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 هایهای شخصیتی و استراتژیبررسی رابطه میان ویژگی

 رهبری )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان( - خود
 

 3، محمدصادق رضایی*2زادهرضا صالح ،1علی نصر اصفهانی

 
 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.. 1

 ، اصفهان، ایران )نویسنده مسئول(.استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی. 2

 اصفهان، ایران.کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان، . 9

 
 دهیچک

وسیله آن خودشان را هدایت کرده و به خود عنوان فرایندي توصیف شده است که افراد بهرهبري به -خود  مقدمه:
رهبري در بسیاري از  -دهند تا در مسیري دلخواه رفتار کرده و کارهاي خویش را انجام دهند. تاکنون خود می انگیزه
هاي خود رسد با مهارتهایی که به نظر میآمیز مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از زمینهموفقیتصورت ها بهزمینه

پنج عامل  رابطه میان هاي شخصیتی افراد است. هدف از این پژوهش بررسیرهبري ارتباط داشته باشد، ویژگی -
رهبري در میان  - نجوري( و خودرشناسی و روانپذیري، گشودگی، وظیفهگرایی، توافقبزرگ شخصیت )برون

 دانشجویان دانشگاه اصفهان بود.
 اي، در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامهگیري تصادفی طبقهدانشجو به روش نمونه 202 روش:

وسیله ضریب ها بهعاملی شخصیت جان و همکاران بودند. داده 5رهبري هاوتن و نک و پرسشنامه مدل  -خود 
 وتحلیل شدند. و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه همبستگی

پذیري، گشودگی، با توافق گرایی رابطه معناداري ندارد ولیرهبري با برون -نتایج نشان داد که خود  نتایج:
اي معنادار دارد. همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص رنجوري رابطهشناسی و روانوظیفه

طور رهبري( را به -هاي شخصیتی( قادرند تغییرات متغیر مالک )خود بین )ویژگیپیش شد که متغیرهاي
  بینی کنند.داري پیشمعنی

و شخصیت  رهبري -تواند نقش مؤثري در ادبیات مربوط به خود هاي این پژوهش مییافته :گیریبحث و نتیجه
رهبري به افراد مورد استفاده  - هاي خودبراي آموزش مهارتریزي تواند در برنامهآمده میدستنتایج به داشته باشد.
 قرار گیرد.
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 مقدمه  
 صورتبه موضوع رهبری که است زیادی هایسال
، 4، 3، 2، 1]شود می مطالعه گوناگون هایزمینه در گسترده

حوزه رهبری  کماکان بسیار، هایوجود پژوهش با .[7 ،6، 5
باشد بررسی می و پژوهش برای پیچیده هایزمینه از یکی

. در بیشتر از یک قرن مطالعات رهبری، چندین تغییر [8]
-بی موقعیتی عوامل دلیل . به[9]رخ داده است  1پارادایم

و تعاریف  ندارد وجود رهبری از شمولیجهان تعریف شمار،
عنوان مثال در . به[11]بسیاری از آن ارائه شده است 

-به 2دیگران بر تأثیرگذاری فرایند عنوانپژوهشی، رهبری به

است  مطلوب تعریف شده نتایج برخی به یابیدست منظور
ها و رفتارهای متنوعی را . رهبر کسی است که سبک[11]

گیرد تا روی رفتار و تفکر دیگران تأثیر گذارد به کار می
[12]. 

های اولیه مربوط به رهبری بر این موضوع پژوهش 
رهبران بر پیروان خود تأثیر کرد که چگونه تمرکز می

سال پیش به  31گذارند؛ یک نگرش متفاوت در حدود می
کرد ادبیات مدیریت معرفی شد که بر این موضوع تمرکز می

 خود .[14 ،13]کنند که افراد چگونه خودشان را رهبری می
است که  4توسعه-یک رویکرد شهودی به خود 3رهبری -

هسازی خویشتن، فرد کند تا با بابزارهایی فراهم می
دسترسی بیشتری به منابع داخلی و خارجی خود داشته 

