
 

 

 

Scientific Journal of Islamic  
 

Management  
 

(Spring 2020, Volume 28, Issue 1: 97 - 123) 

Print ISSN: 2251-6980 

Online ISSN: 2645-5234 

 

 
Designing a Self-Leadership Model on the Basis of the 

Teachings of the Holy Quran 
 

Amir Masood Ataei  

Sayyed Mohsen Allameh  

Ali Safari  

Muhammad Saleh Tayyebnia  

Abstract 
The purpose of this research is to explain the dimensions of self-leadership on the 

basis of the Holy Quran’s teachings.  Thematic analysis is employed for this 

qualitative research. In the beginning, the content of the Holy Quran was reviewed in 

terms of the concepts relating to self-leadership (leadership, self-leadership, self-

management, self-control), and 1536 primary themes were extracted. Then, 

emphasizing on the common concepts, 214 primary common themes were identified 

as indexes by categorization and coding methods. Subsequently, through integration 

and re-categorization of these indices, 73 themes were classified as organizing 

themes, and then, by more restricted classification range, 19 themes were extracted 

as pervasive themes. These themes were finally classified into four main categories 

of prerequisites, strategies, methods, outcomes and self-management of self-

leadership.   In the main concept of self-leadership, five itegrative themes were 

identified as self-assessment, self-motivation, self-challenge, self-improvement, and 

self-control. In the prerequisite aspect of self-leadership, seven themes including 

recognition and self-communication, appreciation and communication with God, 

recognition of opponents and enemies, activating perceptional inputs, internal 

effective factors, external effective factors, and understanding of the necessity of 

self-leadership were explained. In the self-leadership strategies, four themes of 

mental, behavioral, mental-behavioral, and ethical strategies were identified. Finally, 

in the field of self-leadership results, three high themes of the worldly, heavenly, and 

worldly-heavenly results were identified and explained. 
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 چكيده

براین اساس،  های قرآن کریم انجام شده است.این پژوهش با هدف تبیین ابعاد خودرهبری با استفاده از آموزه

روش پژوهش از نوع کیفی و روش تحلیل مضمون است. ابتدا متن قرآن کریم از دید مفاهیم مرتبط با خودرهبری 

مضمون اولیه  6351)رهبری، خودرهبری، خودمدیریتی، خودکنترلی( مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و 

 462گذاری با تأکید بر مفاهیم مشترک، ناسهروش شبندی بهاستخراج شد؛ سپس با استفاده از تلخیص و مقوله

مضمون مشترک اولیه تحت عنوان شاخص شناسایی شد. در ادامه با استفاده از ادغام و تلخیص دوباره این 

با  مضمون 61بندی، دهنده و پس از آن با افزایش محدوده دستهمضمون با عنوان مضمونهای سازمان 35شاخصها، 

ستخراج گردید. سرانجام نیز مضمونهای فراگیر در چهار دسته مفهوم اصلی خودرهبری، فراگیر امضمونهای عنوان 

بندی شد. در بخش مفهوم نیازهای خودرهبری، راهبردها و روشهای خودرهبری و نتایج خودرهبری طبقهپیش

مستمر خود و چالش کشیدن خود، بهبود خود، بهدهی بهاصلی خودرهبری، پنج مضمون عالی ارزیابی خود، انگیزه

نیازهای خودرهبری، هفت مضمون عالی شناخت و ارتباط با حفظ و کنترل خود شناسایی شد. در بخش پیش

خود، شناخت و ارتباط با خدا، شناخت مخالفان و دشمنان، فعالسازی ورودیهای ادراکی، عوامل درونی مؤثر، 

راهبرد و روش خودرهبری، چهار  عوامل بیرونی مؤثر و درک ضرورت خودرهبری تبیین گردید. در بخش

رفتاری و اخالقی شناسایی، و درنهایت در بخش نتایج ـ  مضمون عالی راهبردهای ذهنی، رفتاری، ذهنی

 اخروی شناسایی و تبیین شد.ـ  خودرهبری، سه مضمون عالی نتایج دنیوی، نتایج اخروی و نتایج دنیوی

 

  قرآن، الگوی خودرهبری، قرآن کریم و رهبری.خود رهبری و قرآن، خودمدیریتی و  :ها كليدواژه
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 مقدمه 
ای نیازمند به  کنند که هر جامعهدر عصر کنونی، بسیاری از اندیشمندان بر این امر تأکید می

طور کلی، سازگار مجموعه دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی، فرهنگی، رسم و رسوم و به

ها، نه تنها در  اساس، جهانشمول بودن بسیاری از نظریه با محیط زندگی آن جامعه باشد. بر این

فرد و حوزه علوم انسانی، بلکه در حوزه علوم فیزیکی و مادی نیز زیر سؤال رفته است )دانایی

در این راستا، گستردگی رشته مدیریت و نیاز روزافزون سازمانها به افراد . (8811منی، ؤم

سو و تفاوت باورها، ارزشها و بنیانهای فرهنگی رو از یکدیده و دارای مهارت در این قلم آموزش

کند برای پاسخگویی به نیازهای بومی هر جامعه در این حوزه، جوامع از سوی دیگر ایجاب می

های علمی متناسبی تدوین شود و توسعه یابد. جامعه اسالمی ایران نیز از این امر مستثنا نیست نظریه

 شده و متناسب، بیش از پیش صورت بومیهای علمی مدیریت بهنظریه و امروزه لزوم و اهمیت ارائه

عنوان نظامی جامع، که در فطرت انسان ریشه دارد و از سرچشمه وحی نمایان است. اسالم نیز به

نگرد، ای به انسان و انسانیت در ابعاد مختلف می شود و با دیدی عمیق و بینش گستردهسیراب می

دامغانی، کند )تقویرد که در پناه آن، سعادت و کمال انسان را تضمین میای دانظام ارزشی ویژه

8831 .) 

رود. نیاز شمار میموضوع رهبری سازمانی یکی از موضوعات کلیدی در مباحث مدیریتی به

سازمانها به رهبری و اهمیت عملکرد او برکسی پوشیده نیست. رهبری اثربخش در سازمان، عامل 

یجاد همفکری و همدلی است. موضوعات رهبری از دیرباز مورد مطالعه بوده؛ اصلی و اساسی در ا

اما پژوهشهای عملی درباره رهبری عمدتاً از قرن بیستم آغاز شده که محور اصلی بیشتر پژوهشها، 

کننده اثربخشی رهبری بوده است. هرچند در کندوکاو اسراری که رهبری را احاطه عوامل تعیین

ندی حاصل شده، هنوز به بسیاری از پرسشها پاسخ داده نشده است )یوکل، کرده، پیشرفتهای چ

پردازان غربی (. از جمله مسائلی که در حوزه مدیریت و رهبری سازمانی از دیدگاه نظریه8811

بسیار به آن پرداخته شده، موضوع رهبری بر خود و تقدم آن بر مدیریت و رهبری دیگران است. 

نیز بسیار به موضوع پرداختن به خود پیش از پرداختن به دیگران اشاره  های دین اسالمدر آموزه

هایی است که روح وجودی آن پرداختن به خود و شده است. در واقع دین اسالم سرشار از آموزه

یا أیهاالذین "توان به آیه چنین تقدم پرداختن به خود قبل از دیگران است که از آن جمله میهم
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 "اید به خود توجه کنید و مراقب خود باشیدم...: ای کسانی که ایمان آوردهآمنوا علیکم أنفسک

 ( اشاره کرد.811/)مائده

با عنایت به این مطالب و براساس اینکه قرآن کریم حاوی نکات ارزنده مدیریتی است که 

نکته که چنین ذکر این تواند الگویی بر مبنای نظام ارزشی اسالم ارائه کند و هماستفاده از آن می

رو هستند، این است که یکی از مشکالتی که سازمانها و در سطح وسیعتر کل جامعه با آن روبه

دهند و کمتر به این افراد، همواره مشکالت و عدم مطلوبیتهای موجود را به عوامل بیرونی نسبت می

ینکه اغلب افراد فکر هستند که این عدم مطلوبیتها را از طریق توجه بیشتر به خود برطرف کنند و ا

گیرند(، همواره به مدیریت دیگران تمایل دارند، های مدیریتی قرار می)بویژه افرادی که در جایگاه

نیازهای پرداختن به مدیریت بر دیگران، شناخت فرد از خود و مدیریت غافل از اینکه یکی از پیش

بنای نظام ارزشی اسالم خودرهبری برم یشود که الگو وی بر خویشتن است، این پرسش مطرح می

پژوهش به طراحی الگوی خودرهبری برمبنای این های قرآن کریم کدام است. با استفاده از آموزه

 پردازد.های قرآنی با روش پژوهش کیفی تحلیل مضمون مینظام ارزشی اسالم با استفاده از آموزه

