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Abstract 
The purpose of this study was to identify the factors affecting employees' sense of self-

efficacy based on the precious book Nahj al-Balaghah. In this research, the qualitative 

method of thematic analysis was used, which includes the collection and analysis of 

qualitative data. The data source used in this research was the text of Nahj al-Balaghah, 

from which the relevant narrations were extracted. Then, by referring to the book Sharh 

Nahj al-Balaghah (Imam's Message), the extracted narrations were analyzed. In this 

research, messages were coded based on 16 sermons, 30 letters, and 30 sayings. These 

messages were then categorized into 56 concepts, 10 sub-themes, and 3 main themes. 

Finally, the most important factors affecting employees' sense of self-efficacy were 

classified as three main categories, including individual factors (self-knowledge and self-

awareness, trust in God, rationalism and pragmatism, strategic thinking, moderation in 

work, perseverance, and patience), managerial factors (service-providing leadership and 

justice-oriented leadership), and social factors (learning from the experiences of others and 

supporting colleagues). 
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 احساس بر مؤثر عوامل شناسایی :گرا مثبت شناختی روان سرمایة

 البالغه نهج دیدگاه از کارکنان خودکارآمدی

 4کاملی رضا علی ،3یزدانی حمیدرضا ،2جمشیدی علی ،1احمدی مهدی

 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریتدانشکدۀ  دکتری، دانشجوی. 1

 ایران تهران، تهران، نور پیام دانشگاه جهانگردی، و دولتی تمدیری گروه استادیار،. 2

 ایران قم، تهران، دانشگاه فارابی دانشکدگان حسابداری، و مدیریت دانشکدۀ استادیار،. 3
 ایران قم، تهران، دانشگاه فارابی دانشکدگان حسابداری، و مدیریت دانشکدۀ دکتری، دانشجوی. 4

 (24/05/1401 ذیرش:پ تاریخ ـ 016/03/1401 دریافت: )تاریخ

 چکیده
 از پژوهش این در بود. البالغه نهج ارزشمند کتاب مبنای بر کارکنان مدیآخودکار احساس بر مؤثر عوامل شناسایی ،پژوهش ینا از هدف
 متن ،پژوهش این در شده استفاده مضمون .است کیفی های داده تحلیل و دآوریگر شامل کهه شد استفاده مضمون تحلیل فیکی روش
 وتحلیل تجزیه به امام( پیام) البالغه نهج شرح کتاب به راجعهم با سپس و استخراج مربوطه روایات آن در تفحص با که بود البالغه نهج
 10 مفهوم، 56 در بعد مراحل در ها پیام این شد. گذاری کد حکمت 30 و نامه 30 خطبه،16 از ها پیام وهشپژ این در شد. پرداخته ها آن

 دستۀ سه در کارکنان خودکارآمدی احساس بر مؤثر عوامل ترین مهم ،نهایت در شدند. بندی دسته اصلی مضمون 3 و فرعی مضمون
 در اعتدال راهبردی، کرتف از برخورداری گرایی، عمل و گرایی عقل خداوند، به توکل خودآگاهی، و )خودشناسی فردی عوامل شامل اصلی
 از اندوزی )دانش اجتماعی عوامل و محور( عدالت رهبری ار،زگ خدمت )رهبری مدیریتی عوامل شکیبایی(، و صدر سعۀ کار، دادن انجام

 .شد شناسایی همکاران( پشتیبانی و حمایت دیگران، تجربیات
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 مقدمه

 است. شده یاتیح عامل کی به لیتبد یانسان منابع آن، یرقابت طیشرا و امروز یسازمان های طیمح در

 های یاستراتژ و ها کیتکن مدرن، های یتکنولوژ ،یمال یابزارها از یناش تنها سازمان یرقابت تیمز

 سازمان یرقابت تیزم نتری یاصل که هستند آکار کارکنان ژهیو  هب کارکنان نیا بلکه ،ستین آکار

 اساسی محور او، معنوی های ارزش رشد یعنی آن، اساسی هدف و انسان .شوند یم محسوب

 یسازوکارها با انسان یرفتارها از یاریبس .(1389 مقدم یینکو و فر ی)بهشت است اسالم در مدیریت

 رتریفراگ و تر مهم یک چیه ،خود بر نفوذ یسازوکارها نیب شوند. یم کنترل و ختهیبرانگ دخو بر نفوذ

 تواند ینم که باشد داشته باور یفرد اگر (.Bandoura 1997) ستین یشخص یمدآرخودکا به باور از

 قبول بلقا ریغ یرفتارها مانع تواند ینم که برسد باور نیا به ای آورد دست به را انتظار مورد جینتا

 مثابۀ به که دارند وجود یگرید عوامل اگرچه شد. خواهد کم کار دادن انجام یبرا او زةیانگ شود،

 یخودکارآمد .(1385 ی)عبدالله فردند باور تابع ها آن ۀهم کنند، یم عمل انسان رفتار یها زندهیبرانگ

 ةدربار افراد قضاوت به و است شخصم یها تیموقع با انطباق در فرد ةشد ادراک ییتوانا یمعنا به

 به یخودکارآمد است. مربوط خاص تیموقع کی با انطباق ای کار کی دادن انجام در ها آن ییتوانا

 شود یم قاطال یزندگ با برخورد در ییآکار و تیکفا احساس خود، ارزش فس،ن عزت احساس

 با آمدن کنار یبرا ییتوانا مورد در شخص یباورها (1385) یپورافکار .(1398 همکاران و بهبودی)

 تفکر، یالگوها بر یخودکارآمد از انسان درک .داند یم یخودکارآمد را متفاوت یها تیموقع

 ۀمقابلة نحو در یخودکارآمد یباورها. گذارد یم ریتأث فرد یجانیه یختگیبرانگ و عملکرد زش،یانگ

 افراد اگر (.2001 جان و نیو)پر گذارند یم ریتأث اهداف به یابیدست در مختلف یها تیموقع با افراد

 کنند. یم شدن موفق یبرا یتر یجدّ تالش ند،یبرآ دشوار فیتکال ةعهد از توانند یم که باشند مطمئن

 توان یم ندارند یشخص ییرآکا ...( و یشغل ،یارتباط ،یلی)تحص یخاص تیموقع در که یافراد به

 یشمندارز احساس بیرتت نیبد و کنند داعتما شتریب شدن موفق یبرا خود ییتوانا به که داد آموزش

 مورد در هایی پژوهش (.2003 تبورنیو و نی)هالج کنند تیتقو را خود تیموفق امکان و

 یاثربخش یبررس در (1396) یدفتر و یمحمد قیتحق به توان یم ها از آن که شده انجام یخودکارآمد

 که افتندیدر آنان .کرد شارها یپزشک علوم انیدانشجو شرفتیپ زشیانگ بر یمدآخودکار آموزش
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 قیتحق یها افتهی نیهمچن است. اثربخش انیدانشجو شرفتیپ زةیانگ در یمدآخودکار آموزش

 هوش بردن باال در مسئله حل مهارت کمک به یمدآخودکار باور داد نشان (1394) ادهز محزون

 گذارد. یم ریتأث یگفرهن متنوع یها طیمح در افراد ریسا با تعامل وةیش درست انتخاب و یفرهنگ

 با انیدانشجو یزندگ تیفیک که دندیرس جهینت نیا به یقیتحق در (1395) شنهمکارا و یموسو

 در مناسب یها روش یریکارگ به بنابراین، .دارد معنادار ۀرابط آنان یمذهب یباورها و یمدآخودکار

 یپژوهش در نیهمچن شود. انیدانشجو یزندگ تیفیک شیافزا موجب تواند یم یمدآخودکار شیافزا

 تیفیک و یجانیه هوش از که یکنانکار ند کهاهبه این نتیجه رسید (1396) شهمکاران و یزدیا دیگر

 و المیم ،یمدآخودکار خصوص در دارند. یباالتر یمدآخودکار برخوردارند یبهتر یکار یزندگ

