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-و نهج   آن کریمهای قرموزه ارزشي اسالم با استفاده از آهدف پژوهش حاضر، طراحي و تبیین ابعاد خودرهبری برمبنای نظام  

کمي )ترکیبي( انجام شده است و برای استخراج ابعاد و طراحي مدل از روش تحلیل    -پژوهش به روش کیفي    است. این  بالغهال

از روش مدل مضمون و   برای آزمون مدل  با متخصصین موضوعي و  استفاده شده  مصاحبه  معادالت ساختاری  است. در سازی 

کیفي،   ق متو ابتدا  بخش  کریمن  نهج  رآن  او  مدیریتي، البالغه  خود  خودرهبری،  )رهبری،  خودرهبری  با  مرتبط  مفاهیم  منظر  ز 

البالغه استخراج  مضمون اولیه از نهج  435اولیه از قرآن کریم و    مضمون  1536خودکنترلي( مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته و  

مضمون  214، ابتدا در سه مرحله مشترکمفاهیم تأکید بر گذاری با دبه روش ک بندیمقولهتلخیص و گردید. سپس با استفاده از 

لي،  شده در چهار دسته مفهوم اص اصلي استخراج    تم  20نیز    درنهایتتم اصلي شناسایي شد.    20تم فرعي و    79ثانویه و سپس  

 نفر   300ای شامل  ر روی نمونههای پژوهش بخش کمي، فرضیه ب   در گردید.    بندی طبقه، راهبردها و نتایج خودرهبری  نیازهاپیش

نیازها و راهبردهای خودرهبری انتخاب بررسي شد. نتایج بخش کمي نشان داد که پیش  گذاریسرمایهاز مدیران گروه توسعه  

ب بتای  هردو  ب  %97ا ضریب  با ضریب  نیز  خودرهبری  اصلي  مفهوم  و  دارند  تأثیر  اصلي خودرهبری  مفهوم  نتایج  %89تای  بر    بر 

از  ت.أثیرگذار اسودرهبری تخ منظر    پژوهش حاضر  پژوهش  ارائهدو  انجام  دلیل  )به  این مدل جامع خودرهبری  متعدد در  های 

های نظام ارزشي اسالم،  نین تبیین مفهوم خودرهبری بر اساس آموزهحوزه ولي فقط در بخش راهبردهای خودرهبری( و همچ 
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 مقدمه 
مختلف،   در جوامع  که  دارند  تأکید  امر  این  بر  دانشمندان  از  بسیاری  کنوني،  و  در عصر  رهبری  موضوع 

. با این وجود، اطالعات اندکي در خصوص  (Alves et al., 2006)یر فرهنگ قرار دارد  رهبران تحت تأث

تغی رهبری  تأثیر  عملکرد  بر  فرهنگي  دارد  یرات  .  ( 2017Singh Tofinga, Douglas &-Eti ,)وجود 

دهه   اواسط  از  رهبری  و  فرهنگ  به  مربوط  گردیده    1990مطالعات  Den Hartog &  on,Dicks)آغاز 

2003 Mitchelson,)    برای مثال  نظیر رهبری جهاني    هایيحوزه و در(Adler, 1997)،   های  رهبری در ملیت

مثال  لف  مخت در    ( House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004)برای  رهبری  و    ها سازمانو 

مثال  های چند فرهنگي  محیط عات توسعه یافته است. همچنین مطال(  connerley & Pederson, 2005)برای 

عالوه .  (Campbell, 2008)سرعت در حال گسترش بوده است ه رهبری دیني در دو دهه گذشته بهدر حوز

اند از  بسیاری  بربراین،  ت  یشمندان  امر  به مجموعه دانشي است که  هر جامعه   ارند که أکید داین  نیازمند  ای 

ن جامعه باشد. محیط زندگي آ، سازگار با  طورکليبه رسوم و  متناسب با حافظه تاریخي، فرهنگي، رسم و  

جهان  اساس،  این  از  بر  بسیاری  بودن  حو  حوزه در    تنها نه ،  هانظریهشمول  در  بلکه  انساني،  علوم  علوم  زه 

مادفی و  سؤزیکي  زیر  نیز  است  ای  رفته  گستردگي   .(Danaeifard & Momeni, 2009)ل  راستا،  این  در 

ارای مهارت در این قلمرو از یک سو و  وزش دیده و دبه افراد آم  هاسازمانزافزون  حوزه رهبری و نیاز رو

ارزش باورها،  بنیان تفاوت  و  فرهنها  مهای  ایجاب  دیگر  سوی  از  جوامع  بريگي  پاسخگوینماید  به  ای  ي 

ی از  های علمي متناسبي تدوین و توسعه یابد. همچنین بسیاربومي هر جامعه در این حوزه، نظریهنیازهای  

اند که اند و به این موضوع اشاره داشتههای مدیریت و دین پرداختهه میان نظریهپژوهشگران به بررسي رابط

سفر  های تفاوت ایجاد  باعث  دیني،  و  البکهنگي  و  مدیرها  نسبتاً  گوهای  ميمتیتي  بر  فاوتي  گردد. عالوه 

، امری  ش دارند و دین برای این جوامعاین، جوامع اسالمي همچنان به منابع غربي در حوزه مدیریت گرای

مي محسوب  خصوصي  و  دانشي    آنکهحالگردد،  فردی  آشکار  منابع  خالف  امری  موضوع   ؛ است این 

 & Ahmad)امع، امری واضح و مبرهن است  این جو  ي برایبومي اسالمهای و مدل ها بنابراین نیاز به نظریه

Ogunsola, 2011)  . نی  طوربه خودرهبری  مفهوم  از  خاص،  دیگر  بسیاری  مانند  و  حوزه ز  مدیریت  های 

استراتژی  و  پذیرفته  تأثیر  فرهنگي  تغییرات  از  استفارهبری  مورد  خودرهبری  در های  افراد  توسط  ده 

   (.  Alves et al, 2006; Georgianna, 2007) است وت  ختلف، متفاهای مفرهنگ

پژوهش اما  بوده  مطالعه  مورد  دیرباز  از  رهبری  دربهای عمموضوعات  قرلي  از  رهبری عمدتاً  بیستم  اره  ن 

است. هرچند که  ها، عوامل تعیین کننده اثربخشي رهبری بوده  محور اصلي بیشتر پژوهشآغاز گردیده و  

به  یشرفته کرده است، پری را احاطاری که رهبدر کندوکاو اسر اما هنوز  های چندی حاصل شده است، 
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آن    رهبری بر خود و تقدم   . در این میان، موضوع (Yukl, 2012)ها پاسخ داده نشده است  بسیاری از پرسش

دیگران رهبری  و  مدیریت  مدیریت    ازجمله  بر  حوزه  در  که  است  دیدگاه مسائلي  از  سازماني  رهبری  و 

های  . در آموزه (Manz, 1986; Manz & Sims, 1991)خته شده است  غربي بسیار به آن پردا  نپردازاهرینظ

دین    درواقعرداختن به دیگران اشاره شده است.  وضوع پرداختن به خود پیش از پدین اسالم نیز بسیار به م

  ختن به خودتقدم پردا  و همچنینی آن پرداختن به خود  هایي است که روح وجوداسالم سرشار  از آموزه 

که  یا أیها الذین آمنوا علیکم أنفسکم...؛ ای کساني  "به آیه    توانمي ن است که از آن جمله  قبل از دیگرا

( اشاره نمود. 105)قرآن کریم، سوره مائده، آیه    "وجه کرده و مراقب خود باشیداید، به خود تایمان آورده 

ترین مربیان  یکي از برجسته   به عنوان ب و همچنین  مکت   این  یافته   تربیت  به عنوانن علي )ع( نیز  امیرالمؤمنی

خطبه قالب  در  غني  سخناني  در  نامهآن،  حکمتها،  و  مها  خها،  پیروان  برای  را  مختلف  تبیین  فاهیم  ود 

خوعبارت  ازجملهاند.  نموده  به  پرداختن  موضوع  خصوص  در  )ع(  علي  امیرالمؤمنین  به    توان ميد،  های 

آنکه خود را پیشوای مردم قرار داد، باید پیش از آنکه    ":  فرمایندميه  ه نمود ک بالغه اشارالنهج  73حکمت  

هیختگي را  زبانش تربیت کند با کردارش فرم دهد و باید پیش از آنکه با  دیگران را بیاموزد، خود را تعلی

ن را  فقط دیگرا  وارتر است از کسي که تعظیم سزاآموزد به  خویش را دانش و ادب ميتعلیم دهد. آنکه  

