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چکیده
روش تحقیق موردنظر از نظر ماهیت داده از نوع کیفی-کمی ،از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی
از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین ستادی (مراکز آموزشوپرورش
در شهرستانها) و مدیران مدارس به تعداد  2300نفر تشکیل میداد و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران
برابر با  329نفر به دست آمد که با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی ،دادههای موردنیاز جمعآوری شد .ابزار
گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه حاصل از بخش کیفی بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصین و روایی
سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تعیین گردید .اطالعات به دست
آمده از طریق تکنیک معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSمورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که خودرهبری مدیران آموزشوپرورش در  8شاخص (شناخت خود ،خود
هدایتی ،خود نظارتی ،خودکنترلی ،اثربخشی ،هدفگذاری ،خود انگیزشی و تفکر در خود) دستهبندی شدند
که با حذف بعضی از سؤالها و نشانگرها ،در نهایت مدل موردنظر به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفت.
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مقدمه
امروزه حیات بشری با تحوالت و دگرگونیهای شگفتانگیزی همراه است .سازمانها ،بهعنوان
زیرمجموعه ای از حیات انسانی ،باید برای بقاء و بالندگی آماده رویارویی با این تحوالت عظیم
شوند .سازمانهای آموزشی نیز در مسیر تندباد این تغییرات قرار گرفتهاند .لذا مهمترین عامل
بهرهوری در سازمانها و در نهایت کل جامعه ،منابع انسانی است و شکوفایی هر جامعهای در بهبود
و پرورش منابع انسانی آن نهفته است .بدین سبب است که سازمانها با یاری متخصصان رفتاری
و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول میدارند ( Azadmarzabadi,
 .)Hoshmandja & pourkhalil, 2012از طرفی تحوالت سریع علمی و تکنولوژی زندگی انسانها
را تحت تأثیر قرار داده است .سرعت این تحوالت بهگونهای است که باعث ایجاد نیازهای جدیدی
در سطح زندگی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...ایجاد کرده است .برای اینکه بتوان
پاسخ گوی نیازهای جدید جامعه شد ،آموزشوپرورش باید همواره بهروز باشد و تحت بهسازی
مداوم قرا بگیرد (.)Farasatkhah, 2008
در چنین شرایطی است که سازمانها خود منبع تحول میگردند و در جهت بهبودی خود
میکوشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید تمدن امروزی باشند ( .)Mogimi, 2014در همین
راستا ،توسعه مهارتهای بین فردی یا خودرهبری ( )Self leadershipبهعنوان سبک جدید
رهبری و ایجاد محیطهای سازمانی که از نوآوری و توانمندسازی حمایت میکنند ،گامهای
استراتژیک پژوهش و برآوردهسازی نیازهای سازمانهای متغیر قرن  21میباشد .با تأکید بر تبدیل
شدن به فردی مؤثرتر به نظر میرسد خودرهبری میتواند پاسخگوی چالشهایی باشد که سازمان-
های ترقیخواه در قرن  21از جمله سازمانهای آموزشی با آنها مواجهاند ( Rajaeipor, Rahimi
 .)& Aghababaei, 2011علت اصلی اینکه رهبری از دیرباز موردتوجه اندیشمندان بوده ،آن
است که رهبری نقشی حیاتی در پویایی و بالندگی سازمان ایفا میکند .رهبری تأثیری میان فردی
است که در موقعیتی معین اعمال و از طریق فرایند ارتباط برای دستیابی به اهداف مشخص
هدایت میشود ( .)Abasi Rostami, 2014از طرفی نقش خودرهبری برای سازمانها ،امری
بدیهی است ،اقدامات خودرهبرانه کارکنان میتواند نقشی تعیین کننده در موفقیت یا شکست
آنان ایفا نماید .میتوان خودرهبری را علیرغم عدم اطمینان و تنشهای الینفک از سازمانهای
پویا ،بهعنوان عاملی مؤثر برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر قلمداد کرد .افزون بر این احتما اال
آن را بهعنوان جایگزینی برای رهبری در نظر گرفت (.)Norbert & Wu, 2006
بیشتر محققان با این امر موافقاند که رهبری مؤثر با اثربخش بودن فرد آغاز میشود.
خودرهبری میتواند توجه ویژهای را بهعنوان عامل ارتقاء دهنده عملکرد به خود معطوف کند.
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خودرهبری فرایندی است که در آن افراد در راستای رسیدن به خود هدایتی و خودانگیختگی
الزم برای عمل بر خود تأثیر میگذارند ( .)Houghton, Dawley & DiLiello, 2012طی سال-
های اخیر کاهش کیفیت آموزشوپرورش به فقدان رهبری و ضعف مدیریت میان افرادی که
مسئولیت اجرایی در مدارس هستند ،نسبت داده شده است ( .)Neck & Manz, 2013در این
راستا خودرهبری ممکن است یک مدل جایگزین برای رویکردهای رهبری بهحساب آید که
میتواند تأثیراتی برای رهبری فرد به دنبال داشته باشد ( Yun, Cox, Sims & Salam,
 .)2007پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه رفتارهای خودرهبری و تغییر سازمانی در جو گروه-
های خودمدیریتی توسط ( Elloy )2008انجام شد و نتایج نشان داد خودرهبری باعث ارتقاء
عملکرد خالق ،حس اعتماد بیشتر ،ارتباطات بهتر در گروه ،تصمیمگیریهای گروهی صحیحتر و
جنبوجوش بیشتر در توسعه گروههای کار خودمدیریتی است.
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور در زمینه خودرهبری اغلب بر چارچوبها ،سبکها
و راهبردهای خودرهبری متمرکز بوده ،اما در هیچیک از تحقیقات بهصورت سیستماتیک یا
بهصورت الگو برای سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته است .بهعنوان مثال؛ (Rajaeipor )2011
 & et alدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین استراتژیهای خودرهبری و توانمندسازی
روانشناختی اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطهی مثبت وجود دارد،
همچنین ( Hoveida, sayadat, Aghababaei & Rahimi )2011در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که بین مؤلفههای راهبرد رفتار محور خودرهبری با خالقیت رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد ،یافتههای پژوهش ( Rahimi & Aghababaei )2013نشان داد بین استراتژیهای
خودرهبری و کارآفرینی اعضای هیئتعلمی رابطه مثبت وجود دارد ،یافتههای پژوهش ()2013
 Tastanنشان داد تمامی ابعاد جو مشارکتی سازمانی (حمایت سیاسی -اجتماعی ،محیط کار
مشارکتی ،دسترسی به منابع ،دسترسی به اطالعات) و خودرهبری بهصورت مستقیم و مثبت با
رفتار نوآورانه و دلبستگی شغلی رابطه معناداری دارد ،یافتههای ( Kumar & Miss )2013نشان
داد در عین اینکه مدیریت و رهبری باهم مرتبطاند ،ولی تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند .کار
مدیریت برنامهریزی ،سازماندهی و هماهنگی است ،ولی کار رهبر الهامبخشی و ایجاد انگیزه است.
نتایج پژوهش ( Samantha & Samantha )2014نشان میدهد که تفاوت جنسیتی در اثربخشی
رهبری به چشم نمیخورد .همچنین نتایج پژوهش ( Katewa )2016نشان میدهد فرایندهای
سلسله مراتبی که به پیروی از دستورات و سیاستهای وزارت آموزشوپرورش هست ،مانعی برای
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مدیران خودرهبری بهحساب میآید .مالحظه میشود در هیچکدام از پژوهشهای انجام شده به
بررسی و ارائه الگویی برای خودرهبری در آموزشوپرورش پرداخته نشده است.
به نظر میرسد ،مفهوم خودرهبری پتانسیل قابلتوجهی برای استفاده در محیطهای سازمانی
امروزی که با توانمندسازی و ساختارهای غیرمتمرکز جدا شدهاند ،میباشد .در واقع خودرهبری
غالباا بهعنوان یک سازوکار عمده برای تسهیل توانمندسازی در نظر گرفتهشده است ( Houghton
 .)& Yoho, 2005در نتیجه سازمانها نیازمند تغییر از مدیریت سنتی کارکنان به شیوه رهبری
دستور و کنترل به رهبری مشترك میان کارکنان یک سازمان هستند .در برخی سازمانهای
معاصر بهجای ساختارهای باال به پایین که در آن رهبران تصمیمگیری میکنند ،بایستی به
کارکنان مسئولیت بیشتر و مشارکت در تصمیمگیری اعطا کنند .این شرایط در حال تغییر نیاز به
رهبرانی دارد که قادرند به کارکنانشان در تبدیل به خود رهبر شدن کمک کنند .احتمال بیشتری
وجود دارد که کارکنان دارای ویژگیهای شخصی از جمله نیاز به استقالل و خودکارآمدی
مسئولیتپذیرتر بوده و در تصمیمگیریها مشارکت کرده و راهبردهای خودرهبری را بهکارگیرند
( .)Norris, 2008از طرفی تحقق اهداف مدارس و بهتبع آن تحقق اهداف نظام آموزشوپرورش،
نیازمند توجه خاص به مدیران مدارس و بهویژه به نقش رهبری آنها است ( & Nazari, Hasani
 .)Shirbeigi, 2018مدیر مدرسه بهعنوان رهبر در مدرسه نقش مهمی را بر عهده دارد ،چون
اوست که کارکنان را جهت پذیرفتن تغییرات و دستیابی به اهداف هدایت میکند و با ایجاد نگرش
مناسب به تغییر و فراهم نمودن محیطی مطلوب سطح آمادگی برای پذیرش تغییر را در آنها به
وجود آورده و ضرورت ایجاد آن را به کارکنان تفهیم میکند ( Zebardast, Qolami, Rahimi,
.)2017
بنابراین رهبری مهمترین عامل در تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان است و نقشی بسیار
مهم و حیاتی در رشد ،بالندگی و پیشرفت یک سازمان بر عهده دارد .یک رهبر قبل از شناخت
دیگران باید خود را بشناسد .رهبران اثربخش بهطور مداوم در جستجوی راههایی برای بهبود خود
و سازمانشان از طریق شناخت و اندیشه در خود هستند .برای رهبری اثربخش بر دیگران مدیران
ابتدا بایستی خودشان را به شیوه اثربخشی هدایت کنند .خودرهبری فرایندی است که افراد به
کمک آن میتوانند رفتارهای خود را کنترل کنند .لذا هدف از انجام این پژوهش طراحی الگویی
برای خودرهبری مدیران آموزشوپرورش است تا در راستای آن و با ارائه راهکارهایی برای بهبود
اثربخشی و عملکرد فردی استفاده شود .راهبردهایی که میتوانند برای تغییر در تمایالت ،رفتار و
شناخت افراد مورد استفاده قرار گیرد و آنها را قادر سازد تا ضمن آگاهی از مفهوم خودرهبری،
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راهبردها و عوامل مؤثر بر آن بتوان به شیوه کارسازتری از آن ،در راستای بهبود عملکرد فردی و
سازمانی بهره گرفت تا موفقتر عمل نمایند.
با توجه به مطالب باال ،در این پژوهش محقق به دنبال طراحی الگوی خودرهبری مدیران
در آموزشوپرورش استان گیالن بوده تا با بررسی پیشینه مطالعاتی و علمی اقدام به طراحی و
تدوین چنین الگویی نماید.

پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
در پژوهشی( Rajaeipor & et al )2011با عنوان «تحلیل استراتژیهای خودرهبری و
ارتباط آن با توانمندسازی روانشناختی اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»
پرداختند و نشان داد که بین استراتژیهای خودرهبری و توانمندسازی روانشناختی اعضای
هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطهی مثبت وجود دارد و نیز از بین استراتژیهای
خودرهبری؛ استراتژیهای رفتار محور دارای اهمیت بیشتری در پیشبینی توانمندسازی
روانشناختی اعضای هیئتعلمی است Hoveida & et al )2011( .در پژوهشی با عنوان «بررسی
رابطه بین راهبردهای رفتار محور خود -رهبری و خالقیت اعضای هیئتعلمی دانشگاه علم و
صنعت ایران» پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد که بین مؤلفههای راهبرد رفتار محور
خودرهبری با خالقیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد Rahimi & Aghababaei )2013( .در
پژوهشی به بررسی «تحلیل استراتژیهای خودرهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای
هیئتعلمی دانشگاه کاشان» پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین استراتژیهای
خودرهبری و کارآفرینی اعضای هیئتعلمی باالتر از حد متوسط است .از بین استراتژیهای
خودرهبری ،استراتژی تفکر سازنده دارای اهمیت بیشتری در پیشبینی کارآفرینی است)2015( .
 Vaezi & et alدر پژوهشی با عنوان «تحلیل عاملی استراتژیهای خودرهبری و رابطه آن با
عملکرد تحصیلی دانشجویان» پرداختند و نتایج نشاندهنده آن است که دانشجویان شش
استراتژی خودرهبری ،شامل :تمرکز بر پاداشهای طبیعی و هدفگذاری شخصی ،تجسم عملکرد
موفق ،خود تنبیهی ،خود گفتگویی ،خود راهنمایی و خود پاداشدهی را استفاده میکنند.
تحلیل همبستگی نیز نشان داد ،میان بهکارگیری استراتژیهای خودرهبری و
عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنیداری وجود داردAslani & Hozori )2015( .
در پژوهشی با عنوان «ارائه مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای خودرهبری سازمانی»
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پرداختند و نتایج نشان داد که سبک رهبری ،شخصیت و ارتباطات سازمانی اثربخش بهعنوان
شرایط علّی ،بر اعتمادبهنفس سازمانی تأثیر میگذارندShariati, Talebnia & Royaei )2018( .
در پژوهشی با عنوان «اثر میانجی خودرهبری بر ارتباط بین فراشناخت و رفتار تصمیمگیری
حسابداران مدیریت» پرداختند و نتایج تحقیق نشان میدهد که آگاهی فراشناختی بر باور رفتار
تصمیمگیری حسابداران مدیریت و رفتار تصمیمگیری حسابداران مدیریت در عمل بهطور
غیرمستقیم و از طریق خودرهبری تأثیر منفی دارد Khosravipor & Savari )2019( .در
پژوهشی با عنوان «کاربرد تئوری پیچیدگی رهبری ،نظریه آشوب و خودسازماندهی در توسعه
یافتگی سازمانها» پرداختند و بیان کردند که عصر حاضر بهعنوان عصر دانش و اطالعات ،با
ویژگیهایی مثل افزایش رقابت و پیچیدگى همراه است؛ بنابراین در چنین وضعی ،ویژگیها،
مهارتها و وظایف رهبران باید متفاوت از نوع سنتی آن باشد .پیچیدگی و دو زیرمجموعهی آن
یعنی آشوب و خودسازماندهی زاییده تغییرات ایجاد شده در دانش بشر و تغییر ماهیت محیط
کار میباشند .در شرایط در حال تغییر امروز ،سیستمهای بینظم در ارتباط با محیط خود همچون
موجودات زنده عمل میکنند و برای رسیدن به موفقیت همواره باید خالق و نوآور باشند.
پیشینه خارجی
در پژوهشی ( Katewa )2016نشان داد که کارکنان و مدیران خودرهبر طبق اصول و
معیارهای مدرسه کار میکنند ،بهخصوص در روابط خود با معلمان .نتایج همچنین نشان داد
فرایندهای سلسله مراتبی که به پیروی از دستورات و سیاستهای وزارت آموزشوپرورش هست،
مانعی برای مدیران خودرهبر بهحساب میآید .یافتههای پژوهش (Vann, Sparks & )2017
 Bakerنشان داد که بین هوش هیجانی و استراتژیهای خودرهبری رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج نشان داد که استراتژیهای تمرکز رفتاری ،تنظیم خودکار هدف و خودپنداری
رابطه قویتری با هوش هیجانی دارد و خود پاداشدهی رابطه ضعیفی با هوش هیجانی داشت و
خودتنبیهی رابطه منفی با هوش هیجانی را نشان دادBarros Lima, Munigala, )2018( .
 & Noelدر پژوهشی نشان دادند کارآفرینانی که ویژگیهای خود رهبری در آنها وجود دارد با
دیگران مشورت و همکاری کرده و از نتایج آن استفاده میکنند .لذا نتیجه گرفته میشود که
خودرهبری با کارآفرینی و ویژگیهای آن رابطه دارد.

