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:نبوی سیره برمبنای اخالقی رهبری نظریه

متنی بنیاد داده تئوری استراتژی

 1امیری مجتبی

* 2زنگنه دهقانی کژال

:چکیده

 چهآن اما است، گرفته قرار تأکید مورد بسیار اخالقی رهبری اخالقیات، بحث به جهان نیاز به توجه با اخیر هایسال در
 اعتقادات از برگرفته و بوده متفاوت غربی مطالعات با است، توجه مورد اخالقی رهبری شرایط درباره اسالمی حوزه در
 خداوند فرمایش به )ص(اکرم پیامبر که جاآن از .است معصومان روایات و سیره قرآن، برمبنای یعنی اسالمی اخالق و

 همچنین و کندمی یاد نیکی و عظمت به ایشان خُلق از خداوند نیز و هستند هازمینه همه در حسنه الگوی و اسوه قرآن در
 و دینی مأخذ ایشان گرامی سیره و قرآن کنند،می بیان اخالقی مکارم اتمام را خویش بعثت از هدف )ص( حضرت خود

 تا بوده برآن تالش تحقیق این در رو، این از .است اخالقی رهبری حوزه در بسیاری هایآموزه دارای که است اسالمی
 از هاداده منظور، همین به .یابیم دست ایشان دیدگاه از اخالقی رهبری تئوری به )ص(اکرم پیامبر سیره و قرآن بررسی با

 بنیاد داده تئوری کیفی استراتژی براساس و شد احصا روایی، کتب اسالم، تاریخ کتب تفاسیر، البالغه، نهج کریم، قرآن
 .بود نبوی سیره برمبنای اخالقی رهبری تئوری تدوین آن نتیجه که شد تحلیل )متنی بنیاد داده(متون مبنای بر

 :هاواژه کلید
.بنیاد داده نظریه اخالقی؛ رهبری مقوّمات و تمهیدات اخالقی؛ رهبری نقش الگوی اخالقی؛ رهبری اصول اخالقی؛ رهبری مبانی

تهران دانشگاه مدیریت دانشکده استادیار .1 

pt_bisotun@yahoo.com تهران، دانشگاه سازمانی رفتار مدیریت دکتری دانشجوی .2 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

٩٩
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

:مقدمه

 با که رهبری رویکردهای از یکی .است رهبری سازمانی، رفتار مدیریت حوزه در مطالعات اصلی محورهای از یکی
 برای تالش معنای به اخالقی رهبری  .است 1اخالقی رهبری گرفته، قرار تأکید مورد کنونی، دنیای شرایط به توجه

 ،٣اطمینان قابلیت ،٢صداقت هایویژگی از ترکیبی و دیگران فردی هایویژگی به احترام دادن نشان عدالت، گسترش
 ،٩ییلماز( باشدمی بودن ٨مهربان و دلسوز ،٧حمایتی مشارکت و ٦دموکراتیک گیری تصمیم ،٥خلوص ،٤بودن امین

 درستی صداقت، ،١٠انصاف نظیر را همه برای شده پذیرفته اخالقی های ارزش سازمان در اخالقی رهبر واقع، در ).٢٠١٠
 را اخالقی استانداردهای که هستند کسانی اخالقی رهبران و دهدمی قرار توجه و تمرکز محور ...و ١١کرداری راست و
 ).١٣٨٩همکاران، و پرور گل( کنندمی اجرا کارکنان رفتارهای اداره برای و خود رفتارهای در مؤثر طور به

 اخالقی رهبری برای اعتبار توسعه و ایجاد نیازمند بودن، اخالقی رهبر که کنندمی بیان )٢٠٠٠(١٢همکاران و تروینو      
 بعد دو در را رهبر دیگران کهاین به دارد بستگی اخالقی، رهبری برای اعتبار توسعه و ایجاد که کنندمی بیان هاآن .است

.کنند درک اخالقی مدیریتی و فردی

:رهبری تاریخچه

 جنگ طول در آن، اولیه رویکردهای ترین مهم و شد منتشر میالدی١٩٠٤ سال در رهبری درباره پژوهش نخستین
 بیشترین دوم و اول جهانی های جنگ میان فاصله در ).١٣٨٤ پوبی، عزیزپور و ساعتچی (پیوست وقوع به اول جهانی
 .یافتندمی دست رهبری به آن، از استفاده با افراد که ایگونه به بود، رهبری رفتاری هایشیوه و رهبری صفات به توجه،

 کسی چه که بیابند پرسش این برای مناسب پاسخی تا اندکوشیده شرقی و غربی دانشمندان نیز هاپژوهش این ادامه در
.است زیر شرح به هاپردازی نظریه این تکاملی سیر .باشد اثربخش و موفق رهبر تواندمی

؛٣١مرد اَبَر.١
رهبر؛  ١٤هایویژگی رویکرد.٢
رهبر؛ ١٥رفتار رویکرد.٣
رهبری؛ ١٦اقتضایی و موقعیتی رویکرد.٤
؛١٧مسیر -هدف رهبری رویکرد.٥
؛١٨کاریزماتیک رهبری رویکرد.٦
؛١٩ایمبادله رهبری رویکرد.٧

1. Ethical leadership                                                  2. Honesty                                          3. Reliability 
4. Trustworthiness                                                     5. Sincerity                                         6. Democratic making  
7. Supporting participation                                        8. Being sympathetic and gentle        9. Yilmaz
10. Fairness                                                               11. Integrity 12. Terovino et al
13. Great Man theory/ Approach                              14. Trait theory                                   15. Behavioural theory
16. Situational/ Contingency theory                         17. Path - Goal Theory                       18. Charismatic theory
19. Transactional theory
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؛1آفرین تحول رهبری رویکرد.٨
؛٢شناختی رهبری رویکرد.٩

؛٣خدمتگزار رهبری رویکرد.١٠
؛٤اصیل رهبری رویکرد.١١
؛٥پیچیدگی رهبری رویکرد.١٢
؛٦فرهنگی تقابل رهبری رویکرد.١٣
؛٧الکترونیک رهبری رویکرد.١٤
؛٨جدید نسل رهبری رویکرد.١٥
؛٩اعضا ـ رهبر تبادل رهبری رویکرد.١٦
؛١٠جمعی رهبری رویکرد.١٧
؛١١معنوی رهبری رویکرد.١٨
.١٢اخالقی رهبری رویکرد.١٩

مسئله بیان

 جامعه آن در رهبری موفق سبک که شود سبب تواندمی جامعه یک در شده پذیرفته هایارزش و اعتقادات باورها،
 و باورها همان که خود فرهنگ با متناسب ایجامعه هر که است الزم بنابراین، .شود رو روبه شکست با دیگر اجتماعی
 با اسالمی جوامع میان، این در .بیافریند را خود رهبری هایتئوری است فرهنگ آن دهنده شکل هایارزش و اعتقادات

 دینی علوم مبانی با متناسب اسالمی ـ بومی هایتئوری به جوامع دیگر از متفاوت فرهنگ و خاص زندگی فلسفه به توجه
 حوزه در .دارند نیاز هاحوزه سایر مانند اخص طور به ها،سازمان مدیریت و اعم، طور به جامعه مدیریت حوزه در

 که است شده بیان مختلفی هایدیدگاه سازمان، و جامعه اداره مهم هایشاخصه از یکی عنوان به اخالقی، رهبری
 رهبری تئوری یک نبود اصلی، مسئله رو، این از .ندارند چندانی سنخیت اسالمی دینی علوم مبانی با هاآن از بسیاری
 داده تئوری استراتژی به اتکا با پژوهشگران تحقیق، این در .است اسالمی ـ بومی هایارزش و فرهنگ با متناسب اخالقی

