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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،طراحي و تبیین ابعاد خودرهبری برمبنای نظام ارزشي اسالم با استفاده از آموزههای قرآن کریم و نهج-
البالغه است .این پژوهش به روش کیفي  -کمي (ترکیبي) انجام شده است و برای استخراج ابعاد و طراحي مدل از روش تحلیل
مضمون و مصاحبه با متخصصین موضوعي و برای آزمون مدل از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .در
بخش کیفي ،ابتدا متون قرآن کریم و نهجالبالغه از منظر مفاهیم مرتبط با خودرهبری (رهبری ،خودرهبری ،خود مدیریتي،
خودکنترلي) مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته و  1536مضمون اولیه از قرآن کریم و  435مضمون اولیه از نهجالبالغه استخراج
گردید .سپس با استفاده از تلخیص و مقولهبندی به روش کدگذاری با تأکید بر مفاهیم مشترک در سه مرحله ،ابتدا  214مضمون
ثانویه و سپس  79تم فرعي و  20تم اصلي شناسایي شد .درنهایت نیز  20تم اصلي استخراج شده در چهار دسته مفهوم اصلي،
پیشنیازها ،راهبردها و نتایج خودرهبری طبقهبندی گردید .در بخش کمي ،فرضیههای پژوهش بر روی نمونهای شامل  300نفر
از مدیران گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب بررسي شد .نتایج بخش کمي نشان داد که پیشنیازها و راهبردهای خودرهبری
هردو با ضریب بتای  %97بر مفهوم اصلي خودرهبری تأثیر دارند و مفهوم اصلي خودرهبری نیز با ضریب بتای  %89بر نتایج
خودرهبری تأثیرگذار است .پژوهش حاضر از دو منظر ارائه مدل جامع خودرهبری (به دلیل انجام پژوهشهای متعدد در این
حوزه ولي فقط در بخش راهبردهای خودرهبری) و همچنین تبیین مفهوم خودرهبری بر اساس آموزههای نظام ارزشي اسالم،
دارای نوآوری است.
کلیدواژهها :رهبری ،خودرهبری ،قرآن کریم ،نهجالبالغه ،تحلیل مضمون.
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مقدمه

در عصر کنوني ،بسیاری از دانشمندان بر این امر تأکید دارند که در جوامع مختلف ،موضوع رهبری و
رهبران تحت تأثیر فرهنگ قرار دارد ( .)Alves et al., 2006با این وجود ،اطالعات اندکي در خصوص
تأثیر تغییرات فرهنگي بر عملکرد رهبری وجود دارد (.)Eti-Tofinga, Douglas & Singh, 2017
مطالعات مربوط به فرهنگ و رهبری از اواسط دهه  1990آغاز گردیده

( & Dickson, Den Hartog

 )Mitchelson, 2003و در حوزههایي نظیر رهبری جهاني (برای مثال  ،)Adler, 1997رهبری در ملیتهای
مختلف (برای مثال  )House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004و رهبری در سازمانها و
محیطهای چند فرهنگي (برای مثال  )connerley & Pederson, 2005توسعه یافته است .همچنین مطالعات
در حوزه رهبری دیني در دو دهه گذشته بهسرعت در حال گسترش بوده است ( .)Campbell, 2008عالوه
براین ،بسیاری از اندیشمندان بر این امر تأکید دارند که هر جامعهای نیازمند به مجموعه دانشي است که
متناسب با حافظه تاریخي ،فرهنگي ،رسم و رسوم و بهطورکلي ،سازگار با محیط زندگي آن جامعه باشد.
بر این اساس ،جهانشمول بودن بسیاری از نظریهها ،نهتنها در حوزه علوم انساني ،بلکه در حوزه علوم
فیزیکي و مادی نیز زیر سؤال رفته است ( .)Danaeifard & Momeni, 2009در این راستا ،گستردگي
حوزه رهبری و نیاز روزافزون سازمانها به افراد آموزش دیده و دارای مهارت در این قلمرو از یک سو و
تفاوت باورها ،ارزشها و بنیانهای فرهنگي جوامع از سوی دیگر ایجاب مينماید برای پاسخگویي به
نیازهای بومي هر جامعه در این حوزه ،نظریههای علمي متناسبي تدوین و توسعه یابد .همچنین بسیاری از
پژوهشگران به بررسي رابطه میان نظریههای مدیریت و دین پرداختهاند و به این موضوع اشاره داشتهاند که
تفاوتهای فرهنگي و دیني ،باعث ایجاد سبکها و الگوهای مدیریتي نسبتاً متفاوتي ميگردد .عالوه بر
این ،جوامع اسالمي همچنان به منابع غربي در حوزه مدیریت گرایش دارند و دین برای این جوامع ،امری
فردی و خصوصي محسوب ميگردد ،حالآنکه این موضوع امری خالف منابع آشکار دانشي است؛
بنابراین نیاز به نظریهها و مدلهای بومي اسالمي برای این جوامع ،امری واضح و مبرهن است ( & Ahmad

 .)Ogunsola, 2011بهطور خاص ،مفهوم خودرهبری نیز مانند بسیاری دیگر از حوزههای مدیریت و
رهبری از تغییرات فرهنگي تأثیر پذیرفته و استراتژیهای خودرهبری مورد استفاده توسط افراد در
فرهنگهای مختلف ،متفاوت است ( .)Alves et al, 2006; Georgianna, 2007

موضوعات رهبری از دیرباز مورد مطالعه بوده اما پژوهشهای عملي درباره رهبری عمدتاً از قرن بیستم
آغاز گردیده و محور اصلي بیشتر پژوهشها ،عوامل تعیین کننده اثربخشي رهبری بوده است .هرچند که
در کندوکاو اسراری که رهبری را احاطه کرده است ،پیشرفتهای چندی حاصل شده است ،اما هنوز به
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بسیاری از پرسشها پاسخ داده نشده است ( .)Yukl, 2012در این میان ،موضوع رهبری بر خود و تقدم آن
بر مدیریت و رهبری دیگران ازجمله مسائلي است که در حوزه مدیریت و رهبری سازماني از دیدگاه
نظریهپردازان غربي بسیار به آن پرداخته شده است ( .)Manz, 1986; Manz & Sims, 1991در آموزههای
دین اسالم نیز بسیار به موضوع پرداختن به خود پیش از پرداختن به دیگران اشاره شده است .درواقع دین
اسالم سرشار از آموزههایي است که روح وجودی آن پرداختن به خود و همچنین تقدم پرداختن به خود
قبل از دیگران است که از آن جمله ميتوان به آیه "یا أیها الذین آمنوا علیکم أنفسکم...؛ ای کساني که
ایمان آوردهاید ،به خود توجه کرده و مراقب خود باشید" (قرآن کریم ،سوره مائده ،آیه  )105اشاره نمود.
امیرالمؤمنین علي (ع) نیز به عنوان تربیت یافته این مکتب و همچنین به عنوان یکي از برجستهترین مربیان
آن ،در سخناني غني در قالب خطبهها ،نامهها و حکمتها ،مفاهیم مختلف را برای پیروان خود تبیین
نمودهاند .ازجمله عبارت های امیرالمؤمنین علي (ع) در خصوص موضوع پرداختن به خود ،ميتوان به
حکمت  73نهجالبالغه اشاره نمود که ميفرمایند " :آنکه خود را پیشوای مردم قرار داد ،باید پیش از آنکه
دیگران را بیاموزد ،خود را تعلیم دهد و باید پیش از آنکه با زبانش تربیت کند با کردارش فرهیختگي را
تعلیم دهد .آنکه خویش را دانش و ادب ميآموزد به تعظیم سزاوارتر است از کسي که فقط دیگران را
دانش و ادب ميآموزد.)Dashti, 2000( ".
با عنایت به مطالب مذکور و بر اساس اینکه قرآن کریم و نهجالبالغه حاوی نکات ارزنده مدیریتي و بلکه
اصول بنیادین مدیریت بوده و استفاده از آنها ميتواند مبنایي را برای طراحي الگوی رهبری مبتني بر نظام
ارزشي اسالم ارائه نماید و همچنین ذکر این نکته که یکي از مشکالتي که سازمانها و در سطح وسیعتر
کل جامعه با آن روبرو هستند این است که افراد ،همواره مشکالت و کاستيهای موجود در فضای
مدیریت سازمان های کشور را به عوامل بیروني نسبت داده و کمتر در این اندیشهاند که این نارسایيها را از
طریق اصالح رفتارهای مدیریتي خود مرتفع نمایند ،این پرسش مطرح ميشود که مدل خودرهبری بر
مبنای تعالیم اسالمي در قرآن کریم و نهجالبالغه کدام است؟ پژوهش حاضر به طراحي و آزمون مدل
خودرهبری بر مبنای تعالیم اسالمي در قرآن کریم و نهجالبالغه با روش پژوهش ترکیبي (کیفي-کمي)
پرداخته است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

