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 : دهیچک

تواند کارایی رهبری نوع دوستانه در کسب و کار  وجود فرهنگ اسالمی در کسب و کار و اصول بشر دوستانه در دین، می

 کردن عملیاتی و سازی مفهوم پژوهش این اصلی اسالمی را ارتقاء دهد و موجب تعالی جامعه اسالمی شود. بنابراین،  نیت

وکارهای اسالمی جهت ارائه یک الگوی آموزشی برای مدیران فعلی و  ها و کسب سازمان مدیریت در "دوستانه نوع رهبری"

 ی جامعه .است کمی(-آمیخته)کیفی روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت،  .آینده، مطرح است

گیری نیز به   و نمونه  "شرقی آذربایجان استان علمیه های حوزه در شاغل اساتید شامل کیفی بخش در پژوهش آماری

 های های حوزه طلبه" کمی بخش در صورت قضاوتی تا رسیدن به مرز اشباع بود که در مصاحبه دوازدهم به اشباع رسید، و

 و پنهان محتوای تحلیل از کیفی بخش در ها داده تحلیل بوده است. برای  "نفر   340به تعداد  شرقی آذربایجان علمی استان

های روایی محتوا، روایی همگرا و روایی  شده است. برای تائید روایی از آزمون استفاده تأییدی عامل تحلیل از کمی بخش در

 این برای ها داده تحلیل از بعد  واگرا، و برای سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده گردید.

 اجتماعی، حقوق ناشایست رفتارهای تابوها، اجتماعی، هنجارهای مقوله پنج مرتبط، احادیث و آیات به استناد با سازه،

 بر دوستانه نوع رهبری  سازه مجدد سازی شدند. مفهوم شناسایی آیتم 24 همراه به فردی ناشایست رفتارهای و انسانی

تواند به عنوان یک الگوی کارآمد در اختیار   شود که می می محسوب پژوهش این نوآوری جنبه های دین اسالم، آموزه اساس

 وکار قرار بگیرد. گذاران راهبردی بخش تجارت و کسب مدیران و سیاست
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Abstract: 

The presence of Islamic culture in business and humanitarian principles in religion can improve the efficiency 

of altruistic leadership in Islamic business and lead to the excellence of Islamic society. Therefore, the main 

intention of this research is to conceptualize and operationalize "altruistic leadership" in the management of 

Islamic organizations and businesses in order to provide an educational model for current and future 

managers. The present research method is applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in 

terms of nature. The statistical population of the research in the qualitative part included professors working 

in the seminaries of East Azarbaijan province, and the sampling was judgmental until reaching the saturation 

limit, which reached saturation in the twelfth interview, and in the quantitative part, "students of the 

seminaries of East Azarbaijan province, numbering 340 people. For data analysis, latent content analysis was 

used in the qualitative part, and confirmatory factor analysis was used in the quantitative part. To confirm the 

validity, content validity, convergent validity and divergent validity tests were used, and to measure 

reliability, Cronbach's alpha and composite reliability were used. and factor loadings were used. After 

analyzing the data for this structure, referring to related verses and hadiths, five categories of social norms, 

taboos, inappropriate social behaviors, human rights, and inappropriate individual behaviors were identified 

along with 24 items. Reconceptualization of the leadership structure Altruism, based on the teachings of 

Islam, is an innovative aspect of this research, which can be used as an efficient model for managers and 

strategic policy makers in the trade and business sector. 
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 مقدمه

امروزه،هنگام انتخاب یک محصول کیفیت محصول و 

خدمات تنها عامل مهم در خرید مشتری نیست بلکه  

ای تجاری  کردن نامهمند به پیدا   مشتریان بیشتر عالقه

زیست    هایی هستند که عواملی مانند محیط و شرکت

و مسائل اجتماعی را در نظر میگیرندرهبری  

های نوین بازاریابی  دوستانه یکی از استراتژی نوع

های اقتصادی در جهت خلق ارزش ویژه برای   بنگاه

مشتری است که بر اساس آن رابطه مستقیمی بین  

گاه اقتصادی به یک خیریه فروش محصول و کمک بن

گره خوردن اسالم و   .شود یا امر خیر تعریف و ترویج می

تواند کسب و کارها را به سمت پر رنگ   نوع دوستی می

کردن نوع دوستی در کسب و کار پیش ببرد، مسئله ای  

که امروزه کمتر در کسب و کارها و جامعه اسالمی  

کمرنگ  شود نوع دوستی و برخورد منصفانه و   دیده می

شدن رهبران کسب و کارهای اسالمی است. در سبک 

های  زندگی دینی، انتظارات ذینفعان در باب فعالیت

ی شرکت، قدری متفاوت است. در  بشردوستانه

عنوان یکی از عوامل  دوستی بههای دینی، نوع آموزه

همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی   کننده تقویت

عنوان   . اسالم بهدر سطح نظری و عملی ذکر شده است

ها در زندگی دنیوی و   دینی که هدفش فراتر بردن انسان

ها در آخرت است، از این   درنتیجه سعادتمندی آن

موضوع غافل نبوده و توجه زیادی به روابط اجتماعی 

 .بشر حتی در زمینه کسب کار افراد کرده است

کننده در   کننده، رفتاری است که مصرف رفتار مصرف

وجو، خرید، استفاده، ارزیابی و دور ریختن   جستهنگام 

کاال یا خدمتی که انتظار دارد نیازهایش را برآورده سازد، 

. انتظار سازمان (Kensler, 2022)دهد از خود نشان می

رگذاری بر دوستانه، اث سازی استراتژی رهبری نوع از پیاده

ویژه رفتار خرید است. موفقیت  کننده به رفتار مصرف

کنندگانی حساس به   این استراتژی در گرو وجود مصرف

مسائل اجتماعی است که از رفتار خرید خود جهت  

.  (Schiffman, 2014)کند کمک به جامعه استفاده می

گونه  کننده حساس به مسائل اجتماعی این مصرف

ای که به ابعاد اجتماعی   نندهک شود: مصرف تعریف می

مصرف خود حساس بوده و از قدرت خرید خود برای 

کند. ازآنجاکه   ایجاد تغییر در جامعه استفاده می

ای که تحت تاثیر رهبری خیرخواهانه خرید   کننده مصرف

دهد، عالوه بر ارضای نیازهای شخصی  خود را انجام می

ز فکر  خود به بهبود شرایط اجتماعی در اثر خرید نی

ی حساس به   کننده توان او را مصرف کند، می می

 & Chienwattanasook)مسائل اجتماعی دانست

Onputtha, 2022) برخی از محققین پایان عصر انسان .

کنندگان نسبت به   اقتصادی را دلیل حساسیت مصرف

،  (Purwanto, 2022)اند مسائل اجتماعی دانسته

کنندگان امروز فراتر از مسائل کاربردی مانند  مصرف

عملکرد یا مزایای محصول و همچنین فراتر از مسائل 

شناختی مربوط به هویت یا تصویر  احساسی یا روان

ها در حال حرکت به سمت قله   کنند، آن برند فکر می

هرم مازلو و به دنبال رفع نیازهای خود شکوفایی خود  

. آنچه  (Jegham & Bouzaabia, 2022)هستند

کنند، شواهدی  وجو می کنندگان امروزی جست مصرف

برای اثبات حسن نیت برند است. به بیان ادبی اگر  

دانند برند چگونه احساس، فکر یا  کنندگان می مصرف

ه باید به آن پاسخ داد این کند، پس سؤال ک عمل می

کنندگان نسبت به رهبری   است که باورهای مصرف

موفقیت   (Thompson,2001)دوستانه، چیست؟. نوع

ها و مؤسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی،  تمام سازمان

انتفاعی یا غیرانتفاعی، دولتی یا غیردولتی تحت تاثیر 

ها، نیل  ترین آن عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم

 ,.Alvarez-Risco et al)وکار است به تعالی در کسب

های مشتریان،  . اعتقاد بر این است که واکنش(2022

های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تاثیر   العمل عکس

قرار خواهد داد. چنانچه انتظارات کمتر از کیفیت 

مشتری واکنش منفی خواهد  واقعی محصول باشد،  

که این انتظارات، برابر باکیفیت واقعی   داد. درصورتی

های مثبت   محصول یا خدمت باشد، مشتری واکنش
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ها تحت تاثیر عوامل   دهد. این واکنش نشان می