.دهند ارائه اسالمی متون براساس اخالقی رهبری تئوری نوعی تا اندکوشیده متنی، بنیاد

پژوهش پرسش

چیست؟ متنی بنیاد داده تئوری براساس نبوی سیره برمبنای اخالقی رهبری تئوری

پژوهش هدف

.متنی بنیاد داده تئوری براساس نبوی سیره برمبنای اخالقی رهبری تئوری ارائه و تدوین

1. Transformational theory/ Approach     2. Cognitive theory/ Approach       3. Servant theory/ Approach
4. Authentic theory                                   5. Complexity theory/ Approach    6. Cross – Cultural theory/ Approach
7. E- leadership                                         8. New- genre theory/ Approac      9. leader- member Exchange theory/ Approach
10. Shared leadership theory/ Approach  11. Spiritual theory/ Approach      12. Moral Leadership theory/ Approach
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١٠١
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

بنیاد داده تئوری :پژوهش شناسیروش

 گردآوری هایداده در ریشه که است هاییتئوری تدوین برای عمومی شناسی روش نوعی بنیاد، داده تئوری استراتژی
 پدیده یک درباره تئوریک جامع هایتبیین ارائه استراتژی، این نهایی هدف .دارد مندنظام صورت به شده تحلیل و شده

 استراتژی این ).١٩٩٠ ،1کوربین و استراوس(شودمی حاصل پدیده آن مطالعه از استقرایی صورت به که است خاص
-می دنبال را محوری کدگذاری و انتخابی کدگذاری باز، کدگذاری شامل که هاییگام از سیستماتیک سری یک
-می مطالعه مورد پدیده .کندمی تبدیل تئوری نوعی به را هامقوله گاهآن و مقوله به را هاداده که )١٩٩٤ ،2وِل کِرِس(کند

 سخنان از را هاداده پژوهشگر نخست، صورت در .باشد متن یک حتی یا )سازمان در مثال طوربه( ایمسئله تواند
 به مسئله درباره را خود تئوری نهایت، در ها،آن کدگذاری و بندیطبقه با سپس و کندمی استخراج شوندگان مصاحبه

-می )متنی مختلف منابع و مجله کتاب،(متن مطالعه به پژوهشگر خود ای،مسئله طرح با نیز متون درباره .آوردمی دست
 خود تئوری نهایت، در و کندمی بندیطبقه و کدگذاری را هاآن و استخراج متن از را مسئله با مرتبط هایداده و پردازد

 در که است متنی بنیاد داده استراتژی برمبنای پژوهش این شناسی روش ).١٣٨٧ مؤمنی، و فرددانایی( دهدمی ارائه را
 .شد خواهد پرداخته آن به تفصیل به تحقیق روش بخش در ادامه

رهبری نظری مبانی

 جدول در آن درباره هاپردازی نظریه تکاملی سیر که دارد قرار متعددی و متفاوت هایدیدگاه برپایه رهبری هایتئوری
.است آمده تئوری خصوصیات و تئوری عنوان ستون دو در ترتیب به زیر

1.Strauss & Corbin
2. Creswell
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رهبری های نظریه .١ جدول

هاویژگی رهبری تئوری
 هستند استثنایی هایویژگی دارای رهبران این و شوند ساخته کهاین نه شوندمی زاده رهبران رویکرد، این براساس

)٢٠١٠ ،1فینا.(شود می رهبری به منتهی که
مرد اَبَر

 پایدار نسبت به صفات این فهرست .کندمی دیگران سرآمد را هاآن که دارند فردیمنحصربه خصائص افراد
)١٣٨٠،٢گریفین مورهد(.شوند گیری اندازه و مشخص تواندمی و هستند

رهبر هایویژگی

 شناخته هستند آموختنی که رفتارهایی از ایمجموعه بوسیله رهبران .شوند زاده کهاین نه شوندمی ساخته رهبران
)٢٠١٠ فینا،.(شوندمی

رفتاری

 تغییر با .دارد بستگی موجود شرایط و موقعیت به رهبر رفتار از خاصی سبک بخشی اثر رویکرد، این با مطابق
 را رهبری سبک بهترین نظریه ، موضوع این .کندمی تغییر استفاده مورد سبک ترین مناسب و بهترین شرایط،

).٥٠١-٥٠٠ :١٣٨٤ ،٣کینکی و کریتنر(کشدمی چالش به کامالً

اقتضایی ـ موقعیتی

 فینا،(سازند محقق را کاری اهداف تا کند کمک پیروان به که کنندمی ایجاد ساختاری مسیرهای موفق، رهبران
٢٠١٠.(

هدف مسیرـ تئوری

 رهبری قدرت دارای ، دیگران عقیده به یا و شخصهبه که شودمی گفته کسی خصوصیت به اصطالح در ، کاریزما
)١٣٨٣پی، استیفن رابینز،( .است العاده فوق

کاریزماتیک

 ـ پاداش( مبادالت )١٩٩٩ ،٤مولینز( .است متمرکز کارکنان و مدیران میان )ستدهای و داد(تعامالت بر رویکرد این
.باشدمی پیروان عملکرد برانگیزاندن برای رهبران راه بهترین )تنبیه

ایمبادله

-ارزش به گرایش کالمی، غیر ارتباطات رویایی، و بخش الهام هایپیام رهبر، نمادین رفتار بر آفرین تحول رهبری
 به پیروان اعتماد درجه نمایانگر چنین،هم .ورزدمی تأکید رهبر توسط پیروان فکری تحریک و ایدئولوژیک های

 با مطابق )١٣٨٤ کینکی، و کریتنر( .هاستآن عملکرد و فداکاری زمینه در کارکنان از رهبر انتظارات و رهبر
 عمل رود،می انتظار هاآن از معمول طور به چهآن از تربیش تا انگیزدمی بر را پیروان آفرین تحول رهبر نظرش

).١٩٩٩ مولینز،( کنند

آفرین تحول

 فینا،.(کنندمی نفوذ پیروان احساسات و افکار در فردی هایمثال یا لغات بوسیله که هستند کسانی رهبران این
٢٠١٠(

شناختی

 رهبران :کندمی تعریف چنین را خدمتگزار رهبران است، رهبری سبک چنین کننده ابداع که لیف گرین
 از افراد تا کنندمی دیگران منافع فدای را شخصی منافع و کنندمی تأکید دیگران به رسانی خدمت روی خدمتگزار
 پور، حسن(شوند خدمتگزار رهبرانی به تبدیل خودشان و شوند برخوردار بیشتری سالمت و اختیار و درایت

١٣٨٣(

خدمتگزار

 تعدیلگر نقش و شناسی روان مثبت سرمایه ، پیروان و رهبر آگاهی خود و کنترلی خود بر ، اصیل رهبری تئوری
).٢٠٠٥ ،٧اسپارو ؛ ٢٠٠٨ همکاران، و ٦فرای ؛ ٢٠٠٥ همکاران، و ٥آوولیو(دارد تمرکز سازمانی مثبت

اصیل

1. Feena 2. Moorhead & Griffi                                     3. Kreitner & kiniki
4. Mullins                                                            5. Avolio                                                         6. Fry
7. Sparrowe
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١٠٣
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

رهبری های نظریه .١جدول ادامه

خصوصیات رهبری تئوری
 دارد )توانمندی و اداره تطبیق،( نقش سه که گیردمی قرار پیچیده پویا و متقابل تعامالت سیستم یک در رهبری

).٢٠١٠ فینا،( دهدمی بازتاب را سازمان عملکرد زمینه بین پویا روابط که
پیچیدگی

).٢٠١٠ فینا،( گیردمی قرار متفاوت فرهنگی بین یا فرهنگی چند محیط یک در رهبری فرهنگی بین

 فناوری با هارسانه از طیفی طریق از رهبری که گیردمی قرار پیشرفته اطالعاتی فناوری با محیطی یک در رهبری
).٢٠١٠ فینا،(پذیردمی انجام پیشرفته اطالعاتی

الکترونیک رهبری

 بخشی، الهام دیدگاه، رفتار، بر تمرکز با کاریزماتیک و آفرین تحول رهبری رویکرد از ترکیبی رویکرد این
 ).٢٠١٠ فینا،( باشدمی رهبری اخالق هایارزش و ایدئولوژی

جدید نسل

 با و کرده برقرار زیردستان یکایک با فردیمنحصربه رابطه رهبران که دارد قرار فرضیه این پایه بر رویکرد این
).١٣٨٤کینکی، و کریتنر(کنندمی رفتار خاص ایگونه به هرکدام