رهبری موضوعي بسیار مهم است ( )Dorfman, Javidan, Hanges, Dastmalchian & House, 2012و
توجه بسیاری را در دهههای اخیر به خود جلب نموده است (.)Daniëls, Hondeghem & Dochy, 2019
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با وجود اهمیت موضوع رهبری و عليرغم وجود نظریههای گسترده در این حوزه ،همچنان نیاز به اصالح
یا بهروزرساني این نظریهها برای انطباق با شرایط پیچیده و چالشي امروز احساس ميشود ( & Antonakis

 .)house, 2014آغاز مطالعات در خصوص رهبری سازماني را ميتوان به اوایل قرن بیستم نسبت داد
( .)Avolio, Reichard, Hannah, Walumbwa & Chan, 2009با این وجود ،مطالعات سازمان یافته و
بصورت علمي دقیق در خصوص رهبری از ابتدای دهه  1930آغاز گردید ( .)House & Aditya, 1997در
سیر تکاملي نظریهپردازی درباره رهبری پس از رهیافتهای سنتي رهبری اعم از رهیافت صفات ویژه،
رهیافت رفتاری و رهیافتهای اقتضایي ،رهیافت نوین رهبری شامل نظریههای معاصر رهبری نظیر دیدگاه-
های رهبری الهام بخش ،رهبری کاریزماتیک ،رهبری عملگرا ،رهبری تحول گرا ،خودرهبری و رهبری
اصیل ميباشد (.)Robbins & Judge, 2012
نظریه خودرهبری یکي از نظریههای دوران معاصر رهبری است که خودِ رهبر را مدنظر قرار ميدهد .بر این
اساس ،خودرهبری فرآیندی است که طي آن فرد با استفاده از استراتژیهای خاص رفتاری و ذهني ،بر
خود تأثیر گذاشته و رفتارهای خود را هدایت و کنترل ميکند ( .)Manz & Sims, 2001خودرهبری
عليرغم اینکه مفهومي شناخته شده و پذیرفته شده است ،همچنان موضوع مطالعات و پژوهشهای جدید
ميباشد ( )Pina e Cunha, Pacheco, Castanheira & Rego, 2017و موضوعي است که بسیاری از
فرضیات سنتي رفتار سازماني و روانشناسي سازماني را به چالش ميکشد

( & Stewart, Courtright

 .)Manz, 2019این مفهوم در عین اینکه ارتباط نزدیکي با مفاهیمي نظیر نیاز به موفقیت ،خود تنظیمي و
عزت نفس دارد ،ولي ميتوان و حتي باید به آن به عنوان مفهومي مستقل نگریست و بنابراین نتایج مستقل
خود را نیز (فراتر از نتایج حاصل از مفاهیم نزدیک به آن) به همراه خواهد داشت

( & Bailey, Barber

 .)Justice, 2018; Furtner, Rauthmann & Sachse, 2013با وجود اینکه خودرهبری در ادبیات رهبری
به عنوان یکي از جایگزینهای رهبری بیروني نیز معرفي شده است ،همچنان وجود رهبری بیروني در
شکلهایي نظیر رهبری اشتراکي یا رهبری توانمندساز الزم و مفید خواهد بود ( & Stewart, Courtright

 .)Manz, 2011مفهوم خودرهبری ،درواقع مفهومي کاملتر از خود مدیریتي است چرا که خود مدیریتي
به یادگیری تک حلقهای (سیستم کنترلي ساده) ميپردازد در حالیکه زیربنای خود رهبری ،چرخه یادگیری
دوحلقهای ميباشد .ازجمله موارد اهمیت خودرهبری ميتوان به مواردی نظیر "عدم امکان ایجاد انگیزش
در دیگران بدون داشتن انگیزه باال در خود"" ،عدم امکان جهتدهي صحیح به دیگران بدون داشتن جهت
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برای خود و خودآگاهي"" ،عدم کفایت سازوکارهای کنترل بیروني برای انگیزش و جهتدهي صحیح به
افراد" و ...اشاره نمود (.)Manz, 1986
خودرهبری راهي برای همکاری و تعامل با دنیای اطراف است .بدین ترتیب که در وهله نخست ،فرد نسبت
به خود مسئولیتپذیر ميشود و سپس این روحیه را به دیگران منتقل مينماید تا آنان نیز بتوانند به
خودرهبری برسند و در قبال کارهای خود پاسخگو و مسئولیتپذیر باشند .خودرهبری تمریني آگاهانه
اس ت که بر افکار ،رفتار و احساسات فرد اثر گذاشته و او را به اهدافش نزدیک مينماید .خودرهبری از
خودشناسي سرچشمه ميگیرد ( .)Brayant & Kazan, 2012همچنین خودرهبری فرایندی واکنشي است
و طي آن فرد خودرهبر باید بهطور همزمان چهار نوع توازن را برقرار نماید .توازن میان چالش و
روزمرگي ،توازن میان خود و دیگران ،توازن میان کار و غیرکار و درنهایت توازن میان ذهن و جسم
دوگانههایي هستند که در خودرهبری باید رعایت شود (.)Pina e Cunha et al., 2017
سیری در مطالعات مفهوم خودرهبری نشان ميدهد که این مفهوم ابتدا به عنوان مفهوم توسعه یافتهای از
خودمدیریتي در سال  1983توسط مانز و با هدف بهبود روابط میان افراد در تیمهای خودگردان مطرح
گردید .خودمدیریتي پیش از آن ،به عنوان یکي از جایگزینهای رهبری معرفي و تبیین گردیده بود
( .)Manz & Sims, 1980پس از آن و در اواخر دهه  ،1980مفهوم خودرهبری با هدف توانمندسازی افراد
(رهبری دیگران در راستای ایجاد خودرهبری در آنان )1مطرح گردید و توسعه یافت