توان این  مختلفی قرار دارند. یکی از مواردی که می

های مثبت را به وجود آورد، اقدامات اجتماعی  واکنش

باشد. امروزه افراد برای رفع   ازمان یا شرکت میآن س

نیازهای خیر خواهی خود تنها به دنبال نیازهای مادی 

خود نیستند و حتی با داشتن درآمد های گذاف در  

کنند.  کسب و کارهای خود احساسی کسب سود نمی

اسالمی در جوامع  عالوه بر این با توجه به وجود فرهنگ

ی تر در میان افراد و اسالمی این موضوع بسیار جد

 ها مشهود است. رفتار آن

دوستانه یک شیوه نوین رهبری است که بر  رهبری نوع

شود درصدی از   اساس آن بنگاه اقتصادی متعهد می

صورت مستقیم  فروش محصوالت )خدمات( خود را به

 Abdillah)یا غیرمستقیم به یک امر خیر اختصاص دهد

et al., 2020)دوستانه در حقیقت تعهد یک  . رهبری نوع

بنگاه اقتصادی به مشارکت یا تخصیص بخشی از  

درآمد حاصل از فروش به یک امر خیر بوده و اغلب در  

شده، برای یک محصول خاص و با یک  مزمان اعال  مدت

گیرد. در این شیوه رهبری   امر خیر مشخص می

معموالً بنگاه اقتصادی با یک سازمان خیریه مشارکت 

نموده که هدف از آن افزایش فروش برای یک محصول 

خاص و همچنین تأمین نیاز مالی یک امر خیر 

. بدیهی است (Salas-Vallina & Alegre, 2018)است

های اقتصادی را در رابطه با   خریداران ایرانی، بنگاه

محیطی مسئول دانسته و   مسائل اجتماعی و زیست

اند   گونه مسائل آماده ها به این در قبال پاسخگویی آن

ها را تشویق کنند. با  تا با استفاده از قدرت خرید خود آن

دوستانه  شود رهبری نوع توضیحات باال مشخص می

های  یک استراتژی نوین بازاریابی است که صرفاً بهروش

جاری و مرسوم جهت کسب مزیت رقابتی اکتفا نکرده و  

گر دوستی و دی تری همچون حس نوع عوامل پیچیده

دوستانه   طلبد.درواقع رهبری نوع خواهی را به یاری می

مندی   کند که عالقه در شرایطی رشد می

ها  کنندگان به مسئولیت اجتماعی سازمان مصرف

در سبک   (Bahrami & Harandi, 2019)افزایش یابد

های  زندگی دینی، انتظارات ذینفعان در باب فعالیت

ی شرکت، قدری متفاوت است. در  بشردوستانه

عنوان یکی از عوامل  دوستی بههای دینی، نوع آموزه

مومی  همبستگی اجتماعی و مشارکت ع کننده تقویت

عنوان   در سطح نظری و عملی ذکر شده است. اسالم به

ها در زندگی دنیوی و   دینی که هدفش فراتر بردن انسان

ها در آخرت است، از این   درنتیجه سعادتمندی آن

موضوع غافل نبوده و توجه زیادی به روابط اجتماعی 

بشر حتی در زمینه کسب کار افراد کرده است. در این  

های تجربی و مطالعاتی در  تلفیق یافته مطالعه اوال، با

زمینه اقدامات بشردوستانه و علوم قرآنی، ابعاد 

وکار، از دید قرآن استخراج  دوستانه در کسب رهبری نوع

شوند. ثانیاً، برای  های جدیدی طراحی و ارائه می و سازه

های صدر الذکر، با مرور جامع بر  گیری سازه اندازه

کننده، این سازه   مصرفادبیات مربوط به رفتار  

سازی مجدد شده و مقیاس جدیدی برای  مفهوم

شود.  نهایتاً، با انجام یک   گیری آن، طراحی می اندازه

دوستانه   طرح شبه تجربی، پیامدهای ابعاد رهبری نوع

وکار اسالمی موردبررسی قرار خواهد گرفت.  در کسب

لذا با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش به  

ل پاسخ برای این جمله هستیم؛ رهبری نوع  دنبا

کار اسالمی به چه شکل است و چه   و دوستانه در کسب

 شود؟ مولفه هایی را شامل می

 دوستانه شده در باب رهبری نوع های خارجی انجام . مروری بر پژوهش1جدول

 نویسندگان موضوع نتایج  –شناسی  روش

سازی و عملیاتی کردن "رهبری   مفهوم

 های دولتی دوستانه" در مدیریت سازمان نوع

مفهوم سازی رهبرب نوع دوستانه با پنج مقوله 

هنجار اجتماعی و تابوها رفتارهای ناشایست 

اجتماعی، حقوق انسانی و رفتارهای ناشایست  

 فردی

طراحی مدل رهبری  

نوع دوستانه در 

مدیریت سازمان  

 دولتی

)امیرحصاری و 

(1398همکاران،   

رویکرد پس رویدادی و طرح آن از نوع   بنیادی با

 شبه تجربی

فعالیت های بشردوستانه بر نوآوری شرکت تأثیر 

مثبت و معنی داری دارد. هم چنین، تأثیر فعالیت 

های بشردوستانه بر نوآوری در شرکت های با  

نامتقارنی اطالعات باال نسبت به شرکت های با  

ه  نامتقارنی اطالعات پایین، بیشتر است. نتیج

گیری: فعالیت های بشردوستانه برای کاهش 

تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و هم چنین 

ایجاد بینشی نو در راستای تولید کاالها و 

محصوالت جدید الگوی مناسبی است. به طور 

خاص، کمک های اهدایی مستقیم شرکت ها به  

فعالیت های 

بشردوستانه و  

نوآوری شرکت ها در  

شرایط نامتقارنی 

 اطالعات

)تقی زاده خانقاه و  

(1398بادآورنهندی،   
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دانشگاه ها، نهادهای پژوهشی و مؤسسات خیریه 

کاالها و محصوالت جدید می  موجب شکل گیری  

شود و در نتیجه، هر گونه تضاد منافع بین مدیران 

 و سهامداران را کاهش می دهد.

تحلیل محتوای کیفی متون اسالمی به روش 

 استقرایی

اسالمی کسب وکار پایدار در برگیرنده ی الگوی 

( 3( زیست محیطی، 2( اقتصادی، 1هفت بعد: 

(  6( مدیریت و رهبری، 5( کار و تولید، 4اجتماعی، 

 ( پیشرفت و تعالی است7سرمایه انسانی و 

الگوی اسالمی کسب 

 و کار پایدار

)کاشانی پور و 

(1398همکگاران،   

یگران،  مسئولیت اجتماعی یعنی کمک کردن به د

 ها داشته باشی. بدون آنکه انتظاری از آن

شود که یک  انگیزش بشردوستانه زمانی فعال می

کنندگان دیگر در   کننده بخواهد به مصرف مصرف

گیری کمک کند. فرایند تصمیم  

Altruistic EWOM 

Marketing: more 

than an alternative 

to monetary 

incentives 

 

(Reimer & 

Benkenstein, 

2016) 

 

 

کار بشردوستانه ناشی از یک اختیار اخالقی است 

برای بیان کردن عالیق شخصی وزندگی کردن برای  

 دیگران.

Can brands really 

be altruistic? 

(Morrongiello et 

al., 2017) 

 

از روی اجرای اقدامات برای کاهش فقر همیشه 

اقدامات بشردوستانه نیست، اما از محاسبات 

اقتصادی و اقدامات اقتصادی برای کاهش فقر، 

دهد. بهتر جواب می  

Between altruistic 

and market: An 

Economist’s view 

of the fight against 

poverty 

 

(Berthélemy, 

2012) 

منظور از کارهای بشردوستانه، رسیدن به رضایت  

درونی نیست. بلکه تمایل به انجام دادن کاری 

است که توجه کردن به عالیق دیگران بدون احتیاج  

 داشتن به انگیزش درونی.