چهارچوب مفهومی اولیه
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پایه و اساس نظریه خودرهبری بر نظریه یادگیری اجتماعی ( ،)social learning theoryنظریه
شناخت اجتماعی ( )social cognitive theoryایجاد شده است و توضیح میدهد که چگونه افراد
میتوانند شناخت ،انگیزه و رفتار خود را تحت تأثیر قرار دهند .نظریه شناختی اجتماعی شرح می
دهد که افراد و محیط در تعامل مستمر باهم قرار دارند و پیامدهای رفتاری بهعنوان منبع اطالعات
و انگیزه به کار میرود .خودرهبری توضیح میدهد که چگونه خود رهبران فکر میکنند و چگونه
مطابق با راهبردهای شناختی ،انگیزشی و رفتاری اقدام میکنند (.)Norris, 2008
مفهوم خودرهبری از زمان شروع آن ،در زمینههای کاربردی گوناگونی بررسی شده است.
بهعنوان مثال ،اثر راهبردهای خودرهبری در زمینه ارزیابی (،)Neck, Stewart, & Manz, 1995
تغییر سازمانی ( )Neck & et al, 1995گروه خود هدایت شده (،)Neck & Manz, 2013
کارآفرینی ( ،)D’Intino, Goldsby, Houghton, & Neck, 2007مدیریت تنوع ( Neck,
 ،)Smith, & Godwin, 1997رضایت شغلی ( ،)Houghton & Jinkerson, 2007عملکرد و
فرایندهای گروه ( ،)Konradt, Andressen & Ellwart, 2009برنامهریزی جانشینی ( Hardy,
 ،)2004خالقیت و نوآوری ( & Carmeli, Meitar, & Weisberg, 2006; DiLiello
 )Houghton, 2006و اخالق ( )VanSandt & Neck, 2003بررسی شده است.
خودرهبری بهعنوان مجموعه نظاممند از راهبردهایی تعریف شده است که افراد از طریق
آن خودشان را به سطح باالی عملکرد و اثربخشی وا میدارند (.)Houghton & Yoho, 2005
خودرهبری فرایندی است که طی آن افراد خود را در راستای نیل به خود هدایتی و خودانگیختگی
الزم برای عمل تأثیر میگذارند (.)Houghton & et al, 2012
بهطور خالصه ،خودرهبری میتواند بهعنوان فرایند نفوذ خودخواستهای تعریف شود که هدف
عمده آن حمایت افراد بهمنظور برخورد اثربخش با محیط پیچیده و هدایت آنان برای ادامه زندگی
است .خودرهبری بر رشد و بلوغ شخصی داللت دارد .در حقیقت برای رهبری اثربخش بر دیگران،
باید بتوان خود را به شیوه اثربخشی هدایت کرد ( .)Neck & Manz, 2013خودرهبری بر اساس
راهبردهای رفتار محور ،پاداش طبیعی ،راهبردهای فکری سازنده به ابعاد هدفگذاری شخصی،
خود انگیزشی ،خود تنبیهی ،مراقبتهای فردی ،نشانهگذاری ،مشوقهای ضمنی شغل ،خود
نجوایی ،تفکر در خود و  ...تقسیمبندی میشود (جدول .)1
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جدول  .1چهارچوب مفهومی اولیه
بعد