 . (Dashti, 2000) "د.آموزو ادب ميدانش  

بلکه    حاوی نکات ارزنده مدیریتي و  هالبالغ نهج با عنایت به مطالب مذکور و بر اساس اینکه قرآن کریم و  

رهبری مبتني بر نظام    تواند مبنایي را برای طراحي الگویمي  هاآنوده و استفاده از  اصول بنیادین مدیریت ب 

تر و در سطح وسیع  هاسازماننکته که یکي از مشکالتي که    نماید و همچنین ذکر این   ارائه سالم  ارزشي ا

ا هستند  روبرو  آن  با  جامعه  مشکال کل  همواره  افراد،  که  است  کاستيین  و  موجت  فضای  های  در  ود 

را از   هانارسایياند که این تر در این اندیشههای کشور را به عوامل بیروني نسبت داده و کممدیریت سازمان

رفتار اصالح  ميطریق  مطرح  پرسش  این  نمایند،  مرتفع  خود  مدیریتي  بر های  خودرهبری  مدل  که  شود 

تعالیم  نهج  مبنای  و  کریم  قرآن  در  حاضر  ااسالمي  پژوهش  است؟  کدام  مدل  لبالغه  آزمون  و  طراحي  به 

اسالمي در قخودره تعالیم  مبنای  بر  نهجبری  و  با رورآن کریم  ترالبالغه  پژوهش  )کیفيش  کمي(  -کیبي 

 است.  پرداخته
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

و    (Dorfman, Javidan, Hanges, Dastmalchian & House, 2012)  رهبری موضوعي بسیار مهم است 

.  (Daniëls, Hondeghem & Dochy, 2019)های اخیر به خود جلب نموده است  توجه بسیاری را در دهه
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گسترده در این حوزه، همچنان نیاز به اصالح های  وجود نظریه  رغمعليع رهبری و  با وجود اهمیت موضو 

 & Antonakis)شود  احساس مي  زا شرایط پیچیده و چالشي امروها برای انطباق باین نظریه  روزرسانيبه یا  

house, 2014.)  مي را  سازماني  رهبری  خصوص  در  مطالعات  دا تواآغاز  نسبت  بیستم  قرن  اوایل  به  د  ن 

(Avolio, Reichard, Hannah, Walumbwa & Chan, 2009)  و یافته  سازمان  مطالعات  وجود،  این  با   .

. در (House & Aditya, 1997)گردید آغاز  1930بری از ابتدای دهه بصورت علمي دقیق در خصوص ره

نظریه تکاملي  رهیافت سیر  از  پس  رهبری  درباره  رهیافت صهاپردازی  از  اعم  رهبری  سنتي  ویژه، ی  فات 

-های معاصر رهبری نظیر دیدگاه های اقتضایي، رهیافت نوین رهبری شامل نظریهاری و رهیافترهیافت رفت

ری تحول گرا، خودرهبری و رهبری  هبری عملگرا، رهبری کاریزماتیک، رهام بخش، رهبهای رهبری ال

   .(Robbins & Judge, 2012)باشد اصیل مي

. بر این  دهدميرهبر را مدنظر قرار  خودِ ی است که معاصر رهبرهای دوران نظریه خودرهبری یکي از نظریه

استف با  فرد  فرآیندی است که طي آن  استراتژیاساس، خودرهبری  از  رفتااده  ب های خاص  و ذهني،  ر ری 

مي کنترل  و  هدایت  را  خود  رفتارهای  و  گذاشته  تأثیر  خودرهبری (Manz & Sims, 2001) کند  خود   .

های جدید  است، همچنان موضوع مطالعات و پژوهش شده و پذیرفته شده    اخته ي شنمفهوم  اینکه  رغمعلي

موضوعي    (Pina e Cunha, Pacheco, Castanheira & Rego, 2017)باشد  مي بسیو  که  ا است  ز اری 

مي چالش  به  را  سازماني  روانشناسي  و  سازماني  رفتار  سنتي   & Stewart, Courtright)کشد  فرضیات 

Manz, 2019.)  اینکه ارتباط  هوم دراین مف نیاز به موفقیت، خود تنظیمي و    عین  با مفاهیمي نظیر  نزدیکي 

ل نگریست و بنابراین نتایج مستقل ي مستقمفهوم  به عنوان اید به آن  تي بو ح  توان ميعزت نفس دارد، ولي  

 & Bailey, Barber)به آن( به همراه خواهد داشت    خود را نیز )فراتر از نتایج حاصل از مفاهیم نزدیک

Justice, 2018; Furtner, Rauthmann & Sachse, 2013.)   با وجود اینکه خودرهبری در ادبیات رهبری

عنوا جایگزین  نبه  از  بیکي  رهبری  همهای  است،  شده  معرفي  نیز  در یروني  بیروني  رهبری  وجود  چنان 

 & Stewart, Courtright)خواهد بود  هبری توانمندساز الزم و مفید  هایي نظیر رهبری اشتراکي یا رشکل

Manz, 2011  .)  ،دیریتي تر از خود مدیریتي است چرا که خود ممفهومي کامل  درواقع مفهوم خودرهبری

پردازد در حالیکه زیربنای خود رهبری، چرخه یادگیری  سیستم کنترلي ساده( مي)  ایبه یادگیری تک حلقه

م امکان ایجاد انگیزش عد"توان به مواردی نظیر  درهبری ميموارد اهمیت خو  ازجملهباشد.  ای ميدوحلقه

ت  به دیگران بدون داشتن جه   صحیح دهي عدم امکان جهت"،  "در دیگران بدون داشتن انگیزه باال در خود



      173                                 هالبالغ و نهج میدر قرآن کر یاسالم میبا استفاده از تعال یخودرهبر یالگو نییو تب یطراح

به    دهي صحیحعدم کفایت سازوکارهای کنترل بیروني برای انگیزش و جهت"،  "برای خود و خودآگاهي

 .(Manz, 1986)و... اشاره نمود   "دافرا

مکاری و تعامل با دنیای اطراف است. بدین ترتیب که در وهله نخست، فرد نسبت  خودرهبری راهي برای ه

مسئو خود  ميلیتبه  روپذیر  این  سپس  و  ميشود  منتقل  دیگران  به  را  به نمحیه  بتوانند  نیز  آنان  تا    اید 

کارها قبال  در  و  برسند  مسئولیتخودرهبری  و  پاسخگو  خود  خودپذیر  ی  تمریباشند.  آگاهانه  رهبری  ني 

درهبری از نماید. خوت که بر افکار، رفتار و احساسات فرد اثر گذاشته و او را به اهدافش نزدیک مياس

. همچنین خودرهبری فرایندی واکنشي است   (Brayant & Kazan, 2012)گیرد  خودشناسي سرچشمه مي

آن   طي  خودرهبو  باید  فرد  نو   طوربه ر  چهار  را همزمان  توازن  میبرقر  ع  توازن  نماید.  و  ار  چالش  ان 

و   غیرکار  و  کار  میان  توازن  دیگران،  و  خود  میان  توازن  میاتواز  درنهایتروزمرگي،  جسم ن  و  ذهن  ن 

 . (Pina e Cunha et al., 2017)هستند که در خودرهبری باید رعایت شود   هایيدوگانه 

نشان ميسیری در مطالعات مفه توس  به عنوانبتدا  ین مفهوم ادهد که اوم خودرهبری  یافتهمفهوم  از عه  ای 

سال   در  در   1983خودمدیریتي  افراد  میان  روابط  بهبود  با هدف  و  مانز  مطرح تیم  توسط  های خودگردان 

جایگزین  .گردید از  یکي  عنوان  به  آن،  از  پیش  بود  خودمدیریتي  گردیده  تبیین  و  معرفي  رهبری  های 

(Manz & Sims, 1980)  . ری با هدف توانمندسازی افراد  ، مفهوم خودرهب1980دهه  رو در اواخپس از آن

ims, Manz & S)توسعه یافت    گردید و ( مطرح  1)رهبری دیگران در راستای ایجاد خودرهبری در آنان 

پژوهش  (. 1991 زیاد  نسبتاً  غنای  وجود  بیشتبا  پژوهشگران  خودرهبری،  فرایند  حوزه  در  مطالعات ها  به  ر 

اساس   بر  خودتجویزی  کمت  اندپرداخته رهبری  فرایند  و  و  توصیفي  رویکرد  از  خودرهبری  به  ر 

ایه چهار نظریه و  مفهوم خودرهبری بر پ . (Pina e Cunha et al., 2017) پدیدارشناختي پرداخته شده است  

نظریهمف و  اجتماعي  شناخت  نظریه  خودکنترلي،  و  خودتنظیمي، خودمدیریتي  ایجاد   هوم  دروني  انگیزش 