 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

و  "leadership"های زبان فارسی معادل واژهدر  "خودرهبری"و  "رهبری" اصطالحات

"self-leadership" ها بسیار است.در زبان انگلیسی است. در مورد رهبری تفاوت آرا و نظریه 

دیگر دامنه مفهوم که گروهی در حالی آورندشمار میی را بخشی از وظایف مدیر بهگروهی رهبر

 کنون مطالعات بسیار زیادی در زمینۀ(. تا8811دانند )رضاییان، وسیعتر می از مدیریت رهبری را

یک از پژوهشگران و نویسندگان از دریچه نگاه خود به  هر است.شده هبری سازمانی انجام ر

نگاه فرایندی به پدیده  اما ؛(8831اند )بابایی، یسته و بر موضوع خاصی متمرکز شدهرهبری نگر

تحقق هدف منتج خواهد شد )عزیزآبادی و  نهایت بهکید همه افراد در أدهد ترهبری نشان می

فت توان گچنین با بررسی تعاریف مرتبط با رهبری در متون مختلف می(. هم8831همکاران، 

های مرتبط با رهبری عبارت است از تأثیرگذاری و نفوذ، الگو و اسوه بودن، واژهشالوده کلید

 (.8831ریاحی و همکاران،  پذیری )تاجمیرمسئولیت

ای به قدمت چه پدیده رهبری سابقهدهد اگر های رهبری نشان میمطالعات و نظریه سیری در
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. این مند آن در زمره دستاوردهای بشر در قرنهای اخیر بوده استپیدایش بشر دارد، مطالعه نظام

منجر شده  های رهبری ها توسعه یافته و به کشف تعداد بسیاری از رفتار و جنبهنظریات در طول سال

دن درکی جامع از فرایند دست آوردر بسیاری از روشها آنها مکمل یکدیگرند و برای به است.

ضوع رهبری تاکنون مطرح شده مو رویکردها و رهیافتهایی که دربارۀکنند.  هم کمک میرهبری به

 از: عبارت است

ران رهبشوند و تقلید از ور است که رهبران، رهبر متولد میبر این با: رهیافت انسان بزرگـ 

 داند.بزرگ را عامل موفقیت رهبر می

داند ی میو این ویژگیها را قابل یادگیر پردازدبه ویژگیهای رهبران می: رهیافت صفات ویژهـ 

 داند.اتی رهبر را عامل موفقیت رهبر میو ویژگیهای شخصی و ذ

ـ  مداروظیفه این رفتارها را در پیوستارو  پردازدبه رفتارهای رهبر می: رهیافت رفتاریـ 

 کند. بندی میکارمندمدار طبقه

ثیرگذار شرایط بر عملکرد رهبر تأبر این باور است که محیط و : موقعیتیـ  ـ رهیافتهای اقتضایی

 داند.و موقعیت را عامل موفقیت رهبر میاست و سازگاری میان رفتار رهبر با شرایط 

کند و تعامل او با پیروان مرتبط مینفوذ رهبر را به ویژگیها و چگونگی رهیافت نوین: ـ 

)طباطبایی، بابایی و  داندشی را عوامل موفقیت رهبر میبخشی، تعامل و نیروبخبصیرت، الهام

 (.8831همکاران، 

ذاتی و یا تقلیدی  هیافت انسان بزرگ، رهبری راتوان گفت رمی این رهیافتها در تحلیل و نقد

، نی توجه ندارد. مهمترین نقد بر رهیافت صفات ویژهموقعیت خاص و عوامل بیروداند و بهمی

، تعادل رفتار یا شرایط وضعیتی است. در رهیافت رفتاری پیروـ  رهبرآن به تعامالت  نکردن توجه

دنبال تحقق اهداف بال توسعه روابط فردی و دیگری بهدن، که یکی بهایای و رفتار وظیفهرابطه

فت وضعیتی و اقتضایی با توجه به اینکه متناسب با شرایط، رسد. در رهیانظر می، مشکل بهاست

تغییر سبک رهبری برای اثربخش بودن  ،گیردنظر قرار میقتضیات مختلف و یا موقعیت خاص مدم

شدت مورد این رهیافتها عمدتا ویژگی خاص رهبر ب در در زمینه نقد رهیافتهای نوین آن الزم است.

 (.8831و همکاران،  ریاحی گیرد )تاجمیرتوجه قرار می

پردازی درباره رهبری پس از رهیافتهای سنتی رهبری اعم از رهیافت در سیر تکاملی نظریه

های معاصر صفات ویژه، رهیافت رفتاری و رهیافتهای اقتضایی، رهیافت نوین رهبری شامل نظریه
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رهبری بخش، رهبری کاریزماتیک، رهبری عملگرا، های رهبری الهامرهبری نظیر دیدگاه

(.  نظریه خودرهبری یکی از 8838تحولگرا، خودرهبری و رهبری اصیل است )رابینز و جاج، 

دهد. بر این اساس، های دوران معاصر رهبری است که خودِ رهبر را مدنظر قرار مینظریه

خودرهبری فرایندی است که طی آن فرد با استفاده از راهبردهای خاص رفتاری و ذهنی بر خود 

(. مفهوم 1118، 8کند )مانز و سیمزگذارد و رفتارهای خود را هدایت و کنترل مییتأثیر م

خودرهبری در واقع مفهومی کاملتر از خود مدیریتی و خودکنترلی است؛ چرا که خود مدیریتی به 

که زیربنای خود رهبری، چرخه پردازد در حالیای )سامانه کنترلی ساده( مییادگیری تک حلقه

عدم امکان "توان به مواردی نظیر ای است. از جمله موارد اهمیت خودرهبری میلقهیادگیری دوح

عدم امکان جهتدهی صحیح به "، "ایجاد انگیزش در دیگران بدون داشتن انگیزه قوی در خود

عدم کفایت سازوکارهای کنترل بیرونی "، "دیگران بدون داشتن جهت برای خود و خودآگاهی

 (.8311، 1و... اشاره کرد )مانز "تدهی صحیح به افرادبرای ایجاد انگیزش و جه

عنوان مفهوم دهد که این مفهوم ابتدا بهسیری در مطالعات مفهوم خودرهبری نشان می

توسط مانز و با هدف بهبود روابط میان افراد در  8318ای از خودمدیریتی در سال یافته توسعه

ز آن یکی از جایگزینهای رهبری معرفی و های خودگردان مطرح شد. خودمدیریتی پیش اگروه

، مفهوم خودرهبری با هدف 8311(. پس از آن و در اواخر دهه 8311تبیین شده بود )مانز و سیمز، 

( مطرح شد و توسعه 8توانمندسازی افراد )رهبری دیگران در راستای ایجاد رهبری خود در ایشان

ه چهار نظریه و مفهوم خودتنظیمی، (. مفهوم خودرهبری بر پای8338یافت )مانز و سیمز، 

خودمدیریتی و خودکنترلی، نظریه شناخت اجتماعی و نظریه انگیزش درونی ایجاد گردید و توسعه 

 ، ارتباط میان مفهوم خودرهبری با این مفاهیم ارائه شده است.8یافت. در جدول شماره 
  

 

1. Manz & Sims 

2. Manz 

3. Superleadership 
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 (6002 ،1رابطه خودرهبری با برخی مفاهيم مرتبط )نک و هاوتون .1 جدول

 مقایسه عنوان مقایسه ردیف

6 
خودرهبری و 

 خودتنظیمی

نظریه خودتنظیمی، سامانه تنظیم رفتار انسان را به یک ترموستات تشبیه 

کند )مقایسه با استاندارد و در صورت وجود انحراف، اصالح رفتار(. می

شود. در خودرهبری در چارچوب کالن مفهوم خودتنظیمی تعریف می

 کند.ی به اثربخشی خودتنظیمی کمک میواقع خودرهبر

4 

خودرهبری و 

خودمدیریتی 

 )خودکنترلی(

خودمدیریتی رفتارها را با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه 

کند و سعی در اصالح انحرافات دارد ولی استانداردها را مدنظر قرار  می

اردها و دهد. خودرهبری، عالوه بر خودمدیریتی )مقایسه با استاندنمی

اصالح انحرافات(، استانداردها را نیز مورد بررسی و اصالح قرار 

 دهد. می

5 
خودرهبری و نظریه 

 شناخت اجتماعی

نظریه شناخت اجتماعی رفتار را در یک مثلث عوامل درونی، عوامل 

دهد. خودرهبری در بیرونی و رفتار مورد بررسی و تحلیل قرار می

 شود.تعریف میچارچوب کالن نظریه خودتنظیمی 

2 
خودرهبری و 

 انگیزش درونی

نظریه انگیزش درونی به سامانه انگیزش بر مبنای عوامل درونی )در 

پردازد. خودرهبری در مقابل عوامل بیرونی نظیر پاداشهای بیرونی( می

 بخش راهبردهای پاداش ذاتی خود براساس این نظریه بنا شده است.

