه

مین أتااپرورشااي و اداری ماادارس و  و اوران ماادارس در امااور آموزشاايمربیااان و مشاا و

هاای   گیری از فعالیات  وپرورش است. اما برای بهره ها در حسن جريان آموزش مشارکت آن

صحیح رهبری ايان اجتماعاات    ةنحواز  دبايها  هايي و تحقق اهداف مد نظر آن چنین گروه

کاار ياا تایم معلماان کاار       کاری در محی هم دهد مطالعات نشان مي. دکرکاری اطالع پیدا 

 (.et al. Binkhorst 2018: 8)آساني نیست و رفتار رهبر نقش حیاتي در موفقیت گاروه دارد  

اسات  رهباری گاروه   چگونگي عملکرد همچنین يکي از داليل اصلي شکست کار گروهي 

(6 :& Cormican 2016 Wu.) 

خصاوص   هب ،ات آموزشيمؤسسکاری  های گروه ةاداردر ثر ؤمگرا ابزاری  رهبری تسهیم

رهبر با توجه به سطح تجربه ياا   يک زيرا (.683Hoch & Dulebohn 2017 :)است  ،مدارس

را وظاايف رهباری    دادن هماة ی انجاام  تحصیلي بعید است دانش و مهارت کافي برا ةزمین

باعاث  گارا در مادارس    رهبری تساهیم تحقق  (.Pearce & Conger 2003: 624) داشته باشد

تجربه و تخصه اعضای سازمان با هم ترکیب و تابع يک شایوه و مانش    و دانشد شو مي

مادارس باا    یها معلم یهمکار(. 221: 2931زاده و همکاران ناستي) دشوجمعي و گروهي 
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حل مشکالت مختلف خواهد  یبرا ييجاد فضايبخش ا ر پرسنل مدرسه تحققيران و سايمد

کااری    ةتجربگرا برای بهبود  توانند از رهبری تسهیم معلمان مي (1002)2هريس باوربه د. بو

 دريافات باا  دهاد و   هاا آزادی عمال ماي    ين نوع رهبری باه آن واقع ادر خود استفاده کنند. 

 .شاود  هاا ماي   شاغلي آن  ةتوساع در نهايت باعث و استقبال از آن  اعضامختلف  یها دگاهيد

و تأثیرگاذار  عوامال  و  از جمله مدارس يآموزش یها سازماندر گرا  موضوع رهبری تسهیم

مدلي  ةارائاين پژوهش سعي در . ه استشدن مطالعهدر ايران تاکنون  مربوط به آنتأثیرپذير 

ن منظاور ابتادا باه مارور     يدارد. باد  گارا  برای تبیین پیشايندها و پسايندهای رهبری تساهیم 

مارتب  باا    یندهايندها و پساا يشایاستخراج پ و گرفته در مورد موضوع صورت یها پژوهش

 م پرداخت.یدر مدارس مد نظر خواهمربوطه آزمون مدل  آن و سپس

 پژوهش پيشينة
 گرا ميتسه يرهبر يندهايشايپ

 گرا و رهبري تسهيم ميت تيب شخصيترک

از  يکا ي. کناد  م اشاره ماي یت یاعضابندی صفات شخصیتي  هبه پیکر 1ترکیب شخصیت تیم

، 1پاذيری  ، تطاابق 2گراياي  پنج بعد برون با 9يعامل ت مدل پنجیرش شخصيورد پذم های مدل

 Halfhill etاسات )  2پذيرش تجربیاات  در زمینةو گشودگي  ،3، ثبات عاطفي1شناسي وظیفه

2005: 92; Kozlowski & Bell 203: 350.) بودن فرد در رواب  اشااره   گرايي به راحت برون

برند  هاای بازرگ لذت مي کنار ديگران و حضاور در جماع در بودن گرا از دارد. افراد برون

باین و   خوش و گرايان معموالً پرانرژی . برونفعال و پرحرف باشند و و تمايل دارند جسور

 یهاا  مهاارت از  هاا  خصیصاه ن يا ا ةواساط ه با ها  آن هستند.دنبال هیجان و توجه اجتماعي 

                                                                                                                                        
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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و  کناد  ميت بهتر مسائل گروهي کمک يهدابه  ها نيا ةهمبرخوردارند که  یشتریب ياجتماع

پاذيری باه    تطاابق  (.Hoch & Dulebohn 2017ست )گرا میتسه یجاد بستر رهبريگر ا لیتسه

 . افاراد شاود  يمربوط ما  ديگرانبا  یسازگار و یل به همکاريزان تمایمو تعامل افراد  ةنحو

ر يار ساا یا ت خاود را در اخت ناد قادر  توان يتر م گران، راحتيبه د يعتماد کافبا ا ،پذير تطابق

برای يکپارچگي و را اجتماعي الزم  ها قادرند جوّ آن (.Wild 2015) گروه قرار دهند یاعضا

. گارا الزم اسات   برای ايجاد رهبری تساهیم  ها حفظ کنند. اين ويژگي ايجاد و يانسجام تیم

ته باشاند.  ی تیم خود تمايل داشا به رهبری ديگران و به رهبری اعضا دباياعضای تیم  چون

ز آنجاا کاه افاراد    ا .گارا باودن و نظام اشااره دارد     هادف  ،يافتگيا  به سازمان يشناس فهیوظ

رود به مشارکت  کنند انتظار مي عتمادند و از بار مسئولیت شانه خالي نميشناس قابل ا وظیفه

شناخت و کنترل عواطاف   به يثبات عاطف .دنداشته باش یبیشترتمايل گرا  در رهبری تسهیم

آرام و  و ه لحاا  احساساي باثباات   با بااال   يافاراد باا ثباات عااطف     دارد.اشاره ات جانیهو 

و مقاومات   ،فردی، شايستگي حل مسئله، نگرش مثبت بین ارتباطات یت باالیفیک. ندا ماليم

:Hoch & Dulebohn 2017 ) کناد  گرا کمک مي افراد با ثبات عاطفي به رهبری تسهیم یباال

 یها درک و فهم تجربه فرد بهل يبه عالقه و تما پذيرش تجربیات در زمینةگشودگي  (.689

توانند نظارات   افراد با اين ويژگي بهتر مياشاره دارد.  محی  در ارتباط باو کنجکاوی  ديجد

تواناايي   معناي  رهبری باه برخوردارند. خود یرهبر ت خودیها از قابل . آنديگران را بپذيرند

