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Article Type 
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 Purpose: Considering the importance of self-leadership in 
educational systems, especially in the higher education system, the 

present research was conducted with the aim of providing a self-

leadership suitable model of the faculty members with an Islamic 
approach. 

Materials and Methods: This study was a descriptive from type of 

correlation. The research population was faculty members of the 
Governmental, Azad Islamic and Payame Noor Universities of 

Karaj city in the academic years 2021-22 with number of 1120 

people, which 300 people were selected as a sample by stratified 

random sampling method. The research tools were included a 
demographic information form and researcher-made questionnaire 

of self-leadership of faculty members with an Islamic approach (31 

items), which its validity was confirmed by the opinion of experts 
and its reliability was evaluated as suitable. The data of the present 

research were analyzed with the methods of exploratory factor 

analysis and structural equation modeling in SPSS-26 and Smart 

PLS-3 software. 
Findings: The findings showed that the self-leadership model of the 

faculty members with an Islamic approach had 8 factors of self-

knowledge, self-motivation, self-control, effectiveness, goal-
setting, reform and transformation, ethical orientation and self-

actualization, which the factor load and average variance extracted 

of all was higher than 0.60 and the reliability of all of them with 
combined and Cronbach's alpha methods was higher than 0.70. 

Other findings showed that the self-leadership model of the faculty 

members with an Islamic approach had a good fit and the effect of 

the self-leadership of the faculty members on all 8 factors including 
self-knowledge, self-motivation, self-control, effectiveness, goal-

setting, reform and transformation, ethical orientation and self-

actualization was positive and meaningful (P<0.001). 
Conclusion: The findings of this study indicated the existence of 

eight effective factors (self-knowledge, self-motivation, self-

control, effectiveness, goal-setting, reform and transformation, 
ethical orientation and self-actualization) for the self-leadership of 

the faculty members. Therefore, to promote the self-leadership in 

them, it is possible to provide the basis for improving the identified 

effective factors. 
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 با علمیهیأت اعضای خودرهبری مناسب مدل ارائه

 اسالمی رویکرد

 1موسوی السادات اشرف
 دواح تربیتی، علوم گروه عالی، آموزش مدیریت دکتری دانشجوی

 .ایران کرج، اسالمی، آزاد دانشگاه کرج،
 

 *2سلیمی مهتاب
 رج،ک اسالمی آزاد دانشگاه کرج، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،

 (مسئول نویسنده. )ایران
 

 3 جهانیان رمضان
 رج،ک اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،

 .ایران
 
 

 4قمبوانی هپرست فاطمه
 رج،ک اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،

 .ایران
 

 دهیچک
 ویژهبه آموزشی هاینظام در خودرهبری اهمیت به توجه با: هدف

 مناسب مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش عالی، آموزش نظام در
 .شد انجام اسالمی رویکرد با علمیهیأت اعضای خودرهبری

 جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی مطالعه این: هاروش و مواد
 پیام و اسالمی آزاد دولتی، هایدانشگاه علمیهیأت اعضای پژوهش

 بودند نفر 1120 تعداد به 1400-01 تحصیلی سال در کرج شهر نور
 انعنوبه ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش با آنها از نفر 300 که

 اطالعات فرم شامل پژوهش ابزارهای. شدند انتخاب نمونه
 اعضای خودرهبری ساختهمحقق پرسشنامه و شناختیجمعیت

 نظر با آن روایی که بود( ایگویه 31) اسالمی رویکرد با علمیهیأت
 پژوهش هایداده. شد ارزیابی مناسب آن پایایی و تایید خبرگان

 معادالت سازیمدل و اکتشافی عاملی تحلیل هایروش با حاضر
 Smart PLS-3 و SPSS-26 افزارهاینرم در ساختاری

 .شدند تحلیل
 با علمیهیأت اعضای خودرهبری مدل که داد نشان هایافته: هایافته

 خودانگیزشی، خود، شناخت عامل 8 دارای اسالمی رویکرد
 مداریاخالق تحول، و اصالح گذاری،هدف اثربخشی، خودکنترلی،

 شدهاستخراج واریانس میانگین و عاملی بار که بود خودشکوفایی و
 و ترکیبی هایروش با آنها همه پایایی و 60/0 از باالتر آنها همه

 مدل که داد نشان هایافته دیگر. بود 70/0 از باالتر کرونباخ آلفای
 مناسبی برازش اسالمی رویکرد با علمیهیأت اعضای خودرهبری

 شامل عامل 8 هر بر علمیهیأت اعضای خودرهبری اثر و داشت
 گذاری،هدف اثربخشی، خودکنترلی، خودانگیزشی، خود، شناخت
 بود معنادار و مثبت خودشکوفایی و مداریاخالق تحول، و اصالح

(001/0>P) 
 موثر عامل هشت وجود از حاکی مطالعه این هاییافته: گیرینتیجه

 گذاری،هدف اثربخشی، خودکنترلی، خودانگیزشی، خود، شناخت)
 خودرهبری برای( خودشکوفایی و مداریاخالق تحول، و اصالح
 آنان در خودرهبری ارتقای برای بنابراین،. بود علمیهیأت اعضای

