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 بنياد  داده طراحی مدل رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی با روش
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 داده طراحی مدل رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی با روش کیفیی  پژوهش حاضر با هدف :چكيده

داده  یپیرداز هیی نظرکیفی و مبتنی بر  صورتبهروش تحقیق بنیاد در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 

بیرای تجزییه و تحلیی     . استفاده شد نیمه ساختاریافته هایبرای گردآوری اطالعات از مصاحبه .بودبنیاد 

 علمیی و  تأهیی  اعضای تحقیق آماری یه. جامعشداستفاده  Maxqdaافزارنرماطالعات بخش کیفی از 

 یربیردا نمونهداشتند.  فعال حضور مدیریت و پژوهش حوزهدر  که دانشگاه فردوسی مشهد بود خبرگان

 انجام برفی گلوله و قضاوتی احتمالی غیر هایروش از استفاده با که بود نفر16 تعداد به و نظری صورتبه

 بیه  انتخیابی،  و محیوری  بیاز،  کدگذاری فرایند طی هامصاحبه از آمدهدستبه هاینتایج تحلی  دادهشد. 

 23منجر شید کیه بیر مبنیای آن      یدر نظام آموزش عال یعیتوز یرهبر حوزهداده بنیاد در  یهنظر ایجاد

عملکیرد   شید.  صاءاح یآموزش عال در نظام یعیتوز یرهبر یالگو یو طراحی نیییبیرای تب ادییمقوله بن

یمی رهبیری   یهاسبکرهبری و  یهاتیفعالمدیریتی، بلکه در قالب  یهاروش در قالبمدیران، نه تنها 

یکردها، سبک رهبیری  ت داشته باشد. یکی از این رومثب تأثیر کارکنانبر اثربخشی و بهبود عملکرد  تواند

رسیمی و غیررسیمی در    صیورت بیه کنید تیا   کمیک میی   کارکنیان است که به میدیران و   توزیعی مدیران

 اندعبارتشناسایی شده در این پژوهش  یامؤلفه نیترمهم.برخی از آموزشی مشارکت نمایند یهاتیفعال

 اندازچشمبری دموکراتیک، تحوالت خالقانه در امور آموزشی، مشارکتی، ره یریگمیتصماز: کار گروهی، 

 .باشندیمسازمان از آن جمله  تیمأمورو 

 رهبری توزیعی، نظام آموزش عالی، دانشگاه فردوسی مشهد. واژگان کليدی:

 

 

 

 

 

 Email: mehdizirak45@gmail.com 
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 مقدمه

