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 چکیده 
کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی -کیفیده از نوع روش تحقیق موردنظر از نظر ماهیت دا    

 وپرورشآموزشمدیران و معاونین ستادی )مراکز شامل کلیه جامعه آماری این پژوهش  از نوع پیمایشی بود.

 و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکرانداد نفر تشکیل می 2300ها( و مدیران مدارس به تعداد در شهرستان

آوری شد. ابزار یاز جمعموردنهای ای تصادفی، دادهگیری خوشهنفر به دست آمد که با روش نمونه 329برابر با 

گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه حاصل از بخش کیفی بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصین و روایی 

ست اطالعات به دکرونباخ تعیین گردید. سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای 

قرار  لیوتحلهیتجزمورد  AMOSو  SPSSافزار آمده از طریق تکنیک معادالت ساختاری و با استفاده از نرم

شاخص )شناخت خود، خود  8در  وپرورشآموزشی مدیران خودرهبرگرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که 

ند بندی شدگذاری، خود انگیزشی و تفکر در خود( دستهربخشی، هدفی، اثخودکنترلهدایتی، خود نظارتی، 

 ها و نشانگرها، در نهایت مدل موردنظر به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفت.که با حذف بعضی از سؤال
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 مقدمه

 عنوانبهها، انگیزی همراه است. سازمانهای شگفتو دگرگونیامروزه حیات بشری با تحوالت     

ای از حیات انسانی، باید برای بقاء و بالندگی آماده رویارویی با این تحوالت عظیم یرمجموعهز

مل ین عاترمهماند. لذا این تغییرات قرار گرفته تندبادهای آموزشی نیز در مسیر شوند. سازمان

ای در بهبود و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است و شکوفایی هر جامعهها وری در سازمانبهره

 ها با یاری متخصصان رفتاریو پرورش منابع انسانی آن نهفته است. بدین سبب است که سازمان

 ,Azadmarzabadiدارند )و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول می

Hoshmandja & pourkhalil, 2012.) ا هتحوالت سریع علمی و تکنولوژی زندگی انسان از طرفی

ی است که باعث ایجاد نیازهای جدیدی اگونهبهرا تحت تأثیر قرار داده است. سرعت این تحوالت 

ان که بتوینابرای  و ... ایجاد کرده است. در سطح زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

باشد و تحت بهسازی  روزبهباید همواره  وپرورشآموزششد، پاسخ گوی نیازهای جدید جامعه 

 (.Farasatkhah, 2008مداوم قرا بگیرد )

گردند و در جهت بهبودی خود ها خود منبع تحول میدر چنین شرایطی است که سازمان    

(. در همین Mogimi, 2014کوشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید تمدن امروزی باشند )می

سبک جدید  عنوانبه( Self leadershipی )خودرهبرهای بین فردی یا توسعه مهارتراستا، 

های کنند، گامهای سازمانی که از نوآوری و توانمندسازی حمایت میرهبری و ایجاد محیط

باشد. با تأکید بر تبدیل می 21های متغیر قرن سازی نیازهای سازماناستراتژیک پژوهش و برآورده

-هایی باشد که سازمانتواند پاسخگوی چالشرسد خودرهبری میمؤثرتر به نظر میشدن به فردی 

 Rajaeipor, Rahimiاند )ها مواجههای آموزشی با آناز جمله سازمان 21خواه در قرن های ترقی

& Aghababaei, 2011آن بوده، اندیشمندان موردتوجه دیرباز از رهبری کهینا اصلی (. علت 

 فردی یانم تأثیری رهبری. کندمی ایفا سازمان بالندگی و پویایی در حیاتی قشین رهبری که است

 مشخص اهداف به یابیدست برای ارتباط فرایند طریق از و اعمال معین موقعیتی در که است

ها، امری ی برای سازمانخودرهبراز طرفی نقش (. Abasi Rostami, 2014) شودمی هدایت

تواند نقشی تعیین کننده در موفقیت یا شکست ودرهبرانه کارکنان میبدیهی است، اقدامات خ

های های الینفک از سازمانتوان خودرهبری را علیرغم عدم اطمینان و تنشآنان ایفا نماید. می

 حتماالا اعاملی مؤثر برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر قلمداد کرد. افزون بر این  عنوانبهپویا، 

 (.Norbert & Wu, 2006جایگزینی برای رهبری در نظر گرفت ) انعنوبهآن را 

شود. که رهبری مؤثر با اثربخش بودن فرد آغاز می اندموافقبیشتر محققان با این امر     

عامل ارتقاء دهنده عملکرد به خود معطوف کند.  عنوانبهای را تواند توجه ویژهی میخودرهبر
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یختگی خودانگاد در راستای رسیدن به خود هدایتی و ی فرایندی است که در آن افرخودرهبر

-طی سال (.Houghton, Dawley & DiLiello, 2012گذارند )الزم برای عمل بر خود تأثیر می

به فقدان رهبری و ضعف مدیریت میان افرادی که  وپرورشآموزشکیفیت  کاهش یراخهای 

(. در این Neck & Manz, 2013مسئولیت اجرایی در مدارس هستند، نسبت داده شده است )

آید که  حساببهی ممکن است یک مدل جایگزین برای رویکردهای رهبری خودرهبرراستا 

 ,Yun, Cox, Sims & Salamتواند تأثیراتی برای رهبری فرد به دنبال داشته باشد )یم

-وهی و تغییر سازمانی در جو گرخودرهبرپژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه رفتارهای  (.2007

ی باعث ارتقاء خودرهبرانجام شد و نتایج نشان داد  Elloy( 2008یریتی توسط )خودمدهای 

ر و تهای گروهی صحیحگیریعملکرد خالق، حس اعتماد بیشتر، ارتباطات بهتر در گروه، تصمیم

 یریتی است.خودمدهای کار بیشتر در توسعه گروه وجوشجنب

ها ها، سبکی اغلب بر چارچوبخودرهبرکشور در زمینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج    

سیستماتیک یا  صورتبهیک از تحقیقات یچهی متمرکز بوده، اما در خودرهبرو راهبردهای 

 Rajaeipor( 2011) مثال؛ عنوانبهی قرار نگرفته است. بررس موردها الگو برای سازمان صورتبه