 یتوجه قابل طور به یمدآخودکار گرید عوامل انیم که افتندیدر خود ۀمطالع در (2019) شهمکاران

 تاکنون شود، می مشاهده طورکه همان، اما .است مطالعه مورد پزشکان یسازمان یبهروز کنندةینیب شیپ

 انجام کند یبررس یاسالم یها آموزه اساس بر را یمدآخودکار هوممف منسجم طور به که یپژوهش

 ابعاد و مفهوم تا میباش آن لدنبا به قیتحق نیا در شد سبب ها پژوهش گونهنیا نبود است. نشده

 البالغه نهج فیشر کتاب زا یاسالم ینید یها آموزه بر منطبق یبستر در را سازمان در یمدآخودکار

 و یاسالم یها آموزه از یریگ بهره جامعه، در یاسالم فرهنگ بودن حاکم به توجه با .میآور دست به

 قیتحق نیا ن،یبنابرا کند. کمک اهدافشان به دنیرس یبرا ها سازمان به تواند یم ینید یباورها تیتقو

 البالغه نهج در )ع(مؤمنان ریام رةیس و گفتار در کنکاش با را خودکارآمدی مفهوم تا است آن بر

 چه هر ییآشنا در آنان به مسئوالن و رانیمد و تیریمد حوزة پژوهشگران به ارائه با و کند یبازشناس

 بدین پژوهش اصلی الؤس نهایت در .(1398 همکاران و بودی)به رساند یاری مبحث نیا با شتریب

  :است شرح

 د؟ان کدام البالغه نهج دیدگاه از خودکارآمدی به باور بر مؤثر عوامل

 پژوهش ةپیشین و نظری مبانی
 خودکارآمدی و مثبت شناختی روان سرمایة

 یارتقا و بهبود دیبا یشناس نروا هدف که اندنتیجه رسیده نیا به گرا مثبت شناسان روان ریاخ ۀده در

 انسان درون در شده  نهاده عهیود به یها یتوانمند و استعدادها کردن شکوفا و انسان یزندگ سطح
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 ،یشیاند مثبت رینظ - انسان یروان مثبت یها جنبه به گرا مثبت شناسان روان اساس، نیا بر باشد.

 یها مؤلفه حضور یعلم نگاه و ها روش با رنددا یسع واند  پرداخته - آن مانند و یشادکام ،ینیب خوش

 مثبت یشناس روان هدف دهند. جلوه رتریگ چشم و تر پررنگ انسان یزندگ ناگونگو ابعاد در را مثبت

 یسو به زهایچ نیبدتر میترم به صرف توجه از و آورد وجود به تغییر یشناس روان در که است نیا

 علمعرصۀ  در امروزه که یمباحث از یکی ن،یبنابرا .کند حرکت یزندگ در ها تیفیک نیبهتر ساختن

 مباحث به توجه با یشناخت روان یۀسرما ت.اس یشناخت روان یۀسرما است شده مطرح شتریب تیریمد

هایی که در  مشخصه با یشناخت روان مثبت و توسعه قابل حالت کی مختلف یها پژوهش در موجود

 فیوظا و کارها در تیموفق یبرا الزم تالش و شدن تعهدم :یخودکارآمد. 1 :است بوده آیدادامه می

 در یداریپا :دیام .3 نده؛یآ و حال یها تیموفق ةدربار مثبت اسناد داشتن :ینیب خوش. 2 ز؛یبرانگ چالش

 /یآور تاب. 4 ؛تیموفق به یابیدست یبرا هدف به دنیرس ریمس رییتغ لزوم صورت در و هدف راه

 یریگ جهت .تیموفق به یابیدست یبرا مشکالت و ها یسخت با ههمواج هنگام یداریپا :یریپذ انعطاف

 تمرکز یریگ جهت یخودکارآمد که یطور ؛است متفاوت ها آن یپوش هم به توجه با ابعاد از کی هر

 یاصل تمرکز و ،شده فرض ندهیآ بر تمرکز یریگ جهت با ینیب خوش و دیام دارد، ندهیآ به حال از

 باندورا آلفرد پرداخت خودکارآمدی مفهوم به که کسی اولین است. بوده حال به گذشته از آوریتاب

 یاجتماع -یشناخت (.Schwarzer 1997) تاوس یاجتماع - یشناخت ۀینظر های جنبه از یکی که بود

 Kadivar) دارد توجه رفتار یشناخت بعد به هم و یاجتماع خاستگاه به هم که است یمناسب عنوان

 یکار دادن انجام چگونه از قضاوت منزلۀ به، یخودکارآمد رشد ،یاجتماع یریادگی ۀینظر رد .(2006

 باور یودکارآمدخ (.Bandura 1982) هاست انسان تیفعال یاصل مفهوم انتظار، مورد تیموقع در

 تیفعال یها دوره و یشناخت منابع و زشیانگ جیبس یبرا خود های ییتوانا ةدربار است شخص راسخ

 (.Avey et al. 2008) مفروض زمینۀ کی در خاص وظیفۀ کی موفق یاجرا یبرا ازین مورد

 خودکارآمدی منابع

 به را یکار تواند یم نکهیا بر یمبن فرد باور به دارد اشاره یخودکارآمد مفهوم که کند یم انیب بندورا

 نظام در اساس، نیهم بر کند. برقرار گرانید با مؤثر نحو به را یا رابطه ای دهد انجام زیآمتیموفق طور

 در و است یزندگ با آمدن کنار در تیکفا و یستگیشا یها احساس یخودکارآمد از منظور ،بندورا
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 را مانیاه ییتوانا مختلف یاطالعات منابع اساس بر ما که محکم دةیعق کی از است بارتع واقع

 یخودآگاه از یا عمده بخش که یخودکارآمد یباورها نظام رییتغ و جادیا یبرا .میکن یم یابیارز

 بندورا .موفق یها تجربه :از ندا عبارت که شده داده صیتشخ یمهم منابع دهد، یم لیتشک را افراد

 قبل اگر خصوص به ها، شکست و تیتقو را یمدآکار باور ها تیموفق نکهیا به کند یم اشاره (1997)

 مورد جینتا به که ییعملکردها کنند. یم فیتضع را یخودکارآمد باور دهند، رخ یمدآکار احساس از

 جادیا یخودکارآمد احساس یوقت .کنند جادیا را یتر نییپا یمدآکار توانند یم نشوند ختم انتظار

 یخودکارآمد گرید منبع .کند غلبه موانع بر مداوم تالش و پشتکار با باشد قادر فرد که شود یم

 خود، یقبل یها تیموفق هب تنها نه شیوخ یخودکارآمد یابیارز در افراد است. ینیجانش یها تجربه

 با که یالگوساز قرار دارند. یریگ سرمشق ای یالگوساز قیطر از ینیجانش یها تجربه ریتأث تحت بلکه

 است. یشخص یخودکارآمد ساساح تیتقو و ارتقا یبرا مؤثر یابزار است مرتبط یطیمح عوامل

 و راه که یشخص یباورها یالقا به تواند یم فرد کی یزندگ در مشخص و مهم یالگو کی جه،ینت در

 ای یکالم یها بیترغ یخودکارآمد منبع نیسوم .کند کمک دهد، یم قرار ریتأث تحت را یزندگ روش

 که یاجتماع یها تیحما و ها قیتشو ۀجینت مثابۀ به را یخودکارآمد یباورها افراد که است یاجتماع

 یشنهادهایپ و یاجتماع یها قیتشو دهند. یم ترشگس و کنند یم جادیا کنند یم افتیدر گرانید از

 تیموفق یبرا ازین مورد پشتکار و ببرند کار به یشتریب تالش تا کنند کمک افراد به توانند یم یکالم

 حاالت .شود یم منجر یشخص یمدآکار و ها مهارت پیوستۀ رشد به امر نیا و بخشند تداوم را

 قضاوت: دیگو یم باره نیا در (1997) بندورا است. یدخودکارآم گرید منبع کیولوژیزیف و یعاطف