 ،یاسیییس رنییدگانیگمیو تصییم نوالؤاز مسیی یاریبسیی     

توسیعه و   ا،یی در سراسیر دن  یو اجتمیاع  یفرهنگ ،یاقتصاد

 ینظام آموزش شرفتیجوامع را در گرو توسعه و پ شرفتیپ

 طیامیا در شیرا   (.1396 ،)طیالبی و همکیاران   دانندیمآن 

 هیا سازمان ریبه سا نسبت ینظام آموزش عال امروز دهیچیپ

برخیوردار اسیت، کیه نیو       یمتفیاوت  طیها و شرایژگیاز و

 ریمتفیاوت بیا سیا    دیی ها بادر آن یو رهبر تیریمد کردیرو

 ها باشد.سازمان

 گیرو  در سیازمانی  موفقییت  کیه  انید  نشان داده مطالعات

از  هیا سیازمان  کلییه  در امیر  ایین  و .است اثربخش رهبری

در حیال حاضیر    .اسیت  قدانشیگاهی صیاد   جملیه مراکیز  

هیا،  آموزش عالی و دانشگاه مؤسساتتغییرات در  منظوربه

ییک عنصیر    عنیوان بیه  اثیربخش  و کارآمد بر نقش رهبری

کلیدی برای ایجاد تحوالت خالقانه در امر آموزشی تأکیید  

 هیای نقیش  دیگیر،  بییانی  (. بیه 2014، )زیتیار  گیردد یمی 

کیافی   شیی آموز های نوین برابر چالش در دیگر مدیریتی،

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

هسیتند  « مهارت رهبیری کیردن  »با عنوان  ابزاری نیازمند

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

های روشها و ثر از منابع موجود، سیستمؤم عنوان استفاده

وظیای   اهداف دانشگاه و اجیرای   دستیابی بهبرای  موجود

 (.1395 ،)حسنی و نعمتی شودتفسیر می آن

هییا و سییری ویژگییی مییدیران آموزشییی باییید دارای یییک  

تجربیه و   ،تخصی   ،ای از جمله دانشهای حرفهصالحیت

هیای اجتمیاعی و   مهارت در حرفه، به عالوه اخالق و ارزش

پذیری، درستکاری، دلسوزی، مسؤولیتجهانی مانند تعهد، 

 ،باشند )فراهیانی و همکیاران  ران، بخشش و احترام به دیگ

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

 (.1392 ،)احمدی بدانندشاگردان و جامعه، مسئول 

های آموزشی مانند موسسات آموزش عالی نییز  در سازمان

در مدیریت گزارش  مؤثررویکردی  عنوانبهرهبری توزیعی 

 تیوزیعی هبیری  . ر(2018 ،)هالووی و همکیاران  شده است

هیر  شیود کیه در آن   یک صورت فلکی تعری  می عنوانبه

بیا   ءهمیه اعضیا  ، ولی کنندهای متمایز بازی مینقش عضو

این حس یک چارچوب پویا و غیر خطی  .کنندکار می هم

هیا  را در مورد چگونگی تعام  افراد و رویدادها در سیازمان 

 (. 2018 ،کند )انزینگا و همکارانفراهم می

آموزش عالی در برخیورد   مؤسساتو  هادانشگاهمدیران در 

آموزشی و اثربخشی خود نیازمند اسیتفاده از   یهاچالشبا 

ابزاری به نام رهبری تیوزیعی هسیتند. اسیتفاده از سیبک     

 از یبرداربهرهرهبری  توزیعی در نظام آموزش عالی امکان 

دانییش و تخصیی ، اسییاتید و اعضییاء هیییأت علمییی را  در  

میی  حیداکثر فیراهم   صورتبهد با این قبی  مسائ  برخور

 یهیا گیروه آمیوزش عیالی،    مؤسساتو  هادانشگاهآورد. در 

مختل  آموزشی  با اعضاء هیأت علمی و اسیاتید متفیاوتی   

وجود دارد، که در صورت وجیود سیبک رهبیری تیوزیعی،     

میورد   هاآن یهاجنبهو ابعاد مختل  از  هادگاهیدمسائ  از 

تصیمیمات اتخیا     هیا آنو متناسب با  ردیگیمبررسی قرار 

 عیتوزی رهبریکه  داردیم( بیان 2014گردد. هینس )می

 در سراسیر  رهبیران  از متنیو   مجموعیه  ییک  مشیارکت  با

پذیری بیشتری را برای دانشگاه  مسؤولیت، دانشگاه محیط

 ییک کی  و ییک سیسیتم تعیادل و قیوا )منظیور        عنوانبه

گیروه   ار قیدرت در ییک  جمع شیدن و انحصی  جلوگیری از 

خاص( در بین رهبران متخص  بیه ارمغیان خواهید آورد.    

گامی مهیم   تواندیماجرا شود،  یدرستبهکه اگر  یاگونهبه

 یهیا چالشبرای برآورده ساختن  هادانشگاه یسازآمادهدر 

 .(2014 ،)هینس آینده فراهم آورد

تحقیق   یهیا اهیرم  عنیوان بیه  کارکنیان را  ،یعیرهبری توز

کیه خودشیان، تیوان     یاگونیه بیه  ردیی گیماف در نظر اهد

 نحوه انجام امیور را دارنید    یتشخ و حیصح یریگمیتصم

 (.2018، ارانک)لیو و هم

نظیام آمیوزش    محوری نقشِ به عنایت به توجه بنابراین با

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

با  ری توزیعیاز سبک رهب برخورداری که نکته این گرفتن

تواند و گروهی می جمعی یریگمیتصم فرآیندهای تسهی 

مسیئوالن، اسیاتید و    بیین  اعتمیاد  شیام   امین  محیطیی 

بیه   هیا دانشیگاه آموزش عالی و  مؤسساترا در  دانشجویان
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 در پیژوهش  ایین  کیه  اساسی است وجود آورد، یک مسأله