وسیله رهبری فرایندی است که افراد به - . خود[15]باشد 
دهند تا در را هدایت کرده و به خود انگیزه می آن خود

مسیری دلخواه رفتار کرده و کارهای خویش را انجام دهند 
منظور رسیدن به به درهبری، افرا- خود وسیلهبه. [17 ،16]

اهداف فردی و سازمانی، اقدامات و تفکرات خود را کنترل 
 .[18]کنند می

 رهبری شامل سه استراتژی اصلی است: - نظریه خود

 6های پاداش طبیعی، استراتژی5محور - های رفتاراستراتژی
 .[14] 7های الگوی تفکر سازندهو استراتژی

ها در این استراتژی محور: - هاي رفتاراستراتژي -1 
( قرار 1986) 8چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی باندورا

گیرند؛ به این مفهوم که رفتار یک فرد نه تنها از عوامل می
 9محیطی و بیرونی، بلکه از فرایندهای خودتنظیمی فردی

                                                                                       
1 Paradigm shift 
2 Influencing others 
3 Self-leadership 
4 Self-development 
5 Behavior-focused strategies 
6 Natural reward strategies 
7 Constructive thought pattern strategies 
8 Bandura’s social learning theory 
9 Individual’s self-regulation processes 

ها تالش دارند تا به . این استراتژی[18]پذیرند نیز تأثیر می
وسیله شان یاری رسانند تا بدینخودآگاهیافراد در افزایش 

ها ها بهبود حاصل شود. این استراتژیدر مدیریت رفتاری آن
یا  12پاداشی-، خود11گذاریهدف-، خود11نگری-شامل خود

نگری -باشند. خودمی 14راهنمایی-و خود 13تنبیهی -خود
تمرکز بر آگاهی فردی دارد. این نوع از خودآگاهی یک اقدام 

باشد. با غییر یا حذف رفتارهای غیر مؤثر میضروری برای ت
داشتن اطالعات درست در مورد رفتار و سطوح عملکرد 

های مؤثرتری برای خودشان توانند هدففعلی، افراد می
توانند به افراد در انجام کارهایشان ها میتعیین کنند. پاداش

تواند تنبیهی نیز می-بیشتری بدهند. خود انرژی و انگیزه
-ندی عکس فرآیند باال داشته باشد. درنهایت راهنماییفرآی

عنوان مفاهیمی مؤثر برای خلق توانند بههای محیطی می
ها و ها، یادداشتکار روند. لیست کننده بهرفتارهای دلگرم

توانند باشند که میهایی میپوسترهای انگیزشی مثال
اد های افرهایی در متمرکز کردن تالشعنوان راهنماییبه

 ،21، 19]برای دستیابی به اهداف مورد استفاده قرار گیرند 
21]. 

هدف از  هاي پاداش طبيعي:استراتژي -2 
هایی است که پاداش طبیعی خلق موقعیت هایاستراتژی

های صورت ذاتی با جنبهیک شخص با دیدن آن موقعیت به
ها نشان . پژوهش[22]کند بخش آن انگیزش پیدا میلذت

گیرند تا کار خود را هنگامی که افراد یاد میداده 
های مثبت آن تمرکز نمایند، دهی کنند و بر ویژگیسازمان

-رضایت بیشتری داشته و عملکرد بهتری از خود نشان می

 .[23]دهند 
-خود :15هاي الگوي تفكر سازندهاستراتژي -3

-( نقش شناخت را در مفهوم خودTSL) 16رهبری تفکر
کند که کارکنان پیشنهاد می TSLدهد. رهبری دخالت می

های شناختی کارگیری استراتژیی بهوسیلهتوانند بهمی
های شناختی خاص، بر خودشان تأثیر گذارند. استراتژی

TSL اند از: خودشوند که عبارتبه سه دسته تقسیم می-
 .[25 ،24] 18، تصورات ذهنی، باورها و مفروضات17گویی
عنوان چیزی که تواند بهمیصورت ساده گویی به-خود

