
Journal of School Administration علمی پژوهشی مدیریت مدرسه فصلنامه 

Vol 7, No 1, Spring 2019  8931بهار  – اولشماره  – هفتمدوره 
 

  

 بررسی وضعیت رفتارهای خودرهبری 

 معلمان مدارس منطقه پنج تهران
 

 2مرتضی محمدی ،1 عبدالمجید حسن زاده
 

 21/01/1793 دریافت مقاله:

 11/11/1793 پذیرش مقاله:
 

Received: 2018/04/10  
Accepted: 2019/02/04  

 

 چکیده 
 ی،شخص یگذار: تجسم عملکرد موفق، هدفکه عبارتند ازدر پژوهش حاضر شامل نه مؤلفه است  یخودرهبر

تمرکز بر  ی،خود، مشاهده شخص یهباورها و مفروضات، تنب یابیخود، ارز بهصحبت کردن با خود، پاداش دادن 

ها در از مؤلفه یکهر  یتوضع یبه دنبال بررس پژوهش ینخود. پژوهشگر در ا ییو راهنما یعیطب یهاپاداش

شده است. جامعه آماری  پیمایشی استفاده -موردپژوهش بود..در این پژوهش از روش توصیفیجامعه  یانم

( در سال تحصیلی ۹۰۷۱این پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس دوره اول و دوم منطقه پنج تهران)تعداد

نفر به روش تصادفی انتخاب  ۰۴۷یری کرجسی و مورگان حجم نمونه گاست. از طریق جدول نمونه ۱۹-۱۹

( ۲۷۷۲نامه تجدیدنظر شده نک و هوتن)ها توزیع شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه بین آنشدند و پرسش

نامه از روایی همگرایی و واگرایی استفاده شده است. برای ای پرسشبود. برای محاسبه روایی سازه

سازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی از روش مدلها ها و بررسی فرضیههوتحلیل دادتجزیه

درنهایت،  به کار گرفته شد. Smart PLS.2و   SPSS23افزار آماری استفاده شد که به این منظور نرم

گرفت. به قرار  گانه خودرهبری در جامعه مورد پژوهش مورد تائیدهای نهنتایج نشان داد که کلیه مؤلفه

عبارت دیگر کلیه افراد جامعه مورد پژوهش در ارتباط با مولفه های خودرهبری از وضعیت مناسبی 

 برخوردارند.
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 مقدمه

ها ی همراه است. سازمانانگیزهای شگفتی کنونی حیات بشری با تحوالت و دگرگونیدوره

ای از حیات انسانی، باید برای بقاء و بالندگی، خود را در رویارویی با این عنوان زیرمجموعهبه

شوند. منظور از تحوالت عظیم آماده نمایند، در غیر این صورت از گردونه دنیای رقابتی خارج می

های اصلی د کارکنان یعنی سرمایهها بایاین آمادگی، آمادگی فناوری و تجهیزات نیست بلکه آن

و ارزشمند سازمان را آماده سازند. در دنیای جدید سازمانی دائم التغییر، رقابتی و پرتالطم، 

ساالری، فرماندهی و کنترل موردانتقاد قرارگرفته اصول سنتی مدیریت و سازمان مانند دیوان

ها، رد مقررات، قوانین، دستورالعملاست. راهبردهای مبتنی بر کنترل دیوان ساالرانه یعنی کارب

ها برای یکنواخت کردن رفتارهای کارکنان، کارآیی مراتب اختیار و استانداردسازی فعالیتسلسله

وخم های خود در پیچچندانی در برنداشته است. نیروی انسانی برای بروز استعدادها و خالقیت

بالقوه خود استفاده کند و به حل مسائل و  هایتواند از تواناییساالری گرفتارشده و نمیدیوان

تواند در این زمینه ابزاری که می (.Abdollahi & Nave Ebrahim, 2006)مشکالت بپردازد 

 مدیران و کارکنان است.  ۹یرهبر خودکننده باشد کمک

هستند. در  روروبهها با محیط پیچیده و بسیار متالطمی در دنیای امروز، انسان

های فردی و بلوغ شخصی نیاز دارند. با توجه به ازپیش به رشد حوزهبیششرایطی افراد   ینچن

محیط بیرونی، تمرکز بر عوامل درونی و یافتن راهکارهایی که فرد تغییر و تحوالت مداوم در 

محیط از طریق قدرت درونی خویش فائق آید، اهمیت های ها بر چالشبتواند با استفاده از آن

استفاده از فرایندخودرهبری است. خودرهبری به معنای  هایرونیازایکی  کند.ای پیدا میژهوی

هایی است که با استفاده از آن فرد بتواند با ایجاد انگیزه در خود به یراهکارها و استراتژیافتن 

ن احساس رضایت بیشتر در زندگی شخصی و کاری خود دست یابد. به کمک ایعملکرد بهتر و 

ای های خود را درمسیر صحیح و بهبوددهندهادراکات، تمایالت و رفتارتواند راهکارها، فرد می

 .دهی به کار و زندگی، کمتر به عوامل بیرونی متکی باشدجهتقرار دهد و برای یافتن انگیزه و 

های بهبود و تالش برای به شناخت بهتر از نقاط قوت و زمینه یرهبر خوددر سطح فردی، 

باشد. این فرآیند مستمر ها و کاهش نقاط ضعف متمرکز میبهینه از توانمندیبرداری بهره

                                                           
1. Self- leadership 
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 خوداما  شود.افزایش سطح عملکرد و انگیزش فردی منجر میخودشناسی و بهبود فردی به 

ای پیداکرده است. یکی از علل این امر تغییر در در سطح سازمانی نیز از اهمیت ویژه یرهبر

بیشتر و ساختارهای غیرمتمرکز در مقابل پذیری امروزی و حرکت به سمت انعطافهای سازمان

سنتی با ساختار متمرکز و های باشد. در سازمانساختارهای متمرکز و غیر منعطف می

کارکنان به شکل تک بوروکراتیک وظیفه مدیریت بیشتر بر فرمان دهی و نظارت بر عملکرد تک

ها، حرکت به سمت ساختارهای تمرکز بود. با رشد و توسعه سازماناقتدارگرایانه و آمرانه م

نظارت و کنترل مستقیم بر عملکرد کارکنان  ،و افقی و افزایش تعداد زیردستان  غیرمتمرکز