شاخصها
هدفگذاری

شناخت خود
خودرهبری

تفکر در خود
خود هدایتی
خود انگیزشی
خودنطارتی
خودکنترلی
اثربخشی

نمونهای از پژوهشهای انجام شده
)Neck & Manz (2013
)Neck & Houghton (2006
Neck & et al (1995).
)Houghton & et al (2012
)Houghton & Yoho (2005
)Houghton (2008
)Manz (1992
)Vann (2017
)Manz (1992
)Houghton (2008
)Neck & Manz (2013
)Manz (1992
)Vann (2017
)Neck & Manz (2013
)Neck & Houghton (2006
)Neck & et al (1995
)Browning (2018
)Houghton (2008
)Manz (1992
)Kusdinar & Haholongan (2019
)Neck & Houghton (2006
)Neck & Manz (2013
)Browning (2018
)Kusdinar & Haholongan (2019

روش تحقیق
روش تحقیق بر اساس نوع داده از نوع کیفی -کمی بود که در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل
محتوا به بررسی ادبیات ژرف پژوهشی و بهصورت اکتشافی اقدام شد و این منجر به شناسایی
شاخص های خودرهبری مدیران شد ،بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری
اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین ستادی
(مراکز آموزشوپرورش در شهرستانها) و مدیران مدارس است که تعداد آنها طبق آمار به دست
آمده برابر با  2300نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران برابر با  329نفر و بهصورت خوشهای
تصادفی انتخاب گردید.
= 329

𝑞𝑝 𝑁𝑡 2
𝑞𝑝 𝑁𝑑2 +𝑡 2

=𝑛

 170طراحی الگوی مناسب خود رهبری مدیران آموزشی

 =nحجم نمونه آماری
 =Nحجم جامعه آماری  2300نفر
 = pنسبت وجود صفت در جامعه آماری %50
 =qنسبت عدم وجود صفت در جامعه آماری %50
 =dسطح خطا (دقت احتمالی مطلوب) 0/05
 »1/96« =𝑡 2در سطح اطمینان  95درصد
در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از فرم خودرهبری مدیران که از نتایج بخش کیفی
بهدست آمده بود ،بهصورت طیف لیکرت ( 5درجهای) استفاده شد.
جدول  -2ابعاد ،سؤالها و پایایی پرسشنامه
شاخصها

تعداد سؤال

مقدار آلفای کرونباخ

شناخت خود

5

%79

خود هدایتی

5

%81

خودنظارتی

4

%80

خودکنترلی

5

%78

اثربخشی

5

%76

هدفگذاری

8

%81

خودانگیزشی

14

%86

تفکر در خود

5

%80

کل پرسشنامه

51

0/79

در این پژوهش با توجه به محقق ساخته بودن پرسشنامه ،روایی محتوایی و صوری پرسشنامه
توسط نظر اساتید و متخصصان بررسی و مورد تأیید و روایی سازه برای تمامی شاخصها و
نشانگرهایش از طریق آزمون تحلیل عاملی تأییدی مشخص شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای
کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.