& et al ی و توانمندسازی خودرهبرهای ه بین استراتژیدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند ک

ی مثبت وجود دارد، علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطهیئتهی اعضای شناختروان

در پژوهشی به این نتیجه  Hoveida, sayadat, Aghababaei & Rahimi( 2011همچنین )

 وجود معنادار و مثبت رابطه خالقیت با یخودرهبر محور رفتار راهبرد هایمؤلفه رسیدند که بین

 هاییاستراتژ بیننشان داد  Rahimi & Aghababaei( 2013های پژوهش )دارد، یافته

( 2013های پژوهش )، یافتهدارد وجود مثبت رابطه علمییئته اعضای کارآفرینی و خودرهبری

Tastan ط کار اجتماعی، محی -نشان داد تمامی ابعاد جو مشارکتی سازمانی )حمایت سیاسی

ا مستقیم و مثبت ب صورتبهی خودرهبرمشارکتی، دسترسی به منابع، دسترسی به اطالعات( و 

نشان  Kumar & Miss( 2013)های رفتار نوآورانه و دلبستگی شغلی رابطه معناداری دارد، یافته

کار  .هایی نیز با یکدیگر دارنداند، ولی تفاوتکه مدیریت و رهبری باهم مرتبطیناداد در عین 

بخشی و ایجاد انگیزه است. ی و هماهنگی است، ولی کار رهبر الهامدهسازمانریزی، مدیریت برنامه

دهد که تفاوت جنسیتی در اثربخشی نشان می Samantha & Samantha( 2014نتایج پژوهش )

فرایندهای دهد نشان می Katewa( 2016خورد. همچنین نتایج پژوهش )رهبری به چشم نمی

هست، مانعی برای  وپرورشآموزشهای وزارت ه مراتبی که به پیروی از دستورات و سیاستسلسل
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انجام شده به های کدام از پژوهشیچهشود در مالحظه می آید.حساب میی بهخودرهبرمدیران 

 پرداخته نشده است. وپرورشآموزشبررسی و ارائه الگویی برای خودرهبری در 

 یسازمان هایمحیط در استفاده برای یتوجهقابل پتانسیل یخودرهبر رسد، مفهوممی نظر به   

ی خودرهبر واقع در. باشدمی اند،شده جدا غیرمتمرکز ساختارهای و توانمندسازی با امروزی که

 Houghton)شده است گرفته نظر در توانمندسازی تسهیل برای عمده سازوکار یک عنوانبه غالباا

& Yoho, 2005بری ره شیوه به کارکنان سنتی مدیریت از تغییر نیازمند هاسازمان ه(. در نتیج

 هایبرخی سازمان در. هستند سازمان یک کارکنان میان مشترك رهبری به کنترل و دستور

 هب بایستی کنند،گیری میتصمیم رهبران آن در که پایین به باال ساختارهای جایبه معاصر

 به نیاز ییرتغ حال در این شرایط. کنند اعطا گیریتصمیم رد مشارکت و بیشتر مسئولیت کارکنان

 یشتریب احتمال. کنند کمک شدن خود رهبر به تبدیل در کارکنانشان به قادرند که دارد رهبرانی

 خودکارآمدی و استقالل به نیاز جمله شخصی از هایویژگی دارای کارکنان که دارد وجود

 کارگیرندبه را یخودرهبر راهبردهای و کرده ها مشارکتگیریتصمیم در و بوده پذیرترمسئولیت

(Norris, 2008 از طرفی .)وپرورش، تبع آن تحقق اهداف نظام آموزشتحقق اهداف مدارس و به

 & Nazari, Hasani) ها استآن یبه نقش رهبر یژهومدارس و به یرانتوجه خاص به مد یازمندن

Shirbeigi, 2018 .)را بر عهده دارد، چون  یرهبر در مدرسه نقش مهمعنوان مدرسه به یرمد

نگرش  دیجاو با ا کندیم یتبه اهداف هدا یابیو دست ییراتتغ یرفتناوست که کارکنان را جهت پذ

 بهها را در آن ییرتغ یرشپذ یبرا یمطلوب سطح آمادگ یطیو فراهم نمودن مح ییرمناسب به تغ

 ,Zebardast, Qolami, Rahimiکند )یم یمتفه جاد آن را به کارکنانای ضرورت و آورده وجود

2017.) 

 یاربس نقشی و است سازمان موفقیت استمرار و حیات تداوم در عامل ینترمهم بنابراین رهبری  

 شناخت از قبل رهبر یک. دارد عهده بر سازمان یک پیشرفت و در رشد، بالندگی حیاتی و مهم

 ودخ بهبود برای ییهاراه جستجوی در مداومطور ش بهاثربخرهبران . بشناسد را خود باید دیگران

 انمدیر دیگران بر اثربخش رهبری برای. هستند در خود اندیشه و شناخت طریق ازسازمانشان  و

 به راداف که است ی فرایندیخودرهبر .کنند هدایت اثربخشی شیوه به را خودشان بایستی ابتدا

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگویی  لذا. کنند کنترل را خود رفتارهای توانندیم آن کمک

 بهبود برای راهکارهایی و با ارائه است تا در راستای آن وپرورشآموزشبرای خودرهبری مدیران 

 و فتارر تمایالت، در تغییر برای توانندیم که استفاده شود. راهبردهایی فردی عملکرد و اثربخشی

 ی،خودرهبر مفهوم از ضمن آگاهی تا قادر سازد راها آن و دیرقرار گ استفاده مورد افراد شناخت
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 و فردی بهبود عملکرد راستای در آن، از کارسازتری شیوه به بتوان آن بر مؤثر عوامل و راهبردها

  نمایند. عملتر موفق گرفت تا بهره سازمانی

ن مدیرا با توجه به مطالب باال، در این پژوهش محقق به دنبال طراحی الگوی خودرهبری

تا با بررسی پیشینه مطالعاتی و علمی اقدام به طراحی و  بوده استان گیالن وپرورشآموزشدر 

 تدوین چنین الگویی نماید.