Altruism in 

Experiments 

(Andreoni et al., 

2010) 

مشتریان به سمت ها برای ترغیب  تمایل شرکت

خرید و مصرف کاالهایی که در حدی از فروش 

ها برای اقدامات بشردوستانه صرف خواهد شد. آن  

The profit 

implications of 

altruistic versus 

egoistic 

orientations for 

business to 

business exchange 

 

(Hill & Watkins, 

2009) 

های جدید  جای اینکه دنبال تکنیک ها به سازمان

رهبری باشند، به سراغ شناخت رفتار و عوامل 

کنندگان) به کمک اقدامات  ی مصرف برانگیزاننده

(بشردوستانه  

Altruism and 

vaccination 

intentions: 

Evidence from 

behavioral 

experiments 

(Cucciniello et al., 

2022) 

 

 

 

 روش تحقیق

روش تحقیق پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از  

کمی)آمیخته( است که در فاز -منظر ماهیت، کیفی

اول، به ارائه مدل و در فاز دوم به ارزیابی آماری آن 

آوری  پرداخته شده است. در فاز کیفی، ابزار جمع

های  اساتید شاغل در حوزهاطالعات شامل مصاحبه با 

نفر تا رسیدن    12علمیه استان آذربایجان غربی به تعداد 

گیری به صورت   به حد اشباع دادگان، بود که نمونه

قضاوتی و با تکنیک تحلیل محتوای پنهان انجام  

گردید. همچنین جهت کدگذاری اولیه و تشخیص اولین  

به   مفاهیم در این حوزه، از تحلیل اسنادی با مراجعه

قرآن کریم، استفاده گردید. در فاز کمی، نیز با توجه به 

هزار نفره طالب استان آذربایجان    3جامعه آماری 

نفر به    340شرقی، با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

ساخته به   عنوان نمونه آماری و پرسشنامه محقق

ها توزیع گردید. همچنین   صورت دردسترس در بین آن

ها در این بخش نیز با  لیل دادهوتح شیوه تجزیه

افزار  استفاده از تکنیک معادالت ساختاری و با نرم

اس نسخه دوم، انجام گردیده است. برای   ال پی اسمارت 

سنجش برازش اطالعات در بخش کیفی، از چهار معیار  

قابلیت اعتمادپذیری و اتکاپذیری و عمومیت و  

، ارائه  2دول پذیری استفاده گردید که نتایج آن در ج فهم

ها در  شده است. همچنین برای سنجش برازش داده

بخش کمی، از آزمون روایی محتوا)تائید خبرگان(، روایی  

همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده گردید  

 .، ارائه گردید5ها، در جدول  که نتایج آن

 

 خش کیفی.  معیارهای برازش اطالعات در ب2جدول

 شرح و نتیجه معیارها

دهد نتایج حاصل از تحقیق تا چه حد   اعتمادپذیری: میزانی که نشان می

 های تحقیق است. نماینده داده
 وکارها و ارزیابی نتایج تحقیق های کسب مرور در صفحات و رسانه

ها به زمان و مکان ثبات و  فرد بودن یافته اتکاپذیری: میزان منحصربه

 بیان صورت گرفته است. پایداری در
 ها  دیده شد. آوری اطالعات و آنچه در مشاهدات از داده جمع

ها، ابعاد مختلف پدیده  دهد یافته عمومیت: میزانی که نشان می

 اند. داده موردبررسی را در خود جای

هد. انجام کا ها که از پیچیدگی پدیده می ها در دوره اول و اختصاص زمان کافی به آن عمیق بودن مشاهده

 مصاحبه با خبرگان و کارشناسان ، درمجموع باعث شناسایی ابعاد متعدد شد

دهد نتایج حاصل از تحقیق تا چه حد   پذیری: میزانی که نشان می فهم

 شوندگان است. ای از جهان واقعی مصاحبه نماینده

فهم بوده  ها قابل تحقیق برای آنهای  شده و نتیجه این شد که یافته ها در اختیار کارشناسان گذاشته یافته

 است.
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،کدگذاری اولیه مبنی بر آیات و احادیث مربوط 3در جدول های تحقیق یافته

 دوستی ارائه شده است. دوستی و رهبری نوع به نوع

 دوستی  . کدگذاری آیات و احادیث مربوط به نوع3جدول

 کد اولیه منبع آیه، حدیث

 عدل و احسان 90نحل، آيه  .دهد خداوند به عدل و احسان فرمان مي

 شما به كه است خدا خشنودي براي ما. "دهند و به ]پاس[ دوستي ]خدا[ بينوا و يتيم و اسير را خوراك مي

 .خواهيم نمي شما از سپاسي و پاداش و خورانيم مي
 8 - 9انسان، آيه 

کمک کردن به 

 افراد نیازمند

 27،ص 4الكافي، ج  خواه را دوست دارد. خداوند كمك به اندوهگين و یاری
کمک کردن به 

 افراد نیازمند

 5955غررالحكم و دررالكلم  ح  آنکه به بندگان خدا نيكي كند و براي آخرت خود زاد و توشه برگيرد. خوشا به حال
کمک کردن به  

 دیگران

 سرپرستی ایتام 248ص   42بحار األنوار، ج  .كند خداوند، در برابر، بهشت را بر او واجب مي شود، نياز هر كس يتيمي را سرپرستي كند تا بي

 .7209غررالحكم و دررالكلم ح  .شوي مي ياري كني، گونه كه ياري مي آن
کمک کردن به  

 دیگران

 .413، ص 12مستدرك الوسائل، ج  .سازد دور مي  هر مؤمني كه گرفتاري مؤمني را برطرف كند، خداوند هفتاد گرفتاري دنيا و آخرت را از وي

برطرف کردن  

گرفتاری افراد 

 نیازمند

 .376تحف العقول، ص  دنيا و گذران زندگي، ياري رساند.  تنگدستي در را، فقيري مؤمن كه است كسي خداوند، نزد مؤمن ترين محبوب
کمک کردن به 

 افراد نیازمند

 322، ص 74بحار األنوار، ج  که مؤمن در پي ياري برادر خويش است. وقتیخداوند در پي ياري مؤمن است، تا 
رساندن به   یاری

 دیگران

با يكديگر پيوند داشته باشيد و به هم نيكي كنيد، و با يكديگر مهربان باشيد و همچنان كه خداوند به شما  

 دستور داده است، برادراني نيكوكار باشيد.
 175، ص 2الكافي، ج 

 نیکی کردن

 مهربان بودن

 برآوردن نیازها 197،ص 2الكافي، ج  .اند اينان ايمني يافتگان روز قيامت ؛ كوشند خداوند در زمين بندگاني دارد كه براي برآوردن نيازهاي مردم مي

 کد اولیه منبع آیه، حدیث

 هزینه تأمین براى) توانند  نمى و اند،  فرومانده خدا راه در که است نیازمندانى( از دسته) آن براى(  )این صدقات

 سیمایشان از را ها آن. پندارد  مى توانگر را آنان ، اطالع  بى فرد ، دارى شّدت خویشتن  از. کنند سفر زمین در(  زندگى

 . است آگاه آن از خدا قطعاً  کنید، انفاق(  آنان به) مالى هر و. خواهند  نمى مردم از(  چیزى) اصرار، با.  شناسى  مى

 273آیه بقره، 

 انفاق

کمک کردن به 

 افراد نیازمند

بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و هر که روزى او تنگ باشد باید ازآنچه خدا به او داده خرج کند خدا 

 .کند  مى فراهم آسانى دشوارى از پس زودى به خدا کند  کس را جز ]به قدر[ آنچه به او داده است تکلیف نمى هیچ
 انفاق 7یه طالق، آ

 از[ را آنان] و خورند  مى ناروا به را مردم اموال راهبان و یهود دانشمندان از بسیارى اید  اى کسانى که ایمان آورده

 عذابى از را ایشان کنند  نمى هزینه خدا راه در را آن و کنند  مى گنجینه را سیم و زر که کسانی و دارند بازمی خدا راه

 .ده خبر دردناک

 انفاق 34آیه توبه، 

گوید: از امام صادق)ع( شنیدم که فرمودند: هرکس  آور است. ابان بن تغلب می امام صادق )ع(: حقیقتاً بهت

آمرزد و   نویسد و شش هزار گناه از او می خانه خدا را طواف کند، خداوند عزوجل شش هزار حسنه برای او می

َقَضاُء »سپس فرمودند:  سازد. از او برآورده میفرماید و شش هزار حاجت  شش هزار درجه به وی عطا می

گشایی از کار یک مؤمن، ده برابر این طواف   َحاَجِة اْلُمْؤِمِن أَْفَضُل ِمْن َطَواٍف َو َطَواٍف َحتَّى َعدَّ َعْشراً؛ گره

 .فضیلت دارد

 

 مرحوم کلینی، کتاب شریف کافی
گره گشایی از  

 کار دیگران

کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند؛ که در هر خوشه،  درراه خدا انفاق میکسانی که اموال خود را  

کند؛ و لطف خدا   یک صد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای هر کس بخواهد و شایسته باشد(، دو یا چند برابر می

 گسترده، و او به همه چیز داناست.