 

را برای  اما مکمل عه راهبرد جدایندی، سه مجموامطالعات خودرهبری از دیدگاه فر

ای الگوهای ههای پاداش طبیعی و راهبردهای رفتاری، راهبردخودرهبری بیان کرده است: راهبرد

یه خود، تنببههای رفتاری شامل مشاهده خود، هدفگذاری برای خود، پاداش سازنده فکری. راهبرد

هایی است که طی وقعیتپاداش طبیعی دربرگیرنده م هایخود و مدیریت یادآورها است. راهبرد

دهد و در خود ایجاد های خوشایند و مثبت فعالیتها به خود پاداش میجنبه تمرکز بر آن فرد با

های مثبت کار جنبه اصلی در این حوزه جذاب کردن کار و تمرکز بر کند. دو راهبردانگیزه می

های تفکر سازی ایجاد الگوهای فکری و روشای آسانزنده فکری برهای الگوهای سااست. راهبرد

ها شامل تأثیر مثبت داشته باشد. این راهبرد بر عملکرد تواندطراحی شده است که می سازنده

هنی و صحبت با خود سازنده شناسایی و جایگزینی باورها و فرضیات غیرکارکردی، تصویرسازی ذ

 

1. Neck & Houghton 
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نفس، خالقیت و نفس، عزتبههای اعتمادیدهدرهبری، بین پدنتایج خو چنین از دید. هماست

نوآوری، تمایل به رهبری دیگران، عملکرد شغلی، رضایت شغلی و خودرهبری رابطه وجود دارد 

 (.1111. نک و هاوتون، 8311)مانز، 

های نقش خودرهبری و خودمدیریتی بر سرمایه"( در پژوهشی با عنوان 8831ابیلی و همکاران )

به این  "ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(خدماتی دولتی )مطالعه موردی در وزهای انسانی سازمان

ثیرگذار است. های انسانی کارکنان تأبر سرمایه نتیجه رسیدند که خودرهبری و خودمدیریتی

گری و های خودرهبری و خودمدیریتی، خودهدفگذاری، خودمشاهدهلفهچنین از میان مؤ هم

بینی پیش ردهای رفتارمحور خودرهبری، توانش طبیعی و راهبخودارزیابی، تمرکز بر پادا

هبری، خودمدیریتی و در به همین ترتیب آنها نشان دادند که خودر های انسانی را دارند؛ سرمایه

 ثیرگذار است.شغلی، سازمانی و مدیریتی افراد تأبر عملکرد  ایسطحی کالنتر رویکرد خودتوسعه

های خودرهبری و تحلیل عاملی استراتژی"با عنوان  هشی( در پژو8831واعظی و همکاران )

جامعه آماری مورد نظر از ، نشان دادند که دانشجویان "رابطه آنها با عملکرد تحصیلی دانشجویان

اری شخصی، تجسم عملکرد موفق، های خودرهبری شامل پاداش طبیعی، هدفگذراهبرد

کنند و میان استفاده از این استفاده می دهیتگویی، خودراهنمایی و خودپاداشگفخودتنبیهی، خود

 راهبردها و عملکرد تحصیلی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

طراحی و تدوین الگوی خودرهبری "( در پژوهشی با عنوان 8838اصالنی و همکاران )

رسیدند که به این نتیجه  "نور(دانشگاه پیام سازمانی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد )مورد مطالعه:

سه مقوله سبک  چنین آناننفس سازمانی پدیده اصلی خودرهبری سازمانی است. هماعتمادبه

ط علی خودرهبری سازمانی معرفی عنوان شرایهرهبری، شخصیت و ارتباطات سازمانی اثربخش را ب

زمانی نفس ساعتمادبهکه خودرهبری سازمانی راهبردی برای پاسخ به ا چنین بیان کردنددند. همکر

فرهنگ و ساختار سازمانی شرایط  ای واست. وجود محیط عادالنه و نبود تعارض نیز شرایط زمینه

به پویایی سازمانی )شامل خالقیت،  امدها نیز، خودرهبری سازمانیپی گر معرفی شد. از دیدمداخله

 د.شومنجر می وری سازماننوآوری و کارآفرینی سازمانی(، پیشروی سازمان و بهره

بری )مفاهیم، راهبردها و مروری بر نظریه خودره"( در پژوهشی با عنوان 8838باسی رستمی )ع

حوزه خودرهبری  های پژوهشی درای از فعالیتضمن ارائه تاریخچه "عوامل مؤثر بر خودرهبری(

ثر بر خودرهبری را نیز در دو دسته خودرهبری(، عوامل مؤها و راهبردهای )اعم تعاریف، الگو
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بندی کرد. وی در این فرد و در سطح گروه طبقه یرونی و درونی و عوامل در سطحعوامل ب

ها و شخصیت را از عوامل ونی، خودرهبری فکری، تنظیم هیجانهای درپژوهش، عوامل پاداش

های شناختی، شخصیت، ویژگیهای کار، الگو درونی در سطح فرد و عوامل ترکیب گروه، توانایی

چنین، عوامل رض را از عوامل درونی سطح گروه برشمرد. همذهنی مشترک، انسجام و تعا

 پاداش، ساختار/ بیرونی در سطح فرد و عوامل سامانه آموزش، رهبری و فرهنگ ملی را از عوامل

 د. بندی کربقهفرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی را از عوامل بیرونی در سطح گروه ط

عنوان شایستگی ارتباطی به"نوان ( در پژوهشی با ع1181) 8سویونگ یو و یوکیونگ کو

بیان کردند که در رابطه خودرهبری و  "ای در رابطه میان خودرهبری و عملکرد شغلیواسطه

رو مدیران کند و از اینهای ارتباطی کارکنان نقش بسیار مهمی ایفا میعملکرد شغلی، شایستگی

های ارتباطی و ن بر توسعه شایستگیباید در راستای دستیابی به عملکرد شغلی بهتر کارکنان، همزما

 توسعه مهارتهای خودرهبری متمرکز شوند. 

ارتباط میان خودرهبری و مهارتهای تفکر "( در پژوهشی با عنوان 1181) 1آلپرآی و دیگران

بیان کردند که وقتی سطح خودرهبری در دانشجویان خوب باشد، مهارتهای تفکر نقاد در  "انتقادی

ود و همبستگی متوسط مثبتی میان خودرهبری و مهارتهای تفکر نقاد وجود آنان متوسط خواهد ب

چنین نشان دادند که از میان ابعاد و راهبردهای خودرهبری، راهبردهای الگوهای سازنده دارد. هم

 پاداش طبیعی دارد.  فکری رابطه مثبت و معناداری با راهبرد

ها و نتایج بینزبینی فراتحلیلی از پیشبا"( در پژوهشی با عنوان 1181) 8آنسیل و دیگران

کننده بازخورد با خودرهبری ، بیان کردند که رفتارهای جستجو"کننده بازخوردرفتارهای جستجو

 بین خودرهبری نگریست. عنوان علت یا پیشتوان به آن بهدارای ارتباط است و می

فرد؛ رویکری منحصربهخودرهبری "( در پژوهشی با عنوان 1181) 1فورتنر، راتمن و ساش

بیان کردند با اینکه خودرهبری با مفاهیمی نظیر نیاز به موفقیت،  "خودرهبریدوعاملی به

 عنوان مفهومی جدا نگریست. توان به آن بهنفس ارتباط نزدیکی دارد، میخودتنظیمی و عزت
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موفقتر، کاراتر  توان رهبریخودرهبری، چگونه می"( در کتابی با عنوان 1181) 8برایان و کازان

کنند که خودرهبری راهی است برای همکاری و تعامل با دنیای اطراف؛ بیان می "و اثربخشتر بود

شود و سپس این روحیه را به پذیر میبدین ترتیب که در وهله نخست، فرد نسبت به خود مسئولیت

ر کارهای خود پاسخگو و خودرهبری برسند و در برابکنند تا آنها نیز بتوانند بهدیگران منتقل می

پذیر باشند. خودرهبری تمرینی آگاهانه است که بر افکار، رفتار و احساسات فرد اثر مسئولیت

 شود.کند. خودرهبری از خودشناسی ناشی میگذارد و او را به اهدافش نزدیک می می

ذشته صرفاً ات گ، الزم به ذکر است مفهوم خودرهبری در مطالعاین مطالب در پایان با توجه به

ها مورد کارگیری این راهبردههای خودرهبری مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج باز دیدگاه راهبرد

رفتاری،  ودرهبری از طریق سه دسته راهبردطور خالصه، خهتحلیل و بررسی قرار گرفته است. ب

نفس، ، عزتنفسشود و نتایجی نظیر اعتمادبهالگوهای سازنده فکری اجرا میپاداش طبیعی و 

لی را به همراه دارد؛ از خالقیت و نوآوری، تمایل به رهبری دیگران، عملکرد شغلی و رضایت شغ

ضوع خودرهبری )نه صرفاً راهبردها و نتایج با درنظر گرفتن نگاه جامع به مو رو، پژوهشاین

نظام ارزشی  مبنایهای قرآن کریم به طراحی الگویی برای این مفهوم برخودرهبری( از دید آموزه

 اسالم پرداخته است.

