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Abstract 

Every organization needs activities that are carried out by its members for each 

other, the organization, and customers/clients. Based on its value principles, every 

organization seeks to attain a model of organizational behavior that best enhances its 

effectiveness and efficiency. A behavioral model that is relevant to Islamic 

organizations is one that is based on Islamic brotherhood. Due to their fundamental 

differences with non-Islamic organizations, Islamic organizations should be 

managed using specific methods. The purpose of this study was to clarify the 

inclinational components of such a model, and its main question was “What are the 

inclinational components of the organizational behavior model based on Islamic 

brotherhood?” To this end, the researchers examined the Islamic books using 

grounded theory approach and obtained the inclinational components of the Islamic 

brotherhood model. These included the inclination to achieve God’s pleasure, 

eschatologism, leader-orientedness, the inclination to attract the divine grace in 

activities, unity, sympathy, kindness, optimism, benevolence, the sincere inclination 

to offer services, trustworthiness, and the control of desires and tendencies to create 

and maintain Islamic brotherhood.  
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مبتنی بر  در الگوی رفتار سازمانی گرایشیهای  بررسی مؤلفه

 اخوت اسالمی
 2شحنه مجید زارع ،1محسن منطقی ،1کیا علی عزیزی غالم ،1مجتبی درودی

 ، قم، ایرانره()آموزشی و پژوهشی امام خمینی ةسسؤماستادیار، . 1
 ، قم، ایرانره()دكتري مدیریت اسالمی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی .2

 (30/10/1399تاریخ پذیرش: ـ 05/04/1399 تاریخ دریافت:)

 چکیده

یـا متـیریان انمـا       رجـع   دیگـر  سـازمان  اربـا     یـ  با  در ارتباطهایی است که اعضای سازمان  هر سازمانی فعالیت ةالزم
دهند. هر سازمانی با تعجه به مبانی ارزشی خعد به دنبال دسییابی به الگعیی از رفیار سازمانی است که در عملکرد سـازمان   می

های اسالمی الگعیی است که مبینی بر  رفیاری میناسب با سازمانباالترین اثربختی و کارآیی را داشیه باشد. یکی از الگعهای 
های خـا  خـعد در    های غیراسالمی نیازمند شیعه دلیل تفاوت مبنایی با سازمانه های اسالمی ب سازماناخعت اسالمی باشد. 

را مطرح ال ؤساین  هدفبرای نیل به این  انو محقق بعدهای گرایتی  لفهؤاین پژوهش تبیین م از هدف سازمان هسیند. ةادار
های اسالمی  در کیا  . بدین منظعر«های گرایتی در الگعی رفیار سازمانی مبینی بر اخعت اسالمی چیست؟ مؤلفه»که  کردند

نـد از: تمایـل بـه    ا که عبارت ندآوردهای گرایتی الگعی اخعت اسالمی را به دست  لفهؤم و کردندجع و جست بنیاد با روش داده
 یهمدردی  و همدل دلی ها  ی  یی  راهنماگرایی  تمایل به جلب رحمت و افاضات الهی در فعالیتگرا خرتالهی  آجلب رضایت 

ها در جهت ایماد و  و گرایش  ها ورزی  کنیرل میلاعیمادگرایی   ی  خدمترخعاهیخیی  گرا مثبتی  مهرباندلسعزی  محبت و  و
 اخعت اسالمی. ظحف

 واژگانکلید

 .های گرایتی مؤلفه  رفیار سازمانیاخعت اسالمی  
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 مقدمه

نیازی گریزناپذییر   مثابةهای اصلی جوامع امروزی هستند و مدیریت به  ها از شالوده سازمان

در ایذ   محققذان  الزامی برای به گردش درآوردن سازمان به سوی سازندگی و کمال است. 

تا  بودند رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسالمی های گرایشی مؤلفهجوی و در جست نوشتار

 هذای اسذالمی   سذازمان  بذه با طراحی و تبیی  الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسالمی 

 .راهکارهایی ارائه دهند وری بیشتر بهرهبرای 

 مسئلهبیان 

اهذدافی  ای از افراد است کذه بذرای تحقذق     مجموعهسازمان مدیریت،  مباحثطبق تعریف 

 رضذاییان ) هذا انسذان اسذت    سذازمان  ةهمکنند. یکی از ارکان اساسی در  معی  همکاری می

ها از قذوت و اسذتحکاب بیشذتری برخذوردار      (. هر چه تعامل و ارتباط میان انسان10: 1390

شود مذدیران از   می گفتهکه  چنان ؛گیرد شده بهتر صورت می باشد محقق شدن اهداف تعیی 

هذایی   هذای ارذرب و وییگذی    تذیم  زیرادارند. انتظار بیشتر  ،نسبت به گروه کاری ،کاری  تیم

تذر میذان    ها تعامل و ارتباطات بهتر و صذمیمی  برای عملکرد عالی خود دارند که یکی از آن

 (.11: 1386رضاییان ) افراد است

اسذت.   ها ایجاد الگوی تعامل بهتر میان کارکنذان  در مباحث رفتار سازمانی یکی از دغدغه

باشد الگذوی اخذوت اسذالمی    مناسب تواند برای طراحی در سازمان  یکی از الگوهایی که می

ارزشذی و رفتذاری    وشذکلی عقیذدتی    است که از هم یاست. منظور از اخوت در اینجا اخوت

شود. هرچند ای  اخوت اعتباری است، از آن سنخ امور اعتباری است کذه بالفاصذله    ناشی می

سذازی اخذوت میذان کارکنذان   پیامدها و نتایج گوناگونی به دنبال دارد. با نهادینهپس از اعتبار 

کند و وحدتی حقیقی میان افذراد م تلذف    معنا را ذوب می های بی گرمای حاصل از آن فاصله

یابذد و از روابذم مبتنذی بذر      زندگی سازمانی معنذایی انسذانی مذی    و آورد به وجود میسازمان 

 ،های بینشذی  مؤلفه ؛اساسی است ةمؤلفای  الگو مبتنی بر سه نوع  شود. اصالت سود خارج می

از  نذوع پاسذخ بذه یذ      درصددمحققان  نوشتاردر ای   های رفتاری. مؤلفه ،های گرایشی مؤلفه

های گرایشذی در الگذوی رفتذار سذازمانی مبتنذی بذر اخذوت         مؤلفه: »بودندلفه ؤای  سه نوع م
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شود میل افراد بذه بذروز رفتارهذای مبتنذی بذر       باعث می های گرایشی مؤلفه« اسالمی چیست؟

 گونه باشیم. اخوت افزایو یابد و در سازمان شاهد بروز رفتارهای اخوت

 نظریپیشینة 

اخوت اسالمی و گرایو و کارکردهذای آن   در زمینةنظری ای  تحقیق شامل مباحثی  پیشینة

 شود. پرداخته میاست که در ادامه بدان 

 شناسي مفهوم
 اخوت اسالمي

میذان   رابطذة سذازد.   اخوت در لغت پیوندی است که دو یا چند چیز را به هذم مذرتبم مذی   