الگیوی   آن بیر  مبتنیی  تیا  اسیت،  گرفتیه  شک  آن راستای

 طیور بیه )  عالی آموزش نظام را برای ی توزیعیسبک رهبر

طراحی نماید. لذا ایین   خاص در دانشگاه فردوسی مشهد( 

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

ییک   بیر اسیا   سبک رهبری توزیعی  یهامؤلفهشناسایی 

مدل جامع و متمرکز، به بررسی وضعیت رهبری توزیعی و 

دانشگاه فردوسی مشیهد بریردازد. تیا    آن نیز در  یهامؤلفه

ضمن برطرف کیردن مسیأله فقیدان الگیویی کیاربردی در      

سبک رهبری توزیعی در نظام آمیوزش   یهامؤلفهشناخت 

 بییر اسییا عییالی، وضییعیت عملکییرد دانشییگاه فردوسییی  

شناخته شده از سیبک رهبیری تیوزیعی میورد      یهامؤلفه

 و بررسی قرار گیرد.  یریگاندازه

 امواد و روش ه

کیفی برای تجزییه و تحلیی     در این پژوهش، از روش

شود. برای تحلی  کیفی از روش تجزیه ها استفاده میداده

شیود. در ایین   و تحلی  موضوعی و محتوایی اسیتفاده میی  

هیای  روش به تدوین فرضیه بیر اسیا  نظرییه ییا نظرییه     

و  سیؤال شود، بلکه پژوهشگر به طرح موجود پرداخته نمی

گام  هاآنپردازد و برای یافتن پاسخ ژوهش میپ سؤاالتیا 

های واقعی به گذارد تا بر اسا  دادهدر میدان پژوهش می

بییرای تجزیییه و تحلییی  اطالعییات  ارائییه نظریییه برییردازد. 

هیا، از روش تجزییه و تحلیی  داده    از مصاحبه آمدهدستبه

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

ه از مصاحبه، مفاهیم حاص  از آن استخراج و بیه  پیاده شد

یک کد اختصاص داده شد. سرس مفیاهیم مشیابه    هرکدام

کیدهای فرعیی تیدوین شید.      هیا آنشناسایی و با ترکییب  

ها انجام شد و در صیورت  چنین اقدامی برای همه مصاحبه

هیای قبلیی،   هایی با مضامین مشابه در مصاحبهوجود گویه

ده شید. سیرس بیر اسیا  تمیامی      از کدهای قبلیی اسیتفا  

-هیا، دسیته  کدهای فرعی شناسایی شده در ک  مصیاحبه 

تری انجیام گرفیت و کیدهای اصیلی شناسیایی      بندی کلی

بیرای تجزییه و تحلیی  اطالعیات بخیش کیفیی از       شدند. 