هایی به امری دشوار و تا حد زیادی غیرممکن مبدل شد. در چنین سازمانتوسط مدیران 

تک افراد سازمان نبوده و های تکدهی به فعالیتانگیزش و جهتمدیریت قادر به رهبری، 

ها محول انگیزش کارکنان تا حد زیادی به خود آنگیری، مدیریت عملکرد و وظیفه تصمیم

انگیزش و هدایت عملکرد و توانمندی فرد در  یرهبر خود  شود. در این شرایط،می

  .( (Neck & Houghton, 2005کندتوجهی پیدا میاهمیت قابل  خویش

جـزء اصـلی رهبـری سـازمانی اثـربخش اسـت. مراکز آموزشی خصوصاً  یرهبر خودامروزه 

عنوان یک فرهنگ و بخش به یرهبر خودای مدیریت و رهبری شوند که گونهمدرسه باید به

عنوان عملکرد بهینه برای همـه معلمان و مدیران مدارس های روزانه درآمده و بهطبیعی فعالیت

عنوان سـبک جدیـد رهبـری و به یرهبر خودهای بین فردی یا توسعه مهارتمطـرح شود. 

های اسـتراتژیک کنند، گامهای سـازمانی کـه از نـوآوری و خالقیـت حمایـت میایجـاد محیط

شدن به باشد. با تأکید بر تبدیلمی ۲۹ های متغیر قرنتحقـق و برآورده سازی نیازهای سازمان

های هایی باشد که سازمانتواند پاسخگوی چالشمی یرهبر خودرسد می فردی مؤثرتر به نظر

اند. روشـن ها مواجههای آموزشی با آناز آن جمله سازمان ۲۹خواستار رونق و ترقی در قرن 

ها اسـت کـه بسـیاری از مؤسسات آموزشی فاقد یک چارچوب سیستماتیک هستند که به آن

یرات را مدیریت کنند و به نتایج مثبـت و رو بـه افـزایش طور مؤثری تغیاجازه بدهد تـا به

های خود دست یابند. دستیابی به چنین چارچوبی مستلزم مطالعه، توصـیف و حاصـل از تالش

ها تأثیرگذار تواند در بهبود آنتبیـین وضـعیت موجود مدارس و شناسایی روابطی است که می

  (Norris, 2008).باشد
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 یرهبر خود

نظریه شناختی  و (Bandura, 1977)بر مبنای نظریه یادگیری اجتماعی  یرهبر خودنظریه    

بیان  (Bandura, 1977)باشد. نظریه یادگیری اجتماعی می (Bandura, 1986)اجتماعی

توانند بر شناخت، انگیزه و رفتار خودشان تأثیر بگذارند. و در سوی دیگر کند، افراد چگونه میمی

ی بیانگر این است که افراد و محیط شان دائماً باهم در تعامل هستند و نظریه شناختی اجتماع

های بیرونی در ها و تأثیرپذیری از رسانهتوانند با مشاهده دیگران، تجربیات آناینکه افراد، می

بستر تعامالت اجتماعی دانش کسب کنند. بر اساس این نظریه، زمانی که افراد مدل انجام یک 

آورند و اطالعات مربوط به داده را به یاد میای از اتفاقات رخبینند، دنبالهرا می رفتار و نتایج آن

درنگ بیننده را تواند بیکنند. مشاهده مدل میازآن استفاده میآن را برای هدایت رفتارهای پس

 خود )(Satterfield & Davidson, 2000در انجام رفتاری که یاد گرفته است، درگیر نماید

کنند و چگونه بر طبق راهبردهای شناختی، کند که رهبران چگونه فکر مییان میب یرهبر

 ,Houghtonاز  یرهبر خودکنند. تعریفی دیگر از انگیزشی و رفتاری خود، اقدام به کاری می

خود رهبری فرایندی است کـه طـی آن افـراد در راسـتای نیـل بـه خـود هـدایتی و ( (2004

 یرهبر خودگذارند. سه راهبرد مرتبط با ی عمـل، بـر خـود تأثیر میخودانگیختگی الزم برا

 & Neck). باشندهای طبیعی و تفکر سازنده میشامل، راهبردهای رفتار محوری، پاداش

Houghton, 2006) کند و مدیریت رفتاری راهبردهای رفتار محوری، خودآگاهی را تقویت می

، خود تنبیهی، خودنگری و هیدپاداشذاری، خود گهایی مثل خود هدففرد را از طریق روش

راهبردهای پاداش طبیعی بر روی  (Neck & Houghton, 2006) کندخودفرمانی تسهیل می

طور طبیعی که وظایف؛ خودشان بهطوریبه، تر یک فعالیت تأکید داردبخشهای لذتجنبه

عی، انگیزش درونی، راهبردهای پاداش طبی (.& Manz, 2004 Neck) پاداش محسوب شوند

 (.& Manz, 2006 Neck)دهدرا افزایش می فردو احساس شایستگی  ینییتع خود

کند و خودگویی مخرب و منفی را با های تفکر مثبت را ایجاد میراهبردهای تفکر سازنده، شیوه

تواند الگوهای تفکر این راهبرد می(. Seligman, 1991)کندجایگزین می نانهیبخوشخودگویی 

 ا تغییر دهد و بر پیامدهای مورد انتظار اثر مثبتی بگذارد. ر
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 معلم یرهبر خود

که ای از راهبردهای شناختی و رفتاری فردی است که وقتیمعلم شامل مجموعه یرهبر خود   

موردنیاز برای انجام  یزشیانگ خودگیری و پردازند خود جهتبا همدیگر به کنش و واکنش می

های کارآمدتری را برای انجام بهتر تواند شیوهمی یرهبر خودد. کننوظایف محوله را کسب می

گذاری، گفتار مثبت و ای از ابزار )مثل هدف، همچنین معلمان را با مجموعهوظایف فراهم کند

 ,Manz) ها برای بهبود کارایی و عملکرد فردی استفاده کنند.تجسم( مجهز کند که بتواند از آن

2004 Neck &) ازحد دند که معلمان اغلب با تعیین اهداف غیرواقعی، خود را  بیشمشاهده کر

 خودگونه موارد استفاده از راهبرد کنند. در ایندرگیر الگوهای تفکر ناسالم و غیر کارآمد می

 خودتواند تأثیر مثبتی را بر روی درکِ  درستی عمل معلم داشته باشد. از طرف دیگر می یرهبر