 .ردک فراهم شدهشناسایی موثر هایعامل بهبود برای را زمینه توانمی

 
 .اسالمی رویکرد علمی،هیأت اعضای خودرهبری،: هاواژه کلید

 
 09/07/1401: افتیدر خیتار
 26/09/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنsalimi_331@yahoo.com 

 مقدمه
اشد بانداز آموزش عالی سریع و پیوسته در حال تغییر میامروزه چشم

ها است که برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون ها سالو دانشگاه
(. دانشگاه 1فشارهای دائمی قرار گرفتند )متقاضیان و جامعه تحت 

ترین ارکان بنیادین جهت هر تغییر، تحول و نوآوری یکی از مهم
است و تحقق اهداف، استقالل و پیشرفت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 

(. آموزش عالی 2شود )و فرهنگی از طریق آموزش عالی میسر می
ر جامعه و محور توسعه و موتور محرک ایجاد تغییر و تحول د

ه دیده است ککانون اصلی تربیت منابع انسانی متخصص و آموزش
های نو حرکت در حال ها و ایدهتواند با برخورداری از اندیشهمی

(. آموزش عالی و 3رشد و توسعه جامعه را تسریع و تسهیل بخشد )
کردن علمی آن رسالت مهمی در تولید دانش و آمادهاعضای هیأت

ها در دنیای رقابتی، پیچیده و تصدی رهبری سازمان دانشجویان برای
 (.4پیوسته در حال تغییر را دارند )

رهبری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و دلیل آن این است 
(. 5که رهبری نقشی حیاتی در پویایی و بالندگی سازمان دارد )

های کلیدی در موضوع رهبری سازمانی همواره یکی از موضوع
ها به رهبری پوشیده گاه نیاز سازمانمباحث مدیریتی بوده و هیچ

توانند برای سازمان خود مزیت نبوده است و رهبران موفق و موثر می
ترین عامل در تداوم حیات و (. رهبری مهم6رقابتی ایجاد نمایند )

استمرار موفقیت سازمان است و نقشی بسیار مهم و حیاتی در رشد، 
طور (. رهبران اثربخشی به7گی یک سازمان دارد )پیشرفت و بالند

هایی برای بهبود خود سازمان خود از طریق مداوم در جستجوی راه
شناخت خود و سازمان هستند. بنابراین، برای داشتن رهبری اثربخش 
ابتدا باید رهبران خود را به شیوه اثربخشی هدایت کنند و سپس 

 (.8د )دنبال هدایت و رهبری دیگران باشنبه
های هایی باشد که سازمانتواند پاسخگوی چالشخودرهبری می

خواه امروز با آن مواجه هستند و این سازه نقش مهمی در تحول
عنوان یکی از (. خودرهبری به9ها دارد )موفقیت و شکست سازمان

های سازمانی که از های نسبتاً جدید رهبری با ایجاد محیطسبک
تواند نقش موثری در کند، میحمایت می نوآوری و توانمندسازی

های استراتژیک و تحقق نیازهای سازمانی قرن حاضر داشته گام
(. خودرهبری فرآیندی است که در آن افراد در راستای 10باشد )

رسیدن به خودهدایتی و خودانگیختگی الزم برای عمل بر خود تاثیر 
دی است که (. در تعریفی دیگر، خودرهبری فرآین11گذارند )می

کند، تاثیرگذاری فرد با آن رفتارهای خود را کنترل و مدیریت می
نماید و با استفاده از راهکارهای خاص رفتاری، هیجانی و ایجاد می

(. خودرهبری شامل سه دسته 12کند )شناختی خود را هدایت می
اداش های پهای رفتارمحور، استراتژیاستراتژی اصلی شامل استراتژی

محور های رفتارهای تفکر سازنده است. استراتژیاستراتژی طبیعی و
شامل توانایی مشاهده رفتار، شناسایی و ارزیابی رفتارهای موثر و 
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ی های پاداش طبیعباشد. استراتژیغیرموثر برای بهبود عملکرد می
های مثبت وظیفه و تمرکز دهنده توانایی فرد در دریافت جنبهنشان

نده دههای تفکر سازنده نشانن است. استراتژیهای درونی آبر پاداش
ارد گذهای آنها تاثیر میاین است که تفکر افراد بر روی توانایی

(13.) 
مفهوم خودرهبری بر پایه چهار مفهوم و نظریه خودتنظیمی، 
خودمدیریتی و خودکنترلی، شناخت اجتماعی و انگیزش درونی 

سان امانه تنظیم رفتار انایجاد شده و توسعه یافته است. خودتنظیمی س
کند و خودرهبری به اثربخشی را به یک ترموستات تشبیه می

کند. خودمدیریتی و خودکنترلی رفتارها را با خودتنظیمی کمک می
کند و سعی در اصالح شده مقایسه میاستانداردهای از پیش تعیین

بری دهد. خودرهها دارد، اما استانداردها را مد نظر قرار نمیانحراف
عالوه بر خودمدیریتی  خودکنترلی، استانداردها را مورد بررسی و 