رهبری بار خاود  گارا    تسهیم یرهبر ق است.ز آن طريپخش قدرت در تیم و هدايت اعضا ا

و اقتادار را در   یریگ میق تصمين طريدهد تا بد يدارد و آن را پرورش مکید أتکارکنان خود 

 (.Wild 2015)د ها قرار ده دست آن

 گرا و رهبري تسهيم هاي شغلي ويژگي

 دبايا هر شغل که  دکردنمطرح  1يشغل یها يژگيو ةنظري ةارائبا  (1020)و هاکمن  2اولدهام

(، 9تنوع شاغلي ) های گوناگون و متنوع نیاز داشته باشد ها و توانايي ای از مهارت مجموعهبه 

                                                                                                                                        
1. Oldham 

2. Job Characteristics Theory 

3. Skill Variety 
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به عهاده  را   ای از آن بخش قابل مالحظهاز کار  ء کوچکيجزدادن انجام به جای فرد شاغل 

نظار  از  نیاز از نظر کسي کاه مسائول انجاام دادن آن اسات و      ،(2ماهیت شغل) داشته باشد

طوری طراحي شود کاه شااغل آن اساتقالل و     ،(1اهمیات شاغل) ديگران مهم به شمار آيد

آزادی عماال در  ) تصامیم بگیارد   یکاار  های رويه ةآزادی عمل داشته باشد و بتواند دربار

افازايش قادرت    .بگیارد  2باازخورد شاغل بتواند از عملکرد خود و در نهايت اينکه  (،9کاار

در  يک منباع کلیادی   منزلةل کار از طريق ايجاد حاالت رواني به های شغلي در مح ويژگي

ناشاي   يروانشاناخت های  افراد با حالت. کارکنان در نظر گرفته شده استمثبت  نگرش بروز

، يت شغلي، رضايدرون ةانگیزاز  یدارربا برخو باال، در سطح های شغلي ويژگي یبرقراراز 

از تنهاا اغلاب    در يادگیری ناه  کارکنانمک به و در نتیجه ک ،حل مشکل يي، توانانفس عزت

 & Hans) ندا نفو  بر افراد مسل  یها بر روش يخوب هببلکه  شوند ميق يتشوسوی سازمان 

739 :Gupta 2018). نقاش اساساي در تساهیل    نفاس   اعتمادبه ن به طور داوطلبانه و بايبنابرا

 .( et al.Houghton 1302003:) کنند گرا ايفا مي نقش رهبری تسهیم

 گرا و رهبري تسهيمامنيت روانشناختي 

کاه بتوانند بادون دغدغاه    استدر افاراد  اس اعتمادحاسا ينوع وجود 1امنیت روانشناختي

هراساي نداشاته   د يا ا تهديا  بازخواسات  يا سرزنش شدن و از نظر کننددر محی  کار اظهار

ي تیم باالسات، اعضاای   هنگامي که امنیت روانشناخت .( et al.Giordano 2822018 :) باشند

)شامس   کنناد  ماي گیری  در مورد مشکالت تصمیم و گذارند مياطالعات را به اشتراک تیم 

دهاد تاا    ها انگیزه مي افزايش نفو  اجتماعي به آن از اين سطح .(2931 همکارانمورگاني و 

اسااس   بار  ،نیهمچنا  .ندشاو  میسه گريد کين یب یم قدرت رهبریو تسه در رهبری متقابل

ايمان در ارتباطاات    يتیری خاود را باا وضاع   کا ةزمینزماني که فرد  تبادل اجتماعي، ةنظري

و در  شاود  ماي جااد  يم در او ایباه تا   یاحسااس وفاادار   يکناد ناوع   استنباط ماي فردی  نیب

                                                                                                                                        
1. Task Identity 

2. Task Significance 

3. Autonomy 

4. Feedback 

5. Psychological Safety 
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هاای شاغلي باا محای  تیماي       تالقي ويژگي. شود ير میدرگ یو رهبر يتيريمد یعملکردها

رو، بارد. از ايان    کارها را باال مي دادن دروني انجام ةانگیزبدون ريسک از نظر روانشناختي 

گارا،   میتسه یند رهبريشایعالوه بر داشتن نقش پ ،فرض بر آن است که امنیت روانشناختي

Hans  &) دکنا  يفاا ما  يا یلگريگرا نقش تعاد  ن ويژگي شغلي و رهبری تسهیمیدر ارتباط ب

: 735Gupta 2018). 

 گرا رهبري تسهيم يندهايپسا
 گرا و تسهيم دانش تسهيم رهبري

در جهاات انتقااال و   را ند است که تمايل کارکناان سااازمان  م فعالیتي نظام 2تساهیم دانش

ه ياا با  ناب که از کار در ساازمان   یو پیشنهادها ،، تجربیاتها م دانش، اطالعات، ايدهیتسه

فرايناد  گارا   رهباری تساهیم   .(Yang 2010: 48) دریگ ياند در بر م دهکرکسب طور شخصي 

 یباعاث ارتقاا  رايناد مشااارکتي  کاه از طرياق ياک فکامال رهباری دانش جمعي اسات 

کاه   باشااند  بر آنکارکنان اگر  .دشو يهاای کااری م گذاری دانش در گاروه اشتراک ن بهزایم

کناد   باین خودشاان و ديگاران را تقويات     ةرابطا توانااد   اشاتراک گذاشاتن داناش مايبه 

 داناش  یسااز  به اشاتراک گذاشاتن داناش سابب متاراکم      .کنند يدا میپ آنبه  مثبت ينگرش

 دشاو  يما  يساازمان  یهاا  تیا قابل ةتوساع و  یریادگيا  ناد يت بهباود فرا يا و در نها يسازمان

(: 428Muethel & Hoegl 2013). 

 يگرا و توانمندساز ميتسه يرهبر

اماور   دادن انجاام  توانناد در  شناختن ارزش افراد و سهمي که ماي  عبارت است از 1توانمندسازی

س خاود را بهباود   نف کند اعتمادبه به افراد کمک مي توانمندسازی با قدرت بخشیدنداشته باشند. 