اعضا رهبرـ تبادل

).٢٠١٠ فینا،(کنندمی ایفا را رهبری نقش جمعی صورت به اعضا تئوری، این در جمعی رهبری تئوری
 و شخص خود برانگیزان خود خودی به برای که است رفتارهایی و هانگرش ها،ارزش برگیرنده در رویکرد، این

 )٢٠٠٣ فرای،(کنند معنوی بقای احساس، خود عضویت و حرفه طریق از آنها طوریکه به است، ضروری دیگران
معنوی رهبری

)٢٠١٠فینا،(

اخالقی رهبری

 مدیریت و رهبری ادبیات در جدی طوربه میالدی بیستم قرن پایانی هایدهه در که است رویکردهایی از اخالقی رهبری
 و 2تروینو ،1براون .است رهبران موفقیت اصل ترینمهم امروز، دنیای اعتماد عامل کنندهفلج تغییرات در و شد وارد

 بین ارتباطات فردی، هایفعالیت طریق از هنجاری مناسب رفتار دادن نشان " عنوانبه را اخالقی رهبری ،3هریسون
.اندکرده تعریف "گیری تصمیم و تقویت طرفه، دو ارتباطات طریق از پیروان به رفتارها قبیل این ترویج و فردی

 بین ارتباطات و فردی هایفعالیت طریق از هنجاری مناسب رفتار دادن نشان" تعریف این قسمت اولین.١
 طور به که هستند رفتاریی الگوهای شوندمی تصور اخالقی که رهبرانی که است این دارنده دربر ،"فردی

 بخشش، مهربانی، و دلسوزی صداقت، چون هایویژگی دارای و( شوندمی پنداشته مناسب هنجاری و اصولی
 .باشدمی معتبر الگویی به رهبر شدن تبدیل چنینهم و )تواضع و گذشت

 که کندمی بیان ،"طرفه دو ارتباطات طریق از دستان زیر به رفتارها قبیل این ترویج" تعریف این دوم قسمت.٢
  اجتماعی محیط در را اخالقیات بلکه هستند، آن به پایبند و کنندمی توجه اخالقیات به فقط نه اخالقی رهبران

1. Brown 
2. Trevino 
3. Harrison 
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 را ایرویه و  فردی بین عدالت فرآیند همچنین و کرده برجسته پیروان با آن یدرباره کردن صحبت وسیلهبه
.دهندمی ارائه پیروان به

 استانداردها از که را کسانی باشندمی اخالقی که رهبرانی که است این دربرگیرنده تعریف، در »تقویت« جز".٣
.دهندمی پاداش کنندمی تبعیت که را کسانی و تنبیه کنند،نمی پیروی

 به اخالقی رهبران که است حقیقت این بازتاب که باشدمی »گیریتصمیم« به مربوط تعریف نهایی عنصر.٤
-وسیله به تواندمی که گیرندمی هنجاری و عادالنه تصمیماتی و کنندمی فکر خودشان تصمیمات اخالقی نتایج

. )٢٠٠٩ ،1وتِناکون پُنو(شود تبعیت پیروان ی

اسالمی مبانی و اخالقی رهبری تئوری خَلق

 و قرآن رهنمودهای و تعالیم با را خویش درونی هایویژگی و صفات که است انسانی کامل انسان اسالم، دیدگاه از
 اسالمی رهبران بنابراین، )٢١٤ کالم کمپانی،( .دهدمی والیت و رهبری اجازه انسان این به اسالم و برساند کمال به سنت

 سایر با اسالمی رویکرد تفاوت امر همین و بشناسند را اسالم تأیید مورد رهبری توانندمی سنت، و قرآن به تمسک با
 عملی تجربه و بشر دست ساخته نه است معصومان کالم و سنت و قرآن به اتکا با رویکرد این چراکه رویکردهاست،

 رهبران که هاییروش و اصول بنیاد داده تئوری استراتژی از استفاده با تا شده سعی پژوهش این در رو، این از .وی
 هدف خداوند که چرا .شود مشخص نبوی سیره براساس کنندمی اجرا و بوده پایبند بدان خود کردار و رفتار در اخالقی
 در باره این در و داندمی هاانسان هدایت را )سلموآلهوعلیهاللهصلی(اکرم پیامبر و )السالم علیهم(الهی انبیای همه رسالت

:فرمایدمی صف سوره ٩ آیه

 کراهت مشرکان چند هر سازد، غالب ادیان همه بر را او تا فرستاد حق دین و هدایت به را خود رسول که است کسی او«
»باشند داشته

:کندمی یاد نیکی و عظمت به حضرت خُلق از ٤ آیه قلم سوره کریم قرآن در پروردگار همچنین و

»داری ایبرجسته و عظیم اخالق تو و«

:نمایدمی معرفی ها زمینه همه در مسلمانان برای نیکو الگوی را )ص(اسالم گرامی رسول ٢١ آیه احزاب سوره در نیز و

 خدا و دارند، رستاخیز روز و خدا رحمت به امید که هاآن برای است، نیکوئی سرمشق خدا رسول زندگی در شما برای«
»کنندمی یاد بسیار را

 با شودمی سعی و داده قرار بررسی مورد اخالقی منظر از را ایشان رهبری  هایویژگی پژوهش این در رو، این از      
-هم .شود مشخص نبوی سیره برمبنای اخالقی رهبری هایویژگی و هامشخصه متنی بنیاد داده تئوری استراتژی از استفاده

1.Ponnu & Tennakoon
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١٠٥
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

 سپس شده، داده توضیح مقاله این در تحقیق روش ابتدا ، مفاهیم و کدها گیری شکل بحث به ورود از پیش چنین
.شودمی داده شرح مسئله این به دستیابی چگونگی

:تحقیق روش

کدها انتخاب.١

 )متنی( بنیاد داده تئوری اساس بر نبوی سیره برمبنای اخالقی رهبری تئوری ارائه و دستیابی پژوهش، مسئله
 قرآن :از پژوهش این در که است، دسترس در متنوعی اسالمی هایکتاب و منابع منظور، این برای .است

 هشام، ابن سیره اسحاق، ابن سیره(اسالم تاریخ کتب ،)نمونه البیان، مجمع المیزان،( تفاسیر البالغه، نهج کریم،
 الفقیه، یحضر ال من( روایی کتب و ...)و الذهب مروج الکبری، طبقات واقدی، مغازی طبری، تاریخ یعقوبی،

 رهبری تئوری به دستیابی برای ...) و الغدیر الشیعه، وسایل االنوار، بحار االحکام، تهذیب کافی، اصول
.است شده استفاده نبوی سیره براساس اخالقی

طبقه و مفهوم کد، صورت به هاآن بندی طبقه و هاداده احصا.٢
 و برداری فیش را اخالقی رهبری با مرتبط هایداده خود، توان حد در شده یاد منابع مطالعه با پژوهشگران

 به اتکا با و یافتند دست »اخالقی رهبری نقش الگوی« محوری مقوله به ها،آن بررسی  با سپس کردند، احصا
 نکات ابتدا پژوهشگران .کردند بندی طبقه هاآن با ارتباط در را مفاهیم و کدها و تبیین را خود تئوری آن،

 به ایمان چون کدهایی و دادند قرار دسته یک در مشترک هایویژگی برحسب را شده برداری فیش کلیدی
 پیروی عدم الهی، تقوای شرک، نفی  و یکتا پروردگار پرستش بودن، خدا بنده بودن، او امر تسلیم و خداوند

 استقامت، و صبر هدف، به رسیدن برای درست وسیله انتخاب حق، حضرت هاینعمت شکر هوس، و هوا از
 در رحمت داشتن کردن، مدارا قلوب، تألیف ریا، از پرهیز خواهی، امتیاز و جویی برتری و خودکامگی نفی
 با کدها از ایمجموعه از سپس .گردید استخراج ... و مشورت، اعتدال، بودن، مهربان و رئوف قدرت، عین