 حاالت از متأثر خود ۀنوب به ها آن که است یجسمان حاالت تابع خود یها یتوانمند مورد در افراد

 یا رابطه یکارآمدخود و تیمعنو نیب ،شده انجام قاتیتحق مطابق .اند یشخص کیولوژیزیف و یعاطف

 سالمت یمعنو متسال ابعاد نیب از که است نیا از یحاک ها لیتحل جینتا دارد. وجود دارمعنا و مثبت

 .است داشته را انیدانشجو یخودکارآمد از ینیب شیپ زانیم نیشتریب یوجود

 اسالم در خودکارآمدی

 ینا ولی .است نشده استفاده آن دقیق واژة اسالم در و است جدید اصطالحات از مدیخودکارآ

 برخی اخالقی، های لتیفض و انسانی های خصلت میان در دارد. وجود اسالمی منابع در مفهوم
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 اعتماد با خودباوری کرد. تعبیر ساز سرنوشت صفات به ها آن از توان می که اند بااهمیت چنان

 خود به باور نفس اعتمادبه و خودباوری نهاد نخستین است. روحی فضایل گونه این شمار از نفس به

 از (.1386 پور )اسالم است ماشین از تر عالی و حیوان از فراتر که یماهیت به توجه و است انسانی

 و ها سختی برابر در مقاومت توان و ناپذیر شکست حالت از است عبارت نفس عزت اسالم، نظر

 انسان در عملکرد نوعی اثر در که زندگی دشوار های موقعیت در ذلت پذیرش عدم و مشکالت

 لحاظ بدین شود. می دیگران و خود نظر از فرد برتری اعثب حالت این داشتن و آید می پدید

 گوناگون های موقعیت در توانند می اند سرسخت و مقاوم مشکالت و سختی برابر در که افرادی

 در نفس اعتمادبه مفهوم (.1393 )بخشایش شوند ایلن سربلندی و پیروزی به و کنند حفظ را خود

 یعنی است؛ مفهومیشبکۀ  دارای حالت این است. هدهمشا قابل مختلف های گونه به دینی متون

 خوار را دیگران گذارد، می احترام خود به دارد، نفس عزت است نفس  اعتمادبه دارای که کسی

 کرامت شناسد، می خوبی به را امکانات و نیروها است، هدفمند فردی و تالش و کار اهل کند، نمی

 راه هراسد، نمی مشکالت از است، برخوردار یدّج ارادة و عزم از نهد، می پاس را خویش نفس

 از خدا به توکل با و دارد مثبت نگاهی و است امیدوار داند، می خوبی به را ها قله به رسیدن

 (.1398 همکاران و بهبودی) سازد محقق را متعالی اهداف تا برد می بهره ها ظرفیت و ها توانمندی

 پژوهش ةپیشین

 اما است. گرفته صورت کشور از خارج و داخل در خودکارآمدی ربارةد متعددی تحقیقات تاکنون

 با ارتباط در شده انجام تحقیقات اکثرشد  مشخص پژوهشپیشینۀ  در شده انجام های بررسی طبق

أ غالب و مربوط است رفتاری متغیرهای دیگر با خودکارآمدی ۀرابط و تأثیر بررسی به خودکارآمدی

 این در کیفی پژوهش های شناسی روش و شده است استفاده اتتحقیق در یمّک های شناسی روش از

 بر گذار تأثیر عوامل شناسایی در حاضر تحقیق نوآوری بنابراین، .شوددیده نمی تحقیقات

 از برخی به ادامه در که است کیفی پژوهش شناسی روش از استفاده با کارکنان خودکارآمدی

 .شودمی اشاره قتحقی موضوع دربارة گرفته صورت تحقیقات
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 خارجی و داخلی ۀشد انجام مطالعات .1 جدول

 پژوهش عنوان سال محقق نام
 شناسی روش

 پژوهش
 ها یافته و نتایج

 و خواه خالق
 نجفی

1397 
 خودکارآمدی بر مؤثر عوامل

 دانشجویان
 کیفی و روایتی

 افزایش امکان آموزشی های برنامه داد نشان تحقیق نتایج
- برنامه شد ثابت أ.اساس و دارند را یاندانشجو خودکارآمدی

 مورد این در اجتماعی شناختینظریۀ  بر مبتنی آموزشی های
 ترند. موفق

 و ایزدی
 همکاران

1396 
 و هیجانی هوش رابطۀ بررسی

 با کاری زندگی کیفیت
 کارکنان خودکارآمدی

 -توصیفی
 همبستگی

 بین داد نشان پژوهش های فرضیه بررسی از حاصل نتایج
 و کاری زندگی کیفیت و آن های لفهؤم و هیجانی شهو

 دارد. وجود معنادار رابطۀ خودکارآمدی با آن های لفهؤم

 و عزیزی
 همکاران

1398 

 و تحولی رهبری ۀرابط بررسی
 با خودکارآمدی احساس

 کارکنان خودتنظیمی یادگیری
 جوانان و ورزش کل ادارة

 اصفهان استان

 همبستگی - یکمّ
 احساس و تحولی رهبری بین داد شانن تحقیق نتایج

 دارمعنا ۀرابط کارکنان تنظیمیخود یادگیری با خودکارآمدی
 دارد. وجود

 شیرمحمدزاده
 همکاران و

1397 

 خودکارآمدی میانجی نقش
 توسعۀ بین ۀرابط در شغلی
 تعهد و رضایت با ای حرفه
 ورزش ادارات کارکنان شغلی

 جوانان و

 - توصیفی
 همبستگی

 افزایش گونه هر گرفت نتیجه توان می ها یافته هب توجه با
 و شغلی تعهد رضایت، افزایش با ای حرفه ۀتوسع

 زمینه این در که است همراه کارکنان طرف از خودکارآمدی
 تواند می جوانان و ورزش ادارات در ای حرفه توسعۀ به توجه

 ارتقای همچنین و شغلی تعهد و رضایت افزایش در
 باشد. برخوردار گیریچشم یتاهم از خودکارآمدی

 و رستمی
 همکاران

1397 

 خودکارآمدی ای واسطه نقش
 حمایت بین رابطۀ در

 زندگی کیفیت و اجتماعی
 انتظامی کارکنان

 توصیفی/ -یکمّ
 همبستگی

 باعث خودکارآمدی و اجتماعی حمایت ها یافته به توجه با
 شود. می انتظامی کارکنان زندگی کیفیت بهبود

Lv et al. 2016 

 آمیز، اجحاف سرپرستی مدل
 کاری تعامل و خودکارآمدی

 نقش شده: نام ثبت پرستاران
 خودکارآمدیۀ واسط

 یکمّ

 منفی و مستقیم صورت به شدهک ادرا آمیزاجحاف سرپرستی
 طور به و کند بینی پیش را پرستاران کاری تعامل تواند می

 تا خودکارآمدی واسطۀ طریق از کاری تعامل بر غیرمستقیم
 .بگذارد تأثیر حدودی

Cherian & 
Jaco 

2013 
 انگیزش بر خودکارآمدی تأثیر

 کارمندان عملکرد و
 یکمّ

 برای تواند می خودکارآمدیئوری ت داد نشان مطالعه نتایج
 مختلف های جنبه در انگیزه ایجاد نظر از کار با مرتبط عملکرد
 .درو کار به سازمانی اهداف همچنین و کارمندان به مربوط

Smith 2011 

 معنویت و خودکارآمدی تأثیر
انگیزة  و شغلی رضایت بر

 بازنشسته سربازان در رهبری
 یکمّ

 رضایت و خودکارآمدی و معنویت بین داد نشان تحقیق نتایج
 این در راگ تحول رهبری و دارد وجود معناداری ۀرابط شغلی
 داراست. را رگ تعدیل نقش رابطه

Ream 2010 
 و جانیهی هوش رابطۀ

 مدیران خودکارآمدی
 یکمّ

 هوش بین متوسطی مثبت همبستگی داد نشان تحقیق نتایج
 دارد. وجود مدیران خودکارآمدی و هیجانی
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 پژوهش مفهومی چارچوب