 

 روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر ماهیت و روش توصیفی است و در آن از روش 

ها، ایجاد ای آشنایی با دادهو براساس فرایند شش مرحله 1تحلیل مضمون )به روش کالرک و براون

، نامگذاری مضمونها و تهیه گزارش نهایی( های اولیه، جستجوی مضمونها، بازنگری در آنهاشناسه

صورت کامل مطالعه شد و ها استفاده شده است. ابتدا قرآن کریم پنج بار بهتحلیل دادهوبرای تجزیه

با صاحبنظران در این زمینۀ نیز بحث و گفتگو انجام پذیرفت. با توجه به مبانی نظری و تعاریف 

مضمون اولیه، که  8181ر مفاهیم مرتبط در ابتدا خودرهبری، خودمدیریتی، خودکنترلی و دیگ

مستقیم یا غیرمستقیم با مفهوم خودرهبری در ارتباط بود، استخراج، و پس از آن برای اطمینان از 

درصد مضمونهای  81ترتیب مصاحبه و به صحت برداشت مفاهیم با پنج نفر از متخصصان قرآنی
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صورت میانگین از نظر تحلیل قرار گرفت که بهوزیهصورت تصادفی انتخاب شد و مورد تجاولیه به

 % تناسب بین مفاهیم و متون برقرار بود و پس از هر مصاحبه موارد تکمیلی اضافه38متخصصان 

مضمون مشترک اولیه از  181شد؛ پس از این مرحله براساس مفاهیم مشترک مضمونهای اولیه، 

رفته شد. در ادامه با افزایش محدوده عنوان شاخص درنظر گمضمون استخراج، و به 8181

مضمون اولیه استخراج، و  181مضمون از  11بندی و براساس مفاهیم مشترک شاخصها،  دسته

مضمون  83ها، عنوان مؤلفه درنظر گرفته، و با تکرار این روند و براساس مفاهیم مشترک مؤلفه به

نیاز، در چهار بعد مفهوم اصلی، پیش مؤلفه استخراج شد. در ادامه مضمونهای فراگیر 11عالی از 

بندی شد. در این مراحل نیز برای اطمینان از راهبرد و روش و درنهایت نتایج خودرهبری طبقه

، از طریق 83و بعد از آن به  11، و سپس به 181به  8181سازی مضمونهای اولیه از صحت خالصه

صورت تصادفی انتخاب شاخصها بهدرصد  81مصاحبه با ده نفر از متخصصان مدیریت اسالمی، 

% تناسب بین 11صورت میانگین از نظر متخصصان تحلیل قرار گرفت که بهوشد و مورد تجزیه

 شاخصها و مضمونهای اولیه برقرار بود که پس از هر مصاحبه موارد تکمیلی اضافه گردید. الزم به

لی انتخاب شدند که مشخصات گیری هدفمند غیراحتماروش نمونهذکر است خبرگان مورد نظر به

 ارائه شده. 1آنان در جدول شماره 
 نوع و مشخصات خبرگان .6 جدول

 ردیف
گروه 

 خبرگان

تعداد 

 افراد

شماره 

 صاحبنظر
 مشخصات

6 
متخصصان 

 قرآنی
3 

6 
بیش از  استاد دانشگاه اصفهان، دکتری تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث،

 پژوهی سال سابقه قرآن 53

4 
 53خارج فقه و اصول، مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، بیش از  حوزوی،

 پژوهی و مدیریت اسالمی و مفسر قرآن کریم البالغهسال سابقه قرآن و نهج

5 
دکتری تخصصی رشته فلسفه و کالم اسالمی، استاد دانشگاه معارف قرآن و 

 سال سابقه قرآن پژوهی 63عترت اصفهان، 

2 
 م قرآن و حدیث، استاد دانشگاه فردوسی مشهد،دکتری تخصصی رشته علو

 سال سابقه قرآن پژوهی 63

3 
بیش  دکتری تخصصی رشته فلسفه و کالم اسالمی، استاد دانشگاه اصفهان،

 البالغه و مدیریت اسالمیسال فعالیت در حوزه علوم قرآن و نهج 63از 
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 نوع و مشخصات خبرگان .6 جدولادامه 

 ردیف
گروه 

 خبرگان

اد تعد

 افراد

شماره 

 صاحبنظر
 مشخصات

4 

متخصصان 

مدیریت 

 اسالمی

63 

6 
 53حوزوی، خارج فقه و اصول، مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، بیش از 

 پژوهی و مدیریت اسالمی و مفسر قرآن کریم البالغهسال سابقه قرآن و نهج

4 
ش بی دکتری تخصصی رشته فلسفه و کالم اسالمی، استاد دانشگاه اصفهان،

 البالغه و مدیریت اسالمیسال فعالیت در حوزه علوم قرآن و نهج 63از 

5 
سال  63دکتری تخصصی رشته مدیریت، استاد دانشگاه اصفهان، بیش از 

 فعالیت در حوزه مدیریت اسالمی

2 
سال  63دکتری تخصصی رشته مدیریت، استاد دانشگاه اصفهان، بیش از 

 میفعالیت در حوزه مدیریت اسال

3 
ده سابقه قرآن ، دکتری تخصصی رشته مدیریت، حوزوی، مدرس دانشگاه

 پژوهی و فعالیت در حوزه مدیریت اسالمی

1 
سال سابقه  63 دکتری تخصصی رشته مدیریت، مدرس دانشگاه آزاد،

 فعالیت در حوزه مدیریت اسالمی

3 
عالیت در سال سابقه ف 63 دکتری تخصصی رشته مدیریت، مدرس دانشگاه،

 حوزه مدیریت اسالمی

8 
دکتری تخصصی رشته مدیریت، حوزوی، مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، 

 سال سابقه فعالیت در حوزه مدیریت اسالمی 63

1 
سال سابقه  63دکتری تخصصی رشته مدیریت، مدرس دانشگاه اصفهان، 

 فعالیت در حوزه مدیریت اسالمی

63 
سال سابقه فعالیت در  63دیریت، حوزوی، بیش از دانشجوی دکتری رشته م

 حوزه مدیریت اسالمی

 

 های پژوهشیافته
مضمون پایه  8181قرآنی،  د، پس از مطالعه قرآن و مصاحبه با خبرگانهمانگونه که بیان ش

مضمون  181به مضمون پایه  8181) دش گذاریاین مضمونها طی سه مرحله شناسه و استخراج،

دهنده به مضمون سازمان 18درنهایت دهنده و مضمون سازمان 18مضمون به  181ه، مشترک اولی

مضمون فراگیر در قالب چهار بعد پیش نیازهای خودرهبری،  83نیز  (. سرانجاممضمون فراگیر 83
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 د.بندی شیت نتایج خودرهبری طبقهمفهوم اصلی خودرهبری، راهبرد و روش خودرهبری و در نها

، نمل 11مریم،  88کهف،  31سوره مبارکه حمد،  1، از آیات این فرایند عنوان مثالی برایهب

ها و موفقیتها به خداوند و چیزی را از خود ادن همه خوبیلزوم نسبت د"ای با عنوان مضمون اولیه

 11نساء،  11و  13سوره مبارکه آل عمران،  811چنین از آیات استخراج شده است. هم "ندانستن

هنگام عدم  بررسی علل درونی"ای با عنوان مضمون اولیه روم، 81انبیاء و  11حجر،  83ابراهیم، 

 11سوره مبارکه اعراف و  888به همین ترتیب از آیات  استخراج شده است؛ "موفقیت و شکست

ها به خداوند و نسبت ها و خوبینسبت دادن موفقیت"ای با عنوان سوره مبارکه فصلت، مضمون اولیه

گذاری از ترکیب این استخراج شده است. در مرحله اول شناسه "ها به خودستها و شکدادن بدی

راج گردیده است. در استخ "اسناد صحیح"ای با عنوان اولیه، مضمون مشترک اولیه مضمونهای

ورهای مدیریت و اصالح با"گذاری، این مضمون با سه مضمون دیگر با عناوین مرحله بعدی شناسه

)که هر یک از این مضمونها  "ها و مقاصدنگرشها و مدیریت و اصالح نیت ذهنی، مدیریت و اصالح

یات قرآن کریم استخراج شده اولیه استخراجی از آ گذاری از مضمونهاینیز طی مرحله اول شناسه

ایجاد شده است.  "مدیریت الگوهای ذهنی"ای با عنوان دهندهو مضمون سازمان ترکیب، (است.

