ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺧﻮدرﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد دادهﺑﻨﻴﺎد )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر(
ﻓﺮﺷﻴﺪ اﺻﻼﻧﻲ،1ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﻀﻮري،2ﻣﺠﺘﺒﻲ رﻓﻴﻌﻲ 3و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺴﻦ زاده
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ﭼﻜﻴﺪه
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻓ ّﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﻂ روشﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ،رﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎد
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻗﺪرتﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎﻧﻲ در آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﺪة ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرﻫﺒﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدرﻫﺒﺮي ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻠﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي رﻫﺒﺮي و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در دﻧﻴﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد ،راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ
اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻫﺒﺮد دادهﺑﻨﻴﺎد ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدرﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم
ﻧﻮر ﻣﻲﭘﺮدازد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ  20ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺘﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز ،ﻣﺤﻮري و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪة ﻣﺤﻮري ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ،ﺷﺨﺼﻴﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻋ ّﻠﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻇﻬﻮر ﺧﻮدرﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ؛ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ،ﭘﻴﺸﺮوي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ،ﻋﻮاﻣﻞ
زﻣﻴﻨﻪاي)ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻴﻢﻣﺤﻮري( و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ)ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺟﻮ
و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( رواﺑﻂ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي:
ﺧﻮدرﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرﻫﺒﺮ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،دادهﺑﻨﻴﺎد ،ﭘﻴﺎم ﻧﻮر.

____________________________
.١داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ،ﮔﺮاﻳﺶ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر .ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
.2داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر.اراك ،اﻳﺮان:ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:
hozoori@yahoo.com
.3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر.اراك ،اﻳﺮان.

.4داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان.
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خودرهبری 2برای اولین بار توسط مانز ) 1992 (7به

مقدمه
ف ن ّ او ر ی و رقابت جهانی  ،سازمان ها را به سمت
ساختارهای پویا و نامتمرکز سوق داده اند.عدم تمرکز در
قدرت سازمانی برای افراد سازمان ،در پذیرش هرچه
بیشتر مسئولیت ها  ،فرص ت ها یی را فراهم کرده است.
امروزه نیروی کار،نیازمند کار بامعناست.موضوعاتی مثل
توانمند سازی و خود مدیریتی در تیم ها ی کاری در
محتوای شغلی اهمیت پیدا کرده است.خودرهبران
مؤثر،عامالن

کاهش

مقاومت

در

برابر

تغییرات

سازمانی اند  .سازمان ها  ،کارکنان را به استقالل در
تصمیم گیری تشویق می کنند ؛ و همچنین از توانمندسازی،
خودرهبری کارکنان  ،انگیزش ،تسلط بر سرنوشت شرکت،
ابتکار ،هم هویتی با سازمان و طرح و برنامه های شان
حمایت می کنند  .سازمان ها  ،نتیجه و حاصل تفکرات و
تعامل همۀ اجزا ،به خصوص کارکنان می باشند  .امروزه

عنوان فرایند تأثیر بر خود به منظور ایجاد خود هدایتی و
خودانگیختگی برای عملکرد تعریف شد .خودرهبری
فرایندی است که طی آن افراد در راستای نیل به
خودهدایتی و خودانگیختگی الزم برای عمل،برخود تأ ثیر
می گذارند (هافتون،بنهام،نک و سینگ . )02219،اگر کسی نتواند
خود را رهبری کند،ن می توان د به آسانی دیگران را رهبری
کند.موفقیت در خودرهبری باعث تعادل ذهنی می شود و
در

ادامه

می توان

دیگران

را

نیز

رهبری

کرد (مایهانن . )0212 9،مدیران در آینده بی شک یک ویژگی
مشترک خواهند داشت:مهار ت ها ی خودرهبری خوب .در
سال های گذشته اهمیت خودرهبری مشهود بوده است.این
به علت سرعت تغییرات محیط کسب و کار و افزایش
الزاماتی مثل انعطاف پذیری  ،واکنش سریع  ،خالقیت و
مهار ت ها ی یادگیری

است ( .سیدانمانالکا ) 022512،

سازمان ها نیازمند تعداد زیادی از مدیران و رهبران

خودرهبری برای همۀ افراد مهم است؛ زیرا بدان

نیستند .زمانی که محیط غیرقابل پیش بین ی است  ،سازمان ها

وسیله می توان ند رضایت بخش تر و صحیح تر زندگی کنند.

نیازمند رهبرانی با ظرفیت فوق العاده برای هدایتند تا

عالوه بر این ،خودرهبری در سازمان ها نیز اهمیت

صالحیت و مح رّ ک های الزم را که منجر به نوآوری و

بسزایی دارد ؛ زیرا خودرهبران ،اساس اً افرادی با انگیزه،

عملکرد باال می شوند ،توسعه دهند.

مو لّ د و خل ّ اقن د .افراد خودرهبر ،بر آنچه می توان ند انجام

شمار روبه افزونی از نظریه های رهبری ،سبک رهبری
س نّ ت گرا را به چالش می کشند که از آن جمله می توان به
رهبری

تحولی

1

(باس

و

آولیو ) 1991 0،

و

رهبری

توزیعی(3پرس  )0221 1،اشاره کرد  .با وجود شمار قابل توجه
نظریه ه ای رهبری سازگار با شرایط سازمان ها ی امروز،
اکثرمحققان با این امر موافقند که رهبری مؤثر با اثربخش

دهند تا بهترین باشند  ،تمرکز می کنند  .فرد خودرهبر،
خودخواه نیست ؛ حتی وظایف خود را نسبت به زندگی و
اهداف دیگران هم نادیده نمی گیرد ،بلکه همدلی و تالش
برای کمک به مردم را نیز سرلوح ۀ کار خود قرار
می دهد( .برایانت و کازان ) 09 ، 0213:12 11،

هافتون  ،بنهام  ،نک و سینگ (  )0221:107بیان می کنند :

بودن فرد آغاز می شود .رهبران اثربخش به طور مداوم از

خودرهبربودن و حفظ این ویژگی ،شاید در ظاهر

طریق شناخت و تفکر در خود ،در جستجوی راه ها یی

فردگرایانه باشد ،ولی سازمان ها یی که مشوّ ق افراد در این

برای بهبود خود و سازمان شان

می باشند( .کوز

و

زمینه اند نیز از این امر نفع می برند.

پونسر ) 02225،

____________________________
1. Transformational Leadership
2. Bass and Avolio
3. Shared Leadership
4. Pearce
5. Kouzes & Posner

____________________________
6. Self Leadership
7. Manz
8. Houghton, Bonham, Neck and Singh
9. Myohanen
10.Sydanmaanlakka
11. Bryant & Kazan
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دربار ۀ سازمان ها ی یادگیرنده ،نادیده گرفتن این اصل

دستیابی به چارچوبی که به توسعۀ عملکرد دانشگاه

به معنای از دست دادن قطعه ای از پازل موفقیت و

پیام نور کمک کند،مستلزم مطالعه ،توصیف و تبیین

پیشرفت تلقی می شود .

وضعیت موجود مدیریت و رهبری در مراکز و واحدهای

تحقیقات نشان داده اند که خودرهبری مؤثر ،منجر به
رضایت

مدیریت

شغلی،عملکرد ،خودکار ا مدی،

کیفیت ،کاهش استر س شغلی ،افزایش انگیزش و
توانمند سازی کارکنان و ...می شود .