اعتبذاری و قذراردادی کذه آرذار      دیگذری حقیقی و طبیعی و  ییک :ها دو صورت دارد انسان

و مشذتقات   «اخ» ةواژدر قرآن (. 96: 1417 طباطبایی) شود شرعی و حقوقی از آن ناشی می

. گاهی در دارد. ای  واژه و مشتقات آن در قرآن معانی گوناگون است بار به کار رفته 96آن 

 59 ةآیو  1نساء ةسور 11 ةآیمعنای لغوی آن یا همان برادری نسبی به کار رفته است، مانند 

ش صی  بارةو گاهی معنایی غیر از معنای لغوی دارد که در برخی موارد در ،2یوسف ةسور

در و ، اعراف ةسور 855و  734 و 653مانند آیات  ،به کار رفتهست اکه از اهل شهر یا روستا 

در پذاکی و   یذا کسانی به کار رفته که در طغیان و سرکشذی و معصذیت    بارةدر برخی موارد

 .7حجرات ةسور 10 و آیة 6حجر ةسور 47 ةمانند آی ،صفا و ایمان وجه مشترک دارند

 قسم است: سهاخوّت  توان گفت بیان میبا ای  

                                                                                                                                        
 .برد ششم ارث می اگر میت برادر داشته باشد، مادرش ی . 1

 برادر پدری خودتان را به نزد م  بیاورید. :یوسف گفت .2

 (65 /اعراف. )را فرستادیم ،هود ،؛ به سوی قوب هاد برادرشانو ايل عاٍد اخاهم هودا .3

 (73 /اعراف. )را فرستادیم ،صالح ،؛ به سوی قوب رمود برادرشانو ايل مثود اخاهم صاحلا .4

 (85 /اعراف. )را فرستادیم ،شعیب ،ها ؛ به سوی اهل مدی  برادر آنو ايل مدين اخاهم شعيبا. 5

 اند. نشسته دیگر ی  روی هروب هایی ت ت بر برادرانه بهشتیان ؛متقابلی  سرر علی اخوانا .6

 دیگرند. ی  ؛ مؤمنان برادرانامنا املومنون اخوه. 7
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 نسبی .1

ا املؤمنون اخوة» دینی. 2  .«امنم

 «.اإلنسان أخ اإلنسان أحبم أو كره». انسانی 3

 برادر دینی است یا بذرادر نذوعی  برادر نسبی است یا بنابرای  هر انسان با انسان دیگر یا 

 سذه  از دوب نذوع  بودای  تحقیق محققان در آنچه مد نظر  .(254 ،8ج  :1380جوادی آملی )

 .بود ،یعنی برادری دینی اخوت، نوع

که البته بی  خواهران نیز برقرار ، ای  آیات بیانگر آن است که اخوت و برادری ةمالحظ

هذا و صذفات مشذترکی حاصذل      از وییگذی ، 1«ياا اخاه هاا ون»، است و همان خواهری است

شیطانی است. افرادی که تحت عنوان برادر شود که گاهی مثبت و الهی و گاهی منفی و  می

واحذد   ةنقشهای رنگارنگ از ی   مانند که با وجود نخ می را گیرند فرشی دیگر قرار می ی 

گیرنذد شذاید از جهذت سذالیق بذا       کنند. افرادی که تحت عنوان اخوت قرار مذی  تبعیت می

جهت هویتی مشترک دارند. کنند و از ای   از ی  مبنا تبعیت می اما ،باشند فاوتمتدیگر  ی 

اخوت شیطانی شکل  و گیرد می، آن فرش رنگ شیطانی اگر ای  مبانی در جهت منفی باشد

گیذرد. بذه عبذارت     گیرد و اگر در جهت مثبت باشد، اخوت ایمانی و اسالمی شذکل مذی   می

که افراد مبانی مشترکی را پییرفتذه  د شو هنگامی اخوت اسالمی بی  افراد نمایان می ،تر دقیق

تذا افذرادی کذه    د شوقبل از هر چیز الزب است مبانی اخوت اسالمی روش   بنابرای ،باشند. 

کلذی   ةدسذت ای  مبانی در سه  ای  مبانی هستند تحت عنوان برادر دینی قرار گیرند. ةپییرند

مبانی گرایشذی اخذوت اسذالمی     نوشتاردر ای   گیرند. رفتاری جای می و گرایشی و بینشی

 بیان شود.گرایو مطالبی  بارةقبل از آن الزب است دراما  شود. میتبیی  

                                                                                                                                        
(. حضذرت مذریم   28/ ؛ ای خواهر هارون پدر تو انسانی ناصالح نبذود. )مذریم  يا اخه ها ون ما کاان اواوا امارأ  او . 1

در صالحیت و پاکدامنی همچون او بود و از ای  رو خواهر او خوانده شده  اما .خواهر نسبی حضرت هارون نبود

 .(8 :1412است )راغب اصفهانی 
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 گرايش

 و متمایل قبلی( بذرای پاسذخ مسذل    ) گوید گرایو آمادگی در تعریف گرایو می 1روزنبرگ

که به ارزیابی احساسی ) ها با احساس های خاص است. ای  پاسخ قطعی و معلوب به محرک

باورهذا و   و کذه بذه عقایذد   ) (، شذناخت اسذت  مربوط نداشت دوست مثل دوست داشت  یا 

که به تصمیمات رفتذاری یذا تمذایالت    ) رفتار ،است(مربوط موضوع گرایو  ةدربارها  ایده

 .(48: 1382پرچمی ) ارتباط دارنداست( مربوط کنشی 

 کارکردهای گرايش

نقو گرایو در رفتار باید گفت اسذاس و عامذل اصذلی آن احساسذات و عواطذف       بارةدر

کنند: استعدادى روانى که از تمرکذز   شناسى جدید عاطفه را چنی  تعریف می است. در روان

تکرار و ارتباط فذرد بذا ایذ      ةنتیجمش ص در  یموضوع دربارةیافت  گروهى از انفعاالت 

از اسذت  عاطفه با چنذی  برداشذتى عبذارت     .(126: 1968راحج  عزت) آید موضوع پدید مى

گیذرد.   ها و یادگیرى صورت مى معی  که از طریق آگاهى یوجدانى به موضوع نآوردروى 

هذا،   طذورى کذه احساسذات، نگذرش     ؛کننذد  تر تعریف مذى  تر و بادواب اى عاطفه را کلى عده

هیجذان را احساسذى نسذبتا     دانند. به ایذ  ترتیذب،    آن مى ءجزو خلق را  ،هیجان ،ها ارزیابى

هایى از هیجذان کذه دواب بیشذتر و شذدت کمتذر دارد       دانند. حالت شدید و با دواب کمتر مى

 .(147: 1380منصور ) ناب دارد 2خُلق

تمایالت و  ز دید فیلسوفاناباید گفت  عاطفهپایه و اساس  بارةدربعد از تعریف عاطفه 

از حذبّ و   است گاه عواطف عبارت د. تکیهنکن مىریزى  ها پایه و اساس عاطفه را پى رغبت

= محبت( ) عالقه یا کراهت و نفرتى که با لی ت و الم پیوند دارد. طبع آدمى به عوامل لیت

آور و دردزا متنفر است. بنابرای ، عواطف عمده و  در مقابل، از عوامل شکنجه ؛گرایو دارد

و هذر حذالتى کذه از عواطذف دیگذر پدیذد        بغض() از حبّ و کراهت است اساسى عبارت

 (.25ذ  24: 1383صباح یزدى م) آید مبتنى بر همی  دو عاطفه است مى

                                                                                                                                        
1. Rosenberrg 

2. Mood 
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صذحیح نیسذت، تفذریم و    « بغذض »و « حذبّ »طور که افراط در یکى از دو ب و  همان

ها هم درست نیست. راه صحیح و متعادل، که کمال آدمذى را بذه    نادیده انگاشت  یکى از آن

شود  به فعلیّت رساندن عواطف حبّ و بغض است و ای  کمال زمانى محقق مىدنبال دارد، 

 که حبّ و بغض به آنچه شایسته است تعلق گیرد.

