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Abstract 
The purpose of this research was to achieve an employees’ inner self-
management pattern with the comprehensive behavioral approach based on 
a mixed study and with a descriptive-exploratory approach. The statistical 
population of this study for the qualitative phase consisted of experts from 
the Ministry of Communication and Information Technology of Iran in the 
field of human capital management and in a quantity stage, all employees of 
this ministry. The statistical sample was included 15 persons in the qualitative 
phase selected by purposeful judgmental approach and 300 persons were also 
selected by random stratified method in the quantitative part. Data collection 
instruments in this study was included semi-structured interviews with 
experts in the field of management and human resources and 59 
questionnaire; Which its content validity & reliability based on Cronbach's 
alpha (0.873) was confirmed. Data analysis was performed in the qualitative 
part by thematic analysis method (theme) and in the quantitative part by 
confirmatory factor analysis method in Amos21 software. According to the 
obtained Research findings, the employees’ inner self-management pattern 
consists of three main components cognitive, rational and spiritual. Also, the 
rational self-management component (with a factor load of 0.985) had the 
highest and the spiritual self-management component (with a factor load of 
0.879) had the least support for their measurement model. 
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Extended abstract 
1. Introduction: 
As a tool to increase and decrease 
desirable and undesirable behaviors and 
promote independence among employees, 
the use of self-management strategy 
cause promoting effective and efficient life 
through helping people to do difficult 
tasks, achieve personal goals, and replace 
good habits and practices with bad 
practices that lead to improved 
performance and life. According to Barry 
Wart et al. (2014), self-management is a 
process in which employees manage and 
control their behavior. Therefore, it is an 
interesting topic for researchers to find a 
model for employees’ self-management 
with a comprehensive behaviorist 
approach.  

2. Literature:  
With the advent of the age of wisdom and 
the change in the nature of manual labor 
to intellectual capital and multi-skill 
workers, organizations were forced to 
replace new approaches of leadership and 
management with traditional methods 
(Varash and Dahli, 2019: 158). Intrinsic self-
management, according to Pearson et al. 
(2011), includes individual mindsets, 
experiences, internal conversations, 
analyses and inferences, beliefs and 
attitudes, and self-awareness causing an 
individual to be consistent in job-related 
behaviors. Through self-management, the 
employees are able to make a good use of 
their skills and competencies and receive 
feedback from their work (Akav Acu, 2015: 
112). 

3. Methodology and 
Findings:  

The present mixed-methods research 
uses a descriptive-exploratory approach 

and its statistical population includes 
university professors and experts of the 
Ministry of Communications and 
Information Technology of Iran, among 
whom, a statistical sample of 15 people was 
selected for the qualitative part. The data 
collection tool was a semi-structured 
interview and the data analysis was 
performed using the theme analysis 
method. The statistical population in the 
quantitative part included all the 
employees of this ministry, among them 
300 people were selected by stratified 
random sampling method. Data collection 
tool was a 60-item questionnaire with 
confirmed formal validity and reliability 
(Cronbach's alpha: .873). Confirmatory 
factor analysis by Amos 21 Software was 
also used to evaluate the construct 
validity. According to the obtained results, 
the cognitive, rational and spiritual 
behaviors components well support their 
latent variable and are a good tool for 
measuring it. The self-management 
component of rational behavior (factor 
load of .985) had the most and the self-
management component of spiritual 
behavior (factor load of .879) had the least 
support for their measurement model. 

4. Discussion and 
Conclusion:  

The results of the present study led to 13 
organizing themes and 59 basic themes. 
Other studies such as Bari Wart et al. 
(2014) and Viory et al. (2019) also confirmed 
these components. In the cognitive 
behavior section, this research consisted 
of four components of mental framework, 
awareness of abilities, self-confidence and 
self-awareness. These results are 
consistent with Finik and Grifer (2013) and 
Lee (2016). The difference between the 
present study and other research is the 
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simultaneous design of all intrinsic 
indicators in the field of cognitive, rational 
and spiritual behaviors. The second part 
(rational behavior) consisted of five 
components (mental imagery, analytics, 
innovative visualization, internal control 
and adaptability). These results are 
consistent with Heso and Right (2019) and 
Cromb (2019). The present study 
completed the rational ideas and behavior. 
The third part (spiritual behavior) 
consisted of four components (self-

esteem, inner voice, self-talk and self-
consciousness). These results are 
consistent with Lee (2016) and Helbersert 
et al. (2001). The present study completed 
and influenced the spiritual behaviors. 
Confirmatory factor analysis method was 
used to validate the measurement pattern 
of employees' self-management variable. 
According to the obtained results, all three 
components support their latent variable 
and the designed model. 

 

Cowen, I. V., & William, L. (2015). Core 
conversations for the greater good: 
An exploration of intrapersonal 
communication as a self-leadership 
strategy in social entrepreneurs. 

Crumb, L. (2019). Integrating feminist 
narrative therapy, person-
centered therapy, and rational 
emotive behavioral therapy: A 
short-term case study. 
International Journal of Integrative 
Psychotherapy,9, 56-72. 

Eldredge, J. H., Honeycutt, J. M., White, R. 
C., & Standige, M. (2016). On the 
functions of imagined interactions 
in night dreams. Imagination, 

Cognition and Personality, 35(3), 
244-257. 

Santoso, P. B., Masduki Asbari, A. P., Laksmi 
Mayesti Wijayanti, C., Hyun, C., Siti 
Maesaroh, M., Gusli Chidir, M., & 
Dhaniel Hutagalung, A. Y. (2020). 
Working while studying at 
university in the self-management 
perspective: An ethnographic study 
on Java Ethnic employees. 
International Journal of Control and 
Automation, 13(2), 299-308. 

Lee, P. L. (2016). A joyful heart is good 
medicine: Positive affect predicts 
memory complaints. The American 
Journal of Geriatric Psychiatry, 
24(8), 662-670. 

 



 

32 

 .55تا  29 صفحات  .١٤٠١ بهار و تابستان .27 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه
Journal of Executive Management 

 الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع. نژادحسین دامغانیان، ناهید محمدی ثابت، محسن فرهادی  

 پژوهشی  علمی 

 جامع رفتارگرایی رویکرد: کارکنان  درونی مدیریتی خود الگوی
   ٣  نژاد   فرهادی محسن  ،  ٢  ثابت  محمدی ناهید ،  *1یاندامغان  ینحس

 
 ایران  سمنان، سمنان، دانشگاه اداری، علوم و مدیریت اقتصاد، دانشکده مدیریت، گروه دانشيار 1

 hdamghanian@semnan.ac.ir: ایمیل
 ایران  سمنان، سمنان، دانشگاه اداری، علوم و مدیریت اقتصاد، دانشکده انسانی، منابع مدیریت دکتری دانشجوی ٢

 mohamadisabet@semnan.ac.ir: ایمیل
 farhadi@semnan.ac.ir: ایمیل ایران، سمنان، سمنان، دانشگاه اداری، علوم و مدیریت اقتصاد، دانشکده مدیریت، گروه استادیار ٣

 

10.22080/jem.2022.18934.3246  

 تاریخ دریافت:
 ۱۳۹۹خرداد  30

 : پذیرش تاریخ 
 ١٤٠٠خرداد  ١٢

 :تاریخ انتشار
 ۱۴۰۱شهریور  ۳۱

 چکیده 
 جامع  رفتارگرايي  رويكرد  با  کارکنان  درونی  مدیریتی  خود  الگوی  به  دستيابي  پژوهش   اين  هدف

  استقالل   ارتقاي  و)  غيرمطلوب   و  مطلوب(  رفتارها  وكاهش  افزايش  براي  ابزاري  خودمديريتي.  باشدمی
 افراد  به  كمك  ازطريق  وكارآمد  موثر  زندگي  ترويج  باعث  استراتژي  ازاين  استفاده.  است  افراد  ميان  در

  با   مطلوب  هاي-رويه  و  عادات  گزينيجاي  شخصي،  اهداف  به  رسيدن  دشوار،  كارهاي  انجام  براي
 آمیخته  ایبرمطالعه  مبتنی  پژوهش  این.  شودمي  زندگي  بهبود   و   عملكرد  بهبود  نامطلوب،  هايرويه 

  به   قضاوتی  هدفمند   رویکرد  با   کیفی  بخش  در  آماری  نمونه.  است  اکتشافی  -توصیفی  رویکردي  با
 مدیریت  درحوزه  دانشگاهی  اساتید  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه.  شد  انتخاب  نفر  ۱۵  تعداد
 شامل   ها،داده   ابزارگردآوری.  باشدمي  ایران  اطالعات  وفناوری   ارتباطات  وزارت  وخبرگان  انسانی  منابع

 تجزیه .  است  انسانی  منابع  مدیریت  درحوزه  نظران  صاحب  و  خبرگان  با  ساختاریافتهنیمه  مصاحبه
 کلیه  آماری،  جامعه  کمی،  بخش  در.  پذيرفت  صورت)  تم(  مضمون  تحلیل  روش  با  هاداده  تحلیل  و

. شدند  انتخاب  نفر  ۳۰۰  تعداد  تصادفی،  ایطبقه   روش  به.  است   بوده  خانهوزارت  این  کارکنان
  آن   پایایی   و  صوری  روش  به  پرسشنامه  روایی  باشد کهمی  سوالی ٦٠پرسشنامه  ها  داده  ابزارگردآوری

 از  استفاده  با  تأئیدی  عامل  تحلیل  از  همچنين.  است  گردیده  تأیید)  ٠.٨٧٣(  کرونباخ  آلفای  روش  به
  هاي مولفه  که  داد   نشان  پژوهش  نتایج.  شد  گرفته  بهره  سازه  روايي  بررسي  براي  ٢١Amosافزار  نرم

 ابزار   و  نموده  پشتیبانی  خود  مکنون  ازمتغیر  خوبی  به  رفتارمعنوی،  و  رفتارعقالنی  رفتارشناختی،
  ذيل   در  کارکنان  درونی  خودمدیریتی  شده   طراحی  الگوی.  باشندمی  آن  سنجش  برای  مناسبی

 مؤلفه  ضمنا  است؛  پایه  مضمون  ۵۹و  دهنده  سازمان  مضمون  ۱۳  شامل  يادشده،  هايمولفه
  رفتارمعنوی   خودمدیریتی  مؤلفه   و  بیشترین)  ٠.٩٨٥بارعاملی  با( رفتارعقالنی  خودمدیریتی

  دلیل   به  تحلیل  این.  اندداشته  خود  گیریاندازه  الگوي  از  را  حمایت   کمترین)  ٠.٨٧٩بابارعاملی(
 درحیطه   معنوی  و  عقالنی  شناختی،  رفتارهای  هایدرحوزه  مدیریتی  خود  درونی  های  جنبه  به  پرداختن
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 مقدمه  ١
انسانی   نیروی  ماهیت  تغییر  و  عصرخردورزی  آغاز 

سرمایه  به  فکری یدی  مهارتی   ١های  چند  باعث    ٢و 
رویکردهای   به جایگزینی  ناگزیر  ها  گردیده سازمان 
جدید رهبری و مدیریت، با روش های سنتی گردند  

داهلی  و  بر  ١٥٨:  ٢٠١٩،  ٣(واراس  نظران  صاحب   .(
مدیریت سلسله مراتبی با رویکرد عمودی از باال به  
پایین و هدایت کارکنان توسط یک فرد (رهبر)تاکید  

با تغییر ماهیت    ). اما١٠٩:  ٢٠١٥،  ٤وآکیوز داشتند. (آکا  
مهارتی   چند  و  دانشی  های  سرمایه  به  کارکنان 
و   فرد  روابط  پیچیدگی  پاسخگوی  سنتی  الگوهای 

).  امروزه نظریه  ١٢٥:  ١٣٩٨سازمان نیست (رستگار،  
پردازان بر این باورند که کارکنان دارای شایستگی و  

(د هستند  باالیی  سازمانی  و  فردی  و    ٥ای قابلیت 
دارند  ٩٩:  ٢٠١٩همکاران،   اعتقاد  اساس  براین   .(

رویکردهای نوین قابلیت تقسیم و توزیع بین افراد و  
(ویوری  دارد  را  ). در  ١١٨:  ٢٠١٩و همکاران،    ٦سازمان 