دانشگاه پیام نور و شناسایی رو ابطی است که می توان د در
بهبود آنها تأثیرگذار باشد.
با توجه به آنچه گفته شد ،توجه به خودرهبری و
بررسی آن در دانشگاه پیام نور امری ضروری به نظر

خودرهبری می توان د پاسخ گوی چال ش ها یی باشد که
سازمان ها قرن  01از جمله سازمان ها ی آموزشی  ،با آنها
مواجهند .بنابراین  ،مسئلۀ اساسی این است که بسیاری از
مؤسسات آموزش عالی فاقد یک چارچوب سیستماتیک
هستند که به آنها اجازه بدهد تا به طور مؤثری تغییرات

می رسد  .در حال حاضر ،دانشگاه پیام نور از شرایط خرد و
کالن ،علل ،کن ش ها و پیامدهای خودرهبری مطلع
نیست.به دلیل اهمیت موضوع و اینکه تا کنون مطالع ۀ
1

مستقلی به بررسی خودرهبری سازمانی نپرداخته است،
محق قان قصد دار ن د خأل مزبور را پر ک ن ند.

را مدیریت و رشد کارکنان خود را تشویق کنند و به
نتایج مثبت دست یابند.دستیابی به چنین چارچوبی ،
مستلزم مط العه ،تو صیف و تبیین وضعیت موجود

مبانی نظری

دانشگا ه ها و نوع رهبری آنها ست  .کار با معنا ،الزم ۀ

نظری ه ها ی یادگیری اجتماعی ،شناخت اجتماعی و

مانند

انگیزش درونی  ،به عنوان اساس و پایۀ خودرهبری معرفی

سرنوشت

شده اند .اساس نظری ۀ یادگیری اجتماعی ،وحدت

سازمان ،هم هویتی با طرح و برنامه ها  ،حتی با درک

ارزیابی شناختی با اتفاقات محیطی آن به عنوان عوامل

کارکنان

دانشگا ه ها ست.امروزه

خودرهبری،استقالل،

انگیزش،

موضوعاتی
تسلط

بر

اهمیت شان ،توسط بسیاری از مدیران دانشگاه ها دنبال
نمی شوند  .تمرکز در تصمیم گیری ها،وابسته سازی بیش از
حد کارکنان به مقامات ،رسمیت باال و ، ...توانمندسازی،
بهره وری  ،خالقیت و نوآوری را در دانشگا ه ها تهدید
می کند .همچنین ،در بسیاری از دانشگاه ها  ،تا زمانی که از
قدرت گرایی و خودفرمانی حمایت می شود و از این رو یّ ه
سود می برند ،به طور اجتناب ناپذیری ،برای بروز
رفتارهای خودرهبری  ،جسارتی مشاهده نخواهد شد .این
فضا ،کارکنان را به سمتی می برد که همیشه از شکست
می ترسند.در این فضای ترس محور ،مدیران طبق معمول،
سبک رهبری دستور و نظارت را برمی گزینند و دائماً به

تعیین کنند ۀ رفتار انسان

است( .باندورا ) 1977 0،

خودرهبری راهی است برای همکاری و تعامل با
دنیای اطراف ؛ بدین شکل که در وهل ۀ نخست نسبت به
خودمان مسئولیت پذیر شویم و در بهترین حالت ،بتوانیم
این روحیه را به دیگران منتقل کنیم تا آنها نیز بتوانند به
خودرهبری برسند و در قبال کارهایشان پاسخگو و
مسئولیت پذیر باشند .خودرهبری  ،تمرینی آگاهانه است که
بر افکار ،رفتار و احساس مان تأثیر می گذارد و ما را به
هدف های مان نز دیک تر می کند  .خودرهبری از خودشناسی
نش ئت

می گیرد ( .برایانت و کازان) 0213 ،

کارکنان خود می گویند چگونه فکر و عمل کنند .در
فرهنگ خودرهبری  ،عکس این قضیه رواج دارد.

____________________________
1. Organizational Self Leadership
2. Bandura
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مانز(  ) 1992وضوح خودرهبری از خودمدیریتی را با

معنا داری و جود دارد و مهم ترین راهبرد خودرهبری در

طرح سه س ؤال چه،چرا و چ گونه روشن کر د .او

پیش بینی خالقیت را راهبرد تفکر سازنده معرفی می کنند .

خودمدیریتی را به صورت ذ ی ل تعریف کرد :

روس )0213 (11الگویی مفهومی از درک فرایند

«یک فرایند خو د نفوذی و مجموعه استراتژی ها یی

توسع ۀ خودرهبری برای ارتقای رشد رهبری فردی ارائه
13

10

است که مشخص می نماید چ گونه کار اجراشد ه تا

داد .براساس الگو  ،عزت نفس و خودانگارگی مثبت،

نمایی م .

منجر به اعتماد به نفس در شخص می شود ؛ اعتماد به

خودمدیریتی  ،تمایل دارد تا به انگیزه های خارج ی استناد

نفس منجر به نگرش مثبت می شود و فرد با نگرش مثبت،

کرده  ،بر رفتار متمرکز شود ».

خودانگیزش می شود .

استانداردها

و

را

مقاصدبیرونی

بر آ ورده

متناوبا ً ،او خودرهبری را ب ه صورت زیر توصیف
می کن د :

شخصیت و رفتارهای رهبر بر خودرهبری معلمان »  ،نتیجه

« فرایند خودنفوذی و مجموعه استراتژ ی ها یی که نشان
می دهد چه کاری ( استانداردها،مقاصد) ،چرا ( تجزیه و
تحلیل استراتژی) و چ گونه انجام می شود ».

تأثیر قرار می دهن د .نیروهای مؤثر بر خودرهبری در سطح
فردی  ،شامل پاداش طبیعی  1،خودرهبری تفکر 0،تنظیم
هیجان

(مانز 1992 ،؛ نک و مانز  ، ) 0227 1،شخصیت (مانز 1992 ،؛
5

2

و همکاران ، )02119،

توانمند سازی

یوهو ، ) 02259،

آ موزش

رهبری،رهبری

مشارکت ی

تحو ل ّی ،اندرسون 11و همکاران(  ،)0211خودرهبری را به
عنوان عاملی که به صورت میانجی رابطۀ بین رهبری
تحو ل ّی و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد ،
نشان دادند.
تحقیقات ،تأثیرات مثبت خودرهبری را بر نت ایج کار

رهبری (اندرسون

مشخص کرده است .بیردی و همکاران ،)0229 (15افزایش

و

خودکنترلی فردی را یکی از م ؤ ثرترین روش ها برای

رهبری (هاوتون

خودرهبری ،

توانمندسازی

عوامل

اثرگذار فرهنگی

و

شخصیتی ،با خودرهبری مرتبط اند .