 و شذود  پرداختذه مذی  به بررسی آیات و روایات گرایو  زمینةبعد از تعریف اجمالی در 

تبیذی    در در تعیی  متعلق محبذت و نفذرت یذا بذه بیذان دیگذر      بنیاد  دادهوش با استفاده از ر

 .شذود  بهره برده مذی روایات  در آیات وبدیل موجود  یآگاهی ب وعلم  از گرایشیهای  لفهؤم

 آید. در ادامه میبر ای  اساس روش تحقیق در ای  پیوهو 

 روش تحقیق

. ایذ   باشذد داشذته  روش تحقیذق خاصذی    بایذد مطلذوب   ةنتیجهر تحقیقی برای رسیدن به 

هذای   در گاب ن سذت گذردآوری اطالعذات و در گذاب     .دانجاب ش بنیاد ا روش دادهپیوهو ب

 بعدی فرایند کدگیاری و تدوی  الگو انجاب شد.

 ها گردآوری داده

 ةکننذد  تأمی هایی که  برداری با داده شود و نمونه  با حس عاب شروع می بنیاد دادهروش مطالعه در 

 دیذ دار( نام جهذت ) بذرداری تووریذ    توان نمونه می را شود که آن اطالعات اولیه هستند آغاز می

(Soto 1992: 2-12جمع .) پذییر دارد. در   ، روندی کامال  انعطافبنیاد دادهروش  ها، در آوری داده

ای کذه پیوهشذگر    به گونه ؛یابد ادامه می 1اشباع ةنقطای  روش کار گردآوری داده تا رسیدن به 

هذای   افزایذد. یکذی از نشذانه    های او نمی ای به دانسته تازه مطلبگردآوری  ةادامیابد  اطمینان می

 .(Sousa & Headriks 2006: 324) است 2های تکراری اشباع مواجه شدن با داده ةنقط

 ییها سرنخ افت یبرخوردار است  اریبس تیها از اهم داده لیو تحل گردآوری ةمرحلآنچه در 

 یمیها بذه دنبذال مفذاه    داده لیو تحل یگردآور انی. پیوهشگر در جرستها داده یگردآور یبرا

 ازیذ مذورد ن  یهذا  داده افت ی یبرا لیدل  یبه هم مرتبم است.موضوع مورد پیوهو  ه باک است

                                                                                                                                        
1. saturation point 

2. repetitive or duplication data 
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. کذرد موضوع مورد پیوهو آغاز  دربارةمطالعات خود را « حساس میمفاه»با تمرکز بر  توان یم

 کنذد  یهذا را مشذ ص مذ    داده یگذردآور  ریپیوهشگر مسذ  ینظر تیدر کنار حساس میمفاه  یا

 یآغاز برا ةنقط تواند یم «ینظر تیحساس»حساس و  میتوجه به مفاه .(323: 1392محمدپور )

 .(Charmaz 2006: 68) ها را فراهم سازد داده  یجو در بو جست

متذون و منذابع    یکذه حذاو   استفاده شد ییافزارها از نربیابی  به منظور تسهیل فرایند داده

و  «خا» ةواژ) شذده  تعیذی   گانیدواژمنابع با استفاده از کل ی جو در او جست .هستند یاسالم

آیه و بذیو از صذدها روایذت     دوازدهشده  جوهای انجابو در جستانجاب شد. مشتقات آن( 

 داشتند.ها مفاهیم مشابه  شد که بسیاری از آن شناساییمتناسب با موضوع 

 کدگذاری باز

تری  جذزء   تری  مفهوب به کوچ  اختصاص نزدی  بنیاد دادهروش در  1مقصود از کدگیاری باز

 ةآیذ مثال  چنانچه مذت  یذ     .(Pandit 1996: 56) شده است گردآوری ةدادیا معنای هر ب و از 

ای از آیذات قذرآن و    قرآن یا ی  حدیث را ب شی از داده در نظر بگیریم، هر جملذه یذا کلمذه   

 تواند مبنای انت اب ی  کد باشد. قابل درک باشد می 2ی  مفهوب ةدربرگیرنداحادیث که 

تذری  اجذزای    شده به کوچ  گردآوری های مجموعه داده ةتجزیهدف از کدگیاری باز 

شذود، بایذد    گفتذه مذی  « کذد »که اصطالحا  به آن  ،مفهومی ممک  است. ای  اجزای مفهومی

تذا حذدود زیذادی بذه      ای  عنذوان  ةمشاهدطوری که خواننده با  ؛گویای محتوای داده باشد

 (.Miles & Huberman 2002: 51) مفهوب جمالت پی ببرد

با مراجعه به تفاسذیر قذرآن مفذاهیمی از قذرآن بذه       اندر ای  مرحله از تحقیق پیوهشگر

. در مذورد  دشها حیف و برخی اصالح  از آن برخی که با مشورت با خبرگان نددست آورد

. از اقذدامات  شذد روایات نیز بارها و بارها مفاهیم با رجوع به اهل خبره بازنگری و اصالح 

یذات و روایذات   آاز مفهذوب   93حذدود  ای  بود که « کدگیاری باز» ةمرحلگرفته در  صورت

 اند. های گرایشی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسالمی مرتبم لفهؤشناسایی شد که با م

                                                                                                                                        
1. Open coding 

2. Concept 
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 محوری کدگذاری

 اسذت آمذده از کدگذیاری بذاز     دست پاالیو و تفکی  مفاهیم به ةمرحل 1کدگیاری محوری

با تفکر عمیذق و  که  است  (. ای  مرحله مستلزب استفاده از روش مقایسه335: 1388فلی  )

منصذوریان  ) زود پیوندهای نامرئی آشذکار خواهذد شذد    خیلیمفاهیم و کدهای باز  ةمقایس

هذا و   ها را بذا توجذه بذه وییگذی     صورت که محقق در ای  مرحله مقولهی  دب ؛(390: 1385

نامیذده شذده کذه    « محوری»دهد. ای  کدگیاری به ای  دلیل  ها پیوند می ابعادش به زیرمقوله

(. حاصذل  Strauss & Corbin 1998: 49) یابذد  ی  مقوله تحقق می« محور»کدگیاری حول 

پذس از   ان،پیوهشگر است. در ای  مرحله« ها  مؤلفه»گیری  ای  مرحله از فرایند تحقیق شکل

فراینذد   1. جذدول  کردنذد گرایشی را از کدهای باز ایجاد  ةمؤلف ، دوازدهکدگیاری محوری

 دهد. ها از مفاهیم را نشان می گیری مؤلفه شکل

 ها لفهؤگیری م فرایند شکل .1جدول 

 ها لفهؤم مفاهیم ردیف

1. 