سال های اخیر خود مدیریتی و دادن استقالل عمل  
کارکنان مورد توجه قرار    در فرایند های سازمانی به

است، شغلی،  که    گرفته  رضایت  افزایش  شک  بی 
خود کارآمدی و خالقیت را در برداشته است (واراس  

بری ١٦١:  ٢٠١٩وداهلی،   (  ٧وارت).  همکاران  )  ٢٠١٤و 
كه در آن كاركنان    دانندمی   فرايندي خودمدیریتی را  

مي  وكنترل  مديريت  را  و    ٨پیرسون   .كنندرفتارشان 
 ) شامل  را    ی درون   یتی ر یخودمد)  ٢٠١١همکاران 

م   ی تجارب   ،یفرد   اتیذهن کسب  کند، ی که 
و استنتاج، باور و نگرش،    لیتحل  ،یدرون   یهاصحبت 

آگاه و   می   یخود  خود  ندانفرد  میزان  اندازه  هر  د. 
مدیریتی در یک فرد بیشتر باشد، احتمال پایداری او  
دررفتارهای مرتبط با شغل بیشتر خواهد بود (رحیمی  

همکاران،   با  ١٠٩:  ١٣٩٦و  کارکنان  روحیه  ). 
های مبهم و  خودشناسی و خود مدیریتی، درموقعیت

 
1 Intellectual Capital 
2 Multi-skilled employee 
3 Wæraas & Dahle   

4 Aka & Akyuz   

5 Dai   

6 Vuori   

7 Breevaart   

پیچیده، از خود نوآوری وخالقیت بروز داده و قادرند  
های ایجاد شده در محیط پیرامونی  تهدیدها و فرصت 

را بخوبی شناسایی کرده و راهبردهای مناسب ارائه  
). با استفاده از  ١٦٩: ٢٠١٩نمایند (ویوری و همکاران، 

کارکن شیوه  مهارت این  از  قادرند  و  ان  ها 
برده،  شایستگی  بهره  بخوبی  خود  خود  های  كار  از 

كنند دريافت  وآکیوز،    بازخورد  و  )١١٢:  ٢٠١٥(آکا  ؛ 
عمدتاً  ٦٣٠:  ٢٠١٢وهمکاران،  ٩(واتسون   .(
مؤلفه صاحب  دو  نظران  در  را  خودمدیریتی  های 

  اند (ویوری بندی نموده سطح درونی و بیرونی دسته 

). خود مدیریتی  ٢٠١٥آکا و آکیوز،    ؛٢٠١٩و همکاران،  
هدایت   و  کنترل  از  است  عبارت  بیرونی  سطح  در 
واکنش های هیجانی و احساسات در برابر افراد و در  
موقعیت های مختلف از طریق واکنش مثبت و موثر،  
و   ضعف  نقاط  پذیرش  معنای  به  مدیریتی  خود 
مدیریت پیوسته و دائم گرایش هاست، در واقع خود  

رفتار  مدیریتی   برابر  در  مقاومت  از  باالتر  توانایی 
رفتارها   کردن  رهبری  مفهوم  به  است.  زا  مشکل 

است(رضائیان، مدیریتی  ١٣٨١:١٣بطورمثبت  ).خود 
نیز   پژوهش  این  تأکید  مورد  که  درونی  سطح  در 

اطالعات  می در  پردازش  فرآیند  بر  محققان  باشد، 
درونی مثل درک، فهمیدن، یادگیری، نگرش، توجه و  

بر    در تاثیر  به  آن  اثر بخشی  و  بخش معنا بخشی 
ها و دانش تاکید دارند (دسان  عقاید، هویت، نگرش 

شدلتسکی ٢٤:  ٢٠١٤،  ١٠ایوگنیووال  عقیده  به   .(١١  
با  ٢٠١٧( فرد  ارتباط  تجربه،  درون  )  شامل:  خود 

گیری، عقیده، ارزیابی عملکرد و رفتار،  تفسیر، نتیجه
  ١٢باشد (پیرسون آگاهی می تصاویر اخذ شده و میزان  

با خودش  ٢١:  ٢٠١١و همکاران،   درونی فرد  ارتباط   .(
می  تفکر  از  (الدرج فراتر  :  ٢٠١٦و همکاران،    ١٣باشد. 

درونی  ٢٤٦ گشایی  رمز  نوعی  فرد  درونی  ارتباط   .(
افتد (دسان ایوگینووال،  است و درخلوت فرد اتفاق می 

8 Pearson   
9 Watson   
10 Desan   
11 Shedletsky 
12 Pearson   
13 Eldredge   
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می ٣٠:  ٢٠١٤ تنه).  درونی  ارتباط  این  گفت  ا  توان 
می  فرد  یک  در  همکاران،  محصور  و  (آذری  باشد 

با  .  )١٣٩١ درونی  مدیریتی  خود  روحیه  با  کارکنان 
توانند به  دریافت پیام و اصالح رفتارهای درونی می 

خود پنداره، خود کنترلی، خود انگیزشی و خود هویتی  
). همچنین تصورات ذهنی  ٩:  ٢٠١٠،  ١دست یابند (رنی 

بر خویشتن و آگاهی بر    تواند برای مدیریت آنان می 
(ویکری  قرارگیرد  استفاده  مورد  همکاران،    ٢خود  و 

این  ٢٤:  ٢٠١٥ تا در  اند  نموده  ). پژوهشگران تالش 
مؤلفه و  ابعاد  تبیین  به  خودمدیریتی  رهیافت  های 

ارتباطات و فناوری اطالعات    درونی کارکنان در وزارت 
زیادی   تعداد  از  آن  ساختار  که  سازمانی  عنوان  به 

است   یافته  تشکیل  چندمهارتی  و  دانشی  کارکنان 
بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران با  

هايي در قالب طرح شناخت شایستگی  انجام تست 
های مدیریتی پی به این مهم برد که عدم دستيابي  

نت رضايت به  فاکتور  ايجي  نداشتن  خاطر  به  بخش 
می  رفتار  در  مدیریتی  وزارت خود  هدف  باشد. 

ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، شناخت قابلیت  
های کارکنان و سپس تالش برای بالندگی فزونتر آنان  
و   ها  قابلیت  توسعه  طرح  در  حاصله  نتایج  بود. 

حرفه های  مدیریتی  ظرفیت  قرار  ICTای  به 
 ) ارائه شده است.١جدول (در زير 

 

 ) ICTنتايج حاصل از ارزیابی کارکنان (طرح توسعه قابلیت ها و ظرفیت های حرفه ای مدیریتی    ١  جدول 
 ) ۱۳۹۱رحیمی،  ( 

 

 ناشی نتایج 
 استاندارد  مرتبط با شایستگی ها قابلیت های   شایستگی ها ی کلیدی از اجرای طرح شایستگی 

 مدیریت خویشتن ٥٫٤
 ٧٫٩ مدیریت منابع موجود و در دسترس  
 ٦٫٩ گسترش آشنائی ها و ارتباطات شخصی 

 رهبری ٦٫٧

 ٦٫٧ تشریح محیطی که سازمان در آن فعال است 
 ٧٫٤ توسعه برنامه استراتژیک برای سازمان  
 ٧٫٤ استراتژیکفعال کردن برنامه  های  
 ٦٫٧ ارایه رهنمود به سازمان خود  
 ٧٫١ حصول اطمینان از پیروی از قانون و ضوابط کاری  
 ٦٫٦ توسعه و ارتقای فرهنگ سازمان  
 ٥٫٤ مدیریت ریسک  
 ٦٫٢ ترویج "فرصت های برابر"و تنوع حرفه ای در سازمان  

 تسهیل تغییرات ٦٫٤

 ٦٫٥ سازمان ترغیب  نوآوری در  
 ٦٫٥ رهبری تغییرات 
 ٦٫٥ برنامه ریزی تغییرات  
 ٦ به انجام رساندن تغییرات  

 کار با افراد  ٦٫٧
 ٦٫٩ گسترش روابط کاری با همکاران وذینفعان در سازمان  
 ٦٫٩ برنامه ریزی نیروی کار 
 ٦٫٤ بوجود آوردن فرصت های یادگیری برای همه  

 منابعمدیریت  ٧
 ٧٫٢ به دست آوردن منابع مالی فزون تر برای سازمان  
 ٦٫٦ حصول اطمینان از بکاربری تکنولوژی جدید  
 ٧٫١ اطمینان از وجود رویه های کاهش ریسک سالمتی  

 حصول نتیجه ٦

 ٥٫١ توسعه و بازبینی مستمر چارچوب خدمت رسانی  
 ٦٫٤ جامعه هدففراهم کردن زمینه های درک سازمان از  
 ٥٫٦ پرورش سازمانی مخاطب محور  
 ٧٫٦ سطح عملکرد سازمان  ءارتقا 

 
1 Renney    2 Vickery   
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امر این  حاصله  نتایج  اتخاذ  از    ،با  ی  هادغدغه یکی 
مدیران ارشد را به خود اختصاص داد. مدیران،  اصلي  

را   كاركنان  بين  در  مدیریتی  خود  بسط  در  تالش 
داشته، تا افراد بدون داشتن سرپرست در هر لحظه  
از فعالیت بتوانند بهترین رفتاررا بروز دهند. توسعه  

بر  کارکنان   عالوه  از  كه  که  فنی  مهارت  و  دانش 
سازمان   یک  ی  هاهارت ماست،    فنّاورانهضروریات 

را داشته و  هیسرماراهبری   انسانی سازمان  واجد  ی 
براي    یهای ژگیو اجتماعی  الزم  و جایگاه  حفظ شان 

. براین اساس  دنو پیشرفت در عرصه ملي نيز باش  آن
برون منظور  به  چالش   پژوهشگران  از  های  رفت 

مدیریتی در این وزارتخانه و پوشش خأل تحقیقاتی"  
دیریتی کارکنان " که در  شناسایی مولفه های خود م 

های دولتی ایران  قلمرو موضوعی پژوهش در سازمان
اند تا به ارايه الگوي  وجود داشته است تالش نموده 

رفتارخود  رویکرد  با  کارکنان  درونی  گرایی  مدیریتی 
تعهد   ایجاد  جهت  الزم  زمینه  تا  بپردازند.  جامع 
ایجاد   و...  شغلی  فرسودگی  از  جلوگیری  سازمانی، 

. بنابراین سوال محوري اين پژوهش آن است  گردد
های خودمدیریتی درونی کارکنان با  که ابعاد و مؤلفه

گرایی جامع در وزارت ارتباطات و فناوری  رویکرد رفتار 
 اطالعات ایران کدامند؟

مبانی نظری و پیشینه   ٢
 پژوهش 

رفتار شناختی به معنای رفتاری همراه    :رفتار شناختی
دانستن،  اندیشیدن،  است  ادراک  با  مفهوم سازی   ،

دانش   به  مربوط  ذهنی  های  فعالیت  بر  شناخت 
پردازش های   و  دارد  اشاره  یادگیری  و  فهم  اندوزی، 
باره خود،   اندیشیدن در  از جمله  باال،  ذهنی سطح 

دوعنصر را باید  ادارک، آگاهی از خود، در این راستا  
مدیریت   و  ذهنی  های  فعالیت  قراردهیم"  درنظر 

ای ذهنی هر فرد" در رفتار شناختی  آن"و" ساختاره
نتایج   استنتاج  اطالعات،  پردازش  ذهنی،  باورهای 

 
1 Zegners 
2 Griffiths 
3 Cohen 

بررسی   مورد  گیری  تصمیم  تواناییها،  تفکر،  حاصل، 
 ). ٤٤:  ١٣٩١قرار می گیرد(مختاری، داور پناه ،

عقالنی یعقل"عقل  رفتار  مصدر"عقل  عقل   :
درلغت به معنای امساک و منع است عقل از (عقال)  

ا نگه داشتن، جلوگیری  گرفته شده  به معنای  ست 
کردن، عقل به معنای فهم، قوه کسب علم و دانش،  
تشخیص حق از باطل، تشخیص موارد خیر از شر، 
کنترل   به  خود  عقل  قوه  با  انسان  باشد.  تدبرمی 
درونی امیال و احساسات و خود مدیریتی درونی می  
پردازد و اگر به این خرد ورزی نرسد نیروی عقل را  