هنجاری مورد مالحظه قرارگرفته است، اما مفهومی متفاوت از  عنوان یک مفهومبه یرهبر

 یرهبر خودهای خودتنظیمی، شناخت اجتماعی، خودکنترلی و انگیزش درونی است. نظریه

تواند مؤثر، کارآمد و راهگشا کند تا به این درک برسیم که چرا و چگونه این مفهوم میکمک می

 خود باشد. ای و سازمانیبرای معلمان در وظایف حرفه

بر توانمندسازی در نقش  یرهبر خودمعلم با رهبری معلم تفاوت دارد.  یرهبر خودمفهوم 

 خودرهبری و تشویق برای همکاری در بهبود امور آموزشی تأکید و تمرکز دارد. همچنین مفهوم 

 های آموزشی ومتفاوت از اقدامات بازتابی است به دلیل اینکه بیشتر بر روی بهبود روش یرهبر

با  یرهبر خودنتایج دانش آموزان با تمرکز بر تجربیات آموزشی حال و گذشته تأکید دارد. 

تواند از ای از راهبردهای عملی ازجمله خودنگری و تفکر سازنده میتجهیز معلمان به مجموعه

 & Marshall, Kiffin-Petersen)منظور بهبود عملکرد آینده استفاده کندتجربیات گذشته به

Soutar, 2012.)  در همین رابطه(Boss & Sims, 2008) کنند، افرادی که از استدالل می

تر به موفقیت برسند و در مواقع شکست توانند سریعبرخوردار هستند می یرهبر خودویژگی 

 به سمت موفقیت حرکت کنند.  سرعتبه
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 یرهبر خودفرایند 

 دانند:ژی اصلی مینظران فرایند خود رهبری را مشتمل بر سه استراتبرخی صاحب   

های رفتار محور شامل توانایی مشاهده رفتار، : استراتژی ۹های رفتار محوراستراتژی -الف

 منظور بهبود عملکرد است. شناسایی و ارزیابی رفتارهای مؤثر و غیرموثر به

 های مثبـت وظیفـه و تمرکـز: توانایی فـرد در دریافـت جنبه ۲های پاداش طبیعیاستراتژی -ب

 های درونی آن.بـر پاداش

ها گذارد، برای سازمانکه تفکر فرد بر رفتار او تأثیر میازآنجایی :۰های تفکر سازندهاستراتژی -ج

در همین ارتباط یعنی  .سودبخش است تا تفکر پیشرفت گرا، مثبت و سازنده را تشویق کنند

 ,Carmeli شود.یل اشاره میها در ذشده است که به برخی از آنهایی انجامپژوهش یرهبر خود

Meitar, & Weisberg, 2006)) و رفتار خالقانه  یرهبر خودهای در پژوهشی با عنوان مهارت

خالقیت و رفتارهای ارتباط مستقیم و مثبتی با  یرهبر خودهای در کار نشان دادند که مقیاس

رک فرایند توسعه تحقیقی با عنوان یک مدل مفهومی برای د در Ross, 2013)) کارکنان دارد.

های توسعه و اقداماتی جهت توسعه رهبری فردی به این نتیجه رسیدند که برنامه یرهبر خود

ارتقاء خود در امور محوله  درجهتوری و افزایش دانش کارکنان تواند بر بهرهرهبری اثرگذار می

عنوان  در پژوهشی با (Semerci, 2010 Ay-Semerci, Güney, Alper &) مفید واقع شود.

در سطح متوسطی قرار  یرهبر خودمعلمان کالس درس نشان دادند که رفتار  یرهبر خودرفتار 

های مبتنی بر استقالل معلمان در انجام وظایف آموزشی خود به ها و برنامهدارد و باید با آموزش

وان نیز در پژوهشی با عن ( (Sesen, Tabak, & Arli, 2017سطوح باالیی از عملکرد خود برسند

: پژوهشی در ارتباط با معلمان مدارس ابتدایی نشان دادند که رفتارهای یرهبر خودپیامدهای 

و  یدهپاداش خودهای تأثیر معناداری را بر تعهد و نوآوری داشتند. همچنین مؤلفه یرهبر ودخ

گری و تمرکز بر روی مشاهده خودهای در مورد معلمان معنادار بود و مؤلفه یهیتنب خود

 ( Petersen & Soutar, 2012)-Marshall, Kiffinتری را داشتند.ای طبیعی تأثیر قویهپاداش

                                                           
1. Behavior-focused Strategies 

2. Natural Reward Strategies 

3. Constructive Thought Strategies 
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های معلمان در کالج یرهبر خوددر تحقیقی با عنوان تأثیر شخصیت و رفتارهای رهبر بر روی 

های بینی کنندهای به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی کلی و شخصیت معلم پیشحرفه

 لمان است.مع یرهبر خودمثبت در 

معلم تأثیر مستقیمی دارد. همچنین به این  یرهبر خودگرا نیز بر روی رفتارهای رهبر تحول

و الگوهای  یتیریمد خودنتیجه نیز رسیدند که بهبود خودکارآمدی معلمان با افزایش سطح 

 انتظارات ها،گرا مانند بیان دیدگاهارتباط است. آموزش در رفتارهای رهبر تحول سازنده در

 ای تسهیل کند.های حرفهمعلمان را در کالج یرهبر خودتواند عملکرد باال  و توجه فردی می

(& Ghamrawi, 2015, Jammal-Al )خودهای در تحقیقی تحت عنوان هدایت خود: مهارت 

های مدیران مدارس خصوصی لبنان، به این نتیجه رسیدند که به دلیل برخی محدودیت یرهبر

اندازه کافی برای مدیران مدارس خصوصی لبنان روشن نبود و به یرهبر خودفرهنگی؛ مفهوم 

در  (Tuovinen, 2010) اهمیت چندانی قائل نبودند. یرهبر دخوذینفعان نیز به مفهوم 

طورکلی در میان دانش آموزان ساوونیای آمریکا نشان داد که به یرهبر خودای با عنوان رساله

 فس؛ کارایی و عملکرد دارد.ناثر مثبتی بر اعتمادبه یرهبر خود

شده سازمان مدیران و کارکنان نقش مهمی در پیشبرد اهداف تعیین یرهبر خودبه دلیل اینکه 

عنوان پایه و اساس پیشرفت دارد و با توجه به نقش و اهمیت مدرسه در دنیای امروز که به