( Manz & Sims,

 .)1991با وجود غنای نسبتاً زیاد پژوهشها در حوزه فرایند خودرهبری ،پژوهشگران بیشتر به مطالعات
تجویزی بر اساس فرایند خودرهبری پرداختهاند و کمتر به خودرهبری از رویکرد توصیفي و
پدیدارشناختي پرداخته شده است ( .)Pina e Cunha et al., 2017مفهوم خودرهبری بر پایه چهار نظریه و
مف هوم خودتنظیمي ،خودمدیریتي و خودکنترلي ،نظریه شناخت اجتماعي و نظریه انگیزش دروني ایجاد
گردید و توسعه یافت .در جدول شماره  1ارتباط میان مفهوم خودرهبری با این مفاهیم ارائه شده است.
مطالعات خودرهبری ا ز منظر فرایندی ،سه مجموعه استراتژی مجزا اما مکمل را برای خودرهبری بیان
نمودهاند :استراتژیهای رفتاری ،استراتژیهای پاداش طبیعي و استراتژیهای الگوهای سازنده فکری.
استراتژی های رفتاری شامل مشاهده خود ،هدفگذاری برای خود ،پاداش به خود ،تنبیه خود و مدیریت
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نشانهها ميباشد .استراتژیهای پاداش طبیعي دربرگیرنده موقعیتهایي است که طي آن فرد توسط تمرکز
بر جنبههای خوشایند و مثبت فعالیتها ،به خود پاداش داده و در خود ایجاد انگیزش مينماید.
جدول ( :)1رابطه خودرهبری با برخی مفاهیم مرتبط
ردیف

عنوان مقایسه

مقایسه

1

خودرهبری و
خودتنظیمی

نظریه خودتنظیمی ،سیستم تنظیم رفتار انسان را به یک ترموستات تشبیه میکند (مقایسه با یک
استاندارد و اصالح رفتار در صورت وجود انحراف) ( .)Carver & Scheier, 2001خودرهبری در
چارچوب کالن مفهوم خودتنظیمی تعریف میشود .درواقع خودرهبری به اثربخشی خودتنظیمی
کمک میکند (.)Neck & Houghton, 2006

2

خودرهبری و
خودمدیریتی
(خودکنترلی)

خودمدیریتی رفتارها را با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه میکند و سعی در اصالح
انحرافات دارد ولی استانداردها را مدنظر قرار نمیدهد .خودرهبری ،عالوه بر خودمدیریتی (مقایسه
با استانداردها و اصالح انحرافات) ،استانداردها را نیز مورد بررسی و اصالح قرار میدهد ( Manz,
.)1986; Thoresen & Mahoney, 1974

3

خودرهبری و
نظریه شناخت
اجتماعی

نظریه شناخت اجتماعی رفتار را در یک مثلث عوامل درونی ،عوامل بیرونی و رفتار مورد بررسی و
تحلیل قرار میدهد ( .)Bandura, 1991خودرهبری ،در چارچوب کالن نظریه شناخت اجتماعی
تعریف میشود (.)Neck & Houghton, 2006

4

خودرهبری و
انگیزش درونی

نظریه انگیزش درونی به سیستم انگیزش بر مبنای عوامل درونی (در مقابل عوامل بیرونی نظیر
پاداشهای بیرونی) میپردازد ( .)Deci. 2010خودرهبری در بخش استراتژیهای پاداش ذاتی
خود بر اساس این نظریه بناگردیده است (.)Neck & Houghton, 2006

دو استراتژی اصلي در این حوزه جذاب کردن کار و تمرکز بر جنبههای مثبت کار است .استراتژیهای
الگوهای سازنده فکری برای تسهیل ایجاد الگوهای فکری و روشهای تفکر سازنده که ميتواند تأثیر
مثبت بر عملکرد داشته باشد ،طراحي گردیدهاند .این استراتژیها شامل شناسایي و جایگزیني باورها و
فرضیات غیرکارکردی ،تصویرسازی ذهني و صحبت با خود سازنده ميباشد .همچنین ،از منظر نتایج
خودرهبری ،میان خودرهبری با پدیدههای اعتماد به نفس ،عزت نفس ،خالقیت و نوآوری ،تمایل به
رهبری دیگران ،عملکرد شغلي و رضایت شغلي رابطه وجود دارد

( Neck & Manz, 1992; Manz,

; .)1986; Neck & Houghton, 2006 Neck, Manz & Houghton, 2019همچنین پژوهشها نشان داده
است که میان خودرهبری با پدیدههای توسعه شایستگيهای ارتباطي ( Soyoung Yu & YuKyung Ko,
 ،)2017مهارتهای تفکر نقاد ( ،)Ay, Karakaya & Yilmaz, 2015ذهن آگاهيFurtner, Tutzer & ( 1
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& Anseel, Beatty, Shen, Lievens