بارای   .بپذيرناد را  و ضمن کنترل خود مسئولیت بیشاتری کنند، ي خودشان غلبه بر ناتوان بخشند،

باه افارادی کاه در     های باالتر هساتند  قدرت از افرادی که در موقعیت دبايسازی کارکنان توانمند

 یاست که در رهبار  یزیقاً همان چیشرط دق  شین پيو اد شوواگذار  هستند تر پايینهای  موقعیت

                                                                                                                                        
1. Knowledge Sharing 

2. Emprowment 
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تارين   مهم( 1002)و ويتانن  2کانو .(Bogler & Somech 2004: 282) کند يدا میگرا تحقق پ میتسه

در دهاد   شاان ماي  مطالعاات ن دانناد.   عامل توانمندسازی و بهبود عملکرد معلمان را رهباری ماي  

ای  کننادة مجموعاه   ی کارکنان و هماهنگگرا عامل افزايش رشد و توانمند رهبران تسهیم مدارس

باه   يباا دساتورده   اماور را  گارا  . رهباری تساهیم  ناد ا هستند که درگیر فرايند تدريس و يادگیری

دهاد کاه    يسهیم قدرت با آنان انجام ما ديگران و تکار را با کمک ن يابلکه  برد ديگران پیش نمي

 (. et al.Shakir 2011: 256) معلمان خواهد بود 1ای حرفه ةتوسعآن  ةنتیج

 يجمع يشناختنروا ةسرمايگرا و  ميتسه يرهبر

 شاناختي  ةمؤلفا ای ترکیبي با چهار  سازه را 2روانشناختي ةسرماي( 1003) و همکارانش 9لوتانز

 یباه معناا  مادی  آخودکارناد.  کردف يا تعر 2آوری تااب  ،3، امیاد 1بیناي  خاوش  ،1آمدیخودکار

 Li) و کساب موفقیات اسات    در مقابله با مشکالتنفس برای تالش  از اعتمادبه یبرخوردار

 کناد  باازی ماي  ثری ؤماعضا نقش  يتعامل جمع درگرا  تسهیم رهبری از آنجا که (.2018: 598

عاات  و اين اطالد نکوتحلیل  را تجزيه يگروه و برون يگروه د اطالعات دريافتي درونتوان مي

هايشاان   ها و اياده  توانايي کنند مي اسحسها ا آنصورت  در اين. به اشتراک بگذارد اعضارا با 

Walumbwa )د شو يم ها در آنمدی آخودکارنفس و  اعتمادبه یارتقا موجب و ارزشمند است

18 2011:et al. .) يو آتا  يفعل یها  تیآن است که فرد باور دارد در موفق یبه معنا ينیب خوش 

 یباا اعضاا   یت و همکاار يبا حماگرا  رهبران تسهیم کند. يم یباز يد و سازمان نقش مثبتخو

رفتار باعاث  ن يت را درک کنند. ایل به موفقیت اهداف و نیکنند تا اهم يها کمک م گروه به آن

هاای   ه باا چاالش  هيادگیری و مواج یزه برایجاد انگيدر افراد و ا  بینانه خوش احساسات جاديا

در ل باه اهاداف و   یا ن جهات در پشاتکار  به امید  (.Wu & Cormican 2018: 10)د شو يمآتي 

                                                                                                                                        
1. Konu 
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3. Luthans 

4. Collective Psycap 
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از آنجاا کاه    دارد.اشااره  موفقیات   يقطع و تغییر اهداف برای حصول صورت لزوم دستکاری

جاد اهداف مشترک در گروه دارند، اعضای گروه به احتمال زيااد  يدر ا يگرا سع میرهبران تسه

ن يا کنناد. ا  يما را شناساايي و درک  ها  به آن يابیدست يچگونگو  ها اتخا  آن ييچرا و اهداف

 زانیم آوری تاب (.Li 2018: 598) دشو يگروه م ید در اعضایجاد احساس اميت باعث ایوضع

در  يژگا ين ويا کماک گارفتن از ا  در برابر فشاارها و  و سازگاری برای استقامت  فرد توانايي

مهاارت همکااری، ساازگاری شاغلي،      رآو تااب های افاراد   ويژگي .ستها مواجهه با شکست

 ،گارا  رهبری تسهیم. برشمرده شده است کار با شايستگي فردی دادن و انجام ،يادگیری مستمر

هاا را   سازد و آن يمحمايت اجتماعي برای اعضا فراهم  ينوع، يبر فرهنگ کار گروهکید أتبا 

باه  ضا به رهبار گاروه و   ت سبب اعتماد اعین وضعياد عقايد خود را ابراز کنند. کن تشويق مي

و  2ولومباا  (.Wu & Cormican 2016: 9)شاود   روانشاناختي تباديل ماي   ارزشامند  ياک منباع   

روانشناختي مشترک گاروه تعرياف کردناد     ةتوسع را 1روانشناختي جمعي ةسرماي همکارانش

ه با  (. et al.Heled 2016: 309) شاود  که تعامل و همکاری پويا میان اعضای گروه را باعث مي

، گاوش دادن، تشاويق کاردن، توزياع     های افراد گرا احترام به مهارت رهبری تسهیم ور کليط

 ةدهناد  نشاان ه کا  دهد يگیری را مد نظر قرار م ها در تصمیم م دانستن آنیو سه ،دانش، پاداش

 .استروانشناختي جمعي  ةسرمايگرا با  ارتباط رهبری تسهیم

 تيگرا و خالق ميتسه يرهبر

تولید،  ةحوزهای بديع در  حل های جديد و مفید يا راه ايده کار به معنایدر محی   9خالقیت

اهاداف مشاترک   وجود  .استافراد يا گروهي از افراد  از سویها  و رويه ،يندهاافرخدمات، 

های نو و مبتکرانه بین  و حمايت سرپرست تیم از اعضای گروه احتمال تسهیم دانش يا ايده

 پاذيری  و انعطاف گذارند ميها احترام  وقتي رهبران به ايده .دهد افزايش مي را اعضای گروه

هاای   هاا اياده   دهناد، آن  ماي نشاان  هايشاان   برای اياده به اعضا احترام و بازخورد مناسب  و

پذيری در ارتباطاات   عطافگرا به جهت ان رهبری تسهیمديدتر و بهتری ارائه خواهند داد. ج
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 هاا خواهاد شاد    ا سبب افازايش خالقیات در آن  ه در توانمندسازی آنثر ؤمو نقش  با افراد

(8 :Wu & Cormican 2016.) 

