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اطالعات بخش کیفی از نرمافزار Maxqdaاستفاده شد .جامعهی آماری تحقیق اعضای هییأت علمیی و
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عضو نقشهای متمایز بازی میکنند ،ولی همیه اعضیاء بیا

مقدمه
بس ییاری از مسییؤوالن و تصییمیمگیرنییدگان سیاسییی،

هم کار میکنند .این حس یک چارچوب پویا و غیر خطی

اقتصادی ،فرهنگی و اجتمیاعی در سراسیر دنییا ،توسیعه و

را در مورد چگونگی تعام افراد و رویدادها در سیازمانهیا

پیشرفت جوامع را در گرو توسعه و پیشرفت نظام آموزشی

فراهم میکند (انزینگا و همکاران.)2018 ،

آن میدانند (طیالبی و همکیاران .)1396 ،امیا در شیرایط

مدیران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در برخیورد

پیچیده امروز نظام آموزش عالی نسبت به سایر سازمانهیا

با چالشهای آموزشی و اثربخشی خود نیازمند اسیتفاده از

از ویژگیها و شرایط متفیاوتی برخیوردار اسیت ،کیه نیو

ابزاری به نام رهبری تیوزیعی هسیتند .اسیتفاده از سیبک

رویکرد مدیریت و رهبری در آنها بایید متفیاوت بیا سیایر

رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی امکان بهرهبرداری از

سازمانها باشد.

دانییش و تخص ی  ،اسییاتید و اعضییاء هیییأت علمییی را در

مطالعات نشان داده انید کیه موفقییت سیازمانی در گیرو

برخورد با این قبی مسائ بهصورت حیداکثر فیراهم میی

رهبری اثربخش است .و ایین امیر در کلییه سیازمانهیا از

آورد .در دانشگاهها و مؤسسات آمیوزش عیالی ،گیروههیای

جملیه مراکیز دانشیگاهی صیادق اسیت .در حیال حاضیر

مختل آموزشی با اعضاء هیأت علمی و اسیاتید متفیاوتی

به منظور تغییرات در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههیا،

وجود دارد ،که در صورت وجیود سیبک رهبیری تیوزیعی،

بر نقش رهبری کارآمد و اثیربخش بیهعنیوان ییک عنصیر

مسائ از دیدگاهها و ابعاد مختل از جنبههای آنها میورد

کلیدی برای ایجاد تحوالت خالقانه در امر آموزشی تأکیید

بررسی قرار میگیرد و متناسب با آنهیا تصیمیمات اتخیا

مییگیردد (زیتیار  .)2014،بیه بییانی دیگیر ،نقیشهیای

میگردد .هینس ( )2014بیان میدارد که رهبری توزیعی

مدیریتی ،دیگر در برابر چالش های نوین آموزشیی کیافی

با مشیارکت ییک مجموعیه متنیو از رهبیران در سراسیر

نبوده و مدیران بدون تردید در این موقعیت پر از چالش،

محیط دانشگاه ،مسؤولیت پذیری بیشتری را برای دانشگاه

نیازمند ابزاری با عنوان «مهارت رهبیری کیردن» هسیتند

بهعنوان ییک کی و ییک سیسیتم تعیادل و قیوا (منظیور

(سیوریم و هلم برگ .)2017 ،رهبری در آموزش عالی بیه

جلوگیری از جمع شیدن و انحصیار قیدرت در ییک گیروه

عنوان استفاده مؤثر از منابع موجود ،سیستمها و روشهای

خاص) در بین رهبران متخص

بیه ارمغیان خواهید آورد.