 لیذ تجل+ پذاداش دادن و   خذدا  تیرضذا ی بذرا جو یحذوا مالقات برادر دینی جهت رفع ی براپاکی از گناه 
 رفع دری کوتاه + ینید برادر به محبت اظهار هنگاب خداوندی خوشحال و سرور + ینید برادر ریزا از خداوند
 بذرادر  بذه  کهی کس بهی اله تاب و کامل توجه+  است خداوند با والیی پیوند قطع باعثی مانیا برادری گرفتار

 بذرادر  دو کذردن  معانقذه  و مصافحه و مالقات سبب به فرشتگان بر خداوند مباهات + دهد دست خودی نید
 ینید برادر بهی ررسانیخ جهت به خداوند بای دوست + گرید ی بای نید

تمایل به جلب 
 رضایت الهی

2. 
+ حق شفاعت یذافت  پذاداش زیذارت بذرادر دینذی +       خدای برای نید برادر ریزای برابه بهشت ی اله بشارت
 .بپوشاند را اش ینید برادر کهی کسی براو آسان شدن سکرات موت ی اله غفران و پاداش

 گرایی آخرت

3. 
 مسلمان برادر تالش برای رفع نیاز بودن ترمحبوب + مؤم  برادر حاجت شدن برآورده در خدا رسولی شاد
 از آزاد کردن بنده ع()ائمه نزد مسلمان برادر اطعاب بودن تر محبوب + ریخ کار هزاران از ع()تیب اهل نزد

 راهنماگرایی

4. 

ی دوسذت  در که برادرانی برای اله رحمتی ریفراگ + دو برادر دینی ةمصافح به سببنازل شدن رحمت الهی 
 ندبذرآور  بذا ی الهذ  رحمذت  رشیپی+ خداوند  جانب ازی رحمت مؤم  برادر ازین اظهار+  برابرند گرید ی با

 توسذم  حذاجتو  نشذدن  برآورده صورت در حاجت سائل بهی اله رحمت+ برگرداندن  ینید برادر حاجت
 ایم  بودن از شر و بال و امید به سودب شی برادر دینی سبب ریزش رحمت الهی + ینید برادر

تمایل به جلب 
رحمت و 
افاضات 
خداوند در 
 ها فعالیت

5. 
+ برادر دینی را  ینید برادران بودن واحد روح  ی از+  برادران مؤم  مانند ی  پیکر+  وحدت عامل اخوت
 ش صذا   خودش که ییجا تای نید برادر بای دل ی + خود بای نید برادر دانست ی کی + به جای خود پنداشت 

 کوشی در همگرایی با برادران دینی + س ت برطرف کند شما مال از را اجاتویاحت

دلی و  ی 
 همدلی

6. 
دیگذر ماننذد    + احساس همدردی برادران مؤم  هنگاب گرفتاری بذا یذ    همتأریرپییری روح برادران دینی از 

 + + ابراز همدردی به برادر دینی اندوهگی  شدن در اندوه برادر دینی + اعضای ی  بدن
همدردی و 
 دلسوزی

                                                                                                                                        
1. Axial coding 
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 ها لفهؤگیری م فرایند شکل .1جدول ادامۀ 

 ها لفهؤم مفاهیم ردیف

7. 

ی بذرا ی الهذ  پذاداش +  یاسذالم ی بذرادر  در دوجانبذه ی مهربان جهت دری همکار+  ینید برادر بهی قلب حب
 و سذرور  + یو بذه ی سودرسان ةمقدمی نید برادر به داشت  محبت + ینید برادر حق دری مهربان  یترکوچ 
ی زیمآ محبت س   کهی کسی برای اله رحمت ةیسا+  ینید برادر به محبت اظهار هنگاب خداوندی خوشحال

 + باشد داشتهتری  دوستی محکم اش ینید برادر اب که استی کس مؤم   یتر لتیبافض + دیبگوی نید برادر به
 اهل بیت در توصیه به رفع گرفتاری و شاد کردن برادر دینی ةسیر+  ینید برادر به محبت اظهارلزوب 

محبت و 
 مهربانی

8. 
موجذب   دینذی  معرفذت +  ینذ ید بذرادر  دییذ أت و قیتصذد  + ینذ ید برادر بای دورنگ پرهیز از و صادقانه رفتار
 ینید برادر با بودن رو یلزوب  + ینید برادرکار  دری نگرمثبت + برادر مؤم  در ارتباط بانیت  حس 

 گرایی مثبت

9. 

 + ینذ ید بذرادر  در ارتباط با بودن ویراندیخ و مصلح + مبتنی بر برادری دینی ةجامعخیرخواهی خالصانه در 
در ی الهذ چندبرابر  پاداش + در غیابو بودن خیرخواه برادر دینی + یخوب و ریخ از دینی برادرنکردن  محروب
 رخذواه یخ + ینذ ید بذرادر  بهی ررسانیخ جهت به خداوند بای دوست + ینید برادر برایاندک ی رخواهیخ قبال
 برادر برایی رخواهیخ در ی غایبانهدعا استجابت + یهست خودت رخواهیخ که گونههمان باش ات ینید برادر
 ینید

 خیرخواهی

10 

+ توجه به برادر دینذی   ساده امور دری حتی نید برادر به کردن خدمت + وجود همة بایاری کردن برادر دینی 
روا شدن صدهزار حاجت اخروی پذاداش   + تالش برای رفع نیازهای برادر دینی + تری  ابتالئات در کوچ 

 ،بردارد گاب مؤمنو برادر حاجت برآوردنی برا کهی کسی برای اله پاداش + برآوردن ی  حاجت برادر دینی
پاداش الهی برای عزب قلبی جهت رفع نیاز برادر دینذی + در نیکذی بذه بذرادران      + نشود چه شود برآورده چه

 ةهمذ ی نذ ید برادر از گرفت  کم  هنگاب + ها یگرفتار دری نید برادر از تیحما+  کیفیت مهم است نه کمیت
 ینذ ید بذرادر  حق در انصاف کدؤم وجوب + فرصت  یاول دری نید برادری دنازمین رفع + نباشد او به دتیام
 برادر دینی را به جای خود پنداشت ()

 گرایی خدمت

11. 

 قابذل دینذی   نابذرادر  دشمنان بای دشمن و دوستان بای دوست+  اعتماد قابلی نید برادران به امور همةی واگیار
اعتماد نکردن به کسی که برادر دینذی خذود را    + او به اعتماد ةنشانی نید برادر از حاجت درخواست + اعتماد
به نیکوکاری در هر حال و مواظبت بر نمذاز   م ؤم+ لزوب آزمودن برادر  خواهد یم خود لیت وی خوشی برا
و + تشبیه برادران قابل اعتماد به دست و بال خویو  + لزوب اعتماد به برادر دینی نیکوکار در هر حال هنگاب به
+ لزوب پایو رفتارهای  انگاری در پییرش ادعای برادری + لزوب دقت در انت اب برادر دینی و عدب سهل مال

 مدعی برادری دینی به طور مستمر

 اعتمادورزی

12. 