 .است تحقیقات و مطالعات برای مبنابی و شروع نقطۀ مفهومی چارچوب یک ارائۀ معمول طور به

 و پژوهش های سؤال تدوین در را محقق که است راه شۀنق یک همانند مفهومی چارچوب واقع در

 در کنکاش و نظری پیشینۀ مرور و مطالعه از پس حاضر تحقیق در کند. می یاری تحقیق فرایند کل

 سزا به تأثیر و نقش خودکارآمدی با ارتباط در که هایی مؤلفه و عوامل مرتبط های پژوهش ۀپیشین

 باشد مؤثر خودکارآمدی در است ممکن که تغیرهاییم و عوامل از یکی .شد شناسایی دارند

 را استرس با مقابله ویژگی این است. دشوار شرایط تحمل توانایی رویی سخت است. رویی سخت

 (.Kohlare 2012) شود می پایین خودکارآمدی و روحی مشکالت بروز مانع و کندمی تسهیل

 ابعاد از یکی منزلۀ )به کارانهم حمایت داد نشان (2006) 1پاجاریس پژوهشی های یافته

 عبارتی، به .کند می ایفا افراد خودکارآمدی باور ارتقای در مهمی نقش شغل( اجتماعی های ویژگی

 افزایش )خودکارآمدی( خودش به فرد اعتماد و امنیت احساس شود می موجب همکاران حمایت

به  نتیجه این دادند نجاما (1394) شهمکاران و نسب زمانی که دیگری تحقیق در همچنین یابد.

 همکاران توسط بیشتری اجتماعی های حمایت از خود شغل در که افرادی و کارکنان که دست آمد

 حمایت خودکارآمدی بر مؤثر عوامل دیگر از باالتری. خودکارآمدی هستند برخوردار خود

 (،1397) شهمکاران و مهداد که یاتتحقیق در .است کارکنان توسط شده ادراک سازمانی

 حمایت تأثیر انجام دادند (2014) استیگهامبر و کائسنس (،1393) شهمکاران و زاده جارجرمی

 و احساس شده ادراک سازمانی حمایت از منظور .شد تأیید خودکارآمدی بر شده ادراک سازمانی

 حمایت و مساعدت و همکاری برای سازمان که استزمینه  این در افراد ۀیافت تعمیم باورهای

 به منجر این .هاست آن ةآیند و خوشبختی دلواپس و نگران و است قائل ارزش خود ایاعض

 نتیجه این به پژوهشی در (2016) شهمکاران و جوهری شود. می کارکنان خودکارآمدی افزایش

 به دارد. معنادار و مثبت رابطۀ خودکارآمدی با مثبت بازخورد و وظیفه اهمیت که یافتند دست

 را خود های توانمندی به فرد باور تواند می همکاران سوی از مثبت بازخورد دریافت عبارتی،

                                                                                                                                                       
1. Pajares 
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 دادند نجاما (2007) سینسکا لوتس و 1شوارتزر که تحقیقی در (.Johari et al. 2016) کند تقویت

 و منفیۀ رابط روانی فرسودگی و افسردگی و اضطراب با خودکارآمدی که به دست آمد نتیجه این

 استرس که افرادی ،عبارتی به دارد. مثبت رابطۀ مثبت هیجانات و بینی خوش و نفس اعتمادبه با

 از دارند باالتری بینی خوش و نفس تمادبهعا و کنند می تجربه کاری محیط در را کمتری

 سبک خودکارآمدی بر گذار تأثیر عوامل دیگر از. بود خواهند برخوردار بیشتری خودکارآمدی

 و (1394) آرانی و منصوری که تحقیقاتی در .است کارکنان یریتمد و سرپرستی ةنحو و رهبری

 خودکارآمدی بر را رهبری سبک مثبت تأثیر همگی دادند نجاما (1398) شهمکاران و عزیزی

 رفتار و سرپرستی شد مشخص انجام داد (2000) تپر که دیگری تحقیق در کردند. تأیید کارکنان

 و آزار مورد کنند می تصور که کارکنانی دارد. سزایی هب تأثیر کارکنان خودکارآمدی بر سرپرست

 پریشانی تر، پایین شغلی تعهد زندگی، از کمتر رضایت اند گرفته قرار مدیران و سرپرستان اذیت

 اگر ،عبارتی به (.Kedharnath 2014) دارند خود شغل در تری پایین خودکارآمدی و باالتر روانی

 انتظارشان مورد نتایج و اهداف به ها آن رسیدن مانع سرپرستان ودوج که باشند باور این بر کارکنان

 و کوربانگلو که تحقیقی در (.1397 همکاران و )حسینی کنند نمی خودکارآمدی احساس شود، می

 چهار بر مبتنی فرد یک خودکارآمدی بر تأثیرگذار منابع یا عوامل دادند انجام (2006) شهمکاران

، موفقیت قبلی، های )تجربه آمیز موفقیت یا ماهرانه تجربیات :شدمعرفی  مهم اطالعاتی منبع

 دیگران، های شکست و ها موفقیت و عملکردهابارةمشاهدةدر الگوبرداری تجربیات شکست(،

 و عاطفی های حالت و ،خویشاوندان(، همکاران نوعان، هم از کالمی )ترغیب اجتماعی ترغیب

 عملکرد را در ارتباط با خود پذیری آسیب و نیرو و اناییتو ها آن اساس بر افراد که فیزیولوژیکی

 (.1395 همکاران و )مهداد ندکنمی قضاوت ویشخ نادرست
 1 شکل مطابق ژوهشپ ۀاولی مفهومی چارچوب ،بخش این در شده مطرح موارد به توجه با

 منظر از کارکنان خودکارآمدی احساس بر رؤثم عوامل ،پژوهش های یافته بخش در .شودمی ارائه

 .د شدخواه بررسی البالغه نهج
 

                                                                                                                                                       
1. Schwarzer 
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 پژوهش مفهومی چارچوب. 1 شکل

 پژوهش شناسی روش

 بیشتر کیفی تحقیقات شد. استفاده تحلیل فرایند در کیفی  روش از، عمده طور به پژوهش، این در

 شوند. می انجام اعیاجتم های پدیده درک منظور به و (1392 )دالور دارند تأکید قلین توصیف بر

 توجه با پژوهش، این در شده استفاده کیفی روش راهبرد .بود البالغه نهج شرح و متن مطالعه مورد

 ابزار راهبرد این .بود مضمون تحلیل روش و متنی های داده ،آن در شده استفاده منابع ماهیت به

 توان می مفصل و پیچیده های داده از زیادی حجم تحلیل برای که است مفیدی و منعطف پژوهشی

 (.1390 همکاران و جعفری دیب)عا کرد استفاده آن از

 کیفی پژوهش در اطمینان و اعتبار قابلیت

 را آنان نظری تفسیرهای و ها تحلیل کیفیت توان می چگونه که بوده این همواره کیفی محققان بحث

 معیاری منزلۀ به را 1«اعتماد قابلیت» مفهوم لینکلن و گوبا ،1980 دهۀ در کرد. ارزیابی ها داده از

 کیفی پژوهش در را علمی دقت آن کمک به تا کردند مطرح پایایی و روایی جایگزینی برای

 قابلیت و ،4اطمینان قابلیت ،3انتقال قابلیت ،2اعتبار قابلیت عنصر چهار از مفهوم این کنند. ارزیابی

                                                                                                                                                       
1. trustworthiness 

2. credibility 
3. transformability 
4. dependability 

 ثر بر احساس خودکارآمدی کارکنانؤعوامل م

های عاطفی و  حالت

 فیزیولوژیکی

 همکاران حمایت اجتماعی
 رویی سخت

شده  تجربیات مشاهده

ها و  از موفقیت

 های دیگران شکست

تجربیات ماهرانه یا 

 آمیز موفقیت
 مدیریت نحوۀسبک رهبری و 

 حمایت سازمانی ادراک شده

 اهمیت وظایف

 بازخورد مثبت به کارکنان
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 در کیفیت ارزیابی برای لینکن و گوبا های خصشا از تحقیق این در بنابراین شد. می تشکیل 1تأیید