موجود برای دستیابی به اهداف دانشگاه و اجیرای وظیای

بهگونه ای که اگر بهدرستی اجرا شود ،میتواند گامی مهیم

آن تفسیر میشود (حسنی و نعمتی.)1395 ،

در آمادهسازی دانشگاهها برای برآورده ساختن چالشهیای

مییدیران آموزشییی باییید دارای یییکسییری ویژگیییهییا و

آینده فراهم آورد (هینس.)2014 ،

صالحیت های حرفه ای از جمله دانش ،تخصی  ،تجربیه و

رهبری توزیعی ،کارکنیان را بیهعنیوان اهیرمهیای تحقیق

مهارت در حرفه ،به عالوه اخالق و ارزشهیای اجتمیاعی و

اهداف در نظر میگییرد بیهگونیه ای کیه خودشیان ،تیوان

جهانی مانند تعهد ،مسؤولیتپذیری ،درستکاری ،دلسوزی،

تصمیمگیری صحیح و تشخی

نحوه انجام امیور را دارنید

بخشش و احترام به دیگران ،باشند (فراهیانی و همکیاران،

(لیو و همکاران .)2018،

 ،)1393و خود را نسیبت بیه حرفیه کارکنیان و معلمیان،

بنابراین با توجه به عنایت به نقشِ محوری نظیام آمیوزش

شاگردان و جامعه ،مسئول بدانند (احمدی.)1392 ،

عالی برای توسعه و پیشرفت و گسترش علم ،و بیا در نظیر

در سازمان های آموزشی مانند موسسات آموزش عالی نییز

گرفتن این نکته که برخورداری از سبک رهبری توزیعی با

رهبری توزیعی بهعنوان رویکردی مؤثر در مدیریت گزارش

تسهی فرآیندهای تصمیمگیری جمعی و گروهی میتواند

شده است (هالووی و همکیاران .)2018 ،رهبیری تیوزیعی

محیطیی امین شیام اعتمیاد بیین مسیئوالن ،اسیاتید و

به عنوان یک صورت فلکی تعری میشیود کیه در آن هیر

دانشجویان را در مؤسسات آموزش عالی و دانشیگاههیا بیه
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وجود آورد ،یک مسأله اساسی است کیه ایین پیژوهش در

بهدستآمده از مصاحبههیا ،از روش تجزییه و تحلیی داده

راستای آن شک گرفتیه اسیت ،تیا مبتنیی بیر آن الگیوی

بنیاد استفاده شد .در این روش پس از مطالعه دقیق متون

سبک رهبری توزیعی را برای نظام آموزش عالی ( بیهطیور

پیاده شده از مصاحبه ،مفاهیم حاص از آن استخراج و بیه

خاص در دانشگاه فردوسی مشهد) طراحی نماید .لذا ایین

هرکدام یک کد اختصاص داده شد .سرس مفیاهیم مشیابه

پژوهش با درک این موضو بر آن است تا ضمن واکاوی و

شناسایی و با ترکییب آنهیا کیدهای فرعیی تیدوین شید.

ییک

چنین اقدامی برای همه مصاحبهها انجام شد و در صیورت

مدل جامع و متمرکز ،به بررسی وضعیت رهبری توزیعی و

وجود گویههایی با مضامین مشابه در مصاحبههیای قبلیی،

مؤلفههای آن نیز در دانشگاه فردوسی مشیهد بریردازد .تیا

از کدهای قبلیی اسیتفاده شید .سیرس بیر اسیا

تمیامی

ضمن برطرف کیردن مسیأله فقیدان الگیویی کیاربردی در

کدهای فرعی شناسایی شده در ک مصیاحبههیا ،دسیته-

شناخت مؤلفههای سبک رهبری توزیعی در نظام آمیوزش

بندی کلیتری انجیام گرفیت و کیدهای اصیلی شناسیایی

عییالی ،وضییعیت عملکییرد دانشییگاه فردوسییی بییر اسییا

شدند .بیرای تجزییه و تحلیی اطالعیات بخیش کیفیی از

مؤلفه های شناخته شده از سیبک رهبیری تیوزیعی میورد

نرمافزار Maxqdaاستفاده شید .جیدول ( )1مشخصیات

اندازهگیری و بررسی قرار گیرد.

کلی خبرگان را نشان میدهد.

مواد و روش ها

جامعة آماری تحقیق شام اعضای هیأت علمی و خبرگان

شناسایی مؤلفههای سبک رهبری توزیعی بیر اسیا

در این پژوهش ،از روش کیفی برای تجزییه و تحلیی

دانشگاه فردوسی مشیهد اسیت کیه در حیوزه پیژوهش و

دادهها استفاده میشود .برای تحلی کیفی از روش تجزیه

مدیریت حضور فعال دارند .نمونهبرداری بهصورت نظری و

و تحلی موضوعی و محتوایی اسیتفاده مییشیود .در ایین

به تعداد 16نفر بیود کیه بیا اسیتفاده از روشهیای غییر

نظرییه ییا نظرییههیای

احتمالی قضاوتی و گلوله برفی انجیام شید .دلیی انتخیاب

موجود پرداخته نمیشود ،بلکه پژوهشگر به طرح سیؤال و

تعداد  16نفر بهعنوان حجم نمونه آماری در ایین پیژوهش

یا سؤاالت پژوهش میپردازد و برای یافتن پاسخ آنها گام

به روش اشبا نظری در ایین تحقییق و ارائیه مؤلفیههیای

دادههای واقعی به

تکراری توسط نخبگان مورد مصاحبه قرار گرفته شده میی

روش به تدوین فرضیه بیر اسیا

در میدان پژوهش میگذارد تا بر اسا

ارائییه نظریییه برییردازد .بییرای تجزیییه و تحلی ی اطالعییات

باشد.