یافتههای تحقیق
سؤال اصلی پژوهش :الگوی طراحی شده خودرهبری مدیران در آموزشوپرورش استان گیالن
تا چه اندازه معتبر است؟
تخمین مدلها
در این قسمت با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار ایموس سؤال اصلی طرح شده در
پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
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ابتدا در تخمین مدل به بررسی نرمال بودن دادهها پرداخته شد و با استفاده از روش
روشخودگردانسازی (بوت استراپ) به روش مونتکارلویی با در نظر گرفتن ضریب مضرب الگرانژ
برای برآورد مدل و بررسی سؤالها استفاده شد چون توزیع دادههای آن به توزیع نرمال نزدیکتر
است .لذا برای هر یک از شاخصها و نشانگرهای آن از روش خودگردانسازی استفاده شده است.
همچنین برای مشخص بودن مدل ،دارا بودن دو شرط به نامهای شرط رتبه و شرط مرتبه ضرورت
دارد .این مدل شرط رتبه را دارا میباشد زیرا درجه آزادی مدل باید مثبت باشد که در این مدل
با توجه به خروجی زیر عدد  21است .همچنین عدد  36تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-
کواریانس متغیرهای مشاهده شده است؛ و عدد  18تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل
است .درجه آزادی اختالف بین این دو مقدار است که  21برآورد شده است .بر مبنای مثبت بودن
درجه آزادی به دست آمده ،مدل تدوین شده از نوع فرامشخص بوده و اطالعات مورد نیاز برای
برآورد پارامترها وجود دارد (جدول  .)3مفروضه دیگر تحلیل عاملی تاییدی داشتن شرط مرتبه
میباشد .این مدل همچنین شرط مرتبه را نیز دارا میباشد؛ (جدول )3؛ زیرا انجام عملیات
محاسباتی در جبر ماتریسها به منظور برآورد پارامترها و بازتولید ماتریس واریانس -کواریانس
متغیرهای مشاهدهشده امکان پذیرتر است؛ که در زیر آمده است (با توجه به سطح معناداری کمتر
از .)0/05
جدول  .3بررسی مدلهای مشخص و غیر مشخص
شرط مرتبه مدل

بررسی مدلهای مشخص و نامشخص
آماره

مقدار

آماره

مقدار

تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس -کواریانس متغیرهای مشاهده
شده

36

مقدار خی دو

589/316

تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل

18

درجه آزادی

21

درجه آزادی ()36-15

21

سطح
معناداری

0/000
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مدل ساختاری پژوهش

شکل  .1ضرایب استاندارد مدل ساختاری خودرهبری مدیران مدارس
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شکل  .2ضرایب غیراستاندارد مدل ساختاری خودرهبری مدیران مدارس

همان طور که در شکل  1مالحظه میشود ضریب استاندارد شاخص «تفکر در خود» دارای کمترین
مقدار ضریب و شاخص «خود هدایتی» دارای بیشترین ضریب در بین شاخصهای خود رهبری
میباشد و ضرایب غیراستاندارد تمامی شاخصها در شکل  2آمده است.
جدول  -4تخمین مدل ساختاری خودرهبری مدیران مدارس
گویههای شاخص خود رهبری

ضرایب

ضرایب

غیراستاندارد

استاندارد

S.E.

C.R.

P

شناخت خود

1

0/533

خود هدایتی

1/580

0/696

0/205

7/703

***

خودنظارتی

0/507

0/311

0/133

3/815

***

خودکنترلی

1/418

0/910

0/166

8/521

***

اثربخشی

1

0/470

هدفگذاری

1/543

0/722

0/206

7/503

خودانگیزشی

1/299

0/567

0/204

6/375

***

تفکر در خود

1/088

0/272

0/283

3/845

***

***
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با توجه به شکل ( 1و  )2و جدول ( )4مالحظه میشود که سطح معناداری تمامی سؤالها کمتر
از  0/01و همچنین بارهای عاملی گویهها در سطح باال بوده و نتیجه گرفته میشود که مدل
موردنظر برای خود رهبری مدیران مدارس بدون حذف شاخصها مورد تأیید قرار میگیرد.

شاخصهای برازش و اصالح مدل برای تایید تحلیل عاملی تاییدی
با توجه جدول ( )5چون سطح معناداری CMIN/DFاز  0/05کوچکتر است بنابراین مدل فوق
برازش الزم را دارد .هرچه مدل پیچیدهتر باشد ،احتمال برازش بهتر دادهها به مدل افزایش مییابد
به نحوی که در یک مدل اشباع شده (که تعداد پارامترها به تعدادی است که امکان تعریف آن
وجود دارد در حالی که یک راه حل برای برآورد پارامترها نیز وجود خواهد داشت) برازش مدل
کامل خواهد بود.
با توجه به حساسیتی که مقدار کای اسکوئر به حجم نمونه دارد با افزایش حجم نمونه،
به طور کلی احتمال رد فرضیه صفر افزایش مییابد چرا که حتی تفاوت اندك بین دو ماتریس S
و  Σبه لحاظ آماری معنادار خواهد شد .بنابرین باید به شاخصهای دیگر هم توجه شود.
جدول  .5بررسی شاخص  CMIN/DFبرای مدل برآورد شده
Model
مدل تدوین شده

NPAR
15

CMIN
589/316

DF
21

مدل استخراجی

36

0/000

0

مدل مستقل

8

1187/111

28

P
0/000

CMIN/DF
28/063
42/397

0/000

اگر شاخصهای  IFI ،NFI ،CFIبزرگ تر از  %90باشند بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب
داللت دارند و بزرگ تر بودن این شاخص ها از  %80حاکی از برازش مطلوب و بزرگتر از %50
حاکی از مناسب مدل است .بنابرین با توجه به جدول ( )6مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

جدول  .6شاخصهای برازش  IFI،NFi ،CFIبرای مدل
مدل

Delta1 NFI

rho1 RFI

Delta2 IFI

rho2 TLI

CFI

مدل تدوین شده

0/704

0/338

0/713

0/346

0/710

مدل استخراجی

1

مدل مستقل

0/000

1
0/000

0/000

1
0/000

0/000
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همچنین اگر شاخصهای  RMSEAکوچک تر از  0/05باشند بر برازش بسیار مطلوب مدل داللت
دارند و کوچکتر بودن آنها از  0/08حاکی از برازش مطلوب مدل است .با توجه به جدول ()7
مدل از برازش مطلوبی برخوردار است .با توجه به شاخصهای برازش ذکر شده در کل میتوان
گفت که مدل تدوین شده از شاخص با حذف سؤالهای دارای بار عاملی کمتر از برازش خوبی
برخوردار است.
جدول  .7شاخص  RMSEAبرای بررسی برازش مدل
مدل
مدل تدوین شده