 ادای مردمان، به نگاه نوع :از عبارتند مفاهیم این که شد انتزاع مفاهیم مشترک، خصوصیات و هاویژگی
 نفس، عزت استقالل، زهد، وسیله، استخدام کیفیت به پایبندی مردمان، حقوق داشت پاس خداوند، حقوق

 ساده مدارا، و رفق تکلف، عدم استرحام، نفی خواهی، فزونی نفی استکبار، با مقابله استقامت، و صبر حریت،
 بدی، از دادن پرهیز و نیکی به دعوت خیرخواهی، مستضعفان، برای اهتمام انضباط، و نظم صدر، سعه زیستی،
. ... و محبت و رحمت
 که حقوقی طرفی از و مردمان و خود خداوند، به فردی جایگاه در رهبر نگاه نوع براساس یکدیگر با مفاهیم

 رهبران کهاین برپایه نیز و شناسی حقوق و شناسی نگاه چون فرعی طبقات کند ادا و داشته پاس باید رهبر
 چه خود رفتارهای در و کنند، پرهیز اموری چه از و باشند اموری چه به پایبند باید شخصیتی نظر از اخالقی
 کدام و گیرند کار به پیوسته را امور کدام خود هاینقش در و بپرهیزند اموری چه از و دارند پاس را اموری

 سلبی و ایجابی رفتارهای سلبی، و ایجابی شخصیتی هایویژگی نظیر دیگری فرعی طبقات ندهند، راه را امور
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 ساختی زیر و بنیادی مباحث براساس را حاصل فرعی هایطبقه .کردند ایجاد را سلبی و ایجابی های نقش و
 کلیه بر که ثابت عملی کلی قواعد همچنین و کندمی تغییر حوزه این در امور همه آن تغییر با که رهبری در

 مبانی به پایبندی اصلی طبقات و داده قرار کنارهم است، حاکم رهبری و مدیریتی اقدامات و هاتصمیم
 .کردند استخراج را اخالقی رهبری اصول و اخالقی رهبری

 بسزایی نقش اخالقی رهبری نقش الگوی به رهبر رسیدن در که است دیگری طبقه نیز مقوّمات و تمهیدات
 و تمهیدات از مراد .است شده تشکیل کنترل ابزارهای و ها زمینه فرعی طبقه دو از اصلی طبقه این .دارد

 شکل مفاهیم .است آن هایدارنده نگه و برپادارنده اخالقی، رهبری گیریشکل بسترهای و ها زمینه مقومات
 این که کدهایی .خواهیمسئولیت و اختیار تفویض و امور توجیه شایستگی، رعایت عبارتنداز هازمینه دهنده

 هانقش سپردن ها،مسئولیت و هانقش واگذاری در اهلیت رعایت قبیل از مواردی شدند انتزاع هاآن از مفاهیم
 اختیار تفویض ، ابهامات رفع ها،مسیر و هابرنامه و هاهدف ساختن روشن آزمون، در موفقیت از پس

-می رهبر سوی از نهایی مسئولیت پذیرش و بودن پاسخگو ها،آن بر نظارت دیگران، به مسئولیت واگذاری
 قدردانی، چون کدهای که است برآمده تنبیه و تشویق چون مفاهیمی از نیز کنترل ابزارهای طبقه .باشند

.شدند انتزاع هاآن از مفاهیم که هستند مواردی جمله از نادرست کارهای مجازات نیک، کارهای ستودن
 متجلی رهبر در اخالقی رهبری مقوّمات و تمهیدات و اخالقی رهبری اصول اخالقی، رهبری مبانی طبقات

 باشدمی اخالقی نمونه و تأسی قابل نمونه حاصلِ طبقه، این .شودمی نمایان اخالقی رهبری نقش الگوی و شده
 و اخالقی هایمکرمت دارای ها،انسان هدایت و رشد افراد، بهترین نمونه، بهترین چون مفاهیمی از که

 و دوست مردم، سزاوارترینِ بودن، حسنه اسوه چون کدهایی و است برآمده ...هاخوبی و اخالق آموزنده
 سوی به کننده دعوت حکمت، و کتاب آموزنده اخالقی، مکارم کننده تکمیل عظیم، خلق دارای همنشین،
.گیردبرمی در را کننده تزکیه اسالم، و خداوند
 که گرددمی نمایان زیردستان با رهبر رفتار و رهبری شیوه در مقوّمات و تمهیدات و اصول ،مبانی طبقات
.است اخالقی رهبری اقدامات و تصمیات مرحله

 تحصیل و قانون برابر در برابری جمله از آوردند بدست کد ٢٤ مجموعه شده احصا هایداده از پژوهشگران
 رفتار، و نگاه گفتار، در کرامت اجتماعی، و اقتصادی عدالت برپایی عدالت، براساس داوری دادگری، علم،
... و بودن دار امانت داشتن، صداقت عهد، به وفای یکدیگر، پشتیبانی و یاری

 مساوات، رعایت : عبارتنداز که شدند خالصه و تبدیل مفهوم هفت به آنها کدها، بندیطبقه و بررسی با
 از نهایت در که .راستی و امانتداری و وفاداری مواسات، تکریم، عدل، و حق برپایی اجتماعی، عدالت رعایت
-به قسط برپایی و پیمان و عهد به پایبندی ها،آن نمودن پشتیبانی و یاری و مردمان به احترام طبقات ، مفاهیم
 را شده ذکر موارد حتماً باید خود اقدامات و تصمیمات در نبوی سیره مبنای بر اخالقی رهبر که آمد دست

.کند دنبال و نموده رعایت
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١٠٧
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

   نبوی سیره براساس اخالقی رهبری شرح

 .٢ اخالقی رهبری مبانی به پایبندی .١ :دارد قرار اصلی بخش دو برمبنای نبوی سیره براساس اخالقی رهبری تئوری
.اخالقی رهبری اصول

 معرفت و بنیادی مباحث برگیرنده در که است شده داده قرار طبقه این بر جهت آن از »اخالقی رهبری مبانی« نام      
 .کندمی تغییر ـ اخالقی رهبری ـ حوزه آن مباحث همه فصل، هر تغییر با و دارد را ساختی زیر مباحث نقش که شناسانه

 باید باشد اخالقی رهبری کهاین برای فرد  یک رو، این از .شودمی گفته مبانی شناسانه، معرفت و نظری مباحث این به
 و ثابت کلی قواعد اصول، آن از مراد که است »اخالقی رهبری اصول« دیگر، طبقه .باشد اخالقی رهبری مبانی به پایبند
ر1نقش الگوی یک به تبدیل رهبر بُعد دو این کمک با .است رهبری و مدیریتی اقدامات و هاتصمیم کلیه بر حاکم عملی
 الگوی را او و کنندمی درک اخالقی فرد یک را او نیز پیروان که است اخالقی فرد یک او یعنی .شودمی اخالقی هبری
.دهندمی قرار خود

 اختیار تفویض امور، توجیه و سازی شفاف ها،نقش و امور واگذاری در اهلیت و شایستگی رعایت چون هاییزمینه     
 شکل برای اخالقی رهبران که است مواردی جمله از )تنبیه و تشویق( کنترل ابزارهای همچنین و خواهی مسئولیت و

 و هازمینه از نبوی سیره براساس اخالقی رهبری تئوری در منظور همین به .هستند هاآن نیازمند ماندگاری و گیری
.شودمی برده نام مقوّمات و تمهیدات عنوان به کنترل ابزارهای

 اخالقی نیز اقداماتشان و تصمیمات مقوّمات، و تمهیدات همراه به اخالقی رهبری و اصول و مبانی به پایبند رهبران     
 را مساوات همواره یعنی هستند قسط برپایی دنبال به کنند،می مواسات هاآن با و نموده تکریم را مردمان یعنی شودمی

 شرایط همه در خود پیمان و عهد به و دارند عدل و حق برپایی و اجتماعی عدالت برقراری در سعی و کرده رعایت
  .امانتدارند و صادق وفادار یعنی هستند پایبند

گذاری کد مراحل

 شکل به برداری فیش براساس منتخب، مأخذهای کلیدی نکات مرحله این در :باز کدگذاری مرحله-١
.است شده احصا زیر هایجدول