کم  کردن به برادر مؤم  سبب گرفتذار   دردست + ب ل ورزیدن  لزوب رغبت در ارتباط با برادران دینی تهی
+  تهدیدی برای اخوت اسذالمی ن امؤمن+ رواج بدگمانی در  توزی با برادری ناسازگاری کینه+  شدن در گناه

+  هذای بذرادر دینذی جهذت سذرکوفت زدن بذه او       آوری لغذزش  تری  حالت آدمی به کفذر در جمذع   نزدی 
 نعمت دنیرس هنگاب در شدن خوشحال حسدورزی به برادر دینی و وانهادن او مصداق برادرخوری غایبانه +

 رابذرادرش   که صورتی در+ کافر شدن برادر دینی  + خوشحال شدن در خوشحالی برادر دینی ینید برادر به
 رویی در دیدار با برادر دینی + رویی در دیدار با برادر دینی + نکوهو ترش + لزوب خوش خطاب کند دشم 
 یبرادر حقوق ادایی برای نید برادران در رغبت جادیا به امر

و  ها کنترل میل
 ها در گرایو

جهت ایجاد و 
حفظ اخوت 
 اسالمی

 کدگذاری انتخابي

 یکدگذیار  ،. در واقذع پذردازد  یآمده مذ  دست به یها مؤلفه لیبه تحل شتریب یانت اب یکدگیار

 یقبل یآمده از مراحل کدگیار دست به جیاست که بر اساس نتا یپرداز هینظر ةمرحل یانت اب

 یهذا  مؤلفذه  یانت ذاب  یکدگذیار  ةمرحلذ . در پذردازد  یمذ  هیذ نظر و تبیذی  الگذو و   دیذ به تول
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 .(67: 1390 یفذرد و اسذالم   ییدانا) شوند یهم ربم داده م همند ب نظاب یآمده به شکل دست به

است  ییها داده لیو تحل ریتحر ازمندین یانت اب یکدگیار ةمرحلدادن انجاب  یپیوهشگر برا

 .پذردازد  یها م به آن مبتنی بر اخوت اسالمیی گرایشی الگوی رفتار سازمانی ها که در مؤلفه

های گرایشی الگوی رفتذار سذازمانی مبتنذی بذر      لفهؤی  از م هردر تحقیق حاضر، بنابرای  

 .ندوش میدهی  سامان گروهی و سازمانی و سه سطح فردی دراخوت 

 های پژوهش تحلیل يافته

های گرایشذی الگذوی رفتذار سذازمانی مبتنذی بذر        مؤلفه شناساییفرایند کدگیاری و  پس از

تبیذی  و  در ادامذه  های گرایشی احصاشده از منابع اسالمی  لفهؤماخوت اسالمی، هر ی  از 

 شوند. میتحلیل 

 اخوت اسالمي گرايشيهای  لفهؤم

ه نامیذد  های مشترک گرایوخاص خودشان و باورهای میل و خواست افراد به بروز عقاید 

هذا   شناختدر واقع افراد بر اساس  مشترک است. های ونیای  گرایو برخاسته از ب که شد

خذواه آن   کننذد؛  به بروز رفتار خاصی میل پیذدا مذی  خاصی که دارند و باورهای  ها و ارزش

رو افرادی که دارای عقایذد   و الهی باشند خواه غیرصحیح و غیرالهی. از ای  صحیح باورها

 .شذود  های مشترک دارند که موجب بذروز رفتارهذای مشذابه مذی     ند امیال و گرایوا مشترک

 گفتنی ،تبیی  اخوت اسالمی درنواع اخوت ناشی از ای  اختالف در بینو و گرایو است. ا

شذود   ها به دی  مقدس اسالب باعث می است میزان شناخت و باور افراد و میل و گرایو آن

 .شوداخوت اسالمی دارای مراتب و درجاتی 

ایمذان افذراد    شود میهایی دارد که باعث  قلبی و تسلیم درونی افراد شدت و ضعفمیل 

دیگذر   اصحاب را با یذ   )ص(پیامبردر آن روایت مشهور که هم مراتب م تلف داشته باشد. 

شده است. کید أمشترک ت ها و باورهای شناختبه  و ایمان قلبی همی  التزاب رببرادر خواند 

دیگذر   دیگر نزدی  بودند بذرادر یذ    ی  هبایمانی  ةمرتبجهت  که ازرا افرادی  آن حضرت

 .دکرخواند. حضرت علی را نیز برادر خود معرفی 
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ای تهیذه شذود تذا     در سازمان باید به ای  نکته توجه شود که برای جذیب افذراد برنامذه   

است داب جیب شوند و در  ةمرتبهای مشترک هستند در  ها و گرایو افرادی که دارای بینو

هذای سذازمانی و همکذار شذدن      ها و موقعیت افراد در پست هبادامه برای واگیاری مشاغل 

به مشترکات بینشی و گرایشذی و مراتذب    ،افراد، عالوه بر توجه به ت صص و مهارت افراد

 ها بیشتر و مشاجرات و تعارضات م ذرب  ایمانی افراد نیز توجه شود تا اتحاد و همدلی آن

 آید. در ادامه میشده در الگوی اخوت اسالمی  های شناسایی گرایو .دشوها کمتر  آن

 تمايل به جلب رضايت خداوند

بذودنو بذر اعمذال     از حضور وی و ناظراما  رند،افراد خداوند باری تعالی را باور دا یگاه

ند. توجه به ای  نکته که خدا دائم حاضر و ناظر بر رفتار ماست و ما نیز با علذم  ا غافل خود

هذای   بسذیاری از جنبذه  ر ببه ای  موضوع درصدد کسب رضایت او باشیم گرایشی است که 

بسذیار دارد. بذر اسذاس ایذ  گذرایو مذالک       ریر أتذ گروهی و سازمانی رفتار افراد  و فردی

هذا حذول    فعالیذت  همذة بلکذه   ،قل فردی و جمعی نیستع فقمها  ها و فعالیت گیری تصمیم

گیاری، عزل و نصذب، ارتقذا و    گونه قانون هر از ای  رو، .گیرد محور رضایت الهی قرار می

مبتنذی بذر    عقذل چذارچوب   اسذاس  برباید و ... در سازمان  ،گیری ترفیع، ارتباطات، تصمیم

 انجاب گیرد. جلب رضایت الهی با هدفوحی 

 فرمذود  میروایت کرده حضرت  ،)ع(حضرت موسى ب  جعفر ،برادرشعلى ب  جعفر از 

هایو بذه او پنذاه    از گرفتاری ای ش( به او رو کند و در پارها ایمانی) هر که مردى از برادران

و  با اینکه قدرت بر آن دارد، به تحقیق پیوند خود را از خداى عذز   ،آورد و او پناهو ندهد