جدول  .1جزئيات مصاحبهشوندگان پژوهش حاضر
مسئوليت سازمان

حوزه تخصصي

مرتبه علمي

رديف
.1

رياست دانشکده

علوم تربيتي و روانشناسي

دانشيار

.2

معاونت اداری و مالي

علوم اداری و اقتصادی

دانشيار

.3

عضو هيأت علمي

گروه مديريت

استاد

.4

عضو هيأت علمي

گروه مديريت

استاد

.5

عضو هيأت علمي

گروه مديريت

دانشيار

.6

عضو هيأت علمي

گروه مديريت

دانشيار

.7

عضو هيأت علمي

گروه مديريت

استاد يار

.8

عضو هيأت علمي

گروه مديريت

استاد يار

.9

عضو هيأت علمي

گروه مديريت

دانشيار

.10

عضو هيأت علمي

گروه مديريت

دانشيار

.11

رياست دانشکده

گروه مديريت

دانشيار

.12

عضو هيأت علمي

گروه مديريت آموزشي

استاد
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.13

عضو هيأت علمي

گروه مديريت آموزشي

استاد يار

.14

عضو هيأت علمي

گروه مديريت آموزشي

استاد يار

.15

عضو هيأت علمي

گروه مديريت آموزشي

استاد يار

.16

عضو هيأت علمي

گروه مديريت آموزشي

استاد يار

مطالعه کیفی) در قالب مدل مفهومی ارائیه مییگیردد .در

یافتهها
تاکنون دو مرحله بیرای دسیتیابی بیه الگیوی نهیایی

نهایت با توجه به مبانی نظری و خروجی حاص از نرمافزار

پژوهش انجییام گرفتییه اسییت .ابتییدا و در مرحلییه اول

بخییش کیفییی  23مؤلفییه بییهعنییوان متغیرهییای پییژوهش

محقق با بررسیی گسیترده ادبییات پیژوهش ،متغیرهییای

شناسایی و بر اسا

میرتبط بیا موضیو پژوهش و الگیوی اولیییه را شناسیایی

در این قسمت ابتدا کدگذاری باز مورد بحث قیرار گرفیت.

نمییود سییرس در مرحلییه دوم ،محقییق بییه مطالعییه کیفییی

در این مرحله ،مقولهها ،مفاهیم و شاخصهها احصاء شیدند.

مصیاحبههیای عمییق انجیام شیده بیا

سرس ،کدگذاری محوری و کدگیییذاری انتخیییابی بحیث

اعضای هیأت علمی و خبرگان دانشگاه فردوسی مشهد نیز

شد .در مرحله کدگذاری شیرایط محیوری ،شیرایط علیی،

متغیرهایی بیه الگیوی اولیه افزوده شد .در ایین بخیش از

شرایط مداخلهگر ،راهبردهیا ،پیامیدها و شیرایط بسیتر بیا

پژوهش ،با جمعبندی دو روش مذکور (بررسیی ادبییات و

بهرهگیری از نتایج مرحلهی کدگذاری باز بررسی شدند.

پرداخت و بر اسا

آنها مدل اولیه پژوهش ارائه گردید.