گویند، تعریف صورت پنهانی به خودشان میکارکنان به
                                                                                       
10 Self-observation 
11 Self-goal setting 
12 Self-reward 
13 Self-punishment 
14 Self-cueing 
15 Constructive thought pattern strategies 
16 Thought Self-Leadership (TSL) 
17 Self-talk 
18 Beliefs and assumptions 
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ای نمادین از نتایج شود. تصورات ذهنی یعنی فرد تجربه
طور واقعی آن رفتار را رفتارش را تصور کند، قبل از آنکه به

عنوان مفروضات توانند به؛ و باورها می[26]انجام دهد 
های متعدد نشان . پژوهش[27] شوندزیربنایی افراد تعریف 

ها پیامدهای مثبت فراوانی در اند که این استراتژیداده
 .[18]های مختلف دارند زمینه
رهبری و نتایج -برای درک بهتر مفهوم خود 1در شکل  

-در سمت چپ این مدل، خود .آن مدلی ارائه شده است
سمت  ی آن قرار دارند و درگانههای سهرهبری و استراتژی

رهبری نشان داده شده است -نیز نتایج حاصل از خود راست
رهبری -شود، خوددیده می 1گونه که در شکل همان .[28]

کاربردهای فراوانی دارد که در ادامه بیشتر توضیح داده 
رهبری و -ها نشان داده است که بین خودشود. پژوهشمی

هوش هیجانی رابطه وجود دارد. هوش هیجانی توانایی 
. [29]باشد درک، فهم و بیان احساسات خود یا دیگران می

ای دوطرفه برقرار رهبری رابطه-بین هوش هیجانی و خود
توانند ی باالیی از هوش هیجانی میاست. افراد با درجه

تأثیر را در هدایتشان دارد، بهتر  احساساتی که بیشترین
رهبری نیز -های خودکنترل کنند و به همین صورت مهارت

تواند ها میدر کمک به افراد برای تقویت هوش هیجانی آن
رهبری، -. از کاربردها و نتایج دیگر خود[22]مؤثر باشد 

ها نشان باشد. پژوهشگذاری میتأثیر آن بر فرایند هدف
گذاری ی باعث بهبود فرایند هدفرهبر-داده که خود

رهبری -های خودبسیاری از استراتژی .[27]شود می
عنوان کنند. بهبینی فراهم میهایی برای افزایش خوشروش

توان وقایعی که با ناامیدی گویی می-مثال با استفاده از خود
. رهبرانی [22]باشد را تغییر داد و جمالت منفی همراه می

رهبری بیگانه هستند، در انگیزش -خود هایکه با مهارت
رهبری، -بنابراین از نتایج خود؛ باشنددیگران نیز ناتوان می

. با استفاده [15]باشد ها میرهبری بر دیگران و انگیزش آن
گذاری و هدف-نگری، خود-هایی مانند خوداز روش
توان شرایطی با شادی و های پاداش طبیعی میاستراتژی

-. از دیگر کاربردهای خود[22]یجاد نمود لذت برای خود ا
؛ [22]توان به تأثیر آن در موفقیت کارآفرینی رهبری می

؛ کاهش [31]وری ؛ افزایش بهره[31]افزایش رضایت شغلی 
؛ [33]کارآمدی افراد -؛ بهبود عملکرد و خود[32]غیبت 

 اشاره کرد. [35]؛ و موفقیت شغلی [34]کاهش استرس 
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 [22]آن  رهبري و نتایج-. خود1شكل
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رهبری در بسیاری -شود، خودطور که مشاهده میهمان 
آمیز استفاده شده است. یکی از صورت موفقیتها بهاز زمینه

رهبری -های خودمهارت رسد باهایی که به نظر میزمینه
های شخصیتی افراد است. الگوی ارتباط داشته باشد، ویژگی

فردی که اشخاص با آن تفکر، رفتاری باثبات و منحصربه
عنوان دهند، بهاحساس و رفتارهای خود را نشان می

شود. یک چنین الگوی ثابتی شخصیت افراد تعریف می
ک کند که تواند به ما کمبسیار مهم است، چرا که می