دهد. نظریه شناخت اجتماعی رفتار را در یک مثلث اصالح قرار می
عوامل درونی، عوامل بیرونی و رفتار مورد بررسی و تحلیل قرار 

دهد و خودرهبری در چارچوب کالن نظریه خودتنظیمی تعریف می
درونی به سامانه انگیزش بر مبنای عوامل  شود. نظریه انگیزشمی

پردازد و خودرهبری در بخش درونی در مقابل عوامل بیرونی می
(. 14راهبردهای پاداش ذاتی خود بر اساس این نظریه بنا شده است )
نفس، خودرهبری شامل شش جزء خودنظارتی، داشتن اعتمادبه

ری است یگبینی و قدرت تصمیمخودانگیختگی، بهبودپذیری، خوش
( و برای آن دوازده قانون پیشنهاد شده که شامل تدوین اهداف 15)

گونه و مداوم، برای زندگی و نه فقط برای شغل، تمرین احتیاط
رهبری رفتار خود برای تحقق و دستیابی به نتایج بزرگ، با شهامت، 

باک بودن، فروتنی و حرکت در راه کسب جسور، داوطلب و بی
العمر های خوب، یادگیرنده مادامها و ایدهجربهاعتبار، یادگیری ت

نظران و افراد باهوش و توانمند، اعتقاد به بودن، ارتباط با صاحب
وجود زیبایی در همه چیز و همه افراد، قهرمان تغییر بودن، مراقبت 
از افراد و همدلی و شفقت با آنان و داشتن ابتکار و نوآوری هستند 

همکاری و تعامل با دنیای اطراف  (. خودرهبری راهی برای16)
م پذیر شویم و سپس بتوانیطوری که ابتدا خودمان مسئولیتاست؛ به

این روحیه را به دیگران منتقل نماییم تا آنها نیز بتوانند به 
های خود خودرهبری برسند و در قبال کارها و فعالیت

 (.17پذیر و پاسخگو باشند )مسئولیت
شده، اما از درباره مدل خودرهبری انجامهای نسبتاً زیادی پژوهش

ها از نوع کمّی بودند و از سوی دیگر یک سو بیشتر این پژوهش
علمی پرداخته کمتر پژوهشی به بررسی مدل آن در اعضای هیأت

شوند. های مرتبط گزارش میترین پژوهشاست. درادامه نتایج مهم
درباره اهمیت ( 2022برای مثال نتایج پژوهش سجوبلوم و همکاران )

راهبردهای خودرهبری و ایمنی روانشناختی برای بهزیستی در زمینه 
مدار و مرتبط با کار نشان داد که راهبردهای خودرهبری هدف

بهزیستی همانند ایمنی روانشناختی با فروسدگی و رفاه شغلی رابطه 
( ضمن پژوهشی با 2022(. افریدی و همکاران )18معنادار داشتند )

ش حیاتی خودرهبری در تعامل کاری و رفتارهای شهروندی عنوان نق
سازمانی به این نتیجه رسیدند که خودرهبری با تعامل کاری و 

(. 19رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار داشت )

( در پژوهشی دیگر با عنوان طراحی 1399موسوی و همکاران )
کردند که  الگوی مناسب خودرهبری مدیران آموزشی گزارش

وپرورش شامل هشت خودرهبری مدیران آموزشی مراکز آموزش
عامل شناخت خود، خودهدایتی، خودنظارتی، خودکنترلی، 

(. 20گذاری، خودانگیزشی و تفکر درباره خود بود )اثربخشی، هدف
( ضمن پژوهشی با عنوان طراحی الگوی 1399عطائی و همکاران )

این نتیجه رسیدند که برای خودرهبری از دیدگاه قرآن کریم به 
های الگوی مذکور چهار بعد مفهوم اصلی خودرهبری )با مضمون

کشیدن خود، بهبود دهی به خود، به چالشارزیابی خود، انگیزه
نیاز خودرهبری )با مستمر خود و حفظ و کنترل خود(، پیش

های شناخت و ارتباط با خود، شناخت و ارتباط با خدا، مضمون
های ادراکی، عوامل سازی ورودیان و دشمنان، فعالشناخت مخالف

درونی موثر، عوامل بیرونی موثر و درک ضرورت خودرهبری(، 
 -های ذهنی، رفتاری، ذهنیراهبرد و روش خودرهبری )با مضمون

های اخروی، دنیوی رفتاری و اخالقی( و نتایج خودرهبری )با مضمون
بر آن، موسوی و (. عالوه 21اخروی( شناسایی شد ) -و دنیوی

( ضمن پژوهشی درباره طراحی الگوی خودرهبری 1399همکاران )
ورزشکاران نخبه به این نتیجه رسیدند که الگوی مذکور شامل 

ها، شناخت های شناخت ضعفچهار بعد کنترل شناختی )با مقوله
ها، درک موقعیت فعلی، افکار مثبت و نگرش(، کنترل رفتاری قوت