 ١) ١٢: ٢٠٢٠دهد (زگنرز،سیب قرار می موردآ

: رفتار معنوی تالش فرد برای ایجاد  رفتار معنوی
حساسیت نسبت به خویشتن، دیگران، نیروی برتر  
(خدا ) تالش برای آن چه برای انسان شدن مورد نیاز  
هوشیاری   یک  به  رسیدن  برای  تالش  و  است  فرد 

و   زندگی  هدف  و  معنا  باره  در  یافته  رفتار  توسعه 
 . ٢) ١٨:  ٢٠١٠فردی (گرفیس و همکاران،    

موضوع اصلی در مکتب رفتارگرایی،  رفتار گرایی:  
نه محتویات ذهنی    ،است  یرفتار فردی و کنترل رفتار

و   رفتار  بلکه  فرد  درونی  انفعاالت  و  فعل  ولی  او، 
باشد، در محدوده  واکنش او به محرک، مد نظر می 
بع دو عنصر است،  زمانی و مکانی خاص رفتارگرایی تا 

محیط و یادگیری و به عبارت بهتر این دو عنصر در  
آگاهی   و  دانش  واتسن،  زعم  به  یکی هستند.  اصل 
مبنای   و  است  نهفته  محیط  در  (یادگیری)  بشر 
محیطی دارد، وی اعتقاد دارد اگر رفتار یک امر وراثتی  
بود در طی زندگی قابل تغییر و اصالح نبود(کوهن،  

٣)١٨: ٢٠٠٠   

  های امروزی شاهد سازمان  شروع هزاره سوم،  با
فردفزایندهتغييرات   درروابط  محیط    - ای  و  سازمان 

بوده  خود  (دارستپیرامونی  همکاران،  ٤اند  :  ٢٠١٨و 
هایی که در سالیان  ). دراین بین، یکی از حوزه٧٤٥٥

های رهبری  سبک   اخیر با تغییراتی مواجه بوده است،
سازمان  در  مدیریت  (ونو  وهمکاران،    ٥تایلن هاست 

4 Durst   

5 Van Thielen   



 

36 

 .55تا  29 صفحات  .١٤٠١ بهار و تابستان .27 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه
Journal of Executive Management 

 الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع. نژادحسین دامغانیان، ناهید محمدی ثابت، محسن فرهادی  

باورصاحب ٩٥:  ٢٠١٨ راستا  این  در  برآن  ).  نظران 
شیوه  با  که  رهبری  است  و  مدیریت  ُسنتی  های 

سازمانی  نمی  نیازهای  به  مطلوب  پاسخی  توان 
تشکیل که  چند  امروزی  و  دانشی  ازکارکنان  یافته 

(ژای مهارتی می  بود  ؛  ۱۵۷:  ٢٠١٩و همکاران،    ١باشند 
). براین  ١١٥:  ١٣٩٨؛و رستگار،١٠٨:٢٠١٥:آکا و آکیوز،  

به عنوان  خودمديريتي    سبك   نظران از اساس صاحب 
راهبردی برای حل تعارضات سازمانی و دستیابی به  

یادکرده  اهداف  تحقق  در  بهینه    . اندحالت 
. آنها به طور فعاالنه افراد را  )١٨٦:  ١٣٩٦الهی،  (فیض

مي  قبال تشويق  در  تا  كه    هاييپيشرفت   كنند 
توانند داشته باشند، احساس مسئوليت بيشتري  مي

كنند تالش  آنها  براي  و  اوجقاز،    داشته  (صفری 
تاکنون پژوهشگران تحلیل های متعددی    .)٩٦:١٣٩٤

داده  ارائه  کارکنان  ابعاد خودمدیریتی  از  برای  را  اند، 
درپژوهش خود، به تبیین    ٢٠٠٧درسال   ٢مثال آلیس

و دراين بررسي تنها به  پردازد، انظریه رفتارعقالنی مي 
به   است.  پرداخته  انسان  نامعقول  عقاید  و  عوامل 

ریان  و  دسی  سال    ٣زعم  نیاز    ٢٠٠٨در  سه  تنها 
  ٤شناختی"خودمختاری" روان

بندورا    .٦و"ارتباط" ٥"شایستگی"  دارد.  در  ٧وجود 
یادگیری ازطریق مشاهده و    نقش  صرفا بر  ٢٠١٠سال 

بر    ١٩٣٢درسال    ٨تجربه تاکید دارد. زیگموند فروید 
به"خود   وي  نمود  مطالعه  برخود  مدیریت  روی 
کوه   درمدل  غیرآگاه"  آگاه"،"خود  نیمه  آگاه"،"خود 

یونگ  کارل  پرداخت.  "خود"را    ٢٠٠٨درسال    ٩یخی 
می  هوشیار  اداراک،    نامدذهن  احساس،  دارای  که 

هورنای است.  یادآوری  و  سال    ١٠تفکر  در    ٢٠١٣در 
ی"خود" قائل است که  تحقیقات خود، سه مفهوم برا 

فرد   تا  شود  می  حاصل  شخصی  تجربیات  اثر  بر 
حقیقی"،"خود   فعلی"،"خود  شود،"خود  آرمانی 

بندورا  آلبرت  به دو جنبه در    ٢٠١٠در سال ١١آرمانی". 
خود   تقویت  اول  داد،  می  اهمیت  شناخت"خود" 
دومقوله   این  که  انسان  خود  کارآمدی  دوم،  انسان 

ارزش، افزایش  عزت  باعث  نظام    کفایت،  و  نفس 
بخشیدن به خود می گردد. در این میان پژوهشگران  
به تعاریف مختلفی از مبحث خود مدیریتی پرداخته  

 ) همکاران  و  دای  افرادی  ٢٠١٩اند  معتقدند   (
درمورد    و مدیریت   گيريتصميمهای باال در ازتوانمندی

برخوردارند که دارای  خود  مرتبط به  وظايف و كارهاي  
)  ١٣٩٤باشند. صفری اوجقاز (  خود مدیریتی درونی

که است  کرده  و    اشاره  بزرگان  تمامي  هدف 
،  نظران مديريت درتعريف واژه خودمديريتيصاحب 

ترغيب كاركنان براي نيل به هدف مشترك درسازمان  
بری است  . ) وهمکاران  را  ٢٠١٤وارت  خودمدیریتی   (

درآن   دانندمی   فرايندي رفتارشان  كه  را   كاركنان 
م وكنترل  نیز  ٢٠١٩(  ١٢ساتركنند  يمديريت   (

  وكاهش رفتارها  براي افزايش   ابزاري را  خودمديريتي  
ارتقا و  غيرمطلوب)  و  ميان  ء(مطلوب  در    استقالل 

امی   افراد خودمديريتي  داند.  كه  زماني  به  درونی  ز 
پدیدار  درعرصه سازماني  تاثیرگذار  عنوان يك عنصر  

اين  گوناگون و متعددي در  ابعاد رفتاری    گشته است،
ابعاد رفتاری در    .باب ذكر شده است این  از  برخی 

 ) ارائه شده است:   ٢جدول شماره(

 

 

 

 

 
1 Xie   
2 Albert Ellis 
3 decy&Reyan 
4 Autonomy 
5 Competence 
6 Competence 

7 Albert Bandura 
8 Sigmund Schlomo Freud 
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 برخی ابعاد رفتاری ارائه شده برای خود مدیریتی درونی   ٢  جدول 

 منبع ابعاد رفتاری  خود مدیریتی درونی  نویسنده

 ) ٢٠٢٠سانتوسو( مدیریت بر خود نیازمند مدیریت احساسات (عاطفی) رفتار و ذهن شناختی است.  ) ٢٠٢٠(سانتوسو  

 ) ٢٠٢٠پترنکو ( نیروی محرکه انگیزه درونی عاملی برای خود سازی (رشد فردی)حرفه ای می باشد. ) ٢٠٢٠پترنکو (

مدیریتی روانی واجتماعی اثرگذار  رفتارهای ارتقا ء دهنده سالمتی می تواند بر خود   ) ۲۰۲۰موکونا(
 ) ۲۰۲۰موکونا( باشد.

 )٢٠١٦الدرج ( گردد.گویی درکودکی آغاز میرفتارهای درونی مدیریت درونی هر فرد از خود سخن ) ١٩٩٢ال.اس.ویگوتسکی(

 )٢٠١٥روس( باشد.خود مدیریتی نوعی ارتباط فردی برقرار کردن با درون خویش می ) ١٩٠١پیرجوزف پرادهون (
 )٢٠١٦الدرج ( ارتباط درونی هر فرد مطالعه روانشناختی هر فرد و توصیف رفتاری اوست. )٢٠١٦الدرج (
 )٢٠١٥روس ( گذار است. سال محرک برسایرین نیز تاثیرر ارتباط درونی موثر برا )٢٠١٠رنی(

 )٢٠١٥روس ( سایرین. انسان در مرحله اول باید با خود رابطه برقرارکند و سپس با ) ٢٠١٣ابرهولوز(

رابطه درونی انعکاس تفکر خود فرد است. فرد در برخورد با مسایل تحمل بیشتری   ) ٢٠١٤کروزو همکاران (
 )٢٠١٥روس ( دارد. 

بخشد و در رابطه درونی با خود در قالب رفتار، احساس شایستگی خود را بهبود می )٢٠١٠اولیورو همکاران (
 )٢٠١٥(روس  رفتار تاثیرگذار است.

 )٢٠١٦الدرج ( دهد.خود صحبتی، گفتگوی درونی است که رفتار درونی را شکل می ) ١٩٩٢کاینگهام(
 )٢٠١٦الدرج ( دهد.خود صحبتی تعامالت قابل تصور رفتار درونی را شکل می ) ٢٠١٥کورن(

 ) ٢٠١٦الدرج( خود صحبتی یک سطح باالتر از آگاهی است. ) ١٩٩٢اپلیگیت ( 
 

فردي، اراده و    مفهوم خودمديريتي شامل خود آگاهي 
است.   رفتار  و  ادراك  انگيزش،  (آقامحمدی،  اختيار، 

معرفي)١٥٧:  ١٣٩٥ الگوها  اين  رفتارخود  .  كننده 
:  ٢٠١٠ ١(نیک و مانز باشند  رهبري فردي و عملكرد مي 

). گروهی از صاحب نظران به این باور رسیدند  ٥٩٠
ه از آموزش و یادگیری  که ابعاد رفتاری نشات گرفت 

ارزش  و  هنجارهاو  (اسکندری  است  اجتماعی  های 
به٩٨:  ١٣٩٧همکاران،    به  ).   نگاهی  طورکلی 

خود  پیشینه حوزه  در  شده  انجام  تحقیقاتی  های 
دهد که اگرچه تالش شده است  مدیریتی نشان می 

های  در تحقیقات گذشته به برخی از ابعاد و مؤلفه 
ب شود،  اشاره  دستهخودمدیریتی  حال  این  بندی  ا 

های خود مدیریتی درونی با رویکرد  جامعی از مؤلفه
نمی  دست  در  جامع  به  رفتارگرایی  همچنين  باشد. 

خود مدیریتی درونی با لحاظ نمودن تمام جنبه های  
درونی بطور توامان کمتر توجه شده است و ارتباط  

شناسند؛  فرد را با خویشتن یک فرایند ارتباطی نمی 

 
1 Neak & Manz  

استا با بررسی نظرات سایر اندیشمندان که  در این ر 
هر یک تنها به یک بعد از خود مدیریتی پرداخته اند  
و عوامل رفتارشناختی، رفتارعقالنی و رفتارمعنوی را 
بطور همزمان مورد پژوهش قرار نداده اند، لذا الزم  

مؤلفه  با  رابطه  در  جامع  الگویی  های  است 
پوشش خأل    خودمدیریتی درونی ارائه گردد تا ضمن

از   مطلوب  الگویی  حوزه،  این  در  موجود  تحقیقاتی 
خودمدیریتی درونی با رویکرد رفتارگرایی جامع برای  
کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران ارائه  

پیاده  با  تا  از  شود،  الگوی جامع، بسیاری  این  سازی 
سازمان و مدیریت    - های موجود در حوزه فردچالش 

 هش یابد.  و رهبری کا

 شناسی پژوهش روش  ٣
از جهت   و  کاربردی  از منظر هدف،  پژوهش حاضر 
اکتشافی   نوع  از  توصیفی  پژوهش،  اجرای  راهبرد 

ها  باشد. این پژوهش از منظر روش گردآوری داده می
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کتابخانه  مطالعات  شکل  دو  (با  به  میدانی  و  ای 
نیمه  مصاحبه  ابزار  از  و استفاده  ساختاریافته 

انجا داده،  پرسشنامه)  نوع  منظر  از  است.  شده  م 
- پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات آمیخته (کیفی

دسته می کمی)  زمانی بندی  مقطع  منظر  از  شود. 
نوع   از  بخش  درهردو  مطالعه  این  پژوهش،  اجرای 

باشد. همچنین با توجه  های تک مقطعی می پژوهش 
مداخله   میزان  پژوهش،  بودن  تجربی  غیر  به 

اج  فرآیند  در  حداقلی  پژوهشگران  پژوهش  رای 
جامعه آماری پژوهش برای مرحله کیفی،  باشد.  می

شامل خبرگان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و  
می دانشگاهی  اساتید  از  نمونه برخی  گیری باشد. 