تشخیص دهیم افراد در شرایط مختلف احتماالً چطور رفتار 
 الگوهای بر اساس . ساختار شخصیت[36] خواهند کرد

 با شخصیت عاملی پنج شده است؛ الگوی تبیین مختلفی
 و معتبرترین از پژوهشی نظری، تجربی و هایپشتوانه

 . این[37] شودمی الگوهای شخصیت محسوب مشهورترین
 گرایی وبرون ،1رنجوریروان بعد شامل سه ابتدا مدل

 2پذیریتوافق و شناسیوظیفه بعد دو سپس و گشودگی بود
 روابط در راحتی فرد به گراییبرون شد. اضافه آن به نیز

 قاطع و مشرباجتماعی، خوش گرابرون افراد دارد؛ اشاره
 و حرفکم خوددار، گراافراد درون کهدرحالی هستند؛
 افراد دیگران دارد. به احترام به پذیری اشارهاند. توافقمحتاط
 باشند ومی صمیمی همکاری بوده و روحیه دارای پذیرتوافق

  هستند. جوستیزه و رقابتی ناپذیر سرد،توافق افراد مقابل، در
 داللت فرد اعتماد بودن قابل به 3باوجدانی و شناسیوظیفه

 پذیر،پایدار، مسئولیتی افرادباوجدان،  دارد؛ افراد
 کم افراد کهدرحالی اند؛اطمینانقابل و ساختاریافته

 و اعتمادقابل  غیر تر، غیرساختارمند،وجدان
 تحمل در فرد توانایی رنجوری به. روانانداحوالشانیپر

 دارای افراد دارد. زا اشارهتنش عوامل و زاهای استرسمحرک
 اند وآرام و استوار ،نفسادبهاعتم دارای ایمن، ثبات احساسی،

 نامطمئن، ناامن، دارند؛ قرار طیف طرف در آن که افرادی
 به 4از تجربه استقبال و گشودگی اند.مضطرب و افسرده
 چنین دارد. داللت جدید تجربیات و هاپدیده به فرد عالقه

 طرف آن در که اند؛ افرادیحساس و خالق، کنجکاو افرادی،
 آشنا شرایط در بوده و سنت پیرو گیرند،قرار می طیف
 .[38] ترندراحت

، 43، 42، 41] و خارجی [41 ،39] های داخلیپژوهش
فراوانی در زمینه مدل پنج عاملی شخصیت و  [45و  44

تأثیر آن بر متغیرهای فردی و سازمانی انجام شده است؛ اما 
رهبری و -اکنون تالش اندکی برای بررسی رابطه میان خودت

                                                                                       
1 Neuroticism 
2 Agreeableness 
3 Conscientiousness 
4 Openness to experience 

-پردازان خودصیت صورت گرفته است. برخی از نظریهشخ
رهبری و شخصیت را -طور کلی رابطه میان خودرهبری، به

اند که . برخی دیگر بیان نموده[46]اند نادیده گرفته
رهبری -های شخصیتی ممکن است با اثربخشی خودویژگی

عنوان نمونه در پژوهش ترنر و به .[48 ،47]نامرتبط باشد 
های گرایی )یکی از ویژگیای میان برونرابطه 5همکاران

-های خودشخصیتی( و تصورات ذهنی )یکی از استراتژی
. ولی در مقابل برخی دیگر عقیده [49]رهبری(، یافت نشد 

رهبری رابطه -های شخصیتی و خوددارند که میان ویژگی
ای رابطه 6ویلیامزعنوان نمونه در پژوهش وجود دارد. به

های شخصیتی رهبری و ویژگی-های خودهارتمثبت میان م
شناسی و کانون گرایی، ثبات هیجانی، وظیفهمانند برون

های دیگر نشان و یا پژوهش [51]یافت شد  7کنترل داخلی
داده، افرادی که دارای کانون کنترل درونی بوده و همچنین 

 9و نیاز برای استقالل 8بازبینی-های شخصیتی خوداز ویژگی
صورت بالقوه قابلیت بیشتری برای هستند، به برخوردار