جدول .2مقوالت و مفاهيم احصاء شده مرحله کدگذاری باز مصاحبههای انجام شده

رديف

مقوله

رديف

مفاهيم
رهبری با نفوذ بر ديگران تحقق مي يابد و نفوذ نيز از

1

خصوصيات تيم

قدرت سرچشمه ميگيرد ،تبيين کردن چشمم انمداز

رهبری

سازمان ،فراهم کردن اطالعات ،فراهم کردن دانش

مقوله
ارتباطات نهادی

13

درحوزة نظام
آموزش عالي

و متدهای مورد نياز برای دسترسي به آن

مفاهيم
استفاده کارکنان از تجهيزات الکترونيکي برای
ارتباطات خود

يک تيم به تعداد کمي از افراد گفته مميشمود کمه
دارای مهارت های تکميل کنندهی يکمديگر بموده و
2

کار گروهي

دارای مقاصد ،اهداف ،و رويکردی مشترک اند که بر

نگرش مديران
14

مبنای آنها به هم پيوند ميخورند و به يکديگر تکيه

ارشد نظام
آموزش عالي

توجه به شايستگي محوری بين پرسنل ،نگرش نسبت
به مديريت دانش در سازمان

ميکنند
جو اخالقي نشانگر درک افراد از سازمانشان است و

3

جو اخالقي و

بر نگرش و رفتار آنها تأثير ميگذارد ،جو اخالقمي

حمايتهای

خصوصيت يک سازمان را ارائه ميدهد و در واقم

اجتماعي

15

متغيری سازماني است که ميتواند اوضاع کماری را

رفتار سياسي در
سازمان

شايعهپراکني ،الاباليگری به هنگام کار (مثل سوت
زدن) ،نشت اطالعات محرمانه درباره فعاليتهای
سازمان

تغيير دهد و يا بهبود بخشد

4

يادگيری
سازماني

فرصتهای موجود برای سازمان را نشان دهد ،بلند

در اختيار داشتن سيستمهما و فراينمدهايي بمرای
برقراری يادگيری و انتشار آن در سمازمان ،ارزش

16

قائل شدن برای يادگيری

چشمانداز و
مأموريت سازمان

5

تجارب رهبری

عملکرد ،صداقت ،رقابت ،روحيمه کمار گروهمي،

موجمود ،

17

فرهنگ سازماني

آگاهي از امور و عملکرد هوشيارانه.

6
7

تصميمگيری
مشارکتي
حمايت همهجانبه

رضايت شغلي ايجاد نمايد ،استانداردهای بااليي را
بنا گذارد ،مشوق يادگيری باشد

استفاده از تجارب شمرکت همای ديگمر در زمينمه
يادگيری شرکتي ،تعامل رهبر و شمراي

پروازانه باشد ،منحصربهفرد باشد ،در کارکنان

مشارکت دادن کارکنمان در تصمميمات سمازمان ،
تصميمگيری مشارکت رودررو
از حقوق گروههای آسيبپذير دفاع کند ،سياستهای

روحيه سمازماني ،نموآوری ،حمايمت ممديريت،
موفقيتهای فمردی ،وفماداری ،سمابقه تماريخي
سازمان

18

دموکراسي

19

تحوالت خالقانه

دموکراسي مشارکتي
نظريههای علمي ،اختراعات ،خالقيت و نوآوری
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در امور آموزشي

زيانآور را متوقف سازد

فرآيندی
کمبود نيروی انساني متخصص در اجرای نرمافزاری

مشارکت به صورت يک فرايند بمه سممت آزادی در

رهبری

8

انتخاب و تصميم گيری "احيای مشروعيت دموکراتيک

دموکراتيک

20

در فرايند سياسي "

مقابله با

و سخت افزاری فناوریهمای آموزشمي ،افمزايش

چالشهای نوين

هزينه همای آموزشمي در کوتماه ممدت ،فقمدان

آموزشي

برنامه های راهبردی و اعمال سليقه های فمردی در
بهکارگيری فناوریهای آموزشي

9

مشارکت اعضاء

داشتن فرصت برای کار کردن روی موقعيمت همای

در وظايف

چالشي ،امکان استفاده کارکنمان از مهمارت هما و

مختلف رهبری

21

تواناييهای خود در کار

ايجاد چارچوب
پويا و غيرخطي
تعامل افراد و

10

وجود تعامالت و ارتباطات عميمق بمين ذینفعمان

22

جلوگيری از

استراتژی اجتناب ،تقويت مشترکات کارکنان ،استفاده

انحصار قدرت در

از قممدرت(اجبار) ،بممهکممارگيری اسممتراتژی

يک گروه خاص

سازش(نرمي)