 شده است. ارائه ط میان مفهوم خودرهبری با این مفاهیم ارتبا 1شماره . در جدول توسعه یافتگردید و  

ا خودرهبری  بیان  مطالعات  خودرهبری  برای  را  مکمل  اما  مجزا  استراتژی  مجموعه  سه  فرایندی،  منظر  ز 

استراتژاستراتژی اند:  نموده  رفتاری،  طبیعیهای  پاداش  استراتژیهای  و  فکری.  ي  سازنده  الگوهای  های 

پاداستراتژی خود،  برای  هدفگذاری  خود،  مشاهده  شامل  رفتاری  مدیریت  های  و  خود  تنبیه  خود،  به  اش 
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سط تمرکز هایي است که طي آن فرد توهای پاداش طبیعي دربرگیرنده موقعیتباشد. استراتژیها مينه نشا

 نماید.گیزش ميداش داده و در خود ایجاد انا، به خود پاهو مثبت فعالیت  های خوشایندبر جنبه 

 

 ی مفاهیم مرتبط : رابطه خودرهبری با برخ(1) جدول

 مقایسه ایسه عنوان مق ردیف 

1 
خودرهبری و  

 خودتنظیمی

یک  سه با  )مقای  کندمینظریه خودتنظیمی، سیستم تنظیم رفتار انسان را به یک ترموستات تشبیه  

خودرهبری در  .(Carver & Scheier, 2001)در صورت وجود انحراف( ار استاندارد و اصالح رفت

خودتن مفهوم  کالن  تعریف  چارچوب  خودتنظیمی  درهخو  درواقع.  شودمیظیمی  اثربخشی  به  بری 

 (. Neck & Houghton, 2006کند )کمک می

2 

خودرهبری و  

خودمدیریتی  

 )خودکنترلی( 

را  خودمدیریتی   از  رفتارها  استانداردهای  می  پیشبا  مقایسه  شده  اتعیین  در  سعی  و  صالح کند 

ر خودمدیریتی )مقایسه  دهد. خودرهبری، عالوه بر نمیرا مدنظر قراانحرافات دارد ولی استانداردها  

 ,Manz)دهد  استانداردها را نیز مورد بررسی و اصالح قرار می  نداردها و اصالح انحرافات(،با استا

1986; Thoresen & Mahoney, 1974). 

3 

خودرهبری و  

نظریه شناخت  

 اجتماعی 

د بررسی و  نی، عوامل بیرونی و رفتار موره شناخت اجتماعی رفتار را در یک مثلث عوامل درورینظ

  شناخت اجتماعی . خودرهبری، در چارچوب کالن نظریه  (Bandura, 1991)  دهدمیتحلیل قرار  

 .(Neck & Houghton, 2006)شود تعریف می

4 
خودرهبری و  

 زش درونی نگیا

سیست به  درونی  انگیزش  درنظریه  عوامل  مبنای  بر  انگیزش  بم  عوامل  مقابل  )در  نظیر  ونی  یرونی 

)می  بیرونی(  هایپاداش  استراتژیDeci. 2010پردازد  بخش  در  خودرهبری  ذاتی (.  پاداش  های 

 (.Neck & Houghton, 2006خود بر اساس این نظریه بناگردیده است )

 

استراتژی اصل این حوزه جدو  بر  ذاب کردن کار وي در  های  استراتژی مثبت کار است.    هایجنبه  تمرکز 

روش  و  فکری  الگوهای  ایجاد  تسهیل  برای  فکری  سازنده  سازنالگوهای  تفکر  ميهای  که  تأثیر ده  تواند 

بر گر  مثبت  طراحي  باشد،  داشته  استراتژیدیده عملکرد  این  باورهااند.  جایگزیني  و  شناسایي  شامل  و    ها 

تصویرسا غیرکارکردی،  وفرضیات  ذهني  با    زی  ميصحبت  سازنده  نتایج بخود  منظر  از  همچنین،  اشد. 

پدیده  با  خودرهبری  میان  عزتخودرهبری،  نفس،  به  اعتماد  تمایل  های  نوآوری،  و  خالقیت  به    نفس، 

شغل عملکرد  دیگران،  وجود  رهبری  رابطه  شغلي  رضایت  و   ,Neck & Manz, 1992; Manz)دارد  ي 

1986; Neck & Houghton, 2006 Neck, Manz & Houghton, 2019;).  ها نشان داده چنین پژوهشهم

 ,Soyoung Yu & YuKyung Ko)ي  های ارتباطهای توسعه شایستگياست که میان خودرهبری با پدیده 

r & Furtner, Tutze)  1، ذهن آگاهي(Ay, Karakaya & Yilmaz, 2015)تفکر نقاد    هایمهارت ،  (2017

________________________________________________________________ 
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Sachse, 2018  )رف همچنین  جسو  )تج تارهای  بازخورد   & Anseel, Beatty, Shen, Lievensوکننده 

Sackett, 2015  همچنین دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  خو  ز ا(  بر  تأثیرگذار  عوامل  درهبری  منظر 

را    توانمي فردی  تفاوتهای  و  عنوانشخصیت  استراتژی  به  بر  اثرگذار  مهم  پارامتر  رهبری  دو  خود  های 

 . ( Ng, 2017; Neck, Manz & Houghton, 2019)برشمرد 

با   داخلي  مطالعات  منظر  و  از  ابیلي  خودرهبری،  )موضوع  عنوا2016همکاران  با  پژوهشي  در  نقش  "ن  ( 

خ و  سرمای  ودمدیریتيخودرهبری  سازمانهبر  انساني  )مطالعههای  دولتي  خدماتي  وزارت   های  در  موردی 

رف و  کار  اجتماعي(تعاون،  نتیجه رس"اه  این  به  خ،  که  ویدند  بر    ودرهبری  انساني سرمایهخودمدیریتي  های 

م میان  از  همچنین  است.  تأثیرگذار  خودمدلفه ؤکارکنان  و  خودرهبری  خودهدفگذاری، های  یریتي، 

قابلیت  گره شاهدخودم خودرهبری،  رفتارمحور  راهبردهای  و  طبیعي  پاداش  بر  تمرکز  خودارزیابي،  و  ی 

داربیني سرمایهپیش را  انساني  به همهای  ترتیب  ند.  دادندین  نشان  که خودرهبری، خودمدیریتي و در    آنان 

کالن خودتوسعهسطحي  رویکرد  سازتر  شغلي،  عملکرد  بر  تأثیرگذای،  افراد  مدیریتي  و  است.  ماني  ار 

خودرهبری و رابطه  های  تحلیل عاملي استراتژی"پژوهشي با عنوان    ( در2015ران )همکاهمچنین، واعظي و  

های  که دانشجویان جامعه آماری مورد نظر از استراتژی  ، نشان دادند "دانشجویاني  یلکرد تحصبا عمل  هاآن

خود تنبیهي، خود گفتگویي،   ، تجسم عملکرد موفق،ذاری شخصيخودرهبری شامل پاداش طبیعي، هدفگ

ادراهنمایي و خودپاداشخو استفاده  ستفاده ميدهي  این راهبردها و عملکرد تحصیکنند و میان    ها آنلي  از 

 ود دارد. رابطه مثبت و معناداری وج

با 2014همکاران )اصالني و   سازماني مبتني بر طراحي و تدوین الگوی خودرهبری  "عنوان    ( در پژوهشي 

ي پدیده ، به این نتیجه رسیدند که اعتماد به نفس سازمان"نشگاه پیام نور(بنیاد )مورد مطالعه: دا  رویکرد داده 

ایشاناست. همچ  اصلي خودرهبری سازماني ر  نین  مقوله سبک  ارتباطات سازماني سه  هبری، شخصیت و 

درهبری  که خونمودند. همچنین بیان داشتند    شرایط علي خودرهبری سازماني معرفي  به عنواناثربخش را  

عادالنه و عدم وجود    سازماني راهبردی برای پاسخ به اعتماد به نفس سازماني است. همچنین وجود محیط 

گر معرفي گردید. از ختار سازماني به عنوان شرایط مداخلهای و فرهنگ و سامینهیط زشرا انعنوبه  تعارض  

س خودرهبری  نیز،  پیامدها  سازمانمنظر  پویایي  به  منجر  کارازماني  و  نوآوری  خالقیت،  )شامل  آفریني ي 

پیشروی سا بهره سازماني(،  و  عباسي رستمي  گرددوری سازمان ميزمان  پد  (2014). همچنین  با  ژوهشي  ر 

نظریه"ان  عنو بر  م  مروری  عوامل  و  راهبردها  )مفاهیم،  خودرهبری(ؤخودرهبری  بر    ارائهضمن    "ثر 