 انفاق 1448؛ طرح بزرگ قرآنی 417: ص ،1 تفسير نور، ج

 2مائده، آیه  «.واجب است که در کارهاى خیر به یکدیگر کمک کنید
کمک کردن به  

 دیگران

جَ  َمن»: فرمودند السالم  امام رضا علیه جَ  ُمؤِمنٍ  عن َفرَّ  مـؤمنى كار از گره هركـه ؛«.الِقیاَمةِ  یوَم  َقلبهِ  عن  الّله َفرَّ

 بگشاید او دل از غم گره قیامت روز در خـداوند بـگشاید،
 270منتخب میزان الحكمة، ص 

گره گشایی از  

 کار دیگران

ه َعنُه َوُهو یقِدُر عَلیَه فقد خانَُه.  یكَرُههُ  أمرٍ  َعلى أخاهُ  رأى َمن»: السالم  ( امام صادق علیه ؛ هر كه برادر «َفلم یُردَّ

 خیانت او به گمان  نكند، بى  خود را گرفتار امرى ناخوشایند ببیند و بتواند آن را از او برطرف سازد و چنین

 .است  ورزیده

؛ منتخب میزان الحكمة،  65، ص 75بحار األنوار، ج 

 14ص 

گره گشایی از  

 کار دیگران

 کد اولیه منبع آیه، حدیث

ُجلَ  إنّ »: السالم  امام صادق علیه گره گشایی از   270منتخب میزان الحكمة، ص  َلها یِجدَ  فال َعنها یستَغنِی أن َمخاَفةَ  بَقضائها َفاُباِدرُ  الحاَجةَ  َلیسأُلنی الرَّ
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 کد اولیه منبع آیه، حدیث

كار از كار   ترسم  مى زیرا شتابم،  مى او نیاز رفع در كند، دراز من سوى نیاز دست مردى هرگاه ؛«.جاَءتْهُ  إذا َموِقعا

 بگذرد و اقدام من در كمك به او دیگر به كارش نیاید.

 کار دیگران

ترین کار در نگاه  داشتنی سودمندترین آنان برای مردم است؛ دوستترین مردم در نظر خدای متعال،   محبوب

چشانی؛ مثالً او را از دشواری و تنگنایی نجات دهی،  خداوند، شادی و شعفی است که به درون مسلمانی می

ده  اش را بپردازی یا او را از گرسنگی نجات دهی؛ سوگند به خدا اگر با دوستی همراه شوم تا نیازش را برآور  بدهی

اش را مهار کند،  تر است! هر کس خشم کنم، در نظرم از یک ماه اعتکاف در این مسجد ارزشمندتر و دلچسب

را فرو خوَرد خداوند به  دارد؛ هر کس در عین توانایی انتقام و تخلیه خشم خویش، آن  خداوند آبرویش را پاس می

هد کرد؛ هر کس برادرش را برای رفع یک مشکل خاطر این کار، در روز قیامت درونش را از خوشنودی لبریز خوا

گمان  های او را استوار خواهد کرد؛ بی لغزد، گام ها )بر پل صراط( می همراهی کند، خدای متعال در روزی که گام

 سازد کند، رفتار را تباه می بد اخالقی، به سان سرکه که عسل را فاسد می

( 6026، رقم 6/139أخرجه الطبرانی فی األوسط )

، وفى الصغیر (13646، رقم 12/453وفى الکبیر )

( ابن أبى الدنیا فی کتاب قضاء 861، رقم 2/106)

قال األلبانی) حسن ( ( 36، رقم 47الحوائج )ص 

 فی صحیح الجامع(  176انظر حدیث رقم : 

نجات دادن 

افراد از  

دشواری، 

 تنگدستی

 

پرداخت بدهی 

 افراد نیازمند

 

 

برطرف کردن  

گرسنگی فرد  

 زمندنیا

بخشد مگر از  گذاری که چیزی نمی گوید: منت سه نوع افراد هستند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمی

پوشد و کمک   که متکّبرانه لباس بلند می فروشد و آن ای که کاالیش را با سوگند ناحق می روی منت؛ فروشنده

خیرو جمع توشه به حساب آوریم، نه تبدیل به به دیگران را باید سببی برای خشنودی یزدان و فرصتی برای 

تهدید و در مجالس و نزد عموم که من بودم که برای او این کار را انجام دادم که باعث منت و خشم پروردگار  

ها کمکی شده، شود. در فرهنگ غنی تعامالت دینی، حتی اگر   شود و باعث آزرده خاطر شدن کسانی که به آن

 نهادن و قطع کمک در دین داده نشده است. اگر ناسپاس هم باشد مجوز منت فردی که به او کمکی شده

 َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ُمْسِهرٍ 

نهی کردن افراد 

 از :

پوشیدن لباس 

 متکبرانه

 

منت گذاشتن  

 بر دیگران

 

سوگند دروغ  

فروشنده در  

 فروش کاال

خداوند فرموده است كه مردم عيال من هستند   :از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه فرمود

تر باشد وبراى برآوردن حاجات آنها تالش بيشترى   ترين مردم نزد من كسى است كه با مردم مهربان ومحبوب

 كند

 10، ح 199، ص 2كافى، ج 

 مهربان بودن

برآوردن حاجات  

 دیگران

مسلمان را از آزاد كردن هزار برده وفرستادن هزار امام صادق )ع(: راه رفتن در مسير برآورده كردن حاجت برادر 

 دارم رزمنده با اسباب وآالت نظامى به ميدان جنگ بيشتر دوست مى

 4، ح 197، ص 2كافى، ج 

 

برآورده کردن 

 حاجات دیگران

 کد اولیه منبع آیه، حدیث

آزاد كردن هزار بنده برآوردن حاجت مؤمن از »از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه فرمود: 

 وفرستادن هزار اسب براى جهاد در راه خدا بهتر است.
 3، ح 193همان، ص 

برآوردن حاجات  

 دیگران

جا آوردن از آزاد كردن هفتاد بنده بهتر  يك حج به»خوانيم كه امام باقر عليه السالم فرمود:  در روايتى معتبر مى

اى كه بدن آنها را بپوشاند وآنها را سير كند وآبروى آنها را  گونهاست. وپرداختن هزينه يك خانواده مسلمان به  

 حفظ كند، از هفتاد حج بهتر است.

 13، ح 170ثواب األعمال، ص 
کمک کردن به  

 دیگران

هر كس هفت شوط )دور( بر ِگرد خانه كعبه طواف    :از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه فرمود

كند وشش هزار درجه بر   نويسد واز او شش هزار گناه محو مى او شش هزار حسنه مىكند، خداوند متعال براى 

كند. )ولى( برآورده كردن حاجت مؤمن از ده طواف بهتر  افزايد وشش هزار حاجتش را برآورده مى درجاتش مى

 .است

 .6، ح 194، ص 2كافى، ج 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

انجام دادن خواست شخص باايمانى حركت كند، خداوند به دو فرشته امام صادق )ع(: هنگامى كه كسى براى 

 دهد كه از راست وچپ برايش استغفار كرده ودعا كنند كه حاجتش برآورده شود. مأمورّيت مى

 .10، ح 195، ص 2كافى، ج 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

بردارد، ده حسنه براى او نويسند وده  امام صادق )ع(: هر مؤمنى در مسير برآوردن حاجت برادر مؤمن خود قدم 

گناه از گناهانش محو كنند وده درجه در بهشت بر درجاتش بيفزايند واين كار برابر با آزاد كردن ده برده وبهتر از 

 يك ماه اعتكاف در مسجدالحرام است.