1. Role model
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 از هایینمونه فقط جداول این زیاد تفصیل دلیل به که دهدمی نشان را قرآن کلیدی نکات از کدها استخراج .٢جدول
.شودمی آورده هاآن

 و صبر
 شکیبایی
داشتن

 و مداومت
 در پایداری
کارها

 در اعتدال
اقتصادی امور

 در اعتدال
 و دینی امور

عبادات

عهد به وفای  تسبیح
پروردگار

کدها

٩٧-حجر
٩٨-حجر
٣٣-انعام
٣٤-انعام
١٢٦-نحل

٧٤-اسرا"
١٣-١٥شوری
١٦-ص
١١٢-هود

١٨٨-بقره
٧ -حشر
٢٦-اسرا"
٢٩-اسرا"

١٤٣ -بقره
١١٠ -اسرا"

٩١-نحل
٩٢-نحل

١-مائده
٣٤ -اسرا"

٩٨ -حجر
١٣٠ -طه

٥٨  -فرقان
 ٥٥  -غافر
٤٠ -ق

٤٨ -طور
٤٩ -طور
٧٤ -واقعه
٩٦ -واقعه
٥٢ -حاقه

١ -اعلی
٣ -نصر
٢٦ -انسان

کلیدی نکات

 و حق به تکیه
 غیر از گسستن

خدا

 هدایت بر
 حریص خلق

بودن

 استخدام
 درست وسیله
 رسیدن برای
هدف به

 از پرهیز
 جویی ریاست

طلبی برتری و

کدها

١٠٧-شعرا
١٠٨-شعرا
١٠٨-شعرا

١٢٧-١٢٥-شعرا
١٤٣-١٤٥-شعرا
١٦٢-١٦٤-شعرا

١١٨-شعرا
١٧٩-١٨٠-شعرا

٢٩-فتح

١٢٨-توبه
٣٧-نحل

١٨٩-بقره
٢ -نجم
٤-نجم
٥١-کهف
٥١-مائده

١٢٥ -نحل
٧١-احزاب

٨٣ -یونس
٨٣-قصص

کلیدی نکات
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١٠٩
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

 از هایینمونه فقط جداول این زیاد تفصیل دلیل به که دهدمی نشان را سیره کلیدی نکات از کدها استخراج .٣جدول
.شودمی آورده هاآن

 :١ج ،١٣٦٤ کلینی،( کردند می فروشی فخر نسب و نژاد  حَسَب به سلمان به که هنگامی قریش به پیامبر پاسخ*
 برابری برپایی و گرایی عشیره و قبیله با مبارزه بر مبنی حزم بن عمر به پیامبر های توصیه از یکی* )٢٦٣

 :١ج ،١٣٧١ یعقوبی،( مؤذن عنوان به پوست سیاه بالل انتخاب* )٥٦٦ :٣ج ،١٣٨٧ تهرانی، دلشاد( همگانی
 ( طبغاتی های اختالف نفی و همگانی برابری رعایت منظور به اسالم به نزدیک خویشاوندان دعوت* )٤٠٢

 ،١٣٧٥ طبری، ( همگانی برابری اعالم و الحرام مسجد به ورود هنگام پیامبر خطبه* )٣٧٩: ١،ج١٣٧١ ، یعقوبى
 قربانی از بعد خطبه در پیامبر توصیه* ) ٩٢ :٢ج ،١٣٧٥ هشام، ابن( احد جنگ در زنان همراهی* )١١٨٩  :٣ج
).١٨٠ :٢ج ، ١٣٧٤ واقدی، کاتب( الوداع حجه در

هاانسان همه برابری

 عشیرتک انذر و آیه در نزدیک خویشاوندان دعوت هنگام مدارا و رفق خصوص در پیامبر به خداوند توصیه*
 ،١٣٨٥ تهرانی، دلشاد(بدر جنگ از پس اسیران با مدارا به پیامبر دستور * )١٨٦ -١٨٥ : ١ج ،١٣٧٤ واقدی،( ...
 هنگام پیامبر د برخور * )٢٦٩ :٢ج ،١٣٧٥ هشام، ابن(  مکه به ورود هنگام کفار با پیامبر برخورد* )٦٢٥ :٢ج

. )١٩٨ :٢ج  ،١٣٧٥ هشام، ابن(داشت نام عبدالله نیز او که پسرش با عبدالله قتل شایعه

مدارا

 مردم به مکه فتح از پس* )٦٢٥ :١٣٦٩ ، واقدی(  مکه فتح از پس  الحرام مسجد به ورود هنگام پیامبر رفتار*
).١١٨٩  :٣ج ،١٣٧٥ طبری،( شدگانید آزاد از شما که بروید فرمود مکه

بخشش و گذشت

 صبر* )١٥٥ :١٣٨٥ ،٣ج تهرانی، دلشاد(  مکه در اسالم به دعوت هنگام در اذیت و آزار بر پیامبر صبر*
 بردباری* )٢٥٥-٢٥٣:  ١٣٨٩ ، نژاد زرگری( کردند شاعری و جنون به متهم را پیامبر مکه مشرکان که هنگامی
 قوه، ابر قاضی( دهد انجام بشری فرا های خواسته پیامبر که خواستند می مشرکان که هنگامی )ص(حضرت

 کاتب( یافت افزایش ابوطالب حضرت وفات از پس اذیت و آزار که هنگامی پیامبر صبر* )٢٧٥ :١ج ،١٣٧٧
 – ١٠٢ :٢ج ،١٣٧٥ هشام، ابن( است شده مثله حمزه دیدند که هنگامی پیامبر صبر* )١٩٥ :١ج ،١٣٧٤ ، واقدی

 اللهم :فرمودند نفرین جای به و شکست مبارکشان دندان احد غزوه در که هنگامی پیامبر دعای* )١٠٣
 ذات غزوه در حارث بن غورث با پیامبر برخورد* )١٧٢ :٣،ج١٣٨٧، تهرانی دلشاد( یعلمون ال فانهم اغفرلقومی

 ، واقدی(  زنندگان تهمت با افک ماجرای هنگام پیامبر برخورد* )١٧٣ :٣ج ،١٣٨٧ ، تهرانی دلشاد( الرقاع
 که کردند متهم را ایشان و کردند می را هوازن غنایم تقسیم که هنگامی پیامبر شکیبایی و صبر* ) ٣٢٢  :١٣٦٩

 صورت به دهان آب مکه مردم که هنگامی پیامبر صبر* )١٧٣ :٣ج ،١٣٨٧تهرانی، دلشاد( کنید نمی عدالت
 هشام، ابن(کردند می خالی حضرت سر بر گوسفند شکمبه و خاکستر کودکان و زنان و انداختند می ایشان
).٢٦٥  :١ج ،١٣٧٥

داشتن شکیبایی و صبر
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٣جدول ادامه

.شودمی داده نشان مفاهیم از فرعی هایطبقه و کدها از مفاهیم انتزاع ،٤ شماره جدول در

 ) ٩٩٢ :٣ج ،١٣٧٥ طبری،( اسرا با برخورد نحوه خصوص در بدر غزوه هنگام یارانش با پیامبر مشورت*
 مشورت خود اصحاب با پیامبر قریش سپاه تهاجم با مقابله و جنگ محل خصوص در احد غزوه هنگام*

 نحوه مورد در پیامبر نضیر بنی غزوه هنگام * )٨٨ :٢ج ،١٣٧٥ هشام، ابن( )اشیروعلی( فرمودند و کردند
 در قریش که هنگامی* ) ٥٦-٥٥ :٢ج ،١٣٧٤ واقدی، کاتب( کردند مشورت اصحاب با مشرکان با برخورد

 با برسند مکه نزدیکی در حدیبیه به قریش سپاه با برخورد بدون خواست می پیامبر و بودند شده مستقر بلدح
 محاصره ادامه و ماندن مورد در طائف محاصره هنگام* )٢٠٧ :٢ج ،١٣٧٥ هشام، ابن( کردند مشورت یارانش