 

 پیشینه تحقیق
 پیشینه داخلی

ی و خودرهبرهای تحلیل استراتژی»با عنوان  Rajaeipor & et al (2011)در پژوهشی 

 «علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانیئتهاعضای  یشناختروانارتباط آن با توانمندسازی 

ی اعضای شناختروانی و توانمندسازی خودرهبرهای نشان داد که بین استراتژی پرداختند و

ای هی مثبت وجود دارد و نیز از بین استراتژیعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطهیئته

بینی توانمندسازی بیشتری در پیشدارای اهمیت  رفتار محورهای ی؛ استراتژیخودرهبر

بررسی »در پژوهشی با عنوان  Hoveida & et al( 2011) علمی است.یئتهی اعضای شناختروان

علمی دانشگاه علم و یئتهرهبری و خالقیت اعضای  -رابطه بین راهبردهای رفتار محور خود

 محور رفتار راهبرد یهامؤلفه بین که داد نشان تحقیق هایپرداختند. یافته« صنعت ایران

در  Rahimi & Aghababaei( 2013) دارد. وجود معنادار و رابطه مثبت خالقیت با یخودرهبر

های خودرهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای تحلیل استراتژی»پژوهشی به بررسی 

 هاییاستراتژ میانگین که داد نشان پژوهش هاییافتهپرداختند. « علمی دانشگاه کاشانیئته

 هاییاستراتژ بین از است. متوسط حد از باالتر علمییئته اعضای کارآفرینی و خودرهبری

( 2015) است. کارآفرینی بینیپیش در اهمیت بیشتری دارای سازنده تفکر استراتژی خودرهبری،

Vaezi & et al  های خودرهبری و رابطه آن با تحلیل عاملی استراتژی»در پژوهشی با عنوان

آن است که دانشجویان شش  دهندهنشانپرداختند و نتایج « رد تحصیلی دانشجویانعملک

گذاری شخصی، تجسم عملکرد های طبیعی و هدفاستراتژی خودرهبری، شامل: تمرکز بر پاداش

 کنند.ی را استفاده میدهخود پاداشیی و خود راهنمایی، خود گفتگویهی، خود تنبموفق، 

های خودرهبری و کارگیری استراتژیشان داد، میان بهتحلیل همبستگی نیز ن    

 Aslani & Hozori( 2015) داری وجود دارد.عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی

« ارائه مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای خودرهبری سازمانی»در پژوهشی با عنوان 
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 وانعنبهو ارتباطات سازمانی اثربخش  پرداختند و نتایج نشان داد که سبک رهبری، شخصیت

 Shariati, Talebnia & Royaei( 2018) گذارند.سازمانی تأثیر می نفساعتمادبهشرایط علّی، بر 

ری گیاثر میانجی خودرهبری بر ارتباط بین فراشناخت و رفتار تصمیم»در پژوهشی با عنوان 

 رفتار باور بر فراشناختی آگاهی که هددمی نشان تحقیق پرداختند و نتایج« حسابداران مدیریت

طور به عمل در مدیریت حسابداران گیریتصمیم رفتار و مدیریت حسابداران گیریتصمیم

در  Khosravipor & Savari( 2019) دارد. منفی تأثیر خودرهبری طریق از و غیرمستقیم

هتوسع در اندهیخودسازم و آشوب نظریه رهبری، پیچیدگی تئوری کاربرد»پژوهشی با عنوان 

 اب اطالعات، و دانش عصرعنوان به حاضر پرداختند و بیان کردند که عصر« هاسازمان یافتگی

 ا،هویژگی وضعی، چنین در بنابراین است؛ همراه پیچیدگى و رقابت افزایش مثل هایییژگیو

 آن یموعهیرمجز دو و پیچیدگی. باشد آن سنتی نوع از متفاوت باید رهبران وظایف و هامهارت

 محیط ماهیت تغییر و بشر نشدا در هشد دیجاا اتتغییر هییدزا یدهخودسازمان و آشوب یعنی

 نهمچو دخو محیط با طتباار در نظمیب هاییستمس وز،مرا تغییر لحا در یطاشر در. باشندیم رکا

 د.باشن آورنو و قخال باید ارههمو موفقیت به نسیدر ایبر و کنندمی عمل هندز داتموجو

 

 پیشینه خارجی

که کارکنان و مدیران خودرهبر طبق اصول و نشان داد  Katewa( 2016) در پژوهشی

در روابط خود با معلمان. نتایج همچنین نشان داد  خصوصبهکنند، معیارهای مدرسه کار می

، هست وپرورشآموزشهای وزارت فرایندهای سلسله مراتبی که به پیروی از دستورات و سیاست

 ,Sparks & Vann( 2017های پژوهش )یافته آید.می حساببهعی برای مدیران خودرهبر مان

Baker ی رابطه معناداری وجود دارد. خودرهبرهای نشان داد که بین هوش هیجانی و استراتژی

 یخودپندارهای تمرکز رفتاری، تنظیم خودکار هدف و همچنین نتایج نشان داد که استراتژی

دهی رابطه ضعیفی با هوش هیجانی داشت و ا هوش هیجانی دارد و خود پاداشی بتریقورابطه 

 ,Barros Lima, Munigala( 2018) خودتنبیهی رابطه منفی با هوش هیجانی را نشان داد.

& Noel ها وجود دارد با های خود رهبری در آندر پژوهشی نشان دادند کارآفرینانی که ویژگی

ه شود ککنند. لذا نتیجه گرفته میو از نتایج آن استفاده می دیگران مشورت و همکاری کرده

 های آن رابطه دارد.خودرهبری با کارآفرینی و ویژگی

 چهارچوب مفهومی اولیه
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 هی(، نظرsocial learning theory) یاجتماع رییادگی هیبر نظر یخودرهبر هیو اساس نظر هیپا

 که چگونه افراد دهدیم حیشده است و توض دجای( اsocial cognitive theory) یاجتماع شناخت

یم رحشی اجتماع یشناخت هیقرار دهند. نظر ریو رفتار خود را تحت تأث زهیشناخت، انگ توانندیم

عنوان منبع اطالعات رفتاری به امدهاییدر تعامل مستمر باهم قرار دارند و پ طیکه افراد و مح دهد

و چگونه  کنندیفکر م رهبران که چگونه خود دهدیم حیتوض ی. خودرهبررودیبه کار م زهیو انگ