7

نک و مانز 0227 ،؛ مارشال وهمکاران  0210 ،؛ کازان  1999 ،؛ زی ،

 0210؛ هاوتون ،بنهام ،نک و سینگ، ) 0221 ،سبک

گرفتند که خودباوری و پیروی از وجدان به عنوان ویژگی

در تحقیقی با عنوان ارتباط بین خودرهبری و رهبری

نیروهای ی در سطح فردی و تیم ی  ،خودرهبری را تحت

3

مارشال و همکاران(  ) 0210در تحقیقی با عنوان « تأثیر

است ( .استوارت ،کورت رایت و مانز ) 0211 12،

آقابابایی  ،هویدا  ،سیادت و رحیمی(  ) 1392در تحلیل

بهبود بهره وری کارکنان عنوان می کنند .
برای مجزاکردن ت أثیر ات کنترل رفتار کارکنان  ،تعدادی
مطالعه در رابطه با چگونگی نفوذ آ موزش خودرهبری
برکارکنان انجام شد .این

مطالعات (فرایان و گرینگر  0222 12،؛

راهبرد ها ی خودرهبری و رابط ۀ آن با خالقیت بین اعضای

فرایان و التهام ،

علمی دانشگاه علم و صنعت  ،استدالل کردند که بین

فرایان 1999 ،؛ نک و مانز )1992 ،خودرهبری را به عنوان

راهبرد ها ی خودرهبری و خالقیت  ،رابط ۀ مثبت و

مجموعه راهبرد های کنترل در نظر گرفتند که می توان

____________________________
1. Natural Reward
2. Thought Self-Leadership
3. Emotion Regulation
4. Neck & Manz
5. Marshal et al.
6. Kazan
7. Zyi
8.Andressen,Konradt and Neck
9. Yoho
10. Stewart, Courtright and Manz

17

 1997؛ گودات و بریگهام ،

19

 1999؛ التهام و

برای افزایش تمرین خودرهبری و متعاقب اً بهره وری

____________________________
11. Ross
12. Self-Esteem
13. Self-Concept
14. Andressen
15. Birdi et al.
16. Frayne and Geringer
17. Frayne and Latham
18. Godat and Brigham
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کارکنان  ،آموزش داد .خودرهبری منجر به موفقیت
شغلی (مورفی و انشر  0221 1،؛ راب و همکاران ، ) 0227 0،
خالقیت

و

نوآوری(تاستان  0213 3،؛

کونتیرو  0229 4،؛ نک،

دیلیلو

و

کورال

هاوتون ) 0222 5،

و فرهنگ سازمانی(تاتا و پراساد ،
همکاران ،

11

13

04

 0221؛ اسپریتزر و

 1999؛کوهن و همکاران  ) 1992 15،و ج و ّ

و

سازمانی(سیبرت ،سیلو ر و راندولف  ) 0221 12،می باشند.

و

تأثیرات خودرهبری بر نتایج عملکرد در سطح تیم

عملکرد شغلی(فارتنر ،روتمن و ساچز  ) 0213 6،می شود.

روشن نیست .از جنب ۀ مثبت ،اتخاذ خودرهبری در

در

تیم ها  ،در بعضی از مطالعات در مقایسه با مدیریت

مطالع ه ها یشان تأثیر خودرهبری را بر رفتارهای

تیم ها ی س ن ّ تی به بهبود بهره وری و خالقیت کمک

نوآورانه بررسی کرده اند .نتایج این مطالع ه ها  ،حاکی از

می کند (استوارت،

 0211؛

آن بود که راهبرد ها ی خودرهبری رابطه ای مثبت و

استوارت و بریک  0222 17،؛ کوهن و لدفورد  1991 19،؛

معن ا دار با نوآوری افراد دارد.

دی دریو و وست  0221 19،؛ کرکمن و روزن  .) 1999 02،اما

تاستان( ) 0213

و

کورال

و

کونتیرو( ) 0229

خودرهبری در سطح تیم ها نیز مورد توجه واقع شده
است.ریش ه ها ی خودنفوذی سطح تیم می توان د تا
طراحی نظریاتی مانند نظری ۀ ویژگ ی ها ی شغلی و
سیستم های فنی  -اجتماعی دنبال شود.
نیروهای مؤثر بر تیم خودرهبر ،شامل ترکیب
تیم  ،ویژگ ی ها ی شغل  ،فرایند های تیمی  ،رهبری بیرونی
وسیستم های پاداش و ارزیابی عملکرد( 7استوارت،
کورت

رایت

و

مانز،

، ) 0211

رهبری

سبک

8

توانمندساز( نک ،استوارت و مانز  ، ) 1995 ،مدیریت
تعارض( بهفر،پترسون،مانیکس

و

ترو چ یم ،

9

کورت

رایت

مانز،

و

مطالعات دیگر ،چنین تصویر امیدبخش جهانی را در
خصوص تأثیرات خودرهبری تیمی
تیمی

به

تصویر

نمی کشد.

01

بر نتایج عملکرد

برای

دی

نمونه،

وارو ) 0222 ( 00دریافت که تیم ها یی با سرپرستی دقیق،
خروجی معادل با تیم ها یی با کنترل داخلی باال دارند.
بعالوه ،فراتحلیلی که توسط کومبز ،لیو ،هال و
کچن ) 0222 ( 03انجام شد ،نشان داد که ارتباط ضعیفی
بین تیم ها ی خودرهبر و عملکرد سازمانی وجود دارد.
هدف غایی از انجام این پژوهش ،خلق نظر یه ا ی
داده بنیاد دربار ۀ خودرهبری سازمانی در دانشگاه پیام

 0229؛النگفرد  0227 12،؛پ السون  ،واجی و مانز ) 0229 ،

نور است.

از غالب ترین نیروهای بررسی شده در سطح تیم ی

بر این اساس  ،پرس ش ها ی ذ ی ل مطرح می شود :

می باشند .الوی ) 0229 ( 10در تحقیق خود به این نتیجه

 . 1الگوی خودرهبری سازمانی در دانشگاه پیام

رسید که آموزش تیم ،بهبود روابط تیمی و عدم تمرکز

نور چگونه است ؟

11

در تصمیم گیری ،خودرهبری در تیم را بهبود می بخشد.
دیگر عوامل اثرگذار بر خودرهبری تیمی ،نظیر ساختار

____________________________
1. Murphy and Ensher
2. Raabe, Frese and Beehr
3. Tastan
4. Curral and Quinteiro
5. Neck, DiLiello and Houghton
6. Furtner,Rauthmann and Sachse
7. Performance Evaluation/Reward Systems
8 Neck , Stewart and Manz
9. Behfar, Peterson, Mannix and Trochim
10. Langfred
11. Paulson, Wajdi and Manz
12. Elloy

 . 0عناصرتشکیل دهنده ،

پدید ۀ محوری،راهبرد،

شرایط

مداخله گر  ،بستر و پیامدها) فرایند مزبور کدامند؟

____________________________
13. Tata and Prasad
14. Spreitzer et al.
15. Cohen et al.
16. Seibert, Silver and Randolph
17. Stewart and Barrick
18. Cohen and Ledford
19. DeDreu and West
20. Kirkman and Rosen
21. Team Self-Leadership
22. DeVaro
23. Combs, Liu, Hall and Ketchen
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 . 3قضایا و فرضی ه ها ی مربوط به این فرایند کدامند ؟