 که شنید )ص(رسول که زمانی مکه فتح هنگام* ) ٧١٣ : ١٣٦٩، واقدی( نمودند مشورت پیامبر بازگشتن یا
 خود یاران با قریظه بنی غزوه هنگام* )٦٠٦-٦٠٥ :١٣٦٩ واقدی،(  کردند مشورت آیدمی اردوگاه به ابوسفیان
 مشورت زید بن اسامه و علی حضرت با عایشه به تهمت هنگام * )٤١١ :١ج ،١٣٧١ ، یعقوبی( کردند مشورت

 جنگ در* )٤١٣ :١ج ،١٣٧١ یعقوبی،(کردند  مشورت منطقه یک امور اداره برای افراد اعزام هنگام* کردند
).١٥٤ :٢ج ،١٣٧٥ هشام، ابن(کردند مشورت قریش سپاه با مقابله برای احزاب

رایزنی و مشورت

 به* )٧٦ :١٣٨٥ ،٢ج تهرانی، دلشاد ( کردند نمی قطع را کسی سخن* شدندمی رو روبه خلق با خوشرویی با*
 با مصافحه* بکشدند را دستشان زودتر و بگیرند را کسی دست که نشد هرگز* کردند می سالم ابتدا همه

 کند همراهیشان بودند سواره حضرت که حالی در پیاده پای با ندکسی داد نمی اجازه هرگز*  مسلمانان
).٢٢٨ :١٦ج تا،بی مجلسی،(

گفتار در کرامت

 اسید بن عتاب گماشتن* )٢٢٧ :٢ج ، ١٣٧٥ هشام، ابن( قلعه فتح برای خیبر جنگ در علی حضرت انتخاب *
 در مدینه در خود جانشین عنوان به علی حضرت انتخاب* )١٣٥ :٢ج ، ١٣٧٤ واقدی، کاتب( مکه امارت به

 حیات روزهای آخرین در لشکر فرماندهی به اسامه انتخاب* )١٢٣٤ :٤ج ،١٣٧٥ طبری،( تبوک جنگ
 ،١٣٨٧ ، تهرانی دلشاد ( نجران فرمانداری به جوان حزم بن عمرو انتخاب* )  ٨٥٥  :١٣٦٩ ، واقدی (خویش

)٢٣٥ :٣ج

 افراد به مشاغل سپردن

 و هاویژگی براساس

 رابط نه آنها هایتوانایی

خویشاوندی

 توصیه از یکی* )٥٦٦ :٣ج ،١٣٨٧ تهرانی، دلشاد( بود امانتداری رعایت حزم بن عمر به ها توصیه از یکی*
 :٣ج ،١٣٨٧ تهرانی، دلشاد( خیانت ترک و امانت ادای به کنم می سفارش را تو ":جبل بن معاذ به پیامبر های
 در کردن قربانی از بعد خطبه در پیامبر توصیه* ) ٥٦٤  :١٣٦٩ ، واقدی( اسالم از قبل امین محمد لقب* )٥٦٤

).٣٧٧ :٢ج ،١٣٧٥ هشام، ابن(داری امانت خصوص در الوداع حجه

امانتداری
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١١١
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

فرعی هایطبقه و کدها از مفاهیم انتزاع .٤ جدول

فردی هایطبقه مفاهیم کدها

شناسی نگاه

خداوند به نگاه نوع

خود به نگاه نوع

oمردمان به نگاه نوع

است شده نازل او سوی از چهآن و خداوند به ایمان
بودن خداوند یاد
بودن پروردگار امر تسلیم
کردن یاد بزرگی به را خداوند 
سرپرست و ولی و وکیل عنوانبه خداوند انتخاب

بودن خداوند بنده
بودن مردم خدمتگزار

oمردمان به منصفانه نگاه
oمحبت و رحمت براساس نگاه

شناسی حقوق

خداوند حقوق ادای

خود حقوق داشتپاس

مردمان حقوق داشتپاس

او بر شده قائل شریک عدم و یکتا خداوند پرستش
آن احکام و الهی کتاب از پیروی 
او تسبیح و پروردگار عبادت

الهی تقوای
خداوند هاینعمت شکر
هوس و هوا از پیروی عدم
مهاری خود

شوندگان، اداره ، مردمان( دیگران حقوق رعایت 
)گیرندگان خدمت

آنها حقوق رعایت جهت عدل و حق برپایی 
خیرخواهی و نصیحت فضای برپایی
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٤ جدول ادامه

فرعی طبقه مفاهیم کدها

ایجابی شخصیتی هایویژگی

وسیله استخدام کیفیت به پایبندی

زهد

استقالل

نفس عزت

حریت

صبر 

هدف به رسیدن برای درست وسیله انتخاب
 راهش از کاری هر در شدن وارد
به رسیدن برای نادرست وسیله از استفاده عدم 

 صحیح هدف

می غافل خداوند یاد از را انسان چهآن هر ترک-
ترک این بر نخوردن تأسف و کند

مذموم دنیای از پرهیز

غیرخدا از گسستن و حق به تکیه 
بودن متکی خویشتن به
خوردن خویش رنج دست از

خلق برابر در نیاوردن فرود سر 
خویش نساختن خوار

تعلقات از بریدن و منشی آزاد و آزادگی
یکتا خدای پرستش
خداوند بندگی

مصیبت بر صبر
طاعت بر صبر
گناه برابر در صبر

شخصیتی سلبی هایویژگی

oکبر با مقابله 

خواهی فزون نفی

استرحام نفی

انظالم نفی

oتکلف عدم

oگردنفرازی و خودکامگی از پرهیز
oطلبی ریاست و جویی برتری از پرهیز 
oجویی امتیاز  از پرهیز
oامور همه در داشتن تواضع

اموال کردن کنز طلبی تکاثر از پرهیز
اقتصادی امور در اعتدال
زکات پرداخت

دیگران از نکردن خواهش
زبونی و پذیری منت نفی

آن با مبارزه و نرفتن ظلم بار زیر
مظلوم از دفاع

oریا و سازی ظاهر  از پرهیز
oخداوند برای اعمال کردن خالص
oحاالت همه در پیرایگی بی
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١١٣
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

٤ جدول ادامه

فرعی طبقه کدها مفاهیم

ایجابی رفتارهای

مدارا و رفق

زیستی ساده

oصدر سعه

انضباط و نظم

مستضعفان برای اهتمام

خیرخواهی

از دادن پرهیز و نیکی به دعوت 
بدی

محبت و رحمت

خویی نرم و کردن مدارا
داشتن گذشت و بخشش
نمودن قلوب تألیف
کردن تنفیر نفی
بودن بشیر
نمودن گریزان بدون کردن انذار

تجمل و تشریفات از پرهیز
از دور به ساده زندگی  داشتن 

ظاهرسازی

oداشتن داری خویشتن و  صبر 
oبردباری و ها سختی تحمل
oداشتن آرامش و وقار

جدیت و انضباط داشتن
موقع به و جا به کار هر دادن انجام
کارها در پایداری و مداومت

خود .بودن کنارمستضعفان در و همواره 
دانستن آنان از را

در مستضعفان امور به گماردن همت 
آنها حق احقاق راستای

خلوص سر از کردن انتقاد و نصیحت 
کردن دعوت نیکو اندرز . حکمت با

دادن فرمان نیکی به
ناسزا و دشنام از پرهیز
پلیدی از دادن پرهیز و کردن پرهیز

قدرت عین در رحمت داشتن
دلسوزی و شفقت
مهربانی و محبت
خلق هدایت بر بودن حریص
کفار کفر خاطر به بودن اندوهگین
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٤ جدول ادامه

فرعی طبقه مفاهیم کدها

سلبی رفتارهای

در ورزی شتاب و تأخیر از پرهیز 
کارها

آرزو و خیال از پرهیز

oوکاهلی سستی از پرهیز

مداهنه عدم

عجله از پرهیز
مناسب زمان در و خود مراحل طی کارها انجام 

اهمال و عجله بدون آن
مناسب وقت در کارها انجام

خیال و آرزو از دوری
بخل از پرهیز

oتنبلی از پرهیز 
oنشاط و شور داشتن

باطل با نکردن سازش و حق از پیروی
منافقان کافران، منکران، از پیروی عدم
منافقان منکران، کافران، از اعراض