تسهيل
12

شهرت پژوهشي دانشمگاه ،بهمره وری پژوهشمي،
همکاری بينالمللي

نقش دانشگاهها
در جامعهای
دانشمحور

سازمان

11

دانشگاه

برجسته شدن

آموزش در دانشگاهها

رويدادها در

ارتقاء جايگاه

نسبت فارغالتحصيالن دکتری به اعضای هيئتعلمي،

تلقي فرهنگ به عنوان عامل ادامه حيمات انسمان،
عامل ايجاد بماور ،ارزش و هنجارهمای رفتماری
جامعه؛ فرهنگ و ترکيب خاص بخش های چهارگانه
اقتصادی سياسي ،نوآوری و نوسازی در فرهنمگ و
مناسبات اجتماعي
رسيدگي به امور جاری ،بهبمود وضمعيت موجمود،

23

بهرهوری

استفاده کارآمد از عوامل توليد ،سازوکار طراحمي

سازماني

مطلوب ،فرهنگسازی ،مرحله عاطفي کردن بهبمود
بهرهوری

مناظرهی استداللي ،تکنيک گروه اسممي ،تکنيمک

فرآيندهای

دِلفي ،تصميم گيری گروهي يکي از حقايق زنمدگي

تصميمگيری

سازماني است ،سيالسازیِ ذهن

جمعي

اسیییت 23 ،مقولیه

سیازهای مقولیههیا شیک ابتیدایی خییود را پیییدا کنیید.

همانطور که در جدول ( )2مشیخ

بنیادی بیرای تبییین و طراحیی الگوی رهبری توزیعی در

بیر ایین اسیا

سیعی خواهید شید که مقولههای میرتبط

نظام آمیوزش عیالی احصیاء شییده اسیت .ایین مقولیههیا

با همدیگر بهصورت مفص طبقهبنیدی شیده میورد بحیث

بهتنهایی نمیتواننیید حامییی معنیییایی خیییاص بییرای

قرار بگیرند .کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلی

طراحی مدل رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی باشیند.

در نظریهپردازی داده بنیاد است .هدف این مرحله برقراری

در این بخش ،بهعنوان یک مقدمه برای کدگذاری محوری،

رابطه بین مقولههای تولید شده در مرحلهی کدگذاری باز

تفسیر و تحلی مقولههای احصاء شده به شیوهای صیورت

است .طیی کدگذاری محییوری ،مقولییههای مسیییتخرج

خواهد گرفت که مرحله ابتدایی کدگذاری محیوری را هیم

از کدگییذاری بییییاز تحییییت  6دسییییته شییام مقولیییهی

پوشش بدهد .به عبارت دیگر ،سعی خواهد شید هیمزمیان

مرکیزی ،شیرایط علییی ،شیرایط مداخلییهگییر ،شییرایط

با تحلی مقولههای احصاء شده و مفاهیم مرتبط با آنهیا،

زمینهای (بستر) ،راهبردها و پیامیدها قیرار گرفتیهانید.

صورتبندی نظری مرتبط بیا میدل پییارادایمی و ارتبییا
جدول .3نتايج کدگذاری محوری مصاحبههای انجام شده
رديف

شراي

مقوله مستخرج شده

1

شراي زمينهای و بستر

فرهنگ سازماني ،مأموريت چشمانداز و اهداف

2

شراي علي

توسعه کار گروهي ،جو اخالقي

3

شراي مداخلهگر

حمايت همهجانبه ،بهبود قابليت رهبری ،تصميمگيری مشارکتي ،اعتماد

4

مقوله مرکزی

رهبری توزيعي در نظام آموزش عالي

5

پيامدها

تحوالت خالقانه در امور آموزشي ،مقابله با چالشهای نوين آموزشي ،ارتقاء جايگاه دانشگاه ،برجسته شدن نقش
دانشگاهها در جامعهای دانشمحور ،بهرهوری سازماني
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رهبری دموکراتيک ،مشارکت اعضاء در وظايف مختلف رهبری ،ايجاد چارچوب پويا و غيرخطي تعامل افراد و رويدادها
در سازمان ،جلوگيری از انحصار قدرت در يک گروه خاص ،تسهيل فرآيندهای تصميمگيری جمعي