RMSEA
0/087

LO 90
0/077

HI 90
0/107

PCLOSE
0/000

مدل استخراجی

0/355

0/338

0/373

0/000

بحث و نتیجهگیری
طبق شکل ( )1و همچنین جدول ( )4مالحظه شد که بارهای عاملی تمامی شاخصهای
خودرهبری در سطح باال قرار داشته ،بنابراین هیچ کدام از شاخصها از مدل حذف نمیشود.
همچنین سطح معناداری تمامی سؤالها کمتر از  0/01بوده و همچنین نسبت بحرانی ()C.R
بیشتر از مقدار بحرانی آن  1/96به دست آمده و نتیجه گرفته میشود که مدل مفهومی در 8
شاخص خودرهبری (شناخت خود ،خود هدایتی ،خود نظارتی ،خودکنترلی ،اثربخشی ،هدف-
گذاری ،خود انگیزشی و تفکر در خود) مورد تأیید قرار میگیرد.
 شناخت یا خودآگاهیخودآگاهی ،روشی است که در آن شخص خود را در مییابد و میتواند به مقولههایی
مانند خودآگاهی شخصی (حقایق یا نظریات شخصی درباره خود) خودآگاهی اجتماعی (درك
شخصی در مورد اینکه دیگران چگونه به او نگاه میکنند) و آرمانهای شخصی (چه یا چگونه
دوست دارم باشم) تقسیم شود ( .)Midokht, Asgarzadeh, Monfaredi Rad, 2007به نظر
( Rogers )2003خودآگاهی جزء محوری در شخصیت انسان و تعادل شخصی است .وی خویشتن
را بهصورت یک محصول اجتماعی که خارج از روابط بین شخصی رشد میکند و برای ثبات
میکوشد تشریح میکند .وی میافزاید انسان به نگاه مثبت از سوی دیگران و از خود نیاز اساسی
دارد .همچنین او عقیده داشت تمایلی به سمت واقعیت دادن به خود و پیشرفت ،وجود دارد
بهطوریکه از سوی محیط جذاب ،مجاز و برانگیزاننده است ( .)Midokht & et al, 2007در
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پژوهشی ( Godosi )2006دریافت که مدیران و رهبرانی که درجه باالیی از خویشتنشناسی
دارند با خود و دیگران صادق هستند و میدانند که چگونه احساسهایشان بر آنها ،سایر مردم و
عملکرد شغلی آنان تأثیر میگذارد .همچنین وی دریافت که بین خویشتنشناسی مدیران سبک
مدیریتی آنان رابطه معناداری وجود دارد Rashidian & Nehadirani )2015( .دریافتند که هر
چه خودآگاهی مدیران باالتر باشد در مهارتهای تعیین اهداف ،برنامهریزی عملیاتی ،تفویض
اختیار و ارتباطات موفقتر و مؤثرتر عمل میکنند .همچنین (Neyestani & Monfaredi )2009
 Razدریافتند که بین خودآگاهی مدیران و کاربرد سبکهای مدیریت تعارض ،رابطه معناداری
وجود دارد.
لذا میتوان بیان کرد که تجزیهوتحلیل محیط شغلی ،آگاهی از تواناییهای خود در تصمیم-
گیری ،شناخت نقاط قوت و ضعف خود را در محیط شغلی ،تصمیمگیری مناسب در شرایط
مختلف ،شناخت جایگاه خود را در اثرگذاری و عملکرد مدرسه افزایش میدهد.
 خود هدایتیمدیری که بهراحتی میتواند در مواجه با مشکالت مسیر بهتری را انتخاب کند یا در
بسیاری از موقعیتها بدون یاری از دیگران میتواند خود را در مدرسه هدایت کند و با استفاده از
دانش و مهارت خود در مواجه با مسائل مدرسه راهحل مناسبی اتخاذ کند ،همچنین توانایی
شناسایی نیازهای مدرسه را داشته و در راستای آن مسیر خود را در محیط شغلی انتخاب کند و
ادراك و شعور خود را چنان هدایت مینماید که هر کاری را که در دست دارد به سهولت و با دقت
به پایان برساند ،میتوان گفت که مدیری است که میتواند خود را هدایت کند .مدیریت بر خود
یا خودهدایتی ،مجموعهای از استراتژیهایی است که یک شخص جهت نفوذ و بهبود رفتارش
استفاده میکند و بهعنوان فرآیند جهتدهی شخصی تمایالت ،رفتار و شناخت افراد به سمت
برآورده شدن وظایف و یا اهداف تعریف میشود (.)Manz & Sims, 1980
 خود نظارتیمدیری که همیشه بر اعمال و افکار خود در محیط مدرسه نظارت میکند ،همچنین
برای اینکه در مدرسه کمتر مرتکب اشتباه شود بر تصمیماتش نظاره کند و هر روز زمانی را برای
تصمیماتی که قرار هست در مورد مدرسه اتخاذ کنیم اختصاص بدهد و همیشه بر کارها و فعالیت-
های انجام داده در محیط شغلی توجه نماید ،میتوان کفت چنین مدیری از توانایی خود نظارتی
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برخوردار است .افرادی که توانایی خود نظارتی باالیی دارند در دانستن اینکه در شرایط خاص چه
چیزی مناسب اجتماع میباشد مهارت دارند .آنها این توانایی را برای کنترل احساسات خود نشان
دادند و قادرند که با استفاده مؤثر از این توانایی برداشت موردنظر خود را ایجاد کنند؛ بنابراین،
خود مانیتورینگ نشاندهنده یک نوع مهارت اجتماعی است که روی نشان دادن رفتار اجتماعی
مؤثر متناسب با وضعیت تمرکز میکند ،آن همچنین منعکسکننده مهارت منحصربهفرد توانایی
در خواندن ،تفسیر و درك شرایط اجتماعی است .سبک خود نظارتی اجتماعی باال روشی است
که تالش میکند تا شخصی متناسب با تمام وضعیتها ارائه کند .افراد با این جهتگیری ،حساس
و پاسخگو به نشانه فردی در وضعیتهای متناسب هستند .مهارت سیاسی نسبت به خود نظارتی
تفاوتهایی دارد ،جایی که مهارتهای سیاستی اغلب برای ایجاد تغییر در شیوهی موردنظر استفاده
میشود ،خود نظارتی تالش میکند تا افراد به شیوه مناسب در اجتماع رفتار کنند .بنابراین مدیر
آموزشی که خود ناظر است میتواند ضعف و قوت خود و سازمان را بهدقت شناسایی کرده و در
راستای رسیدن به اهداف مدرسه و سازمان تالش کرده و عملکرد بهتری را کسب نماید.
 خودکنترلییکی از ویژگیهای مدیران ،خودکنترلی است که در واقع نوعی مدیریت بر خویشتن
است .با تقویت این ویژگی مدیر میتواند بر خویشتن خویش لگام زند و از انحرافات و اشتباهات و
جرائم دوری کند .در معاشرت صحیح آن را به کار بندد و بدین ترتیب ،بهسوی اهداف سازمانی
رهنمون شود Allport )1967( .از نظریهپردازان شخصیت ،یکی از ویژگیهای شخصیت بالنده را