گیری، الگوبرداری، تعدیل رفتار، گزینی، تصمیمهای هدف)با مقوله
های بروز دهی و خودتنبیهی(، کنترل هیجانی )با مقولهخودپاداش

های مثبت، ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه( و کنترل مدیریتی هیجان
ریزی، مدیریت منابع، مدیریت حمایتی و های برنامه)با مقوله

( در پژوهشی 1397مکاران )(. نعیمی مجد و ه22خودارزیابی( بود )
های خودرهبری دانشجویان گزارش دیگر با عنوان تحلیل استراتژی

گذاری های هدفهای موردنظر شامل مقولهکردند که استراتژی
 گذاری،های فردی، نشانهشخصی، خودپاداشی، خودتنبیهی، مراقبت

های طبیعی، تجسم عملکرد خودنظارتی، تمرکز افکار به پاداش
خودگفتگویی، ارزیابی باورها، شایستگی تیمی، رهبری، موفق، 

توسعه و بهبود دیگران، استراتژی رفتارمحور، استراتژی تفکر 
(. همچنین، نتایج پژوهش 23های اجتماعی بودند )سازنده و مهارت

های ( درباره تحلیل عاملی استراتژی1394واعظی و همکاران )
امل شش عامل تمرکز خودرهبری حاکی از آن بود که این سازه ش

گذاری شخصی، تجسم عملکرد موفق، های طبیعی و هدفبر پاداش
 دهی بود کهخودتنبیهی، خودگفتگویی، خودراهنمایی و خودپاداش

(. 24هر یک بار عاملی، روایی و پایایی مناسب و قابل قبولی داشتند )
( ضمن پژوهشی با عنوان طراحی و تبیین 1393اصالنی و همکاران )

 بنیاد: موردمطالعهی خودرهبری سازمانی مبتنی بر رویکرد دادهالگو
دانشگاه پیام نور به این نتیجه رسیدند که برای الگوی مذکور در 

های سبک رهبری، شخصیت و ارتباطات مقوله شرایط علّی مولفه
های مدیریت ای مولفهسازمانی اثربخش، در مقوله شرایط زمینه

استعداد و منابع انسانی، در مقوله محوری و مدیریت تعارض، تیم
های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، گر مولفهشرایط مداخله

انداز سازمانی، در مقوله پدیده ها و چشمجو سازمانی و ارزش
های نفس سازمانی، در مقوله راهبردها مولفهمحوری مولفه اعتمادبه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1454-fa.html


  286...با علمیهیأت اعضای خودرهبری مناسب مدل ارائه 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

، سازمانی خودنگری سازمانی، الگوی تفکر، اعتقادات و مفروضات
گذاری سازمانی و در مقوله خودانگیزشی سازمانی و خودهدف

وری های پویایی سازمانی، پیشروی سازمانی و بهرهپیامدها مولفه
 (.25سازمانی شناسایی شد )

عنوان یک نظام آموزش عالی و دانشگاه در جوامع مختلف به
 اجتماعی حساس و مهم از جایگاه خاصی برخوردارند و در صورتی

توانند وظیفه خطیر خود را به نحو احسن انجام دهد که الگوی می
مناسبی برای خودرهبری داشته باشد و طبق آن عمل نماید. 

های ها از جمله سازمانخودرهبری برای همه افراد و سازمان
توانند آموزشی مهم است. چون که افراد با کمک آن می

ه توانند بمک آن میها با کتر زندگی کنند و سازمانبخشرضایت
یابند و جایگاه سازمان خود را در مقایسه با مزیت رقابتی دست می

های رقیب بهبود بخشند. نکته حائز ها از جمله سازماندیگر سازمان
هایی درباره مدل یا الگوی خودرهبری اهمیت دیگر اینکه پژوهش

 بودندصورت کیفی ها عمدتاً بهشده، اما هم اینکه این پژوهشانجام
و هم اینکه جامعه اکثر آنها دانشگاه نبوده است. بنابراین، تا حدود 

های قبلی زیادی خألهای موجود و تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش
مشخص است. آخرین مطلب درباره اهمیت و ضرورت پژوهش 

 ریزانتواند به مدیران و برنامهحاضر اینکه، نتایج این پژوهش می
هایی برای بهبود خودرهبری اعضای نامهدانشگاهی در طراحی بر

علمی کمک نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه هیأت
علمی با رویکرد اسالمی انجام مدل مناسب خودرهبری اعضای هیأت

 شد.
 

 مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش اعضای 

د اسالمی و پیام نور شهر کرج در های دولتی، آزاعلمی دانشگاههیأت
نفر از  300نفر بودند که  1120به تعداد  1400-01سال تحصیلی 

عنوان نمونه انتخاب ای بهگیری تصادفی طبقهآنها با روش نمونه
ای، طبقات شامل واحدهای گیری تصادفی طبقهشدند. در روش نمونه

ه واحدهای سازمانی بود که برای این منظور حجم جامعه با توجه ب
سازمانی تعیین و به همان نسبت نمونه موردنظر از هر واحد به 

 روش تصادفی انتخاب شد.
شناختی و پرسشنامه ابزارهای پژوهش شامل فرم اطالعات جمعیت

علمی با رویکرد اسالمی بود. ساخته خودرهبری اعضای هیأتمحقق
 سن، هایی درباره جنسیت،شناختی شامل سوالفرم اطالعات جمعیت

های آن طوری که سوالرتبه دانشگاهی و سابقه خدمت بود؛ به
توسط محققان پژوهش حاضر طراحی و هدف از آنها آشنایی بیشتر 

ساخته های این مطالعه بود. همچنین، پرسشنامه محققبا نمونه

علمی با رویکرد اسالمی بر اساس مطالعه خودرهبری اعضای هیأت
گویه در هشت  31نفر از خبرگان با  12مبانی نظری و مصاحبه با 

نج ای پبعد طراحی شد. برای پاسخگویی به هر گویه از مقیاس درجه
ای )نمره (، تا اندازه2(، کم )نمره 1ای شامل خیلی کم )نمره گزینه

( استفاده و نمره کل ابزار با 5( و خیلی زیاد )نمره 4(، زیاد )نمره 3
های بعد با میانگین نمره گویه ها و نمره هرمیانگین نمره همه گویه

دهنده بیشتر شود و نمره باالتر در هر بعد نشانآن بعد محاسبه می
دهنده خودرهبری بیشتر داشتن آن ویژگی و نمره کل باالتر نشان

ه ساختباشد. الزم به ذکر است که روایی صوری پرسشنامه محققمی
ر خبرگان علمی با رویکرد اسالمی با نظخودرهبری اعضای هیأت

 تایید و پایایی آن مناسب ارزیابی شد.
مراحل اجرایی مطالعه حاضر به این صورت بود که ابتدا مبانی نظری 

علمی با رویکرد اسالمی خودرهبری اعضای هیأتو اسناد مرتبط با 
هایی جهت مصاحبه مطالعه و با کمک اساتید راهنما و مشاور سوال

 12ها از هر یک از سوالبا خبرگان تهیه شد. در مرحله بعد 
و  بندیخبرگان پرسیده شد و مطالب مهم و کلیدی یادداشت، طبقه

تحلیل شدند. در نهایت، بر اساس مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان 
علمی خودرهبری اعضای هیأتساخته درباره یک پرسشنامه محقق

 300گویه طراحی شد. در مرحله بعد از  31با با رویکرد اسالمی 
های دولتی، آزاد اسالمی و پیام نور علمی دانشگاهاعضای هیأتر از نف

ای بر اساس واحدهای سازمانی گیری تصادفی طبقهکه با روش نمونه
فرم انتخاب شده بودند، خواسته شد تا به ابزارهای پژوهش شامل 

خودرهبری ساخته شناختی و پرسشنامه محققاطالعات جمعیت
پاسخ دهند. در نهایت،  رد اسالمیعلمی با رویکاعضای هیأت

شده گردآوری و از آنها جهت مشارکت در پژوهش ابزارهای تکمیل
 تقدیر و تشکر شد.

های حاصل از اجرای ابزارهای پژوهش حاضر یعنی در نهایت، داده
ساخته خودرهبری شناختی و پرسشنامه محققفرم اطالعات جمعیت

های تحلیل عاملی وشعلمی با رویکرد اسالمی با راعضای هیأت
-SPSSافزارهای سازی معادالت ساختاری در نرماکتشافی و مدل

 تحلیل شدند. Smart PLS-3و  26
 

 هایافته
نفر از اعضای  300ها برای ها اتفاق نیفتاد و تحلیلریزشی در نمونه

های دولتی، آزاد اسالمی و پیام نور انجام شد. در علمی دانشگاههیأت
شناختی اعضای فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت، 1جدول 
علمی شامل جنسیت، سن، رتبه دانشگاهی و سابقه خدمت هیأت

 ارائه شد.
 

 
 علمی شامل جنسیت، سن، رتبه دانشگاهی و سابقه خدمتشناختی اعضای هیأت. فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطوح شناختیمتغیرهای جمعیت
 67/59 179 مرد جنسیت

 33/40 121 زن 
 67/9 29 و کمتر 30 سن )سال(
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 33/30 91 40تا  31 
 31/31 94 50تا  41 
 67/28 86 و بیشتر 51 

 33/10 31 استاد رتبه دانشگاهی
 25 75 دانشیار 
 67/38 116 استادیار 
 26 78 وقت(علمی نیمهدستیار )هیأت 

 67/14 44 و کمتر 5 سابقه خدمت )سال(
 67/26 80 10تا  6 
 33/27 82 15تا  15 
 33/31 94 بیشترو  16 

علمی شود، بیشتر اعضای هیأتمشاهده می 1طور که در جدول همان
کننده در این های دولتی، آزاد اسالمی و پیام نور شرکتدانشگاه

 31/31سال ) 50تا  41درصد( و دارای سن  67/59مطالعه مرد )
درصد( و سابقه خدمت  67/38)درصد(، رتبه دانشگاهی استادیار 