تا سرحد   قضاوتی،  هدفمند  رویکرد  با  کیفی  بخش 
نفر از خبرگان به    ١٥اشباع اطالعات، انجام و تعداد  

آم نمونه  در  عنوان  و  شناسایی  کیفی  بخش  اری 
شدند داده  مشارکت  مصاحبه  همچنین    ،فرآیند 

جامعه آماری برای مرحله کمی، شامل کلیه کارکنان  
است که از    بوده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  

می  محدود  لوماکس نوع  و  شوماخر  )  ٢٠١٠(  ١باشد. 
دارای معرف  پیشنهاد می  متغیرها  که  هنگامی  کنند 

نمونه به   ١٠و حداکثر   ٥ای هستند، حداقل  چندگانه
ازای هر معرف برای یک توزیع نرمال و بیضوی کافی  
است. براین اساس مبتنی بر قاعده بیان شده، تعداد  

٣٠٠   ) در  ٦٠*    ٥=٣٠٠نفر  آماری  نمونه  عنوان  به   (
ها در بخش کمی،  نظرگرفته شد. ابزارجمع آوری داده 

شاخ  ٦٠پرسشنامه   دربرگیرنده  های  ص سوالی 
عملیاتی متغیرهای پژوهش بوده است که به روش  

پرسشنامه در بین نمونه آماری    ٣٤٠تصادفی تعداد  
تعداد   نهایت  در  که  گردید  پرسشنامه   ٣٠٠توزیع 

شد.   داده  بیانهمان برگشت  که  این    گونه  گردید 
کلی انجام شده است. تجزیه و    پژوهش دردو بخش

داده  از  کیفی  های  تحلیل  به روش  حاصل  مصاحبه 
 ٢کالرک و براون   ایمرحله) شش تِممضمون (  تحلیل

به    احصا شده ازپرسشنامه  کمی   هایداده ) و  ٢٠٠٦(
الگوسازی معادالت ساختاری با رویکرد تحلیل    روش

انجام شده است.    Amos 21افزارعامل تأئیدی با نرم 
تحلیل   و  مصاحبه  نتایج  روایی  از  اطمینان  برای 

استفاده    ٤و قابلیت تأئید   ٣قبولیت مضمون از معیار م
افزايش جهت  بازنگري  روش  از مقبوليت شد.  هاي 

برداری شد.  كنندگان در مصاحبه بهره شركت  توسط
 طبقات پاياني، درمرحله همچنین براي قابليت تأييد

 اوليه كنندگانمشاركت  نفراز پنج به آمده به دست
شد بازبيني منظور به برگردانده  تاييد   نكات و و 

پایایی    .گرديد  اعمال  پيشنهادي محاسبه  برای 
مصاحبه نیز از روش بازآزمون استفاده گردیده است.  

تعداد ،  گرفتهانجام های  در این راستا از بین مصاحبه
زمانی    مصاحبه برگزیده و هرکدام دو بار درفاصله   ٣

شده   روز  ١٥ کدگذاری  پژوهشگران  اند.  توسط 
( همان  جدول  در  که  مشخ٣طور  میزان  )  است  ص 

درصد محاسبه شده است که    ٤/٨٨آزمون    پایایی باز
های مصاحبه در  بیانگر آن است که کدگذاری عبارت

درصد شبیه هم بوده    ٤/٨٨زمانی مختلف    دو دوره 
عبارت   کدگذاری  فرآیند  اعتماد  قابلیت  که  است 

 نماید. را مشخص می   انپژوهشگر  مصاحبه توسط

 
 محاسبه پایایی بازآزمون (شاخص ثبات)   ٣  جدول 

 نتیجه پایایی بازآزمون  تعداد عدم توافقات تعداد توافقات  تعداد کل کدها عنوان مصاحبه  ردیف
١ MA3 درصد  ٧/٨٥ ٥ ١٥ ٣٥ 
٢ ME1 درصد  ٧/٨٩ ٣ ١٣ ٢٩ 
٣ OR4 درصد  ٣/٩٠ ٣ ١٤ ٣١ 

 درصد  ٤/٨٨ ١١ ٤٢ ٩٥ کل
 

 
1 Schumacker & Lomax 
2 Clarck & Brun  

3 Credibility  

4 Confirmability  
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های مربوط به متغیر ها و مولفهپس از آنکه شاخص 
جامع   رفتارگرایی  رویکرد  با  درونی  خودمدیریتی 
استخراج   کیفی)  (مرحله  تِم  تحلیل  روش  برمبنای 

گیری اندازه  گردید و متغیرهای مشهود و مکنون الگو 
مشهود   برمتغیرهای  مبتنی  درادامه  شد،  تبیین 

(شاخص  شده  اندازه شناسایی  درالگو  به ها)  گیری، 
الگو  آزمون  برای  پژوهش  پرسشنامه    تبیین 

گیری متغیر خودمدیریتی با روش تحلیل عامل  اندازه
پرسشنامه   راستا  این  در  شد.  پرداخته  تائیدی 

از   اندازه  ٦٠پژوهش  یافته شاخص  تشکیل  گیری 
است که روایی آن به روش صوری تائید گردید. به  

گویه  منظور  برای  این  شده  طراحی  سوالی  های 
اندازه  الگو  های  گیری خودمدیریتی و مؤلفهسنجش 

و   دانشگاه  اساتید  از  تعدادی  اختیار  در  آن 
اطالعات  صاحب  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  نظران 

ایران قرار گرفته و قابلیت سنجش هریک از سواالت  
خبرگان   توسط  خود  به  مربوط  مؤلفه  و  متغیر  از 
پایایی   همچنین  گردید.  تأئید  صوری  بصورت 
پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ آزمون گردید.  

اولیه   نمونه  یک  منظور  این  از    ٣٠برای  تایی 

درنهایت    پرسشنامه شد.  توزیع  کارکنان  بین  در 
)  ٨٧٣/٠میزان ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه (

ابزارگردآوری  اعتماد  قابلیت  که  گردید    محاسبه 
می داده  تأئید  را  تحلیل   نماید.ها  و  تجزیه  همچنین 
 Spssافزارها در مرحله کمی نیز با استفاده ازنرم داده 

جمعیت   22 اطالعات  توصیف  شناسی  برای 
سنجش  پاسخ  و  پرسشنامه  سؤاالت  به  دهندگان 

 Amosافزار های آماری و نرم نرمال بودن توزیع داده 
اندازه   21 الگو  اعتبارسنجی  آزمون  گیری  برای 

متغیرخودمدیریتی درونی انجام شد. به این منظور  
های متغیر گیری مربوط به هریک از مؤلفهالگو اندازه 

نرم  در  درونی  طراحی    Amos 21افزار  خودمدیریتی 
تأئیدی،   عامل  تحلیل  روش  مبنای  بر  و  گردید 

خص شود که  گیری آزمون شد تا مشاعتبارالگو اندازه 
های ارائه شده درالگو بخوبی  ها و شاخص آیا مؤلفه 

کرده  حمایت  خودمدیریتی  خیر. ازمتغیر  یا  اند 
یافته تحلیل  و  تجزیه  به  پژوهش  درادامه  های 
) مشخصات و  ٤پرداخته شده است.درجدول شماره (

 تحلیل پژوهش ارائه شده است.

 
 مشخصات و تحلیل پژوهش (خود مدیریتی با رویکرد رفتار گرایی جامع)   ٤  جدول 

 مشخصات پژوهش  تحلیل پژوهش 
 پژوهش بنیادی است  جهت گیری پژوهش 

 پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) است روش پژوهش 
 پژوهش تفسیری است (رئالیسم، ساختارگرایی)  فلسفه پژوهش

 کیفی تحلیل مضمون در بخش کمی رویکرد پیمایشی دارد پژوهش  استراتژی پژوهش
 برای مقایسه مولفه ها رویکرد قیاسی پژوهش استقرائی است رویکرد پژوهش 
 پژوهش اکتشافی است در بخش کمی آزمون فرضیه ها هدف پژوهش 

 پژوهش تک مقطعی است افق زمانی پژوهش
 پرسشنامه / ساختار یافتهاستفاده از مصاحبه نیمه  شیوه گردآوری دادهای پژوهش 

 

   - های پژوهش  یافته  ٤
 های بخش کیفی یافته 

مرحله  شش  فرآیند  پژوهش  این  تِم  در  تحلیل  ای 
براون و  می ٢٠٠٦( کالرک  برای  )  راستا  این  در  باشد. 

با  شناسایی ابعاد و مؤلفه  های خودمدیریتی درونی 

های  محققان عبارت رویکرد رفتارگرایی جامع، در ابتدا  
مصاحبه  را بیانی  مصاحبه  فرآیند  درطول  شوندگان 

چندین  جمع  از  نخست پس  گام  در  و  نموده  بندی 
ها، آشنایی نسبی  مرحله مطالعه و غوركردن در داده 

با   آشنایی  اول؛  (مرحله  اند  نموده  کسب  آنان  از 
استخراج  داده  به  تا  دوم تالش شده  در مرحله  ها). 
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های بیانی  بندی عبارتمفاهیم در طی فرآیند مقوله 
مفهوم  کدگذاری  به  درادامه  و  روش  پرداخته  به  ها 

اولیه).   دوم؛کدگذاری  (مرحله  شود  پرداخته  دستی 
های بیانی  درطی این فرآیند در مجموع از بین عبارت

استخراج گردید    عبارت  ٢١٨شوندگان، تعداد  مصاحبه
درمرحله سوم که بنام   و کدگذاری آنان صورت گرفت.
باشد تالش گردید تا با  کدگذاری گزینشی معروف می 

بررسی کدهای اولیه داده شده به هریک از مفاهیم  
و حذف مفاهیم مشابه، ناقص و نامرتبط با موضوع،  
راستا   این  در  که  گردد  احصا  گزینشی  مفاهیم 

ی یا مضامین پایه احصاء شد  مفهوم گزینش   ٥٩تعداد
تم  سوم؛جستجوی  با  (مرحله  چهارم  مرحله  در  ها). 

انجام بازبینی مجدد در بین کدهای گزینشی، تالش  
بندی مضامین پایه (بر اساس محتوا  شد تا به دسته 

تِم  قالب  در  ظاهر)  (مضامین  و  فرعی  های 

دهنده) پرداخته شود (مرحله چهارم؛ بازبینی  سازمان
دتِم تعدادها).  راستا  مضمون  ١٣راین  مورد 

شکل سازمان نیز  دهنده  پنجم  درمرحله  شد.  دهی 
پژوهشگران با اجرای اعمال رفت و برگشتی در میان  

های  بندی آنان در مقولههای فرعی، در پی دسته تِم
(تِم  باالتر  فراگیر) سطح  یامضامین  اصلی  های 

سازمان مضامین  راستا  دراین  در  برآمدند.  دهنده 
بندی گردیدند. در ادامه با  تر دستهکلی   سه تِم قالب  

های اصلی و  بازبینی ماهیت و محتوای هریک از تِم
نام  به  شد  فرعی،  پرداخته  آنان  مناسب  گذاری 

نام و  تعریف  پنجم؛  تِم (مرحله  مرحله  گذاری  ها). 
نهایی   گزارش  ارائه  شامل  نیز  تِم  تحلیل  پایانی 

گزارشمی ششم؛  (مرحله  بباشد  طورکلی  ه دهی). 
) ارائه  ٥نتایج نهایی تحلیل مضمون (تِم) در جدول (

 شده است. 