 )Sackett, 2015رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین از منظر عوامل تأثیرگذار بر خودرهبری
ميتوان شخصیت و تفاوتهای فردی را به عنوان دو پارامتر مهم اثرگذار بر استراتژیهای خود رهبری
برشمرد ( .)Ng, 2017; Neck, Manz & Houghton, 2019
از منظر مطالعات داخلي با موضوع خودرهبری ،ابیلي و همکاران ( )2016در پژوهشي با عنوان "نقش
خودرهبری و خودمدیریتي بر سرمایههای انساني سازمانهای خدماتي دولتي (مطالعه موردی در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي)" ،به این نتیجه رسیدند که خودرهبری و خودمدیریتي بر سرمایههای انساني
کارکنان تأثیرگذار است .همچنین از میان مؤلفههای خودرهبری و خودمدیریتي ،خودهدفگذاری،
خودمشاهدهگر ی و خودارزیابي ،تمرکز بر پاداش طبیعي و راهبردهای رفتارمحور خودرهبری ،قابلیت
پیشبیني سرمایههای انساني را دارند .به همین ترتیب آنان نشان دادند که خودرهبری ،خودمدیریتي و در
سطحي کالنتر رویکرد خودتوسعهای ،بر عملکرد شغلي ،سازماني و مدیریتي افراد تأثیرگذار است.
همچنین ،واعظي و همکاران ( )2015در پژوهشي با عنوان "تحلیل عاملي استراتژیهای خودرهبری و رابطه
آنها با عملکرد تحصیلي دانشجویان" ،نشان دادند که دانشجویان جامعه آماری مورد نظر از استراتژیهای
خودرهبری شامل پاداش طبیعي ،هدفگذاری شخصي ،تجسم عملکرد موفق ،خود تنبیهي ،خود گفتگویي،
خودراهنمایي و خودپاداشدهي استفاده ميکنند و میان استفاده از این راهبردها و عملکرد تحصیلي آنها
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
اصالني و همکاران ( )2014در پژوهشي با عنوان "طراحي و تدوین الگوی خودرهبری سازماني مبتني بر
رویکرد داده بنیاد (مورد مطالعه :دانشگاه پیام نور)" ،به این نتیجه رسیدند که اعتماد به نفس سازماني پدیده
اصلي خودرهبری سازماني است .همچنین ایشان سه مقوله سبک رهبری ،شخصیت و ارتباطات سازماني
اثربخش را به عنوان شرایط علي خودرهبری سازماني معرفي نمودند .همچنین بیان داشتند که خودرهبری
سازماني راهبردی برای پاسخ به اعتماد به نفس سازماني است .همچنین وجود محیط عادالنه و عدم وجود
تعارض به عنوان شرایط زمینهای و فرهنگ و ساختار سازماني به عنوان شرایط مداخلهگر معرفي گردید .از
منظر پیامدها نیز ،خودرهبری سازماني منجر به پویایي سازماني (شامل خالقیت ،نوآوری و کارآفریني
سازماني) ،پیشروی سازمان و بهرهوری سازمان ميگردد .همچنین عباسي رستمي ( )2014در پژوهشي با
عنوان "مروری بر نظریه خودرهبری (مفاهیم ،راهبردها و عوامل مؤثر بر خودرهبری)" ضمن ارائه
تاریخچهای از فعالیتهای پژوهشي در حوزه خودرهبری (اعم تعاریف ،مدلها و راهبردهای خودرهبری)،
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عوامل مؤثر بر خودرهبری را نیز در دو دسته عوامل بیروني و دروني و عوامل در سطح فرد و در سطح
گروه طبقهبندی نمود .وی در این پژوهش ،عوامل پاداشهای دروني ،خودرهبری فکری ،تنظیم هیجانها و
شخصیت را از عوامل دروني در سطح فرد و عوامل ترکیب گروه ،توانایي شناختي ،شخصیت ،ویژگيهای
کار ،مدلهای ذهني مشترک ،انسجام و تعارض را از عوامل دروني سطح گروه برشمرد .همچنین ،عوامل
آموزش ،رهبری و فرهنگ ملي را از عوامل بیروني در سطح فرد و عوامل سیستم پاداش ،ساختار/فرهنگ
سازماني و فرهنگ ملي را از عوامل بیروني در سطح گروه طبقهبندی نمود .همچنین رجائيپور و همکاران
( )2012در پژوهشي با عنوان تحلیل استراتژیهای خود رهبری و ارتباط آن با توانمندسازی روانشناختي
اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،به این نتیجه رسیدند که میان استراتژیهای خودرهبری
و توانمندسازی روانشناختي اعضای هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد و از میان استراتژیهای خودرهبری ،استراتژیهای رفتاری بیشترین اهمیت را در پیشبیني
توانمندسازی روانشناختي جامعه مورد نظر داراست .این موضوع در پژوهش خراساني و همکاران ()2012
با عنوان "سهم و نقش راهبردهای خودرهبری در توانمندسازی روانشناختي کارکنان آموزش و پرورش"
نیز مورد بررسي و تأیید قرار گرفته است .همچنین هویدا و همکاران ( )2011در پژوهشي با عنوان بررسي
رابطه بین راهبردهای رفتارمحور خودرهبری و خالقیت اعضای هیأت علمي دانشگاه علم و صنعت ایران،
به این نتیجه رسیدند که میان خودرهبری (راهبردهای رفتارمحور خودرهبری) و خالقیت رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،ترکیبي (کیفي-کمي) است .در بخش کیفي
پژوهش از روش تحلیل مضمون به روش براون و کالرک ( )2006بر اساس فرآیند شش مرحلهای آشنایي
با دادهها ،ایجاد کدهای اولیه ،جستجوی مضامین ،بازنگری در مضامین ،نامگذاری مضامین و تهیه گزارش
نهایي برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .ابتدا متون قرآن کریم و نهجالبالغه  5بار به صورت
کامل مطالعه شد و با صاحبنظران در این خصوص نیز بحث و گفتگو انجام پذیرفت .با توجه به اینکه در
پژوهشهای کیفي ،نمونه برای اهداف خاصي بویژه در راستای پاسخ به سؤال پژوهش انتخاب ميگردد
( ،)Rafique, Hameed & Agha, 2018در این بخش از پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند غیر
احتمالي استفاده گردید که در بسیاری از مطالعات کیفي متداول است .با توجه به مباني نظری و تعاریف
خودرهبری ،خودمدیریتي ،خود کنترلي و سایر مفاهیم مرتبط ،در ابتدا  1536مضمون اولیه از قرآن کریم و
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 435مضمون اولیه از نهجالبالغه که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با مفهوم خودرهبری در ارتباط بوده
استخراج گردید و پس از آن جهت اطمینان از صحت برداشت مفاهیم با  5نفر از صاحبنظران علوم اسالمي
(قرآن و نهجالبالغه) که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند به ترتیب مصاحبه و  10درصد مضامین
اولیه به صورت تصادفي انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که به صورت میانگین از نظر خبرگان
(در فاز اول صحبت با ایشان)  86درصد تناسب بین مفاهیم ومتون برقرار بوده و پس از هر مصاحبه موارد
تکمیلي اصالحگردید .نکته قابل ذکر اینکه پژوهشگران با توجه به سوابق خود توانایي درک مستقیم
مفاهیم قرآن و نهجالبالغه را دارا بودهاند ،با این وجود برای درک بهتر در برخي از موارد ،از ترجمه قرآن
کریم توسط مهدی الهي قمشهای و همچنین تفسیر نمونه قرآن کریم و ترجمههای نهجالبالغه توسط محمد
دشتي و علي شیرواني استفاده شده است و درنهایت نیز از نظرات صاحبنظران قرآن و نهجالبالغه برای تأیید
صحت برداشت از متون استفاده گردیده است .پس از این مرحله براساس مفاهیم مشترک مضامین اولیه،
 214مضمون ثانویه از مجموع  1971مضمون اولیه استخراج و به عنوان شاخص درنظر گرفته شدند .در
ادامه با افزایش محدوده دسته بندی و براساس مفاهیم مشترک شاخصها 79 ،مضمون از  214مضمون
استخراج و به عنوانتم فرعي درنظر گرفته شدند و با تکرارروند مذکور و براساس مفاهیم مشترکتم های
فرعي 20 ،تم اصلي از  79تم فرعي استخراج گردید .در ادامه تمهای اصلي در چهار بعد مفهوم اصلي،
پیش نیاز ،راهبرد و روش و درنهایت نتایج خودرهبری طبقهبندی گردید .دراین مراحل نیز جهت اطمینان
از صحت خالصه سازی مضامین اولیه از  1971به  ،214و سپس به  79و بعد از آن به  ،20از طریق مصاحبه
با  12نفر از صاحبنظران مدیریت اسالمي که ایشان نیز به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند10 ،
درصد مضامین بصورت تصادفي انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که به صورت میانگین از نظر
خبرگان (در فاز اول صحبت با ایشان)  82درصد تناسب بین تمها ،شاخصها و مضامین اولیه برقرار بوده و
پس از هر مصاحبه موارد تکمیلي و اصالحي انجام گردید.
پس از آن ،مدل مفهومي پژوهش مستخرج از بخش کیفي و سه فرضیه مبتني بر این مدل طراحي گردید.
در بخش کمي پژوهش ،برای سنجش میزان حاکمیت مدل طراحي شده در جامعه آماری و آزمون
فرضیهها ،پرسشنامهای توسط پژوهشگران طراحي گردید .این پرسشنامه  60سوالي ،برای سنجش ابعاد
خوردهبری در جامعه آماری توسط طیف 5تایي لیکرت (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) طراحي گردید.
روایي پرسشنامه از طریق دو شاخص  CVIو  CVRمورد ارزیابي و تأیید قرار گرفت .در این بخش از
پژوهش ،مدیران گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب که یکي از بزرگترین تولیدکنندههای ایران در صنایع
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پتروشیمي ،لوازم خانگي و گردشگری است ،به عنوان جامعه آماری پژوهش تعیین گردید که بر اساس
فرمول کوکران ،حجم نمونه  300نفر تعیین گردید که از طریق نمونه گیری طبقهای در سطح ستاد و
شرکتهای گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب ،این تعداد توزیع و تکمیل گردید .دادههای حاضر توسط
نرم افزار  Amosتحلیل شده و میزان حاکمیت مدل در جامعه آماری و همچنین فرضیههای پژوهش مورد
آزمون قرار گرفت .چارچوب و مراحل پژوهش حاضر بصورت خالصه در شکل شماره  1ارائه گردیده
است.
مطالعه متن قرآن و
نهج البالغه