 (.Norris, 2008) کنندیو رفتاری اقدام م یزشیانگ ،یمطابق با راهبردهای شناخت

 .است شده یبررس یکاربردی گوناگون یهانهیاز زمان شروع آن، در زم یخودرهبر مفهوم

، (Neck, Stewart, & Manz, 1995) یابیارز نهیدر زم یعنوان مثال، اثر راهبردهای خودرهبربه

(، Neck & Manz, 2013) شده تیگروه خود هدا (Neck & et al, 1995) یسازمان رییتغ

 ,Neckتنوع ) تیریمد(، D’Intino, Goldsby, Houghton, & Neck, 2007) ینیکارآفر

Smith, & Godwin, 1997،) ی شغل تیرضا(Houghton & Jinkerson, 2007 عملکرد و ،)

 ,Hardy) ینیجانش زییر(، برنامهKonradt, Andressen & Ellwart, 2009) گروه ندهاییفرا

 & Carmeli, Meitar, & Weisberg, 2006; DiLielloو نوآوری ) تی(، خالق2004

Houghton, 2006( و اخالق )VanSandt & Neck, 2003است شده ی( بررس. 

 قیطر شده است که افراد از فیتعر ییمند از راهبردهاعنوان مجموعه نظامبه یخودرهبر

(. Houghton & Yoho, 2005) دارندیوا م یآن خودشان را به سطح باالی عملکرد و اثربخش

 یگختیو خودانگ یتیهدا به خود لیآن افراد خود را در راستای ن یاست که ط ندییفرا یخودرهبر

 (.Houghton & et al, 2012) گذارندیم ریالزم برای عمل تأث

که هدف  شود فیتعر یانفوذ خودخواسته ندیعنوان فرابه تواندیم یطور خالصه، خودرهبرهب

 یآنان برای ادامه زندگ تیهدا و دهیچیپ طیمنظور برخورد اثربخش با محافراد به تیعمده آن حما

 ران،گیبرای رهبری اثربخش بر د قتیحق داللت دارد. در یبر رشد و بلوغ شخص یاست. خودرهبر

خودرهبری بر اساس  (.Neck & Manz, 2013)کرد  تیهدای اثربخش وهیخود را به ش د بتوانبای

گذاری شخصی، راهبردهای رفتار محور، پاداش طبیعی، راهبردهای فکری سازنده به ابعاد هدف

های ضمنی شغل، خود گذاری، مشوقهای فردی، نشانهخود انگیزشی، خود تنبیهی، مراقبت

 (.1شود )جدول بندی میود و ... تقسیمنجوایی، تفکر در خ

 

 

 



  169 1399 تابستان ،دوم شماره، هشتمدوره                                                      فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                 

 چهارچوب مفهومی اولیه. 1جدول 

 های انجام شدهای از پژوهشنمونه هاشاخص بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودرهبری

 Neck & Manz (2013) یگذارهدف

Neck & Houghton (2006) 

Neck & et al (1995). 

Houghton & et al (2012) 

Houghton & Yoho (2005) 

Houghton (2008) 

Manz (1992) 

Vann (2017) 
 Manz (1992) شناخت خود

Houghton (2008) 
 Neck & Manz (2013) تفکر در خود

 Manz (1992) خود هدایتی

Vann (2017) 
 Neck & Manz (2013) خود انگیزشی

Neck & Houghton (2006) 

Neck & et al (1995) 
 Browning (2018) خودنطارتی

Houghton (2008) 

Manz (1992) 

 Kusdinar & Haholongan (2019) خودکنترلی

 Neck & Houghton (2006) اثربخشی

Neck & Manz (2013) 

Browning (2018) 

Kusdinar & Haholongan (2019) 

 روش تحقیق
کمی بود که در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل  -روش تحقیق بر اساس نوع داده از نوع کیفی  

اکتشافی اقدام شد و این منجر به شناسایی  صورتبهمحتوا به بررسی ادبیات ژرف پژوهشی و 

های خودرهبری مدیران شد، بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری شاخص

 مدیران و معاونین ستادیشامل کلیه پژوهش جامعه آماری اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی بود. 

ها طبق آمار به دست ها( و مدیران مدارس است که تعداد آندر شهرستان وپرورشوزشآم)مراکز 

ای خوشه صورتبهنفر و  329نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران برابر با  2300آمده برابر با 

 تصادفی انتخاب گردید.

  

𝑛 =
𝑁𝑡2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+𝑡2𝑝𝑞
= 329 
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=n حجم نمونه آماری 
N= نفر 2300 م جامعه آماریحج 
p =  50 آمارینسبت وجود صفت در جامعه% 

q=  50 آمارینسبت عدم وجود صفت در جامعه% 
d=  )05/0سطح خطا )دقت احتمالی مطلوب 

𝑡2= «96/1 » درصد 95در سطح اطمینان 
خودرهبری مدیران که از نتایج بخش کیفی آوری اطالعات از فرم این تحقیق برای جمعدر 

 شد.استفاده  ای(درجه 5طیف لیکرت ) صورتبهدست آمده بود، به
 ها و پایایی پرسشنامهابعاد، سؤال -2جدول 

 هاشاخص تعداد سؤال مقدار آلفای کرونباخ

 شناخت خود 5 79%

 خود هدایتی 5 81%

 خودنظارتی 4 80%

 خودکنترلی 5 78%

 اثربخشی 5 76%

 گذاریهدف 8 81%

 خودانگیزشی 14 86%

 تفکر در خود 5 80%

 کل پرسشنامه 51 79/0

در این پژوهش با توجه به محقق ساخته بودن پرسشنامه، روایی محتوایی و صوری پرسشنامه 

ها و توسط نظر اساتید و متخصصان بررسی و مورد تأیید و روایی سازه برای تمامی شاخص

یایی آن نیز از طریق آلفای نشانگرهایش از طریق آزمون تحلیل عاملی تأییدی مشخص شد و پا

 کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.