ها و راهبردهای خودرهبری(،  عاریف، مدلبری )اعم تحوزه خودرههای پژوهشي در  لیت ای از فعاتاریخچه
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نیز در دو دؤعوامل م بر خودرهبری را  بیروني و دروني و عوثر  ر سطح ح فرد و دامل در سطسته عوامل 

و  ها  های دروني، خودرهبری فکری، تنظیم هیجانبندی نمود. وی در این پژوهش، عوامل پاداشگروه طبقه

های  یژگيتوانایي شناختي، شخصیت، و سطح فرد و عوامل ترکیب گروه،  شخصیت را از عوامل دروني در

وامل شمرد. همچنین، عح گروه بردروني سط  ک، انسجام و تعارض را از عواملهای ذهني مشترکار، مدل

اختار/فرهنگ آموزش، رهبری و فرهنگ ملي را از عوامل بیروني در سطح فرد و عوامل سیستم پاداش، س

و همکاران    پورهمچنین رجائيبندی نمود.  ح گروه طبقهملي را از عوامل بیروني در سطسازماني و فرهنگ  

عنوان    (2012) با  پژوهشي  استدر  باراتژیهای  تحلیل  آن  ارتباط  و  رهبری  روانشناختي   خود   توانمندسازی 

بری  درهخو   هایاستراتژی یدند که میان  ن، به این نتیجه رست علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهاأاعضای هی

مثبت  رابطه  اصفهان  پزشکي  علوم  دانشگاه  علمي  هیأت  اعضای  روانشناختي  توانمندسازی  معناداری    و  و 

می از  و  دارد  استراتوجود  استراتژژیان  خودرهبری،  پیشیهای  در  را  اهمیت  بیشترین  رفتاری  بیني های 

  ( 2012)ساني و همکاران  راست. این موضوع در پژوهش خراتوانمندسازی روانشناختي جامعه مورد نظر دا

 "ختي کارکنان آموزش و پرورششناسهم و نقش راهبردهای خودرهبری در توانمندسازی روان "با عنوان  

در پژوهشي با عنوان بررسي   (2011)ست. همچنین هویدا و همکاران  تأیید قرار گرفته ارسي و  ورد برز منی

علم و صنعت ایران،   ای هیأت علمي دانشگاه ارمحور خودرهبری و خالقیت اعضرابطه بین راهبردهای رفت

)راهبرده خودرهبری  میان  که  رسیدند  نتیجه  این  و خالقبه  رفتارمحور خودرهبری(  رابطه  ای  و  یت  مثبت 

 د. ناداری وجود دارمع

 

 روش پژوهش  

)کیفي ترکیبي  روش،  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  حاضر  است.  -پژوهش  کیفي کمي(  بخش  در 

ای آشنایي بر اساس فرآیند شش مرحله  (2006)  کیل مضمون به روش براون و کالرپژوهش از روش تحل 

مضامین و تهیه گزارش ین، نامگذاری  ری در مضاممین، بازنگیجاد کدهای اولیه، جستجوی مضاها، ابا داده 

به صورت   بار  5البالغه  رآن کریم و نهجها استفاده شده است. ابتدا متون قنهایي برای تجزیه و تحلیل داده 

با ت  کامل نیز بحث و گفتگو انجام پذیرفت.  به اینکه در مطالعه شد و با صاحبنظران در این خصوص  وجه 

  گرددپژوهش انتخاب مي  سؤالدر راستای پاسخ به  اهداف خاصي  بویژه    برایونه  في، نمهای کیپژوهش

(Rafique, Hameed & Agha, 2018)،   این ا  در  گبخش  نمونه  روش  از  پژوهش  غیر ز  هدفمند  یری 

ي نظری و تعاریف به مبان  با توجه   استفاده گردید که در بسیاری از مطالعات کیفي متداول است.  احتمالي

مضمون اولیه از قرآن کریم و   1536یر مفاهیم مرتبط، در ابتدا د کنترلي و سادیریتي، خوهبری، خودمخودر
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ی در ارتباط بوده غیر مستقیم با مفهوم خودرهبربالغه که به صورت مستقیم یا  لامضمون اولیه از نهج   435

مي علوم اسال  صاحبنظران  نفر از 5حت برداشت مفاهیم با  استخراج گردید و پس از آن جهت اطمینان از ص

ین  درصد مضام  10به ترتیب مصاحبه و   گیری هدفمند انتخاب شدندالبالغه( که به روش نمونهج )قرآن و نه

و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که به صورت میانگین از نظر خبرگان  اب  اولیه به صورت تصادفي انتخ

ر مصاحبه موارد  وده و پس از هن برقرار بفاهیم ومتودرصد تناسب بین م  86  ا ایشان(در فاز اول صحبت ب)

اصالح اینکه تکمیلي  ذکر  قابل  نکته  سواب   گردید.  به  توجه  با  مستقیم پژوهشگران  درک  توانایي  خود  ق 

از ترجمه قرآن  اند، با این وجود برای درک بهتر در برخي از موارد،  را دارا بوده   البالغهنهج م قرآن و  هیفام

توسط محمد   البالغهنهج های ه قرآن کریم و ترجمهین تفسیر نمون ای و همچنالهي قمشه کریم توسط مهدی

غه برای تأیید  البالران قرآن و نهجنیز از نظرات صاحبنظ  درنهایت دشتي و علي شیرواني استفاده شده است و

  مین اولیه، مفاهیم مشترک مضا  رحله براساسپس از این مصحت برداشت از متون استفاده گردیده است.   

از  مضمون  214 عنوان شاخص درنظر گرفته شدند. در   1971موع  مج  ثانویه  به  و  استخراج  اولیه  مضمون 

افزایش   با  مفادامه  براساس  و  بندی  دسته  مشترک  محدوده  از    79،  هاشاخصاهیم  مضمون    214مضمون 

به   و  و  فرعي درنظر گرفته شدند    عنوانتماستخراج  تکرارروند مذکور  با  مفاهیم  براساو  های    ترکتمشمس 

از  تم    20فرعي،   ادامه    79اصلي  استخراج گردید. در  بعد مفهوم اصلي،   یهاتمتم فرعي  اصلي در چهار 

گردید. دراین مراحل نیز جهت اطمینان    بندیطبقه نتایج خودرهبری    تدرنهای نیاز، راهبرد و روش و    پیش

ق مصاحبه  ، از طری20به  بعد از آن  و    79س به  ، و سپ214به    1971ن اولیه از  از صحت خالصه سازی مضامی

 10د انتخاب شده بودند،  گیری هدفمنصاحبنظران مدیریت اسالمي که ایشان نیز به روش نمونه  نفر از  12  با

تجزیه و تحلیل قرار گرفت که به صورت میانگین از نظر   مورد   مضامین بصورت تصادفي انتخاب و درصد  

و مضامین اولیه برقرار بوده و    هاصشاخ  ،هاسب بین تمصد تنادر  82  شان(در فاز اول صحبت با ایبرگان )خ

 د.پس از هر مصاحبه موارد تکمیلي و اصالحي انجام گردی

فرضیه مبتني بر این مدل طراحي گردید.    ش مستخرج از بخش کیفي و سهپس از آن، مدل مفهومي پژوه

برای   پژوهش،  کمي  بخش  طراحي  در  مدل  حاکمیت  میزان  جامسنجش  در  وشده  آماری  آزمون    عه 

پرسشنامهفرضیه پرسشنامه  ها،  این  گردید.  طراحي  پژوهشگران  توسط  ابعاد   60ای  سنجش  برای    سوالي، 

مخالفم( طراحي گردید.    کامالًموافقم تا    کامالًتایي لیکرت )از  5ط طیف  خوردهبری در جامعه آماری توس

از   پرسشنامه  دو شاخص  روایي  و  ارزیابمورد    CVRو    CVIطریق  اینتأییي  در  قرار گرفت.  از    د  بخش 

های ایران در صنایع  گذاری انتخاب که یکي از بزرگترین تولیدکننده پژوهش، مدیران گروه توسعه سرمایه
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استپتروشیمي و گردشگری  لوازم خانگي  اساس ،  بر  تعیین گردید که  پژوهش  به عنوان جامعه آماری   ،

نمونه  فرمول   حجم  تع  300کوکران،  گردید  نفر  طریقیین  از  ط  که  گیری  و  بقهنمونه  ستاد  سطح  در  ای 

ط  های حاضر توس میل گردید. داده انتخاب، این تعداد توزیع و تک  گذاریسرمایههای گروه توسعه  شرکت

مورد    های پژوهشتحلیل شده و میزان حاکمیت مدل در جامعه آماری و همچنین فرضیه   Amosنرم افزار  

گردیده   ارائه  1در شکل شماره  بصورت خالصه    پژوهش حاضرب و مراحل  ون قرار گرفت. چارچوآزم

 است.