کدگذاری انتخابی مرحله سوم و اصلی نظریهپیردازی داده

است .پیس از کدگیذاری دادههیا و ارتبیا برقیرار کیردن

نتایج کدگذاری بیاز و محیوری بیه

مقولههای احصاء شده با هم «نظرییه محیدود بیه واقعییت

ارائییه نظریییه میییپییردازد .کدگییذاری انتخییابی فرآینیید

خاص» ارائه شده است .چنین نظرییهای تنهیا مناسیب بیا

یکرارچهسازی و بهبود و پاالیش مقولیههیا اسیت بیه ایین

پدیده مورد مطالعه اسیت و نمییتوانید میدعی هییچ نیو

ترتیب که محقق با ایجاد یک آهنگ و چیدمان خاص بین

تعمیمی فراتر از یک پدیده خاص باشید .سیرس بیا بهیره-

مقولهها آنها را برای ارائه و شک دهی یک نظریه تنظییم

گیری از نظریه محدود به واقعییت احصیاء شیده ،دییاگرام

میکند .در این سطح سعی میشیود بیا کنیار هیم نهیادن

نظریه محدود به واقعیت خاص ارائه شده اسیت .در ادامیه

مقولهها حول مقوله محوری به منزله مضمون اصیلی ،ییک

الگوی رهبری توزیعی در نظیام آمیوزش عیالی بیا رویکیرد

روایت نظری برای پدیده ارائه شده و ضمن آن ،حول ایین

کیفی داده بنیاد (مورد مطالعه :دانشگاه فردوسیی مشیهد)

رشته اصلی ،بین مفاهیم و مقولیههیا ،ارتبیاطی نظیاممنید

در شک  1ارائه میشود.

بنیاد است که بر اسا

ایجاد شود.
در پژوهش حاضر بیا بهیرهگییری از ایین مفهیوم ،از عیدم
تحمی کدهای نظری بیه دادههیا اطمینیان حاصی شیده

شکل .1مدل رهبری توزيعي در نظام آموزش عالي
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یادگیری سازمانی سروکار دارد ،خود او باید ییاد بگییرد و

بحث و نتيجهگيری
اییین عصییر مبتنییی بییر قابلیییت پاسییخگویی ،رهبییران

رشد کند ،یعنی فرد در حال یادگیری مداوم باشد .که این

مجبورند تفکراتشان را تغییر داده و مهارتهای رهبیری را

امر با نتیایج پیژوهشهیای محمید و همکیاران ( )1395و

در سراسر آموزش عالی توسعه بخشند و از این طریق می-

انزینگا و همکاران ( )2018سازگاری دارد.

توانند مدل توزیعشدهای از اثربخشی آمیوزش عیالی را بیه

موضو دیگری که در حوزهی رهبری توزیع شده مطیرح

منصه ظهور برسانند .با توجه به نتایج پژوهش انجام شیده

ا

 ،بحث اعتماد است که خود نشیأت گرفتیه از فضیای

فرهنگ سازمانی یکی از ابعاد رهبری توزیعشده هسیت در

تعاملی و مبتنی بر همکاری حاکم بر دانشیگاه اسیت کیه

واقع در طول مسیر تیاریخی سیازمان شیک مییگییرد ،و

چارچوب رهبری توزیع شده را اعمال میکنند .به اعتقیاد

شام ارزشها ،اعتقیادات و هنجارهیای حرفیه آمیوزش و

پژوهشگران اعتمیاد ،مفهیومسیازی و تعیامالت اجتمیاعی

فرضییات،

مؤلفههای مهمی برای ترکیب اعمال رهبری توزیع شیده

اعتقادات ،ارزشها و عادتها و هنجارهای سیازمانی ماننید

هستند در واقع این مؤلفیه حیاکی از ارتباطیات افیراد در

تدریس میباشد .فرهنیگ سیازمانی بیر اسیا
اینکه کارکنان چگونه فکر احسا

و عم میکنند شیک

گروه و سازمان و بهنوعی نمایانگر شبکهی اجتماعی است

میگیرد .کیه ایین امیر بیا نتیایج پیژوهشهیای هیینس و

که در راستای ویژگی ظهور یافتگی رهبری توزییع شیده

همکاران( )2014همخوانی دارد.

میباشد .که این امر با نتایج پژوهشهای احمدی ()1392

در الگوی توزیعشده از رهبیری تصیمیمگییری از حالیت

و فراهانی و همکاران ( )1393سازگاری دارد.