 (.2د )جدول ش استفاده کیفی پژوهش

 نتبجه بر اساس روش لینکلن و گوبا. روش و ابزار ارزیابی کیفیت داده و 2جدول 
 منبع کیفیت از اطمینان شیوۀ تعریف کیفی پژوهش

 اعتبار قابلیت

 )باورپذیری(

 این به باورپذیری یا اعتبار قابلیت
 و نتایج آیا که دارد اشاره موضوع

 و صحّت از پژوهش های یافته
 خیر. یا ندبرخوردار کافی دقت

 صرف همچون اقداماتی ها داده اعتبارپذیری افزایش برای
 در دوباره بازخوانی و مرور و پژوهش برای کافی زمان

 انجام شد. داده تحلیلمرحلۀ 

 و لینکلن

 1985 گوبا

 اطمینان قابلیت
 پذیری( )اطمینان

 کیفی پژوهش در اطمینان قابلیت
 پژوهش در پایایی با عرض هم

 تکرارپذیری به که است کمّی
 دارد. اشاره پژوهش های داده

 به پژوهش جزئیاتهمۀ  پذیری، اطمینان افزایش برای

انجام  کامل طور به برداری یادداشت وشد  ثبت دقیق طور
 و روش زمینۀ در که دیگری محقق از همچنینگرفت. 
 داشت بیشتری توانایی و تسلط آندادن  انجام نحوة

 کنترل و نظارت آنادن د انجام نحوة بر شد درخواست

 باشد. داشته

 و لینکلن
 1985 گوبا

 انتقال قابلیت
 پذیری( )انتقال

 موضوع این به انتقال قابلیت
 نتایج و ها یافته آیا که دارد اشاره

 به انتقال و تعمیم قابلیت تحقیق
 را دیگر های سازمان و جوامع

 خیر. یا دارند

 غنی وصیفت از پژوهش، پذیری انتقال افزایش منظور به
 نظری مبانی در شده آوری جمع اطالعات حداکثری و

 در تحقیقپیشینۀ  با پژوهش های یافتهمقایسۀ  و پژوهش

 شد. استفاده نظر مورد موضوع با ارتباط

 و لینکلن
 1985 گوبا

 تأیید قابلیت

 پذیری( )تأیید

 کوشش معنای به تأیید قابلیت
 عینیت شاخص احراز جهت در

 است. پژوهش در

 همچنین و تحقیق های داده تأییدپذیری، افزایش یبرا
 دو اختیار در داوری و بررسی برای ها داده وتحلیل تجزیه

 گرفت. قرار دیگر محقق

 و لینکلن

 1985 گوبا

 ها یافته وتحلیل تجزیه

 و ها دادهمجموعۀ  نیب مستمر برگشت و رفت شامل پژوهش این در نمضمو تحلیل اجرای شیوة

 تحلیل گانۀ شش های گام و مراحل بر مبتنی ایجادشده های داده لیتحلو  شده گذاری کد های خالصه

 بود: مضمون

                                                                                                                                                       
1. conformability 
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 شود آشنا ها داده محتوایی ةگستر و عمق با محقق کهاین برای ها: داده با آشنایی .اول مرحلۀ

 بازخوانی شامل ها داده در شدن ور غوطه سازد. ور غوطه ای اندازه تا ها آن در را خود است الزم

 Braun) است الگوها( و معانی جویو جست )یعنی فعال صورت به ها داده خواندن و ها داده مکرر

& Clarke 2006.) 

 را ها داده محقق که شود می شروع زمانی مرحله این :اولیه کدهای ایجاد م.دو مرحلۀ

 ست.ا ها داده از اولیه کدهای ایجاد شامل مرحله این است. کرده پیدا آشنایی ها آن با و واندهخ

 از کدگذاری های داده رسد. می جالب گرتحلیل نظر به که کنند می معرفی را ها داده ویژگی یک کدها

 طریق از یا دستی صورت به توان می را کدگذاری هستند. متفاوت (ها )مضمون تحلیل واحدهای

 ای نمونه شد. انجام کلمات زیر کشی خط و دستی صورت به تحقیق این در که داد انجام افزار نرم

 (.Braun & Clarke 2006) است شرح بدین ها خطبه کدگذاری از حاصل ۀاولی کدهای از

 کدشمارة ةدهند نشان چپ سمت از عدد نخستین و طبهخ ةدهند نشان KH حرف 3جدول  در

 است. خطبهشمارةی  ةدهند نشان راست سمت عدد و

 در گوناگون کدهای بندی دسته شامل مرحله این :ها مضمون جویو جست. سوممرحلۀ

 تشکیل نهایت در و شده کدگذاری های دادهخالصۀ مۀه کردن مرتب و مرتبط مفاهیم قالب

 که گیرد می نظر در وکند می شروع را خود کدهای تحلیل محقق ،واقع در .هاست مضمون

 Braun & Clarke) شوند ترکیب کلی مضمون یک ایجاد برای توانند می مختلف کدهای چگونه

2006.) 

 از ای مجموعه محقق که ودش می شروع زمانی مرحله این :ها مضمون بازبینی م.چهارمرحلۀ

 و بازبینی شامل عبارتی به یا دهد می قرار بازبینی مورد را ها آن وکند می ایجاد را ها مضمون

 فرعی مضموندَه  میان از تحقیق این در که هاست داده ۀمجموع با رابطه در ها مضمون سنجیاعتبار

 (.Braun & Clarke 2006) رسیدیم نهایی و اصلی مضمونسه  به
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 مفهومی های دسته ایجاد .3 جدول

 کد شمارۀ مفهومی دستۀ البالغه نهج تفسیر پیام متن مآخذ

 ها خطبه

 2 خطبۀ

 بودن تسلیم و او های نعمت تکمیل برای را خداوند کنم می ستایش

 او از نیازها رفع در و او نافرمانی از ماندن ایمن و او بزرگی برابر در

 گمراه هرگز کند هدایت خدا که را کس آن زیرا .طلبم می یاری

 کس آن هر و نیابد نجات هرگز دارد دشمن خدا که را آن و نگردد

 شد. نخواهد نیازمند گرداند نیاز بی خداوند که را

 از خدا یاری و حمایت

 انسان
1kh2 

 6 خطبۀ

 شوم نمی غافلگیر هرگز و برخوردارم الزم آگاهی از !سوگند خدا به

 من .نمایند دستگیرم نیرنگ با و کنند محاصره مرا ناگهان دشمنان که

 حق از هک کوبم می کس آن سر بر طلب حق انسان یاری با همواره

 هم در را تردید اهل نافرمان مطیع فرمانبر یاری با و است گردان روی

 .آید سر به من زندگانی دوران که روز آن تا شکنم می

 آگاهی و دانش به اعتماد

 خود
2kh6 

 9 خطبۀ

 پیش از کاری اما. درخشیدند برق چون و خروشیدند رعد چون

 عمل تا .نیستیم گونه این ما ولی!. گردیدند سُست سرانجام و نبردند

 .سازیم نمی جاری سیل نباریم تا و نداریم برقی و رعد نکنیم

 و عمل با حرف هماهنگی

 بودن عمل اهل
3kh9 

 11 خطبۀ

 بر را هادندان. باش استوار و ثابت تو ،شوند کنده جای از ها کوه اگر

 میخکوب زمین بر پای ده، عاریت خدا به را سرت کاسۀ بفشار، هم

 چشم دشمن فراوانی از بنگر، دشمن لشکر پایانی صفوف به کن،

 .است سبحان خدای سوی از پیروزی که بِدان و بپوش،

 وندخدا به توکل و اعتماد

 
4kh11 

 .نشناسد خویش قَدر که بس همین انسان نادانیِ در 16 خطبۀ
 و قوت نقاط شناخت

 خود ضعف
5kh16 

 91 خطبۀ

 پوششی در را هایشان دل و ساخت مند بهره خویش یاری از را ها آن

 بر را آسمان درهای .درآورد آرامش و خشوع و فروتنی و تواضع از

 های نشانه ها آن برای و بستایند بزرگی به را خدا تا گشود رویشان

 هرگز گناهان های سنگینی .گشایند بال او توحید به تا داد قرار روشن

 نساخت. دلسرد فهوظی انجام در را ها آن

 خداوند یتحما و کمک

 کارها در

 
6kh91 
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 تصویر یک که شود می شروع زمانی پنجم ۀمرحل :ها مضمون گذاری نام .پنجممرحلۀ