مصاحبه با
متخصصین

تحلیل مضمون
)استخراج مضامین
اولیه ،ثانویه ،تم های
فرعي و تم های
اصلي(

استخراج ابعاد
خودرهبری

تدوین مدل مفهومي و
توسعه فرضیه ها

طراحي پرسشنامه

جمع آوری داده ها

آزمون فرضیه ها

شکل  :1چارچوب و مراحل انجام پژوهش

یافتههای پژوهش در بخش کیفی

همانگونه که در بخش روش پژوهش بیان گردید ،پس از مطالعه متون قرآن کریم و نهجالبالغه و مصاحبه
با صاحبنظران علوم اسالمي ،ابتدا  1971مضمون اولیه و پس از چندمرحله تلخیص و ادغام ،به ترتیب ،214
 79و  20مضمون شناسایي و تعیین گردید .در جدول شماره  ،2نحوه طبقهبندی مؤلفههای استخراج شده از
قرآن کریم طي دو مرحله آخر کدگذاری (کدگذاری تمهای فرعي و تلفیق آنها در قالبتم اصلي و سپس
کدگذاری تمهای اصلي و تلفیق در قالب ابعاد خودرهبری) ارائه شده است .در این جدول  79تم فرعي
ابتدا در قالب  20تم اصلي و سپس در قالب  4بعد با عنوان پیشنیازهای خودرهبری ،مفهوم اصلي
خودرهبری ،راهبرد و روش خودرهبری و نتایج خودرهبری طبقهبندی گردیده است.
جدول ( :)2تمهای فرعی ،تمهای اصلی و ابعاد خودرهبری بر اساس آموزههای قرآن کریم
بعد

شناسه
بعد

تم اصلی

شناسه تم
اصلی

درک ضرورت
خودرهبری

1

شناخت محیط

2

تم فرعی

شناسه تم
فرعی

ارزش قائل شدن برای خود و تالش مستمر برای خود

1

اصالح خود پیش از اصالح دیگران

2

عدم وابستگی صرف به رهبر بیرونی

3

لزوم اصالح مستمر خود و دیگران

4

شناخت دنیا و سنتهای آن

5
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بعد

شناسه
بعد

تم اصلی

شناسه تم
اصلی

پیرامونی خود
پیش
نیاز

راهبرد

ادامه
راهبرد

1

2

ادامه
2

شناخت مخالفان و
دشمنان خود

3

شناخت و ارتباط با
خدا

4

شناخت و ارتباط با
خود

5

عوامل بیرونی

6

عوامل درونی

7

فعالسازی ورودیهای
ادراکی

8

اخالقی

9

ذهنی

10

تم فرعی

شناسه تم
فرعی

شناخت محیط پیرامونی خود

6

پذیرش وجود مخالف و دشمن ،عدم تسلیم در برابر
مخالفان و دشمنان و ایجاد آمادگی درخود برابر ایشان

7

شناخت شیطان

8

شناخت مخالفان

9

اختصاص زمان مشخص روزانه برای ارتباط با خدا

10

ایجاد پشتیبان و تكیه گاه الهی برای خود

11

برقراری ارتباط دائمی با خداوند

12

خدامحوری در همه امور

13

شناخت خدا

14

ایجاد ویژگیهای فردی الزم در خود

15

خودباوری

16

شناخت خود واقعی

17

انتخاب دوست و همراه سالم برای خود

18

انتخاب محیط مناسب برای خود

19

مشورت با دیگران

20

ایجاد و توسعه شایستگیهای مفید در خود

21

یادگیری مستمر

22

ادراک مؤثر قلب

23

بینش مؤثر چشم

24

شنود مؤثر گوش

25

ترک رذایل

26

کسب فضایل

27

تحلیل ذهنی خود

28

تصویرسازی ذهنی

29

عهد و پیمان بستن با خود

30

مدیریت افكار

31

مدیریت الگوهای ذهنی

32
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شناسه
بعد

مفهوم
اصلی

3

ادامه
مفهوم
اصلی

ادامه 3

تم اصلی

شناسه تم
اصلی

ذهنی  /رفتاری

11

رفتاری

12

ارزیابی خود

13

خودانگیختگی

14

به چالش کشیدن
خود

15

بهبود مستمر خود

16

17

تم فرعی

شناسه تم
فرعی

مدیریت یادآورها

33

تكنیکهای کلیدی خودرهبری

34

داشتن الگو و عبرت  /داشتن امام

35

داشتن چشم انداز ،هدف ،آرمان و ارزش مشخص

36

مداومت

37

مدیریت گفتار و رفتار بر اساس الگوهای ذهنی

38

تشویق (پاداش دهی) و تنبیه خود

39

تالش و فعالیت بی وقفه

40

نوشتن برای خود

41

هدفگذاری و برنامه ریزی برای خود

42

بازخورد دادن به خود

43

بازخوردگیری از سایرین

44

تعیین پارامترهای ارزیابی خود  /ارزیابی خود

45

مالحظات ارزیابی خود

46

مدیریت انگیزانندههای بیرونی

47

مدیریت انگیزانندههای درونی

48

به چالش کشیدن ارتباطات خود

49

به چالش کشیدن اهداف خود

50

به چالش کشیدن پیش فرضهای اساسی خود (باور ،نگرش،
ارزش)

51

به چالش کشیدن رفتارهای خود

52

بهبود مستمر باورهای ذهنی و رفتارهای خود

53

بهبود مستمر جسمی خود

54

بهبود مستمر علمی خود

55

درک ضرورت بهبود مستمر خود

56

حفظ و کنترل تغذیه خود

57
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بعد

شناسه
بعد

تم اصلی

شناسه تم
اصلی

حفظ و کنترل خود
(تقوا)

نتیجه

اخروی

18

دنیوی

19

دنیوی  /اخروی

20

4

تم فرعی

شناسه تم
فرعی

حفظ و کنترل چشم

58

حفظ و کنترل ذهن

59

حفظ و کنترل زبان

60

حفظ و کنترل فروج

61

حفظ و کنترل قلب

62

حفظ و کنترل گوش

63

خودرهبری مالی

64

لزوم حفظ و کنترل خود (تقوا)

65

مدیریت و مراقبت از زمان و عمر خود

66

فضل و احسان الهی

67

لقای الهی

68

مغفرت الهی

69

آرامش قلب و فكر

70

ثبات قدم

71

رزق نیكو

72

زندگی خوش

73

عدم خوف و حزن

74

فرقان (قدرت تشخیص)

75

وُد (دوست داشته شدن توسط دیگران)

76

اعتماد به نفس و عزت نفس

77

هدایت

78

یقین

79
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یافتههای پژوهش در بخش کمی

با توجه به یافتههای پژوهش در بخش کیفي ،الگوی مفهومي خودرهبری با استفاده از آموزههای قرآن
کریم و نهجالبالغه ،به شرح شکل شماره ( )2استخراج و طراحي گردیده است.
بهبود مستمر
خود
انگیزه دهي به
خود
اخروی