در این پژوهش 02 ،نفر از اعضای هیئت
علمی( هشت نفر استادیار 12 ،نفر دانشیار  ،دو نفر استاد
در رشت ه ها ی علوم تربیتی،روان شناسی ومدیریت)

روش شناسی تحقیق
ر اهبرد

استفاده

مورد

دانشگاه پیام نور برای انجام مصاحبه در نظر گرفته
در

این

نظری ۀ

پژوهش ،

مفهوم سازی داده بنیاد 1است.خردمای ۀ استفاده از این
راهبرد ،به کاربری آن بازمی گردد .ر اهبرد پژوهشی
داده بنیاد  ،روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه ای
است که در سطحی گسترده ،به تبیین فرایند کنش یا
کنش

متقابل

موضوعی

با

مشخص

هویت

می پردازد (کرسول  . ) 0220 0،ابزارگردآوری داد ه ها در این
پژوهش ،مصاحب ۀ عمیق و نیمه ساختاریافته بود که
باطرح پرس ش ها یی ،بین  32تا  102دقیقه انجام شد .ابتدا
چارچوب مصاحبه  ،شامل مع ارفه ،بیان علت مصاحب ه و
تعریفی کلی از خودرهبری ارائه ،سپس س ؤ ال های

شدند  .از مصاحبه هشتم به بعد تکرار در اطالعات
مشاهده شد.برای اطمینان ،مصاحبه با  10نفر دیگر از
اعضای هیئت علمی ادامه یافت .تکرار در داد ه ها ،
بیانگر اشباع نظری 1بود.

تجزیه و تحلیل و کدگذاری داد ه ها
در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اطلس ، 5تحلیل
کیفی داد ه ها در سه مرحل ۀ کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی 2صورت گ رفت و در نهایت ،تصویری عینی از
نظریه خلق شده ارائه ش د.
الف) کدگذاری باز

تحقیق بر اساس ساختار طراحی شده از مصاحبه شونده

کدگذاری باز مستلزم پرسیدن سؤاالت و انجام

پرسیده شد .ساختار پایه ای مصاحبه شامل پرس ش ها ی

مقایس ه ها ست .داد ه ها ابتدا از طریق پرسیدن سؤاالت

ذ ی ل بود :گام های خودرهبری سازمانی در دانشگاه

ساده ای نظیر چه ،که ،چگونه ،چقدر و ، ...تجزیه و

چیست؟ضرور ت ها ی خودرهبری سازمانی در دانشگاه

تفکیک می شوند (دانایی فرد و همکاران. ) 1399 ،در این

چیست؟چه بستر یا عواملی بر خودرهبری سازمانی در

مرحله ،مفاهیم شناسایی و برحس ب خصوصیات و

دانشگاه مؤثر است؟عوامل مداخله گر (شرایط عام) در

ابعادشان بسط داده شد ند  .جدول  1گویای شکل گیری

خودرهبری

سازمانی

چه

می باشند؟

پیامدهای

مفاهیم است .

خودرهبری سازمانی در دانشگاه چه می باشند؟
در این تحقیق ،نمونه گیری به صورت نظری 3انجام
شد  .در نمونه گیری نظری  ،از رویدادها نمونه گیری
می شود نه لزوم ا ً از افراد؛ اگر به سراغ افراد می رویم
برای کاوش رویدادهاست .اگرچه قاعد ۀ خاصی برای
حجم نمونه در راهبرد داده بنیاد وجود ندارد ،ولی برای
گرو ه ها ی همگون 2 ،تا  9واحد و برای گرو ه ها ی
ناهمگون ،

10

تا

02

واحد

پیشنهاد

شده

است ( .هومن) 1399:90 ،

____________________________
1. Ground Theory
2. Cresswell
3. Theoretical Sampling

____________________________
4. Theoretical Saturation
5. Atlas
6. Open, Axial, and Selective Coding
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جدول.1شکلگیری مفاهیم (کدگذاری باز)
مفهوم

طبقه فرعی

تشویق و ترغیب کارکنان در حل مسائل و مشکالت حوزه کاریشان؛
در نظر گرفتن وظایف چالشی جهت انجام برای کارکنان؛
رفتار محترمانه ،سازنده و بزرگمنشانه باکارکنان؛

سبک رهبری

اجرای هدفمند کنترل و نظارت.
تحمل انتقاد دیگران ،راستگویی و رفتار صادقانه با همکاران ،حس کنجکاوی نسبت به مسائل ،لذت از تغییر ،وجود
ایدهها ی عالی در ذهن ،احساس آرامش در اغلب اوقات ،رفتار مؤدبانه با کارکنان ،همدلی با احساسات دیگران ،احساس
رضایت و راحتی در کنار همکاران ،بحث و تبادل نظر با همکاران ،آمادگی همیشگی برای انجام دادن کارها ،انجام به

شخصیت

موقع امور روزمره.
دسترسی سریع و آسان به اطالعات درباره اقدامات و رویّههای سازمان؛
تسهیم اطالعات مرتبط با سازمان بین کارکنان؛
روابط صمیمی و خوب بین کارکنان؛
نقش پر رنگ ،تعاملی و همکارگونه سازمان در سطح شهرستان و منطقه؛

ارتباطات سازمانی
اثربخش

همکاری و مشارکت سازمان با سایر مراکز،واحدها و ستاد استان برای پیشبرد اهداف کالن دانشگاه پیام نور.
باور کردن کارکنان به طور متقابل؛
اعتماد به توانایی ،کارامدی و شایستگیهای کارکنان جهت خوب انجام دادن کارها.

اعتماد به نفس سازمانی

تشویق تعهد و احساس تکلیف در کارکنان؛
ایجاد محیطی همکارگونه و مشارکتی؛
حل مسائل مرتبط باکار و پیدا کردن راه حل مسائل توسط کارکنان؛

فرهنگ سازمانی

پیش قدمی کارمند در چارچوب مقررات سازمان برای انجام کارهای محوله.
برخورداری کارکنان از استقالل و آزادی عمل کافی برای انجام کارها؛
اعطای اختیارات الزم برای انجام کارها به کارکنان؛
مشخص و واضح بودن مسئولیت همۀ کارکنان؛

جوّ سازمانی

مسئولیتپذیری فعالیتهای سازمان توسط کارکنان.
ارائۀ تصویر مشترک و روشن از مسیر سازمان برای کارکنان؛
دانش کافی کارکنان از چشمانداز ،مأموریت ،ارزشها و اهداف سازمان؛
سازگاری فعالیت و وظایف کارکنان با ارزشهای سازمان.