 ( بودند.33/31سال و بیشتر ) 16
های فرضها با روش تحلیل عاملی اکتشافی پیشپیش از تحلیل داده

و  82/0با مقدار  KMOآن بررسی شد که بر اساس آماره آزمون 

در سطح  90/1357آماره آزمون کرویت بارتلت با مقدار 
ها حاکی از همبستگی یافتهمعنادار بود که این  001/0تر از کوچک

ها جهت انجام تحلیل عاملی بودند. کافی بین متغیرها و کفایت نمونه
، تحلیل عاملی اکتشافی مدل خودرهبری اعضای 2در جدول 

 علمی با رویکرد اسالمی ارائه شد.هیأت
 

 
 علمی با رویکرد اسالمیهیأت . تحلیل عاملی اکتشافی مدل خودرهبری اعضای2جدول 

 پایایی کرونباخ پایایی ترکیبی شدهمیانگین واریانس استخراج بار عاملی شماره گویه هاعامل

 شناخت خود

1 89/0 

77/0 93/0 90/0 
2 89/0 

3 89/0 

4 84/0 

 خودانگیزشی

5 76/0 

72/0 95/0 93/0 

6 88/0 

7 84/0 

8 89/0 

9 83/0 

10 86/0 

11 86/0 

 خودکنترلی

12 87/0 

75/0 94/0 92/0 
13 92/0 

14 91/0 

15 74/0 

16 88/0 

 اثربخشی

17 86/0 

73/0 93/0 91/0 
18 88/0 

19 90/0 

20 83/0 

21 81/0 
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 گذاریهدف

22 79/0 

67/0 89/0 83/0 
23 87/0 

24 82/0 

25 79/0 

 اصالح و تحول
26 89/0 

81/0 90/0 77/0 
27 91/0 

 مداریاخالق
28 90/0 

81/0 90/0 77/0 
29 91/0 

 خودشکوفایی
30 91/0 

85/0 92/0 82/0 
31 93/0 

شود، مدل خودرهبری اعضای مشاهده می 2طور که در جدول همان
عامل شناخت خود،  8علمی با رویکرد اسالمی دارای هیأت

گذاری، اصالح و تحول، خودانگیزشی، خودکنترلی، اثربخشی، هدف
مداری و خودشکوفایی بود که بار عاملی و میانگین واریانس اخالق

های و پایایی همه آنها با روش 60/0شده همه آنها باالتر از استخراج

، میانگین، 3بود. در جدول  70/0ترکیبی و آلفای کرونباخ باالتر از 
های خودرهبری اعضای انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی مولفه

 علمی با رویکرد اسالمی ارائه شد.هیأت
 

 
 علمی با رویکرد اسالمیهای خودرهبری اعضای هیأتاستاندارد، کجی و کشیدگی مولفه. میانگین، انحراف 3جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین هامولفه
 02/0 -21/1 87/0 34/4 شناخت خود
 43/0 -56/0 66/0 13/4 خودانگیزشی
 -65/0 -75/0 90/0 98/3 خودکنترلی
 -22/0 -08/1 97/0 12/4 اثربخشی

 66/1 -58/1 85/0 36/4 گذاریهدف
 -85/0 -84/0 14/1 98/3 اصالح و تحول

 74/0 -21/1 70/0 46/4 مداریاخالق
 35/1 -17/1 61/0 35/4 خودشکوفایی

 -46/0 -88/0 70/0 19/4 کل خودرهبری

شود، به دلیل قرارداشتن مقدار مشاهده می 3طور که در جدول همان
بودن خودرهبری فرض نرمال -2+ تا 2کجی و کشیدگی در دامنه 

، 4شود. در جدول علمی و هشت مولفه آن رد نمیاعضای هیأت

علمی با رویکرد های برازش مدل خودرهبری اعضای هیأتشاخص
 اسالمی ارائه شد.

 
 

 علمی با رویکرد اسالمیهای برازش مدل خودرهبری اعضای هیأت. شاخص4جدول 
 (GOFشاخص کلی برازش ) (2Qشاخص اعتبار افزونگی ) (2Rشاخص ضریب تعیین ) هامولفه

 59/0 84/0 شناخت خود

69/0 

 61/0 92/0 خودانگیزشی
 59/0 84/0 خودکنترلی
 61/0 90/0 اثربخشی

 54/0 86/0 گذاریهدف
 53/0 68/0 اصالح و تحول

 56/0 72/0 مداریاخالق
 61/0 76/0 خودشکوفایی
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شود، شاخص کلی برازش مشاهده می 3طور که در جدول همان
و اعتبار افزونگی  60/0ها باالتر از ، ضریب تعیین همه مولفه69/0

بود که بر همین اساس مدل خودرهبری  50/0همه آنها باالتر از 
علمی با رویکرد اسالمی برازش مناسبی داشت. در شکل اعضای هیأت

علمی با رویکرد ری اعضای هیأتترتیب مدل خودرهب، به2و  1
اثرهای  4اسالمی همراه ضرایب استاندارد و آماره تی و در جدول 

 مدل مذکور ارائه شد.