 
 گیری خودمدیریتی درونی کارکنان با رویکرد رفتارگرایی جامع مضامین الگو اندازه   ٥  جدول 

مضامین   مضامین فراگیر 
 شوندگان بیانی مصاحبه عبارت هایبخشی از  مضامین پایه  سازمان دهنده

 خودمدیریتی 
 شناختی رفتار 

 
(مهارت های 

رفتار درون فردی 
( 

داشتن  
چارچوب  

 ذهنی 

داشتن سیستم  
 ارزشی

من کارکنان موفق و درستکار را مورد  –باید به کار خوب پاداش داده شود
یکی از ویژگیهای مدیریت ارزش دادن به دیگران -تشویق قرار می دهم 

 از صمیم قلب به موفقیت دیگران تبریک می گویم. –است

 گزارش نویسی 

همیشه مسایل روزانه را  -از افراد بخواهیم گزارش کار از خودشان بدهند
آخر وقت کار روزانه را مرور کند آنهایی که به  -یادداشت برداری کنیم

را خورد در بایگانی مغزش نگه دارد و بقیه مطالب غیر مرتبط دردش می
 دور بریزد.

 ذهنیات 
-تصور بهتری از خودم به ذهن خودم بدهم  -نگاه منفی را وارد ذهن نکنم

ذهن نگران و  -ذهن شخصی هر فرد از خود، خویشتن درونی را می سازد
 من ذهن خوانی دارم.  -ذهن باز و روشن دارم -پر از دغدغه را دور کنم

 تجربیات 
زمانی احساس  -باعث پیشرفت می شودتجربه، حرف اول را می زند و 

اگر   -کنم که بدون دخالت دیگران از تجربیاتم استفاده کنم رضایت می
 دانش و تجربه نداری سمتی را قبول نکن.

 خاطرات شخصی
همیشه خاطره های قبلی را در نظر گرفته و با دقت و حساسیت تصمیم 

خاطرات  -یرم دور اندیشم و از خاطره های قدیم درس می گ-گیرم می
 شخصی به شکلی ما را به خودمان ارتباط می دهد. 

 جهان بینی 
از جهان بینی شخصی خودم در کارم بهره ببرم زیرا ذهنیات هر فرد با  

یک  -دیگری متفاوت است و از یک زاویه خاص به قضایا نگاه می کند
 جهان بینی شخصی درکارم دارم که کارم را متمایز می کند.

ادارکات و 
 احساسات 

در درونم یک مردی هست که شیطنت های خودش را دارد وگاهی 
کنترل احساس و شناخت رفتاررا باید  –تصمیم  های من را تغییر می دهد
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کسی که در کودکی منضبط و درستکاربود در جوانی نیز  –ازکودکی آغاز کرد
 دارای رفتار و خلق و خوی خوب است.

 فرهنگ 
در ژاپن   -هنگ فردی من با سایرین متفاوت باشدممکن است این فر 

فرهنگ حسادت در   –آموزش باعث ایجاد فرهنگ درست شده است
 ایران خیلی قوت دارد. 

شناخت 
 ها توانایی

 فهم عواطف خود 

با فرو رفتن درخودم و طبقه بندی احساسات و عواطف خودم، به نتیجه 
عالیق و عواطف خودم را شناخته و به موقع عکس العمل نشان   -رسممی

درک عاطفی بیشتری ازخودم داشته باشم تا به یک مدیریت   -دهممی
درونی نسبت به خودم برسم به آن آدم درونی که دوستش دارم نزدیک  

 تر بشم .

شناخت نقاط 
 قوت

به نقاط قوت   –کردمبا تست های روان شناسی نقاط قوت خودم را پیدا 
با بحث های درونی با    -آگاهی داشته و در توانمند سازی تالش کنیم

 گیرم و با این ارتباط نقاط قوت خودم را می شناسم .خودم ارتباط می
آگاهی از خلق و 

 خوی
خوش خلق -مدیری صمیمی هستم و با زیر دستان رفتاری صمیمانه دارم 

 شناخت خلق و خوی همه کارکنان بوده است. دلیل موفقیتم -باشیم

اعتماد به  
 نفس

 داشتن استقالل 
حل می  دیگران کمک بدون را زندگی ام  هایتصمیمات شخصی و چالش 

اگر روزی مدیر شوم برای خودم یک نایب قابل اعتماد انتخاب می  -کنم
 کنم .

 خود اتکایی 
برای گرفتن  –بایستم در برخورد با مسایل سعی می کنم روی پای خودم 

بطور شفاف  -تخصص فنی از تمام استعدادهای خودم بهره گیری کردم 
 دوست دارم خود اتکایی داشته باشم تا به رضایت درونی برسم.

 عزم و اراده

همه کارها را با رضایت و خواست قلبی و از روی دل انجام می دهم و 
  –سمت رئیس اداره بگیرم  با اراده توانستم-هیچ اجباری در کار نمی باشد

انجام می  گویم کار مال من نیست با اراده و تالش زیاد آنراهیچ وقت نمی
 دهم.

عدم وابستگی 
 عاطفی

تاکنون کسی را حتی همسرم را وادار نکردم عقاید، افکار خودش را  
به سمت مدیریتی که دارم وابستگی ندارم هر لحظه می تونم   – تغییردهد

باید بدانیم کدامیک از کارکنان عاطفی کدامیک   -شروع کنمکار جدیدی را 
 منطقی یا عجول است. 

 خودآگاهی

 توسعه فردی 
تالش کردم من برای توسعه و ی آن من هدف برای زندگی خودم دارم وبرا

-به یادگیری و توسعه اهمیت می دهم  -رشد خودم خیلی زحمت کشیدم
 چرخش شغلی تبحر کارکنان را افزایش می دهد. 

 خود کارآمدی
دوست دارم  –دلم می خواهد خودم به تنهایی کاری را به سرانجام برسانم

وقتی توانایی من رادیدند   –سر گروه باشم و رفاقت را در تیم گسترش بدم
 به من مدیریت دادند.

داشتن قدرت 
 فکری

بدون داشتن پارتی بازی و سفارش از ما   -تعمق و تفکر داشته باشیم
بهتران فقط با درایت و درست اندیشیدن توانستم مدیریت بگیرم و این 
منو خیلی خوشحال و خوشنود کرد که می شود با تالش و فکر درست  

مدیر باید از نظر استراتژی و راه کارهای جدید و نوآوری باالتر  -موفق شد
 از کارکنان باشد.

 خود انگیختگی 

همه را دعوت به  -اهدافم را شفاف کنم سعی دارم مسیر رسیدن به 
آرامش و مدیریت درونی و بیرونی می کنم تا بتوانند در فرصت مناسب 

سعی در باز سازی و پاک سازی شخصیت  -کارها را به سرانجام برسانند
 خودم دارم. 

من توانایی دارم در کارم موفق شوم حتی با اینحال که درکارم آموزشی   خود باوری
افراد موفق ایمان به خدا دارند، خودشان را قبول دارند جسارت و   -ندیدم 
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از موفقیت های بدست آورده در زندگی لذت می  -شجاعت در کار دارند
 برم.

به نقش خودم در   -اول بهتر است فرد خودسازی کند تا دیگران را بسازد خود هویتی
 تمام کارها آگاهی دارم .

 خودمدیریتی 
 عقالنی رفتار 

 
(مهارت های 

رفتار درون فردی 
( 

تصویرسازی  
 ذهنی 

 نمادپردازی ذهن
باید مدل ذهنی - از تعامالت با سایرین تصور دارم تا بتوانم راه بهتری بیابم

ذهنیات هر فرد با دیگری متفاوت است گاهی افراد برای  -را تغییر دهیم
 بیان چیزی از نشانه ها استفاده می کنند. 

آوری  یاد 
 احساسات 

درک از احساسات و درون  -با نگاه مثبت تصور بهتری ازخودم دارم
دوست بودن با همکاران و دلسوزی برای نیازمندان وتوجه –کارکنان دارم

احساسات  –به احساسات درونی و برونی افراد برایم قابل اهمیت است
 من تاثیر زیادی درتصمیم گیری من دارد. 

سازی شبیه
 ذهنی 

راد موفق را الگوی خودم قرار می دهم در ذهنم گاهی خودم راجای آنها  اف -
یک ساختار غنی و قوی برای خودم طراحی کنم که همه  -قرار می دهم 

بیشتر به مرور ذهنی عالقه دارم و با   -اصول اخالقی و ذهنی در آن بگنجد
 مرور تصورات شیرین و موزون روحیه بهتری دارم.

 تخیل
ذهن بدون تخیل مثل انباری است که از محفوظات گذشته پر شده  

در خیالم تصویری از زندگی  –در خیال ورویا آرزوها را می پرورانم -است 
 در خیالم دست به کشف های پنهان می زنم .  –زنم خودم رقم می

 چشم انداز مثبت 
قابل چشم انداز واقعی و  -باید چشم اندازهای جدید را آموزش ببینیم

کشورهایی که نتوانند در آموزش سرمایه گذاری  -دسترس طراحی کنیم
 شوند.کنند موفق نمی

 گریتحلیل

 استدالل درونی 
فرد به منظور  -افراد دارای کنترل درونی دارای قدرت تحلیل درونی هستند
برای مدیریت  -پیشرفت باید در مورد خود قضاوت و تحلیل داشته باشد

 مساله و قدرت تحلیل مسائل را داشته باشم . کردن باید حل 

 تفکر درونی

 -برای شناخت درست از خودم، باید دور از مشغله و درگیری فکری باشم
تحلیل و حل متفکرانه  -قبل از عمل کردن تفکر و بررسی رقیق الزمه 

کم حرف و   -تفکر تحلیلی و سیستمی دارم -مسایل و ناکامی ها 
 متفکرباشم. 

 تفکر واگرا

برای هر   -در رویارویی با مسائل بسیار زیاد استمن قدرت تحلیلی 
تفکر و حل  -مساله ای راه حل های نو تازه و منحصر به فرد در ذهن دارم 

عالقه دارم از  -ها، مرا به مهارت رسانیده استمتفکرانه مسایل و ناکامی
 هر مساله ای سر در بیاورم.

 استدالل منطقی 
سعی دارم از چیزهای معلوم به   –مسائل را راست آزمایی می کنمهمه 

در ذهنم بین قضایا ارتباطی دقیق و   –مسائل مجهول دست پیدا کنم
 کنم.منظم برقرار می

 تجسم نوآورانه 

 ایده خالقانه
گیرم و بطور خالقانه مسایل را حل گاهی از خود صحبتی با خودم ایده می

م به آراستگی خودش برسد هم اینکه ایده فرد بهتره ه -کنمو فصل می
 به افراد با هوش دارای ایده خالقانه پاداش دهد. -خالق داشته باشد

 خالقیت 
سازی  فرد خالق سیستم -چیز های جدید را دارمتوان ساختن یا خلق 

در تمام پروژه های سازمانی خالق هستم ،چون کارهای فنی را  -داندمی
 دوست دارم.

نگر باشیم و آینده  -آینده چه می شود چه راه بهتری می شود پیشه کرد محوریآینده 
 هدف مدار و آینده محورم. -زیاد ول خرجی نکنیم

 تفکر خالق 
توانستم با فکر خالقانه ای که با تفکر بهش رسیدم بایگانی را مرتب 

های جدید برای  راهبه  –من ایراد های موجود درکارم را مرتفع کردم –کنم
 ها فکر می کنم.انجام دادن بهتر کار 
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 کنترل درونی

 مراقبت از نفس 

سوزاند وجودت را می سوزاند، یکی ت مثل آتش که همه چیز را میدحسا
پشت سر کارکنان غیبت   -از واجبات دین توجه به رفتارو کردار ماست 

 – در مواقع ضروری به خودم ترمز میزنم و خودم را نگه می دارم  -نکنیم 
کمال خواهی خیلی فرصت ها را از دست می دهد و به فرد ضربه می  

 زند.