-نظریهدرنهایت برخی دیگر از  .[22]رهبری دارند -خود

های رهبری از ویژگی-پردازان عقیده دارند که مفاهیم خود
این  .[52 ،51] شخصیتی غیرقابل تشخیص هستند

-های خودگران معتقدند که بسیاری از استراتژیپژوهش
های مربوط ویژه نظریهای دیگر و بههرهبری بر مبنای نظریه

-توان به خودهمین دلیل نمیاند و به به شخصیت بنا شده
تمایز از فرد و قابلعنوان یک سازه منحصربهرهبری به

. این دست از نظریات در [53]های دیگر نگاه کرد سازه
رهبری را متمایز از -گیرند که خودمقابل نظریاتی قرار می

 .[54]گیرند شخصیتی در نظر میهای ویژگی
پژوهش حاضر، شده، هدف از با توجه به مطالب بیان 

های های شخصیتی و استراتژیویژگی میان رابطه بررسی
رهبری در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان است. -خود

 رسم شده است. 2مدل مفهومی پژوهش در شکل 
اند عبارتهای پژوهش رضیهبا توجه به مدل مفهومی، ف

 از:
رهبری رابطه معناداری -گرایی و خودبین برون -1 

 وجود دارد.
رهبری رابطه معناداری -پذیری و خودبین توافق -2 

 وجود دارد.
رهبری رابطه معناداری -شناسی و خودبین وظیفه -3 

 وجود دارد.
                                                                                       
5 Turner et al. 
6 Williams 
7 Internal locus of control 
8 Self-monitoring 
9 The need for autonomy 
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رهبری رابطه معناداری -رنجوری و خودبین روان -4 
 وجود دارد.

رهبری رابطه معناداری وجود -گشودگی و خودبین  -5 
 دارد.

 

   -     

      

          

          

          

         

H2

H3

H5

H4

H1

 
 . مدل مفهومي پژوهش2شكل

 

 روش
 همبستگی است. – پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی

 آزمودنی
جامعه آماری دانشجویان دانشگاه  جامعه آماري:( الف

 است. بوده 1391سال اصفهان در
گیری نمونه گیری ازو برای نمونه :نمونه پژوهش ب(

ای استفاده شد. برای محاسبه حجم نمونه از تصادفی طبقه
برای گیری از جوامع محدود استفاده گردید. فرمول نمونه

پرسشنامه توزیع گردید که از این  221تعداد  این منظور
پرسشنامه دارای اطالعات صحیح بودند که برای  217تعداد، 
 ها مورد استفاده قرار گرفتند.دهوتحلیل داتجزیه

 های پژوهش ابزار
ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد است.      

 (2112) 1هاوتن و نکرهبری از پرسشنامه -برای خود
سؤال است  35. این پرسشنامه شامل [55]استفاده گردید 

-های رفتاررهبری شامل استراتژی-که ابعاد مختلف خود
سؤال( و  5های پاداش طبیعی )سؤال(، استراتژی 18محور )

سؤال( را ارزیابی  12های الگوی تفکر سازنده )استراتژی
های شخصیتی، از پرسشنامه کند. برای سنجش ویژگیمی

( استفاده 1991) 2عاملی شخصیت جان و همکاران 5مدل 
                                                                                       
1 Houghton & Neck 
2 John et al. 

 ابعاد پرسشنامه اینسؤال است.  44که شامل  [56]شد 
 پذیریتوافق ،سؤال( 8) گراییبرونشامل  شخصیت مختلف

 سؤال( 8) رنجوریروان سؤال(، 9) شناسیظیفهسؤال(، و 9)
روایی هر دو  .کندمی ارزیابی راسؤال(  11) گشودگیو 

پرسشنامه از طریق روایی صوری تائید گردید و برای 
سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج 