 برای که ،را اصلی های مضمون مرحله این در محقق باشد. داشته وجود ها مضمون از بخش رضایت

 را ها آن داخل های داده سپس. دهد می قرار مجدد بازبینی مورد وکند می تعریف کرده، ارائه تحلیل

 مشخص کند می بحث آن مورد در مضمون یک چه آن ماهیت ،بازبینی و تعریف کند. می تحلیل

 مرحله این در دارد. خود در را ها داده از جنبه کدام اصلی مضمون هر کهشود می تعیین وشود می

 که فرعی  های مضمون 4جدول  در رسیدند. اصلی مضمونسه  به برگشت و رفت از پس محققان

 (.Braun & Clarke 2006) استآمده  شده ستخراجا آن از اصلی مضامین

 اصلی های مضمون به دهی شکل و فرعی های مضمون. 4 جدول

 فرعی تم اصلی تم ردیف

 فردی عوامل 1

 خودآگاهی و خودشناسی

 خداوند به توکل

 گرایی عمل و گرایی عقل

 راهبردی تفکر از برخورداری

 هاکار در اعتدال

 شکیبایی و صدر ۀسع

 

2 
 مدیریتی عوامل

 ارزگ خدمت رهبری

 محور عدالت رهبری

 اجتماعی عوامل 3
 دیگران تجربیات از اندوزی دانش

 همکاران پشتیبانی و حمایت

 

 از ای مجموعه محقق که شود می شروع زمانی ششم ۀمرحل :گزارشتهیۀ .ششممرحلۀ

 گزارش نگارش و پایانی تحلیل شامل مرحله این باشد. داشته اختیار در دیده آب کامأل های مضمون

 (.Braun & Clarke 2006) است

 پژوهش های فتهیا

 تحقیق موضوع با مستقیم ارتباط رسید می نظر به که کدهایی ،البالغه نهج تفسیر شرحمطالعۀ  از پس
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 ،شد داده شرح مبسوط طور به ترپیش که ،مضمون تحلیل یندافر از پس شد. استخراج دارند

 و فرعی های مضمون 2 شکل در .یافتند دست اصلی مضمونسه  و فرعی مضموندَه  به محققان

 است. شده داده نشان اصلی های مضمون با ها آن ارتباط

 
 البالغه نهج دیدگاه از خودکارآمدی برمؤثر  عواملزمینۀ  در آمده دست هب مضمون ۀنقش. 2  شکل

 بر ثرؤم عوامل فرعی و اصلی های مضمون شامل شکل این ،شد داده توضیح که طور همان

سه  این هادام در است. سازی انتزاعی یندافر حاصل که است البالغه نهج دیدگاه از خودکارآمدی

 شد. خواهد داده توضیح آن فرعی مضامین همراه اصلی مضمون

 خودکارآمدی فردی عوامل

 :شامل عوامل این .است خودکارآمدی بر ثرؤم و اصلی ایفاکتوره از یکی فردی عوامل

 تفکر از برخورداری گرایی، عمل و گرایی عقل خداوند، به توکل خودآگاهی، و خودشناسی

 همراهیک  هرادامه  در هک هستند شکیبایی و صدر ۀسع و ،کارهادادن  انجام در اعتدال راهبردی،

 شد. خواهد داده شرح حکمت و نامه و خطبه متننمونۀ 

عوامل مؤثر بر 

خودکارآمدی 

 کارکنان

 عوامل فردی

 عوامل اجتماعی

 عوامل مدیریتی

 خودشناسی و خودآگاهی 

 توکل به خداوند 

 گرایی گرایی و عمل عقل 

 برخورداری از تفکر راهبردی 

 کارها دادن اعتدال در انجام 

 سعة صدر و شکیبایی 

 اندوزی از تجربیات دیگران دانش 

 حمایت و پشتیبانی همکاران 

 رهبری خدمتگزار 

  رهبری

 محور عدالت
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 خودآگاهی و خودشناسی 

 هایش توانایی از آگاهی و خود از فرد شناخت خودکارآمدی ساساح ۀزمین در مهم عوامل از یکی

 را خود قوت و ضعف نقاط و ها توانایی کارهادادن  انجام در انسان که زمانی ،عبارتی به .است

 احساس و یافت زایشاف اعتمادش میزان باشد داشته خودش از مثبتی ارزیابی و بشناسدخوب 

 در باشد برخوردار هایش تواناییبارة در آگاهی از فرد که زمانی همچنین کرد. خواهد خودکارآمدی

 از ای نمونه .شود نمی امیدنا ودهد می ادامه خود ششکو و تالش به مشکالت و مسائل برابر

 پایدارتر موقعیتش دکن اکتفا خود ارزش به که کس آن»است:  شرحبدین  متن در موجود های پیام

 (.31 ۀ)نام .«بود خواهد

 خداوند به توکل 

 است. لعم در خداوند به کارها سپردن و توکل خودکارآمدی احساس بر ثرؤم عوامل از دیگر یکی

 کنندمی واگذار خداوند به را نتیجه بعد و کنند می را خود تالش کارها دادن انجام در که کسانی

های پیام از ای نمونه .خواهند کرد عمل بهتر واهند داشت خو بیشتری خودکارآمدی احساس

 کردم قیام من کشیدند، کنار شده سُست ترس از همه که گاه آن: »است شرحموجود در متن بدین 

 لب همه که زمان آن و آمدم میدان به آشکارا من د،کردن پنهان را خود همه که هنگام آن و

 .«افتادم راه به خدا نور راهنمایی با من د،بازایستادن ههم که وقت آن و گفتم سخن من فروبستند،

 (.27 ۀ)خطب

 گرایی عمل و گرایی عقل 

 انسان وقتی .است خودکارآمدی بر ثرؤم عوامل دیگر از بودن عمل اهل و تفکر توانایی از استفاده

 بررسی و تحلیلو تجزیه خوب را آن کاری هر شروع از قبل و دهد می انجام منطق و فکر با را کار

 به آن دادن انجام وآید میبر دارد را آن دادن انجام قصد که کاری ةعهد از کهیابد درمی و کند می

 اش خودکارآمدی و نفس اعتمادبه وکند می توانمندی احساس استپذیر امکان منطقی و عقلی لحاظ

 و او دهان در احمق قلب: »در متن بدین شرح است های موجودای از پیامنمونهیابد. می افزایش

 و است عقل نیازی بی ارزشمندترین همانا» (؛41 )حکمت .«دارد قرار او قلب در عاقل زبان

 (.38 )حکمت .«است خردی بی فقر ترین بزرگ
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 راهبردی تفکر از برخورداری 

 خودکارآمدی بر ثرؤم عوامل از دیگر یکی راهبردی تفکر از برخورداری لزوم و بودن اندیشدور

 از سپس .کنی مشورت نظر اهل فردی با که است این دوراندیشی» :فرمود ا )ص(خد رسول .است

 اندیشدور است بهتر بگیرد زندگی در مهمی تصمیم خواهد می وقتی آدمی «کنی. اطاعت او نظر

 کند. اطاعت او نظر از سپسو  کند مشورت است نظر اهل موضوع آن در که فردی با یعنی ؛باشد

 بلندمدت نگاه دارای و دهد می قرار مبنا را مشورت کارها دادن انجام در یفرد که نیزما ،بنابراین

 فراوان دانشمندان با»  :های موجود در متن بدین شرح استای از پیامنمونه .تراستکارآمد است