فتن نیازهای محیطی، رود کـه بـا در نظر گرآید، انتظـار میحساب میجامعه مدرن امروزی به

های ویژه خود بپردازد. ازآنجاکه معلمان نقش مشیفردی و سازمانی به تدوین اهداف و خط

های آموزشی عنوان یک سازمان آموزشی در بین سایر سازمانحیاتی در ارتقا جایگاه مدرسه به

راهنمایی  معلمان مقاطع یرهبر خودرو این پژوهش به بررسی وضعیت همتای خود دارند. ازاین

در پژوهش حاضر شامل نه مؤلفه است  یرهبر خودپردازد. و متوسطه منطقه پنج تهران می

، پاداش دادن به ۰، صحبت کردن با خود۲گذاری شخصی، هدف۹تجسم عملکرد موفقشامل: 

                                                           
1. visualizing successful performance 

2. Self goal- setting 

3. self-talk 



1 بررسی وضعیت رفتارهای خودرهبری معلمان مدارس منطقه پنج تهران 
  

 ۹های طبیعی، تمرکز بر پاداش۴، مشاهده شخصی۰، تنبیه خود۲، ارزیابی باورها و مفروضات۹خود

ها در میان . پژوهشگر در این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت هر یک از مؤلفه۹ی خودو راهنمای

آید، پیشنهادهای امیـد اسـت از طریـق نتـایجی کـه بـه دست می باشد.جامعه موردپژوهش می

 کاربردی به مسئوالن در راستای ارتقای عملکرد مدیران و کارکنان آنان ارائه شود.

 ,Neck & Houghton)از پرسشنامه تجدیدنظرشده  یرهبر خودسی در این پژوهش جهت برر

گذاری شخصی، صحبت کردن با خود، تجسم عملکرد موفق، هدفکه دارای نه مؤلفه، (2002

پاداش دادن به خود، ارزیابی باورها و مفروضات، تنبیه خود، مشاهده شخصی، تمرکز بر 

 استفاده خواهد شد.های طبیعی و راهنمایی خود پاداش

   

 شناسیروش

 در هاآوری دادهجمع ازلحاظ وبه لحاظ زمان، مقطعی  هدف، کاربردی، ازلحاظ حاضر پژوهش  

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان  قرار دارد. پیمایشی توصیفی هایپژوهش زمره

جهت برآورد حجم (  بود. ۹۰۷۱)تعداد ۹۰۱۹تهران در سال  ۹راهنمایی و دبیرستان منطقه 

 (Kline, 2010) .های متفاوتی دارندها و نظرر معادالت ساختاری پژوهشگران دیدگاهنمونه د

عنوان یک قاعده کلی در بیشتر موارد باید حجم نمونه در معادالت ساختاری از معتقد است به

توان حجم ای دیگر از پژوهشگران معتقدند که به ازای متغیرهای آشکار میتجاوز کند. عده ۲۷۷

نمونه انتخاب شود  ۹۹نمونه و حداکثر  ۹برآورد کرد به ازای هر متغیر آشکار حداقل نمونه را 

Hooman, 2016).)  آوری و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه جمع ۰۴۷در این پژوهش

وتحلیل قرار گرفت. قبول مورد تجزیهپرسشنامه قابل ۰۲۷های مخدوش شده و ناقص پرسشنامه

ها در آوری نمونهصورت میدانی به جمعرتی بود که محققین بهصوها بهنحوه گردآوری داده

ها از پرسشنامه تهران اقدام کردند. جهت گردآوری داده ۹مدارس راهنمایی و دبیرستان منطقه 

شده است. پرسشنامه شامل استفاده (Neck & Houghton, 2002) یرهبر خودتجدیدنظر شده 

                                                           
1. self-reward 

2. evaluating beliefs and assumptions 

3. self-punishment 

4. self-observation 

5. Focusing thoughts on natural rewards   

6. self-cueing 
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خصی، صحبت کردن با خود، پاداش دادن به خود، گذاری شمتغیر تجسم عملکرد موفق، هدف ۱

های طبیعی و راهنمایی ارزیابی باورها و مفروضات، تنبیه خود، مشاهده شخصی، تمرکز بر پاداش

ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط چند تن از  ۹خود در مقیاس 

روایی همگرا و روایی قرار گرفت.  مورداستفادهاساتید علوم تربیتی بررسی و پس از اصالحات، 

شده است. برقراری روایی همگرا و واگرای مطلوب مدل ( ارائه۲و  ۹واگرا در جدول شماره )

تحلیل نتایج این مطالعه به  دارد. موردمطالعهگیری در جامعه حاکی از اعتبار مناسب ابزار اندازه

 انجام شده است.  SPSS23و  Smart PLS2روش معادالت ساختاری با استفاده از تکنیک 

برای سنجش مدل بیرونی به بررسی پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ و روایی همگرایی 

شود. پایایی ترکیبی سنجش همبستگی درونی ( پرداخته میشدهاستخراج)میانگین واریانس 

یی سؤاالت در پذیر هر متغیر پنهان است. آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانامتغیرهای مشاهده

تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است به بیانی سنجش همسانی درونی متغیرهای 

همچنین روایی همگرایی به میزان توانایی  (.Fornell, & Larcker, 1981)پذیر مشاهده

 آورده شده است. ۹های یک بعد در تبیین آن بعد اشاره دارد نتایج در جدول شاخص

 مگرایی ابزار پژوهش. بررسی روایی ه1جدول

میانگین واریانس  

 استخراج شده

 متوسط اشتراک کرونباخ یآلفا پایایی مرکب

 ۴۹۴۹۴4/۷ ۴۹۱۰۲۲/۷ ۰۰۰۹۲4/۷ ۴۹۴۹۴4/۷ گذاری شخصیهدف

 ۰۹۴۷۹۹/۷ ۰۰۰۰۹4/۷ 4۰۰44۲/۷ ۰۹۴۷۹۹/۷ صحبت کردن با خود

 ۹۷۰۹4۲/۷ ۹۰۱۹۲۰/۷ 4۲۹۹۰۲/۷ ۹۷۰۹4۲/۷ پاداش دادن به خود

 ۴۴۲۹۱۴/۷ ۹4۹۰۹۹/۷ ۰۱۹۲۹۹/۷ ۴۴۲۹۱۲/۷ موفقعملکرد 

 ۹۲۴۲۹۹/۷ ۰۷۲۹۱۲/۷ 4۹۴۹۹۱/۷ ۹۲۴۲۹۹/۷ ارزیابی باورها

 ۴۱۴۰۰۰/۷ ۹۹۹۰۴۰/۷ ۰۱۲۴۴۹/۷ ۴۱۴۰۰۰/۷ تنبیه خود

 ۹۲۰۹۹۹/۷ ۰۷۹۰۰۰/۷ 4۹۹۴۱4/۷ ۹۲۰۹۹۹/۷ مشاهده شخصی
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 ۴۰۹4۹۲/۷ ۰۹۹۱4۴/۷ 4۹۹۹۹۹/۷ ۴۰۹4۹۲/۷ های طبیعیتمرکز بر پاداش