 1، ح196کافی، ص 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

مود: هر كس براى برآوردن حاجت برادر مسلمانش قدم بردارد، از امام باقر عليه السالم روايت شده است كه فر 

كند كه بر او سايه بيفكنند وبه هر قدمى برايش حسنه بنويسند  خداوند هفتاد وپنج هزار فرشته را مأمور مى

وگناه او را محو سازند ودرجاتش را باال ببرند وچون از كار او فارغ شود ومشكلش را حل كند، ثواب حج وعمره را  

 در نامه عملش بنويسند.

 3، ح197کافی، ص 
برآوردن حاجت  

 دیگران

امام صادق )ع(: هر كس يك حاجت برادر مؤمن خود را برآوَرد، خداوند در قيامت صد هزار حاجت وى را برآورده  

كند كه يكى از آنها بهشت است ودو ديگر آنكه خويشان وآشنايان خود را وارد بهشت كند به شرط آنكه ناصبى  

 نباشد.

 1، ح 192و 3، ص 2كافى، ج 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

 کد اولیه منبع آیه، حدیث

برآوردن حاجت   .2، ح 197، ص 2كافى، ج خداوند بندگانى دارد كه براى برآوردن حاجت مردم تالش »از امام رضا عليه السالم روايت شده است كه فرمود: 
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 کد اولیه منبع آیه، حدیث

در روز قيامت دل او را شاد كنند، آنها در روز قيامت در امان هستند وهر كس دل مؤمنى را شاد كند، خداوند   مى

 كند. مى

 دیگران 

هر كس براى جلب رضاى خدا، در راه برآوردن حاجت »از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه فرمود: 

خويشاوندان نويسد كه به سبب آن  برادر مسلمان خود گام بردارد، خداوند برايش يك ميليون حسنه مى

شود: وارد جهنّم   آمرزد. ودر قيامت به او خطاب مى وآشنايان وهمسايگان وهر كس را كه به او نيكى كرده، مى

بيت   شو وهر كه را كه در دنيا به تو نيكى كرده، از جهنّم بيرون آور ووارد بهشت كن، مگر كسانى كه دشمن اهل

 پيامبر باشند

 6کافی، ح 
برآوردن حاجت  

 دیگران

مام صادق )ع(: هر كس به هنگام سختى ومشكالت به فرياد برادر مؤمن غمگين مضطّر خود برسد واندوهش ا

دهد، يكى از آنها را در دنيا  را برطرف وحاجتش را روا كند، خداوند متعال هفتاد ودو رحمت به وى اختصاص مى

ترس ومشكالت روز قيامت وى ذخيره  شود وبقّيه را براى دهد كه كارهاى دنياى او با آن انجام مى به او مى

 كند. مى

؛ االختصاص، ص 1، ح 199، ص 2كافى، ج 

250. 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

برطرف کردن 

 اندوه دیگران

هاى آخرت او را بردارد وهنگامى كه از قبر بيرون  امام صادق )ع(: هر كس غمى از دل مؤمنى بردارد، خداوند غم

هاى بهشت سير كند. وهر   كس به مؤمنى غذا دهد، خداوند او را از ميوهآيد دلش مطمئن وشاد باشد. وهر  

 نخورده بهشت سيراب سازد. كس به مؤمنى آب دهد،خداونداوراازشراب )طهور(دست

 ، ح199، ص 2كافى، ج 

برآوردن حاجت  

 دیگران

برطرف کردن 

 اندوه دیگران

هر كس غمى از مؤمنى بردارد، خداوند حاجت دنيا وآخرت او را برآورده    :امام صادق )ع(: در حديثى ديگر فرمود

هاى دنيا وآخرت او را بپوشاند. وتا مؤمن در  سازد. وهر كه عيب مؤمنى را بپوشاند، خداوند هفتاد عيب از عيب

 حال يارى برادر مؤمن است خداوند ياور اوست.

 .5، ح 200، ص 2كافى، ج 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

ف کردن برطر 

 اندوه دیگران

ازامام کاظم عليه السالم روايت شده است كه فرمود: خداوند متعال در روز قيامت، سايبانى قرار داده كه 

گيرد، مگر پيامبر يا وصّى پيامبر يا مؤمنى كه برده مؤمنى را آزاد، يا مؤمنى را داماد،  كس در زير آن قرار نمى هيچ

 يا صاحب خانه كرده باشد.

 .1171، ح 231سناد، ص قرب ال 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

 کد اولیه منبع آیه، حدیث      

از امام کاظم عليه السالم روايت شده است كه فرمود: در قيامت سه گروه در سايه عرش الهى هستند؛ روزى  

به او بدهد،   اى جز سايه عرش پروردگار نباشد: كسى كه برادر مسلمان خود را زن دهد، كسى كه خادمى كه سايه

 كسى كه راز او را پنهان كند.

، ص 74؛ بحاراألنوار، ج 137، ح 151، ص 1خصال، ج 

 .2، ح 356

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

هر مسلمانى كه حاجت مسلمانى را برآورده كند، »از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه فرمود: 

 شوم. است وبراى تو به غير از بهشت راضى نمىگويد: ثواب تو بر من  خداوند متعال به وى مى

 .223؛ ثواب األعمال، ص 7، ح 194، ص 2كافى، ج 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

از امام باقر عليه السالم روايت شده است كه فرمود: مؤمنى كه برادر مؤمنش حاجتى نزد وى آوَرد وقادر بر 

خداوند به خاطر اين غم )وهمدلى( بهشت را بر او برآوردن حاجت او نباشد وبراى مشكل وى غمگين شود، 

 كند. واجب مى

 .14، ح 196، ص 2كافى، ج 

 

برآوردن حاجت  

 دیگران

و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می فرستید، نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید 

 یافت.
 20سوره مزمل آیه 

نیکی کردن به  

 دیگران

 آشكار و پنهان در ایم آنچه به آنها روزى داده از و دارند، مى پا بر را نماز و كنند،  كسانى كه كتاب الهى را تالوت مى

 .نیست آن در كساد و فساد و نابودى كه دارند تجارتى امید آنها كنند،  مى انفاق
 انفاق 29سوره فاطر آیه 

 انفاق 272سوره بقره آیه   ... كند منافع انفاق به خود شما بازگشت مى ...

 سازد،  مى( محدود و) تنگ بخواهد كس هر براى و دهد  بگو: پروردگارم روزى را براى هر كس بخواهد توسعه مى

  . است دهندگان روزى بهترین او و كند  مى پر را آن جاى كنید انفاق( او راه در) را چیزى هر و
 انفاق 39سوره سبا آیه 

 برویاند خوشه هفت که است اى دانه همانند کنند  مى انفاق خدا راه در را خود اموال که کسانى(  َمثَل )صدقات

 خداوند و کند، مى برابر چند( را آن) بخواهد که کس هر براى خداوند و باشد؛ دانه صد اى خوشه هر در که

 . داناست گشایشگر

 انفاق 261سوره بقره آیه 

آورد پس در نیکی کردن بر یکدیگرسبقت گیرید هر جا که باشید خدا   می هر کسی را جانبی است که بدان روی

  آورد، که او بر هر کاری تواناست.  شما را گرد می
 انفاق 148سوره بقره آیه 

 

 بندی مقوله

طور که در بخش قبل بیان شد، در این مرحله   همان

کدگذار یا تعدادی کد اولیه را تحت چتر یک نام جدید 

گیرد و یا در بین کدهای اولیه،   عنوان مقوله در نظر می به

ی انتزاع باالتر برخوردار  کدهایی هستند که از درجه

پذیرتر را در ذیل  اند و کدهای عملیاتی یا مشاهده بوده

نظر با  پذیرند. محقق با تبادل عنوان مقوله می خود به

استاد راهنما و مشاور مقوالت اصلی و فرعی احتمالی 

  نماید.  ایجاد می 4صورت جدول  خود را به
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 دوستی در فرایند کدگذاری محوری های نوع .  استخراج مقوله4جدول 

 کدهای اولیه اسناد

طور منطقی  شده و به کنیم تا از این حالت خارج کند، کمک می کاال نیاز ندارد و تنها برای کاهش تنش آن را خریداری می  اگر تشخیص دادیم مشتری به

 تصمیم بگیرد.
 مصرف اجباری

این احساس به او   دهیم، اگر ببینیم مشتری محصول ما را درک نکرده است، برای رفع ما آخرین اطالعات مربوط به محصول را در اختیار مشتریان قرار می