توانایی کنترل شخصی میداند ( .)Shoarinezhad, 2006از دید او :شخصیت سالم چند ویژگی
دارد که عمدهترین آنها پذیرفتن خود است .شخصیتهای سالم میتوانند همۀ جنبههای هستی،
ازجمله نقاط ضعف و کاستیهای خود را بپذیرند و بدون اهمیت به آنها ،به تالششان ادامه دهند.
خودکنترلی توانایی پیروی از درخواست معقول ،تعدیل رفتار مطابق با موقعیت ،به تأخیر انداختن
ارضای یک خواسته در چارچوب پذیرفته شده اجتماعی ،بدون مداخله و هدایت مستقیم فردی
دیگر تعریف شده است .اساس خودکنترلی توانایی فرد در کنترل ارادی فرایندهای درونی و برون
دادهای رفتاری است (.)Gadiri, 2010
نتایج حاصل از این قسمت پژوهش را میتوان اینطور تبیین کرد مدیری که همیشه سعی دارد
در محیط مدرسه منافع دانشآموزان را به منافع خودم ترجیح دهد ،در برخورد با همکاران سعی
کند اصول سازمانی مدرسه را رعایت کند و از برخورد خودسرانه و طبق نظر شخصی پرهیز کرده
و نقاط ضعف و قوت خود را در مدرسه بپذیرد و همیشه به امیال خود در راستای غلبه بر منافع
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شخصی در مدرسه بپردازد و وظایفش را به نحو احسن انجام دهد و از رفتارهای ناهنجار و
غیرقانونی پرهیز نماید ،میتوان گفت که چنین مدیری توانایی خودکنترلی را داشته باشد.
 اثربخشیمهارتهای مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک مینماید تا آنان کارایی و
اثربخشی خویش را بهبود ببخشند .از طرفی توسعه سریع فناوری و جهانیشدن نیز روندی از
رقابتهای فشرده را نشان میدهد که وجود مدیریت اثربخش در این محیطهای پیچیده ضروری
به نظر میرسد .ویژگیها و سبکهای مدیریت اثربخش در فرهنگسازی ،بهرهوری کارکنان و در
نهایت ،در موفقیت یا شکست تعیینکننده هستند .یک مدیر باید توانایی هدایت ،نظارت ،تشویق،
القاء کردن ،هماهنگی ،تسهیل در امور و پیشرو بودن در تغییر را داشته باشد و ویژگیهای رهبری
خود و دیگران را بسط دهد و از برنامهریزی ،مهارتهای ارتباطی و سازمانی بهره جوید .اینگونه
مهارتها در رهبری مهم میباشند ولی بیشتر از آن ویژگیهایی مانند درستکاری ،وجدان کاری،
جرأت ،تعهد ،صداقت ،اشتیاق ،اراده ،شفقت و حساسیت است که مهمتر محسوب میشود .لذا
نتایج بهدستآمده را میتوان اینطور تبیین کرد مدیری که رفتار و فعالیتهایش در مدرسه طوری
است که مدرسه را به اهداف خود نزدیک کند و بهراحتی توانایی نفوذ و اثرگذاری بر همکاران خود
در راستای رسیدن به اهداف مدرسه داشته باشد و همچنین وظایف مدرسه را به نحوی انجام دهد
که همه را تحت تأثیر مثبت خویش قرار دهد و در مورد وظایف و فعالیتهای پیش روی مدرسه
با همکاران مشورت نماید و حضور آن در مدرسه باعث رسیدن بیشازپیش به اهداف مدرسه گردد،
میتواند مدیری اثربخش در آموزشوپرورش و مدرسه تلقی گردد .نتیجه به دست آمده منطبق با
دیدگاه (Alagemand )2011؛ ( Nastizadeh & Dehmordeh )2015و (Zheng, yang )2010
 & Mcleanاست.
به نظر میرسد مشخصاتی نظیر وجود روابط انسانی صمیمانه ،برنامهریزی درسی صحیح
و بهموقع ،حس مشارکت مدیر آموزشی ،چشمانداز مشترك ،شوق تغییر ،واقعبینی ،توجه به
توانمندسازی کارکنان ،ارتباط بین دانشآموزان ،اولیاء و کارگزاران آموزشی و مشارکت آنان در
امور مدرسه ،انتظارات باال ،خودگردانی (مدیریت مدرسه محور) ،مدرسه بهعنوان سازمان یادگیرنده
و تأکید و تمرکز بر یادگیری ،ایجاد محیط شوقانگیز در مدرسه ،حمایت همکاران از هم و نگرش
مثبت بین آنان ،خشنودی همکاران از پیشرفتها و موفقیتهای یکدیگر از ویژگیهای بارز مدرسه
و مدیر آموزشی اثربخش است (.)Hoy VK & Mescle, 2008
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 هدفگذاریمدیری که جهت نیل به عملکرد باال اهداف خاصی را تنظیم کند و برای انجام وظایف
مدرسه بهصورت آگاهانه هدفگذاری کند و بر اساس اهدافی که برای خود تدوین کرده ،عمل
نماید و همچنین چگونگی انجام کارها را پیگیری کند میتوان گفت چنین مدیری توانایی هدف-
گذاری را دارد .امروزه رقابت شدید و تغییرات فناوری ،فشار روزافزونی را به مدیران سازمانها
جهت دستیابی به اهداف سازمان وارد کرده است ،بهطوری که دستیابی به اهداف از پیش تعیین
شده بیش از هر چیز به توانمندی و شایستگی مدیریتی مدیران بستگی دارد و اگر مدیران به
ایفای نقش و رسالت خود؛ که همانا هدفگذاری در کار است ،عمل نمایند ،انگیزش شغلی کارکنان
تغییر میکند (.)Sepahvand & Shariatnezhad, 2014
 خود انگیزشیمدیری که بیشتر بر جنبه خوشایند در مقابل ناخوشایند کارم تمرکز میکند ،با اشیا و افرادی که
برایش خوشایند هست ارتباط داشته باشد ،در انتخاب شیوه انجام کارها ،شیوهای را انتخاب کند
که از آن لذت ببرد ،از انجام فعالیتها لذت ببرد و در انجام کارها شیوههای موردعالقه خود را پیدا
کند ،همچنین از خالقیت خودم جهت بهتر انجام دادن وظایف مهم مدرسه استفاده نماید و اغلب
قبل از رویارویی واقعی با چالشها مکرراا راه مواجهه با آن را در ذهن خود ترسیم کند و پیشرفت
خود را اندازهگیری کرده و به آن پاداش دهد ،میتوان گفت چنین مدیری توانایی ایجاد انگیزه در
خود را دارد و میتوان بهعنوان رهبر در مدرسه ایفای نقش کند .نتایج تحقیق ()2007
 Hoshmandyar & Beraninنشان میدهد که میان برخی از صفات فردی مدیران و میزان
موفقیت آنان رابطه معنیداری وجود دارد .صفاتی مانند انگیزه فردی و نیاز به فراگیری برنامههای
آموزش مدیریت و میزان موفقیت مدیران رابطه معنیداری وجود دارد .حبیبی (Habibi )2010