 ۱۰۲۲۷۹/۷ ۱۰۹۴۹۱/۷ ۱4۹۱۷۹/۷ ۱۰۲۲۷۹/۷ مایی خودراهن

   

ها از پایایی باالی در مدل مشخص است همه متغیر ۹طور که در جدول شماره همان   

نشان از قابل قبول بودن پایایی هر سازه  ۰/۷برخوردارند. پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  باالی 

ین مقدار مالک برای سطح قبولی روایی همچن (Hair, Ringle, & Sastedt, 2011)تحقیق دارد

مربوط به هر سازه  ۹AVEآمده است مقادیر  ۹گونه که در جدول باشد. همانمی ۴/۷همگرایی 

باشد که روایی همگرایی پرسشنامه حاضر در حد بیشتر بوده و این مطلب مؤید این می ۴/۷از 

گیری انعکاسی را در میزان دازهروایی تشخیصی یا واگرایی توانایی یک مدل ان است. قبولقابل

-پذیرهای موجود در مدل میپذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر مشاهدهافتراق مشاهده

دهنده تمایز نشانگرهای مکمل روایی همگرایی بوده که نشان درواقعسنجد. روایی تشخیصی 

 & Mohsenin)یک متغیر پنهان با سایر نشانگرهای دیگر در همان مدل ساختاری است 

Esfidani, 2014.) پذیر بر روی متغیر پنهان در آزمون بار عرضی بار عاملی هر متغیر مشاهده

پذیر بر متغیرهای پنهان بیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهده ۹/۷مربوط به خود باید حداقل 

برای سایر و  ۹۱/۷برای عملکرد موفق  ۹سؤال  (.Hair, Ringle, & Sastedt, 2011) دیگر باشد

دهد که نشان می ۲۹/۷و  ۰4/۷؛ ۰۰/۷؛ ۰۲/۷؛ ۰4/۷؛ ۰۴/۷؛ ۲۱/۷؛ ۴۲/۷ها به ترتیب برابر سازه

های متناظر خود برخوردار است که روایی واگرایی این سازه از همبستگی باالی با سایر سازه

 دهد.ها را نشان میمدل در سطح معرف

 

 های استنباطییافته

ای وجود دارد در مرحله اول به ارزیابی مدل بیرونی ایندی دومرحلهفر ۲در رویکرد پی ال اس

گیری به دست آمد که شواهد کافی مبنی بر روایی و پایایی مدل اندازهشود. وقتیپرداخته می

                                                           
1 .Average Variance External 

2. Partial Least Square 
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گونه که در بخش اول آمده است مدل توان به ارزیابی مدل ساختاری )درونی( پرداخت. همانمی

 پردازیم.یی مناسب بود در بخش دوم به بررسی مدل درونی میبیرونی دارای روایی و پایا

را زنان  ۴۰/۷دهندگان را مردان و از پاسخ ۹۰/۷های توصیفی حاکی از این بود که یافته

دهندگان افراد از پاسخ ۹4/۷دهندگان تشکیل داده بودند همچنین ازنظر وضعیت تحصیلی پاسخ

دهندگان رشد بودند همچنین دامنه سنی پاسخکارشناسی ا ۰4/۷با تحصیالت کارشناسی و 

در دامنه  ۲۱/۷سال، ۰۷دهندگان در دامنه سنی کمتر از از پاسخ ۰۱/۷حاکی از این بود که 

 سال تشکیل داده بودند. ۴۷در دامنه سنی باالی  ۰۱/۷سال و  ۴۷-۰۹سنی 

 

 افزار پی ال اس در حالت استاندارد. خروجی نرم1شکل

شود که اولین ، برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میمطابق با الگوریتم

با توجه به )حالت معناداری( است.  t-valuesیا همان مقادیر  Zترین معیار، ضرایب معناداری و اساسی
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دار بود. نتایج کامل مسیرها در معنی ۱۹/۷با اطمینان تمامی مسیرهای موردنظر  ۲شکل شماره 

دومین معیار برای بررسی برازش ساختاری در یک پژوهش  آورده شده است. ۹ول شماره جد

معیاری است که نشان  ۹2Rزای )وابسته( مدل است.مربوط به متغیرهای پنهان درون 2Rضرایب 

عنوان به ۹۰/۷و  ۰۰/۷، ۹۱/۷زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر دروناز تأثیر یک متغیر برون

شود. مطابق با شکل در نظر گرفته می 2Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  مقدار مالک

؛ ۹۷/۷؛ ۹۷/۷؛ ۹4/۷؛ ۴4/۷؛ ۹۰/۷، ۴۲/۷؛ ۴۱/۷زا های درونبرای سازه  2Rمقادیر  ۹شماره

شده است که با توجه به سه مقدار مالک، مناسب بودن برازش مدل محاسبه ۰۹/۷و ۹۹/۷

 سازد.ساختاری را تائید می

 

 ت مدل ساختاریکیفی

  2Qکه مقدار است. درصورتی 2Qبینی مدل ، معیار قدرت پیشگرددمعیار دیگری که بررسی می

را کسب نماید، به ترتیب نشان از  ۰۹/۷و  ۹۹/۷، ۷۲/۷زا سه مقدار در مورد یک سازه درون

زای مربوط به آن دارد. مقادیر های برونبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازهشقدرت پی

-اند و مدل توانایی پیششدهشده خوب بازسازیدهند که مقادیر مشاهدهباالی صفر نشان می

محاسبه گردیده  ۹از رابطه   2Qمقدار  .)(Henseler, Ringle & Sinkovics, 2009 بینی دارد

  DSSOD ) / (∑DSSE D(∑ -= 1 2Q(.۹ رابطه است.