 

 اب هبحاصم
نیصصختم

 و نآرق نتم هعلاطم
 نومضم لیلحتهغالبلا جهن

 نیماضم جارختسا(
 یاه مت ،هیوناث ،هیلوا

 یاه مت و يعرف
)يلصا  

 داعبا جارختسا
یربهردوخ

 و يموهفم لدم نیودت
اه هیضرف نومزآاه هداد یروآ عمجهمانشسرپ يحارطاه هیضرف هعسوت

ل انجام پژوهش: چارچوب و مراح1  شکل  

 

 بخش کیفیش در پژوه یهاافتهی

البالغه و مصاحبه  نهج  همانگونه که در بخش روش پژوهش بیان گردید، پس از مطالعه متون قرآن کریم و

، 214ون اولیه و پس از چندمرحله تلخیص و ادغام، به ترتیب  مضم  1971ابتدا    م اسالمي،نظران علوبا صاحب

های استخراج شده از  لفه ؤم بندی طبقه ه نحو،  2جدول شماره  در ین گردید.مضمون شناسایي و تعی 20و  79

سپس  ي و  اصل  لبتماقدر    هاآن فرعي و تلفیق    یهام تقرآن کریم طي دو مرحله آخر کدگذاری )کدگذاری  

ابعاد خودرهبری(  ا   یهاتم کدگذاری   تم فرعي   79شده است. در این جدول    ارائه صلي و تلفیق در قالب 

در  قا  20قالب    ابتدا  در  سپس  و  اصلي  ع  4لب  تم  با  پیشبعد  اصلي نوان  مفهوم  خودرهبری،  نیازهای 

 یده است. بندی گردنتایج خودرهبری طبقه   خودرهبری، راهبرد و روش خودرهبری و
 

 کریم  های قرآن های اصلی و ابعاد خودرهبری بر اساس آموزهتمهای فرعی، : تم(2)جدول 

 بعد 
شناسه 

 بعد
 تم اصلی

ه تم اسشن

 اصلی
 تم فرعی 

 شناسه تم

 فرعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک ضرورت 

 ی خودرهبر
1 

 1 ود ر برای خ الش مستمارزش قائل شدن برای خود و ت

 2 ود پیش از اصالح دیگران اصالح خ

 3 عدم وابستگی صرف به رهبر بیرونی 

 4 ن مر خود و دیگرالزوم اصالح مست 

 5 شناخت دنیا و سنتهای آن  2حیط  شناخت م 
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 بعد 
شناسه 

 بعد
 تم اصلی

ه تم اسشن

 اصلی
 تم فرعی 

 شناسه تم

 فرعی 

 

پیش 

 نیاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6 شناخت محیط پیرامونی خود  امونی خود پیر

فان و  مخال  شناخت

 دشمنان خود 
3 

رابر و دشمن، عدم تسلیم در ب لفخاوجود مپذیرش 

 مخالفان و دشمنان و ایجاد آمادگی درخود برابر ایشان 
7 

 8 شناخت شیطان 

 9 اخت مخالفان نش

تباط با  شناخت و ار

 ا خد
4 

 10 اختصاص زمان مشخص روزانه برای ارتباط با خدا 

 11 ود یه گاه الهی برای خایجاد پشتیبان و تك

 12 ائمی با خداوند رتباط دقراری ارب

 13 خدامحوری در همه امور 

 14 شناخت خدا 

شناخت و ارتباط با  

 خود 
5 

 15 فردی الزم در خود یهای ژگ یوایجاد 

 16 خودباوری 

 17 شناخت خود واقعی 

 6 عوامل بیرونی 

 18 برای خود  انتخاب دوست و همراه سالم

 19 ود ای خمناسب برانتخاب محیط 

 20 یگران مشورت با د 

 7 عوامل درونی 

 21 مفید در خود  یهای ستگ ی شاایجاد و توسعه 

 22 تمر یادگیری مس 

  سازی ورودیهایفعال

 ادراکی 
8 

 23 قلب ثرؤمادراک  

 24 چشم  ثرؤمبینش 

 25 گوش  ثرؤمشنود 

 راهبرد 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه 

 راهبرد 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دامه ا  

2 
 

 9 اخالقی 

 26 ترک رذایل 

 27 کسب فضایل 

 10 ذهنی 

 28 تحلیل ذهنی خود 

 29 تصویرسازی ذهنی 

 30 ا خود ان بستن بعهد و پیم 

 31 ار ت افك مدیری

 32 مدیریت الگوهای ذهنی 
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 بعد 
شناسه 

 بعد
 تم اصلی

ه تم اسشن

 اصلی
 تم فرعی 

 شناسه تم

 فرعی 

 33 مدیریت یادآورها 

 11 ذهنی / رفتاری

 34 کلیدی خودرهبری یهاک ی تكن

 35 و عبرت / داشتن امام  الگو داشتن

 36 داشتن چشم انداز، هدف، آرمان و ارزش مشخص 

 37 مداومت 

 38 هنی بر اساس الگوهای ذ ار و رفتارمدیریت گفت

 12 رفتاری 

 39 تشویق )پاداش دهی( و تنبیه خود 

 40 تالش و فعالیت بی وقفه 

 41 نوشتن برای خود 

 42 ه ریزی برای خود برنام  ذاری وفگهد

 

 

 

 

 

 

مفهوم  

 اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه 

مفهوم  

 اصلی

 
 
 
 
 
 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3ادامه   

 13 ارزیابی خود 

 43 ن به خود بازخورد داد 

 44 بازخوردگیری از سایرین 

 45 ابی خود تعیین پارامترهای ارزیابی خود /  ارزی

 46 ی خود مالحظات ارزیاب

 14 خودانگیختگی 

 47 بیرونی  یهازاننده یانگ مدیریت

 48 درونی  یهازاننده یانگمدیریت 

به چالش کشیدن  

 خود 
 

15   
 

 49 ت خود به چالش کشیدن ارتباطا

 50 به چالش کشیدن اهداف خود 

اور، نگرش، به چالش کشیدن پیش فرضهای اساسی خود )ب

 ارزش( 
51 

 52 تارهای خود رف یدنلش کشبه چا

 16 مستمر خود  بهبود

 53 بهبود مستمر باورهای ذهنی و رفتارهای خود 

 54 بهبود مستمر جسمی خود 

 55 د بهبود مستمر علمی خو

 درک ضرورت بهبود مستمر خود 
 

56 

 57 غذیه خود حفظ و کنترل ت 17 
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 بعد 
شناسه 

 بعد
 تم اصلی

ه تم اسشن

 اصلی
 تم فرعی 

 شناسه تم

 فرعی 

حفظ و کنترل خود  

 )تقوا( 
 58 شم حفظ و کنترل چ

 59 حفظ و کنترل ذهن 

 60 حفظ و کنترل زبان 

 61 حفظ و کنترل فروج 

 62 حفظ و کنترل قلب

 63 گوش کنترل حفظ و 

 64 الی خودرهبری م

 65 لزوم حفظ و کنترل خود )تقوا( 

66 مدیریت و مراقبت از زمان و عمر خود   

 4 نتیجه 

 18 اخروی 

76 ن الهی فضل و احسا  

 68 لقای الهی 

 69 مغفرت الهی 

 19 دنیوی 

 70 آرامش قلب و فكر 

 71 ثبات قدم 

 72 رزق نیكو 

 73 زندگی خوش 

 74 و حزن عدم خوف 

 75 فرقان )قدرت تشخیص( 

 76 وُد )دوست داشته شدن توسط دیگران( 

 77 تماد به نفس و عزت نفس عا

 20 خروییوی / اند

 78 هدایت

 79 ن یقی
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 پژوهش در بخش کمی یهاافتهی

یافته  به  توجه  مفبا  الگوی  کیفي،  بخش  در  پژوهش  از  های  استفاده  با  قرآن  آموزه هومي خودرهبری  های 

 .( استخراج و طراحي گردیده است2البالغه، به شرح شکل شماره )کریم و نهج

 

          

 طابترا و تخانش
 طابترا و تخانشدوخ اب

ادخ اب

 یزاسلاعف
 یاهیدورو
يکاردا

 لماوع داجیا
رثوم ينوریب  ترورض کرد

یربهردوخ

 نافلاخم تخانش
نانمشد و

 لماوع داجیا
رثوم ينورد

        

           
              