 

 های تحقیقیافته 

استان گیالن  وپرورشآموزشالگوی طراحی شده خودرهبری مدیران در  سؤال اصلی پژوهش:

 تا چه اندازه معتبر است؟

 هاتخمین مدل

اصلی طرح شده در  افزار ایموس سؤالدر این قسمت با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در نرم

 گیرد.پژوهش مورد بررسی قرار می
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ها پرداخته شد و با استفاده از روش ابتدا در تخمین مدل به بررسی نرمال بودن داده

 انژضریب مضرب الگر یی با در نظر گرفتنکارلومونتسازی )بوت استراپ( به روش خودگردانروش

تر های آن به توزیع نرمال نزدیکون توزیع دادهها استفاده شد چبرای برآورد مدل و بررسی سؤال

سازی استفاده شده است. ها و نشانگرهای آن از روش خودگرداناست. لذا برای هر یک از شاخص

های شرط رتبه و شرط مرتبه ضرورت برای مشخص بودن مدل، دارا بودن دو شرط به نامهمچنین 

رجه آزادی مدل باید مثبت باشد که در این مدل باشد زیرا ددارد. این مدل شرط رتبه را دارا می

 -تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس 36است. همچنین عدد  21با توجه به خروجی زیر عدد 

تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل  18و عدد  کواریانس متغیرهای مشاهده شده است؛

برآورد شده است. بر مبنای مثبت بودن  21است. درجه آزادی اختالف بین این دو مقدار است که 

بوده و اطالعات مورد نیاز برای  درجه آزادی به دست آمده، مدل تدوین شده از نوع فرامشخص

مفروضه دیگر تحلیل عاملی تاییدی داشتن شرط مرتبه  (.3برآورد پارامترها وجود دارد )جدول 

زیرا انجام عملیات  ؛(3)جدول  ؛شدباباشد. این مدل همچنین شرط مرتبه را نیز دارا میمی

کواریانس  -ها به منظور برآورد پارامترها و بازتولید ماتریس واریانسمحاسباتی در جبر ماتریس

شده امکان پذیرتر است؛ که در زیر آمده است )با توجه به سطح معناداری کمتر متغیرهای مشاهده

 (.05/0از 
 های مشخص و غیر مشخصبررسی مدل .3جدول 

 شرط مرتبه مدل های مشخص و نامشخصررسی مدلب

 مقدار آماره مقدار آماره

کواریانس متغیرهای مشاهده  -تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس

 شده
 316/589 مقدار خی دو 36

 21 درجه آزادی 18 تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل

 21 (36-15درجه آزادی )
سطح 

 معناداری
000/0 
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 مدل ساختاری پژوهش

 
 ساختاری خودرهبری مدیران مدارسمدل ضرایب استاندارد  .1شکل 
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 ساختاری خودرهبری مدیران مدارسمدل ضرایب غیراستاندارد  .2شکل 

 

دارای کمترین « تفکر در خود»شود ضریب استاندارد شاخص مالحظه می 1همان طور که در شکل 

های خود رهبری رای بیشترین ضریب در بین شاخصدا« خود هدایتی»مقدار ضریب و شاخص 

 آمده است. 2ها در شکل باشد و ضرایب غیراستاندارد تمامی شاخصمی
 ساختاری خودرهبری مدیران مدارستخمین مدل  -4جدول 

 های شاخص خود رهبریگویه
ضرایب 

 استانداردغیر

ضرایب 

 استاندارد
S.E. C.R. P 

533/0 1 شناخت خود     

580/1 یخود هدایت  696/0  205/0  703/7  *** 

507/0 خودنظارتی  311/0  133/0  815/3  *** 

418/1 خودکنترلی  910/0  166/0  521/8  *** 

470/0 1 اثربخشی     

543/1 گذاریهدف  722/0  206/0  503/7  *** 

299/1 خودانگیزشی  567/0  204/0  375/6  *** 

088/1 تفکر در خود  272/0  283/0  845/3  *** 
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کمتر  هاشود که سطح معناداری تمامی سؤالمالحظه می (4)جدول ( و 2و  1شکل )به  با توجه

مدل شود که گرفته می بوده و نتیجهها در سطح باال و همچنین بارهای عاملی گویه 01/0از 

 گیرد.ها مورد تأیید قرار میموردنظر برای خود رهبری مدیران مدارس بدون حذف شاخص

 صالح مدل برای تایید تحلیل عاملی تاییدیهای برازش و اشاخص
کوچکتر است بنابراین مدل فوق  05/0از CMIN/DF ( چون سطح معناداری5با توجه جدول )

بد یاها به مدل افزایش میتر باشد، احتمال برازش بهتر دادهبرازش الزم را دارد. هرچه مدل پیچیده

رها به تعدادی است که امکان تعریف آن به نحوی که در یک مدل اشباع شده )که تعداد پارامت

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، 

 Sابد چرا که حتی تفاوت اندك بین دو ماتریس یبه طور کلی احتمال رد فرضیه صفر افزایش می

 های دیگر هم توجه شود.به لحاظ آماری معنادار خواهد شد. بنابرین باید به شاخص Σو 

 
 برای مدل برآورد شده CMIN/DFبررسی شاخص . 5جدول 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

316/589 15 مدل تدوین شده  21 000/0  063/28  

000/0 36 مدل استخراجی  0   

111/1187 8 مدل مستقل  28 000/0  397/42  

باشند بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب  %90بزرگ تر از  CFI ،NFI ،IFIهای اگر شاخص

 %50تر از حاکی از برازش مطلوب و بزرگ %80داللت دارند و بزرگ تر بودن این شاخص ها از 

 ( مدل از برازش مناسبی برخوردار است.6ه جدول )حاکی از مناسب مدل است. بنابرین با توجه ب

 
 برای مدل CFI ،NFi،IFIهای برازش شاخص. 6جدول 

 NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI مدل

704/0 مدل تدوین شده  338/0  713/0  346/0  710/0  

 1  1  1 مدل استخراجی

000/0 مدل مستقل  000/0  000/0  000/0  000/0  
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باشند بر برازش بسیار مطلوب مدل داللت  05/0کوچک تر از  RMSEAهای گر شاخصهمچنین ا

( 7با توجه به جدول ). حاکی از برازش مطلوب مدل است 08/0ها از تر بودن آندارند و کوچک