 ( مشخصیات 1. جیدول ) شید استفاده  Maxqdaافزارنرم

   .دهدمی نشان را خبرگان کلی

 خبرگان علمی و تأهی اعضای شام  تحقیق آماری جامعة

 و پیژوهش  حیوزه در  کیه  دانشگاه فردوسی مشیهد اسیت  

 و نظری صورتبه یبردارنمونه دارند. فعال حضور مدیریت

 غییر  هیای روش از اسیتفاده  بیا  کیه  بیود  نفر16 تعداد  به

دلیی  انتخیاب    شید.  انجیام  برفی گلوله و قضاوتی احتمالی

در ایین پیژوهش    حجم نمونه آماری عنوانبهنفر  16تعداد 

 یهیا مؤلفیه به روش اشبا  نظری در ایین تحقییق و ارائیه    

یمی گرفته شده  تکراری توسط نخبگان مورد مصاحبه قرار

 .باشد

 حاضر پژوهش شوندگانمصاحبه جزئيات. 1جدول 

 مرتبه علمي تخصصي حوزه سازمان مسئوليت رديف

 دانشيار تربيتي و روانشناسي علوم رياست دانشکده  .1

 دانشيار علوم اداری و اقتصادی اداری و مالي تنمعاو  .2

 استاد گروه مديريت ت علميأعضو هي  .3

 استاد گروه مديريت ت علميأعضو هي  .4

 دانشيار گروه مديريت ت علميأعضو هي  .5

 دانشيار گروه مديريت ت علميأعضو هي  .6

 استاد يار  گروه مديريت ت علميأعضو هي  .7

 د ياراستا گروه مديريت ت علميأعضو هي  .8

 دانشيار گروه مديريت ت علميأعضو هي  .9

 دانشيار گروه مديريت ت علميأعضو هي  .10

 دانشيار گروه مديريت رياست دانشکده  .11

 استاد  گروه مديريت آموزشي ت علميأعضو هي  .12
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 استاد يار گروه مديريت آموزشي ت علميأعضو هي  .13