 
 علمی با رویکرد اسالمی همراه ضرایب استاندارد. مدل خودرهبری اعضای هیأت1شکل 

 

 
 با رویکرد اسالمی همراه آماره تی علمی. مدل خودرهبری اعضای هیأت2شکل 

 
 علمی با رویکرد اسالمی. اثرهای مدل خودرهبری اعضای هیأت4جدول 

 معناداری آماره تی ضرایب استاندارد اثرها
92/0 خودرهبری بر شناخت خود  72/84  001/0 < 

96/0 خودانگیزشیخودرهبری بر   63/194  001/0 < 

92/0 خودرهبری بر خودکنترلی  99/75  001/0 < 

95/0 خودرهبری بر اثربخشی  35/154  001/0 < 

93/0 گذاریخودرهبری بر هدف  80/73  001/0 < 

82/0 خودرهبری بر اصالح و تحول  95/38  001/0 < 

85/0 مداریخودرهبری بر اخالق  34/44  001/0 < 

87/0 خودشکوفاییخودرهبری بر   36/56  001/0 < 

شود، اثر مشاهده می 4و جدول  2و  1های طور که در شکلهمان
عامل شامل شناخت خود،  8علمی بر هر خودرهبری اعضای هیأت

گذاری، اصالح و تحول، خودانگیزشی، خودکنترلی، اثربخشی، هدف
 (.P<001/0)بت و معنادار بود مداری و خودشکوفایی مثاخالق

 

 نتیجه گیری
خودرهبری نقش موثری در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان دارد و 

توانند سبب بهبود وضعیت علمی میخودرهبری در اعضای هیأت
ها شود. در نتیجه، پژوهش حاضر دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1454-fa.html


  290...با علمیهیأت اعضای خودرهبری مناسب مدل ارائه 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

علمی با رویکرد هیأتبا هدف ارائه مدل مناسب خودرهبری اعضای 
 اسالمی انجام شد.

مدل خودرهبری اعضای های پژوهش حاضر نشان داد که یافته
عامل شناخت خود،  8علمی با رویکرد اسالمی دارای هیأت

گذاری، اصالح و تحول، خودانگیزشی، خودکنترلی، اثربخشی، هدف
 مداری و خودشکوفایی بود که بار عاملی و میانگین واریانساخالق

های و پایایی همه آنها با روش 60/0شده همه آنها باالتر از استخراج
ها نشان داد بود. دیگر یافته 70/0ترکیبی و آلفای کرونباخ باالتر از 

علمی با رویکرد اسالمی برازش که مدل خودرهبری اعضای هیأت
عامل  8علمی بر هر مناسبی داشت و اثر خودرهبری اعضای هیأت

د، خودانگیزشی، خودکنترلی، اثربخشی، شامل شناخت خو
مداری و خودشکوفایی مثبت گذاری، اصالح و تحول، اخالقهدف

های کمی اندکی درباره خودرهبری و معنادار بود. با اینکه پژوهش
علمی یافت یافت شد و پژوهشی در این زمینه بر روی اعضای هیأت

های هوهش با یافتهای این پژتوان استنباط کرد که یافتهنشد، اما می
(، 19(، افریدی و همکاران )18های سجوبلوم و همکاران )پژوهش

(، موسوی و 21(، عطائی و همکاران )20موسوی و همکاران )
(، واعظی و همکاران 23(، نعیمی مجد و همکاران )22همکاران )

 ( همسو و همراستا بودند.25( و اصالنی و همکاران )24)
توان استنباط کرد که های پژوهش حاضر میدر تبیین و تشریح یافته

عنوان یک فرآیند نفوذ تعریف شده و از طور معمول بهرهبری به
آنجا که در خودرهبری فرآیند رهبری به سمت خود فرد متمرکز 

تر طور دقیقعنوان فرآیند تاثیر بر خود یا بهتوان آن را بهاست، می
گیختگی الزم برای انجام عنوان فرآیند ایجاد خودهدایتی و خودانبه

های آموزشی بسیاری از کشورهای پیشرفته کار دانست. امروزه نظام
های خودرهبر پرورش صورت انسانکوشند تا افراد را بهجهان می

دهند و خودرهبری دانش و حرکتی به سمت خودشکوفایی است و 
شد باای برای خودشکوفایی افراد میتحقق خودرهبری در واقع زمینه

به آنان در جستجوی پاسخگویی به نیاز به تحقق استعداد، خالقیت  و
کند. افراد خودرهبر افرادی کامال و دستیابی به هدف کمک می

ریزی، اجرا و مستقل هستند که قادر به تجزیه و تحلیل، برنامه
باشند. خودرهبری یک ها به شکل مستقل میارزیابی فعالیت

ست و به افرادی که به آن اهتمام شایستگی آموختنی بر پایه علم ا
کند تا با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنند و ورزند کمک میمی

های کاری باشند. بنابراین، باید فه افراد اعضای بهتری برای گروه
آموزش داده شود که خود را رهبری کنند و با استفاده از 

آن را  و های خودرهبری بر میزان اثربخشی تاثیر بگذارنداستراتژی
 توسعه دهند و در نهایت به تعالی برسند.