توان های برازش ذکر شده در کل میمدل از برازش مطلوبی برخوردار است. با توجه به شاخص

برازش خوبی های دارای بار عاملی کمتر از با حذف سؤاله از شاخص گفت که مدل تدوین شد

 برخوردار است.
 برای بررسی برازش مدل RMSEAشاخص . 7جدول 

 RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE مدل

087/0 مدل تدوین شده  077/0  107/0  000/0  

355/0 مدل استخراجی  338/0  373/0  000/0  

 

 گیریبحث و نتیجه
 هایبارهای عاملی تمامی شاخصشد که مالحظه ( 4چنین جدول )و هم (1)شکل طبق 

 شود.ها از مدل حذف نمیهیچ کدام از شاخصدر سطح باال قرار داشته، بنابراین  خودرهبری

( C.Rبوده و همچنین نسبت بحرانی ) 01/0کمتر از  هاسطح معناداری تمامی سؤالهمچنین 

 8در مدل مفهومی شود که گرفته می و نتیجه هبه دست آمد 96/1بیشتر از مقدار بحرانی آن 

-ی، اثربخشی، هدفخودکنترل)شناخت خود، خود هدایتی، خود نظارتی،  خودرهبریشاخص 

 گیرد.مورد تأیید قرار میگذاری، خود انگیزشی و تفکر در خود( 

 

 شناخت یا خودآگاهی -

 ییهامقوله به دتوانیم و یابدیم در را خود شخص آن در که است روشی خودآگاهی،

 اجتماعی )درك خودآگاهی خود( درباره شخصی نظریات یا حقایق) شخصی خودآگاهی مانند

 چگونه یا چه) شخصی یهاآرمان و کنند(یم نگاه او به چگونه دیگران کهینا مورد در شخصی

نظر  به (.Midokht, Asgarzadeh, Monfaredi Rad, 2007شود ) تقسیم باشم( دارم دوست

(2003 )Rogers خویشتن وی است. شخصی تعادل و انسان شخصیت در محوری جزء خودآگاهی 

 ثبات برای و کندیم شخصی رشد بین روابط از خارج که اجتماعی محصول یک صورتبه را

 اساسی نیاز خود از و دیگران سوی از مثبت نگاه به انسان افزایدیم وی کند.یم تشریح کوشدیم

 دارد وجود پیشرفت، و خود به دادن واقعیت سمت به تمایلی داشت دهعقی او همچنین دارد.

 رد (.Midokht & et al, 2007است ) برانگیزاننده و مجاز جذاب، محیط سوی از کهیطوربه
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 شناسییشتنخو از باالیی درجه که رهبرانی و مدیران که دریافت Godosi( 2006) یشهوژپ

 و مردم سایر ،هاآن بر یشانهااحساس چگونه که دانندیم و هستند صادق دیگران و خود با دارند

 سبک مدیران شناسیخویشتن بین که دریافت وی ینچنهم گذارد.یم یرتأث آنان شغلی عملکرد

 هر که دریافتند Rashidian & Nehadirani( 2015دارد. ) وجود یمعنادار رابطه آنان مدیریتی

 تفویض عملیاتی، یزیربرنامه اهداف، یینتع یهامهارت در باشد باالتر یرانمد خودآگاهی چه

 Neyestani & Monfaredi (2009) همچنین .کنندیم عمل مؤثرتر و ترموفق ارتباطات و اختیار

Raz یمعنادار رابطه تعارض، مدیریت یهاسبک کاربرد و مدیران خودآگاهی بین که دریافتند 

 .دارد وجود

-های خود در تصمیمشغلی، آگاهی از توانایی وتحلیل محیطیهتجزتوان بیان کرد که لذا می    

گیری مناسب در شرایط گیری، شناخت نقاط قوت و ضعف خود را در محیط شغلی، تصمیم

 دهد.مختلف، شناخت جایگاه خود را در اثرگذاری و عملکرد مدرسه افزایش می

 

 خود هدایتی -

انتخاب کند یا در  تواند در مواجه با مشکالت مسیر بهتری رای میراحتبهمدیری که 

تواند خود را در مدرسه هدایت کند و با استفاده از ها بدون یاری از دیگران میبسیاری از موقعیت

مناسبی اتخاذ کند، همچنین توانایی  حلراهدانش و مهارت خود در مواجه با مسائل مدرسه 

شغلی انتخاب کند و شناسایی نیازهای مدرسه را داشته و در راستای آن مسیر خود را در محیط 

نماید که هر کاری را که در دست دارد به سهولت و با دقت ادراك و شعور خود را چنان هدایت می

خود  بر مدیریت تواند خود را هدایت کند.توان گفت که مدیری است که میبه پایان برساند، می

 رفتارش بهبود و نفوذ جهت شخص که یک است هاییاستراتژی از یامجموعه یا خودهدایتی،

 سمت افراد به شناخت و رفتار تمایالت، شخصی دهیجهت فرآیندعنوان به و کندمی استفاده

 (.Manz & Sims, 1980) شودمی تعریف اهداف یا و وظایف شدنبرآورده 

 

 خود نظارتی -

کند، همچنین یممدیری که همیشه بر اعمال و افکار خود در محیط مدرسه نظارت 

مدرسه کمتر مرتکب اشتباه شود بر تصمیماتش نظاره کند و هر روز زمانی را برای  برای اینکه در

-تصمیماتی که قرار هست در مورد مدرسه اتخاذ کنیم اختصاص بدهد و همیشه بر کارها و فعالیت

توان کفت چنین مدیری از توانایی خود نظارتی های انجام داده در محیط شغلی توجه نماید، می
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 چه صخا شرایط در اینکه دانستن در دارند باالیی نظارتی خود توانایی که افرادی برخوردار است.