يقالخاينهذ

یراتفر - ينهذیراتفر

 رمتسم دوبهب
دوخ

دوخ يبایزرا

 ندیشک شلاچ هب
دوخ

 هب يهد هزیگنا
دوخ

 لرتنک و  فح
دوخ

یویند

یورخا - یویند

یورخا

 طیحم تخانش
دوخ ينوماریپ

 
 البالغه نهجقرآن کریم و    هایآموزهستفاده از  مفهومی خودرهبری با ا  الگوی :2شکل  

 

 است:   زیر تدوین گردیده  یهاه یفرض، (2بر اساس مدل مفهومي پژوهش )شکل شماره 

 .نیازهای خودرهبری بر مفهوم اصلي خودرهبری تأثیر معنادار داردفرضیه اول: پیش 

 ار دارد.ادلي خودرهبری تأثیر معنوم اصر مفهفرضیه دوم: راهبردهای خودرهبری ب

 .فرضیه سوم: مفهوم اصلي خودرهبری بر نتایج دنیوی خودرهبری تأثیر معنادار دارد

روش   اتخاذ  مبنای  ساختاری،معادال  مدلسازیبر  اندازه   ت  الگوهای  متغیرها  ابتدا  به  مربوط   طوربه گیری 

آز مورد  قرار گرفتمجزا  برازش. شاخصمون  کلي  اندازه   برای   الگو  های  عاملي ت)  ی ریگالگوهای  حلیل 

نتیجه گرفت که الگوهای  توان  ارائه شده است. با توجه به مقادیر جدول، مي  3ییدی( در جدول شماره  أت

برخوردار  اندازه  برازش خوبي  از  ع  گیری  به  نشان ميبارتي شاخص هستند و  داده های کلي  به  دهد که  ها 

 د.کننخوبي از الگوها حمایت مي
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 گیری لگو برای الگوهای اندازههای کلی برازش ا: شاخص(3)ول دج

 CMIN/DF CFI IFI GFI PNFI RMR متغیر

    0.034  0.61 0.906 0.903 0.901 2.84 ی خودرهبری نیازهاپیش

 0.033 0.67 0.901 0.91 0.909 2.37 مفهوم اصلی خودرهبری 

 0.033 0.61 0.96 0.94 0.94 2.83 بری نتایج خودره

 0.038 0.7 0.92 0.93 0.93 2.26 ردهای خودرهبریهبرا

 0.08> >0.5 >0.9 >0.9 >0.9 1<  <5 ناحیه پذیرش 

 

منظور   اندازه به  از شاخص روایي همگربررسي روایي مدل  معادالت ساختاری،  استفاده گیری در روش  ا 

  معیاری  عنوان به   را  (AVE) شده   استخراج  واریانس   متوسط   از   استفاده   ( 1981)  الرکر  و   فورنل  شده است. 

 4/0  از  االترب  و   مساوی  را AVE بودن  مطلوب  معیار  همکاران  و  مگنز.  اندکرده   پیشنهاد  همگرا  یيبرای روا

همان(Davari & Rezazadeh, 2013)  انددانسته  شماره  .  درجدول  که  مي  4گونه  روایي مالحظه  شود، 

 شود. فته ميهمگرا پذیر

 
 غیرهای پژوهش ای متروایی همگرا بر(: 4جدول )

  AVE(  ≤0.4) یاستخراجاریانس  میانگین و متغیر

 0.55 ی خودرهبری نیازهاپیش

 0.64 ی مفهوم اصلی خودرهبر

 0.47 نتایج خودرهبری 

 0.58 راهبردهای خودرهبری
 

 
 های پژوهش آزمون فرضیه 

ض کلیه  همراه  به  پژوهش  شده  کمي  مسیر  مدل  شماره    ( β)رایب  شکل  دا   3در  شدنمایش  است. ده  ه 

دهنده رابطه مثبت  متغیر بوده و نشان  0.92تا    0.4شود، ضرایب مسیر در محدوده  همانگونه که مشاهده مي

و بخشم ابعاد  ميیان  مدل  تا  باشد. شاخصهای  اول  فرضیات  به  مربوط  مدل  برازش  از  کلي حاصل  های 

ده است، با توجه به قرارگیری  اده ششده است. همانگونه که در جدول نشان د ه ارائ 5سوم در جدول شماره 

 مقادیر در ناحیه پذیرش مناسب، مدل از برازش مطلوبي برخوردار است.
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زاین شیپ

دربهار

 یل ا  وهفم
یربهردوخ

0.79جیاتن

0.24

0.90

دوخ اب طابترا و تخانش

ادخ اب طابترا و تخانش

 و نافلاخم تخانش
نانمشد

 یاهیدورو یزاسلاعف
يکاردا

رثوم ينوریب لماوع داجیا

رثوم ينورد لماوع داجیا

 ترورض کرد
یربهردوخ

ينهذ یراتفر یراتفر - ينهذ

دوخ يبایزرا

دوخ هب يهد هزیگنا

دوخ رمتسم دوهب

دوخ ندیشک شلاچ هب

 دوخ لرتنک و  فح
)اوقت(

 و فوخ نتشادن
نزح

 و سفن هب دامتعا
سفن تزع

 هتشاد تسود( دو
)نارگید طسوت ندش

0.75

0.70

0.62

0.78

0.67

0.74

0.8

0.81

0.63 0.77

0.82 0.85

0.70

0.40

0.72

0.800.92 0.86

وکین قزر

 صیخشت تردق
)ناقرف(

رکف و بلق شمارآ

مدق تابث

0.68

0.63

0.42

0.56

 ينوماریپ طیحم تخانش
دوخ

0.65

 
 

 مدل آزمون شده پژوهش: 3شکل  

 

 ول تا سوم های کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیات اشاخص (: 5دول )ج
 NFI PNFI CFI RMR GFI CMIN/DF 

 3.97 0.901 0.021 0.93 0.69 0.92 تایج مربوط به فرضیه اول ن

 3.30 0.91 0.029 0.92 0.56 0.901 نتایج مربوط به فرضیه دوم 

 3.21 0.95 0.009 0.97 0.65 0.96 نتایج مربوط به فرضیه سوم 

 1<  <5 >0.9 0.08> >0.9 >0.5 >0.9 ناحیه پذیرش 

 

نتایج آزمون  6در جدول شماره   به  هاه یفرض،  با توجه  بیشتر از   نشان داده شده است.  بحراني  اینکه مقادیر 

این    96/1 مي  هاه ی فرضاست،  عبارت ؛  شودتأیید  اصلي نیازهاپیش دیگر    به  مفهوم  بر  خودرهبری  ی 

هبری بر نتایج خودرهبری با  درصد تأثیر معنادار دارد، همچنین مفهوم اصلي خودر  97خودرهبری با مقدار  

ختأ  درصد  89مقدار   راهبردهای  و  دارد  معنادار  مقدار  ثیر  با  نیز  اصلي   97ودرهبری  مفهوم  بر  درصد 

 خودرهبری تأثیر دارد. 
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 اول تا سوم یهاهیفرضآزمون  (:6جدول )
شماره  

 فرضیه فرضیه
ضریب  

 بتا

نسبت 

 بحرانی

C.R. 

معناداری  
p 

 نتیجه 

 معنادار  0.000 16.44 0.97 بری بر مفهوم اصلی خودرهبری تأثیر دارد. ی خودرهنیازهاپیش  1

 معنادار  0.000 17.38 0.97 دهای خودرهبری بر مفهوم اصلی خودرهبری تأثیر دارد. راهبر 2

 معنادار  0.000 9.96 0.89 مفهوم اصلی خودرهبری بر نتایج دنیوی خودرهبری تأثیر دارد.  3

 

گردیده است. همان   ائه ارهای برازش مدل کلي ساختاری پژوهش  شاخص،  7در جدول شماره    درنهایت

مالح که  شاخصشودي مظه  گونه  مقادیر  مقایسه  با  مي،  مناسب  برازش  با  نتیجهها  نمود  توان  که  گیری 

   ها از مقادیر قابل قبولي برخوردار هستند.شاخص

 
 های برازش مدل کلی ساختاری پژوهش شاخص(: 7جدول )

 
 

 گیریبحث و نتیجه

  که  شرایطي  در  حتي  در اغلب اوقات رهبران خود هستند،  سازمان،  یک  کارکنان  بویژه   و  یک جامعه  افراد

بیروني نظر کنترل  به  کنترل   بسیار  از   ,Neck & Manz, 2013; Muller & Niessen)  رودي مار  شم  شده 

 ;Frayne & Geringer, 2000)فرد    یيکارا  افزایش  ازجمله  آن  مثبت  نتایج  دلیل  به   رهبری  . خود(2018