ارزشها و چشمانداز
سازمانی

وجود قوانین مکتوب در سازمان؛
وجود شرح شغل مکتوب در سازمان؛
تصمیمگیری در خصوص برنامههای اساسی سازمان با نظرخواهی از همۀ کارکنان؛

ساختار سازمانی

کنترل تصمیمات اخذشده توسط کارکنان،مستقیماً توسط مقامات باال.
بررسی مداوم نحوۀ انجام دادن کارها و پیشرفت برنامههای سازمان؛
مشارکت مستمر همۀ افراد مرتبط ،اعم از کارکنان اداری ،علمی و دانشجویان در امر ارزیابی سازمان؛
تشویق فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با ارزیابی درونی سازمان؛
ارزیابی باورها و مفروضات در سازمان؛
تجسّم نحوۀ انجام کارها قبل از شروع به کار؛
در نظر گرفتن مسائل و مشکالت سازمان به عنوان یک تهدید؛
وضع اهداف چالشی ،ویژه و دستیافتنی در سازمان؛
تفکر ،بحث و تبادل نظر در خصوص اهداف سازمان؛

خودرهبری سازمانی
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فعالیت و انجام وظایف توسط کارکنان در راستای اهداف مشترک وضعشده؛
تالش سخت کوشانه و هوشمندانه و تشویق کارکنان بر بهبودعملکردشان نسبت به گذشته؛
در نظر گرفتن موفقیتها و عملکرد مطلوب سازمان ،به عنوان عامل حرکت و انگیزش کارکنان.
تعدیل نظرات کارکنان،زمانی که در مباحث و فعالیتهای مرتبط با سازمان به توافق نمیرسند؛
همکاری کارکنان در سازمان،برای ایجاد راه حل مسائل و اختالفها؛
وجود اختالف و تضاد چالشی بین همکاران؛
تالش کارکنان مبنی بر دراولویت قرار دادن خواستههای دیگران؛

مدیریت تعارض سازمانی

جلوگیری از بحث در خصوص موضوعات موجد تعارض؛
وجود وابستگی زیاد بین کارکنان.
تفکر جمعی کارکنان در واحدهای کاری ،جهت برنامهریزی فعالیتهای آینده سازمان؛
وجود تفکر تیممحور ،دربارۀ انجام فعالیتهای سازمان؛
انجام فعالیتهای اساسی سازمان ،به خصوص در حیطۀ آموزش (مانند برگزاری امتحانات) به طور تیمی؛
استفاده از ظرفیتهاو تخصص کارکنان اداری و علمی به طور جمعی ،در پیشبرد اهداف سازمان؛

تیممحوری

پیامدهای مثبت برنامههایی که به طور تیمی انجام میشوند؛
احساس رضایت همکاران از انجام کارهای تیمی؛
موفقیت بیشتر در کارهای تیمی.
انتصاب و ارتقای کارکنان در سازمان بر پایۀ شایستگی و سیاست بهگزینی؛
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان بر مبنای شایستگی ،قانونمند و عادالنه؛
ارزیابی عملکرد کارکنان به طور منطقی ،هدف مند و متناسب با سهم آنها در موفقیت سازمان؛
قدردانی از عملکردهای ارزنده و برجستۀ کارکنان؛
وجود نظام ارزیابی آمیخته(کمّی و کیفی)در سازمان؛
دریافت پاداش در سازمان بر طبق عملکرد شغلی؛
ارزیابی و شناسایی نیروهای مستعد در موفقیت سازمان؛

مدیریت استعدادو منابع
انسانی

فراهمآوردن زمینۀ بروز خالقیت و نوآوری نیروهای مستعد؛
ارائۀبازخورد و ایفای نقش مربیگری سازمان،به نیروهای مستعد خود؛
فراهم آوردن امکان آموزش ،زمان و بودجۀ کافی جهت توسعه و ظرفیتسازی در نیروهای مستعد؛
استفاده از تجربیات و فعالیت اساتید متخصص و برجستۀ بیرونی.
اجازۀ سازمان به کارکنان برای ارائه و آزمودن ایدههای جدید؛
تشویق در بکارگیری رویکردهای جدید برای حل مسائل؛
توانایی کارکنان در برخورد صحیح با مسائل جدید؛
توان سازمان در حمایت از دانشجویان خالق و مستعد ،جهت ثبت ایدههایشان در قالب طرحهای نو و اختراع؛

پویایی سازمانی

الهامبخشی همۀ کارکنان جهت تفکر دربارۀبرنامههای سازمان به شیوهای جدید؛
اثربخشی دورههای کارآفرینی در سازمان برای افراد؛
نقش پررنگ مرکز کارآفرینی موجود در سازمان به ایجاد کسب و کار دانشجویان.
توان ایجاد محیطی رقابتی و موفقیتهای رقابتی توسط کارکنان و دانشجویان در همۀ زمینهها اعم از آموزشی،
پژوهشی،ورزشی و  ...با سایر مراکز و واحدها؛
موفقیت سازمان بر مبنای ارائۀ منحصر به فردترین خدمات(آموزش برای همه،همه جا ،وهمیشه)و پیشروی در برقراری
سیستم آموزشی منعطف برای داوطلبان؛
کسب موفقیتها ی زیاد با تکیه بر کارکنان خود در گسترش علم و دانش و حتی تولید دانش؛
ارتقای کیفی و کمّی سازمان بر اساس توسعۀ تولیدات علمی و مراکز رشد و دانشبنیان.

پیشروی سازمانی
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تالش مضاعف در سازمان برای انجام کارها؛
بهرهوری سازمانی

انجام فعالیتهابه طور مؤثر و مفید در سازمان؛
کسب مهارتهای الزم توسط کارکنان برای انجام کارها.

 .1کنشهای خودرهبری سازمانی :راهبردها

ب)کدگذاری محوری
پس از کدگذاری باز ،در کدگذاری محوری ،ابتدا

کنشهای خودرهبری سازمانی که بیانگر تعامالت و

پدیدۀمحوری(1اعتماد به نفس سازمانی )0پژوهش ،بر اساس

فعالیتهاییاند که در واکنش به پدیدۀمحوری و تحت تأثیر

تحقیق(روس0213 ،؛ برایانت

شرایط مداخلهگر و عوامل زمینهای اتخاذ میشوند ،شامل

و کازان)0213،تعیین شد .سپس مقولهها(طبقههای فرعی) شامل

راهبردهای «خودنگری سازمانی»« ،7الگوی تفکر ،اعتقادات و

تأکید مصاحبهشوندگان ومبانی نظری

شرایط علّی( 3چه عواملی منجر به ایجاد پدیدۀمحوری

مفروضات

میشوند)؛ کنشهای خودرهبری سازمانی(اقداماتی که در پاسخ

«خودانگیزشی سازمانی» 9است.

به پدیدۀمحوری حاصل میشود)؛ شرایط مداخلهگر(1شرایط
عام مؤثر در راهبردها)؛ شرایط زمینهای(5شرایط خاص مؤثر در
راهبردها) و پیامدها(2ستادههایی که ناشی از استفاده از
راهبردها هستند) شناسایی شدند .مقولههای شناساییشده به
شرح ذیل عبارتند از

سازمانی»،

«خودهدفگذاری

سازمانی»

9

و

 .4عوامل زمینهای
این شرایط را مجموعهای از متغیّرها و مقولههای خاص تشکیل
میدهند که با شرایط عام(عوامل مداخلهگر) برخودرهبری
سازمانی تأثیر میگذارند .این شرایط عبارتند از« :مدیریت
تعارض»« ،مدیریت استعداد و منابع انسانی» و «کارتیمی».