 اننش خود احساسات کنترل برای را توانایی اینها آن دارند. مهارت باشدیم اجتماع مناسب چیزی

 راین،بناب کنند؛ ایجاد را خودموردنظر  برداشت توانایی این ازمؤثر  استفاده با که قادرند و دادند

 اجتماعی رفتار دادن نشان روی که است اجتماعی مهارت نوع یکدهنده نشان مانیتورینگ خود

 واناییتفرد منحصربه مهارتکننده منعکس همچنین آن کند،یم تمرکز وضعیت با متناسبمؤثر 

 است روشی باال اجتماعی نظارتی خود سبک. است اجتماعی شرایط درك و تفسیر خواندن، در

 ساسح یری،گجهت این با افراد. کند ارائه هایتوضع تمام با متناسب شخصی تا کندیم تالش که

 ظارتین خود به نسبت سیاسی مهارت. هستند متناسب هاییتوضع در فردی نشانه به پاسخگو و

 تفادهاسموردنظر  یشیوه در تغییر ایجاد برای اغلب سیاستی یهامهارت که جایی دارد، ییهاتفاوت

ن مدیر بنابرای .کنند رفتار اجتماع در مناسب شیوه به افراد تا کندمی تالش نظارتی خود د،شومی

شناسایی کرده و در  دقتبهتواند ضعف و قوت خود و سازمان را آموزشی که خود ناظر است می

 راستای رسیدن به اهداف مدرسه و سازمان تالش کرده و عملکرد بهتری را کسب نماید.

 

 یخودکنترل -

 خویشتن بر مدیریت نوعیواقع  در که است خودکنترلی مدیران، هاییژگیو از یکی

 و باهاتاشت و انحرافات از و زند لگام خویش خویشتن بر تواندمی مدیر ویژگی این با تقویت. است

اهداف سازمانی  یسوبه بدین ترتیب، و بندد کار به را آن صحیح معاشرت در. کند دوری جرائم

 ار بالنده های شخصیتویژگی از یکی شخصیت، پردازانیهنظر از Allport( 1967) .رهنمون شود

 ویژگی چند شخصیت سالم: او دید از .(Shoarinezhad, 2006) داندشخصی می کنترل توانایی

 ،هستی هایهمۀ جنبه توانندمی سالم هایشخصیت. است خود پذیرفتنها آن ترینعمده که دارد

 د.دهن ادامه تالششان به ،هاآن به اهمیت بدون و بپذیرند را خود هایکاستی و ضعف نقاط ازجمله

 انداختن تأخیر به موقعیت، با مطابق رفتار تعدیل معقول، درخواست ی توانایی پیروی ازخودکنترل

 فردی مستقیم هدایت و مداخله بدون اجتماعی، پذیرفته شده در چارچوب خواسته یک ارضای

 برون و درونی فرایندهای ارادی کنترل در فرد توانایی خودکنترلی است. اساس شده تعریف دیگر

 (.Gadiri, 2010است ) رفتاری دادهای

طور تبیین کرد مدیری که همیشه سعی دارد توان ایننتایج حاصل از این قسمت پژوهش را می   

با همکاران سعی آموزان را به منافع خودم ترجیح دهد، در برخورد در محیط مدرسه منافع دانش

کند اصول سازمانی مدرسه را رعایت کند و از برخورد خودسرانه و طبق نظر شخصی پرهیز کرده 

همیشه به امیال خود در راستای غلبه بر منافع  و نقاط ضعف و قوت خود را در مدرسه بپذیرد و
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نجار و شخصی در مدرسه بپردازد و وظایفش را به نحو احسن انجام دهد و از رفتارهای ناه

 ی را داشته باشد.خودکنترلتوان گفت که چنین مدیری توانایی یرقانونی پرهیز نماید، میغ

 

 اثربخشی -

 و کارایی آنان تا نمایدمی کمک سازمان و کارکنان به اثربخش مدیریت هایمهارت

 از روندی نیز شدنیجهان و فناوری سریع توسعه طرفی ببخشند. از بهبود را خویش اثربخشی

 ضروری پیچیده هایمحیط این در اثربخش مدیریت وجود که دهدمی نشان را فشرده هایابترق

 رد و کارکنان وریبهره سازی،فرهنگ در اثربخش مدیریت هایسبک و هارسد. ویژگیمی نظر به

 تشویق، ت،نظار هدایت، توانایی باید مدیر یک. هستند کنندهیینتع شکست یا موفقیت در نهایت،

 هبریر هایویژگی و باشد داشته را تغییر در بودن پیشرو و امور در تسهیل هماهنگی، کردن، القاء

 گونهین. اجوید بهره سازمانی و ارتباطی هایمهارت ریزی،برنامه از و دهد بسط را دیگران و خود

 ری،کا وجدان درستکاری،مانند  هاییویژگی آن از بیشتر ولی باشندیم مهم رهبری در هامهارت

لذا  .شودمی محسوبتر مهم که است حساسیت و شفقت اراده، اشتیاق، صداقت، تعهد، جرأت،

وری هایش در مدرسه ططور تبیین کرد مدیری که رفتار و فعالیتتوان اینرا می آمدهدستبهنتایج 

ود ان خی توانایی نفوذ و اثرگذاری بر همکارراحتبهاست که مدرسه را به اهداف خود نزدیک کند و 

در راستای رسیدن به اهداف مدرسه داشته باشد و همچنین وظایف مدرسه را به نحوی انجام دهد 

های پیش روی مدرسه که همه را تحت تأثیر مثبت خویش قرار دهد و در مورد وظایف و فعالیت

 ازپیش به اهداف مدرسه گردد،یشببا همکاران مشورت نماید و حضور آن در مدرسه باعث رسیدن 

و مدرسه تلقی گردد. نتیجه به دست آمده منطبق با  وپرورشآموزشتواند مدیری اثربخش در می

 Zheng, yang( 2010و )  Nastizadeh & Dehmordeh(2015؛ )Alagemand( 2011دیدگاه )

& Mclean .است 

 حیحدرسی ص ریزیبرنامه صمیمانه، انسانی روابط وجود نظیر مشخصاتی رسدمی نظر به

 به توجه بینی،تغییر، واقع شوق مشترك، اندازچشم آموزشی، مدیر مشارکت حس ،موقعبه و

 رد آنان مشارکت و کارگزاران آموزشی و اولیاء آموزان،دانش بین ارتباط کارکنان، توانمندسازی

ه یادگیرند سازمانعنوان به مدرسه ،(مدرسه محور مدیریت) خودگردانی باال، انتظارات مدرسه، امور

ش نگر و هم از همکاران حمایت مدرسه، در انگیزشوق محیط ایجاد یادگیری، بر و تمرکز تأکیدو 

 درسهم های بارزویژگی از یکدیگر هایموفقیت و هاپیشرفت از همکاران خشنودی آنان، بین مثبت

 (.Hoy VK & Mescle, 2008)است  اثربخش آموزشی مدیر و
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 گذاریهدف -

وظایف  انجام کند و برای تنظیم را خاصی اهداف باال کردعمل به نیل جهتمدیری که 

 عمل کرده، تدوینخود  برای که اهدافی اساس کند و بر گذاریهدف آگاهانهصورت به مدرسه

-توان گفت چنین مدیری توانایی هدفکند می پیگیری را کارها انجام چگونگی نماید و همچنین

 هاسازمان مدیران به را روزافزونی فشار فناوری، تغییرات و شدید رقابت امروزه گذاری را دارد.