Stewart et al., 1996) ، باالتر   شناختي روان عملکرد(Dolbier et al., 2001)  فشار   هشکا و(Unsworth 

& Mason, 2012)سازماني  تغییر  و کمک به ی ، سازگار(Neck, 1996)   رهبری  برای  جایگزیني و(Manz 

& Sims, 1980)  شمار به  مهم  بسیار  مفهومي  و    .روديم،  مدیریت  موضوعات  بررسي  لزوم  به  توجه  با 

های این  به تبع آن  زیرشاخه  و  ( Ahmad & Ogunsola, 2011)ها و ادیان مختلف  رهبری از منظر فرهنگ

تعالیم اسالمي در قرآن  ل خودرهبری بر اساس  ودرهبری، پژوهش حاضر به طراحي مدخ  موضوعات نظیر

های پژوهش حاضر ابعاد خودرهبری را در چهار بخش مفهوم اصلي فتهیا  پرداخته است. البالغه  کریم و نهج

پیش  روش خودخودرهبری،  و  راهبرد  تعیین  نیازهای خودرهبری،  و  شناسایي  نتایج خودرهبری  و  رهبری 

 ده است.مون

                  

 
CMIN/ 

DF 
PNFI CFI IFI RMSEA RMR 

ل ساختاری پژوهش مد  3.23 0.74 10.90  0.902 0.086 0.026 

<5 ناحیه پذیرش برازش مناسب   >0.5  >0.9  >0.9  0.1>  0.08>  
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اصلي خودره مفهوم  بخش  مستمر در  بهبود  خود،  کشیدن  چالش  به  خودانگیختگي،  خود،  ارزیابي  بری، 

ک  و  حف   و  خود  خود  عنواننترل  بدان    ی هامؤلفه   به  این  و  است  گردیده  شناسایي  خودرهبری  اصلي 

خود، شامل چهار   بيج مؤلفه را در خود مستقر نموده است. ارزیامعناست که فرد خودرهبر، درواقع این پن

ان و  پارامترهای ارزیابي و ارزیابي خود، بازخورد دادن به خود، بازخوردگیری از دیگر  زیرمجموعه تعیین

های دروني و مدیریت  باشد. خودانگیختگي، دو زیرمجموعه مدیریت انگیزاننده مالحظات ارزیابي خود مي

ميانگیزاننده  شامل  را  بیروني  کشیدنهای  چالش  به  چالشخ  شود.  به  زیرمجموعه  چهار  ن  کشید ود، 

مي  یهافرضشیپ دربر  را  ارتباطات  و  رفتارها  اهداف،  مستمراساسي،  بهبود  وضعیت    گیرد.  بهبود  خود، 

  حف  و کنترل خود، منظرهای حف  و کنترل  درنهایتشود و  علمي، جسمي، باورها و رفتارها را شامل مي

به اینکه خودرهبری بنابر  با توجه درواقعگیرد.  را دربرمي  مرذهن، قلب، اعضای جوارحي، تغذیه، زمان و ع

توان  ود در راستای کنترل و هدایت خود است، ميتعریف اولیه به مفهوم فرآیند نفوذ و تأثیرگذاری بر خ

فوق مفهوم  پنج  از طریق  تأثیرگذاری  و  نفوذ  این  که  نمود  استنباط  تعریف ميچنین  به    گردد.الذکر  الزم 

به  است  حوزه  د  ذکر  در  پژوهش  ادبیات  اینکه  نتایج خودرهبری  لیل  و  استراتژیها  به  محدود  خودرهبری 

پژوهش در   یهاافته ی(،    Manz, 1980; Manz & Sims,1991 & 2001; Neck, 1996است )برای مثال  

 د،ه با ادبیات پژوهش نخواهد بود. با این وجو ی خودرهبری، قابل مقایسنیازهاپیش دو بخش مفهوم اصلي و  

با نظریه  خودانگیختگي  ی هالفه مؤدر بخش مفهوم اصلي خودرهبری،   بهبود مستمر خود  ارزیابي خود و   ،

اجتماعي بیان    یادگیری  که  شامل   دارديمباندورا  دروني  سیستم  یک  توسط  خود  به  دهي  جهت  که 

ا ادراک،  زیرعملکردهای  و  شناختي  ميساختارهای  عمل  خود  رفتار  تنظیم  و  انگیزش  اید،  نمرزیابي، 

 . (Bandura & Schunk, 1981)سازگار است 

اط با خدا، شناخت مخالفان و  نیازهای خودرهبری، شناخت و ارتباط با خود، شناخت و ارتبدر بخش پیش

وامل دروني ، ع  ثرؤمهای ادراکي، عوامل بیروني  دشمنان، شناخت محیط پیراموني خود، فعالسازی ورودی 

رار خودرهبری شناسایي شده ضروری پیش از استق  یهامؤلفه   وانعن به  و درک ضرورت خودرهبری    ثرؤم

به خودرهبر پرداختن  از  پیش  فرد  که  معناست  بدین  و  بایستي است  باال،  در  شده  بیان  اصلي  مفهوم  با  ی 

هبری برای استقرار آن در خود  های خودریي را در خود ایجاد نماید و سپس به استفاده از روشنیازهاپیش

-جموعه شناخت خود واقعي، خودباوری و ایجاد ویژگيشناخت و ارتباط با خود، سه زیرم  فهلؤبپردازد. م

. پارامترهای شناخت خدا، خالص کردن خود برای خدا، خدامحوری در گرددهای فردی الزم را شامل مي

گردد. ميلفه شناخت و ارتباط با خدا تعریف  ؤ د ذیل مگاه الهي برای خو همه امور و ایجاد پشتیبان و تکیه
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دشؤم و  مخالفان  شناخت  و  لفه  مخالفان  شناخت  شیطان،  شناخت  زیرمجموعه  سه  وجود  منان،  پذیرش 

-م تسلیم در برابر مخالفان و دشمنان و ایجاد آمادگي درخود برابر ایشان را در بر ميمخالف و دشمن، عد

از  پیش  باید  فرد خودمحور  را    گیرد.  خود  قلب  و  گوش    نیتري اصل  نوان ع  به شروع خودرهبری، چشم، 

ادراکي   و ورودیهای  ایجاد  )نظیر  دروني  عوامل  برخي  بایستي  فرد خودرهبر  همچنین  نماید.  فعال    انسان، 

انتخاب محیط سالم توسعه شایستگي )نظیر  بیروني  برخي عوامل  و  یادگیری مستمر(  و  مفید در خود  های 

انتخاب   خود،  دیگبرای  با  مشورت  خود،  برای  سالم  همراه  و  نماید.رادوست  برقرار  و  ایجاد  نیز  را    ن( 

الزامات پیش از آغاز خودرهبری، درک ضرورت خودرهبری است، چراکه  درنهایت اگر کسي   یکي از 

های  در مسیر خودرهبری و پس از برخورد با مشکالت و سختي  قطعاًاین ضرورت را درک نکرده باشد،  

ادام  از  بازخواهد ماند. آن،  ای  درهبری، خوهمانند مفهوم اصلي    ه مسیر  قابل توجهي در  نیز ادبیات  ن بخش 

گران و کسب دانش و مهارت شناخت خود، شناخت دی (2013)  وجود، گونوس و گالو  این   با .  وجود ندارد

ر سازگار که با بخشي از نتایج پژوهش حاض  اندنموده معرفي    رهبری   ینیازها پیش   عنوان   )شایستگي( را به 

بگلي.  است   گیری   جهت  به  نسبت   یتحساس  و   اخالقي  استدالل   ظرفیت  خود،   شناخت(2006)  همچنین 

 & Ladkin)است    رهبری   خود   به   نزدیک  يمفهوم  که   رهبری اصیل  پیش نیاز برای  سه   به عنواندیگران را  

Taylor, 2010،)    خ  .شمرديمبر با  ارتباط  و  شناخت  بخش  در  پژوهش  این  نتایج  نتایج  همچنین  با  ود، 

 ، سازگار است.انددانسته  ضروری خودرهبری برای  خودآگاهي را  که(2012) کازان و  برایان  پژوهش

م چهار  خودرهبری،  روش  بخش  روشؤدر  اصلي  روش  هایلفه  خودرهبری،  رفتاری  ذهني  های 

روش ذهنيخودرهبری،  و  -های  خودرهبری  خودرهبری  روش  درنهایترفتاری  اخالقي  عنوان های    به 

هبری، مدیریت الگوهای  های ذهني خودر. در بخش روشیده استاصلي شناسایي و معرفي گرد یهامؤلفه 