دهنده دیگر با دهنده با پنج مضمون سازمانری این مضمون سازمانگذادر مرحله سوم شناسه

تحلیل ذهنی خود، مدیریت یادآورها، عهد و پیمان بستن با خود، مدیریت افکار و "عناوین 

گذاری استخراج طور مشابه، طی دو مرحله قبلی شناسههنیز ب )که این مضمونها "تصویرسازی ذهنی

که  ذهنی خودرهبری را ایجاد کرده یری با عنوان راهبردهایو مضمون فراگ ترکیب، (شده است

 ده است.بندی شروش خودرهبری قرار طبقهدر بعد راهبرد و 

 به همراه نشانیاولیه استخراج شده از قرآن کریم  ، ده مورد از مضمونهای8در جدول شماره 

فراگیر و نهایتاً ابعاد  هایگذاری تا دستیابی به مضمونچنین نتایج مراحل شناسهآیه مورد نظر و هم

مضمون اولیه  8181ده است. الزم به ذکر است این فرایند برای عنوان نمونه ارائه شهخودرهبری ب

 است. خراجی از قرآن کریم انجام شدهاست
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 گذاریای از مضمونهای اوليه استخراجی از قرآن كریم به همراه شناسهنمونه. 3جدول 

 مضمون پایه ليهمضمون او نشانی منبع ردیف
مضمون 

 دهنده سازمان

مضمون  

 فراگير

نياز، نوع )پيش

مفهوم اصلی، 

 راهبرد، نتيجه(

6 
سوره  4آیه 

 حمد

لزوم نسبت دادن همه خوبیها به 

خداوند و چیزی را از خود 

 ندانستن

 اسناد صحیح
مدیریت الگوهای 

 ذهنی
 راهبرد و روش ذهنی

4 
سوره  1آیه 

 بقره

 رذیله پندناپذیری
 راهبرد و روش اخالقی ترک رذایل ک رذایلتر

5 
 61آیه 

 سوره بقره

اجرای تحلیل هزینه فایده در 

 همه کارها برای خود

تحلیل هزینه 

 فایده
 راهبرد و روش ذهنی تحلیل ذهنی خود

2 
 61آیه 

 سوره بقره

سازی نیت تالش برای فعال

 شنود مؤثر گوش شنود مؤثر گوش شنود در درون

فعالسازی 

ی ورودیها

 ادراکی

 نیازپیش

3 
 54آیه 

 سوره بقره

به چالش کشیدن  یقینی ندانستن معلومات خود

پیش فرضهای 

خود )باور، 

 نگرش، ارزش(

به چالش کشیدن 

پیش فرضهای 

اساسی خود )باور، 

 نگرش، ارزش(

به چالش 

کشیدن 

 خود

 مفهوم اصلی

1 
 38آیه 

 سوره بقره

 خود پاداشدهی

 پاداش به خود

تشویق 

( و تنبیه )پاداشدهی

 خود

 راهبرد و روش رفتاری

3 
 31آیه 

 سوره بقره

لزوم مراقبت مستمر از خود 

)خودارزیابی( برای اینکه 

 کجروی از روشها عادت نشود.

تعیین عوامل 

ارزیابی خود/  

 ارزیابی خود

تعیین عوامل 

ارزیابی خود/  

 ارزیابی خود

ارزیابی 

 خود
 مفهوم اصلی

8 
 13آیه 

 سوره بقره

نعمتهای خداوند به یادآوری 

 انسان

یادآوری و ذکر 

 نعمتهای خدا
 راهبرد و روش ذهنی مدیریت یادآورها

1 
 634آیه 

 سوره بقره

تحلیل و ارزیابی دانشها و به 

دنبال دانش مفید بودن برای 

کار نگرفتن دانشهای خود/ به

 مضر یا غیرمفید

انتخاب و توسعه 

دانش و مهارت 

 مفید برای خود

 ایجاد و توسعه

شایستگیهای مفید 

 در خود

عوامل 

 درونی
 نیازپیش

63 
 634آیه 

 سوره بقره

باور به اینکه همه چیز در 

 قدرت خداوند است.

اصالح باورهای 

 ذهنی

مدیریت الگوهای 

 ذهنی
 راهبرد و روش ذهنی
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مورد( و عدم امکان ارائه همه آنها و  8181اجی )اولیه استخر با توجه به تعداد زیاد مضمونهای

در  دهندهمضمون سازمان 18شانی آیاتی که این مضمونها از آنها استخراج شده، نشانی آیات برای ن

 اولیه استخراج شده است؛ گذاری از مضمونهایارائه شده که طی دو مرحله شناسه 1جدول شماره 

نی دهنده )نشاسه منابع مربوط به هر یک از مضمونهای سازمانبدین ترتیب که در این جدول، شنا

دهنده مورد نظر از آن استخراج شده دهنده مضمون سازمانتمام آیاتی که مضمونهای اولیه تشکیل

ه شده است. شناسه منبع بیانگر نشانی آن منبع در قرآن کریم است که در جدول شماره .( ارائاست

 ه شده است.درس دقیق و توضیحات مرتبط آن ارائ(، شناسه منابع به همراه آ1)پیوست  1
 

 دهنده استخراج شده به همراه شناسه منابعمضمونهای سازمان .4جدول 

 ردیف
مضمونهای 

 دهنده سازمان
 شناسه منابع

6 
اصالح خود پیش از 

 اصالح دیگران
52 476 610 833 1241 1301 

      

4 
عدم وابستگی صرف به 

 رهبر بیرونی
381 

           

5 
لزوم اصالح مستمر خود 

 و دیگران
923 1064 

          

2 

ارزش قائل شدن برای 

خود و تالش مستمر 

 برای خود

1219 
           

3 
گاه  ایجاد پشتیبان و تکیه

 الهی برای خود
2 61 251 350 

        

1 
خدامحوری در همه 

 کارها
148 213 399 439 514 536 1155 1435 

    

 1412 1262 842 شناخت خدا 3
         

8 
ائمی با برقراری ارتباط د

 خداوند
6 19 25 43 48 51 65 223 495 578 579 727 

 666 660 653 576 484 473 299 32 خودباوری 1
    

 823 643 440 290 274 229 187 85 75 62 41 18 شناخت خود واقعی 63

942 1061 1062 1069 1137 1248 1323 1436 1446 
   

66 
ایجاد ویژگیهای فردی الزم 

 در خود
34 626 715 

         

64 
انتخاب دوست و همراه 

 سالم برای خود
308 365 367 468 575 837 1080 1092 1122 1170 1324 
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 دهنده استخراج شده به همراه شناسه منابعمضمونهای سازمان .4جدول ادامه 

 ردیف
مضمونهای 

 دهنده سازمان
 شناسه منابع

 1332 1196 396 395 مشورت با دیگران 65
        

62 
انتخاب محیط مناسب برای 

 خود
491 523 904 1056 1078 1096 1482 

     

 562 91 یادگیری مستمر 63
          

61 

ایجاد و توسعه 

های مفید در  شایستگی

 خود

114 261 400 607 646 669 1207 1289 
    

 1426 1322 1310 1265 1194 1106 863 815 106 105 23 12 شنود مؤثر گوش 63

 1432 1371 995 865 748 13 بینش مؤثر چشم 68
      

 1349 1343 1172 1128 741 ادراک مؤثر قلب 61
       

 795 627 600 328 216 88 شناخت مخالفان 43
      

 1287 699 695 506 شناخت شیطان 46
        

44 

پذیرش مخالف و دشمن، 

عدم تسلیم در برابر 

مخالفان و دشمنان و ایجاد 

 ادگی درخود برابر ایشانآم

87 421 469 
         

45 

 102 101 100 92 82 69 49 38 29 20 15 11 ترک رذایل

107 112 120 125 133 151 152 155 175 188 190 197 

200 203 208 228 242 246 258 265 270 281 296 302 

324 327 329 331 332 337 355 368 375 387 390 391 

408 412 416 423 424 431 442 446 451 452 456 458 

459 479 497 501 503 507 509 518 520 524 531 538 

549 554 561 567 569 570 581 589 593 599 616 618 

634 650 654 656 667 668 672 677 683 693 701 702 

729 761 766 769 773 776 785 803 806 809 811 816 

817 820 824 846 852 859 860 871 872 894 897 910 

913 917 929 930 937 939 940 941 950 960 973 977 

982 986 998 1003 1016 1024 1029 1032 1034 1035 1038 1042 

1043 1057 1099 1127 1147 1168 1177 1180 1185 1188 1191 1195 

1208 1225 1236 1250 1257 1273 1297 1307 1314 1344 1345 1359 

1361 1362 1364 1365 1376 1378 1392 1398 1403 1420 1422 1423 

1433 1442 1443 1447 1455 1462 1467 1470 1472 1507 1508 1512 

1513 1514 1515 1516 1520 
       

42 

 89 80 74 70 64 63 60 50 46 40 36 16 کسب فضایل

97 108 113 119 123 126 127 131 141 146 149 156 

157 158 161 162 163 165 167 177 180 181 183 184 

189 192 195 198 201 204 211 217 219 224 231 232 

238 241 245 248 256 257 266 277 295 298 314 318 

321 333 336 338 346 351 356 361 362 373 376 377 

385 393 394 404 413 422 425 432 433 434 435 437 

438 445 447 450 461 462 463 466 472 475 485 492 
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 دهنده استخراج شده به همراه شناسه منابعمضمونهای سازمان .4جدول ادامه 