 .1پدیدۀ(مقوله)محوری
پدیدۀمحوری همان برچسب مفهومی است که در تحقیق
درنظرگرفته میشود .پس از جمعآوری و تحلیل دادهها در
مرحلۀ کدگذاری باز ،براساس تمرکز مصاحبهشوندگان و
بررسی ادبیات تحقیق ،مقولۀ«اعتماد به نفس سازمانی» به عنوان
پدیده یا مقولۀ محوری انتخاب شد.
 .2شرایط علّی
این شرایط باعث ایجاد و توسعۀپدیدۀمحوری میشوند .به
استناد یافتههای حاصل از مصاحبههای انجامشده با
مشارکتکنندگان ،سه مقولۀ«سبک رهبری»« ،ویژگیهای
شخصیتی» و «ارتباطات سازمانی اثربخش» ،به عنوان شرایط

 .5شرایط مداخلهگر
در این بررسی ،شرایط مداخلهگر ،شرایط عامی قلمداد شدهاند
که همراه با عوامل زمینهای ،کنش خودرهبری سازمانی را تحت
تأثیر قرار میدهند.در الگوی معرفیشده این شرایط شامل
«فرهنگ سازمانی»« ،جو سازمانی»« ،ساختار سازمانی»،
«ارزشها و چشمانداز سازمانی» میباشد.
 .6پیامدها
برخی از مقولهها ،پیامدها و نتایج اجرای کنش خودرهبری
سازمانی میباشند.بر اساس دادههای گردآوریشده ،خودرهبری
سازمانی

موجب

پیامدهای«پویایی

سازمانی»«12،پیشروی

علّی خودرهبری سازمانی شناسایی شدند.

____________________________
1. Core Category
2. Organizational Self-Confidence
3. Cacual Conditions
4. Intervening Conditions
5. Context Conditions
6. Consequences

____________________________
7. Organizational Self-Knowledge
8. Organizational Self-Goal-Setting
9. Organizational Self-Motivation
10. Organizational Dynamic
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«بهرهوری

سازمانی»0میشود.

شکل،1الگوی

خودرهبری سازمانی را به تصویر میکشد.

وجدان در کارکنان ،عملکرد بهتر فرد و سازمان را در پی
خواهد داشت .ضمن آنکه سیستم ارتباطی مناسب ،الزمۀ یک
سازمان خودرهبر است .مشخص بودن راههای ارتباطی و

ج)کدگذاری انتخابی

در مرحلۀ انتهایی(کدگذاری انتخابی) ،محققان با در نظر گرفتن
الگو ،قضایایی(یا فرضیههایی)که مقولهها را به هم مرتبط
میکند ،ساختند .به منظور شناخت فرایند استخراج الگو و
روش کدگذاریها ،نمونهای از مصاحبههای انجامشده جهت
شکلگیری کدها ،مفاهیم و مقولههای سبک رهبری در جدول
 0نشان داده شده است.

اطالعاتی در سازمان و نحوۀ گردش این اطالعات ،پاسخگویی
هر چه بهتر و سریعتر سازمان به محیط را سبب خواهد شد.
ضمن آنکه در هزینه و زمان ارزشمند سازمان ،صرفهجویی
میشود .ایجاد یک سیستم ارتباطی که همۀ کارکنان بتوانند به
اطالعات مورد نیاز در خصوص برنامههای سازمان دسترسی
داشته و این اطالعات را باهم تسهیم کنند ،میتواند محیطی
همکارگونه ایجاد کند .همچنین سیاست سازمان خودرهبر،

بحث

توجه به جلب حمایت محیط است؛ به طوری که بیشترین

پس از مراحل سهگانۀ تحلیل و کدگذاری ،در پاسخ به سؤال
اصلی پژوهش ،نظریۀ خودرهبری سازمانی به شرح ذیل ارائه
میشود.

منابع و منافع را برای سازمان داشته باشد .همکاری و مشارکت
دانشگاه در محیط خود با سازمانهای شهرستان ،استان و ...
جهت جلب توجه آنها برای جذب بیشتر منابع و منافع ،از قبیل
جذب رشتههای بهتر و بیشتر ،ایجاد مقاطع تحصیالت تکمیلی

نظریۀ خودرهبری سازمانی

در رشتههای متنوع و گسترش عمرانی دانشگاه باید در دستور

منابع انسانی توانمند و دارای انگیزه ،مهمترین منبع چابکی در

کار قرار گیرد .این شرایط سبب شکلگیری اعتماد به نفس

سازمان محسوب میشوند .خودرهبری فردی پایهای برای

سازمانی میشود که به عنوان مقولهمحوری الگو مطرح شده

خودرهبری تیمی است که در نهایت ،به خودرهبری سازمانی

است .منظور از اعتماد به نفس سازمانی در این بررسی ،حالتی

منجر میشود .به دیگر سخن؛ میتوان ادعا کرد که «هر فردی،

است از اعتماد ،قضاوت و قدرت سازمان دربارۀ شایستگیها و

سازوکاری برای خودرهبری دارد .سازمان نیزکه متشکّل از

تواناییهای کارکنان ارزشمند خود .کنش خودرهبری سازمانی

افراد است،سازوکاری برای خودرهبری دارد».

از طریق خودنگری سازمانی ،الگوی اعتقاد و تفکّر سازمانی،

مؤلفههای سبک رهبری،شخصیت کارکنان و ارتباطات
اثربخش سازمانی ،از طریق پدیدۀمحوری(اعتماد به نفس
سازمانی) ،کنش خودرهبری سازمانی را شکل میدهند.سبک
رهبری توانمندساز ،کارکنان را تقویت کرده ،به آنها اجازه
میدهد تا تأثیر بر کارهای خود را تمرین ،در فرایند مدیریت
مشارکت و تا حد قابل قبولی رهبر شوند .از طرف دیگر ،برای
ایجاد یک سازمان خودرهبر ،نیازمند افرادی با ویژگیهای
شخصیتی مناسب هستیم.بعضی از افراد با تیپهای شخصیتی
خاص نسبت به افراد دیگر ،بیشتر در خودرهبری درگیر
میشوند .سطوح باالتری از صداقت ،برونگرایی و پیروی

____________________________
1. Organizational Excellence
2. Organizational Productivity

خودهدفگذاری سازمانی و خودانگیزشی سازمانی تجلی
مییابد .مدیریت تعارض ،سیستم مدیریت استعداد و منابع
انسانی مطلوب و تیممحوری ،زمینه و بستری خاص برای
خودرهبری سازمانی فراهم میآورند .همچنین شرایط
مداخلهگر از جمله :فرهنگ سازمانی ،جوّ سازمانی ،ساختار
سازمانی معتدل و ارزشها و چشمانداز سازمانی ،بستری عام را
برای ایجاد خودرهبری سازمانی پدید میآورند .سرانجام ،اتخاذ
کنشهای خودرهبری سازمانی ،منجر به پویایی سازمانی
(خالقیت،

نوآوری و کارآفرینی) ،پیشروی سازمانی

(رقابتپذیری و تولید و توسعۀ علم و دانش) و بهرهوری
سازمانی(اثربخشی ،کارآمدی و توانمندسازی سازمانی) را به
دنبال خواهد داشت.
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عوامل بستر یا زمینهای:
* مدیریت تعارض
* تیممحوری
* مدیریت استعداد و منابع انسانی
کنش خودرهبری
شرایط علّی:
* سبک رهبری

پدیدۀمحوری :