ن پیش تعیی از اهداف به دستیابی که یطوربه است، کرده وارد سازمان اهداف به دستیابی جهت

ه دارد و اگر مدیران ب بستگی مدیران مدیریتی شایستگی و توانمندی به هر چیز از بیش شده

گذاری در کار است، عمل نمایند، انگیزش شغلی کارکنان ایفای نقش و رسالت خود؛ که همانا هدف

 (.Sepahvand & Shariatnezhad, 2014کند )تغییر می

 

 خود انگیزشی -

 که افرادی و اشیا کند، بامی تمرکز کارم ناخوشایند مقابل خوشایند در جنبه بر مدیری که بیشتر

ند ک انتخاب را اییوهش کارها، انجام شیوه انتخاب در باشد، داشته هست ارتباط خوشایند برایش

ا خود را پید موردعالقههای ها لذت ببرد و در انجام کارها شیوهببرد، از انجام فعالیت لذت آن از که

 نماید و اغلب استفاده مدرسه مهم وظایف دادن انجام بهتر جهت خودم خالقیت کند، همچنین از

کند و پیشرفت  ترسیم خود ذهن در را آن با مواجهه راه مکررااها چالش با واقعی رویارویی از قبل

توان گفت چنین مدیری توانایی ایجاد انگیزه در گیری کرده و به آن پاداش دهد، میخود را اندازه

( 2007نتایج تحقیق ) رهبر در مدرسه ایفای نقش کند. عنوانبهتوان خود را دارد و می

Hoshmandyar & Beranin که میان برخی از صفات فردی مدیران و میزان  دهدنشان می

ای هداری وجود دارد. صفاتی مانند انگیزه فردی و نیاز به فراگیری برنامهموفقیت آنان رابطه معنی

 Habibi( 2010داری وجود دارد. حبیبی )آموزش مدیریت و میزان موفقیت مدیران رابطه معنی

ای مستقیم و های شغلی رابطهن مدارس با ویژگیدهد که انگیزه مدیرادر بررسی خود نشان می

کنند و در های آموزشی شرکت میداوطلبانه در فرصت طوربهمثبت دارد. همچنین مدیرانی که 

های خودبهسازی دارند یادگیری خود تعاملی بیشتر دارند، گرایش بیشتری به انجام فعالیت

(2010 )Boyce, Zaccaro & Wisecarver( .2004 )Boyce  مدعی است مدیرانی که اشتیاقی
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دهند و با وجود ای مثبت از خود در کار نشان میهای خود دارند، روحیهبیشتر به انجام مسئولیت

 های مرتبط با کارشان دارند.مشکالت تمایل به حفظ و افزایش شایستگی

 تفکر در خود -

با  و نماید برطرف را ازمانکند مشکالت سمی سعی عمیق بررسی و اندیشیدن بازمانی که مدیر 

بدهد و در مواجه با  در بین اعضای سازمان افزایش را خودباوری و اعتماد مدرسه در صحیح تفکر

توان گفت چنین مدیری توانایی تفکر در خود را مشکالت بهترین ابزار موفقیت را تفکر بداند، می

 .باشدهمسو می Neck & Manz (1996)های داراست که با دیدگاه

 پیشنهادها

  توان پیشنهاد کرد شرایطی می وپرورشآموزشدر راستای افزایش خودآگاهی مدیران

غلی، وتحلیل محیط شیهتجزهایی مواجه شوند تا بتوانند فراهم گردد تا مدیران با موقعیت

گیری، آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود را در های خود در تصمیمآگاهی از توانایی

گیری مناسب در شرایط مختلف و جایگاه خود را در عملکرد ممحیط شغلی، تصمی

 مدرسه بشناسند.

  های توان پیشنهاد کرد دورهمی وپرورشآموزشدر راستای افزایش خودهدایتی مدیران

کارهای الزم در ضمن خدمت برای مدیران در راستای خودهدایتی آنان انجام گیرد و راه

 این زمینه اتخاذ گردد.

  افزایش یابد از  وپرورشآموزشیی و اثربخشی مدیران و در کل سازمان کارا کهینابرای

هایی برای پیاده کردن عوامل اثرگذار متخصصان و اساتید خبره در راستای برگزاری دوره

همچنین الگوسازی مدیران، دعوت به عمل آید.  وپرورشآموزشدر خودرهبری مدیران 

که به منافع سایر کارکنان اهمیت داده شود و  به کارکنان و کارگران شرکت القا بشود

 با اعتماد در شرکت حاکم بشود. توأمها، فضای از این رهیافت

  ه یرمجموعزهای مختلف شرکت با ها و مدیران بخشگردد سرپرستان بخشیمپیشنهاد

تری داشته باشند و از این طریق مشکالت موجود در محل کار را خود تعامل نزدیک

 در مؤثر صورتبهرك درستی از شرایط کارمند یا کارگر به دست آورند و شناخته و د

 رفع مشکالت زیردستان اهتمام ورزند.
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  رپرست ی که ساگونهبهچنانچه ارتباطات مناسبی بین سرپرستان و کارکنان برقرار بشود

ت های او در جهیدهای بشناسد و از درستبهیا مدیر استعداد، مهارت و توانایی فرد را 

ایجاد تغییرات در محیط و فرایند و شرایط کاری استفاده نماید، عالوه بر افزایش 

 ین خواهد شد.تأمهماهنگی میان مدیران و زیردستان، رضایت شغلی کارکنان نیز 
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