 قابل مشاهده است. 2 و 1آمده در جداول دستبه

 رهبري-. برآورد پایایي پرسشنامه خود1جدول

 پایایی کل پرسشنامه پایایی متغیر

 رهبری-خود

 77/1 محور-رفتار

 825/1 پاداش طبیعی 772/1

 748/1 الگوی تفکر سازنده

 . برآورد پایایي پرسشنامه شخصيت2جدول

 پایایی کل پرسشنامه پایایی متغیر

 شخصیت

 97/1 گراییبرون

816/1 

 71/1 پذیریتوافق

 87/1 شناسیوظیفه

 782/1 رنجوریروان

 712/1 گشودگی

آمده باالتر از دستشود مقادیر بهگونه که دیده میهمان
درصد است که نشانگر پایایی و قابلیت اعتماد ابزار  71

 باشد.پژوهش می

 ها دادهتحلیل شیوه 
پژوهش و بررسی ارتباط میان های برای آزمون فرضیه

رهبری، از ضریب همبستگی -های شخصیتی و خودویژگی
پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. 

نسخه  3اس. پی. اس. اس.افزار افزار مورد استفاده نیز نرمنرم
 بود. 18

 نتایج
قابل  3ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول 

 مشاهده است.
شود که رابطه ، مشاهده می3توجه به جدول با 

                                                                                       
3 SPSS 
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گرایی وجود ندارد، رهبری و برون-معناداری میان خود 
شود. از طرفی در سایر حاالت، رد می 1بنابراین فرضیه 

است؛ بنابراین  15/1سطح معناداری محاسبه شده کمتر از 
های صفر رد درصد تمامی فرضیه 95در سطح اطمینان 

-گردند؛ یعنی میان خودیک تائید میهای شوند و فرضیهمی
رنجوری و شناسی، روانپذیری، وظیفهرهبری و توافق

های ای معنادار وجود دارد، بنابراین فرضیهگشودگی رابطه
گردند. نتایج تحلیل رگرسیون تائید می 5و  4، 3، 2

گونه که قابل مشاهده است. همان 4چندگانه در جدول 
درصد  619/1شخصیتی افراد، های شود، ویژگیمشاهده می

بنابراین ؛ اندرهبری را تبیین نموده-از واریانس خود
طور بین قادرند تغییرات متغیر مالک را بهمتغیرهای پیش

 بینی کنند.داری پیشمعنی

 . ضریب همبستگي متغيرهاي پژوهش3جدول

ون 
بر

ی
رای

گ
 

ق
واف

ت
ی

یر
پذ

 

فه
ظی

و
ی

اس
شن

 

ان
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ی
ور
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ی
دگ

شو
گ

 

 رهبری-خود

r 14
7

/1- 

25
7

/1+ 

51
5

/1+ 

24
1

/1- 

42
2

/1+ 

11 - سطح معناداری
1

/1 

11
1

/1 

11
1

/1 

11
1

/1 

رهبري از -بيني خود. نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيش4جدول
 هاي شخصيتي افرادطریق ویژگي

متغیرهای 
 بینپیش

متغیر 
 B SE β R 2R مالک

   158/1 125/1 171/1  گراییبرون

   557/1 129/1 297/1  پذیریتوافق

 شناسیوظیفه
-خود

 رهبری
282/1 169/1 463/1 787/1 619/1 

   -127/1 129/1 -177/1  رنجوریروان

   25/1 187/1 192/1  گشودگی

 
 گیریو نتیجه بحث

های آمده در زمینه ارتباط ویژگیدستنتایج به
دهد که (، نشان می3رهبری )جدول-شخصیتی و خود

گرایی وجود ندارد رهبری و برون-میان خودای معنادار رابطه
شود. این یافته با و بنابراین فرضیه اول پژوهش رد می

. در پژوهش فوق نیز راستاستهم [49]های پژوهش یافته
-های خودگرایی و استراتژیای معنادار میان برونرابطه

های پژوهش رهبری یافت نشد. البته این یافته، با یافته

است. در پژوهش فوق ارتباطی معنادار  ضتناقدر  [51]
گرایی یافته شده است. شاید دلیل رهبری و برون-میان خود