 استاد يار گروه مديريت آموزشي ت علميأعضو هي  .14

 استاد يار گروه مديريت آموزشي علمي تأعضو هي  .15

 استاد يار گروه مديريت آموزشي ت علميأعضو هي  .16

 هایافته

بیرای دسیتیابی بیه الگیوی نهیایی       دو مرحلهتاکنون      

پژوهش انجییام گرفتییه اسییت. ابتییدا و در مرحلییه اول      

محقق با بررسیی گسیترده ادبییات پیژوهش، متغیرهییای      

ش و الگیوی اولیییه را شناسیایی   میرتبط بیا موضیو  پژوه

نمییود سییرس در مرحلییه دوم، محقییق بییه مطالعییه کیفییی 

هیای عمییق انجیام شیده بیا      پرداخت و بر اسا  مصیاحبه 

دانشگاه فردوسی مشهد نیز  خبرگان علمی و هیأت اعضای

در ایین بخیش از    .متغیرهایی بیه الگیوی اولیه افزوده شد

ی ادبییات و  بندی دو روش مذکور )بررسی پژوهش، با جمع

گیردد. در  مطالعه کیفی( در قالب مدل مفهومی ارائیه میی  

 افزارنرمنهایت با توجه به مبانی نظری و خروجی حاص  از 

متغیرهییای پییژوهش  عنییوانبییه مؤلفییه 23بخییش کیفییی 

 مدل اولیه پژوهش ارائه گردید. هاآنشناسایی و بر اسا  

فیت.  باز مورد بحث قیرار گر  یابتدا کدگذار قسمت نیدر ا

. ندها احصاء شید و شاخصه میها، مفاهن مرحله، مقولهیدر ا

بحیث   یکدگیییذاری انتخیییاب  و  یمحور یسرس، کدگذار

 ،یعلی  طی، شیرا یمحیور شیرایط   یکدگذار شد. در مرحله

بسیتر بیا   شیرایط  و  امیدها ی، راهبردهیا، پ گرمداخله طیشرا

 ی شدند.باز بررس یکدگذار یمرحله جینتا ازری یگبهره

 انجام شده یهامصاحبه کدگذاری باز مرحله احصاء شده ممفاهي و . مقوالت2جدول

 مفاهيم مقوله رديف مفاهيم مقوله رديف

1 
 ميت اتيخصوص

 یرهبر

از  زيو نفوذ ن ابدييتحقق م گرانيبا نفوذ بر د یرهبر

انمداز  کردن چشمم  نييتب رد،يگيم سرچشمهقدرت 

دانش سازمان، فراهم کردن اطالعات، فراهم کردن 

 به آن يدسترس یبرا ازيمورد ن یو متدها

13 

ارتباطات نهادی 

درحوزة نظام 

 يآموزش عال

 یبرا يکيالکترون زاتياستفاده کارکنان از تجه

 ارتباطات خود

 يکار گروه 2

کمه   شمود ياز افراد گفته مم  يبه تعداد کم ميت کي

بموده و   گريکمد ي یکنندهليتکم یهامهارت یدارا

اند که بر مشترک یکردياف، و رومقاصد، اهد یدارا

 هيتک گريکديو به  خورنديم ونديبه هم پ هاآن یمبنا

 کننديم

14 

نگرش مديران 

ارشد نظام 

 يآموزش عال

پرسنل، نگرش نسبت  نيب یمحور يستگيتوجه به شا

 دانش در سازمان تيريبه مد

3 

و  يجو اخالق

 یهاتيحما

 ياجتماع

 و است ازمانشانسنشانگر درک افراد از  يجو اخالق

 يجو اخالقم  ،گذارديم ريتأث هاآن رفتار و نگرش بر

و در واقم    دهديمسازمان را ارائه  کي تيخصوص

کماری را   اوضاع توانديماست که  يسازمان ریيمتغ

 بهبود بخشد ايدهد و  رييتغ

15 
در  ياسيرفتار س

 سازمان

به هنگام کار )مثل سوت   یگريالابال ،يپراکنعهيشا

 یهاتيفعالنشت اطالعات محرمانه درباره زدن(، 

 سازمان

4 
 یريادگي

 يسازمان

 یبمرا  يينمدها يو فرا هما ستميداشتن س اريدر اخت

و انتشار آن در سمازمان، ارزش   یريادگي یبرقرار

 یريادگي یشدن برا قائل

16 
 و اندازچشم

 سازمان مأموريت

 بلند دهد، نشان را سازمان  برای موجود یهافرصت

 کارکنان در باشد، فردمنحصربه باشد، هپروازان

 را بااليي استانداردهای نمايد، ايجاد شغلي رضايت

 باشد يادگيری مشوق گذارد، بنا

 یتجارب رهبر 5

 نمه يدر زم گمر يد یهما شمرکت استفاده از تجارب 

 ، موجمود  شمراي   و رهبر تعامل ،يشرکت یريادگي

 .ارانهياز امور و عملکرد هوش آگاهي

 يمانفرهنگ ساز 17

 ،يکمار گروهم   هيم عملکرد، صداقت، رقابت، روح

 ت،يريممد  تيم حما ،ینموآور  ،يسمازمان  هيروح

 يخيسمابقه تمار    ،یوفمادار  ،یفمرد  یهاتيموفق

 سازمان

6 
 یريگميتصم

 يمشارکت

مشارکت دادن کارکنمان در تصمميمات سمازمان ،    

 مشارکت  رودررو یريگميتصم
 يمشارکت يدموکراس يدموکراس 18

علمي، اختراعات، خالقيت و نوآوری  یهاهينظرتحوالت خالقانه  19 یهااستيسدفاع کند،  ريپذبيآس یهاگروهاز حقوق  جانبهههم تيحما 7
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 فرآيندی يدر امور آموزش را متوقف سازد آورانيز