 کمک خواهیم کرد.
 ناآگاهی

های  ها کاال یا خدمات را به بهای بیش از نرخ اند، اگر ببینیم واسطه شده های تعیین های ما موظف به عرضه کاال یا خدمات با توجه به بهای نرخ واسطه

 ها برخورد خواهیم کرد. فروشند با آن الحساب یا قطعی می طور علی شده به تعیین
 فروشی گران

 فروشی کم کنند. ها برخورد می کنند با آن فروشی می ها اقدام به کم اگر شرکت تشخیص دهد که واسطه

کننده و  شود، برای کاهش و حذف این رفتار اقدامات آگاه اگر شرکت تشخیص دهد در فرایند خرید مشتری، به زنان از نظر جسمی و روانی آسیبی وارد می

 دهد را انجام میی الزم  پیشگیرانه
 خشنونت علیه زنان

 ها  تهمتی خواهند زد. کنند و نه به آن ها را قضاوت می دهیم که پرسنل فروش ما در فرایند خرید نه آن ما این اطمینان را به مشتریان می
تهمت زدن، قضاوت کردن  

 دیگران

و همچنین احترام گذاشتن به حقوق و آزادی اندیشه و استقالل زنان  های شرکت همواره در جهت مساوات و حقوق برابر تمام افراد جامعه فعالیت

 است.

احترام گذاشتن به جایگاه 

 زنان در جامعه

دانند، هدف شرکت کمک کردن به مشتریان برای از بین بردن این رذایل اخالقی   ها به خاطر داشتن کمالی از کماالت خود را بزرگ و برتر می برخی از انسان

 ویژه در حوزه اعتقادات و اخالق است. فردی و اجتماعی بهدر زندگی  

 غرور و خودپسندی

 

کند احترام  ها تحمیل می های مختلف )مثل نوع لباس پوشیدن(، جامعه بر آن دهیم که به بایدها و نبایدهایی که در زمینه ما به مشتریان خود آموزش می

 بگذارد.
 هنجارهای اجتماعی

 کند. زیست که مضر یا نامطلوب باشد، ایجاد نمی گونه تغییر یا اختاللی در محیط دهیم که محصوالت ما هیچ تضمین میما به مشتریان خود 
نابود کردن و تخریب 

 زیست محیط

تر است، با این  و مطلوب ها قوانین و مقرراتی وجود ندارد ولی جامعه از ما انتظار دارد و برای جامعه مفیدتر دهیم که در باب آن ما اقداماتی را انجام می

 کنیم. شاد می هایمان را دل عمل مشتری
 مسئولیت اخالقی

 آداب اجتماعی های اجتماعی و اخالقی مشتریان در جامعه را بهبود و اصالح کند. شرکت در تالش است تا ارزش

 رفتارهای ناعادالنه داشته باشیم.ما در تالشیم تا با ارائه محصوالتمان در تقلیل رفتارهای ناعادالنه در جامعه نقشی  

گسیختگی نظام  جویی را که منجر به از بین رفتن محبت و از دست دادن دوستان و ازهم کنیم تا رفتارهای ناشایست مانند عیب ما به مشتریان کمک می

 شود، از میان برداریم. ی اجتماع می و شیرازه
 جویی عیب

 مصرف اعتیادی تر خریداری کند. کنیم تا محصول را راحت فیزیولوژیکی یا روانی پیداکرده است، کمک میاگر ببینیم مشتری به محصول وابستگی  

شود، برای   ها آسیبی وارد می شود و از نظر روانی به آن های مشتریان بیشتر می اگر شرکت تشخیص دهد در فرایند خرید مشتری، فشارها و ناراحتی

 دهد. ی الزم را انجام می کننده و پیشگیرانه اهکاهش و حذف این رفتار اقدامات آگ
 دنیاپرستی

 پذیری عدم مسئولیت شان را باال ببریم های اجتماعی ما با ارائه محصوالتمان در تالشیم تا آگاهی مشتریان نسبت به مسئولیت

 آمیز باشد. ی حفظ آرامش و رفتارهای مسالمت پایهشرکت در تالش است تا برای حفظ وحدت و یکپارچگی در جامعه، محصوالتی را تولید کند که بر 
نکوهش و مزمت و آزار و 

 اذیت

ی  کننده گیرند، برای کاهش و حذف این رفتار اقدامات آگاه اگر شرکت تشخیص دهد در فرایند خرید مشتری، مشتریان مورد آزار و اذیت، تمسخر و قرار می

 دهد. الزم را انجام می
 تمسخر

 افشای اسرار داری آن کوشا خواهیم بود. دهیم که اسرار مگویی که در زندگی خود دارد، نزد ما محفوظ است و در نگه اطمینان را میما به مشتری این 

کند و در معرض هیچ  ها وارد نمی زیست و محل زندگی آن گونه آسیبی به محیط دهیم که محصوالت ما هیچ ما به مشتری این اطمینان خاطر را می

 مخصوصاً آلودگی صوتی قرار ندارد.آلودگی 
 ایجاد آلودگی صوتی

 بددهنی کنیم. مان منتقل می ما از برخورد پرسنل فروش خود با مشتری مطمئن هستیم و این اطمینان خاطر را به مشتری

 ها را ندارد. کنجکاوی در زندگی و رفتار خرید آنگذارد و قصد   ها کامالً احترام می دهد که به حریم زندگی آن شرکت این اطمینان خاطر به مشتریان را می
احترام نگذاشتن به حریم  

 دیگران

 تهدید کردن کنند. گیری می مشتریان شرکت در تمامی مراحل خرید آگاهانه و منطقی و بدون اعمال زور تصمیم

 آزاری کودک کنیم. گونه آسیبی به کودکان وارد نمی دهیم که هیچ مان می ما اطمینان خاطر به مشتری

 کدگذاری محوری

تا از قرار دادن مفاهیم غیر مرتبط در ذیل سرمنشأ آن  

 مفهوم جلوگیری نماید. 

محقق در پژوهش حاضر با بررسی ادبیات و توجه به  

ی کانونی که با خبرگان  کدها و مقوالت خویش و جلسه

رهبری  ی اصلی  برگزار نمود به این نتیجه رسید که مقوله

دوستانه و پنج مقوله هنجارهای اجتماعی، تابوها،  نوع

رفتارهای ناشایست اجتماعی، حقوق انسانی، رفتارهای  

مشاهده    5ها را جدول آید که آن ناشایست فردی پدید می

   کنیم. می
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 وکار اسالمی دوستانه در کسب های رهبری نوع . استخراج مؤلفه5جدول

 کدگذاری محوری ها مقوله هکدهای اولی

 قضاوت کردن دیگران

 هنجارهای اجتماعی

 دوستانه رهبری نوع

 وکار اسالمی در کسب

 احترام گذاشتن به جایگاه زنان در جامعه

 غرور و خودپسندی

 هنجارها

 زیست نابودی محیط

 اخالق

 تابوها

 مصرف اجباری

 ناآگاهی

 فروشی گران

 فروشی کم

 خشونت علیه زنان

 

رفتارهای ناشایست 

 اجتماعی

 رفتارهای اجتماعی

 رفتار ناعادالنه

 جویی عیب

 مصرف اعتیادی

 دنیاپرستی

 

 حقوق انسانی

 ناپذیری مسئولیت

 آزار رساندن به دیگران

 جویی عیب

 افشای اسرار

 حقوق بشر

 تهدید کردن رفتارهای ناشایست فردی

 آزاری کودک

 شده  های استخراج ها و آیتم آزمون آماری مؤلفه

در این مرحله و پس از انجام تحلیل عامل تأییدی با  

دوستانه   ی رهبری نوع ، سازه1افزار اسمارت پی ال اس نرم

شده در فرایند کیفی،   وکار اسالمی استخراج در کسب

پایایی قرارگرفته است. نتایج  مورد تست ابعاد، اعتبار و 

مدل بیرونی)ضرایب استاندارد(، بر اساس  

(، در خصوص  1398های رسولی و همکاران) دستورالعمل

، نشان  6و جدول  1نحوه سنجش روایی و پایایی در شکل 

داده شد. بر این اساس، بایستی آلفای کرونباخ باالتر از 

 5/0، باالتر از و روایی همگرا 7/0، پایایی ترکیبی باالتر 7/0

های  ها و گویه بدست آید تا روایی و پایایی مربوط به سازه

های بدست  آنان مورد تائید قرار بگیرد، بر اساس یافته

آمده، مقادیر همگی باالتر از مقادیر معیار است و روایی 

 گیرد. و پایایی مورد تائید قرار می

 
 تاندارد. مدل بیرونی اولیه در حالت تخمین ضرایب اس1شکل
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 AVE. مقادیر آلفای کرون باخ و پایایی اشتراکی و 6جدول