 گرا و رفتار شهروندي سازماني هبري تسهيمر

کاه   داردای از رفتارهای داوطلباناه و اختیااری    مجموعه اشاره به 2رفتار شهروندی سازماني

ه با ما ا شود. داده نميو از طرف سازمان پاداش د شو وظايف رسمي فرد محسوب نمي جزء

هاای   ماؤثر وظاايف و نقاش    یو باعث بهباود  شود مي مانجا افرادتوس  طور خودخواسته 

ن يا با ا ؛گیرد های تحقق اهداف در نظر مي گرا کارکنان را اهرم متسهی . رهبردشو مي يسازمان

. اماور را دارناد   دادن انجاام  ةنحوگیری صحیح و تشخیه  که خودشان توان تصمیم فرض

اهداف سازماني را بهتر درک  کارکنانشود  سبب ميگرا  ن و رهبر تسهیمبین کارکناتعامالت 

تواناد باعاث    . اين اهداف مشاترک ماي  دشوفراهم  و زمینه برای تعیین اهداف مشترک کنند

هاا   اماا از ساوی آن   ،نیسات وظاايف کارکناان    ةزمار بروز رفتارهای شهروندی شود که در 

یاین پیشاايندها و پساايندهای رهباری     کاه باه تب   ،مدل مفهاومي پاژوهش  . شود پیگیری مي

با توجه به مدل مفهاومي،   ،شود. در ادامه ترسیم مي 2به صورت شکل  ،پردازد گرا مي تسهیم

 اند. فرضیات پژوهش تبیین شده

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

                                                                                                                                        
1. Organizatianl Citizenship Behavior 

 شخصیت تیمی

 های شغلی ویژگی

 تسهیم دانش

 توانمندسازی

 روانشناختی ةسرمای

 گرا رهبري تسهيم

 خاتیت

 رفتار شهروندی سازمانی

 انشناختیامنیت رو
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 دارد. دار اثیر معنأتگرا  شخصیت تیمي بر رهبری تسهیماول:  ةفرضی

 دارد.دار اثیر معنأتگرا  يژگي شغلي بر رهبری تسهیمودوم:  ةفرضی

 دارد.دار اثیر معنأتگرا  امنیت روانشناختي بر رهبری تسهیم سوم: ةفرضی

گرا نقش  بین ويژگي شغلي و رهبری تسهیم ةرابطامنیت روانشناختي بر چهارم:  ةفرضی

 کنندگي دارد. تعديل

 دارد. دار اثیر معنأتدانش   گرا بر تسهیم رهبری تسهیمپنجم:  ةفرضی

 دارد. ادارثیر معنأتگرا بر توانمندسازی  رهبری تسهیمششم:  ةفرضی

 دارد. ادارثیر معنأتروانشناختي جمعي  ةسرمايگرا بر  رهبری تسهیمهفتم:  ةفرضی

 دارد. ادارثیر معنأتگرا بر خالقیت  رهبری تسهیم: هشتم ةفرضی

 دارد. ادارثیر معنأتسازماني  شهروندی گرا بر رفتار رهبری تسهیم نهم: ةفرضی

 روش پژوهش

. اسات همبساتگي   ا پژوهش حاضر از لحا  هدف کااربردی و از نظار روش توصایفي   

ای  در روش کتابخاناه . اسات  يدانیو م یا کتابخانه ةشیو اطالعات به دو یروش گردآور

، emerald ،elsevierهاای   از ساايت  1010 تا 1000 های شده طي سال چاپ معتبر ةمقال 292

google scholar ،jstore،  وsid  و مورد از عنوان 10مورد بررسي اولیه قرار گرفت که تعداد 

چکیده و محتوای متناسب با موضوع پژوهش برخوردار بود و برای بررسي نهاايي در نظار   

در . دشا گرا اساتخراج   گرفته شد. با مرور اين موارد، پیشايندها و پسايندهای رهبری تسهیم

های متوسطه شاهر بوشاهر    دوره يمعلمان مدارس دولت همة یآمار ةجامعاني، مید ةمرحل

انتخااب   ينساب  یا طبقاه  يتصاادف  یریگ نفر با روش نمونه 133تعداد  که دبونفر  2133

ت ينها ع و دريپرسشنامه توز 200ن تعداد پرسشنامه يا ینان از گردآوریاطم ایشدند. بر

شخصیت تیماي   های پرسشنامه وری اطالعاتابزار گردآ شد. یآور پرسشنامه جمع 919

 (گشاودگي  ،شناساي، ثباات عااطفي    پاذيری، وظیفاه   گراياي، تطاابق   بارون  ةلفؤم)با پنج 

(2008et al. Vernon ،) تناوع مهاارت، هويات شاغل،      ةلفا ؤم)با پانج   شغلي یها ويژگي
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امنیاات ، (Millette & Gagné 2008) بااازخورد از ديگااران( ،اهمیاات شااغل، اسااتقالل

هادف مشاترک،    ةلفا ؤم ساه )باا  گارا   رهبری تسهیم ،(Baer & Frese 2003) ناختيروانش

et al.  Liao) تساهیم داناش   ،(et al. Carson 2007) آوای کارکناان(  ،حمايات اجتمااعي  

)باا چهاار    روانشناختي ةسرماي ،(et al. Itzhaky 2004)های توانمندسازی  ، مهارت(2004

 خالقیات  ،(et al. Avey 2004)خودکارآمادی(   ،بیناي  آوری، خوش امیدواری، تاب ةلفؤم

(2001 et al.Isaksen )،  ةلفا ؤم)باا پانج   اورگاان و کانوساکي    رفتار شهروندی ساازماني 

. ( باود  et al.Ensher 2001) مالحظه( ،دوستي، وجدان، جوانمردی، رفتار مدني، ادب نوع

ساتفاده شاد کاه    ا SPSSافازار   توسا  نارم   يي از ضريب آلفای کرونباخايپا يبررس یبرا

 يت روانشاناخت یا ، امن29/0 يشاغل  یهاا  يژگا ي، و39/0 يما یت تیشخص یمقدار آن برا

 ةساارماي، 21/0 ی، توانمندساااز30/0م دانااش ی، تسااه29/0گاارا  میتسااه ی، رهباار32/0

دسات آماد کاه    ه با  21/0 يساازمان  ی، رفتار شهروند23/0ت ی، خالق23/0 يروانشناخت

 یبارا . اسات  یمناسب ابازار گاردآور   ييايپا ةدهند نشانو  3/0 یرها باالیمتغ همة یبرا

 ةپرسشانام ، ييا محتاوا يا  یصاور  ياي ناان از روا یبه منظاور اطم  ،ز ابتداین ييروا يبررس

ت و اصالحات الزم طارح و انجاام   ن حوزه قرار گرفيا ةخبر ستاداناار یپژوهش در اخت

 یو روش آماار  PLSافازار   باا اساتفاده از نارم    ،ييروا يبه منظور بررس ،پس از آن شد.