های مورد ی جامعهناختشیتجمعهای این تناقض، به ویژگی
آمده در پژوهش دستمطالعه مربوط باشد. سایر نتایج به

-راستاست و میان خودهم [51]حاضر، با نتایج پژوهش 
های شخصیتی، ارتباطی معنادار وجود گیرهبری و سایر ویژ

قابل مشاهده است، میان  3طور که در جدول دارد. همان
ای مثبت و معنادار وجود پذیری رابطهرهبری و توافق-خود

شود. این یافته بیانگر دارد و بنابراین فرضیه دوم تائید می
به پذیری )افرادی که این است که افراد با ویژگی توافق

گذارند، دارای روحیه همکاری بوده و حترام میدیگران ا
رهبری -های خود، از مهارتاعتماد هستند(صمیمی و قابل
 باشند.نیز برخوردار می

نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان  
رهبری و -دهد که ارتباطی مثبت و معنادار میان خودمی

 3طور که در جدول شناسی وجود دارد. همانوظیفه
رهبری و -ضریب همبستگی میان خودشود، مشاهده می

( بیشترین مقدار را در میان سایر 515/1شناسی )وظیفه
ضرایب همبستگی دارد و بیانگر این مطلب است که ارتباط 

شناسی افراد وجود رهبری و وظیفه-تری میان خودقوی
پذیر و شناس، افرادی مسئولیتدارد. افراد وظیفه

ین دلیل نسبت به افراد کمتر به همد و ساختاریافته هستن
رهبری -های خودشناس، با احتمال بیشتری از مهارتوظیفه

راهنمایی بهره -هدفگذاری و خود-نظیر خودنگری، خود
های های مربوط به پژوهشگیرند. این یافته با یافتهمی

بر اساس نتایج یک مطالعه،  .[57]راستاست پیشین نیز هم
ناسی بیشتری نسبت به افراد دیگر شافرادی که وظیفه

رهبری بیشتری از خود نشان -دارند، رفتارهای خود
 .[58]دهند می

دهد که می نشان نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 
رنجوری رهبری و روان-ارتباطی منفی و معنادار میان خود

های جالب پژوهش بوده و وجود دارد. این یافته، از یافته
-های خودرنجور از قابلیتاست که افراد روانبیانگر این 

رنجور به این رهبری پائینی برخوردار هستند. افراد روان
مدیریتی -تنظیمی و خود-دلیل که با فرایندهای خود

مشکل بیشتری دارند، در رهبری خود نیز دارای مشکل 
هستند؛ به همین علت این افراد نیازمندی بیشتری به 

 رهبری دارند.-های خودهارتهای مربوط به مآموزش
دهد که ارتباطی نتایج حاصل از فرضیه پنجم نشان می 

رهبری و گشودگی وجود دارد. -مثبت و معنادار میان خود
هایی مانند دیگر افرادی که دارای گشودگی و ویژگیعبارتبه

استقبال از تجربه، خالقیت و کنجکاوی هستند، از 
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ار هستند. افراد با رهبری نیز برخورد-های خودمهارت
ویژگی گشودگی، قوه تخیل و حساسیت هنری بیشتری 

های مربوط به دارند و با احتمال بیشتری از مهارت
 .[51]های الگوی تفکر سازنده برخوردار هستند استراتژی

( نشان 4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه )جدول  
درصد از واریانس  619/1های شخصیتی، دهد که ویژگیمی
دیگر متغیرهای عبارتاند. بهرهبری را تبیین نموده-ودخ

های شخصیتی( قادر هستند تا تغییرات بین )ویژگیپیش
بینی داری پیشطور معنیرهبری( را به-متغیر مالک )خود

های شخصیتی افراد توان از روی ویژگییعنی می؛ کنند
صورت ذاتی و بالقوه بینی نمود که این افراد بهپیش
 رهبری را دارا هستند و یا خیر.-های خودتقابلی
تواند نقش مؤثری در ادبیات های این پژوهش مییافته 