شناخت و ارتباط
شناخت و ارتباط
با خود
با خدا

به چالش کشیدن
خود

حف و کنترل
خود

شناخت مخالفان
و دشمنان

ارزیابي خود

فعالسازی
ورودیهای
ادراکي

دنیوی  -اخروی
شناخت محیط
پیراموني خود
دنیوی

ایجاد عوامل
دروني موثر
درک ضرورت
خودرهبری

ایجاد عوامل
بیروني موثر

اخالقي

ذهني
رفتاری

ذهني  -رفتاری

شکل  :2الگوی مفهومی خودرهبری با استفاده از آموزههای قرآن کریم و نهجالبالغه

بر اساس مدل مفهومي پژوهش (شکل شماره  ،)2فرضیههای زیر تدوین گردیده است:
فرضیه اول :پیشنیازهای خودرهبری بر مفهوم اصلي خودرهبری تأثیر معنادار دارد.
فرضیه دوم :راهبردهای خودرهبری بر مفهوم اصلي خودرهبری تأثیر معنادار دارد.
فرضیه سوم :مفهوم اصلي خودرهبری بر نتایج دنیوی خودرهبری تأثیر معنادار دارد.
بر مبنای اتخاذ روش مدلسازی معادالت ساختاری ،ابتدا الگوهای اندازهگیری مربوط به متغیرها بهطور
مجزا مورد آزمون قرار گرفت .شاخصهای کلي برازش الگو برای الگوهای اندازهگیری (تحلیل عاملي
تأییدی) در جدول شماره  3ارائه شده است .با توجه به مقادیر جدول ،ميتوان نتیجه گرفت که الگوهای
اندازه گیری از برازش خوبي برخوردار هستند و به عبارتي شاخصهای کلي نشان ميدهد که دادهها به
خوبي از الگوها حمایت ميکنند.
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جدول ( :)3شاخصهای کلی برازش الگو برای الگوهای اندازهگیری
متغیر

CMIN/DF

CFI

IFI

GFI

PNFI

RMR

پیشنیازهای خودرهبری

2.84

0.901

0.903

0.906

0.61

0.034

مفهوم اصلی خودرهبری

2.37

0.909

0.91

0.901

0.67

0.033

نتایج خودرهبری

2.83

0.94

0.94

0.96

0.61

0.033

راهبردهای خودرهبری

2.26

0.93

0.93

0.92

0.7

0.038

ناحیه پذیرش

1 > >5

<0.9

<0.9

<0.9

<0.5

<0.08

به منظور بررسي روایي مدل اندازهگیری در روش معادالت ساختاری ،از شاخص روایي همگرا استفاده
شده است .فورنل و الرکر ( )1981استفاده از متوسط واریانس استخراج شده ) (AVEرا بهعنوان معیاری
برای روایي همگرا پیشنهاد کردهاند .مگنز و همکاران معیار مطلوب بودن  AVEرا مساوی و باالتر از 0/4
دانستهاند ( .)Davari & Rezazadeh, 2013همانگونه که درجدول شماره  4مالحظه ميشود ،روایي
همگرا پذیرفته ميشود.
جدول ( :)4روایی همگرا برای متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین واریانس استخراجی (AVE )≥ 0.4

پیشنیازهای خودرهبری

0.55

مفهوم اصلی خودرهبری

0.64

نتایج خودرهبری

0.47

راهبردهای خودرهبری

0.58

آزمون فرضیههای پژوهش

مدل کمي شده پژوهش به همراه کلیه ضرایب مسیر ( )βدر شکل شماره  3نمایش داده شده است.
همانگونه که مشاهده ميشود ،ضرایب مسیر در محدوده  0.4تا  0.92متغیر بوده و نشاندهنده رابطه مثبت
میان ابعاد و بخشهای مدل ميباشد .شاخص های کلي حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیات اول تا
سوم در جدول شماره  5ارائه شده است .همانگونه که در جدول نشان داده شده است ،با توجه به قرارگیری
مقادیر در ناحیه پذیرش مناسب ،مدل از برازش مطلوبي برخوردار است.
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ارزیابي خود
شناخت و ارتباط با خود
انگیزه دهي به خود

به چالش کشیدن خود
قدرت تشخیص
)فرقان(

نداشتن خوف و
حز ن

0.81

حف و کنترل خود
)تقوا(

رزق نیکو

شناخت و ارتباط با خدا

0.77

0.63

0.85

0.82

بهود مستمر خود

0.78

0.62

0.63
0.68

0.70

فعالسازی ورودیهای
ادراکي

0.65

شناخت محیط پیراموني
خود

0.40

اعتماد به نفس و
ع زت ن ف س
ود )دوست داشته
شدن توسط دیگران(

شناخت مخالفان و
دشمنان

0.70

نتایج

0.75

مفهو ا لی
خودرهبری

0.90

0.72

0.79

پیش نیاز

0.67

0.42
0.56

0.74

0.24

آرامش قلب و فکر

0.8

ثبات قدم

ایجاد عوامل بیروني موثر

راهبرد

0.86

ذهني  -رفتاری

0.80

ایجاد عوامل دروني موثر

درک ضرورت
خودرهبری

0.92

ذهني

رفتاری

شکل  :3مدل آزمون شده پژوهش

جدول ( :)5شاخصهای کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیات اول تا سوم
نتایج مربوط به فرضیه اول

NFI
0.92

PNFI
0.69

CFI
0.93

RMR
0.021

GFI
0.901

CMIN/DF
3.97

نتایج مربوط به فرضیه دوم

0.901

0.56

0.92

0.029

0.91

3.30

نتایج مربوط به فرضیه سوم

0.96

0.65

0.97

0.009

0.95

3.21

ناحیه پذیرش

<0.9

<0.5

<0.9

<0.08

<0.9

1> >5

در جدول شماره  ،6نتایج آزمون فرضیهها نشان داده شده است .با توجه به اینکه مقادیر بحراني بیشتر از
 1/96است ،این فرضیهها تأیید ميشود؛ به عبارت دیگر پیشنیازهای خودرهبری بر مفهوم اصلي
خودرهبری با مقدار  97درصد تأثیر معنادار دارد ،همچنین مفهوم اصلي خودرهبری بر نتایج خودرهبری با
مقدار  89درصد تأثیر معنادار دارد و راهبردهای خودرهبری نیز با مقدار  97درصد بر مفهوم اصلي
خودرهبری تأثیر دارد.
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جدول ( :)6آزمون فرضیههای اول تا سوم
شماره

ضریب

فرضیه

فرضیه

1

پیشنیازهای خودرهبری بر مفهوم اصلی خودرهبری تأثیر دارد.

0.97

2

راهبردهای خودرهبری بر مفهوم اصلی خودرهبری تأثیر دارد.

0.97

3

مفهوم اصلی خودرهبری بر نتایج دنیوی خودرهبری تأثیر دارد.

0.89

بتا

نسبت
بحرانی
C.R.
16.44

معناداری
p

نتیجه

0.000

معنادار

17.38

0.000

معنادار

9.96

0.000

معنادار

درنهایت در جدول شماره  ،7شاخصهای برازش مدل کلي ساختاری پژوهش ارائه گردیده است .همان
گونه که مالحظه ميشود ،با مقایسه مقادیر شاخصها با برازش مناسب ميتوان نتیجهگیری نمود که
شاخصها از مقادیر قابل قبولي برخوردار هستند.
جدول ( :)7شاخصهای برازش مدل کلی ساختاری پژوهش
CMIN/
DF

PNFI

CFI

IFI

RMSEA

RMR

مدل ساختاری پژوهش

3.23

0.74

0.901

0.902

0.086

0.026

ناحیه پذیرش برازش مناسب

>5

>0.5

>0.9

>0.9

>0.1

>0.08

بحث و نتیجهگیری

افراد یک جامعه و بویژه کارکنان یک سازمان ،در اغلب اوقات رهبران خود هستند ،حتي در شرایطي که
از نظر کنترل بیروني بسیار کنترل شده به شمار ميرود