پیوند با خدا محقق شدن و حفظ در ای  روایت  .(366، 2 ج: 1369کلینی ) جل بریده است

در روایتی  است.شده دانسته برادری  ةوظیفبه  کردن عملدر گرو و دوستی با حضرت حق 

 اسذت  شمرده شذده جلب رضایت و خشنودی خداوند  سبب دیگر عمل به وظایف برادری

 .(191ذ  190، 2 ج: 1369کلینی )
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 گرايي آخرت

بذه دنیذا و    نبایدای  مفهوب است که دلبستگی و تمایل افراد  ةکنند بیانگرایی  آخرتگرایو 

. به آخرت و سرای جاودان باشذد باید تمایل افراد  ؛ بلکه دلبستگی وباشد آنچه در آن است

شذود نگذرش مذادی بذه      دیگر مذی  ها از ی  ی که باعث دور شدن انسانمهم از عواملیکی 

در نتیجذه سذعادت    و جهان مذادی بدانذد   بهیعنی انسان همه چیز را منحصر  ؛زندگی است

. روش  است که رسیدن بذه نفذع و   ببیندهای آن  گیری بهتر از منافع و لیت خود را در بهره

و  ،سود ش صی در بسیاری از موارد با مفاهیمی مانند گیشت، مساوات، کم  بذه دیگذران  

ای که مردب با دید دنیذوی بذه زنذدگی     و در جامعهدر ی  کلمه حقوق برادری منافات دارد 

و احتذراب بذه حقذوق دیگذران      مبتنی بر اخوت اسذالمی کنند س   گفت  از روابم  نگاه می

یذابیم کذه ایذ      میان مؤمنان درمی اسالمینتیجه و بیهوده است. با دقت در مفهوب اخوت  بی

ی ، تا زمانی کذه انسذان در بنذد    و صداقت دارد. بنابرا ،پیوند نیاز به گیشت، فداکاری، پاکی

 و ،هذا  حزبذی  مانند حبّ نفس، حبّ مقاب، حبّ اقواب و خویشان و هم ذ های نفسانی خواسته

بهتری  بذرادران تذو    فرماید می )ع(حضرت علی .باشد برادری او با دیگران ناممک  است ذ ...

 .(818، 1ج  :1410آمدی تمیمی ) کسی است که برادری او در جهت اغراض دنیوی نباشد

طلبی و انحرافذات مذالی و اداری نقشذی بنیذادی       گرایی در جلوگیری از ریاست آخرت

ی  به  مدیران هر .دار استروییه برخو یاهمیت برای مدیران از ای  گرایورو  دارد. از ای 

قذرار   ش انسذان را در معذرض لغذز    دارنذد و قذدرت معمذوال     ای بر مسند قدرت قذرار  گونه

 هذا  نآهای رفتاری زیذادی دارد کذه در ایذ  الگذو برخذی از       گرایی شاخص خرتآ .دهد می

 ..و . ،ایثارمداری و مواسات ار،تقوا در رفت ،از جمله اخالص در تعامل مش ص شده است؛

 راهنماگرايي

باعذث محبذت بذه     )ع(و اهذل بیذت   )ص(باوری یا به عبارتی شناخت و باور بذه پیذامبر   راهنما

 )ص(پیذامبر  به حقیقت وجودیو نای  گرایو بعد از بی خواهد شد. )ع(و اهل بیت )ص(پیامبر

تذا   ؛گیذرد  دمذی جذای مذی   آشود و محبت حضرات در قلب و دل  حاصل می )ع(و اهل بیت
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ها را از خود راضی و خشذنود   تا قلب و دل آن گیرد به کار میتالش خود را  همةجایی که 

 نگه دارد.

فرمود هفتاد حق است  .حق مؤم  پرسیدب ةدربار )ع(معلى ب  خنیس گوید از اماب صادق

پس چون چنی  کردى والیت خود را به والیذت مذا    ... گویم تو نمیه که جز هفت حق را ب

 .(174، 2 ج: 1369کلینی ) و جل والیت خداى عز ه اى و والیت ما را ب رسانده

بذت اهذل   در صذورتی انسذان از والیذت و مح   د شگونه که در انتهای روایت بیان  همان

ها را رعایت کنذد. در روایتذی    برخوردار است که به حقوق برادری پایبند باشد و آن )ع(بیت

بذه   تحبذ م 1.ه استشد )ع(عمل نکردن به حقوق برادری موجب ناراحتی اماب صادق دیگر،

ها در قلذب   شود بیانات آن باعث مییا همان راهنماگرایی  )ع(اهل بیت و حضرات معصومی 

گونذه   تذا ایذ    ها بپذردازد  آن هایدستور از پیرویتوان به  همةو با  ندکو جان آدمی رسوخ 

 .ها دور بماند دست آورد و از خشم و ناراحتی آنه خشنودی حضرات را ب

 تمايل به جلب رحمت و افاضات الهي

هذای الهذی    ست. اگر نعمذت ی الهی اها دانست  نعمت ارزشبا ای  گرایو برخاسته از بینو

شذود و بذه دنبذال     حاصذل مذی   اوبرای انسان ارزشمند باشد میل به جلب رحمت الهذی در  

در بسذیاری از روایذات پذاداش     ،از ای  رو .خواهد بوددستیابی به رحمت و افاضات الهی 

انذد. اسذماعیل بذ  عمذار      را جلب رحمت الهی قرار داده مبتنی بر اخوت اسالمیرفتارهای 

فرمذود:   «مؤم  بذراى مذؤم  رحمذت اسذت؟    » :عرض کردب )ع(ب صادقصیرفى گوید به اما

                                                                                                                                        
سذبب  »عذرض کذردب:    .رویذى بذه مذ  نگریسذت     حضرت با تذرش  .رسیدب )ع(خدمت اماب صادق اسحاق ب  عمار گوید .1

به م  خبر رسیده کذه در منزلذت    ،اى اسحاق .آنچه تو را با برادرانت دگرگون ساخته»فرمود:  «دگرگونى شما با م  چیست؟

بلیه نترسیدى؟ مگذر   از»فرمود:  .«قربانت، م  از شهرت ترسیدب»عرض کردب:  «شیعه را راه ندهند. یاى تا فقرا دربان گیاشته

  ها رحمت نازل کند که نود و نه قسذمت آن  دانى که چون دو مؤم  مالقات کنند و مصافحه نمایند خداى عزوجل بر آن نمی

تر دارد باشد و چون در دوستى برابر باشند ]با هم بایستند[ رحمت خدا ایشان را فراگیرد و چون  براى آنکه رفیقو را دوست

شاید رازى داشته باشذند کذه    ؛ها کناره گیریم ها به برخى دیگر گویند از ای  د برخى از فرشتگان نگهبان آنبراى میاکره بنشینن

فرماید: به گفتارى دب نزند جذز آنکذه نذزد او رقیذب      مگر خداى عزوجل نمى»عرض کردب: « ها پرده کشیده باشد. خدا بر آن