 ها مقوله AVE 7مقدار پایایی اشتراکی مقدار آلفای کرون باخ

 2هنجارهای اجتماعی 531/0 919/0 908/0

 3تابوها 655/0 865/0 893/0

 4رفتارهای ناشایست اجتماعی 695/0 902/0 889/0

 5حقوق انسانی 603/0 883/0 834/0

 6رفتارهای ناشایست فردی 647/0 847/0 863/0

در نهایت، پس از اعتماد از اعتباریافتن مقادیر بدست  

 ، مدل نهایی پژوهش ارائه گردید.:2آمده، در شکل 

 و کار اسالمی.رهبری نوع دوستانه در کسب 2شکل

 

   

 بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل رهبری نوع  

کار اسالمی است. بدیهی است که   و دوستانه در کسب

مطالعات فعلی در مورد مصرف، برای تفاوت احتمالی  

غربی  بین الگوی مصرف و سبک زندگی اسالمی و 

 .مناسب نیست

نتایج بدست آمده از این پژوهش در خصوص رهبری 

جلوگیری از رفتارهای ناشایست اجتماعی با پژوهش 

(Eluwole et al., 2022)   در یک راستا قرار دارد. همچنین

  (Ye et al., 2022)و  (Wang & Feng, 2022)های  پژوهش

دوستانه به  نیز بر این امر تاکید داشتند که رهبری نوع

عنوان یکی از مسائل مهم در مسئولیت پذیری اجتماعی 

و جذابیت برندهای مبتنی بر این بخش، مهم و مفید 

ن  های ای واقع شده است که عوامل بدست آمده در مدل

 ها نیز، با پژوهش حاضر تطبیق دارد. پژوهش

این مطالعه، با ایجاد سازه رهبری نوع دوستانه شروع  

شده است. سازه ی ارائه شده، جهت بهبود فهم مدیران 

از محیط کسب و کار اسالمی و رفتار مصرف کننده در  

فرایند خرید و فروش و همچنین برای دانشگاهیان و  

کار اسالمی مفید به نظر  سیاست گذاران حوزه کسب و  

می رسد. زیرا نگرش ها، باورها، ارزش ها، هنجارها و در  

کل الگوی شکل گیری ذینفعان کسب  و کار در جوامع 

اسالمی با جواع غربی متفاوت است.عالوه بر این، اکنون  

دیگر مانند گذشته عملکرد شرکت ها صرفا از دارایی های  

ای نامشهودی مشهود ناشی نمی شود بلکه، دارایی ه

چون تصویر ذهنی ذینفعان، نقش مهمی در دستیابی 

به عملکرد قابل قبول ایفا می کنند. شرکت ها بیش از  
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گذشته در ماموریت خود مدعی حفظ محیط زیست و 

ایجاد ارتباط مناسب با ذینعان می شوند تا مقبولیت 

اجتماعی کسب کنند حال، اگر ذینفعان در عمل خالف 

نند، تصویر ذهنی شرکت مخدوش و در این را مشاهده ک

بلند مدت در عملکرد شرکت انعکاس می یابد. بنابراین،  

چهارچوب جامع کدها در باب رهبری نوع دوستانه 

بهترین ابزار در دست مدیران ایرانی جهت دستیابی به 

اهداف است زیرا، ممکن است بعضی از کدها که مدل  

از نظر ذینفعان  های غیر بومی آن ها را ارائه می دهند، 

کسب و کار در ایران کامال نا مناسب شمرده شوند.  

فاکتورهای تعیین شده برای رهبری نوع دوستانه در این 

پژوهش، می تواند به مدیران اجرایی کمک کند تا 

اقداماتی که از دید ذینفعان مهم تر هستند را تشخیص 

 و بودجه و انرژی خود را روی این اقدامات متمرکز کنند.

ها و   اولین مقوله هنجارهای اجتماعی است. ارزش

سان روح جامعه است. رهبری نوع دوستانه   هنجارها به

نیز بایستی هنجارهای جامعه اسالمی در کسب و کار را 

بداند و آن را حفظ کند. مهم ترین هنجارهای اسالمی در  

کسب و کار که رهبران بازار باید مد نظر داشته باشند که  

شود مسائل محیط  تر به آن ها توجه میدر جامعه کم

زیستی، هنجارها، غرور و خود پسندی، احترام به زنان و  

قضاوت کردن زنان در جامعه است. تحقیقات نشان  

داده اند مصرف کننده ها به سازمان هایی که به محیط 

زیست اهمیت بیشتری می دهند گرایش دارند. این  

( که در آن  1397)نتیجه در راستای پژوهش یزدانی و گلی 

دین داری بر قصد خرید محصوالت سبز تاثیر مثبت و  

معناداری داشت. همچنین جایگاه زنان در جامعه 

اسالمی اگر بر اساس معیارهای اسالمی باشد بسیار 

آرامتر و محیای پذیرش زنان باشد. نوع دوستی در زنان 

لذا  .(Faridi et al., 2022)بسیار پر رنگ تر از مردان است

رهبری نوع دوستانه در کسب و کار اسالمی با احترام به 

تواند شرایط   زنان و عدم قضاوت در مورد انان می

 .حضورشان را در محیا کند

مقوله دوم تابوهاست. تابو در این پژوهش به عواملی 

اشاره دارد در جامعه امکان تغییرشان کم است ولی 

کار و   بیشتر به ضرر جامعه است. اخالقیات در کسب و

رهبری نوع دوستانه بایستی تمام جهات را از لحاظ 

عدالت و انصاف در نظر داشته باشد. که اخالقیات در 

( نیز به عنوان یکی از  2022پژوهش آبدیال  و همکاران )

مولفه های رفبری نوع دوستانه در کسب و کار شمرده  

شد. مصرفگرایی نیز در جوامع اسالمی با سیاست های 

لی و خارجی باعث شده تا افراد جامعه آن را اشتباه داخ

به عنوان یک اصل بپذیرند. گران فروشی و کم فروشی  

میز از عواملی هستند که امروزه بسیار در کسب و کارها  

شاهد آن هستیم. در حالی کهرهبری نوع دوستانه 

بایستی در خالف این امور با افزایش آگاهی مشتریان و  

اقتصاد را از آن پاک کنند.   صاحبان کسب و کار جامعه و

( نیز در این 2017نتایج مطالعه مورونگیلو و همکاران )

راستا کار بشردوستانه ناشی از یک اختیار اخالقی است 

برای بیان کردن عالیق شخصی وزندگی کردن برای  

 .داند دیگران می

مقوله سومی که در این پژوهش کشف شد رفتارهای  

های ناشایست اجتماعی  ناشایست اجتماعی است. رفتار 

شامل خشونت علیه زنان، رفتارهای اجتماعی، رفتار  

شود.  جویی و مصرف اعتیادی می ناعادالنه، عیب

خشونت علیه زنان خشونت مبتنی بر جنسیت در محل  

کار موضوع بسیار پیچیده ای است که ریشه در روابط بر 

اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، 

و رابطه فرهنگ سازمانی دارد. خشونت در  اشتغال 

محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر 

جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با 

ورود زنان به ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و 

خروج آن ها از محیط خانه، می بایست جهت حفظ 

نی آن ها به مسائلی  آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسا

مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف  

گردد. ازجمله اقداماتی که می توانبه منظور مقابله با 

خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات  

قانونی و انضباطی، مداخالت سیاسی، راهنمایی و  

هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای 

ی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، آگاه

اقدامات اصالحی در خصوص ارتقای سیستم های ثبت  

گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می باشد. 