اول و دوم با توجاه باه ابعااد هار      ةمرتب يل عاملیتحل 2«یمعادالت ساختار یساز مدل»

 پردازيم. در ادامه بدان مير انجام شد که یمتغ

 پژوهش يها افتهي

مورد مطالعاه گازارش شاده اسات. در اداماه       ةنمونشناختي  اطالعات جمعیت 2در جدول 

گیری و آزماون   که شامل دو بخش آزمون مدل اندازه های استنباطي تشريح خواهد شد يافته

 مدل ساختاری است.
 

                                                                                                                                        
1. Structural Equation Modelling 
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 شناختی نمونه عیتم. اطالعات ج1 جدول

 فراواني نوع متغیر
درصد 

 فراواني
 فراواني نوع متغیر

درصد 

 فراواني

 جنسیت
 13 201 مرد

 تحصیالت

 1/29 23 ديپلم فوق

 2/10 229 کارشناس 32 113 زن

 سن

 11تا  10

 سال
 91 223 ارشد کارشناس 9/1 19

 90تا  11

 سال
 3/9 22 دکترا 22 19

 91تا  92

 سال
22 2/19 

 خدمت ةسابق

 2/23 19 سال و کمتر 1

 91باالی 

 سال
109 11 

 2/23 11 سال 20تا  1

 3/22 12 سال 21تا  22

 23 230 سال 21بیشتر از 

 گيري آزمون مدل اندازه

ني دروناي( و رواياي تشخیصاي مادل     )همساا  ی شامل بررسي پاياييگیر آزمون مدل اندازه

هاا   گوياه  پايايي هر يک ازند از: ا عبارتها  همساني دروني سازه سه شاخه سنجش. است

هااا و میااانگین واريااانس  شااده، اعتبااار مرکااب هاار يااک از سااازه  يااا متغیرهااای مشاااهده

(AVE)، هاا ياا متغیرهاای     پايايي هر يک از گوياه  در مورد .1شاخه بررسي اعتبار اشتراک

 ،باشد 31/2 باالتر از tخود دارای مقادير  ةسازبار عاملي هر نشانگر با  چنانچه ،شده مشاهده

در ايان   .گیری آن سازه يا صفت مکناون برخاوردار اسات    نشانگر از دقت الزم برای اندازه

عاد هار متغیار انجاام شاد کاه      اول و دوم با توجه به اب ةيیدی مرتبأتپژوهش تحلیل عاملي 

تار از   همچنین اعاداد معنااداری نیاز بازرگ     .بودند 1/0ها بیشتر از  ضرايب استاندارد سنجه

منتخب پرسشانامه  های  تبیین مناسب ابعاد و متغیرها توس  گويه ةدهند بودند که نشان 31/2

اا   ضاريب ديلاون   AVEو  هاا  هار ياک از ساازه    (CR) 9اعتباار مرکاب  برای بررسي  .است

ه مقادير قابل پذيرش ايان شااخه باياد بیشاتر از     ک گیرد مورد سنجش قرار مياشتاين گلد
                                                                                                                                        
1. Average Variance Extracted  

2. Cv-Communality 

3. Composite Reliability 
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 2/0مقادير  آورده شده است. 1ها در جدول  باشد. مقادير اعتبار مرکب هر يک از سازه 3/0

درصاد ياا بیشاتر     20ماورد نظار حادود     ةبه معنای آن است کاه سااز   AVEبرای  و بیشتر

 .تر باشد بزرگ AVE بايد از CR همچنین .کند ا تبیین ميريانس نشانگرهای خود روا

مناساب   ياا بارازش   کیفیات بررساي  برای  2شاخه بررسي اعتبار اشتراک 9 در جدول

مقاادير  به ده است. با توجه ارائه شمکنون  هایگیری متغیر اندازه برایگیری  اندازه های مدل

 گیری از کیفیت مناسب برخوردار است. مدل اندازهمثبت اين شاخه، 

 ها مقادير اعتبار مرکب هر يک از سازه .2جدول 

 CR AVE متغیر CR AVE متغیر

 123/0 222/0 توانمندسازی منابع انساني 202/0 202/0 شخصیت تیمي

 292/0 321/0 روانشناختي جمعي ةسرماي 211/0 211/0 های شغلي ويژگي

 13/0 303/0 خالقیت 211/0 391/0 نشناختيامنیت روا

 211/0 221/0 رفتار شهروندی سازماني 132/0 233/0 گرا رهبری تسهیم

    111/0 323/0 تسهیم دانش

 مقادير شاخص بررسی اعتبار اشتراک .3جدول 

1-SSE/SSO SSE SSO متغیر 

 شخصیت تیمي 9190000 9012013 05211

 های شغلي ويژگي 2911000 9113212 0511

 اختيامنیت روانشن 2221000 2101330 05223

 گرا رهبری تسهیم 9113000 1109330 05911

 تسهیم دانش 9190000 1213112 05209

 توانمندسازی 9113000 1211910 05923

 روانشناختي ةسرماي 3321000 1392322 05111

 خالقیت 9190000 1121293 05922

 رفتار شهروندی سازماني 9339000 9011213 05191

                                                                                                                                        
1. CV-Communality 
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 سير()تحليل م ساختاري مدلآزمون 

با استفاده از مدل معاادالت   ≥ P 01/0داری  امعندر سطح های تحقیق  در اين قسمت فرضیه

را در حالات تخماین    2مدل ساختاری پژوهش 1 شکل .گیرد ميمورد آزمون قرار  ساختاری

مدل ساختاری  ةآمد دست همعناداری ضرايب و پارامترهای ب 9 شکل. دهد نشان مياستاندارد 

هاا از   آمده زماني معنادارند که مقدار آزماون معنااداری آن   دست هضرايب ب دهد. را نشان مي

مقادير ضارايب   2تر باشد. همچنین در جدول  کوچک -31/2تر و از عدد  بزرگ 31/2عدد 

 مسیر به صورت کامل آورده شده است.