 .(182، 2 ج: 1369)کلینی  «.خداى عالم السر بشنود و ببینداگر نگهبانان نشنوند،  ،اى اسحاق»فرمود: « .حاضر باشد
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هر مؤمنى که براى حاجتى نزد برادرش رود رحمتى است »فرمود:  «چگونه؟»گفتم:  .«آرى»

پس اگر حاجتو را روا کنذد،   است. که خدا آن را به سوى او فرستاده و برایو آماده کرده

تواند برآورد، رحمتذى   با وجود آنکه می رحمت خدا را پییرفته و اگر حاجت او را رد کند،

رد کرده است و خداى عزوجذل آن   کردهجل به سوى او فرستاده و آماده عزورا که خداى 

رحمت را تا روز قیامت ذخیره کند تا کسى که از حاجتو رد شده نسبت بذه آن قضذاوت   

 ،اى اسذماعیل  اگر خواهد آن را به خود برگرداند و اگر خواهد به دیگرى ارجاع دهد. .کند

عقیذده   شذده هر گاه او در روز قیامت حاکم شود به رحمتى که از جانب خدا بذراى او روا  

 .«گمان ندارب آن را از خود بگرداند» :عرض کردب «دهد؟ دارى که به چه کسى ارجاعو می

، 2 ج: 1369کلینذی  ) «بلکه یقی  داشته باش که هرگز از خذود نگردانذد.   ؛گمان مبر» :فرمود

193). 

 ها در جهت ايجاد و حفظ اخوت اسالمي ها و گرايش کنترل میل

شده در الگوی رفتار سازمانی مبتنذی بذر اخذوت اسذالمی      های شناسایی یکی دیگر از مؤلفه

ها در جهذت ایجذاد و حفذظ اخذوت اسذالمی اسذت. در برخذی از         ها و گرایو کنترل میل

ارتباط و دوستی با برادرانِ اسذالمیِ  افراد را به میل و رغبت داشت  در  )ع(نامعصوم ،روایات

 رسذول  فرمذود  )ع(امذاب صذادق   .انذد  ها تشویق کذرده  دست و فراموش نکردن آن فقیر و تهی

کذه او را در راه    بذرادری برد بعد از اسالب ماننذد   اى نمى مسلمان هیچ استفاده فرمود )ص(خدا

همانذا فقیذر    ؛نکذ  مذا کوتذاهى    ةشیع یسپس فرمود اى فضل در حق فقرا .خدا کم  کند

حر عاملی ) کند شفاعت مى ربیعه و مضر ةقبیل ةاندازافراد زیادی را در حد و فرداى قیامت 

ای  روایت بیشتری  منفعت بعد از مسلمان شدن در برادری کذردن  در  .(233، 12 ج :1409

کنند ترغیب  خواهند افراد را میبا ای  بیان  )ع(اماب صادق ،. در واقعمعرفی شده استبا افراد 

ایجاد و حفظ برادری و اخوت اسالمی تا از ای  مسیر به رضایت حق و منافع آن دسذت   به

 اگذر حتذی   انذد؛  شذده در روایتی دیگر افراد به برادر و دوست خواندن مؤمنان ترغیت  د.یابن

 . ای  دسته از روایات افذراد را ترغیذب  ندندانو اصل و تبارشان را  سندخوبی نشنا ها را به آن
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کند تا میل و گرایو داشته باشند در جهت اینکه با مؤمنذان رفتذاری مبتنذی بذر اخذوت       می

 اسالمی شکل دهند.

هایی که موجب از بی  رفت   ها و گرایو ای دیگر از آیات و روایات برخی میل دستهدر 

گونذه   و مذا هذر  » :انذد  داشذته شذده  ها برحیر  و افراد از آنده ششود نهی  اخوت اسالمی می

روی  ههذا روبذ   نتیجه( برادرانه بذر ت ذت   در). ایم متقی ( برکنده) های آنان ای را در سینه هکین

تذوزی بذا اخذوت اسذالمی      است که کینذه ن آای  آیه بیانگر  .(47ذ   45 /حجر) .«دیگرند ی 

و در صورتی اخوت اسالمی برقرار است که ایذ  میذل و گذرایو منفذی از      است ناسازگار

ه فرمود هنگامى که مذردى بذ    )ع(ابوحمزه گوید شنیدب حضرت صادق .دشوقلوب افراد پاک 

او بگویذد  ه و هر گاه ب است دینى( با او بیرون رفته) از پیوند« اف»برادر مؤم  خود بگوید 

بذرادر   دربذارة اند و خداوند از هر مؤمنى که نیت بد  تو دشم  منى یکى از آن دو کافر شده

 .(361، 2 ج: 1369کلینی ) نپییردمؤمنو در دل دارد هیچ عملى را 

و کافر را چه به  معرفی شده استدر ای  روایات دشم  دانست  فرد باایمان باعث کفر 

ت حتی قصد و نیت ظلم و ستم کردن در حق بذرادر  اای  روای !اخوت و برادری با مسلمان

کذه در   انذد  آن. ای  دسته از آیات و روایات بیذانگر  اند دینی را موجب خسران انسان دانسته

کنتذرل  را های خود  افراد امیال و گرایو باید الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسالمی

 .تقویت کنندجهت ایجاد و حفظ اخوت اسالمی  ها را در و آن کنند

دلسذوزی، محبذت و    و یهمدردی، و همدل دلی ی  از جمله: ذ ها برخی دیگر از گرایو

به دلیل که  نیز شناسایی شد ذ ورزیاعتمادگرایی،  خدمت ی،رخواهیخیی، گرا مثبتی، مهربان

 .شود اجتناب می ها محدودیت حجم مقاله از تبیی  آن

پس از بررسی و تحلیل مفاهیم اسالمی مرتبم با رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسالمی 

گروهی  و ها در سه سطح فردی لفهؤمگرایشی شناسایی شد که هر ی  از ای   ةلفؤم دوازده

های گرایشی الگوی رفتار سازمانی مبتنذی بذر    مؤلفه ةرابط 1شکل  و سازمانی کاربرد دارند.

 د.ده اخوت اسالمی را در سه سطح رفتار سازمانی نشان می
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 های گرایشی الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسالمی لفهؤم .1شکل 

 نتیجه
اخذوت و   ةزمینذ هایی را در  هاست. اسالب گرایو ها و گرایو رفتارهای افراد مبتنی بر بینو

در سذازمان یذا هذر محذیم دیگذری       انذه برادررفتارهای  ةدهند داند که شکل برادری الزب می

کارکردهذای اخذوت در   »تحذت عنذوان    ،شده در ایذ  خصذوص   پیوهشی انجابدر  .هستند

اخذوت و   زمینذة ی وحیانی در اه به نقو و تأریر آموزه ،«های وحیانی سازمان از منظر آموزه

اخوت در سازمان عاملی بازدارنده  خته شده وتشریح کارکردهای اخوت از منظر اسالب پردا

دیگذر   هذای . کارکردمعرفی شده استخودخواهی، و غیره  های ناسالم، حرص، برای رقابت

و سذعادت دنیذوی و    ،های مشارکت، تعاون، مسذاوات، اعتمذاد، امنیذت    زمینه ةاخوت توسع
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در ب و دیگر ای  پیوهو اخوت عاملی مهذم بذرای تذرجیح     .شمرده شده استخروی برا