( Neck & Manz, 2013; Muller & Niessen,

 .)2018خود رهبری به دلیل نتایج مثبت آن ازجمله افزایش کارایي فرد

( ;Frayne & Geringer, 2000

 ،)Stewart et al., 1996عملکرد روان شناختي باالتر ( )Dolbier et al., 2001و کاهش فشار ( Unsworth
 ،)& Mason, 2012سازگاری و کمک به تغییر سازماني ( )Neck, 1996و جایگزیني برای رهبری ( Manz

 ،)& Sims, 1980مفهومي بسیار مهم به شمار ميرود .با توجه به لزوم بررسي موضوعات مدیریت و
رهبری از منظر فرهنگها و ادیان مختلف ( )Ahmad & Ogunsola, 2011و به تبع آن زیرشاخههای این
موضوعات نظیر خودرهبری ،پژوهش حاضر به طراحي مدل خودرهبری بر اساس تعالیم اسالمي در قرآن
کریم و نهجالبالغه پرداخته است .یافته های پژوهش حاضر ابعاد خودرهبری را در چهار بخش مفهوم اصلي
خودرهبری ،پیشنیازهای خودرهبری ،راهبرد و روش خودرهبری و نتایج خودرهبری شناسایي و تعیین
نموده است.
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در بخش مفهوم اصلي خودره بری ،ارزیابي خود ،خودانگیختگي ،به چالش کشیدن خود ،بهبود مستمر
خود و حف

و کنترل خود به عنوان مؤلفههای اصلي خودرهبری شناسایي گردیده است و این بدان

معناست که فرد خودرهبر ،درواقع این پنج مؤلفه را در خود مستقر نموده است .ارزیابي خود ،شامل چهار
زیرمجموعه تعیین پارامترهای ارزیابي و ارزیابي خود ،بازخورد دادن به خود ،بازخوردگیری از دیگران و
مالحظات ارزیابي خود ميباشد .خودانگیختگي ،دو زیرمجموعه مدیریت انگیزانندههای دروني و مدیریت
انگیزانندههای بیروني را شامل ميشود .به چالش کشیدن خود ،چهار زیرمجموعه به چالشکشیدن
پیشفرضهای اساسي ،اهداف ،رفتارها و ارتباطات را دربر ميگیرد .بهبود مستمر خود ،بهبود وضعیت
علمي ،جسمي ،باورها و رفتارها را شامل ميشود و درنهایت حف و کنترل خود ،منظرهای حف و کنترل
ذهن ،قلب ،اعضای جوارحي ،تغذیه ،زمان و عمر را دربرميگیرد .درواقع با توجه به اینکه خودرهبری بنابر
تعریف اولیه به مفهوم فرآیند نفوذ و تأثیرگذاری بر خود در راستای کنترل و هدایت خود است ،ميتوان
چنین استنباط نمود که این نفوذ و تأثیرگذاری از طریق پنج مفهوم فوقالذکر تعریف ميگردد .الزم به
ذکر است به دلیل اینکه ادبیات پژوهش در حوزه خودرهبری محدود به استراتژیها و نتایج خودرهبری
است (برای مثال  ،) Manz, 1980; Manz & Sims,1991 & 2001; Neck, 1996یافتههای پژوهش در
دو بخش مفهوم اصلي و پیشنیازهای خودرهبری ،قابل مقایسه با ادبیات پژوهش نخواهد بود .با این وجود،
در بخش مفهوم اصلي خودرهبری ،مؤلفههای خودانگیختگي ،ارزیابي خود و بهبود مستمر خود با نظریه
یادگیری اجتماعي باندورا که بیان ميدارد که جهت دهي به خود توسط یک سیستم دروني شامل
ساختارهای شناختي و زیرعملکردهای ادراک ،ارزیابي ،انگیزش و تنظیم رفتار خود عمل مينماید،
سازگار است (.)Bandura & Schunk, 1981
در بخش پیشنیازهای خودرهبری ،شناخت و ارتباط با خود ،شناخت و ارتباط با خدا ،شناخت مخالفان و
دشمنان ،شناخت محیط پیراموني خود ،فعالسازی ورودیهای ادراکي ،عوامل بیروني مؤثر  ،عوامل دروني
مؤثر و درک ضرورت خودرهبری به عنوان مؤلفههای ضروری پیش از استقرار خودرهبری شناسایي شده
است و بدین معناست که فرد پیش از پرداختن به خودرهبری با مفهوم اصلي بیان شده در باال ،بایستي
پیشنیازهایي را در خود ایجاد نماید و سپس به استفاده از روشهای خودرهبری برای استقرار آن در خود
بپردازد .مؤلفه شناخت و ارتباط با خود ،سه زیرمجموعه شناخت خود واقعي ،خودباوری و ایجاد ویژگي-
های فردی الزم را شامل ميگردد  .پارامترهای شناخت خدا ،خالص کردن خود برای خدا ،خدامحوری در
همه امور و ایجاد پشتیبان و تکیهگاه الهي برای خود ذیل مؤلفه شناخت و ارتباط با خدا تعریف ميگردد.
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مؤلفه شناخت مخالفان و دشمنان ،سه زیرمجموعه شناخت شیطان ،شناخت مخالفان و پذیرش وجود
مخالف و دشمن ،عد م تسلیم در برابر مخالفان و دشمنان و ایجاد آمادگي درخود برابر ایشان را در بر مي-
گیرد .فرد خودمحور باید پیش از شروع خودرهبری ،چشم ،گوش و قلب خود را به عنوان اصليترین
ورودیهای ادراکي انسان ،فعال نماید .همچنین فرد خودرهبر بایستي برخي عوامل دروني (نظیر ایجاد و
توسعه شایستگي های مفید در خود و یادگیری مستمر) و برخي عوامل بیروني (نظیر انتخاب محیط سالم
برای خود ،انتخاب دوست و همراه سالم برای خود ،مشورت با دیگران) را نیز ایجاد و برقرار نماید.
درنهایت یکي از الزامات پیش از آغاز خودرهبری ،درک ضرورت خودرهبری است ،چراکه اگر کسي
این ضرورت را درک نکرده باشد ،قطعاً در مسیر خودرهبری و پس از برخورد با مشکالت و سختيهای
آن ،از ادامه مسیر بازخواهد ماند .همانند مفهوم اصلي خودرهبری ،ادبیات قابل توجهي در این بخش نیز
وجود ندارد .با این وجود ،گونوس و گالو ( )2013شناخت خود ،شناخت دیگران و کسب دانش و مهارت
(شایستگي) را به عنوان پیشنیازهای رهبری معرفي نمودهاند که با بخشي از نتایج پژوهش حاضر سازگار
است .همچنین بگلي ()2006شناخت خود ،ظرفیت استدالل اخالقي و حساسیت نسبت به جهت گیری
دیگران را به عنوان سه پیش نیاز برای رهبری اصیل که مفهومي نزدیک به خود رهبری است ( & Ladkin