 خود کاوی
دارم رفتارهای   -خودم ایجاد می کنمتغییرات را با صبر وحوصله در 
با جایگزین کردن رفتار بجای واکنش    -ناهنجار را از خودم دور می کنم

 توانیم به آرامش و انتخاب درست برسیم. سریع می

 با وجدان بودن 
مدیریت من باعث می  -در کاری که موفق نشدم به خودم نهیب می زنم 

درک  –ی کار احساس تعلق و مسئولیت درونی داشته باشدشود نیرو
 هیجانی دارم و در کارم با وجدان هستم.

پذیری انطباق
 درونی

در اختیار داشتن 
احساس و افکار  

 خود

زنم  با خودم حرف نمی -رسمهایی که دارم به نتیجه میدر افکارم با چالش
 -توانم به زبان بیاورم افکارم رانمی -ولی افکار درونی را تحت کنترل دارم

 کنم.افکارو احساسم را کنترل می

ثبات و تعادل 
 عاطفی

برای ایجاد یک تعادل درونی با خودم  –در رفتار اجتماعی متعادل باشیم 
مدیران   -باید تعادل در ابعاد زندگی داشته باشیم  –صحبت می کنم 

 شوند.بیشتر بین زن ومرد یا قبیله و همشهری خود فرق قایل می 

توانایی غلبه بر  
 حواس 

بندی کردم تا مدیریت خودم را قوی کنم چه در زمینه  در کارها زمان
شکست را پلی برای غلبه بر   -درونی و چه بیرونی بر خودم غلبه کردم

 در کارها تمرکز می کنم.  -مشکالت و پیروزیها ی بعدی قرار می دهم

 خودمدیریتی 
 معنوی رفتار 

 
(مهارت های 

رفتار درون فردی 
( 

 کرامت نفس 

 عزت نفس 
هر کس باید به شخصیت  -از خودم و عملکردم احساس رضایت دارم 

احترام گذاشتن به خود نتیجه عزت نفس  -خود به خوبی آگاه باشد
 به کارم ایمان دارم و به سود و پول در کارفکر نمی کنم .  -باالست

از برخورد با افراد  -آیدکردن خوشم نمیاز قهر  -از قضاوت دوری می کنم حیا از خود 
 چه کارکنان و سایر افراد بیرون سازمان باید از مشاجره امتناع کنیم.

من به  –وقتی باری از دوش کسی بر می دارم احساس ارزشمندی دارم  خود ارزشی 
 خود فرد ارزش قائل هستم نه مقام و جایگاه شغلی او. 

 دین محوری

اگر خدا بخواهد رشد می  –گرفتن درکار خیلی مهم است از خدا کمک 
ایمان به خداوند و توکل کردن به خداوند انسان  -کنیم و به جلو می رویم

با توکل است که منصفانه قضاوت  - را به مسیر درست هدایت می کند
 می کنم. 

پذیرش خود  
بعنوان فردی ذاتاً  

 خوب

آدم مهربانی هستم و با   -دهدتصور اینکه آدم موفقی هستم مرا رشد می 
مدیریت  –ارتباط گرفتن با سایر همکاران رابطه دوستانه و پایداری دارم

باید در ذات انسان هم باشد با علم مدیریت بتواند راه را شناسایی و افراد 
 را هدایت کند. 

 ندای درونی

 صحبت ذهنی
زدن با خودم با حرف   -کنمبا خودم حرف میزنم با خودم شطرنج بازی می

بیشتر برای انجام کاری خاص تو خودم می  -کنم بعضی مسایل را حل می
 روم و خود صحبتی دارم.

اندیشه قبل از 
 سخن گفتن

افراد سخن چین کمتر فکر می کنند   - اول فکر می کنم بعد حرف می زنم
  –هر سخنی را از درون پردازش می کنم  –آنها را از دور و برم دور می کنم

 سخنانم از روی دانش و سنجیده است.

 خود پاسخی 
ایثارگری  -اگر کاری را اشتباه انجام بدهم خودم را سرزنش می کنم 

 –شاخص برجسته من است از خودم می زنم تا به سایرین کمک کنم
 خودم را الگوی سایرین قرار می دهم.
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 خودصحبتی 

خلوت کردن با  
 خود

در جای  –دوست دارم تنها کار کنم  –داده تنهایی خیلی چیزها به من یاد 
تمرکزفعالیت ها را تقویت می –پر هیاهو امکان ارتباط با خودم را ندارم 

 کند. 

مرور گذشته در  
 ذهن

با دوستانم خیلی   -از گذشته و تصمیماتی که گرفتم زیاد راضی نیستم 
بیشتر فکر  -زنمها در خلوت با خودم حرف میکنم بعد شبصحبت می

 االن بیشتر از گذشته فکر می کنم.  -کنم به کارهای گذشتهیم
صحبت 
 خصوصی

بعضی مسایل را در خلوت به خودم    -با خودم ارتباط دوستانه ای دارم
 چند بار تکرار می کنم مبادا اشتباه کنم.

گفتگوی درونی زیاد دارم  -زنمدر مواقع عصبانیت فقط با خودم حرف می گفتگوی درونی
 خودم از درونم خیلی حرف میزنم تا بر روی خودم مسلط شدم.با  -

 ذهنیت از خود 

خود شیفتگی را از خودم   -کنمها خودم را رها میبا تخلیه ذهن از بدی خود انگاشت 
 دچار بزرگ بینی و بزرگ نمایی نیستم.  -کنمدور می

 نگاه فرد به خود 
رانندگی است که ما مرتب به زندگی مثل یک  -نگاه مثبت به خودم دارم 

در کا رمثبت اندیش بودم و همه را با یک نگاه و دید  -کنیمجلو نگاه می
 برای خودم وقت می گذارم.  -ارزیابی کردم

من در مقابل   -هایشان مرا تخریب کنندتوانند با حرفدیگران نمی تصور از خود 
 تقویت می کنم.درک از خودم را   -کشممشکالت دست از تالش نمی

 خود ایده ال
عالقمندم در کارم زبانزد خاص و   –دوست دارم در دید دیگران زیبا باشم 

اگر کمی  –دلم می خواهد مرا فردی شجاع و جسور بشناسند  –عام باشم 
 بیشتر تالش می کردم االن موقعیت بهتری داشتم.

من انسان کاملی هستم باید  –است خداوند من را با شعور و فهم آفریده  تلقی از خود 
 برای شناخت خودم تالش کنم. 

وقتی استرس باالیی  –شخصیتی که در بطن خودم دارم را می شناسم  درک از خود
 دارم سعی می کنم با محیط سازگار شوم.

خودم در تصمیمات زندگی قوی تر  -فکر می کنم کارم از همه بهتر است  خود نگری 
 کار قرار می دهم .را در اولویت  مخواسته های خود -هستم 

 

دهدکه  ) نشان می ٥نتایج تحلیل مضمون درجدول (
اندازه  در  الگو  کارکنان  درونی  خودمدیریتی  گیری 

ازسه   ایران  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
رفتارشناختی   خودمدیریتی  شامل  فراگیر  مضمون 
ذهنی،   چارچوب  داشتن  مؤلفه؛  چهار  (دربرگیرنده 

توانایی  خودآگاهی)،  شناخت  و  نفس  به  اعتماد  ها، 
مؤلفه؛   پنج  (دربرگیرنده  رفتارعقالنی  خودمدیریتی 

تحلیل تصویر  ذهنی،  نوآورانه،   گری،سازی    تجسم 
پذیری درونی)، وخودمدیریتی  و انطباق  کنترل درونی،

رفتار معنوی (در برگیرنده چهار مؤلفه؛ کرامت نفس،  
خود   ازخود)  ذهنیت  خودصحبتی،و  درونی،  ندای 

دهنده  مضمون سازمان١٣تشکیل یافته است که این 
از گیری مضمون پایه یا شاخص اندازه   ٥٩نیز جمعاً 

 اند.تشکیل یافته 
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کیفی   بخش  از  آمده  بدست  خودمدیریتی  الگوي 
 ) که  ۱پژوهش در شکل  ارائه شده است  الگو  )  این 

باشد که  گیری دو سطحی می خود یک الگوي اندازه 
مؤلفه  سه  رفتارشناختی،   از  (خودمدیریتی  درونی 

رفتارعقالنی ورفتار معنوی) تشکیل یافته است. در  
ارائه شده در بخش    ادامه به منظور اعتباریابی الگوي
های کمی احصا شده  کیفی، به تجزیه و تحلیل داده

از مرحله دوم پژوهش مبتنی برآزمون تحلیل عاملی  
نرم  در  پرداخته شده است،    Amos 21افزار  تأئیدی 

 شود. که در بخش بعدی به نتایج آن اشاره می 

گیری به  اعتبارسنجی الگوي اندازه ٤٫١
 روش تحلیل عامل تأییدی:

در   تأئیدی  عامل  تحلیل  روش  از  پژوهش  این  در 
این    Amos 21افزار  نرم  در  است.  گرفته شده  بهره 

و   مکنون  متغیرهای  شدن  مشخص  از  پس  راستا 
اندازه  الگوي  درونی  مشهود  خودمدیریتی  گیری 

) ارائه گردیده است،  ۱کارکنان اطالعات که در شکل (
های  ه به اعتبارسنجی و آزمون این الگو مبتنی بر داد

پژوهش   دوم  مرحله  در  پرسشنامه  از  شده  احصا 
گیری متغیر  پرداخته شد. به این منظور الگوي اندازه

طراحی گردید و آزمون     Amos 21افزاریاد شده در نرم 
تحلیل عامل تأئیدی دو سطحی برای آن اجرا گردید  

های این بخش پرداخته  که در ادامه به تشریح یافته
است. نهایی   شده  تأئیدی    خروجی  عاملی  تحلیل 

اندازه الگو  به  درونی  مربوط  خودمدیریتی  گیری 
) نشان داده شده است که بیانگر  ۲کارکنان در شکل ( 

و   آشکار  متغیرهای  از  هریک  باالی  عاملی  ضرایب 
می  متغیر  به  مربوط  عبارت  مکنون  به  باشد. 

از  دیگرنتایج تحلیل عاملی نشان می  دهدکه هریک 
رفتارشناختی، رفتارعقالنی و    های خودمدیریتیمؤلفه

اندازه  الگو  از  بخوبی  کارکنان  گیری خود  رفتارمعنوی 
کرده  باالیحمایت  عاملی  بار  به  توجه  (با    ۳/۰اند 

مؤلفه  از  مؤلفههریک  متغیر ها)،  برای  خوبی  های 
باشند؛ همچنین نتایج تحلیل عاملی  مکنون خود می 

الگو  از  هریک  به  اندازهمربوط  نشان های    گیری 
گیری ارائه شده برای  های اندازهدهد که شاخص می

هریک    ۳/۰هریک از آنان (با توجه به بار عاملی باالی
شاخص  بهاز  خود  ها)  به  مربوط  مؤلفه  از  خوبی 

حمایت کرده و در واقع ابزار مناسبی برای سنجش  
 باشند. متغیر مکنون خود می 
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 گیری خودمدیریتی درونی کارکنان با رویکرد رفتار گرایی جامع تحلیل عامل تأئیدی الگوي اندازه   ٢  شکل 

 

طور مناسبی مشخص گردید  که یک الگو به هنگامی 
ها  طور صحیح وارد گردیدند، برازش داده ها به و داده 

اد. تعدادی  به الگو فرضی را باید مورد ارزیابی قرار د
شاخص برای ارزیابی این موضوع که الگو تا چه حد  

گیری روابط مشاهده شده بین متغیرهای قابل اندازه
می  توصیف  می را  برده  بکار  این  نماید،  شوند. 