 
 مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد .2 شکل

 

                                                                                                                                        
؛ : امنیات روانشاناختي  A.Ravani؛ های شغلي : ويژگيV.Shoghli؛ : شخصیت تیميSh.Timi راهنمای شکل:. 2

R.Tashimgera؛ گرا : رهبري تسهیمT.Danesh؛ : تسهیم دانشTavanmandsazi؛ : توانمندسازيKhalaqiat: 

 وانشناختير ة: سرمايS.Ravanshenakhti؛ : رفتار شهرونديR.Shahrvandi؛ خالقیت
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 مدل ساختاري ةآمد دست هارامترهاي بمعناداري ضرايب و پ .3 شکل

 معناداري ضرايب مسیرها .4جدول 

 نتیجه
سطح 

 داري امعن
 tمقدار 

ضریب 

 مسیر
 فرضیه مسیر

 اول گرا شخصیت تیمي بر رهبری تسهیمثیر أت 032/0 201/2 031/0 رد

 دوم گرا های شغلي بر رهبری تسهیم ويژگيثیر أت 22/0 11/1 002/0 تايید

 سوم گرا امنیت روانشناختي بر رهبری تسهیمثیر أت 11/0 12/1 002/0 تايید

 - 012/0 13/2 031/0 رد
بر  کنندگي امنیت روانشناختي نقش تعديلثیر أت

 گرا ی تسهیمهای شغلي و رهبر بین ويژگي ةرابط
 چهارم

 پنجم گرا بر تسهیم دانش رهبری تسهیمثیر أت 121/0 211/21 002/0 تايید

 ششم سازیگرا بر توانمند رهبری تسهیمثیر أت 122/0 13/21 002/0 تايید

 هفتم روانشناختي ةسرمايگرا بر  رهبری تسهیمثیر أت 122/0 293/29 002/0 تايید

 هشتم گرا بر خالقیت رهبری تسهیمثیر أت 122/0 39/29 002/0 تايید

 نهم دیگرا بر رفتار شهرون رهبری تسهیمثیر أت 102/0 392/22 002/0 تايید
 

شخصایت تیماي بار    ثیر أتا در مورد  شده محاسبه tکه مقدار از آنجا  ،2بر اساس جدول 

های شاغلي   بین ويژگي ةرابطکنندگي امنیت روانشناختي بر  گرا و نقش تعديل رهبری تسهیم

از  ،شود. ساير فرضیات رد مي چهارم و اول ةفرضی ،است 31/2گرا کمتر از  ی تسهیمو رهبر

 شوند. مييید أت ،است 31/2تر از  بزرگ t آنجا که مقدار
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 بررسي کيفيت مدل ساختاري

 CV-Redundancyبرای بررسي کیفیت مدل ساختاری از شاخه وارسي اعتبار افزونگي ياا  

Qيا همان ضريب 
هاای   بیني مادل در ساازه   قدرت پیش. اين معیار (1استفاده شد )جدول  2

متغیرهاای   هماة وارساي اعتباار افزونگاي     کند. از آنجا که شااخه  زا را مشخه مي ندرو

يعناي   .مدل سااختاری از کیفیات مناساب برخاوردار اسات      است، یرمنفيغمکنون وابسته 

 بیني متغیر وابسته را دارند. متغیرهای مستقل توانايي پیش

 مقادير شاخص وارسی اعتبار افزونگی .5جدول 

Q2  1یا-SSE/SSO SSE SSO متغیر 

 صیت تیميشخ 95190000 95190000 0

 های شغلي ويژگي 25911000 25911000 0

 امنیت روانشناختي 25221000 25221000 0

 گرا رهبری تسهیم 95113000 15132201 101/0

 تسهیم دانش 95190000 15231122 101/0

 توانمند سازی 95113000 15333220 210/0

 روانشناختي ةسرماي 35321000 35231132 033/0

 خالقیت 95190000 95000239 239/0

 رفتار شهروندی سازماني 95339000 95122323 210/0

 

نشاده اسات، مادل نهاايي     يید أتگرا  ها بر رهبری تسهیم آنثیر أتبا حذف مسیرهايي که 

 .است   2 شکلپژوهش به صورت 
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 مدل ساختاري نهايی ةآمد دست همعناداري ضرايب و پارامترهاي ب .4شکل 

 بحث و نتيجه

گارا   تبیین و بررساي مادل پیشاايندها و پساايندهای رهباری تساهیم      پژوهش حاضر با هدف 

 و امنیات  ،هاای شاغلي   شخصایت تیماي، ويژگاي    بدين منظاور متغیرهاای  صورت پذيرفت. 

 روانشاناختي  ةسارماي ، توانمندساازی،  و متغیرهای تسهیم دانش پیشايند ه منزلةروانشناختي ب

در نظار گرفتاه شاد. همچناین     پساايند   ه منزلةازماني بار شهروندی سو رفت ،جمعي، خالقیت

هاای شاغلي و رهباری     باین ويژگاي   ةرابطا گر در متغیار تعاديل   ه منزلاة امنیت روانشناختي ب

شخصایت تیماي   ثیر أتهای پژوهش، معنادار بودن  گرا در نظر گرفته شد. بر اساس يافته تسهیم

( 1003) 9بال  و( 1023) 1و دلاوبن  2هاچ اين يافته با تحقیقات .نشديید أت گرا بر رهبری تسهیم

 رشخصایت تایم با   که بیان کردند ( 1001) 2و همکارانش هیلفها و با پژوهشدارد خواني هم

ياک   مطارح نمودناد  ( 1001) شیل و همکااران هفها. است مغاير داردثیر أتگرا  رهبری تسهیم

ثیر أتا هاای کااری    زمینه ن است اين باشد که در برخياول ممک ةفرضینشدن يید أتدلیل برای 

يا اينکاه  و کنند  تر از عوامل شخصیتي عمل مي قویگرا  رهبری تسهیم بر ايجادعوامل محیطي 

                                                                                                                                        
1. Hoch 

2. Dulebohn 

3. Bell 

4. Halfhill et al 
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 ماثالً  ؛(Whild 2015) قارار دهناد  ثیر أتا بین شخصیت و رهبری را تحات   ةرابطساير متغیرها

 هني  و نیز میزان توانايي افراد )توانايي ،صیه اولويت به کارهای تیميگرايي، میزان تخ جمع

هاای شخصایتي از    نسابت باه ويژگاي    های گروهي یتلدر فعا ((Bell 2007) و هوش هیجاني

ثیر أتا اولويت باالتری برخوردار باشاند کاه البتاه نیازمناد مطالعاه و پاژوهش بیشاتر اسات.         