8 
 یرهبر

 کيدموکرات

در  یبمه سممت آزاد   نديفرا کي صورتبهمشارکت 

 کيدموکرات تيمشروع یاياح" یريگميتصمانتخاب و 

   " ياسيس نديدر فرا

20 

مقابله با 

 نوين یهاچالش

 آموزشي

 یافزارنرم یکمبود نيروی انساني متخصص در اجرا

افمزايش   ،يآموزشم  یهما یفناور یافزارسختو 

 فقمدان  ،ممدت کوتماه  در آموزشمي  یهما نهيهز

 در فمردی  یهاقهيسل اعمال و راهبردی یهابرنامه

 يآموزش یهایفناور یريکارگبه

9 

مشارکت اعضاء 

 فيدر وظا

 یمختلف رهبر

 یهما تيم موقع یکار کردن رو یداشتن فرصت برا

 و هما مهمارت امکان استفاده کارکنمان از   ،يچالش

 خود در کار یهاييتوانا

21 
 گاهيارتقاء جا

 دانشگاه

 ،يعلمئتيه یبه اعضا یدکتر النيالتحصفارغنسبت 

 ،يپژوهشم  یوردانشمگاه، بهمره   يشهرت پژوهش

 يالمللنيب یکارهم

10 

چارچوب  جاديا

 يرخطيغو  ايپو

تعامل افراد و 

در  دادهايرو

 سازمان

 نفعمان یذوجود تعامالت و ارتباطات عميمق بمين   

 هادانشگاه در آموزش
22 

برجسته شدن 

 هادانشگاهنقش 

 یاجامعه در

 محوردانش

انسمان،   اتيم ح ادامهعامل  عنوانبهفرهنگ  يتلق

ش و هنجارهمای رفتماری   بماور، ارز  جاديعامل ا

چهارگانه  یهابخشخاص  بيترکجامعه؛ فرهنگ و 

نوآوری و نوسازی در فرهنمگ و   ،ياسيس یاقتصاد

 مناسبات اجتماعي

11 

از  یريجلوگ

انحصار قدرت در 

 گروه خاص کي

مشترکات کارکنان، استفاده  تياجتناب، تقو یاستراتژ

 یاسممتراتژ یريکممارگبممهاز قممدرت)اجبار(، 

 (يسازش)نرم

23 
 یوربهره

 يسازمان

موجمود،   تيبهبمود وضمع   ،یبه امور جار يدگيرس

 يطراحم  سازوکار د،ياستفاده کارآمد از عوامل تول

کردن بهبمود   يمرحله عاطف ،یسازفرهنگمطلوب، 

 یوربهره

12 

 ليتسه

 ندهایيفرآ

 یريگميتصم

 يجمع

 کيم تکن ،يگروه اسمم  کيتکن ،ياستدالل یمناظره

 يزنمدگ  قياز حقا يکي يگروه یريگميتصم ،يدِلف

 ذهن یِسازالياست، س يسازمان

 مقولیه  23 اسیییت،  مشیخ   (2)که در جدول  طورهمان

الگوی رهبری توزیعی در  یو طراحی نیییبیرای تب ادیبنی

هیا  ن مقولیه یی ا اسیت.  احصیاء شییده  نظام آمیوزش عیالی   

 بییرای  خیییاص  ییتواننیید حامییی  معنیییا  ینم ییتنهابه

 مدل رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی باشیند.  طراحی

ک مقدمه برای کدگذاری محوری، ی عنوانبهن بخش، یدر ا

صیورت   یاوهیشهای احصاء شده به   مقولهیو تحل ریتفس

کدگذاری محیوری را هیم    ییگرفت که مرحله ابتدا دخواه

 زمیان هیم خواهد شید   یر، سعگیبه عبارت د .پوشش بدهد

، هیا آنمرتبط با  میی احصاء شده و مفاهها  مقولهیبا تحل

 و ارتبییا   یمیبندی نظری مرتبط بیا میدل پییارادا صورت

کنیید.   یدایی خییود را پ  ییهیا شیک  ابتیداای مقولیهسیازه

های میرتبط  که مقوله خواهید شید یاسیا  سیع ینیبیر ا

بنیدی شیده میورد بحیث     طبقه مفص  صورتبه گریبا همد

  یه و تحلیدوم تجز ری محوری مرحلهکدگذا .رندیقرار بگ

ن مرحله برقراری یاد است. هدف ایبن داده یپردازهینظردر 

ی کدگذاری باز د شده در مرحلهیهای تولمقوله نیرابطه ب

های مسیییتخرج  کدگذاری محییوری، مقولییه یطی است.

ی مقولیییه شییام دسییییته  6کدگییذاری بییییاز تحییییت  از

 طیشییرا  گییر، مداخلییه  طیاشیر  ،یعلیی  طیمرکیزی، شیرا

 انید.قیرار گرفتیه امیدهای، راهبردها و پای )بستر(زمینه

 انجام شده یهامصاحبهمحوری  کدگذاری. نتايج 3جدول

 مقوله مستخرج شده شراي  رديف

 و اهداف اندازچشم تيمأمورفرهنگ سازماني،  ای و بسترشراي  زمينه 1

 اخالقي توسعه کار گروهي، جو علي شراي  2

 مشارکتي، اعتماد یريگميتصمجانبه، بهبود قابليت رهبری، حمايت همه گرمداخله شراي  3

 رهبری توزيعي در نظام آموزش عالي مقوله مرکزی 4

 پيامدها 5
شدن نقش  برجسته، دانشگاه گاهيجا ارتقاء، های نوين آموزشيبا چالش مقابلهي، تحوالت خالقانه در امور آموزش

 يسازمان یوربهره، محوردانش یاها در جامعههدانشگا
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 راهبردها 6
 دادهايتعامل افراد و رو يرخطيغو  ايچارچوب پو جاديای، مختلف رهبر فياعضاء در وظا مشارکت، کيدموکرات یرهبر