های مختلفی نامگذاری شده که  ها در گروه شاخص
شاخص  آنان  مهمترین  مقایسه از  و  مطلق  ای های 

هایی هستند  خص های مطلق شاباشند. شاخص می
و ضریب تشخیص    2X ،df/2Xکه صرفا به محاسبه  

می  اختصاص  آنان  الگو  مهمترین  از  یابند. 
هایی برای  است که شاخص   df/2Xو   2Xهای  شاخص

برازش بودن  مناسب  می   ارزیابی  دو  الگو  باشند. 
مربعی   جذرمیانگین  دیگر  برازش  مطلق  شاخص 

) شده  میRMRاستاندارد  که  )  میانگین  باشد 
همبستگی اختالف بین  و  های  شده  مشاهده  های 

جذر   و  پارامترهاست  تمام  برآورد  بین  انتظار  مورد 
) تقریب  خطای  مربع  ساده  RMSEAمیانگین  که   (

های  نماید. از جمله شاخص بودن الگو را تعدیل می 
ای یا تطبیقی  های مقایسه دیگر برازش الگو شاخص 

و مورد نظر را  باشند که شاخص مطلق برازش الگ می

کنند. با شاخص مطلق برازش الگو پایه مقایسه می 
ها فرض بر این است که یک الگو  در این نوع شاخص 

آزاد بدون هیچ  گونه ارتباطی وجود دارد که به  کامالً 
های  گویند که دارای شاخص آن الگوي صفر یا پایه می 

باشد. بر اساس این  مطلق برازش مربوط به خود می
مشاخص شاخص ی ها  مقایسه  به  مطلق  توان  های 

برازش الگو فرضی با الگو پایه پرداخته شود به نحوی  
این شاخص بین  اختالف  باشد  که هرچه  بیشتر  ها 

از   بود.  خواهد  باالتر  شده  ایجاد  فرضی  الگو  اعتبار 
شاخص معروف مقایسه ترین  می های  به  ای  توان 

قبول    GFIو    CFIشاخص   قابل  میزان  نمود.  اشاره 
از شاخص بر  هریک  مقایسه ای  و  مطلق  بر  های  ای 

) هیر  محاسبات  (۱۹۹۳اساس  جدول  در  آورده  ۶)   (
شاخص  است.  الگو شده  برازش  کلي  ی  هاي 

الگو  اندازه به  مربوط  تأييدي)  عاملي  (تحليل  گيري 
(اندازه جدول  در  نیز  درونی  خودمدیریتی  )  ۶گیری 

الگو  که  است  آن  بیانگر  که  است  شده  ی ارائه 
گيري از برازش خوبي برخوردار بوده و به عبارتي  اندازه

ها به  کنند که مؤلفه ها اين مورد را تأييد ميشاخص
 کنند. حمايت مي  خوبي از الگو 
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 گيري خودمدیریتی درونی کارکنان ی اندازه هاي کلي برازش الگو شاخص   ٦  جدول 

 X2/ dF P RMSEA CFI DF CMIN RMR GFI سازه / شاخص 
 < ٨/٠ > ٠/ ٠٥ ---  ---  < ٨/٠ > ٠/ ٠٧ > ٠/ ٠٥ > ٣ میزان قابل قبول 

 ٠/ ٩٥٦ ٠٢٢/٠ ٢٣/١٥٩ ٦٢ ٩٤١/٠ ٠٥٤/٠ ٠/ ٠٠٠ ٥٦٨/٢ الگوي خودمدیریتی درونی 

 

دهد با توجه به  ) نشان می ۷همچنین نتایج جدول (
اینکه سطح معناداری در رابطه با تمامی مسیرهای  

  ۹۶/۱بوده و مقدار بحرانی بیشتر از    ۰۵/۰الگو کمتر از  

تمامی  می با  رابطه  در  عاملی  بارهای  لذا  باشد، 
معنی  رابطه مسیرها  همبستگی  و  بوده  های  دار 

 گردد. موجود در الگو تائید می 

 

 های بحرانی و سطح معناداری الگوي خودمدیریتی درونی کارکنان ضرایب، نسبت 7   جدول 

 مقدار بحرانی  خطای استاندارد 
 سطح 

 معناداری 
 ضریب 

 استاندارد 
 مسیرها 

 خودمدیریتی رفتارشناختی  --->خودمدیریتی درونی  ٩٠٣/٠ ٠/ ٠٠٠ ١٣٧/١٢ ٣٤٠/٠
 خودمدیریتی رفتارعقالنی  --->خودمدیریتی درونی  ٩٨٥/٠ ٠/ ٠٠٠ ١٤٢/١٢ ٠/ ٣١٩
 خودمدیریتی رفتارمعنوی  --->خودمدیریتی درونی  ٨٧٩/٠ ٠/ ٠٠٠ ١٢/ ٩١٠ ٢٩٤/٠

 

دهد که  از سوی دیگر نتایج تحلیل عاملی نشان می 
مؤلفه بین  وزارت  های  در  در  درونی  خودمدیریتی 

مؤلفه   ایران،  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
عاملی   بار  رفتارعقالنی(با  )  ۹۸۵/۰خودمدیریتی 

بار   (با  رفتارمعنوی  خودمدیریتی  مؤلفه  و  بیشترین 
گیری ) کمترین حمایت را از الگو اندازه ۸۷۹/۰عاملی  

 اند. خود داشته 

 گیری و پیشنهادها:  نتیجه  ٥
هدف ارائه الگوی خود مدیریتی درونی    این پژوهش با 

این سوال که   با  با رویکرد رفتارگرایی جامع  کارکنان 
مولفه های خود مدیریتی درونی با رویکرد رفتارگرایی  
جامع کدام است مطرح و نتایج حاصل منتج به ارائه  
فراگیر   مضمون  سه  شامل  گیری  اندازه  الگوی  یک 

معنوی)گردید که  (رفتار شناختی، رفتار عقالنی، رفتار  
از   و    ۱۳جمعاً  مضمون    ۵۹مضمون سازمان دهنده 

پایه تشکیل شده است یافته ها و ضرورت پژوهش  
وارت و  بری حاضر در پژوهش های دیگری از جمله  

ویوری    )، ٢٠١١پیرسون و همکاران (   ) ،٢٠١٤همکاران ( 

نیز مورد    )٢٠١٤دسان ایوگینووال، (  )،٢٠١٩و همکاران، (
گرف قرار  رویکرد تایید  با  مدیریتی  خود  است.    ته 

برای   که  است  جدیدی  رویکردی  جامع  رفتارگرایی 
کلیه افراد کاربرد داشته و هدایت و توسعه هر فرد  
را به خودش می سپارد هرچه بلوغ در حوزه شناختی  
برخوردار   باالتری  سطح  از  فرد  معنوی  و  عقالنی  و 
گردد.   می  بیشتر  رفتار جامع  مدیریت  امکان  باشد 

ته های پژوهش حاضر در برگیرنده شاخص هایی  یاف
ازپتانسیل   واستفاده  حفظ  بکارگیری،  با  که  است 
های درونی منجر به خود مدیریتی درونی و رفتاری  

گردد این پژوهش با نگرشی راهبردی از سه  افراد می 
(رفتار   نخست  بخش  در  یافت  تشکیل  بخش 
ذهنی،   (چارچوب  مولفه  چهار  از  که  شناختی) 

تو وخود  شناخت  نفس  به  اعتماد  انائیها، 
پژوهش   با  نتایج  این  است  شده  آگاهی)تشکیل 

)، باوکوم و همکاران  ۲۰۱۶لی ()،  ۲۰۱۳فینیک و گریفر (
رفتار  ۱۹۸۹( در  پژوهشگران  باشد.  می  همسو   (

شناختی به جنبه "خود آگاه"،"خود نیمه آگاه"و"خود  
به   منجر  افکار  شناختی،  توانمندیهای  آگاه"،  غیر 
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های شناختی اشاره نموده اند. همچنین کوون  کارکرد
)۲۰۱۵) اسموتروا  و  هال   (۲۰۱۳) پترنکو  و  از  ۲۰۲۰)   (

خود سازی بعنوان یک بعد خود مدیریتی شناختی  
) و گرین و  ۲۰۱۰یاد نموده است. هولمن و همکاران (

و  ۲۰۰۳بولرسون( تشخیص  توانایی  شاخص  به   (
  تعریف مشکالت به همان خوبی خلق کردن و تحقق 
بخشیدن راه حل های موثرو بالقوه، ابراز احساسات،  
باورافکار، افکار صریح، دفاع از مهارت سازنده و برحق  
خود، توانایی بازگویی اندیشه و باورخود پرداخته اند،  
طراحی   ها  پژوهش  سایر  با  حاضر  پژوهش  تفاوت 
همزمان همه شاخص های درونی در حیطه رفتارهای 

است با نفوذ به الیه های  شناختی، عقالنی و معنوی  
یک   ارائه  برای  درونی  های  قابلیت  ذهن  تر  درونی 
رفتار قابل پذیرش و جامع طراحی گردید. در بخش  
دوم (رفتار عقالنی) که از پنج مولفه (تصویر سازی  
ذهنی، تحلیل گری، تجسم نوآورانه، کنترل درونی و  
با   نتایج  این  است.  شده  تشکیل  پذیری)  انطباق 

هسو  (   پژوهش  رایت  ( ۲۰۱۹و  کرومب   )،(۲۰۱۹ ،(
  ) آنها در پژوهش  ۲۰۱۶اوینچی  باشد،  )، همسو می 

خود در رفتار عقالنی به یاد آوری خاطرات گذشته، 
تعامالت و خاطرات شاد و عوامل و عقاید نامعقول  
انسان، باورهای غیر منطقی و رویارویی با آن، بینش  

هد،  دجدید که معنایی تازه به تجربه های منفی می 
تفکر، قضاوت، تحلیل از فنون باورهای بنیادی برای  

می  استفاده  مثبت  تغییرات  پژوهش  ایجاد  کنند. 
حاضر ضمن همسویی با پژوهش های مطروحه به  
در   است.  پرداخته  معقوالنه  رفتار  و  عقاید  تکمیل 
بخش سوم (رفتار معنوی) که از چهار مولفه (کرامت  

ازخود)  نفس، ندای درونی، خود صحبتی و ذهنی ت 
)  ۲۰۱۶تشکیل شده است این نتایج با پژوهش (لی،  

) همکاران  و  هلبرسیرت  باشد  ۲۰۰۱،  می  همسو   (
) در پژوهش خود به پاک  ۲۰۰۱هلبرسیرت و همکاران (

سازی و تهذیب نفس از عادت های منفی و بهسازی  
افزایی   دانش  طریق  از  ایمان  تقویت  کار،  محیط 

آفرینش، تالش    منتهی به آگاهی و بیداری نسبت به
مدیریتی   اخالقی درخود  به فضایل  آراستگی  جهت 
پرداخته اند بر این اساس رفتارمعنوی فراهم کننده  
بستر خود مدیریتی تلقی می شود. پژوهشگران به  

ارتقاء   به  منجر  که  افکاری  و  مثبت  گذاری  ارزش 
و   نموده  اشاره  گردد  می  معنوی  های  رفتار  کارکرد 

د حقیقی"،"خود آرمانی"  گروهی به"خود فعلی"،"خو
سایر   با  همسویی  با  حاضر  پژوهش  اند  پرداخته 
پژوهش ها به تکمیل و تقویت خود مدیریتی رفتار  
معنوی و اثرگذاری دررفتار های معنوی پرداخته شده  
است. در بخش کمی پژوهش با توزیع پرسشنامه و  
اعتبار   به  تائیدی  عامل  تحلیل  روش  از  استفاده 

الگو آزمون  و  خود  سنجی  متغیر  گیری  اندازه  ی 
آن   از  حاکی  نتایج  شد.  پرداخته  کارکنان  مدیریتی 
است که با توجه به بارهای عاملی احصاء شده در  
این آزمون هر سه مولفه اخذ شده بخوبی از متغیر 
مکنون خود پشتیبانی نموده واز الگوی طراحی شده  
از   نیز  شده  اخذ  های  مولفه  نمایند.  می  حمایت 

ر مجموعه خود حمایت و پشتیبانی  شاخص های زی
بارهای عاملی   به  با توجه  اند.  از    ۳/۰نموده  هریک 

خود   مجموعه  زیر  های  مولفه  از  بخوبی  ها  مولفه 
متغیر  سنجش  برای  مناسبی  ابزار  و  کرده  حمایت 

باشند با نتایج اخذ شده پژوهشگران  مکنون خود می 
به پاسخ سوال پژوهش خود رسیده و الگوی طراحی  

م با  شده  پژوهش  این  تفاوت  باشد.  می  تایید  ورد 
سایر پژوهش ها این می باشد که در این الگو بطور  
همزمان برای رسیدن به یک رفتارگرایی جامع و عمیق  
معنوی،  رفتارشناختی،رفتار  های  مولفه  به  توجه  با 
در   صورتیکه  در  است،  شده  پرداخته  رفتارعقالنی 