ایجابی هاینقش

روی میانه و اعتدال

شورا

توکل

خانوادگی امور در اعتدال
عبادات و دینی امور در اعتدال
اقتصادی امور در اعتدال

رایزنی و مشورت
گیری تصمیم و جوانب بررسی
درست راهکار انتخاب

خداوند به امور کلیه سپردن
توکل
وکیل عنوان به خداوند انتخاب
سرپرست و ولی عنوان به خداوند انتخاب

سلبی هاینقش

و اطرافیان استفاده سو" از جلوگیری 
نزدیکان

شکنی پیمان و خیانت

احتجاب از پرهیز

اطرافیان به استفاده سو" و اجازه عدم
انجام وجوب و خویشاوندی رابطه بین ارتباط وجود نفی 

دینی فرائض

نبودن خائن
پیمان و عهد به پایبندی

 رفتن حجاب در و شدن پرده در از پرهیز
 بودن دسترس در
ندیدن جدا مردم از را خود و بودن همگام و همراه
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١١٥
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

٤ جدول ادامه

فرعی طبقه مفاهیم کدها

هازمینه

oشایستگی رعایت

امور توجیه و سازی شفاف 

خواهی مسئولیت و اختیار تفویض

oها مسئولیت و هانقش واگذاری در اهلیت رعایت
oدر موفقیت از پس ها مسئولیت و ها نقش سپردن 

 آزمون
oشغل هایویژگی احراز اساس بر مشاغل سپردن

مسیرها و ها برنامه و ها هدف ساختن روشن
ابهامات رفع

دیگران به مسئولیت واگذاری
آنها بر نظارت
بودن پاسخگو و رهبر با نهایی مسئولیت پذیرش

کنترل ابزارهای
تشویق 

oتنبیه

دانی قدر 
 نیک کارهای ستودن

oنادرست کارهای مجازات

قسط برپایی

مساوات رعایت

اجتماعی عدالت رعایت

عدل و حق برپایی

قانون برابر در برابری
علم تحصیل در برابری
طبقه و نژاد از مردم همه برابری

عدالت اساس بر داوری 
اجتماعی عدالت برپایی
دادگری
عدالت به قیام
اقتصادی عدالت

داد و عدل اساس بر رفتار
داد و عدل اساس بر کردن حکم
داد و عدل برای خدا راه در جهاد

 و مردمان به احترام
آنان پشتیبانی و یاری

تکریم

مواسات

گفتار در کرامت
نگاه در کرامت
دیگران نکردن تحقیر

و بودن یکدیگر پشتیبان و دادن یاری 
همکاری

مسئولیت و یکدیگر امور داشتن عهده 
امور اداره در مشترک

مددکاری و یاری و دستگیری مساعدت
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٤ جدول ادامه

فرعی طبقه مفاهیم کدها

پیمان و عهد به پایبندی

امانتداری و وفاداری

راستی

عهد به وفای
فعل و قول همسویی
عهد نقض از پرهیز
 بودن امانتدار

داشتن صداقت
دروغ از پرهیز

تأسی قابل نمونه نمونه بهترین
ِافراد بهترین

هاانسان هدایت و رشد

حسنه اسوه
مردم سزاوارترین
همنشین و دوست 
حکمت و کتاب آموزنده
کننده تزکیه
اسالم و خدا سوی به کننده دعوت

اخالقی نمونه اخالقی هایمکرمت دارای
هاخوبی و اخالق آموزنده

عظیم خُلق دارای
اخالقی مکارم کننده تمام

.شودمی داده نشان ٥ شماره جدول در فرعی طبقات از اصلی طبقات دهیشکل

فرعی طبقات از اصلی طبقات دهیشکل .٥ جدول

فرعی هایطبقه اصلی های طبقه
ایجابی شخصیتی هایویژگی
سلبی شخصیتی هایویژگی

ایجابی رفتارهای 
سلبی رفتارهای

ایجابی هاینقش
سلبی هاینقش

رهبری اصول

 شناسی نگاه
شناسی حقوق
تأسی قابل نمونه
 اخالقی  نمونه

رهبری اخالق مبانی به پایبندی

نقش الگوی

اخالقی رهبری های زمینه
کنترل ابزارهای

آنان کردن یاری و کمک و مردمان به احترام 
 قسط برپایی

پیمان و عهد به پایبندی

مقوّمات و تمهیدات

رهبر اقدامات و تصمیمات
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١١٧
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

.است شده چیدمان محوری طبقه و اصلی هایطبقه کوربین و استراوس پارادایم مدل براساس این در :محوری کدگذاری مرحله -٢

مبانی رهبری 
اخالقی

اصول رهبری 
اخالقی

 علّی شرایط**
شناسی نگاه*

خداوند به نگاه نوع
خود به نگاه نوع
مردمان به نگاه نوع

شناسی حقوق*
خداوند حقوق ادای

خود حقوق پاسداشت
مردمان حقوق داشت پاس

محوری مقوله**
ایجابی شخصیتی هایویژگی*

وسیله استخدام کیفیت به پایبندی
زهد

استقالل
نفس عزت

حریت
استقامت و صبر 

سلبی شخصیتی ویژگیهای*
مستکبران و استکبار با مبارزه و مقابله

خواهی فزونی نفی
استرحام نفی
انظالم نفی
تکلف عدم

ایجابی رفتارهای*
مدارا و رفق

زیستی ساده
صدر سعه
انضباط و نظم

مستضعفان برای اهتمام
 خواهی خیر

بدی از پرهیز و نیکی به دعوت
داشتن محبت و رحمت

سلبی رفتارهای*
کارها در ورزی شتاب و تأخیر از پرهیز
آرزو و خیال از پرهیز
کاهلی و سستی از پرهیز
مداهنه عدم

ایجابی هاینقش*
روی میانه و اعتدال

شورا
توکل

سلبی هاینقش*
نزدیکان و اطرافیان استفاده سو از جلوگیری

شکنی پیمان و خیانت
احتجاب نفی

حاکم بستر**
مقوّمات و تمهیدات

هازمینه *
شایستگی رعایت
 امور توجیه و سازی شفاف

خواهی مسئولیت و اختیار تفویض
کنترل ابزارهای*

پاداش
تنبیه

الگوی نقش رهبری 
اخالقی

پیامدها**
اقدامات و تصمیمات

هاآن  یاری و مردمان به احترام*
تکریم

مواسات
قسط برپایی*

مساوات رعایت
اجتماعی عدالت رعایت
عدل و حق برپایی

پیمان و عهد به پایبندی*
امانتداری و وفاداری

راستی
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 به(متنی بنیاد داده تئوری براساس نبوی سیره برمبنای اخالقی رهبری تئوری شرح :انتخابی کدگذاری مرحله -٣
 بنیاد داده تئوری براساس نبوی سیره برمبنای اخالقی رهبری تئوری که است این پژوهش پرسش ):روایت صورت

چیست؟

 .نماید تبیین نبوی سیره براساس را اخالقی رهبری که هستیم ای فرضیه به دستیابی دنبال به پژوهش این در واقع، در      
 ویژگیهای و صفات ، باورها تمام که یافتیم دست »اخالقی رهبری نقش الگوی« محوری مقوله به منتخب متون بررسی با

 این به اتکا با بنابراین .شودمی منتهی محوری و اصلی مفهوم این به نهایت در رهبر های نقش و رفتارها شخصیتی،
.شمریممی بر را آن ابعاد و مفاهیم و کنیممی تبیین را خود تئوری مفهوم،

 هر در او از خداوند بداند که باشد گونهاین پروردگار به نگاهش نوع فردی اگر پژوهشگران، استنباط براساس     
 تسلیم و او یاد به همواره و داشته ایمان شده نازل سویش از آنچه هر و پیامبرانش و او به و است برتر باشد که جایگاهی

 این به خود به نگاهش نوع سویی از و نماید انتخاب خود سرپرست و ولی و وکیل عنوان به را او تنها و باشد  امرش
 دیدگاهش و نگاه همچنین و مردم خدمتگزار و خداوند بندگان از است ای بنده جایگاهی هر در او که باشد صورت