 و نظم برقراری و شهرها اصالح و آبادانی ۀمای که کن بحث فراوان حکیمان با و کن گوو گفت

 (.53نامۀ ) .«داشت وجود نیز گذشته در که است قانونی

 درکارها اعتدال 

 را کاری کارها دادن انجام هنگام باید .ستهاکار دادن انجام در اعتدال و روی میانه دیگر عامل

 صورت در استهوید شخص بر آن سنگینی که کاری .برآیی آن ةعهد از بتوانی که کنی انتخاب

 هر در ضمن .را در پی خواهد داشت خودکارآمدی عدم و ناتوانی احساسدادن  انجاماقدام به 

: های موجود در متن بدین شرح استای از پیامنمونه شود. انجامباید  خودش زمان در کاری

 .«است خِردی بی از فرصت آوردن دست به از پس سستی و کار بر توانایی از پیش شتاب»

 (.363 )حکمت

 شکیبایی و صدر ةسع 

 فرد آن شد آشکار فردی روح و رفتار و صفات در ها نشانه این هرگاه که دارد هایی صدرنشانه ۀسع

 بلند مقام به مدیر چون شود. می وسیع دیدی افق و ،تیز بینشی عمیق، فکری بلند، روحی دارای

 با و شد خواهد راهبر مشکالت طوفان در را مسئولیت و تشکیالت کشتی یافت دست صدر شرح

 ستم با مبارزه به حقیقت و حق اجرای برای علم و حلم و تانتم و شجاعت تیزپای سمند بر تکیه

 اش سینه که کسی» :های موجود در متن بدین شرح استای از پیامنمونه خواهد شتافت. جهل و

 .(176 )حکمت .«است ریاست ابزار ها تیسخ تحمّل و بردباری .ندارد را حق انجام توان باشد تنگ
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 خودکارآمدی اجتماعی عوامل

 تجربیات از اندوزی دانش: شامل است؛ اجتماعی عوامل خودکارآمدی بر ثرؤم عوامل از ردیگ ۀدست

 .همکاران پشتیبانی و حمایت و دیگران

 دیگران تجربیات از اندوزی دانش 

 اتفاق بسیار .برند می بهره دیگران تجارب از خود اصخ گریحساب و زیرکی با ها انسان برخی

 دست جدیدیحقایق  به دیگران های تجربه کمک به ممکن زمان نتری کوتاه در افراد که افتد می

 و متمادی های زمان باید ،حقایق آن به رسیدن برای ند،بود اتکاخود اگر که حالیرد ؛یابند می

 حاصل که دیگران ةرزندا تجارب از تواند می انسان بنابراین، کردند. می رفص هنگفت های هزینه

 افراد خودکارآمدی احساس بر زیادی تأثیر این و کند تفادهاس است آنان تالش و رنج ها سال

 .است مؤمن شدة گم حکمت: »های موجود در متن بدین شرح استای از پیامنمونه داشت. خواهد

 (.80 )حکمت .«باشد منافقان از هرچند فراگیر، را حکمت

 همکاران پشتیبانی و حمایت 

 را کارکنان وری بهره تواند می کار محیط در شناختی روان عامل یکمثابۀ  به اجتماعی حمایت

 با قادرند بهتر برخوردارند باالیی اجتماعی حمایت از که افرادی ،1کاالگان طبق دهد. افزایش

 داشته فیمختلآثار  تواند می اجتماعی حمایت همچنین شوند. سازگار زندگی زای تنش رخدادهای

زمینۀ  وشود  افراد در نفس عزت و نفس عتمادبها افزایش به منجر تواند می کهاین جمله از ؛باشد

 آورد. فراهم را آنان خودکارآمدی

 خودکارآمدی مدیریتی عوامل

 .استمحور عدالت رهبری و ارزگ خدمت ریرهب :شامل خودکارآمدی مدیریتی عوامل

 ارزگ خدمت رهبری 

 و خوب ۀابطر که رهبری .است کارکنان خودکارآمدی بر گذاریثیرأت در مهمی عامل رهبری سبک

 مورد هم است آنان منافع به شتوجه بیشترین پیروان با ارتباط رد و دارد پیروان با آمیزی محبت

                                                                                                                                                       
1. Callaghan 
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 شد خواهند برخوردار محکم گاه تکیه یک از پیروان کار این با هم گرفت خواهد قرار پیروان قبول

-ای پیامنمونه کرد. واهدخ فراهم کارها دادن انجام در آنان توانمندی افزایش برای را زمینه این و

 اشک شما بر مُردید اگر که کنید معاشرت گونه آن مردم با» :های موجود در متن بدین شرح است

 و نرمی آنان با رفتار در پس»(؛ 10 )حکمت .«آیند شما سوی اشتیاق با ماندید زنده اگر و ریزند

 نزدیک در را روی همیان و اعتدال .باش داشته نرمش و شدّت با توأم رفتاری. آمیز هم به را درشتی

 (.19نامۀ ).« کن عایتر کردن دور یا کردن

 محور عدالت رهبری 

 که رهبری است. زیردستان بین عدالت تحقق رهبری و مدیریت در مهم های شاخصه از دیگر یکی

 ررفتا عادالنه ها پاداش و حقوق پرداخت در چه کارهادادن  انجام در چه، زیردستان با برخورد در

های موجود ای پیامنمونه آورد. خواهد فراهم را دستانزیر رضایت و ودکارآمدیخ ۀزمین ،کند می

 و شهرها در عدل برقراری زمامداران چشم روشنی برترین همانا و»: در متن بدین شرح است

 پدید اه قلب پاکی با جز رعیّت های دل تمحبّ که است رهبر به نسبت مردم تحبّم شدن آشکار

 (.53نامۀ ) .«آید نمی

 نتیجه و بحث

 به مربوط اصلی های یافته آن دنبال به و شروع تحقیق ساختار و هدف از ای خالصه با بخش این

 بر ثرمؤ عوامل شناسایی تحقیق این اصلی هدف شود. می مطرح خودکارآمدی بر ثرمؤ عوامل

 متن تفسیر تحلیل از پس پژوهش، این در .است البالغه نهج منظر از کارکنان کارآمدیخود احساس

 شناسایی کارکنان خودکارآمدی بر ثرمؤ عوامل با رابطه در فرعی و اصلی مضامین ،البالغه نهج

: کند بررسی منظر دو از را تحقیق های یافته که است آن بر محقق سعی قسمت این در شدند.

 و شود می تشریح مضمون تحلیل و متن تفسیر از حاصل نتایج اساس بر تحقیق های یافته نخست

 تحقیقپیشینۀ  در موجود مدیخودکارآ بر ثیرگذارتأ عوامل با تحقیق نتایج و ها یافته آن از پس

 برای پیشنهادهایی و ها محدودیتو  اربردیک هادهاینپیش محقق ،نهایت در شود. می مقایسه

 نشان هاوتحلیل تجزیه از حاصل های افتهی ،شدبیان  که طور همان داد. خواهد ارائه آتی محققان

 اجتماعی و مدیریتیو  فردی عوامل دستهسه  متن از شده استخراج مضامین ترین اصلی دهد می
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 آن ایجاد و خودکارآمدی افزایش برای باید شد اشاره که طور همان مدیریتی عوامل ۀزمین در است.