ها بر اساس همچنین، با توجه به اهمیت خودرهبری در دانشگاه
توان استنباط کرد که مشکالت اساسی شناسایی وضعیت موجود می

ها ناشی از عدم وجود خودرهبری بر اساس موجود در دانشگاه
ر و رهبر بیشتر رویکرد اسالمی است و از آنجایی که انتخاب مدی

گیرد و داشتن های سیاسی انجام میمشیبر اساس روابط و خط
تخصص و مهارت در زمینه مدیریت و رهبری کمتر اهمیت دارد، 

ویژه در زمینه رهبری و ها بهلذا وضعیت موجود در دانشگاه
خودرهبری خیلی مطلوب نیست و مشکالت جدی هم در درون 

توان به شود که از جمله آنها میسازمان و هم در افراد دیده می
دم مسئولیتی، عپذیری، بیبرنامگی، عدم انعطافبندوباری، بیبی

وپاگیر اشاره کرد. با توجه تعهد، مشکالت اخالقی و قوانین دست
به شرایط موجود، شرایط مطلوبی که در دانشگاه با وجود 

ی و رود شامل خودارزیابخودرهبری با رویکرد اسالمی انتظار می
پذیری قوانین و مقررات، علمی، انعطافخودرهبری اعضای هیأت

های آموزشی ارتقای دانش و مهارت، افزایش برگزاری دوره
گرا، انجام پذیری و پاسخگویی، حاکمیت رهبری تحولمسئولیت

مداری و مناسب تعهدهای افراد به سازمان و حاکمیت اخالق
ها های این پژوهش عاملتهمداری در روابط است. بر اساس یافارزش

های شناخت خود، خودانگیزشی، خودکنترلی، اثربخشی، یا مولفه
عنوان مداری و خودشکوفایی بهگذاری، اصالح و تحول، اخالقهدف
علمی با رویکرد های خودرهبری اعضای هیأتها یا مولفهعامل

ها و اعضای هیأترود دانشگاهاسالمی شناخته شدند که انتظار می
 علمی از آن بهره ببرند.

-توان شیوع کوویدهای خارج از کنترل پژوهشگر میاز محدودیت
ها ها و دشواری اجرای پرسشنامهو غیرحضوری شدن دانشگاه 19

علمی اشاره کرد. محدودیت دیگر عدم توانایی در میان اعضای هیأت
گر مانند متغیرهای کنترل برخی متغیرهای مزاحم و مداخله

خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بود. همچنین، از شخصیتی، 
توان به محدودشدن جامعه های در کنترل پژوهشگر میمحدودیت

های دولتی، آزاد اسالمی و علمی دانشگاهپژوهش به اعضای هیأت
ساخته جهت پیام نور شهر کرج، استفاده از پرسشنامه محقق

بنابراین، ها و مقطعی بودن پژوهش اشاره کرد. گردآوری داده
علمی سایر شود که این پژوهش بر روی اعضای هیأتپیشنهاد می

ها و حتی سایر شهرها انجام و نتایج آنها با هم مورد مقایسه دانشگاه
ا از هقرار گیرد. پیشنهاد پژوهشی دیگر اینکه برای گردآوری داده

ابزارهای دیگری به غیر از پرسشنامه استفاده شود که برای این 
ساختاریافته یا مشاهده استفاده کرد. توان از مصاحبه نیمهمیمنظور 

های مذکور بر روی افراد زیاد هم ها با روشالبته گردآوری داده
بر و پرهزینه است و هم نیاز به تخصص دارد. بسیار دشوار، زمان

های این مطالعه حاکی از وجود هشت عامل موثر )شناخت یافته
گذاری، اصالح و لی، اثربخشی، هدفخود، خودانگیزشی، خودکنتر

مداری و خودشکوفایی( برای خودرهبری اعضای تحول، اخالق
 توانعلمی بود. بنابراین، برای ارتقای خودرهبری در آنان میهیأت

شده فراهم کرد. برای های موثر شناساییزمینه را برای بهبود عامل
اخت وضعیت ها در جهت شنشود که دانشگاهاین منظور پیشنهاد می

علمی خود و تالش برای بهبود موجود خودرهبری در اعضای هیأت
و ارتقای آنها از مدل پژوهش حاضر بهره ببرند. پیشنهاد کاربردی 

 های آموزشیها کارگاهعلمی دانشگاهدیگر اینکه برای اعضای هیأت
های آن شامل شناخت خود، خودرهبری با تاکید بر مولفه

گذاری، اصالح و تحول، لی، اثربخشی، هدفخودانگیزشی، خودکنتر
 مداری و خودشکوفایی برگزار نمایند.اخالق
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 تقدیر و تشکر
های دولتی، آزاد اسالمی و پیام نور شهر کرج به از مسئوالن دانشگاه

علمی آنها که در دلیل همکاری با پژوهشگران و از اعضای هیأت
کمیل پژوهش حضور داشتند به دلیل شرکت در پژوهش و ت

 شود.ابزارهای پژوهش تشکر می
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