سلسله مراتبی به الگوی دوجانبه انتقال مییابد ،چیون در

حمایت همهجانبه یکیی از کارکردهیای اصیلی رهبیری و

این شیوه از رهبیری اسیاتید در تصیمیمگییری مشیارکت

بهویژه رهبری توزیع شده است که هدف از آن کمک بیه

دارند .همچنین در این شیوه تصمیمگیری پشیت درهیای

افراد در داخ و خارج سازمان (مسائ شخصیی و حرفیه-

بسته کاهش مییابد و با ایجاد یک روند شیفاف دادههیای

ای) میباشد .بهطور کلی حمایت یکی از کارکردهای مهم

ورودی را از منابع مختل به دست میآورد کیه در نهاییت

رهبری است که مدیران میتوانند آن را در حیوزه کیاری-

به بهبود تصمیمگیری منجر میشود .تصمیمگیری شام

شان متناسب با شرایط توزیع کنند .که این امیر بیا نتیایج

مشییارکت دادن اسییاتید در اتخییا تصییمیمات دانشییگاه و

پییژوهشهییای طییالبی و همکییاران ( )1396و انزینگییا و

پاسخگویی در قبال انجام این تصمیمات میباشد ،تصمیم-

همکاران ( )2018سازگاری دارد.

گیری در دانشگاه باعث میشود که عالوه بر اعضای هیات

بهبود قابلیت رهبری این بعد به این نکته اشاره دارد کیه

علمی ،دانشگاه نیز در قبال پیشرفت تحصیلی دانشیجویان

رهبری دانشگاه چگونه تعری و ارائه میشود و چگونه بیا

و توسعه دانشگاه خود را پاسیخگو ببیننید .پیژوهشهیای

دیگران در فرایند رهبری ارتبا برقرار میکند .در فرایند

انجام شده توسط محمید و همکیاران ( ،)1395جعفیری و

رفتارهیای رهبیری تمیامی رهبیران دانشیگاه در فراینید

همکاران ()1396و لیو و همکاران ( )2018نیز این نتیجیه

رهبری ،با یکدیگر در ارتبا و همکاری متقابی هسیتند.

را تائید مینمایند.

که این امر با نتایج پژوهشهای محمد و همکاران()1395

توسعه کارگروهی ،جو اخالقی ،یادگیری که ابعاد رهبیری

 ،جعفییری و همکییاران()1396و لیییو و همکییاران()2018

توزیعی هستند بهطور مستقیم به بلوغ فکری و ارزشییابی

سازگاری دارد.

کارکنان مربو میشود .در واقع این بعد از رهبری بییان
میدارد که افزایش موفقیت دانشجویان نیازمند این است
که هر شیخ

بیالغی در دانشیگاه کیه بیا دانشیجویان و
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مالحظات اخالقی
پیش از شرو کار از شرکتکنندگان رضایتنامه
کتبی دریافت شد و از اطالعات شخصیی نمونیه
.آماری محافظت شد



.نتایج برای نمونه آماری تفسیر شد



مشارکت در پژوهش برای نمونه آماری بار مالی
.نداشت



.حق انصراف وجود داشت



. رازداری ی محرمانگی حفظ شد/حریم خصوصی



.از آسیب رساندن اجتناب شد



. از تبعیض اجتناب شد
جنبه اخالقی این مطالعه توسط کمیتیه اخالقیی دانشیگاه
آزاد اسیییییالمی واحییییید دهاقیییییان بیییییه شیییییماره
 بیییییهR.IAU.DEHAGHAN.REC.1397.001
.تأیید رسیده است
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Abstract: The purpose of this study was to design a distributed leadership model
in the higher education with quality data system at Mashhad Ferdowsi University.
The research method was qualitative and based on data theorization. Data collection
was performed by semi-structured interviews. Then Maxqda software was used to
analyze the qualitative data. Moreover, the statistical population of the study
included faculty members and experts of Mashhad Ferdowsi University, who were
active in research and management. The sample of study consisted of 16 individuals
who were selected using non-probability judgment and snowball method.
Afterwards, the results of the data analysis obtained from the interviews during the
open, axial, and selective coding process led to the development of distributed
leadership theory in the field of higher education, based on which 23 fundamental
categories for elaborating and designing leadership model, a distribution was made.
Managers' performance, not only in management practices but also in leadership
activities and leadership styles can have a positive impact on the effectiveness and
improvement of employee performance. One of these approaches was the
distributed leadership style of managers which helps managers and staff to
participate in formal and informal learning activities. Some of the most important
components identified in this study were: teamwork, leadership experiences,
Participatory decision making, democratic leadership, innovative developments in
education, the vision and mission of the organization and democracy were among
them.
Keywords: Distributed Leadership, Higher Education System, Ferdowsi University
of Mashhad.
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