 ها آن به و کنند ویقتش محوله وظایف دادن انجام در را افراد سازمان رهبران و مدیران کارکنان در

 به و بگیرند نادیده را افراد های توانمندی و ها شایستگی کهاین نه ،دهند ائهار مثبت های بازخورد

 در همچنین شد. خواهد کاهش دچار افراد تمایل و انگیزه صورت این در زیراند. باشاعتنا  بی ها نآ

 یکسان و مشابه های شایستگی ایدار و دارند قرار شغلی طبقۀ یک در که کارکنانی با رخوردب

 به .کنند نگاه چشم یک به افراد به مزایا و حقوق پرداخت در و نشوند قائل فرق و تمایز هستند

 احساس افراد اگر زیرا. کنند رعایت را عدالت افراد مدیریت و رهبری نحوة در ،دیگر عبارت

 در. بکاهند خود کاری های تالش از یا بزنند دست مخرب هایرفتار به است ممکن کنند عدالتی بی

 و مدیران ایهرفتار ،بنابراین .شودمی مستولی ها آن بر خودکارآمدی عدم احساس ،صورت این

 موفق تجربۀ هم فردی عوامل ۀزمین در .است مهم بسیار افراد هدایت در ها آن سرپرستی نحوة

 و خودآگاهی دارای هک افرادی. است مهم بسیار افراد روانی و شخصیتی های ویژگی و شخصی

 و ها سختی برابر در و ندترواراامید دارند و کارشان نتایج از مثبت نتظاراتا هستند باال نفس اعتمادبه

 توکل خداه ب کارها دادن انجام در همچنین دهند.نشان می زیادی صبر و مقاومت کاری مشکالت

 بلندمدت و راهبردی فکرت و اند عمل اهل خداوند به امور سپردن و توکل با زمان هم و کنند می

 آینده در را آن احتمالی پیامدهای و سنگین و سبک را آن کاری هر دادن انجام از قبل ودارند 

 نهایت در و .برخوردارند خود همکاران سایره ب نسبت باالتری خودکارآمدی از و کنند می بینی پیش

با  و کنند می دریافت خود همکاران از ادافر که مثبتی های بازخورد اجتماعی عواملزمینۀ  رد

 حس تقویتاندوزتر خواهند شد که بر دانش خود همکاران های پیشرفت و ها موفقیت مشاهدة

 خودکارآمدیزمینۀ  در شده شارها عوامل به توجه ،بنابراین داشت. خواهد تأثیر ها آن خودکارآمدی

 در را آنان رضایت ۀزمین و باشد اشتهد بسزایی ثیرتأ کارکنان عملکردتوسعۀ  و بهبود در تواند می

 .آورد فراهم کار محیط

شد و این نتیجه بدست آمد که  مقایسه پیشین تحقیقات نتایج با حاضر تحقیق نتایج ،نهایت در

 (1396) حیدری و مرزوقی تحقیقات نتایج با سازمانی عوامل ۀزمین درهای این تحقیق یافته

 کارکناننوآورانۀ  خودکارآمدی بر سازمانی عدالت از ادراک داد نشان آنان های یافته. دارد همخوانی



   537   البالغه نهج دیدگاه از کارکنان خودکارآمدی احساس بر مؤثر عوامل شناسایی :گرا مثبت شناختی روان سرمایة

 همخوانی (1397) شهمکاران و رستمی تحقیقات با پژوهش های یافته چنینهم دارد. مثبت ثیرأت

 مطابقت حاضر تحقیق در همکاران طرف از مثبت بازخوردهای با همکاران اجتماعی حمایت .دارد

 بر اصیل رهبری سبک ثیرأت با رابطه در (1397) شنهمکارا و ویسه تحقیق همچنین دارد.

 از اصیل رهبری داد نشان تحقیق این نتایج دارد. مطابقت با تحقیق حاضر کارکنان مدیخودکارآ

 اخالقی گیری تصمیم و ها نآ با بودن روراست و کارکنان با مثبت اجتماعی تبادالت طریق

 همخوانی حاضر پژوهش مدیریت و رپرستیس ةنحو با که کندمی تقویت را ها آن مدیآخودکار

به  نتیجه ایندادند  انجام (1394) شهمکاران و نسب زمانی که دیگری تحقیق در همچنین دارد.

 خود مکارانر هبیشت اجتماعی های حمایت از خود شغل در که افرادی و کارکنان کهآمد  دست

 تحقیق در دارد. مطابقت حاضر تحقیق های یافته با دارندکه باالتری رآمدیخودکا برخوردارند

 کارکنان خودکارآمدی برسرپرست  رفتار و سرپرستیداد روشن شد  انجام (2000) تپر که دیگری

 اند گرفته قرار مدیران و سرپرستان اذیت و آزار مورد کنند می تصور که کارکنانی دارد. بسزایی تأثیر

در  تری پایین خودکارآمدی و باالتر انیرو پریشانی تر، پایین شغلی تعهد زندگی، از کمتر رضایت

 و سرپرستی نحوة یعنی حاضر تحقیق های یافته با که (Kedharnath 2014) دارند خود شغل

 . دارد مطابقت مدیریت

 به توجه با دهد. می ارائه آتی محققان به پیشنهاد چندین تحقیق این از حاصل نتایج

 تحقیقات است بهتر ،شد اشاره آن بهژوهش ۀ پپیشین مرور در که ،شناسی روش های محدودیت

 صورت کیفی های استراتژی و ها روش با مدیخودکارآ بر ثرمؤ عوامل شناساییزمینۀ  در بیشتری

 بیان به و بوده یکمّ صورت به تحقیق تجربی ۀپیشین در گرفته صورت های پژوهش اکثر زیرا. گیرد

 ثرمؤ عوامل است بهتر یبعد مطالعات دربراین بنا اند. پرداخته عوامل سایر با ودکارآمدیخرابطۀ 

 های روش از است بهتر همچنین برسد. انجام به دیگری های مکان و ها کیس در خودکارآمدی بر

 پیشنهاد .شود استفاده مدیخودکارآ بر ثرمؤ عوامل بندی اولویت و شناسایی جهت آمیخته و یترکیب

 طور به را مفهوم این بتوان تا شود بررسی معتبر اسالمی متون سایر در خودکارآمدی مفهوم شود می

 آن بهپیشینه  در که مثبت سازمانی رفتار متغیرهای سایر نهایت در و کرد. تبیین اسالم منظر از جامع

 گیرند. قرار پژوهش و تحقیق موردشد  اشاره
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  .208-193، ص 3 ش ،7 س ،شیزموآ مدیریت در نو هیافتیر ،«ننشجویادا نمیا در فرهنگی

 شدرفت یپ زشید انگ بر یمدآخودکار آموزش یاثربخش یبررس» .(1396)دفتری  مژگان ؛مینس ،یمحمد

 .41-36، ص 1 ش ،10 ج ،یپزشک علوم در آموزش یراهبردها ،«یپزشک علوم انیدانشجو

 خودکارآمددی  بر آفرین تحول رهبری سبک تأثیر» (.1394) آرانی-سکوت مهدی شاه؛ اشرف منصوری،

 .48 -43 ص ،21 ش ،تحول و توسعه، («بیدگل و آران هرستانش شهرداری )در کارکنان

 کیفیت بین بطۀرا سیربر» .(1395)صدادجانی   آرزو ؛خدواه -ظهیدری  ندا ؛هللا حمتر سید م،مقدیموسو

 مجلۀ ،«ششو شهر رنو مپیا هنشگادا ننشجویادا بین در یمدآرکادخو با مذهبی یهاوربا و ندگیز
 .199-195، ص 3 ش ،26 د ،سالمیا آزاد هنشگادا پزشکی معلو

 و نفدس  عدزت  طریدق  از خودکارآمددی  بیندی  پیش» (.1397)ش صفاری سرو ادیبی؛ زهرا علی؛ مهداد،

 در انسدانی  منابع مدیریت، («اصفهان استان گاز شرکت مطالعه: )مورد شده ادراک سازمانی حمایت

 .82-59 ص ،35 ش ،9 س ،نفت صنعت

 دربددارة بالینی های دیدگاه روانی یدددشناس آسیب (.1387)ویتبددورن  کراس سوزان ؛پی ریچارد ،هالجین
 .1، ج روان ،تهران ،سیدمحمدی یحیی :مترجم، روانی ایده اختالل

 میدانجی  نقدش  و سازمانی بدبینی کاهش در گرا مثبت سازمانی رفتار تأثیر» (.1396) مهدی شناس، یزدان

 د ،سدازمانی  فرهندگ  مددیریت ، («قم استان اجتماعی تأمین سازمان مطالعه: )مورد اخالقی رهبری

 .877-857ص ،4 ش ،15
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