 ،)Taylor, 2010بر ميشمرد .همچنین نتایج این پژوهش در بخش شناخت و ارتباط با خود ،با نتایج
پژوهش برایان و کازان ()2012که خودآگاهي را برای خودرهبری ضروری دانستهاند ،سازگار است.
در بخش روش خودرهبری ،چهار مؤلفه اصلي روشهای ذهني خودرهبری ،روشهای رفتاری
خودرهبری ،روشهای ذهني-رفتاری خودرهبری و درنهایت روشهای اخالقي خودرهبری به عنوان
مؤلفههای اصلي شناسایي و معرفي گردیده است .در بخش روشهای ذهني خودرهبری ،مدیریت الگوهای
ذهني (شامل راهبردهای عملیاتي اصالح باورهای ذهني ،اصالح نگرشها و ارزشها ،اصالح نیات و
مقاصد و اسناد صحیح) ،تحلیل ذهني خود (شامل راهبردهای عملیاتي تعقل ،تفکر ،تذکر به خود ،سؤال از
خود ،دلیل و استدالل داشتن ،تحلیل هزینه-منفعت برای خود) ،مدیریت افکار (شامل راهبردهای عملیاتي
تقویت افکار مثبت و کاهش افکار منفي ،گ فتگوهای دروني سازنده با خود ،ایجاد نگرش مثبت در خود،
خوف و رجا ،ایجاد تمرکز ذهني در خود) ،تصویرسازی ذهني (شامل راهبردهای عملیاتي تصویرسازی
ذهني نتیجه و پایان کار ،تجسم و تصور ذهني مثبت ،تجسم و توجه به انعکاس و بازتاب رفتارهای خود)،
مدیریت یادآورها (شامل راهبردهای عملیاتي یادآوری و ذکر خدا و نعمتهای او ،شرایط خود در
گذشته ،مرگ ،قیامت و  )...و عهد و پیمان بستن با خود به عنوان اصليترین روشها ارائه گردیده است.
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در بخش روشهای رفتاری خودرهبری ،پاداش و تنبیه خود ،هدفگذاری و برنامهریزی برای خود ،نوشتن
برای خود و تالش و فعالیت بي وقفه به عنوان اصليترین روشها ارائه شده است .مدیریت گفتار و رفتار بر
اساس الگوهای ذهني ،داشتن چشمانداز ،هدف ،ارزش و آرمان مشخص ،داشتن الگو و عبرت و داشتن
امام ،مداومت و تکنیکهای کلیدی خودرهبری به عنوان اصليترین روشهای ذهني-رفتاری خودرهبری
شناسایي شدهاند و درنهایت کسب فضایل و ترک رذایل اخالقي نیز ذیل روشهای اخالقي خودرهبری
معرفي گردیده است .براین اساس ،انسان برای ایجاد خودرهبری اثربخش در خود ،باید در سه حیطه ذهني،
رفتاری و اخالقي ،تکنیکهای ارائه شده را بکارگیرد .پس از بررسي دقیقتر ادبیات موضوع در حوزه
استراتژیهای خودرهبری ،مالحظه ميگردد که اگرچه برخي از راهبردهای های خودرهبری بر مبنای
تعالیم اسالمي در قرآن کریم و نهجالبالغه (نظیر هدفگذاری و برنامه ریزی برای خود ،پاداش و تنبیه خود،
مدیریت نشانهها ،تصویر سازی ذهني ،مدیریت الگوهای ذهني ،گفتگو با خود و غیره) ،با استراتژیهای
خودرهبری ارائه شده در ادبیات سازگار است

( & Manz, 1986; Neck & Manz, 1992; Neck

 ،)Houghton, 2006با این وجودبرخي دیگر از راهبردها نظیر تفکر و تعقل ،سؤال از خود ،کار و فعالیت
بي وقفه ،تحلیل هزینه منفعت برای خود ،خوف و رجاء ،داشتن الگو و عبرت و داشتن امام راهبردهای
جدید خودرهبری بر اساس تعالیم اسالمي در قرآن کریم و نهجالبالغه هستند.
در بخش نتایج خودرهبری ،پیامدهای استقرار خودرهبری در انسان در سه مؤلفهی پیامدهای اخروی
(شامل فضل و احسان الهي ،لقای پروردگار و رحمت و مغفرت الهي) ،پیامدهای دنیوی (شامل قدرت
تشخیص (فرقان) ،نداشتن خوف و حزن ،آرامش ،اعتماد به نفس و عزت نفس ،ود ،رزق نیکو و ثبات قدم)
و پیامدهای دنیوی-اخروی (شامل هدایت و یقین) شناسایي و طبقهبندی گردیده است .بدین ترتیب که
کسي که خودرهبری را با مفهوم بیان شده از طریق ایجاد پیشنیازها و سپس استفاده از روش معرفي شده
در وجود خود نهادینه کند ،به نتایج فوق دست خواهد یافت .الزم به ذکر است پژوهش حاضر نتایج خود
رهبری را تنها در سطح فردی مورد بررسي قرارداده است و نتایج تیمي و سازماني خودرهبری در این
پژوهش مورد بررسي قرار نگرفته است .با این وجود ،از دیدگاه فردی ،دو نتیجه اعتماد به نفس و عزت
نفس با ادبیات سازگار است (.)Neck & Houghton, 2006
همانطور که ذکر شد ،نتایج بخش کمي این مطالعه نشان داد که پیشنیازهای خودرهبری بر مفهوم اصلي
خودرهبری تأثیر مثبت دارد .همچنین استراتژیهای خود رهبری تأثیر مثبتي بر مفهوم اصلي دارد .این بدان
معني است که ایجاد برخي پیشنیازهای خود رهبری (مانند شناخت خود ،شناخت خدا ،شناخت مخالفان و
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دشمنان ،فعال کردن چشمها و گوشها و قلب ،درک ضرورت خودرهبری و غیره) باعث ایجاد اثربخشي
خودرهبری (که شامل خود ارزیابي ،به چالش کشیدن خود ،خودانگیختگي ،بهبود مستمر خود و حف و
کنترل خود است) ميشود .بهطور مشابه ،استفاده از استراتژیهای خودرهبری (ذهني ،رفتاری ،ترکیبي
ذهني-رفتاری و درنهایت اخالقي) اثربخشي خود رهبری را افزایش ميدهد .آخرین نتیجه بخش کمي این
بود که مفهوم اصلي خود رهبری تأثیر مثبت بر نتایج دنیوی خود رهبری داشته و بدین معني است که
استقرار خودرهبری نتایج ذکر شده را به همراه ميآورد .الزم به ذکر است که با توجه به تأثیر مثبت
راهبردهای خودرهبری بر مفهوم اصلي از یک سو و تأثیر مثبت مفهوم اصلي بر نتایج از سوی دیگر،
ميتوان نتیجه گرفت که استراتژیهای خود رهبری بر نتایج خود رهبری تأثیر مثبت خواهد داشت که این
موضوع با ادبیات سازگار است (.)Neck and Houghton, 2006
همانند هر پژوهش دیگری ،محدودیتهایي بر پژوهش حاضر نیز مترتب بوده است .یکي از
محدودیتهای این مطالعه این بود که قرآن کریم و نهجالبالغه به عنوان تنها منابع برای طراحي مدل
خودرهبری بر مبنای تعالیم اسالمي انتخاب شده است؛ بنابراین پیشنهاد ميگردد سایر پژوهشگران موضوع
این مقاله را بر مبنای سایر منابع اسالمي بررسي کنند .همچنین مدل پیشنهادی تنها در یک سازمان مورد
بررسي قرار گرفت و بنابراین کاربرد آن در سازمانهای دیگر بایستي مورد بررسي قرار گیرد .درپایان
پیشنهاد ميگردد سایر رهیافتهای نوین به رهبری نظیر رهبری اصیل ،رهبری الهام بخش ،رهبری
کاریزم اتیک ،رهبری عملگرا ،رهبری تحول گرا نیز بر اساس مفاهیم اسالمي مورد بررسي قرار گرفته و
الگوی مورد نظر بر اساس نظام ارزشي اسالم برای این مفاهیم نیز طراحي و ارائه گردد.
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