تر طور که پیشرهبری داشته باشد. همان-مربوط به خود
رهبری، -پردازان حوزه خودبرخی از نظریهنیز اشاره شد، 

رهبری و عوامل شخصیتی را -طور کلی رابطه میان خودبه
های شخصیتی اند که ویژگیبیان نموده نادیده گرفته و

، 46]رهبری نامرتبط باشند -ممکن است با اثربخشی خود
-دهد که خوداما نتایج این مطالعه نشان می ؛[48 ،47

 رهبری و شخصیت به یکدیگر مربوط هستند.
عنوان رهبری نباید به-گران معتقدند خودبرخی پژوهش

که شود. درحالیای مستقل از شخصیت در نظر گرفته سازه
رهبری را مترادف با -گران، خودبرخی دیگر از پژوهش

ها استدالل گیرند. آنهای شخصیتی در نظر نمیویژگی
رهبری قابل یادگیری و آموزش است -کنند که خودمی

های شخصیتی تقریباً ثابت هستند. که ویژگیدرحالی
که دهد عنوان مثال نتایج مربوط به یک مطالعه نشان میبه

توان از طریق آموزش می رهبری افراد را-های خودمهارت
. با توجه به نکات فوق، نتایج [53]بهبود بخشید 

ریزی تواند در برنامهآمده از پژوهش حاضر نیز میدستبه
رهبری به افراد مورد استفاده -های خودبرای آموزش مهارت

اطی ارتبدهد که عنوان مثال نتایج نشان میقرار گیرد. به
-گشودگی با خودشناسی و مثبت و معنادار میان وظیفه

های شخصیتی یعنی افراد با ویژگی؛ وجود داردرهبری 
شناسی و گشودگی باال، احتماالً در هدایت رفتارهای وظیفه

خویش نیز قابلیت باالتری خواهند داشت و بنابراین این 
-های خودافراد پتانسیل بیشتری برای آموزش مهارت

های استفاده از مدل ترین زمینهدارند. یکی از مهم رهبری
ها، هنگام انتخاب و پنج عاملی شخصیت در سازمان

استخدام افراد است. با توجه به این نکته، اطالعات به دست 
تواند در تعیین های شخصیتی افراد میآمده از ویژگی

ها نیز نقش داشته باشد و رهبری آن-قابلیت پذیرش خود

ها دارا بودن هایی که در آنعات برای سازماناین اطال
تواند مورد رهبری افراد مهم است، می-های خودمهارت

ها از روی دیگر، سازمانعبارتاستفاده قرار گیرد. به
-توانند به قابلیت پذیرش خودهای شخصیتی میویژگی

عنوان راهنمایی برای رهبری افراد پی ببرند و از این نکته به
 فراد استفاده کنند.انتخاب ا

های رسد پژوهشبا مرور در ادبیات پژوهش، به نظر می 
رهبری و شخصیت را بررسی -بسیار اندکی رابطه میان خود

پذیری بیشتر نتایج، اند و به همین دلیل برای تعمیمنموده
های های بیشتر در جامعه آمارینیاز به انجام پژوهش

های ارتباط ویژگیباشد. در این پژوهش مختلف می
صورت کلی بررسی شد. در رهبری، به-شخصیتی با خود

های توان ارتباط هر یک از استراتژیهای آینده میپژوهش
محور، پاداش طبیعی و الگوی تفکر -رهبری )رفتار-خود

ها را با های این استراتژیسازنده( و یا هر یک از مؤلفه
اهمیت و نقش های شخصیتی بررسی نمود. با وجود ویژگی

رهبری برای کارکنان، مطالعات تجربی اندکی در -خود مؤثر
ها انجام شده رهبری در داخل سازمان-زمینه بررسی خود

تأثیر مثبت  ویژه مطالعات مربوط به بررسی. به[59]است 
باشند رهبری بر عملکرد سازمانی بسیار محدود می-خود

های بیشتری شود پژوهش. در این راستا پیشنهاد می[61]
رهبری و پیامدهای -ها و در زمینه خوددر داخل سازمان

 فردی و سازمانی آن انجام شود.
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