* شخصیت

اعتماد به نفس

* ارتباطات سازمانی

سازمانی

اثربخش

سازمانی(استراتژی یا
راهبردها):
* خودنگری سازمانی
* الگوی تفکر ،اعتقادات و
مفروضات سازمانی

پیامدها:
* پویایی سازمانی
* پیشروی سازمانی
* بهرهوری سازمانی

* خودانگیزشی سازمانی
* خودهدفگذاری سازمانی

عوامل مداخلهگر(شرایط عام):
* فرهنگ سازمانی
* ساختار سازمانی
* جو سازمانی
* ارزشها و چشمانداز سازمانی
شکل  .1الگوی خودرهبری سازمانی (کدگذاری محوری)

جدول .2نمونهای از مصاحبههای انجامشده جهت شکلگیری مقوله فرعی سبک رهبری
متن
سبک رهبری حمایتی و انعطافپذیری مدیریت به افراد اجازه
میدهد تا خودرهبر شوند که نتیجۀ آن ،تحقق عملکرد بیشتر
است.کارکنان باید به انجام کارها تشویق و ترغیب شوند.
مدیر باید به دنبال توانمندسازی کارکنان باشد و وظایف چالشی
برای آنها در نظر بگیرد.

کد

مفهوم

مقوله فرعی

تشویق کارکنان در حل مسائل و
مشکالت حوزه کاریشان؛
در نظر گرفتن وظایف چالشی

رهبری توانمندساز
سبک رهبری

جهت انجام برای کارکنان

سیستم مدیریت بورکراتیک مانعی در سازمان است که باید به

رفتار محترمانه و بزرگمنشانه با

سمت حمایتمداری پیش رود .حمایت از کارکنان،سازمان را از

کارکنان

مدیریت نرم
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فردگرایی به سمت جمعگرایی و موفقیت پیش میبرد.شیوۀ
مدیریت در سازمان بایستی مبتنی براصول اخالقی و محترمانه
باشد.
نحوۀ رفتار مدیریت با کارکنان سازمان میتواند سازمان را به سمت
عملکرد بهتر پیش ببرد.مدیر باید کارکنان خود را انسانهای بزرگ

رفتار سازنده با کارکنان

قلمداد کند و با بزرگی با آنها رفتار کند.
سبک مدیریت باید به گونهای باشد که با اشتباهات کارکنان
برخورد سازنده داشته باشد.
سیستم مدیریت بورکراتیک مانعی در سازمان است که باید به
سمت حمایتمداری پیش رود .حمایت از کارکنان،سازمان را از

کنترل هوشمندانه

فردگرایی به سمت جمعگرایی و موفقیت پیش میبرد .کنترل در

سبک مناسب کنترل

سازمان باید هوشمندانه و اصولی صورت گیرد.
توجه به کنترل هدفمند یا بهبود به جای کنترل در سازمان باید در
سیستم مدیریت به کار گرفته شود.

کنترل هدفمند

فرضیۀ  .1-1شرایط مداخلهگر فرهنگ سازمانی برخودرهبری

بر مبنای الگوی مذکور وبه منظور انجام پژوهشهای
کمّی،فرضیههای ذیل قابل بررسی خواهد بود:
فرضیۀ  .1شرایط علّی خودرهبری سازمانی ،بر اعتماد به
نفس سازمانی اثر دارد.
فرضیۀ  .1-1سبک رهبری بر اعتماد به نفس سازمانی اثر دارد.

سازمانی اثر دارد.
فرضیۀ  .0-1شرایط مداخلهگر جو سازمانی برخودرهبری
سازمانی اثر دارد.
فرضیۀ  .3-1شرایط مداخلهگر ارزشها و چشمانداز سازمانی بر
خودرهبری سازمانی اثر دارد.
فرضیۀ  .1-1شرایط مداخلهگر ساختار سازمانی برخودرهبری

فرضیۀ  .0-1شخصیت کارکنان بر اعتماد به نفس سازمانی اثر
دارد.

سازمانی اثر دارد.

فرضیۀ  .3-1ارتباطات سازمانی اثربخش بر اعتماد به نفس
سازمانی اثر دارد.

فرضیۀ  .5خودرهبری سازمانی بر پیامدهای سازمانی اثر
دارد.

فرضیۀ  .0اعتماد به نفس سازمانی برخودرهبری سازمانی

فرضیۀ  .1-5خودرهبری سازمانی بر پویایی سازمانی اثر دارد.

اثر دارد.

فرضیۀ  .0-5خودرهبری سازمانی بر پیشروی سازمانی اثر دارد.
فرضیۀ  .3-5خودرهبری سازمانی بربهرهوری سازمانی اثر دارد.

فرضیۀ  .3عوامل زمینهای برخودرهبری سازمانی اثر دارد.
فرضیۀ  .1-3مدیریت تعارض سازمانی برخودرهبری سازمانی
اثر دارد.
فرضیۀ  .0-3تیممحوری برخودرهبری سازمانی اثر دارد.
فرضیۀ  .3-3مدیریت استعداد و منابع انسانی بر خودرهبری
سازمانی اثر دارد.

فرضیۀ  .1شرایط مداخلهگر(عام) برخودرهبری سازمانی اثر
دارد.

نتیجهگیری
این پژوهش بر اساس راهبرد دادهبنیاد ،در راستای پاسخ به این
سؤال اصلی تحقیق است که الگویی که خودرهبری سازمانی را
تبیین میکند ،چگونه است؟الگوی کیفی به شرح ذیل استخراج
شد:

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛سال دوم ،شماره،9زمستان99

مقولۀ اصلی:با استناد به مصاحبهها ،اعتماد به نفس
سازمانی ،پیشزمینه و پدیدۀ اصلی خودرهبری سازمانی است

که این نتیجه با نتیجۀ تحقیقبرایانت و کازان()0213و روس
( )0213همخوانی دارد.اعتماد به نفس منجر به نگرش مثبت
میشود .فرد با نگرش مثبت ،خودانگیزش میشود .براساس
این پدیده ،اعضای سازمان یکدیگر را باور داشته ،به
توانایی،شایستگی و کارامدی هم اعتماد دارند.
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راهبردها با نتایج تحقیق مانز(،)1992نک و مانز()1992،0227
همسو است.
بستر:آنچه باعث میشودخودرهبری سازمانی توسعه یابد،
برخی شرایط زمینهای(خاص) از یک سو و شرایط مداخلهگر
(عام) از سویی دیگر است.یافتههای پژوهش نشان داد ،سازمان
در صورتی رفتار خودرهبری از خود بروز میدهد که از یک
سو بین کارکنان اختالف و تعارض وجود نداشته باشد و همه