مجموع مربعات  SSOبین و مجموع مربعات خطای پیش SSE فاصله حذف،  Dدر این رابطه 

اند، و مدل شدهشده خوب بازسازیدهد مقادیر مشاهدهباالی صفر نشان می 2Qمشاهدات، مقدار 

دهد(. ن را نشان میبیتر از صفر فقدان ارتباط پیشپایین 2Qبین دارند )مذکور ارتباط پیش

دهد که گایسر بیشتر از صفر است و این نشان می-استون 2Qشود مقادیر طور که دیده میهمان

 بین خوب هستند.ها دارای ارتباط پیشمتغیرهای مستقل آن

 

                                                           
1 . R Square 

 



  89 8931 بهار اول، شماره، هفتمدوره                                                فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 CV-Red . شاخص استون گایسر7جدول

1- SSE/SSO  variable 

 گذاری شخصیهدف ۲۷/۷

 صحبت کردن با خود ۲۱/۷

 اداش دادن به خودپ ۰۰/۷

 عملکرد موفق ۲۹/۷

 ارزیابی باورها ۰۴/۷

 تنبیه خود ۲۱/۷

 مشاهده شخصی ۰۷/۷

 های طبیعیتمرکز بر پاداش ۰۷/۷

 راهنمایی خود ۰۷/۷

دهد که گایسر بیشتر از صفر است و این نشان می-استون 2Qشود مقادیر طور که دیده میهمان

 باشد.بین میپیشها دارای ارتباط متغیر مستقل آن

 

 کیفیت کلی مدل

شاخص کیفیت کلی مدل است. برای بررسی  گرددآخرین معیاری که بررسی می تیدرنها

 ,Tenenhausکنیم که استفاده می GOFکیفیت کلی مدل در حداقل مربعات جزئی، از شاخص 

Amato & Esposit, 2004)) توسط  دهد که این مدلمطرح کردند. برازش باالی مدل نشان می

خوبی تبیین شده است. شاخص نیکویی برازش بین صفر و یک بوده و حداقل مربعات جزی به

سه مقدار  (Wetzels, Odekerken-Schröder & Van Oppen, 2009)وتزلس و همکاران 
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معرفی  GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای را به ترتیب به ۰۹/۷و  ۲۹/۷؛ ۷۹/۷

 کردند.

بینی دهد و معیاری برای پیشگیری و ساختاری را مدنظر قرار میدل اندازهاین شاخص دو م

 عملکرد کلی مدل است.

 . محاسبه کیفیت کلی مدل۲رابطه

 

 (GOF). بررسی شاخص نیکویی برازش 4جدول

 متغیر ضریب تعیین متوسط اشتراک

 گذاری شخصیهدف ۴۱۰۱۰۹/۷ ۴۹۴۹۴4/۷

 ودصحبت کردن با خ ۴۲۷۹۹۹/۷ ۰۹۴۷۹۹/۷

 پاداش دادن به خود ۹۰۹۱۲۹/۷ ۹۷۰۹4۲/۷

 عملکرد موفق ۴4۱۹۷۷/۷ ۴۴۲۹۱۴/۷

 ارزیابی باورها ۹4۲۲۹۰/۷ ۹۲۴۲۹۹/۷

 تنبیه خود ۹۷۰۹۰۹/۷ ۴۱۴۰۰۰/۷

 مشاهده شخصی ۹۷۰۷۷۰/۷ ۹۲۰۹۹۹/۷

 های طبیعیتمرکز بر پاداش ۹۹4۲44/۷ ۴۰۹4۹۲/۷

 راهنمایی خود ۰۹۲۱۷۱/۷ ۱۰۲۲۷۹/۷

 میانگین ۹۴۴4/۷ ۹۰۴۲/۷
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=0/5592 

های برازش آن مشخص شد که اس و شاخصالافزار پیطورکلی، با توجه به خروجی نهایی نرمبه

توان گفت های حاصل از پژوهش منطبق بوده و مناسب است. بنابراین میشده با دادهمدل ارائه

ود. در این میان بعد ارزیابی شدست آمد، تائید می که مدل مفهومی پژوهش بر اساس آنچه به

کمترین میزان اثر را بر خود  ۹۹/۷باالترین میزان و راهنمایی خود با  4۲/۷باورها با ضریب اثر 

 تهران داشتند.  ۹رهبری دبیران دبیرستان منطقه 

 

 داریافزار پی ال اس در حالت معنی. خروجی نرم2شکل
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 . بررسی فرضیات پژوهش1جدول

 متغیر مقدار بتا یدارمقدار معنی 10

 تجسم عملکرد موفق ۹۱/۷ ۲۷/۲۰ تائید

 گذاری شخصیهدف ۰۷/۷ ۴۰/۲۰ تائید

 صحبت کردن با خود ۹۴/۷ ۲۷/۲۹ تائید

 پاداش دادن به خود ۰۱/۷ 4۴/۰۱ تائید

 ارزیابی باورها و مفروضات 4۲/۷ ۷۹/۹۲ تائید

 تنبیه خود ۰4/۷ ۰۷/۰۹ تائید

 یمشاهده شخص ۰۰/۷ ۹4/۰۹ تائید

 های طبیعیتمرکز بر پاداش 4۹/۷ ۴۰/۰۹ تائید

 راهنمایی خود ۹۹/۷ ۹۹/۹۹ تائید

 

که طوریدار هستند بهمعنی ۱۱/۷تمامی متغیرهای در سطح اطمینان  ۹با توجه به نتایج جدول 

های موردنظر بیشتر است که حاکی تائید فرضیه ۹4/۲داری تمامی مسیرها از مقدار معنی

 پژوهش دارد.