( است. لذا 1398این نتایج در راستای تحقیقات مظهری )

رهبری نو آورانه بایستی در جهت رفع رفتارهای  

امعه اسالمی خشونت ناشایست در کسب و کار در ج

علیه زنان را کاهش دهد. کسبوکار و تعامالت تجاري را  

ميتوان يکي از حوزههاي فراگير تعامالت اجتماعي در 

جوامع بشري دانست. اين حوزه همواره، يکي از 

حوزههايي است که ساماندهي به آن و نظامسازي در آن 

بسيار دشوار بوده است تا جايي که تئوريهاي گوناگون 
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قتصادي سعي در تبيين آن در سطوح گوناگون  ا

کردهاند. آموزههاي دين اسالم در حوزة اقتصاد و روابط 

تجاري، بهگونهاي فراگير و همه جانبه، نظامي برپاية  

کسبوکار حالل بنا مي کنند. درواقع، تالش براي کسب 

روزي حالل، سامان دهندة حوزة تعامالت تجاري و 

کسب روزي حالل، هم    اقتصادي است. در تالش براي

سعادت اخروي تأمين خواهد شد و هم کارآمدي دين در 

عرصة سامان بخشيدن به روابط تجاري به بهترين شکل  

ظهور خواهد کرد. رفتار های اجتماعی و عادالنه در کسب 

و کار های اسالمی با کلمه ای به نام حالل مفهوم پیدا  

وستانه در (. لذا رهبری نوع د1395کند)مسعودی پور،  می

تواند  جامعه اسالمی با تکیه بر کسب و کار حالل می

رفتارهای ناشایست اجتماعی را تا حد زیادی کاهش دهد.  

( در پژوهش خود 2009در این راستا هیل و واتکینس )

ها برای ترغیب مشتریان به   بیان کردند تمایل شرکت

سمت خرید و مصرف کاالهایی که در حدی از فروش 

 .اقدامات بشردوستانه صرف خواهد شدها برای  آن

همچنین رفتارهای ناشایست فردی مانند رفتارهای  

ناشایست اجتماعی در رهبری نوع دوستانه یکی از  

مقوله های مهمی است که در اسالم نیز بر آن تاکید 

شود. این مقوله در این پژوهش شامل حقوق  زیادی می

ق بشر  باشد. حقو آزاری می بشر، تهدید کردن و کودک

معیاری پذیرفته شده در جهان است که تعاریف مختلی  

در جهان دارد. در اما بیشتر تعاریف در زیرمجموعه رهبر  

نوع دوستانه هستند. مانند مطالعه چانکو و رحمت 

( که در جامعه اسالمی دیگری )اندونزی( انجام  2022)

شده است، اما حقوق بشر در این مطالعه نیز از مولفه  

 نوع دوستانه بیان شده است.   های رهبری

حضور در کسب کار های جوامع اسالمی به دلیل آموزش 

رعایت حقوق انسانی از سنین کم به افراد، این انتظار را  

در جامعه ایجاد کرده است که حقوق انسانی در تمام 

جهات رعایت شود. این حقوق شامل دنیاپرستی،  

جویی و  عیبناپذیری، آزار رساندن به دیگران،  مسئولیت

افشای اسرار است. در اسالم اصول اخالق اسالمي بر 

رابطه انسان با خالق خود تاكيد مي نمايد و پشتوانه  

قانون و اخالق فقط و فقط دين است. دين اسالم بنياد 

اقتصادش را بر محور بودن انسان و مركزيت دادن به 

انسان پي افكنده است. اسالم از انسان مي خواهد تا  

هاي معنوي و   هاي مالي خود را تابع نيازمنديمصرف  

ها با موضوعات اخالقي  فطرت خود سازد. هر روزه انسان

بسياري روبه رو مي شوند و كمتر كساني مي دانند چه 

بايد بكنند. این نتایج در راستای مطالعه پورحسین 

 (  می باشد. 2018( و ساالس و الگری )1397)

 

 شپیشنهادات و محدویت های پژوه

برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است تا عوامل مؤثر 

بر رفتار انسان دوستانه افراد را بررسی کند، می توان 

تأیید کرد که چگونه می توان نوع دوستی را تحت تأثیر 

تفاوت متغیرهای جمعیتی ، معنویت و قدرت قرار داد.  

قدرت به معنای ظرفیت کنترل شخصی و منابع و 

، کتلنر و  2003)کلتنر و همکاران ،  پیامدهای آن است

(. نشان دادن چگونگی تأثیر نوع دوستی 1997رابینسون ، 

بر سایر متغیرها می تواند مهم باشد. همچنین می 

توان به بررسی رابطه نوع دوستی با متغیرهای اقتصاد  

کالن، به عنوان مثال انباشت سرمایه، کمبود محصوالت 

 خت.)به دلیل تقاضا و عرضه( پردا

در این تحقیق، پس از تقسیم بندی کشورهای مسلمان،  

به دلیل الگوهای مصرف، نوع دوستی کامالً از دیدگاه  

کیفی و کمی بررسی شده است. برای بررسی سایر بخش 

، تحقیقات دیگری بندی ها، مصرف و مصرف متوسط 

باید تهیه شود. سرانجام این تحقیق نقطه شروع در  

 تحقیقات الگوی مصرف است. شیوه زندگی اسالمی یا

همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت هایی  

مواجه هستند که بخشی از آن ها در ابتدای کار نیز خود 

را نشان می دهند. این پژوهش نیز از این قاعده مثتثنی 

نیست. مهم ترین محدودیت این مطالعه، نبود کار  

بسیار، پژوهشی  مشابه در این زمینه بود. با وجود تالش 

که فرایند آن شبیه فرایند پیش بینی شده این پژوهش 

باشد، یافت نشد. این امر باعث شد که پژوهشگر با 

راهنمایی و مشاوره اساتید محترم برای هر کدام از  

مراحل فرایندی نو طراحی و اجرا کند که این امر باعث 

زمان بر و هزینه بر شدن طرح شد.  همچنین این 

جامعه اسالمی ایران انجام شده و ممکن از   پژوهش در

در جوامع اسالمی دیگر نتیجه دیگری داشته باشد لذا 
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شود این پژوهش در دیگر جوامع اسالمی   پیشنهاد می

نیز انجام شود و از نتایج این پژوهش برای دیگر جوامع 

با احیاط استفاده شود. در کل با توجه به محدودیت های  

 قابل ارائه است:موجود پیشنهادات زیر  

از متغیرهای سبک زندگی مانند الگوی مصرف می توان 

به عنوان جایگزینی در تقسیم بازار نام برد، به دلیل  

کمبود اطالعات مصرف کننده، از متغیرهای جمعیتی،  

در جوامع اسالمی استفاده شد. ترکیبی از اطالعات  

دموگرافیک و شیوه زندگی از زمانی که به طور جداگانه  

ورد استفاده قرار می گرفت ارزش بیشتری داشت.  م

مانند هر تحقیق، این مطالعه محدودیت هایی نیز دارد. 

 .برای تعمیم اعتبار این ابزار باید در نظر گرفت

اوال، درست است که خود ارزیابی توسط پاسخ دهندگان 

از محدودیت روشنی برای مطالعه ذکر می کند. پاسخ  

رهای خود را که برخالف ارزش  دهندگان نمی خواهند رفتا

های جامعه است نشان دهند. علی رغم احتمال  

سوگیری در گزارش خود، با توجه به مشارکت داوطلبانه  

پاسخ دهندگان، این تهدید در این تحقیق قابل حذف 

 .است

ثانیا، نتایج می تواند برای هدایت بازاریابان و مدیران در 

هبری در بخش  انتخاب بهترین بازار هدف و تقسیم ر 

 .های بازار اسالمی مفید باشد

ثالثاً، تفاوت فرهنگی شگرف در بازارهای اسالمی از  

محدودیت دوم این تحقیق است. این مهم می تواند در  

تفسیرهای متفاوتی از جغرافیای مسلمانان که برای 

اندازه گیری استفاده می شود، به کار رود. همچنین، ذکر  

یران می تواند بینشی برای  شده است که همگرایی در ا

درک مقیاس پیشنهادی در سایر بازارهای مسلمان به 

ویژه در خاورمیانه فراهم کند. این ابزار قبل از استفاده  

در مقیاس وسیع تر توسط صادرات بهبود می یابد، 

تحقیقات باید اعتبار این مقیاس را به طور کامل در 

 جوامع مختلف اسالمی ارزیابی کند.
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