 شذد  مطالعذه آنچذه در پذیوهو حاضذر     .شده اسذت  شناساندهمنافع جمعی بر منافع فردی 

الگوی رفتذار   اجرایبرای که  بودهای گرایشی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسالمی  مؤلفه

 ها هستیم. تبیی  آن سازمانی اسالمی در سازمان نیازمند

رفتذار سذازمانی   در الگذوی   آمده از تتبع در آیات و روایذات  دست هگرایشی بهای  مؤلفه

 ،«تمایذذل بذذه جلذذب رضذذایت الهذذی » :مذذورد هسذذتند دوازده اخذذوت اسذذالمیمبتنذذی بذذر 

، «هذا  تمایل به جلب رحمت و افاضذات الهذی در فعالیذت   »، «راهنماگرایی»، «ییگرا خرتآ»

، «یو همذدل  دلذی  یذ  »، «ها در جهت ایجاد و حفظ اخوت اسالمی گرایو ها و کنترل میل»

، «گرایذی  خذدمت »، «یرخواهیخ»، «ییگرامثبت»، «یمهربانمحبت و »، «دلسوزی و یهمدرد»

 «.ورزیاعتماد»

در  قابل توجهی دارنذد. ریر أترفتار سازمانی در سازمان  ةگان ها در سطوح سه ای  گرایو

قرار دهند. راهنمذاگرایی و حذب بذه    ر یرأتهای فرد را ممک  است تحت  سطح فردی ارزش

های عینی ای  اتفاق  د. نمونهشوهای افراد دست وش تغییر  شود ارزش باعث می )ع(بیت  اهل

را تغییذر   ها آنهای  ( ارزش)ع(اماب حسی خصوص  به) )ع(کسانی هستند که حب به اهل بیت

 ونذد خداه ارتکاب معاصی به میل به عبادت و پرسذتو  ها را از میل ب آن های گرایوداده و 

از باورهذا و احساسذاتی کذه     اسذت کذه عبذارت   ) باری تعالی تغییر داده است. ادراک افذراد 

ماننذد  ) های گرایشی اخوت اسذالمی  مؤلفهریر أت( تحت دهند می شکلانسان را  های واکنو

احساسذات افذراد را تغییذر     گیذرد و  همدلی، همدردی، مهربانی، ایثارمذداری، ...( قذرار مذی   

هاست بذه طذور یقذی  از ایذ       ای از گرایو مجموعه ةدهد. ش صیت افراد که دربردارند می

ای   انگیزش با ی  دید سیستمی مجموعه. پییرند میریر أتهای گرایشی اخوت اسالمی  مؤلفه

ن محذرک یذا   ست. و سائقه را همذا ها ها و هدف سائقه و تعامل و وابستگی نیازهامرکب از 

شود. ای  مباحذث نیذز تحذت     که باعث بروز رفتار خاصی می اند تعریف کرده حالت درونی

 های گرایشی اخوت اسالمی است. مؤلفهریر أت
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هذا و   تعامل و ها سه عنصر فعالیت ،گیری گروه انسانی فراگرد شکلدر سطح گروهی در 

گیذری گذروه بذه طذور      اخوت در شذکل های گرایشی  ند. از ای  رو مؤلفهریرگیارأتعواطف 

 د.نمستقیم تأریر دار

هذای گرایشذی اخذوت اسذالمی      شده در سطح سازمانی نیز متأرر از مؤلفه مباحث مطرح

های مشذترکی دارنذد از آن جهذت کذه درک      ها و گرایو  است. ارتباطات در افرادی که میل

م ربذی کذه ناشذی از     تر خواهد بود. تعارضات دیگر دارند اررب و ی  ازش صیتی بهتری 

های گرایشی اخذوت   احساسات و عواطف بود نیز به حداقل خود خواهد رسید. زیرا مؤلفه

دهذد. در بحذث    اسالمی احساسات و عواطف افراد را با مالیمت در ی  جهذت قذرار مذی   

 ها تأریر مستقیم دارند. فرهنگ سازمانی نیز ای  گرایو
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 منابع
 .کریم قرآن 

 محمد دشتی. ةترجم، نهج البالغه

 ص، 19 و 18، ش مطالعذات بسذیج  ، «سنجو گرایو مردب به بسذیج » (.1382)پرچمی، داوود 

 .89 تا 45

سذید مهذدی    محقذق: ، غرر الحکم و درر الکلم. (ق 1410 ) تمیمى آمدى، عبدالواحد ب  محمد

 .، دار الکتاب اإلسالمی قم، 2 ى، چیرجا

 قم، نشر اسراء. تسنیم، (.1380) آملی، عبداهلل  وادیج

قذم، مؤسسذة آل    تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، (.1409)حر عاملى، محمد 

  .)ع(البیت

 ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهرانالحیات (.1395) همکارانحکیمی، محمدرضا و 

در عمذل   ادیذ بن داده ةیذ نظر یپیوهشذ  یکاربرد استراتی(. 1390) یاسالم آرزو ؛فرد، حس  ییدانا
 .ع()تهران، دانشگاه اماب صادق ،یسازمان یتفاوت یب ةینظرساخت 

 .بیروت مفردات الفاظ قرآن، (.1412)راغب اصفهانی، حسی  ب  محمد 

 .تهران، سمت سازی در قرن بیست و یکم، تیم(. 1386)علی  ،رضاییان

 .تهران، سمت ،مبانی سازمان و مدیریت(. 1390) ذذذذذذذذذذذذذ

 اسذالمى  انتشذارات  دفتر، قم، القرآن تفسیر فى المیزان (.ق 1417) محمدحسی  سید، طباطبایى

 .مق ةعلمی ةحوز مدرسی  ةجامع

 .الکاتب العربی ، مصر، داراصول علم نفس (.1968) راحج، احمد عزت

 .تهران، نی، 2چ هادی جلیلی،  مترجم: درآمدی بر تحقیق کیفی، (.1388) فلی ، اووه

فروشذى   کتذاب  ،مصذطفوى  سید جواد مترجم: ،أصول الکافی (.1369) یعقوب، محمد ب  کلینی

 .، تهران اسالمیه ةعلمی

 .شناسان ، تهران، جامعهضد روش یفیک قیروش تحق (.1392)محمدپور، احمد 

 .اماب خمینی ةسسؤ، قم، مآذرخشی دیگر از آسمان کربال (.1383)مصباح یزدی، محمدتقی 

 تهران، سپهر. فارسی،فرهنگ  (.1362) محمد ،معی 
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 .الکتب اإلسالمیّه دار ،تهران ،تفسیر نمونه (.1371) همکارانمکارب شیرازی، ناصر و 

 .، تهران، بعثتتحول روانی ةگستردیدگاه پیاژه در  (.1380) منصور، محمود

همایو علم  ةنام وییه ،«گراندد تووری چیست و چه کاربردی دارد؟» (.1385) منصوریان، یزدان

 اطالعاتی، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان. ةجامعاطالعات و 
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