 ردیف
مضمونهای 

 دهنده سازمان
 شناسه منابع

42 

 537 535 533 532 530 529 528 526 525 517 500 494 کسب فضایل

540 541 542 543 544 545 547 553 557 560 563 566 

568 571 577 582 588 590 591 596 598 601 604 633 

638 659 676 678 682 692 696 717 724 732 733 735 

736 739 749 752 753 757 758 764 780 784 793 794 

796 798 814 832 836 839 870 880 882 903 908 912 

916 925 932 938 953 968 974 981 988 1006 1010 1014 

1015 1023 1030 1041 1045 1047 1049 1050 1067 1072 1074 1088 

1091 1095 1118 1126 1133 1134 1142 1146 1148 1150 1154 1158 

1160 1166 1174 1176 1179 1186 1193 1204 1206 1221 1235 1244 

1251 1252 1253 1256 1258 1259 1271 1276 1277 1283 1293 1294 

1305 1318 1327 1348 1354 1360 1363 1370 1388 1399 1402 1404 

1405 1407 1421 1429 1431 1434 1437 1438 1439 1444 1445 1454 

1461 1480 1488 1490 1491 1499 1500 1517 1519 
   

43 

 253 233 220 218 176 170 130 99 84 53 47 21 تحلیل ذهنی خود

260 279 292 330 342 347 366 386 430 453 483 580 

608 635 647 652 658 670 681 689 707 738 743 781 

831 838 843 845 856 858 864 875 885 896 899 907 

926 955 959 964 967 985 992 1008 1009 1019 1025 1054 

1086 1090 1108 1109 1112 1130 1140 1141 1145 1184 1199 1202 

1212 1214 1227 1237 1240 1291 1298 1304 1312 1317 1321 1329 

1339 1346 1358 1374 1375 1380 1390 1408 1411 1451 
  

41 

 143 140 137 132 129 121 96 71 58 42 27 9 تصویرسازی ذهنی

169 171 178 250 267 288 293 301 311 322 335 345 

358 378 405 414 428 436 444 460 508 521 539 550 

558 584 620 625 641 651 661 671 684 691 704 731 

765 771 783 800 807 818 822 847 869 886 900 919 

966 969 983 989 1000 1013 1031 1051 1060 1068 1081 1098 

1117 1119 1124 1159 1163 1178 1213 1231 1239 1281 1290 1295 

1299 1306 1315 1336 1338 1357 1383 1384 1389 1393 1406 1430 

1440 1453 1457 1459 1466 1473 1474 1481 1483 1486 1501 1503 

 946 737 339 145 98 73 45 عهد و پیمان بستن با خود 43
     

48 
 464 449 426 384 383 341 325 310 272 259 168 138 مدیریت افکار

470 565 606 621 623 642 687 706 755 840 963 979 

1143 1161 1263 1521 1523 1525 
      

41 

 134 128 115 90 86 56 55 33 31 24 4 1 مدیریت الگوهای ذهنی

135 139 154 160 166 185 186 193 199 202 206 210 

212 214 221 225 230 234 236 237 247 255 262 271 

275 278 282 284 285 289 300 305 306 307 309 312 

315 317 320 348 359 364 371 374 382 392 397 401 

411 415 418 419 420 454 455 480 481 482 486 487 

490 493 502 511 513 515 522 548 556 559 572 573 

574 587 605 613 614 622 628 631 640 648 649 663 

673 674 688 697 716 718 720 725 744 745 756 759 

762 767 770 788 797 805 813 821 825 829 834 835 

844 851 854 862 866 867 868 873 890 891 901 911 

915 921 931 936 943 944 947 958 961 962 972 984 

996 999 1011 1017 1020 1037 1048 1055 1058 1066 1073 1076 
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 دهنده استخراج شده به همراه شناسه منابعمضمونهای سازمان .4جدول ادامه 

 ردیف
مضمونهای 

 دهنده سازمان
 شناسه منابع

41 

 1157 1149 1132 1131 1123 1121 1116 1115 1111 1110 1094 1087 مدیریت الگوهای ذهنی

1162 1167 1183 1197 1198 1217 1224 1230 1242 1245 1255 1261 

1272 1282 1288 1311 1319 1328 1330 1353 1368 1372 1387 1391 

1394 1395 1397 1409 1413 1419 1427 1441 1448 1449 1456 1465 

1469 1475 1476 1478 1479 1485 1487 1496 1497 1498 1506 1510 

1518 1522 1524 1526 
        

53 

 136 124 110 103 78 77 76 68 59 57 44 30 مدیریت یادآورها

142 196 205 209 222 227 235 249 252 254 276 287 

304 313 323 340 353 354 370 379 389 398 488 489 

546 552 555 585 611 612 615 619 632 644 690 705 

708 709 710 712 722 726 740 750 751 760 772 775 

782 802 804 819 849 850 853 861 876 878 883 918 

924 927 935 952 954 956 975 987 990 994 997 1002 

1004 1007 1012 1018 1022 1033 1046 1053 1059 1071 1075 1093 

1097 1100 1101 1107 1114 1120 1129 1135 1136 1139 1173 1181 

1200 1203 1210 1222 1232 1233 1246 1260 1266 1270 1280 1285 

1292 1296 1300 1308 1316 1320 1326 1334 1335 1337 1340 1350 

1356 1366 1367 1369 1373 1379 1381 1382 1385 1386 1425 1452 

1458 1463 1468 1477 1489 1492 1493 1494 1509 1511 
  

56 

روشهای کلیدی 

 خودرهبری

3 7 8 54 116 164 369 372 403 465 630 713 

714 723 789 828 841 881 888 889 893 905 906 920 

922 948 949 951 980 1026 1036 1082 1089 1102 1104 1165 

1175 1190 1201 1209 1229 1249 1267 1268 1302 1309 1331 1333 

1352 1396 1428 
         

54 
داشتن الگو و عبرت/ 

 شتن امامدا

5 22 147 153 286 316 357 441 457 655 746 787 

855 965 1021 1077 1079 1215 1228 1238 1254 1274 1351 1414 

1415 1460 1502 
         

55 
انداز، هدف، داشتن چشم

 آرمان و ارزش مشخص
478 516 887 1040 1070 1226 

      

 586 477 352 344 343 مداومت 52
       

53 
مدیریت گفتار و رفتار 

 براساس الگوهای ذهنی

14 26 72 104 118 150 349 360 409 510 534 564 

583 645 703 719 799 1027 1220 1278 1325 1347 1416 1504 

1505 
           

 1063 792 وقفه تالش و فعالیت بی 51
          

 1495 269 268 نوشتن برای خود 53
         

58 
ریزی هدفگذاری و برنامه

 برای خود

10 81 83 159 191 194 240 512 657 728 730 734 

747 768 812 957 1065 1144 1182 1187 1189 1234 1279 1284 

1342 1450 
          

51 
تشویق )پاداشدهی( و تنبیه 

 خود

28 66 79 117 179 239 263 294 363 410 427 443 

448 467 471 504 505 527 551 592 597 680 685 686 

721 778 801 826 857 877 909 933 945 976 991 1001 

1028 1052 1085 1125 1156 1169 1218 1275 1341 1377 
  

 1418 111 94 مالحظات ارزیابی خود 23
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 دهنده استخراج شده به همراه شناسه منابعمضمونهای سازمان .4جدول ادامه 

 ردیف
مضمونهای 

 دهنده سازمان
 شناسه منابع

26 
تعیین عوامل ارزیابی خود 

 و ارزیابی خود

17 67 93 109 144 264 273 280 602 603 624 636 

637 639 892 1039 1084 1105 1138 1192 1313 1410 1417 
 

 35 بازخوردگیری از دیگران 24
           

 662 بازخورد دادن به خود 25
           

22 
های مدیریت انگیزاننده

 بیرونی
182 319 326 499 617 629 664 763 779 874 

  

23 
های مدیریت انگیزاننده

 درونی

380 402 406 417 496 498 675 790 902 971 1113 1171 

1223 1243 1286 1303 
        

21 

به چالش کشیدن 

پیشفرضهای اساسی خود 

 )باور، نگرش، ارزش(

37 95 174 207 297 303 609 711 777 830 879 884 

914 978 1401 
         

23 
به چالش کشیدن رفتارهای 

 خود
700 808 827 

         

28 
به چالش کشیدن اهداف 

 خود
407 786 895 

         

21 
به چالش کشیدن ارتباطات 

 خود
1400 

           

33 
درک ضرورت بهبود 

 مستمر خود
39 122 519 810 1151 1205 

      

36 
بهبود مستمر باورهای 

 ذهنی و رفتارهای خود
334 791 

          