شرایط علّی:شرایط علّی در فرایند خودرهبری سازمانی،

در یک راستا حرکت کنند و بتوانند تعارض را به طور مؤثری

سه مقولۀ سبک رهبری،شخصیت و ارتباطات سازمانی اثربخش

حل یا مدیریت کنند واز سوی دیگر ،این کارکنان محیطی

است.این نتیجه با نتایج تحقیق مانز()1992؛ نک و مانز()0227؛

عادالنه را تجربه کنند؛ به طوریکه نظام ارزیابی عملکرد و

مارشال و همکاران()0210؛ کازان()1999؛ زی()0210؛

پاداش،نظامی متعادل باشد .ضمن آنکه در این حیث نباید توجه

هاوتون ،نک و سینگ()0221؛ هاوتون()0222؛ اندرسون و

به استعدادهای سازمان را فراموش کرد .نیروهای متخصص و

استوارت،

مستعد ،نیازمند ایفای نقش و ارائه بازخور هستند تا بتوانند

کورت،رایت و مانز()0211؛ نک ،استوارت و مانز ()1995

خود را نشان دهند.همچنین وجود تفکر و کار تیمی و اعتقاد به

همخوانی دارد.از یک سو کارکنان تمایل دارند تا مدیریت با

همافزایی تیم،راهبرد مذکور را تقویت میکند؛چرا که یک

آنها به سبک و شیوهای ترغیبی و سازنده رفتار کند؛اینها نه تنها

سازمان خودرهبر ،نیازمند افراد و تیمهای خودرهبر است.این

به دنبال وظایف چالشی و حل مسائل به روش خودشان

نتیجه با نتایج مطالعات بهفر،پترسون ،مانیکس و تروچیم

هستند ،به رفتار محترمانه و کنترل معتدل نیز توجه معناداری

()0227؛ النگفرد ()0227؛ پاولسون ،واجی و مانز ()0229و

دارند.از سویی دیگر ،سازمان برای خودرهبری نیازمند کارکنانی

الوی( )0229همخوانی دارد.

همکاران(،)0211

هاوتون

و

یوهو()0225؛

با ویژگیهای شخصیتی خاص هستند.یافتههای پژوهش نشان
داد ،کسانی اعتماد به نفس باالیی را تجربه میکنند که
گشودگی به تجربه و هوش عاطفی باالیی داشته و وظیفهشناس
و برونگرا باشند.
همچنین روابط صمیمی و خوب و تسهیم اطالعات در
سازمان بین کارکنان حس مهم بودن به کارکنان القا کرده و
پررنگ شدن نقش سازمان در محیط و همکاری با سایر
سازمانها،اعتماد به نفس سازمانی را باال میبرد.

شرایط مداخلهگر:همراه با شرایط زمینهای در شکلگیری
خودرهبری سازمانی،شرایط مداخلهگر موجب فراهم آمدن
زمینهای عام برای این رخداد خواهد شد .فرهنگ سازمانی یکی
از شرایطی است که میتواند با فراهم آوردن موقعیت و محیط
مشارکتی ،همۀ افراد در سازمان را به تکاپو و حرکت وادارد.
ساختار سازمانی با رسمیت و تمرکز کم،بر شدت وقوع
پدیدۀ مزبور میافزاید؛ به نحوی که تعدیل قوانین و
آییننامههای سخت و دست و پاگیر باعث میشود کارکنان با

راهبرد:خودرهبری سازمانی،راهبردی برای پاسخ به اعتماد

انعطاف بیشتری کارها را انجام دهند.همچنین جوّ سازمانی

به نفس سازمانی است.در این راهبرد،سازمان به شناخت و

مبتنی بر استقالل و آزادی عمل و تفویض اختیار ،وقوع این

ارزیابی خود پرداخته ،تفکرات و اعتقادات دربارۀ خود را

پدیده را تشدید میکند.آزادی و استقالل،حس خودکاری به

بازنگری میکند.اهداف چالشی برای تحقق در نظر گرفته

کارکنان خواهد داد و براین اساس ،مسئولیتپذیری نیز تقویت

میشود و کارکنان را برای تحقق این اهداف برمیانگیزاند.این

میشود.
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دانش کافی از ارزشها و چشمانداز سازمانی ،عاملی است

نتایج حاصل از این الگو بیانگر این است که مدیران

که باعث میشود کارکنان بتوانند سازگار با چشمانداز و

سازمانهای علمی مانند دانشگاه که کانون اصلی تربیت افراد

مأموریت سازمان حرکت کنند .این انسجام در فعالیت کارکنان

متخصص برای تصدی رهبری و مسئولیت هستند ،میبایست

و چشمانداز سازمان،فرایندخودرهبری را تسهیل میکند.این

رفتاری توانمندساز و منعطف با کارکنان داشته باشند و

نتایج با نتایج تحقیقات تاتا و پراساد()0221؛ اسپریتزر و

همچنین ارتباطات دوسویه با کارکنان و محیط داشته ،تسهیم

همکاران()1999؛ کوهن و همکاران( )1992و سیبرت ،سیلور و

اطالعات در سازمان را گسترش دهند؛ این امر سبب ایجاد

راندولف( )0221همخوانی دارد.

حس مهم بودن و اعتماد به نفس در کارکنان میشود .وجود

پیامدها:متأثر از خودرهبری سازمانی ،پیامدهایی برای سازمان
حاصل خواهد شد .نخستین پیامد،پویایی در سازمان است.این
پیامد اشاره به وجود خالقیت،نوآوری و کارآفرینی سازمانی
دارد که در پی خودرهبری سازمانی بروز خواهند
کرد.خودرهبری سازمانی و ایجاد شرایط مناسب که ذکر آنها

اعتماد به نفس ،این شجاعت و جسارت را در اعضای سازمان
ایجاد میکند تا دربارۀ سازمان تفکر کرده ،جایگاه فعلی آن را
بشناسند(خودنگری سازمانی) واهداف متعالی برای سازمان در
نظربگیرند(خودهدفگذاری سازمانی) و برای رسیدن به این
اهداف یکدیگر را تشویق کنند(خودانگیزشی سازمانی).

گذشت،منجر به دو پیامد دیگر ،شامل پیشروی سازمان و
بهرهوری سازمانی نیز خواهند شد.افزایش توان رقابتی و کسب
موفقیتهای رقابتی در همۀ زمینهها،گسترش علم و دانش و

منابع


ایجاد مراکز رشد و دانشبنیان و انجام اثربخش فعالیتها با

وارتباط آن با خالقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علم

نتایج با نتایج مطالعات بیردی و همکاران()0229؛ فرایان و

وصنعت ایران"،پژوهش نامه مدیریت تحول،سال

گرینگر()0222؛ گودات و بریگهام()1999؛ نک و مانز()1992؛
؛ کورال و کونتیرو()0229؛ نک ،دیلیلو و هاوتون( )0222و

سوم،شمارۀ،5بهاروتابستان.


پیرامون خودرهبری فردی و تیمی مطرح شده،اما الگوی
اکتشافی پژوهش ،نظریۀ خودرهبری را در سطح سازمانی

داناییفرد،حسن؛الوانی،سید مهدی؛آذر،عادل (".)1399روش-
شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:رویکردی جامع"،

فارتنر ،روتمن و ساچز( )0213همخوانی دارند.
هر چند در ادبیات مدیریتی ،الگوها و نظریات متعددی

سیادت،

رحیمی،حمید(" .)1392تحلیل راهبردهای خود رهبری

تالش مضاعف متأثر از وجود خودرهبری سازمانی است.این

مورفی و انشر()0221؛ راب و همکاران()0227؛تاستان ()0213

آقابابایی،

راضیه؛

هویدا،رضا؛

علی؛

تهران،نشرصفار.


هومن،حیدرعلی(".)1395راهنمای عملی پژوهش کیفی"،
تهران ،انتشارات سمت.
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