 گیریث و نتیجهبح

تهران بود. در مرحله  ۹هدف اصلی در این پژوهش بررسی وضعیت خود رهبری در میان معلمان منطقه 

شده است که نتایج روایی همگرایی واگرایی حاکی از مناسب بودن اول ارزیابی مدل بیرونی پژوهش ارائه

شده، ارائه ۲و  ۹نتایج در شکل  شده است، کهمدل بیرونی پژوهش بود در مرحله دوم مدل درونی ارائه

همچنین میزان اشتراکات هر سؤال با شاخص موردنظر حاکی از مناسب بودن ابزار موردنظر در جامعه 

( ۰۴۴/۷زا )زا بر متغیر درونمتغیرهای برونآمده برای دستبه 2R نتایجموردمطالعه بود. با توجه به 
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مطلوبی برخوردار است و خروجی آن نشان از  شده از ساختارحاکی از این است که مدل طراحی

شده است استفاده GOFجهت بررسی کیفیت کلی مدل از شاخص  قبول بودن مدل دارد.قابل

شده برای این شاخص حکایت از برازش مطلوب مدل موردنظر داشت. که مقدار محاسبه

را زنان تشکیل  ۴۰/۷و دهندگان را مردان از پاسخ ۹۰/۷های توصیفی حاکی از این بود که یافته

دهندگان افراد با از پاسخ ۹4/۷دهندگان داده بودند همچنین ازنظر وضعیت تحصیلی پاسخ

دهندگان حاکی کارشناسی ارشد بودند همچنین دامنه سنی پاسخ ۰4/۷تحصیالت کارشناسی و 

-۰۹سنی  در دامنه ۲۱/۷سال، ۰۷دهندگان در دامنه سنی کمتر از از پاسخ ۰۱/۷از این بود که 

 سال تشکیل داده بودند. ۴۷در دامنه سنی باالی  ۰۱/۷سال و  ۴۷

ها محیط کار خود را مجدداً تعریف باعث شده است که برخی از سازمان کار نیروی در تغییرات

درحرکت  مشترک دستوری و کنترلی به سمت رهبری رهبری از هاسازمان از بعضی. کنند

هنگامی بهبود  سازمانی اثربخشی که کردند پیشنهاد (Conger & Kanungo, 1988). هستند

 و قدرت تقسیم حال،بااین. تسهیم کنند زیردستان خود با را قدرت سرپرستان که کندپیدا می

 در هایمحیط این. دارد هاسازمان از بسیاری در ساختار و روابط اندیشه، در تغییر به نیاز کنترل

 بهبود برای تالش و بیشتر مسئولیت پذیرش به مایل هک دارند کارکنانی به نیاز تغییر حال

 از که سازمانی هایمحیط .رهبری خود راهبردهای از استفاده مانند باشند، خود فردی عملکرد

که تمایل  نیاز به کارکنانی دارند کنند،حرکت می مشترک سمت رهبری به سنتی مدیریت

ه باشند. افزایش مشارکت که برخی از داشته باشند تا خودشان در اداره امور مشارکت داشت

ها به دنبال آن هستند نیاز به رهبری مشترک و تغییر از مدیریت سنتی دارند. کارکنانی سازمان

های شخصی مانند خودمختاری)استقالل( هستند احتمال زیادی دارد که که دارای ویژگی

مشارکت در کار عمل کنند.  های دارایطور کارآمد و مؤثر در محیطپذیر باشند و بهمسئولیت

این کارکنان همچنین ممکن است تالش بیشتری را برای بهبود عملکرد فردی خود مانند 

 ,Jones & Kriflick)های داشته باشند. این نتیجه با پژوهش یرهبر خوداستفاده از راهبردهای 

2005; Prussia, Anderson & Manz, 1998; Norris, 2008 )عنوان لب بهمعلمان و مربیان اغ

حال هنوز این سؤال مطرح های آموزشی اثرگذارند. بااینرهبران جامعه آموزشی در بیشتر رویه

توانند در بهبود امور آموزشی انگیزند که میشود که چگونه این معلمان و مربیان خود را برمیمی
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پژوهشی کند؟ در کمک می یرهبر خودو سازمانی خود موفق باشند؟ آیا این امر به درک 

در میان مربیان آموزشی تحصیالت  یرهبر خودمنظور درک ای را بهمتخصصان یک نظرسنجی

تکمیلی انجام دادند نتایج حاکی از این بود که مدرسان برنامه درسی از انواع راهبردهای 

ها از این مورد که چگونه فرآیندهای حال عدم آگاهی آنکنند. بااینانگیزشی استفاده می

مؤثر است وجود داشت. بنابراین برنامه درسی  یررهب خوددر دستیابی به موفقیت در تفکرشان 

 در ای باید بر محور توسعه راهبردهای انگیزشی مانند چگونگی موفقیتو توسعه آموزش حرفه

آمیز قرار بگیرد. این پژوهش خودگویی، ارزیابی باورها، مفروضات و نحوه تجسم عملکرد موفقیت

  (Ricketts, 2012; Moore, & Rudd, 2004; Arnold, & Place, 2010)های با پژوهش

های آموزشی پویای امروزی است. موضوعی مهم و حیاتی در محیط یرهبر خود همسو است.

های رهبری و چگونگی سازی افراد برای موقعیتکه به مسئله چگونگی آمادهویژه هنگامیبه

پردازیم. بنابراین یک ت و رفتارهای خود می، شناخیرهبر خودهای توسعه و تقویت مهارت

های مؤلفه مهم در توسعه رهبری این است که رهبران را قادر سازد تا با تقویت صالحیت

های پیش رو پاسخ دهند. استدالل مهم در این زمینه ای رهبری خود با موفقیت به چالشحرفه

های ها و مهارته و آگاهی از تواناییتواند از طریق تجربمی یرهبر خودهای این است که توانایی

از طرف دیگر  (.Tat, & Zeitel-Bank, 2013)های فکری تقویت شودفردی همراه با بازتاب

ها باید بسیاری از وظایف از قبیل نقش معلمان در اجرای اهداف آموزشی بسیار مهم است. آن

انش آموزان را انجام دهند. های آموزشی و حفظ رابطه با داداره محیط آموزشی، انتخاب روش

نیاز اجرای اهداف آموزشی مدارس است در این رابطه تفویض برخی عملکرد معلمان، پیش

اختیارات به معلمان برای حصول به این اهداف از ضروریات یک سازمان آموزشی مثل مدرسه 

ت آموزش و توان به کیفیشود. با دادن استقالل به معلم در انجام برخی وظایف میمحسوب می

 خودهای اثرگذار استفاده از تکنیک برخی خدمات در مدارس افزود در این رابطه یکی از مؤلفه

 باشد.و توسعه آن در میان معلمان می یرهبر

کنیم که این مؤلفه مشاهده می یرهبر خودهای مرتبط با در پیشینه بسیاری از پژوهش

توانند به است چراکه از این طریق می برای مدیران و رهبران بسیار مهم و ارزشمند بوده

توان ادعا آمده میدستتوانمندسازی کارکنان در سازمان خود بپردازند. با توجه به این نتیجه به
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تر از هر سازمان دیگر باشد مراتب حیاتیتواند بههای آموزشی میدر سازمان یرهبر خودکرد که 