 243 بهبود مستمر علمی خود 34
           

 244 بهبود مستمر جسمی خود 35
           

 1464 595 594 173 172 حفظ و کنترل تغذیه خود 32
       

33 
مدیریت و مراقبت از زمان 

 و عمر خود
898 

           

 1269 1083 928 حفظ و کنترل زبان 31
         

 1216 1152 1103 1005 حفظ و کنترل چشم 33
        

 1153 حفظ و کنترل فروج 38
           

 1484 خودرهبری مالی 31
           

 1247 1164 215 حفظ و کنترل ذهن 13
         

 848 754 742 694 679 665 474 429 388 291 283 226 حفظ و کنترل قلب 16

934 993 1044 1424 1471 
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 دهنده استخراج شده به همراه شناسه منابعمضمونهای سازمان .4جدول ادامه 

 ردیف
مضمونهای 

 دهنده سازمان
 شناسه منابع

14 
لزوم حفظ و کنترل خود 

 )تقوا(
698 

           

 1528 فضل و احسان الهی 15
           

 1532 لقای الهی 12
           

 1536 1534 مغفرت الهی 13
          

 774 فرقان )قدرت تشخیص( 11
           

 1530 1211 970 آرامش قلب و فکر 13
         

 1355 ثبات قدم 18
           

 1527 عدم خوف و حزن 11
           

33 
دوست داشته شدن ـود

 توسط دیگران
1533 

           

            1535 رزق نیکو 36

            1264 یقین 34

            1529 هدایت 35

 

از قرآن کریم طی مرحله  های استخراج شدهبندی شاخص، چگونگی طبقه1در جدول شماره 

های ندهنده و تلفیق آنها در قالب مضمونسازما هاینگذاری مضموگذاری )شناسهپایانی شناسه

 ه شده است. های فراگیر در قالب ابعاد( ارائنبندی مضموسپس طبقه فراگیر و
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 های قرآن كریمها و ابعاد خودرهبری براساس آموزهشاخصها، مؤلفه .5جدول 

بعد 

 خودرهبری

شناسه 

 بعد

مضمونهای 

 فراگير

شناسه مضمون 

 فراگير
 دهندهمضمونهای سازمان

شناسه مضمون 

 دهندهسازمان

مفهوم اصلی 

 ریخودرهب
6 

 6 ارزیابی خود

 6 تعیین عوامل ارزیابی خود و ارزیابی خود

 4 بازخورد دادن به خود

 5 بازخورد گیری از دیگران

 2 مالحظات ارزیابی خود

انگیزه دهی به 

 خود
4 

 3 های درونیمدیریت انگیزاننده

 1 های بیرونیمدیریت انگیزاننده

به چالش کشیدن 

 خود
5 

 3 ه چالش کشیدن پیشفرضهای اساسی خودب

 8 به چالش کشیدن اهداف خود

 1 به چالش کشیدن رفتارهای خود

 63 به چالش کشیدن ارتباطات خود

بهبود مستمر 

 خود
2 

 66 درک ضرورت بهبود مستمر خود

 64 بهبود مستمر وضعیت علمی خود

 65 بهبود مستمر وضعیت جسمی خود

 62 بهبود مستمر باورهای ذهنی و رفتارهای خود

حفظ و کنترل 

 خود
3 

 63 حفظ و کنترل تغذیه خود

 61 مدیریت و مراقبت از زمان و عمر خود

 63 حفظ و کنترل زبان

 68 حفظ و کنترل چشم

 61 حفظ و کنترل فروج

 43 خودرهبری مالی

 46 حفظ و کنترل ذهن

 44 حفظ و کنترل قلب

نیاز پیش

 خودرهبری
4 

شناخت و ارتباط 

 با خود
1 

 45 ویژگیهای فردی الزم

 42 خودباوری

 43 شناخت خودواقعی

شناخت و ارتباط 

 با خدا

شناخت و ارتباط 

 با خدا )ادامه(

3 

 41 شناخت خدا

 43 خالص کردن خود برای خدا

 48 اخدامحوری در همه کاره

 41 گاه الهی برای خودایجاد پشتیبان و تکیه
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 های قرآن كریمها و ابعاد خودرهبری براساس آموزهشاخصها، مؤلفه .5جدول ادامه 

بعد 

 خودرهبری

شناسه 

 بعد

مضمونهای 

 فراگير

شناسه مضمون 

 فراگير
 دهندهمضمونهای سازمان

شناسه مضمون 

 دهندهسازمان

نیاز  پیش

 خودرهبری
4 

ناخت مخالفان ش

 و دشمنان
8 

 53 شناخت مخالفان

 56 شناخت شیطان

پذیرش وجود مخالف و دشمن، عدم تسلیم در 

برابر مخالفان و دشمنان و ایجاد آمادگی درخود 

 برابر ایشان

54 

فعالسازی 

ورودیهای 

 ادراکی

1 

 55 شنود مؤثر گوش

 52 بینش مؤثر چشم

 53 ادراک موثر قلب

عوامل درونی 

 مؤثر
63 

 51 های مفید در خودایجاد و توسعه شایستگی

 53 یادگیری مستمر

عوامل بیرونی 

 مؤثر
66 

 58 انتخاب محیط مناسب برای خود

 51 انتخاب دوست و همراه سالم برای خود

 23 مشورت با دیگران

درک ضرورت 

 خودرهبری
64 

 26 راناصالح خود پیش از اصالح دیگ

 24 عدم وابستگی صرف به رهبر بیرونی

 25 لزوم اصالح مستمر خود و دیگران

ارزش قائل شدن برای خود و تالش مستمر برای 

 خود

22 

راهبرد و 

روش 

 خودرهبری

5 

 65 ذهنی

 23 مدیریت الگوهای ذهنی خود

 21 تحلیل ذهنی خود

 23 مدیریت یادآورها

 28 یمان بستن با خودعهد و پ

 21 مدیریت افکار

 33 تصویرسازی ذهنی

 62 رفتاری

 36 پاداش و تنبیه خود

 34 ریزی برای خودهدفگذاری و برنامه

 35 نوشتن برای خود

 32 وقفه برای خودتالش و فعالیت بی
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 های قرآن كریماس آموزهها و ابعاد خودرهبری براسشاخصها، مؤلفه .5جدول ادامه 

بعد 

 خودرهبری

شناسه 

 بعد

مضمونهای 

 فراگير

شناسه مضمون 

 فراگير
 دهندهمضمونهای سازمان

شناسه مضمون 

 دهندهسازمان

راهبرد و 

روش 

 خودرهبری

5 

 63 رفتاریـ  ذهنی

 33 مدیریت گفتار و رفتار براساس الگوهای ذهنی

 31 داشتن الگو و عبرت/ داشتن امام

 33 انداز، هدف، آرمان و ارزش مشخصداشتن چشم

 38 مداومت

 31 روشهای کلیدی خودرهبری

 61 اخالقی
 13 کسب فضائل اخالقی

 16 ترک رذائل اخالقی

نتایج 

 خودرهبری

2 

 

 63 اخروی

 14 فضل و احسان الهی

 15 لقای پروردگار

 12 رحمت و مغفرت الهی

 68 دنیوی

 13 قدرت تشخیص

 11 آرامش قلب و فکر

 13 نداشتن خوف و حزن

 18 نفسنفس و عزتاعتمادبه

 11 وُد )دوست داشته شدن توسط دیگران(

 33 رزق نیکو

 36 ثبات قدم

 61 اخرویـ  دنیوی
 34 هدایت 

 35 یقین

 

گذاری در یک به معانی آنها ضمن شناسه با توجهدهنده های سازماننمضمو، این جدول در

جه به معانی و مفاهیم فراگیر نیز با تو هاینمضموفراگیر قرار گرفته و  هاینمضمو بندی به نامدسته

های پژوهش، الگوی بندی شده است. با توجه به یافتهر در قالب ابعاد طبقهتبندی کلیآن در دسته

صورت های قرآن کریم بهاستفاده از آموزه سالم بامفهومی خودرهبری بر مبنای نظام ارزشی ا

  است: خالصه به شرح نمودار ذیل
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 های قرآن كریمالگوی مفهومی خودرهبری بر مبنای نظام ارزشی اسالم با استفاده از آموزه .1شكل 

 

 گيری و پيشنهادهابحث، نتيجه

نیازهای ودرهبری، پیشابعاد خودرهبری را در چهار بخش مفهوم اصلی خهای پژوهش یافته

ده است. الگوی ایج خودرهبری شناسایی و تعیین کرخودرهبری، راهبرد و روش خودرهبری و نت

ی خودرهبری را در نیازهادهد که فرد برای خودرهبری، ابتدا باید پیشکلی خودرهبری نشان می

اصلی با مفهوم کارگیری راهبردهای خودرهبری، خودرهبری را )هو سپس از طریق ب خود ایجاد،