 يجمع یريگميتصم ندهایيفرآ ليتسه، گروه خاص کياز انحصار قدرت در  یريجلوگ، در سازمان

 داده یپیرداز هینظر یسوم و اصل مرحله یانتخاب کدگذاری

کدگذاری بیاز و محیوری بیه     جیاست که بر اسا  نتا ادیبن

 نییدیفرآ ی. کدگییذاری انتخییاب پییردازدیمیی هییینظر ارائییه

 نیی هیا اسیت بیه ا   مقولیه  شیو بهبود و پاال یسازکرارچهی

 نیخاص ب دمانیآهنگ و چ کی جادیکه محقق با ا بیترت

 میتنظی  هینظر کی یدهبرای ارائه و شک  ار هاآنها مقوله

بیا کنیار هیم نهیادن      شیود یم یسطح سع نی. در اکندیم

 کیی  ،یمضمون اصیل  منزلهبهها حول مقوله محوری مقوله

 نیی ارائه شده و ضمن آن، حول ا دهینظری برای پد تیروا

 منید نظیام  یهیا، ارتبیاط  و مقولیه  میمفاه نیب ،یرشته اصل

 شود.  جادیا

مفهیوم، از عیدم    نیی از ا رییی گژوهش حاضر بیا بهیره  در پ

حاصی  شیده    نیان یهیا اطم کدهای نظری بیه داده   یتحم

هیا و ارتبیا  برقیرار کیردن     است. پیس از کدگیذاری داده  

 تیی محیدود بیه واقع   هیی نظر» های احصاء شده با هممقوله

مناسیب بیا    نهیا ت ایهیی نظر نیارائه شده است. چن« خاص

نیو    چیهی  یتوانید میدع  یو نمی مورد مطالعه اسیت   دهیپد

-خاص باشید. سیرس بیا بهیره     دهیپد کیفراتر از  یمیتعم

 اگرامیی شیده، د  احصیاء  تیی محدود به واقع هیاز نظر رییگ

. در ادامیه  خاص ارائه شده اسیت  تیمحدود به واقع هینظر

 رهبری توزیعی در نظیام آمیوزش عیالی بیا رویکیرد      الگوی

فردوسیی مشیهد(    بنیاد )مورد مطالعه: دانشگاه داده کیفی

 شود.ارائه می 1در شک 

 
 . مدل رهبری توزيعي در نظام آموزش عالي 1شکل
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 یريگجهينت و بحث

اییین عصییر مبتنییی بییر قابلیییت پاسییخگویی، رهبییران       

های رهبیری را  مجبورند تفکراتشان را تغییر داده و مهارت

-توسعه بخشند و از این طریق می آموزش عالیدر سراسر 

را بیه   آمیوزش عیالی  از اثربخشی  یاشدهعیتوزند مدل توان

. با توجه به نتایج پژوهش انجام شیده  منصه ظهور برسانند

در  هسیت  شدهعیتوز یرهبرسازمانی یکی از ابعاد فرهنگ 

و  رد،یی گیشیک  می   ی سیازمان خیتیار  ریواقع در طول مس

حرفیه آمیوزش و    یاعتقیادات و هنجارهیا   ها،شام  ارزش

، اتیبیر اسیا  فرضی   فرهنیگ سیازمانی    .باشدیم سیتدر

ماننید   یسیازمان  یهنجارها و هاعادت و هااعتقادات، ارزش

کنند شیک   یکارکنان چگونه فکر احسا  و عم  م نکهیا

هیینس و   یهیا پیژوهش کیه ایین امیر بیا نتیایج       .ردیگیم

 ( همخوانی دارد. 2014همکاران)

 حالیت  از گییری تصیمیم  رهبیری  از شدهعیتوز الگوی در

 در چیون  ،یابدمی انتقال دوجانبه الگوی به مراتبی لسلهس

 مشیارکت  گییری تصیمیم  در اسیاتید یوه از رهبیری  ش این

درهیای  گیری پشیت  همچنین در این شیوه تصمیمدارند. 