يیاد  أيکي ديگر از پیشايندهای مورد مطالعاه ت  منزلة هبگرا  های شغلي بر رهبری تسهیم ويژگي

 .سات همسو( 1022) 9و گوپتا 1هانزو ( 1009) 2و همکارانش هاوتون با تحقیقیجه نت اين. شد

( 1022)هانز و گوپتاامنیت روانشناختي بود.  يیدأتآخرين مورد از پیشايندهای مد نظر و مورد 

گارا در تایم از طرياق امنیات      باین رفتارهاای ياادگیری فاردی و رهباری تساهیم       ةرابطا نیز 

باا  ديگر بیشاتر شاود و    کردند. بدين ترتیب چنانچه اعتماد معلمان به يکيید أت را روانشناختي

گرا در مادارس و   وان انتظار تحقق نقش رهبری تسهیمت ند ميآسودگي نظرات خود را ابراز کن

دهاد   نیاز نشاان ماي   ( 1022) 1و گارات  2باينفلد پژوهشن را داشت. منفعت بردن از مزايای آ

هايشان ساطح انگیازش    توانايي زمینةدر  نفس اعضا وجود فضای امن رواني در تیم و اعتمادبه

ردشده در ايان   ةفرضیدومین  سازد. گرا را تسهیل مي و رهبری تسهیم دهد مياعضا را افزايش 

هاای شاغلي و رهباری     باین ويژگاي   ةرابطا گری امنیت روانشاناختي بار   تعديلثیر أتپژوهش 

هاانز و   پاژوهش باا   ن يافتاه ايبود که با اختالف اندکي مورد پذيرش قرار نگرفت. گرا  متسهی

 .مغايرت دارداند  دهکريید أتامنیت روانشناختي را  لگرتعدينقش که ( 1022)گوپتا 

يیاد  أتگرا بر تساهیم داناش حااکي از     رهبری تسهیمثیر أت های اين مطالعه در مورد يافته

خاود قائال باه آن بودناد کاه       ةمطالعا نیاز در  ( 1029)  3و هاگل 1ماتل مربوطه بود. ةفرضی

( 1029) 2هاناگ  . همچناین دشو ميگرا سبب ايجاد بستری برای تسهیم دانش  رهبری تسهیم

گارا و   رسید کاه تساهیم داناش رابا  باین رهباری تساهیم       در تحقیقات خود به اين نتیجه 
                                                                                                                                        
1. Houghton et al 

2. Hans 

3. Gupta 

4. Bienefeld 

5. Grote 

6. Muethel 

7. Hoegl 

8. Huang 
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بین اعضای گاروه باا    ارتباطاتشود میزان  موجب مي گرا تسهیمرهبری يادگیری تیم است. 

هاا   باین آن میزان تسهیم دانش اين وضعیت سبب افزايش  ةتوسعو  ديگر افازايش ياباد يک

مطالعاه باود کاه    گرا در ايان   رهبری تسهیم توانمندسازی اعضای تیم ديگر پسايند .شود مي

ر زمیناة توزياع   در تحقیقاات خاود د  ( 1021) 2و همکارانش گريل قرار گرفت.يید أتمورد 

های توزيعي و تساهیمي نقاش ماؤثری در افازايش      دريافتند که سبک ها ها و مسئولیت نقش

کاه دارای   رهبراناي  کناد  مطارح ماي  ( 1002) 1پیارس همچنین  .کند توانمندی اعضا ايفا مي

های تسهیمي و توزيعي هستند امکان افزايش توانمندی افراد را بیشتر از رهبراناي کاه    سبک

نفاس بیشاتری    . افراد با توانمندساازی بااال اعتمادباه   کنند های متمرکز دارند فراهم مي سبک

از قادرت   کنناد و  کاار انتخااب ماي    دادن بهترين شیوه را برای انجاام دلیل همین به  .دارند

ری کاه سابک رهبا    دريافات  نیاز  (1001نیاز برخوردارناد. ساوم  )    پذيری بیشتری باقانط

ها درون مدرسه منجر به توانمندسازی افراد  ها و مسئولیت گرا با توزيع و پخش نقش تسهیم

( 1029و همکاارانش )  Yassini .دشاو  و در نهايت منجر به عملکرد شغلي باالی معلمان مي

 در رابطه با توانمندسازی افراد خود بهتار رهبران دموکراتیک د دنکربیان خود  ةمطالعیز در ن

ثیر أتا اين مطالعه يید أتکنند. يکي ديگر از فرضیات مورد  از رهبران غیردموکراتیک عمل مي

گارا باا افازايش     روانشناختي جمعي است. رهبری تسهیم ةسرمايگرا بر  مثبت رهبری تسهیم

کناد، اطالعااتي دقیاق و واقعاي در      ساتفاده ماي  روانشناختي از مشارکت کارکناان ا  ةسرماي

هااايي را باارای  فرصااتو دهنااد،  تیااار کارکنااان قاارار ماايخصااوص تحقااق اهااداف در اخ

 ةسارماي ری از ح بااالت وساازد. کارکناان باا ساط     پذيری و رشد کارکنان فراهم ماي  مسئولیت

 9وا العاتمط بافته اين يا .دهندکاری خود را افزايش  تتوانند تعامال روانشناختي جمعي مي

افرادی که  ها به زعم آن. سوست م( ه1022) 1و همکارانش واالمبواو ( 1021) 2و کورمیکن

اجتمااعي    گروهاي و مشاارکت   ليي برخوردارناد تواناايي تعاما   االروانشناختي ب ةسرماياز 

                                                                                                                                        
1. Grille Et Al 

2. Pearce 

3. Wu  

4. Cormican 

5. Walumbwa et al 
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 دبايا هستند،  سازماناصلي  های که معلمان دارايي ،بنابراين در محی  مدارس. دبیشتری دارن

ايان   کارد. زيارا  کید أتها  روانشناختي آن ةسرمايگرا بر رشد  با تکیه بر سبک رهبری تسهیم

مثبات  ثیر أتا  گاذارد.  مثبات بار جاای ماي    ثیر أتها  سرمايه به میزان قابل توجهي بر رفتار آن

اين  ت.قرار گرفيید أتديگری بود که مورد  ةفرضیگرا بر بروز خالقیت اعضا  رهبری تسهیم

مديران باا اساتفاده از سابک رهباری     است. ( 1021) وا و کورمیکن سو با مطالعات يافته هم

برای بیان را توانند شرايطي را فراهم کنند تا معلمان احساس کنند آزادی الزم  گرا مي تسهیم

مدرساه   ابطه بادر ر هايشان را گونه خطری ايده توانند به دور از هر نظرات خود دارند و مي

هاای    محای شاود. بناابراين    مناسب سازماني مانع بروز خالقیت معلمان مينا بیان کنند. جوّ

 معلماان  های بروز خالقیات  باز و حمايتگر حرکت کنند تا زمینه به سوی جوّ دباي آموزشي

وری و کیفیات   ش بهاره باعاث افازاي   ناو  طرحاي  و فکر ةارائ با معلمان خالق. دشوفراهم 