در بررسی خود نشان میدهد که انگیزه مدیران مدارس با ویژگیهای شغلی رابطهای مستقیم و
مثبت دارد .همچنین مدیرانی که بهطور داوطلبانه در فرصتهای آموزشی شرکت میکنند و در
یادگیری خود تعاملی بیشتر دارند ،گرایش بیشتری به انجام فعالیتهای خودبهسازی دارند
( Boyce )2004( .Boyce, Zaccaro & Wisecarver )2010مدعی است مدیرانی که اشتیاقی

 180طراحی الگوی مناسب خود رهبری مدیران آموزشی

بیشتر به انجام مسئولیتهای خود دارند ،روحیهای مثبت از خود در کار نشان میدهند و با وجود
مشکالت تمایل به حفظ و افزایش شایستگیهای مرتبط با کارشان دارند.
 تفکر در خودزمانی که مدیر با اندیشیدن و بررسی عمیق سعی میکند مشکالت سازمان را برطرف نماید و با
تفکر صحیح در مدرسه اعتماد و خودباوری را در بین اعضای سازمان افزایش بدهد و در مواجه با
مشکالت بهترین ابزار موفقیت را تفکر بداند ،میتوان گفت چنین مدیری توانایی تفکر در خود را
داراست که با دیدگاههای ( Neck & Manz )1996همسو میباشد.
پیشنهادها

 در راستای افزایش خودآگاهی مدیران آموزشوپرورش میتوان پیشنهاد کرد شرایطی
فراهم گردد تا مدیران با موقعیتهایی مواجه شوند تا بتوانند تجزیهوتحلیل محیط شغلی،
آگاهی از تواناییهای خود در تصمیمگیری ،آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود را در
محیط شغلی ،تصمیم گیری مناسب در شرایط مختلف و جایگاه خود را در عملکرد
مدرسه بشناسند.
 در راستای افزایش خودهدایتی مدیران آموزشوپرورش میتوان پیشنهاد کرد دورههای
ضمن خدمت برای مدیران در راستای خودهدایتی آنان انجام گیرد و راهکارهای الزم در
این زمینه اتخاذ گردد.
 برای اینکه کارایی و اثربخشی مدیران و در کل سازمان آموزشوپرورش افزایش یابد از
متخصصان و اساتید خبره در راستای برگزاری دورههایی برای پیاده کردن عوامل اثرگذار
در خودرهبری مدیران آموزشوپرورش دعوت به عمل آید .همچنین الگوسازی مدیران،
به کارکنان و کارگران شرکت القا بشود که به منافع سایر کارکنان اهمیت داده شود و
از این رهیافتها ،فضای توأم با اعتماد در شرکت حاکم بشود.
 پیشنهاد میگردد سرپرستان بخشها و مدیران بخشهای مختلف شرکت با زیرمجموعه
خود تعامل نزدیک تری داشته باشند و از این طریق مشکالت موجود در محل کار را
شناخته و درك درستی از شرایط کارمند یا کارگر به دست آورند و بهصورت مؤثر در
رفع مشکالت زیردستان اهتمام ورزند.
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 چنانچه ارتباطات مناسبی بین سرپرستان و کارکنان برقرار بشود بهگونهای که سرپرست
 مهارت و توانایی فرد را بهدرستی بشناسد و از ایدههای او در جهت،یا مدیر استعداد
 عالوه بر افزایش،ایجاد تغییرات در محیط و فرایند و شرایط کاری استفاده نماید
. رضایت شغلی کارکنان نیز تأمین خواهد شد،هماهنگی میان مدیران و زیردستان
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