اصالح ذهني،  باورهای  اصالح  عملیاتي  راهبردهای  )شامل  ارزشنگرش  ذهني  و  و  ها  نیات  اصالح  ها، 

از   سؤال خود،  مقاصد و اسناد صحیح(، تحلیل ذهني خود )شامل راهبردهای عملیاتي تعقل، تفکر، تذکر به  

مدیریت افکار )شامل راهبردهای عملیاتي   منفعت برای خود(،-لیل هزینهشتن، تحخود، دلیل و استدالل دا

فتگوهای دروني سازنده با خود، ایجاد نگرش مثبت در خود، تقویت افکار مثبت و کاهش افکار منفي، گ

را )شامل  تصویرسازی ذهني  ایجاد تمرکز ذهني در خود(،  و رجا،  هبردهای عملیاتي تصویرسازی  خوف 

ثبت، تجسم و توجه به انعکاس و بازتاب رفتارهای خود(،  ان کار، تجسم و تصور ذهني مه و پایذهني نتیج

را  )شامل  یادآورها  نعمتمدیریت  و  خدا  ذکر  و  یادآوری  عملیاتي  در هبردهای  خود  شرایط  او،  های 

.  یده استگرد  ارائهها  ترین روشاصلي  به عنوان گذشته، مرگ، قیامت و ...( و عهد و پیمان بستن با خود  
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برنامهدر بخش روشهای رفتاری خود تنبیه خود، هدفگذاری و  پاداش و  برای خود، نوشتن  رهبری،  ریزی 

شده است. مدیریت گفتار و رفتار بر   ارائهها ترین روشاصلي  به عنوانتالش و فعالیت بي وقفه   برای خود و

الگوهای ذهني، داشتن   اانداز، هدف، ارزش و آرمان مشخص،  چشماساس  لگو و عبرت و داشتن  داشتن 

رهبری  رفتاری خود-های ذهنيترین روشاصلي  به عنوانهای کلیدی خودرهبری  داومت و تکنیکامام، م

نیز ذیل روش  درنهایت و    اند شده شناسایي   های اخالقي خودرهبری  کسب فضایل و ترک رذایل اخالقي 

هني، در خود، باید در سه حیطه ذ  اثربخش این اساس، انسان برای ایجاد خودرهبریمعرفي گردیده است. بر

تکنیک اخالقي،  و  بکارگیرد.  ارائههای  رفتاری  را  بررسي    شده  از  حوزه   ترق یدقپس  در  موضوع  ادبیات 

مالحظه    یهایاستراتژ مبنای    گردديمخودرهبری،  بر  خودرهبری  های  راهبردهای  از  برخي  اگرچه  که 

ی خود، پاداش و تنبیه خود،  هدفگذاری و برنامه ریزی برانظیر  )   البالغهم اسالمي در قرآن کریم و نهجتعالی

الگوهای  هانشانه مدیریت   با  ، تصویر سازی ذهني، مدیریت  غیره(،  و  با خود    ی ها ی استراتژذهني، گفتگو 

است    ارائهخودرهبری   سازگار  ادبیات  در   & Manz, 1986; Neck & Manz, 1992; Neck)شده 

Houghton, 2006 )  ،از خود، کار و فعالیت    سؤالر و تعقل،  دیگر از راهبردها نظیر تفک  جودبرخيبا این و

برای خود، خو منفعت  هزینه  تحلیل  وقفه،  راهبردهای  بي  امام  داشتن  و  عبرت  و  الگو  داشتن  رجاء،  و  ف 

 هستند.  البالغه جدید خودرهبری بر اساس تعالیم اسالمي در قرآن کریم و نهج

پیام خودرهبری،  نتایج  بخش  اسدر  در دهای  انسان  در  خودرهبری  م  تقرار  اخروی لفهؤسه  پیامدهای    ی 

و   رحمت  و  پروردگار  لقای  الهي،  احسان  و  فضل  الهي()شامل  )مغفرت  دنیوی  پیامدهای  قدرت ،  شامل 

(  یکو و ثبات قدم فرقان(، نداشتن خوف و حزن، آرامش، اعتماد به نفس و عزت نفس، ود، رزق ن) صیتشخ

دنیوی پیامدهای  )شااخ-و  و روی  شناسایي  یقین(  و  هدایت  که  طبقه   مل  ترتیب  بدین  است.  بندی گردیده 

نیازها و سپس استفاده از روش معرفي شده ز طریق ایجاد پیشکسي که خودرهبری را با مفهوم بیان شده ا

  خود  نتایج   پژوهش حاضر  است  ذکر  به   الزم   در وجود خود نهادینه کند، به نتایج فوق دست خواهد یافت. 

را  ره بررس  سطح  در  تنها بری  مورد  استفردی  قرارداده  این    سازماني  و  تیمي  نتایج  و  ي  در  خودرهبری 

این وجود،.  نگرفته است  پژوهش مورد بررسي قرار  عزت   و   نفس   به   اعتماد   نتیجه   دو  فردی،  دیدگاه   از  با 

 . (Neck & Houghton, 2006)است   سازگار ادبیات با  نفس

 اصلي  مفهوم   خودرهبری بر  ی نیازهاپیش  که   داد   نشان   مطالعه   این   کمي  خش ب  نتایج  شد،   ذکر  که   طورهمان

  بدان  این .  دارد  اصلي  مفهوم  بر  مثبتي  تأثیر  رهبری  خود   یاهیاستراتژ  همچنین.  دارد  مثبت  تأثیر  خودرهبری

  و  مخالفان   شناخت   خدا،   شناخت  ود،خ   شناخت   مانند )  رهبری   خود   نیازهای پیش  برخي ایجاد   که   است  معني
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 باعث ایجاد اثربخشي(  غیره   و  خودرهبری  ضرورت   درک  لب، ق  و  هاگوش  و  هاچشم  کردن  لفعا  ان،دشمن

حف  و    و  بهبود مستمر خود  خودانگیختگي،  به چالش کشیدن خود،  یابي،ارز  خود  شامل  که)  خودرهبری

است خود  رکیبي ت  رفتاری،  ذهني،)  خودرهبری  یهای راتژاست  از  استفاده   مشابه،  طور به .  شودمي(  کنترل 

  این  کمي  بخش نتیجه  آخرین.  دهديم   افزایش  را  رهبری  خود  اثربخشي( ياخالق  درنهایت   و  رفتاری-هنيذ

خود  نتایج  بر  مثبت  تأثیر  رهبری   خود  اصلي  مفهوم  که  بود  که   است  معني  بدین  و  داشته  رهبری  دنیوی 

  مثبت   تأثیر  به  توجه  با  که  است  ذکر  به  الزم.  آورديم  همراه   به  را  شده   ذکر  نتایج  خودرهبری  استقرار

خ برراهبردهای   ، دیگر   سوی  از  نتایج  بر  اصلي  مفهوم  مثبت   تأثیر  و  سو  یک  از  اصلي  مفهوم  ودرهبری 

خواهد داشت که این    مثبت   تأثیر   رهبری  خود  نتایج   بر  رهبری   خود   یهای استراتژ  که   گرفت  نتیجه   توانيم

 . (Neck and Houghton, 2006) است  زگارموضوع با ادبیات سا

محدودیت   همانند  دیگری،  پژوهش  یکيههر  است.  بوده  مترتب  نیز  حاضر  پژوهش  بر    از   ایي 

و    قرآن   که  بود  این   مطالعه   این  یهات یمحدود   مدل   طراحي  برای   منابع   تنها   عنوان   به   البالغه نهج کریم 

  ع موضو  انسایر پژوهشگر  گرددپیشنهاد مي  ابراین بن  ؛است  شده   انتخاب   اسالمي  خودرهبری بر مبنای تعالیم 

اسالميسا  مبنای   بر   را   مقاله   این منابع    مورد  سازمان  یک  در   تنها   پیشنهادی   مدل  همچنین .  کنند  بررسي  یر 

مورد  دیگر   یهاسازمان  در  آن   کاربرد  بنابراین   و  گرفت  قرار  يبررس درپایان    قرار  بررسي  بایستي  گیرد. 

مي رهیپیشنهاد  سایر  اصافتگردد  رهبری  نظیر  رهبری  به  نوین  رهبری  رهبیل،  های  بخش،  الهام  ری 

قراکاریزم بررسي  اسالمي مورد  مفاهیم  اساس  بر  نیز  تحول گرا  ر گرفته و  اتیک، رهبری عملگرا، رهبری 

 گردد. ارائه الگوی مورد نظر بر اساس نظام ارزشي اسالم برای این مفاهیم نیز طراحي و 
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