بر عملکرد پذير و مشتاقانه دنبال کسب تجارب جديد هستند که اين  سکري ها آن. شوند مي

گارا در ايان مطالعاه     آخرين پسايند رهبری تسهیم .گذاشتمثبت خواهد ثیر أتکلي مدارس 

 2خساانه  ةمطالعا  سو با نتاايج  نتیجه همقرار گرفت. اين يید أترفتار شهروندی بود که مورد 

مناادی از معلمااان باا     توجه به شراي  محصور بر مدارس کشاور، بهااره   با است.( 1022)

ان حساسایت  شاود معلما   اين امر سبب مي. رفتار شهروندی سازماني باال بسیار حیاتي است

ها و دانش خود داشته باشد و احساس مسئولیت بیشتری در قبال وظايف  بیشتری به دانسته

دی ساازماني افازايش اعتمااد و    شاهرون  شارط اصالي بهباود رفتاار    . بکنناد آموزشي خود 

هاايي   و رفتار شهروندی در محای   استگیری احساسات مشترک میان فرد و سازمان  شکل

 شود. افراد وجود دارد بیشتر ديده مي که رواب  بهتری میان مديران و

 پيشنهادهاي کاربردي

ربردی برای تساهیم  کا هایپیشنهادشده در اين مطالعه،  اکثر فرضیات مطرحيید أتبا توجه به 

قدرت و مسئولیت بین مديران مدارس و معلمان و بهبود وضعیت رفتار و عملکرد معلماان  

 شود: و مدارس پیشنهاد مي

                                                                                                                                        
1. Khasawneh 
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  کاه بارای هماه     چنان ،معلمان در مورد سبک رهبری مد نظر در مدارسدن کرآگاه

جلساات  روشن باشد که سرپرست گروه خواهان به مشارکت طلبیادن معلماان در   

اختیاارات   ةارائا اجرای امور مادارس و  چگونگي  بارةها در انديشي و ساير هم شورا

 ةتوساع  بارةهای آموزشي و توجیهي در توان دوره هاست. بدين منظور مي الزم به آن

باه منظاور    ،کارهای انگیزشاي مناساب  و با ايجاد سازود کرمان برگزار ای معل حرفه

هاا را از مزاياای ايان     مختلاف، آن در جلسات  ،گرا تقويت رفتارهای رهبری تسهیم

 .ساختتغییرات مطلع 

       ايجاد محیطي ايمن از نظر روانشناختي برای افازايش رغبات معلماان باه صاحبت

رياازی، تعیااین اهااداف،  مشااارکت در برنامااه، هاپیشاانهادنظاارات و  ةارائااکااردن و 

و  ،هاای مناساب ارتباااطي   گیاری، ايجااد کانااال   گاذاری فراينااد تصامیم   اشاتراک  باه 

 آکنده از اعتماد و احترام متقابل.سازی فضايي  مفراه

 از طرياق  مادارس  هاای راياج   گیری استفاده از تجربیات شخصي معلمان در تصمیم 

 ها متناسب با سطح توان ايشان. به آن اختیارتفويض 

 و اسااتقرار تااری باارای هااای آتااي الگوهااای جااامع شااود در پااژوهش پیشاانهاد مااي 

. دشاو ر طراحي و تادوين  گرا در کشو بری تسهیمرفتاری ره ةتوسعو سازی  نهادينه

آفارين،   توانند متغیرهای ديگار مانناد رهباری عماودی، رهباری تحاول       محققان مي

اناداز   هبری، ماهیت کاار، تناوع تیماي و چشام    پاداش، سیستم بازشناسي، آموزش ر

ر ايان،  . عالوه با کنندرا بررسي گرا  ها بر رهبری تسهیم آنثیر أتو چگونگي  مشترک

را ينادی  افرشاناختي ياا   روان ةپیچیدسي متغیرهای میانجي ممکن است مکانیسم برر

شاود. ابعااد    گرا میان اعضای تیم ماي  رهبری تسهیم ةتوسعکه منجر به مشخه کند 

 بگذارد.ثیر أتگرا  فرهنگي نیز ممکن است بر رهبری تسهیم

 شانهاد  گرا در مدارس پی رهبری تسهیم اجرایتر چگونگي  همچنین برای درک عمیق

های آمیخته )کیفاي و کماي( باا ابازار      روش کیفي يا روش هايي با شود پژوهش مي

 صورت پذيرد. تر آوری اطالعات عمیق معجبه منظور  مصاحبه
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 منابع
تأثیر رهبری توزيعي مديران بار تعهاد   »(. 2931) بخش فرح ؛ سمیهپي نیک رسولي، سمانه؛ ايرج

 ،«آباد زماني در مدارس مقطع ابتدايي شهر خرمنفس سا سازماني معلمان با میانجیگری عزت

 .291 ا 201 ، صه2ش  ،20 د ،های آموزشي ريزی در نظام مديريت و برنامه

ساکوت،   بررساي روابا  جاوّ   »(. 2931) ارمنادني  ؛ ماريم مختااری  رضا؛ سهیال شمس مورگاني، غالم

 .12 ا 3 ، صه1 ش ،29 د ،نوين تربیتيانديشة  ،«احساس امنیت رواني، رفتار سکوت سازماني

متقابال رهباری اشاتراکي باا      ةرابطا »(. 2931) دلاوی  محمدی فرادنبه، محمد؛ محمدرضاا  ملک

های نفو  نرم و سخت بر اساس مدل کارسون )مورد مطالعاه: کارکناان  وب آهان     تاکتیک

، 11ش  ،2د ، (گذاری عمومي در ماديريت )رساالت ماديريت دولتاي     مشي خ  ،«(اصفهان

 .29 ا 32 صه

سابک رهباری تاوزيعي باا      ةرابطا »(. 2931) نژاد قايني ؛ زهراکاشانیان زاده، ناصر؛ ملیحه ناستي

 ،92، ش 3 د ،و ساازماني  شاغلي  ةمشااور  ،«بیني تحصایلي دبیاران   عملکرد شغلي و خوش

 .291 ا 203 صه

نقش سبک رهبری توزيعي مديران »(. 2931) ياسیني ؛ طاهرهعباسیان ياسیني، علي؛ عبدالحسین

رهیاافتي ناو در    ،«ياک مادل   ةارائا شهر مهران:  ةمتوسطبر عملکرد شغلي معلمان مدارس 

 .10 ا 91 ، صه2، ش 2، س مديريت آموزشي
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