مول از  جنبه  یک  به  تنها  ها  پژوهش  های  سایر  فه 
درونی پرداخته شده است. دستاورد خود مدیریتی  
رفتارهای   تبلور  جامع  رفتارگرایی  رویکرد  با  درونی 
شناختی، عقالنی و معنوی به شکل گیری و اطالع از  
دانش درونی منجر می گردد، که مبنای خود آغاز گری  

شود تاکید و تمرکز ما  و به فعلیت وادارشدن فرد می 
ده، بعنوان دستاوردهایی است  در الگوی شناسایی ش

که در نقش خود مدیریتی  رفتاری جامع انتظار می  
رود. می توان عنوان نمود که خود مدیریتی با رویکرد  
شناختی،   عوامل  از  ای  آمیخته  جامع،  گرایی  رفتار 
آفرینی یک رفتار جامع   برای بستر  عقالنی ومعنوی 
می باشد در پژوهش حاضر این نقش و کارکرد، خود  

دیریتی کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  م
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الزم   مدیریتی  خود  ایجاد  برای  باشد.که  می  ایران 
به   توجه  با  قرارگیرد.  توجه  مورد  ابعاد  تمام  است 
یافته های پژوهش حاضر، پیشنهادهای کاربردی زیر  

گردد.   می  ارتقای  توصیه  درراستای  است  ضروری 
ا فناوری  درحوزه  رفتاری  های  و  مهارت  طالعات 

ارتباطات هم به ویژگی فناوری هم به سطح مهارت  
سازمان   یک  در  رفتار  گردد  توجه  افراد  تخصصی 
ذهنی (آرامش  محیط  از  خارج  عوامل  به    ، هوشمند 

و...)و هم به   تواناییها  آگاهی، شناخت درست  خود 
ذهنی   های  چارچوب  درک  (نگرش،  فردی  ویژگیهای 

افراد ذهنی  پذیرش  دارد،  بستگی  قابلیت  و...)   ،
انعطاف، مقاومت و تغییر در برابر تحوالت محیطی  
کنند   گیری  بهره  نوین  فناوریهای  از  است  قرار  که 
دارد.   اثرگذاری  نقش  وآثارسازمانی  نتایج  برروی 
را   مقاومت  بیشترین  اخیرفناوری  پذیرندگان 
دربرابرتغییرات به پروژه های فناوری اطالعات نشان  

به فناوری، نگرشی    می دهند فناوری گریزان نسبت
منفی دارند به اين خاطر توصیه می گردد در انتخاب  
های   بعنوان"عامل  که  پروژه  مدیریت  تیم  اعضای 

تغییر" می ١مدیریت  کنند"پویش  خدمت 
هوش"  ٢محیطی"  گردآوری  و  انجام  ٣یا"تجسس  را 

پیاده سازی صحیح  دهند.   با اجرا و  ضروری است  
هنجاری کارکنان تازه  فرایند جامعه پذیری، از میزان نا

  که اکثر آنان نیروهای جوان وکم تجربه هستند  وارد
و   صمیمی  دوستانه،  جو  یک  ایجاد  وبا  کاسته 
راهنمایی   زمینه  شاگردی  استاد  درقالب  معتمدانه 
افراد تازه وارد توسط افراد با تجربه تررا فراهم نمایند.  
تسهیل   و  روابط  توسعه  طریق  از  است،  ضروری 
درمبادله اطالعات، میان کارکنان، والگوگیری از افراد  
سطح   مهارتی،  و  تحصیلی  شغلی،  درحوزه  موفق 

افراد  مهارت  نگرش،  ویژگی    دانش،  به  نسبت  را 
بسترکافی   طریق  ازاین  و  داده  افزایش  های"خود" 
عبارتی   به  گردد.  فراهم  افراد  شناسی  خود  برای 
از   و  نموده  روشن  را  فرد  شخصیت  کور  منطقه 

 
1 Change Managemant Agents 
2 Environmental Scaning  
3 Intelligence Gathering 
4 Nominal Group Technique 

کاسته   آنان  شخصیت  ناشناخته  منطقه  وسعت 
های   مهارت  ارتقای  درراستای  است  ضروری  گردد. 
چارچوب   یک  ایجاد  جهت  و  رفتارشناختی 
فردی"یا   ارزش  فردی"یا"سیستم  ذهنی"ارزش 

مقدمه که  پایه"  خود  یک"سیستم  ایجاد  برای  ای 
باشد گام برداشت، لذا با ساختار بندی  مدیریتی می 

ازمانی باعث ایجاد نوع خاصی  ارزش های فردی و س
از رفتارهای فردی، بین فردی در محیط کاری شده با  

به  شاخص های استاندارد ارائه پاداش با استفاده از 
تقویت   به  متعهدانه،  مفید،  اثرگذار،  رفتارهای 
سیستم ارزشی فردی پرداخته شود. درراستای ایجاد  

جه  دربین کارکنان باید تو  عقالنیرفتار های  توانمندی 
راهبرانسان،   روحی،  جنبه  واالترین  خرد  که  داشت 
و   است  بشریت  راهنمای  و  است  الهی  عنصر  یک 
،  مبنای دانش حقیقی در درون فرد و درذهن اوست

گردد از روش های آموزشی تزکیه نفس،  توصیه می 
تعلیم احکام، کسب تجارب درست، آگاهی از قوانین  

و عبرت    و مقررات، مشورت با خبرگان، انطباق پذیری
گیری برای کارکنان استفاده گردد. ضروری است در  
کنترل  به  رفتارعقالنی  های  مهارت  ارتقای  راستای 
برروی امیال، آرزوها، اهداف، به معنی نظم بخشی  
گری   تحلیل  قدرت،  افزایش  در  امیال،  و  افکار  به 
فناوری   و  ارتباطات  وزارت  در  زیرا  شود  پرداخته 

ید ترین فناوریهای نوین  اطالعات ایران همیشه از جد 
صنعتی بهره گیری می گردد و نیاز به داشتن قدرت  
تحلیل گری و حل مسائل برای استفاده از تکنولوژی  
های جدید که درکشور، بسیاری از آنها بومی سازی  

باشد کاربر در فعالیت  نشده است می باشد. الزم می 
را   بهبود  پیشنهادات  شناسایی،  برای  گروهی  های 

استفاده  سازمان   خالقیت  های  ازتکنیک  و  دهی 
نماید. ولی به آنها محدود نگردد، مثل طوفان ذهنی،  

اسمی  گروه  ایده ٤تکنیک  ذهن/  نگاشت  نمودار  ٥،   ،
معیاره٦وابستگی  چند  گیری  تصمیم  تحلیل   ،٧ .

های   مهارت  ارتقای  درراستای  است  ضروری 

5 Interview- based 
6 Affinity Diagram 
7 Multicriteria Desicin Analysis 



 

50 

 .55تا  29 صفحات  .١٤٠١ بهار و تابستان .27 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه
Journal of Executive Management 

 الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع. نژادحسین دامغانیان، ناهید محمدی ثابت، محسن فرهادی  

رفتارعقالنی  برداشت ذهنی و مفید بودن فناوری و  
های    برداشت تکنیک  از  استفاده  سودمندی  از 

های   آموزش  و  کارکنان  اولیه  آگاه سازی  با  فناورانه 
الزم قبل از انجام پروژه های مرتبط بررسی، زیرا ارائه  
بدون   اطالعاتی  های  و سیستم  و خدمات  ها  پروژه 
بررسی   و  عقالنی  رفتار  کنترل  عوامل  درنظرگرفتن 

گردد،  با شکست مواجه می   پیشینه تحقیقات قبلی
عبارتی   به  یا  نوآورانه  تجسم  به  گردد  می  توصیه 
شود،   پرداخته  ها  برپروژه  نظارت  به  تفکرواگرا، 

برای تدوین و اجرای    الگو های استانداردمسئولین از  
کارکنان وآموزش های عرضی وحین   ارزشیابی  نظام 
خدمت استفاده نمایند وعالوه بر پاداش های مبتنی  

پاداش ها را معطوف به    برعملکردساالنه، بخشی از
انجام رفتارهای معقوالنه درشرایط متفاوت وبحرانی  
مهارت   ارتقای  درراستای  است  ضروری  قراردهند. 
پرداخته   درونی  ندای  تمرکزبر،  به  رفتارمعنوی  های 
شود، برای استفاده بردن از فکر چند بعدی در زندگی  

به حواس   نکنیم    پنجگانهتنها  بسنده  و  اکتفا  خود 
از  باشد  حواس های دیگرمی یکی  الهی  تواند هدایت 

باید انسان به این باور برسد که هرگز تنها نیست و  
گر   هدایت  الهی  نیروی  درونی  مدیریت  درایجاد 
اوست. ضروری است درراستای ارتقای مهارت های  
رفتارمعنوی به کرامت نفس ازنوع اکتسابی نیز توجه  

اشتن تقوا  گردد، کارکنان را به دگردد، لذا توصیه می 
و پرهیزگاری و دوری از لئامت تشویق نمود. در این  
راه می توان درمحیط از مبلغین مذهبی و مشاورین  
است   ضروری  نمود.  گیری  بهره  اخالق  درحوزه 
درراستای ارتقای مهارت های رفتارمعنوی به ذهنیت  
خود   درون  کشف  یا  شناسی  خود  برای  خود  از 

ذهنیت خوب یک  داشتن  به    پرداخته شود،  ازخود 
می  کمک  احساس  فرد  و  بندها  و  قید  درگیر  کند 

با   گردد  می  توصیه  لذا  نباشد،  خود  شده  سرکوب 
اجرای تست های شخصیت شناسی و بهره گیری از  
خدمات مراکز مشاوره روان شناسی و روان پزشکی  
به ایجاد ذهنیت مثبت در افراد کمک نمود. ضروری  

به   سازمان  تا  گردد  فراهم  بستری  سمت  است 
واین   شود  هدایت  ادهوکراسی  فرهنگ  حاکمیت 
نوآوری قادرباشند   با کسب تجربه و  کارکنان  چنین 
بر خصایص درونی خود (خود مدیریتی درون فردی)  
رفتارهای   بهبود  جهت  در  و  یافته  بیشتری  تسلط 
فردی اقدام نمایند. در نهایت بایستی اشاره نمود که  

گف بر  مبتنی  تا  شد  تالش  پژوهش  این  های  تهدر 
های خودمدیریتی  نظران، به شناسایی مؤلفهصاحب 

با رویکرد رفتارگرایی جامع در وزارت  درونی کارکنان 
با   پرداخته شود،  ارتباطات و فناوری اطالعات ایران 

ای  رسد که خودمدیریتی مقوله این حال به نظر می 
است که صرفاً مبتنی بر رفتارهای درونی افراد نبوده  

به مؤلفه  و    هایو  بیرونی رفتاری در سطح سازمان 
به   راستا  این  در  بود.  خواهد  متکی  نیز  جامعه 

گردد که در تحقیقات آتی،  پژوهشگران پیشنهاد می 
(رفتاربیرونی)   بیرونی  خودمدیریتی  الگوی  ارائه  به 
بپردازند.   جامع  رفتارگرایی  رویکرد  با  کارکنان 
محدودیت این پژوهش: می توان به تعاطی معنای  

دیریتی در حوزه شناختی، عقالنی و معنوی در  خود م
که محدودیتی    شرکت کنندگان درپژوهش اشاره کرد 

مفهومی، ادارکی است. محدودیت دوم : استفاده از  
الگوی خود مدیریتی رفتارهای درونی با جامعه آماری  
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران می باشد و  

وزارتخ سایر  در  نمونه  از  تر  استفاده  موثر  ها  انه 
خواهد بود در آن صورت با قدرت بیشتری می توان  
الگوی خود   برای شکل گیری  از یافته های پژوهش 
مدیریتی با رویکرد رفتارگرایی جامع خصوصاً در حوزه  
این   کارکنان  رفتاری  وتفاوت  فنی  تخصصی،  های 
وزارتخانه با سایرارگان ها پرداخت. استفاده کنندگان  

(کاربرد): کارکنان وزارت ارتباطات و  از نتایج پژوهش
فناوری اطالعات ایران، مراکزدیتا سنتر، دانشجویان،  

،  هاسازمان پژوهشگران  کشور،  سطح  دولتی  ی 
همچنین به منظور طراحی دوره های آموزشی بهبود  
دولتی   های  بخش  آموزشی  مراکز  در  مدیریت 

 استفاده می گردد. 
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