 گذشت و محبت طرفی از و رحمت براساس و منصفانه نگاهی گیرندگان خدمت و شوندگان اداره و مردمان به نسبت
 عدم و مهاری خود شامل که را خود حقوق همچنین کرده، شکر را نعمتهایش و کرده ادا را خداوند حقوق و باشد

 اخالقی رهبری مبانی به پایبند فرد کنداین ادا هم را حقان صاحب حقوق نیز و دارد پاس را است نفسانی هوای از پیروی
 از نیز رهبری رفتارها در و بپرهیزد، سلبی امور از و باشد ایجابی امور به پایبند شخصیتی نظر از فردی اگر طرفی از .است
 را ایجابی امور و ندهد راه را سلبی امور نیز خود رهبری های نقش در و دارد پاس را ایجابی امور و بپرهیزد سلبی امور

 به تبدیل گردد متجلی او در بعد دو این که فردی هر .است آمده نائل اخالقی رهبری اصول به کارگیرد به پیوسته
 و کنندمی درک اخالقی فردی را او نیز پیروان که است اخالقی فرد یک او یعنی شودمی اخالقی رهبری نقش الگوی

 نیازمند ماندن باقی و شدن اخالقی رهبر برای فرد که است ذکر به الزم .نمایندمی انتخاب خود الگوی عنوان به را وی
 همراه به  اخالقی رهبری اصول و اخالقی رهبری مبانی به پایبند فرد دیگر عبارت به . است کنترل ابزاری و ها زمینه
.باشد نقش الگوی یک تواندمی است اخالقی رهبری مقومات و تمهیدات واقع در که کنترل ابزارهای و هازمینه

 و اهلیت همواره ها مسئولیت و هانقش واگذاری در بایستی رهبر یک که گفت باید هازمینه مفهوم توضیح در      
 آنها کار بر و نموده اختیار تفویض سازد، برطرف را ابهام نکات و روشن را مسیرها و ها هدف .کند رعایت را شایستگی

 استفاده معنای به کنترل ابزارهای مفهوم اما .باشد پاسخگو نهایت در نیز خود و بخواهد، مسئولیت آنها از و نماید نظارت
.باشدمی نادرست کارهای اصطالح برای تنبیه همچنین و درست کارهای تداوم برای تشویق از

 یابد،می تجلی رهبر در مقوّمات و تمهیدات همراه به اخالقی رهبری اصول و اخالقی رهبری مبانی که بعدی گام در     
 و مردمان احترام رعایت در موارد این . کندمی اجرا را مواردی خود اقدامات و تصمیمات در رهبر که شودمی سبب

.یابدمی عینیت پیمان و عهد به پایبندی و قسط برپایی آنها، یاری کمک
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سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه
)١٢١ - ۹۷( سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه - 1392بهار ،4 شماره اول، سال

١١٩
۶۴۵٢-۳۴۵۶, حق مالکیت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ٢٠١٤

   :گیری نتیجه

 گرفته قرار تأکید مورد اخالقی رهبری اخالقیات، بحث به جهان نیاز روزافزون افزایش از پس کنونی، هایسال در
 موفق سبک که شود سبب تواندمی جامعه یک در شده پذیرفته هایارزش و اعتقادات باورها، کهاین به توجه با .است

 تدوین بومی رهبری هایتئوری که است الزم بنابراین شود، مواجه شکست با دیگر جامعه در جامعه، آن در رهبری
 .دارند نیاز دینی علوم مبانی با متناسب اسالمی ـ بومی های تئوری به نیز اسالمی هایسازمان و جوامع رو، این از .شوند

 فقدان بنابراین، .ندارند چندانی سنخیت دینی علوم مبانی با که دارد وجود بسیاری هایدیدگاه اخالقی رهبری حوزه در
 قرآن در خداوند که جاآن از .دارد وجود اسالمی ـ بومی هایارزش و فرهنگ با متناسب اخالقی رهبری تئوری یک

 دیگر، سویی از و نموده بیان هاانسان هدایت را )ص(اسالم گرامی پیامبر و الهی پیامبران همه ارسال از هدف کریم
-هم و نمایدمی معرفی ها زمینه همه در مسلمانان برای نیکو الگوی عنوان به ٢١ آیه احزاب سوره در را )ص(اکرم رسول
 بعثت از هدف )ص(حضرت خود نیز و کندمی یاد نیکی و عظمت به )ص(اکرم پیامبر خُلق از ٤ آیه قلم سوره در چنین

 هایآموزه دارای که است مأخذی بهترین ایشان گرامی سیره و قرآن کنندمی بیان اخالقی مکارم اتمام را خویش
 سعی متنی بنیاد داده تئوری استراتژی از گیریبهره با پژوهش این در بنابراین، است، اخالقی رهبری حوزه در بسیاری

 الگوی .باشد شده حاصل )ص(پیامبراکرم گرامی سیره و قرآن از که شود ارائه اخالقی رهبری تئوری نوعی است شده
 بعدی شرط .باشد اخالقی رهبری اصول و مبانی به پایبند باید نخست اخالقی، رهبر که، کندمی بیان آمده بدست

 نقش الگوی وی کند پیدا تجلی رهبر در سه این که زمانی .است اخالقی رهبری مقوّمات و تمهیدات صحیح بکارگیری
  مدنظر را ، هاآن نمودن یاری و کمک و رعایت را مردمان احترام خود اقدامات و تصمیمات در و شودمی اخالقی رهبر

 .باشدمی داد و قسط برپایی دنبال به همواره و بوده پیمان و عهد به پایبند داشته،

-می تکمیل یا و حمایت اصالح، را قبلی ادبیات یا تئوری، این که کندمی خلق تئوری بنیاد داده پژوهش دانیممی       
 که مواردی از بسیاری که دهدمی نشان موجود ادبیات با )ص(اکرم رسول سیره از آمده بدست نظریه مقایسه .کند

 رعایت )ص(اکرم پیامبر توسط پیش هاسال است، شده مطرح پردازان نظریه توسط اخالقی رهبری ادبیات در امروزه
 سلبی شخصیتی هایویژگی از یکی آمده بدست الگوی در که تکلف عدم چون مواردی .شدمی گذاشته اجرا به و شده
 ایجابی رفتارهای از که مدارا و رفق ،)٢٠٠٠(همکاران و 1ریسیک توسط ریایی بی و خلوص عنوان تحت امروزه است
 هاینقش از که احتجاب ،٢٠٠٦ سال در شد ذکر که پردازانی نظریه سوی از ممتاز های خاصیت عنوان تحت است
 سازی، شفاف یا و )٢٠٠٠( همکاران و تروینو طرف از بودن خوبی شنوندگان و بودن دسترس در عنوان به است سلبی

 ،)٢٠١١(همکاران و 2کالشون سوی از اخالقی راهنمایی عنوان تحت خواهی مسئولیت و اختیار تفویض و امور توجیه
 سویی از .است شده مطرح دیگر موارد بسیاری و )٢٠٠٦(تروینو و براون پاسخگویی و )٢٠٠٤ ،3یوکی( توانمندسازی

 حقوق پاسداشت خداوند، حقوق ادای همچنین و مردمان و خود خداوند، به نگاه نوع مانند جدید نظریه از هاییقسمت

1. Resick
2. Kalshoven
3. Yuki
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-نمی چشم به قبلی ادبیات در که است مواردی از است، اخالقی رهبری مبانی به پایبندی اجزای از که مردمان و خود
.کندمی تکمیل را قبلی ادبیات که دانست مواردی از توانمی را جدید الگوی بُعد این خورد،

 رهبری نظریه بر عالوه همچنین .کرد مقایسه معاصر اخالقی رفتارهای و هاویژگی با توانمی را پژوهش این هاییافته
 و کاریزماتیک رهبری خدمتگزار، رهبری معنوی، رهبری جمله از رهبری دیگر رویکردهای الگوی سازمان در اخالقی

.آورد بدست نبوه سیره از الهام با را ...

 منابع فهرست
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