های آینده را مسئولیت پرورش و آموزش نسلهای آموزشی که به دلیل اینکه مدارس و سازمان

دارد باید از معلمان و مدیرانی باید برخوردار باشند که بتوانند در شرایط مقتضی بهترین تصمیم 

های آموزشی را ارائه کنند. برای رسیدن به این هدف مهم و را بگیرند و کارآمدترین برنامه

ها را به گذاری کرد و آنیان و معلمان سرمایهاثرگذار در توسعه یک کشور و جامعه، بر روی مرب

 مجهز کرد. یرهبر خودها ازجمله ها و آموزشانواع مهارت

کنند کنند و سعی میهای کنونی فعالیت خود را در یک محیط رقابتی سخت دنبال میسازمان

برای  بقاء خود را محیطی که توسعه و تغییر مداوم وجود دارد حفظ کنند و به آن ادامه دهند.

های متناسب با تغییر و توسعه و ها نیاز به کارکنانی دارند که از نوآوریاین امر سازمان

ای ارزیابی کنند نیاز توانند رویدادها را با دقت گستردههای تفکر تحلیلی و کسانی که میمهارت

ر آینده، وکاعنوان کارکنان کسبدارند. بنابراین بسیار مهم است که دانش آموزانِ امروز به

تالش کنند.  یرهبر خودهای تفکر انتقادی و کارفرمایان یا مدیران برای دستیابی به مهارت

رود معلمان که تأثیر زیادی را در هدایت نظام آموزشی یک جامعه دارند ترتیب انتظار میاینبه

 ی،به لحاظ عملیات (.Muijs & Harris, 2003)خودشان را بهبود بخشند یرهبر خودرفتارهای 

 پیامدهای به که شناختی است و رفتاری راهبردهای از خاصی هایپایه مجموعه بر نظریه این

خود  با مرتبط گوناگون هایاز نظریه نظریه این فنی، ازلحاظ کنند.فردی تأکید می عملکرد

 و اجتماعی، شناخت ذاتی، انگیزه خودگردانی، خودکنترلی، خودتنظیمی،: ازجمله تأثیری،

 کلی بعد سه به توانمی را رهبری خود هایاستراتژی .نشات گرفته است شناختی، روانشناسی

 هایاستراتژی و طبیعی پاداش هایاستراتژی رفتار، بر متمرکز هایاستراتژی: کرد تقسیم

 منجر که خودآگاهی است بهبود مبتنی بر رفتار، بر متمرکز هایاستراتژی سازنده. تفکر الگوهای

 ابعاد این که دارد وجود( مقیاس زیر یا) استراتژی پنج. شودمی فرد یک رفتار مدیریت صحیح به

-خود ی،دهپاداش-خود گذاری شخصی(،گذاری)هدفخود هدف خود، مشاهده: از اندعبارت

 راهنمایی خود. و تنبیهی،

 رفتارهای چرایی و زمان درک به منجر است ممکن یعنی مشاهده رفتارهای خود که خودنگری

گذاری هدف شود؛ خاص رفتارهای حذف یا تغییر توانایی به منجر تواندمی شود، خاص
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 عملکرد بر قوی انگیزشی اثر یک که برانگیزچالش شخصی اهداف اجرای و شخصی:طراحی

 تقویت برای انتزاعی یا ملموس چیزی از استفاده: پاداش دادن به خود باشد؛ داشته فردی

 نامطلوب  رفتارهای دهیبرای تغییر و یا شکل: تنبیه خود هدف؛ به رسیدن و مطلوب رفتارهای

تواند می سازنده انتقاد ؛(پاداش دادن به خود استراتژی مخالف) گیرد قرار مورداستفاده تواندمی

خود راهنمایی: توجه به عواقب و نتایج رفتارهای  از تنبیه خود عمل کند؛ مؤثرتر مراتب بسیاربه

 جبران جلوگیری کند.تواند از ضررهای غیرقابلصلی و واقعی میموردنظر قبل از عملکرد ا

دهنده هستند به افراد احساس شایستگی و خودکنترلی پاداش طبیعی طوربه که هاییفعالیت

فرد  مطلوب، کار محیط یک ایجاد مانند هاییفعالیت طریق دهد. ازتحقق اهداف را می برای

 عنوانبه توانندمی سازنده تفکر الگوی راهبردهای. هدد تواند سطح عملکرد خود را افزایشمی

فرد درباره چگونگی ایجاد انگیزش و خلق تفکر مثبت  اینکه یا کاربردی تفکر الگوهای سازه

صحبت  آمیز،موفقیت عملکرد تجسم از اندعبارت دسته این خاص هایاستراتژی توصیف شوند.

 .مفروضات و باورها ارزیابی و با خود

 گفتگو: صحبت با خود ؛ آمیز آیندهموفقیت عملکرد از ذهنی تصاویر ایجاد: موفق لکردعم تجسم

 در و) ارزیابی: مفروضات و باورها ارزیابی باشد؛ منفی یا مثبت تواندکه می ذهن، در خود با

 تفکر فرایندهای اغلب،. مفروضات و هاارزش شخصی، باورهای( برانگیزچالش لزوم، صورت

 تواندفرد می ،یلیخود تحل فرآیند طریق از. است نادرست مفروضات و باورها یهناکارآمد نتیج

 منفی گفتار ترتیب، همین به. جایگزین کند ترباورهای معقول با را منفی هایفرض یا باورها

به  را "توانممی کنممی فکر من" ذهنیت از استفاده یعنی شود، جایگزین مثبت گفتار با تواندمی

 بر مثبتی تأثیر تواندمی انگیزش ارتباط با در اندیشی مثبت الگوهای داشتن همچنین. کار ببرد

 در که( هامقیاس خرده) راهبردهایی و ابعاد از هرکدام. باشد داشته فرد عملکرد از حاصل نتایج

این . کنندبیان می رهبری حوزه در از خود افراد درک چگونگی مورد در را منطقی شد، ذکر باال

کند فراهم آورد. تصویری درباره اینکه فرد چگونه خودش را درک و تصور می تواننددها میراهبر

های بیشتر در آینده ای برای موفقیتتواند در ایجاد پایهآمیز این راهبردها میکاربرد موفقیت

 (.Gerhardt, Rode & Peterson, 2007)کننده باشدکمک
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