هیای  یابد و با ایجاد یک روند شیفاف داده بسته کاهش می

آورد کیه در نهاییت   ورودی را از منابع مختل  به دست می

شام   یریگمیتصم .شودمنجر می یریگمیتصم به بهبود 

و  دانشییگاه در اتخییا  تصییمیمات  اسییاتید مشییارکت دادن

-تصمیم باشد،پاسخگویی در قبال انجام این تصمیمات می

اعضای هیات  شود که عالوه بر باعث میدانشگاه گیری در 

 دانشیجویان  نیز در قبال پیشرفت تحصیلی علمی، دانشگاه

 یهیا پیژوهش  .خود را پاسیخگو ببیننید   دانشگاه و توسعه 

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

( نیز این نتیجیه  2018) (و لیو و همکاران1396) همکاران

 .ندینمایم دیتائرا 

 رهبیری  یادگیری که ابعاد ،یجو اخالق کارگروهی، توسعه

 ارزشییابی  و فکری بلوغ به مستقیم طوربه ی هستندتوزیع

 بییان  رهبری از بعد این واقع در .شودمی مربو  انکارکن

 است این نیازمند دانشجویان موفقیت افزایش که داردمی

 و دانشیجویان  بیا  کیه  دانشیگاه  در بیالغی  شیخ   هر که

 و بگییرد  ییاد  باید او خود دارد، سروکار سازمانی یادگیری

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

( و 1395) محمید و همکیاران   یهیا پیژوهش تیایج  امر با ن

 ( سازگاری دارد.2018) انزینگا و همکاران

 مطیرح  شده توزیع رهبری یحوزه در که دیگری موضو 

 فضیای  از گرفتیه  تأنشی  خود که است اعتماد بحث،  ا 

 کیه  اسیت دانشیگاه   بر حاکم همکاری بر مبتنی و تعاملی

 اعتقیاد  به .دکننمی اعمال را شده توزیع رهبری چارچوب

 اجتمیاعی  تعیامالت  و یسیاز مفهیوم  اعتمیاد،  پژوهشگران

 شیده  توزیع رهبری اعمال ترکیب برای مهمی یهامؤلفه

 در افیراد  ارتباطیات  از حیاکی  مؤلفیه  این واقع در هستند

 است اجتماعی یشبکه نمایانگر ینوعبه و سازمان و گروه

 شیده  توزییع  رهبری یافتگیظهور  ویژگی راستای در که

( 1392) احمدی یهاپژوهش. که این امر با نتایج باشدمی

 سازگاری دارد. (1393) و فراهانی و همکاران

 و رهبیری  اصیلی  کارکردهیای  از یکیی  جانبههمه حمایت

 بیه  کمک آن از هدف که است شده توزیع رهبری ژهیوبه

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

 مهم یکارکردها از یکی حمایت لیک طوربه .باشدیم (ای

-کیاری  حیوزه  در را آن توانندمی مدیران که است رهبری

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

( و انزینگییا و 1396) طییالبی و همکییاران  یهییاپییژوهش

 ( سازگاری دارد.2018) همکاران

 هکی  دارد اشاره نکته این به بعد این رهبری قابلیت بهبود

 بیا  چگونه و شودمی ارائه و تعری  چگونه دانشگاه رهبری

 فرایند در. کندمی برقرار ارتبا  رهبری فرایند در دیگران

 فراینید  در دانشیگاه  رهبیران  تمیامی  رهبیری  رفتارهیای 

 .هسیتند  متقابی   همکاری و ارتبا  در یکدیگر با رهبری،

( 1395محمد و همکاران) یهاپژوهشکه این امر با نتایج 

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

 سازگاری دارد.
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 مالحظات اخالقی

  نامهتیرضا کنندگانشرکتپیش از شرو  کار از 

کتبی دریافت شد و از اطالعات شخصیی نمونیه   

 آماری محافظت شد.

 .نتایج برای نمونه آماری تفسیر شد 

  بار مالی  مشارکت در پژوهش برای نمونه آماری

 ت.نداش

 .حق انصراف وجود داشت 

  /ی محرمانگی حفظ شد. یرازدارحریم خصوصی 

 .از آسیب رساندن اجتناب شد 

 .از تبعیض اجتناب شد 

دانشیگاه   یاخالقی  تیه یمطالعه توسط کم نیا یاخالقجنبه 

ه دهاقیییییان بیییییه شیییییمار  واحییییید یاسیییییالمآزاد 

R.IAU.DEHAGHAN.REC.1397.001    بیییییه

 .رسیده است دییتأ
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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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