 د.بیان شده( در خود مستقر کن

دهی به خود، به چالش کشیدن خود، ی خودرهبری، ارزیابی خود، انگیزهدر بخش مفهوم اصل

این  و شدهاصلی خودرهبری شناساییهای عنوان مؤلفههبهبود مستمر خود و حفظ و کنترل خود ب

در خود مستقر کرده است. ارزیابی خود، ا لفه ربدان معناست که فرد خودرهبر در واقع این پنج مؤ

ارزیابی و ارزیابی خود، بازخورد دادن به خود،  شامل چهار زیرمجموعه تعیین عوامل

 شناخت و ارتباط با خود

 
 شناخت و ارتباط با خدا 

 

 شناخت مخالفان و دشمنان 

 

فعالسازی ورودیهای  

 ادراکی

 ایجاد عوامل درونی مؤثر 

 

 جاد عوامل بیرونی مؤثرای 

 

 درک ضرورت خودرهبری 

 

 ارزیابی خود

 

 حفظ و کنترل خود

 

 بهبود مستمر خود

 

به چالش کشیدن 

 خود

 دهی به خودانگیزه

 

 نتایج خودرهبری نيازهاپيش

 راهبردها

 دنیوی

 

 اخروی

 

 اخرویـ  دنیوی

  

 ذهنی

 

 رفتاری

 

 رفتاریـ  ذهنی

  

 اخالقی
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به خود، دو زیرمجموعه  دهی. انگیزهان و مالحظات ارزیابی خود استبازخوردگیری از دیگر

شود. به چالش کشیدن امل میش های بیرونی راهای درونی و مدیریت انگیزانندهمدیریت انگیزاننده

فرضهای اساسی، اهداف، رفتارها و ارتباطات را خود، چهار زیرمجموعه به چالش کشیدن پیش

و شود گیرد. بهبود مستمر خود، بهبود وضعیت علمی، جسمی، باورها و رفتارها را شامل میدربر می

عضای جوارحی، تغذیه، های حفظ و کنترل ذهن، قلب، ادرنهایت حفظ و کنترل خود، دیدگاه

یه به مفهوم فرایند گیرد. در واقع با توجه به اینکه خودرهبری بنابر تعریف اولمی زمان و عمر را دربر

توان چنین استنباط کرد که ود است، میثیرگذاری بر خود در راستای کنترل و هدایت خنفوذ و تأ

 د.شواین پنج مفهوم تعریف می ثیرگذاری از طریقاین نفوذ و تأ

در بخش پیش نیازهای خودرهبری، پس از درک ضرورت خودرهبری و باور به اینکه 

ثر با خود، خدا و ضروری و الزم است، فرد باید به شناخت و ارتباط مؤ خودرهبری موضوعی

چنین باید تالش کند از طریق تزکیه دیگران )شامل محیط پیرامون و مخالفان خود( دست یابد. هم

د. ترین ورودیهای ادراکی، باز، و فعال کنعنوان اصلیقلب خود را به و چشم و نفس، گوش

تواند که ضمن یادگیری مستمر، می دست آوردخودرهبری باید اطمینان بهعالوه فرد پیش از  هب

د و در نهایت فرد باید محیط مستمر در خود ایجاد و تقویت کن صورتههای مفید را بشایستگی

 ان سالمی را برای خود برگزیند. سالم و دوستان و همنشین

کر، های تفد با استفاده از روشدر بخش راهبردهای ذهنی خودرهبری، فرد خودرهبر باید بتوان

فایده ـ  داشتن برای هرکاری، تحلیل هزینه گری، دلیل و استداللتعقل، تذکر به خود، خودپرسش

  شود(، تجزیه وخود فرد هم می مسائل مرتبط بابرای خود، همه مسائل را )که شامل خود فرد و 

ن، فرد خودرهبر باید چنید. در این بخش همتحلیل کند و مناسبترین تصمیم و اقدام را درپیش گیر

های تصویرسازی ذهنی نتیجه و پایان کار، تجسم و تصویرسازی انعکاس و بازتاب بتواند روش

ناخودآگاه خود  ،هااستفاده از این روشبتواند با  کارگیرد تاهرفتارهای خود و تصور ذهنی مثبت را ب

باید بتواند با استفاده از به همین ترتیب، فرد خودرهبر  راستای دستیابی به هدف آماده سازد؛را در 

ود، قراردادن همیشگی خود در وضعیت بیم و امید )خوف های گفتگوهای سازنده درونی با خروش

های مثبت و خوشایند یق نگاه به جنبهثبت در خود از طرچنین ایجاد نگرش م( و همو رجا

د. نکته دیگر اینکه در این جهتدهی و مدیریت کنموضوعات، افکار خود را در راستای اهداف 

ها و ضوعات به خود از طریق برخی نشانهبخش، فرد خودرهبر از طریق یادآوری برخی مو
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عمتهای ادآوری نسخت خود در گذشته، ی مانند یادآوری مرگ، یادآوری وضعیتیادآورها )

 د.اد انگیزه کنها و...( در خود ایجها، نوشتهخداوند و... از طریق عکس

ادی )و بعضا رفتارهایی( افر اری خودرهبری، فرد خودرهبر بایدرفتـ  در بخش راهبردهای ذهنی

 بدین ترتیب که با توجه به دی )و بعضا رفتارهایی( را عبرت برای خود درنظر بگیرد؛الگو و افرا را

 یردگبنظر و گامهایی از فرد جلوتر هستند در ندرا که هدف نسبتا مشابه دار هدفی که دارد، افرادی

این رفتارها و عوامل موفقیت  کارگیریهو ضمن بررسی رفتارها و عوامل موفقیت آنها، سعی در ب

درهبر، باید چنین فرد باید از صبر و نماز و توبه کمک بگیرد. در واقع فرد خود. در این بخش همکن

 د.وس سازنخود را با این روشهای اصلی مأ

در بخش راهبردهای رفتاری خودرهبری، فرد خودرهبر باید ضمن شناسایی رفتارهای صحیح و 

ناصحیح خود با تعیین پاداشهای مشخص )مادی و معنوی( برای خود در برابر کارهای مشخص 

خود در برابر کارهای مشخص منفی، سعی های مشخص )مادی و معنوی( برای مثبت و تعیین تنبیه

گاه عالوه اینکه فرد نباید هیچدر تقویت رفتارهای صحیح و اصالح رفتارهای ناصحیح کند. به

کارهای مفید و مؤثر مشغول سازد. شاخصی که در این بخش هر بیکار بماند و باید همیشه خود را به

رد خودرهبر، باید حداقل دو برابر میانگین تواند برای خود استفاده کند، این است که ففرد می

چنین، فرد خودرهبر باید برای خود اهداف جامعه، تالش و فعالیت مفید کند. در این بخش هم

ریزی دقیق برای بندی اهداف به برنامهمدت تعیین کند و ضمن اولویتمدت و بلندمدت، میانکوتاه

یق روشهایی مانند طراحی ماتریس نقاط قوت و دستیابی به این اهداف بپردازد. این کار از طر

SWOTضعف/ فرصت و تهدید برای خود )
ریزی، اقدام، ارزیابی، فردی(، طراحی چرخه برنامه 8

PDCAاصالح برای خود )
بندی فعالیتها به اجزای کوچکتر انجام بندی و تقسیمفردی( و طبقه 1

 شود.می

 هبری در انسان در سه مؤلفهتقرار خودردر بخش نتایج خودرهبری، پیامدهای اس سرانجام

بندی شده است؛ اخروی شناسایی و طبقهـ  یپیامدهای اخروی، پیامدهای دنیوی و پیامدهای دنیو

نیازها و سپس استفاده از فهوم بیان شده از طریق ایجاد پیشکسی که خودرهبری را با م بدین ترتیب

 یافت.دست خواهد ش معرفی شده اجرا کند به آن نتایج رو

 

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

2. Plan, Do, Check, Act 
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به رهبری یا مدیریت  یژه مدیران یا کسانی که به هر شکلشود افراد بودر پایان پیشنهاد می

نیازهای خودرهبری در خود با استفاده از اری پیشپردازند، ضمن تالش برای برقردیگران می

عنوان هبچنین به استقرار ابعاد مختلف خودرهبری در خود بپردازند. هم های بیان شدهروشها و شیوه

د دیگر پژوهشگران، موضوع این مقاله را عالوه شونده، توصیه مییپیشنهادهایی برای پژوهشهای آ

چنین پیشنهاد دیگر منابع ارزشمند دین اسالم مورد بررسی قرار دهند. هم از دید بر قرآن کریم

ری بخش، رهبهای نوین به رهبری نظیر رهبری اصیل، رهبری الهامگر رهیافتیشود د می

یرد اساس مفاهیم اسالمی مورد بررسی قرار گماتیک، رهبری عملگرا، رهبری تحولگرا نیز برکاریز

 د.برای این مفاهیم نیز طراحی و ارائه شواساس نظام ارزشی اسالم و الگوی مورد نظر بر
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