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گونهشناسیسخاوتدرسازمان
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سیدمهدی الوانی ،1غالمرضا جندقی ،2حسن زارعیمتین ،2حمیدرضا ایرانی
 .1استاد دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 .2استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .3مدرس دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت0931/01/10 :؛ تاریخ پذیرش)0939/10/10 :

چکیده
سخاوت از ارزشهای اخالقی پسندیده در همة ادیان و فرهنگها است .ارزشها در زندگی فردی و سازمانی افرراد مرنکس مریشردد و
فرصتها و تهدیدهایی را برای فرد و سازمان ایجاد میکند .بهکارگیری این ارزشها در سازمان میتداند مدجب ارتقرا و بهوردد فرهنرگ
جدّ سازمانی ارزشها و اهداف سازمانی شدد .هدف این مقاله مکرفی و بررسی مفهدم سخاوت در سازمان اسرت و بره سراا هرای مهر
چیستی چرایی چگدنگی و نتایج آن پاسخ داده است .عالوه بر این گدنهشناسی سخاوت در سازمان برای اولین بار در این مقالره مطرر
شده است که در آن بر اساس طرف دهنده که شامل فرد یا سازمان است و طرف گیرنده کره از افرراد سرازمان و جامکره ت رسیل شرده
است شش حالت به وجدد می آید .روش این پژوهش مرور نظاممند موانی نظری تحقیق است کره بررای اولرین برار مکرفری مری شردد.
مواحث با تدجه به پاسخ  0پرسرش اساسری ( )what, why, who,where, when & howبررسری شرد .همچنرین مفراهی مردیریتی و
اسالمی جهت همپدشانی و غنیسازی بحث و با دو رویسرد متفاوت بهطدر تدامان مطر شدهاند.

کلیدواژگان
رفتارهای دیگرخداهانه سخاوت فکالیتهای داوطلوانه مسئدلیت اجتماعی سازمان.

 نویسندة مسئول ،رایانامهHamidrezairani@ut.ac.ir :
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مقدمه
با مرور کوتاه مقاالت ،کتابها ،سخنرانیها و کنفرانسهای مدیریت در قرر حاضرر مریتروا بره
حرکت جهانی محققا و صاحبنظرا به سمت معنویت و ارزشهرا و باورهرای دینری پری بررد.
تشکیل گروههای تخصصی در دانشگاهها و تأسیس مجالت خاص برای تمرکز بر این موضرواات
گواه این مدااست .هر چند بحث رابطة الم و دین مبحثی چالش برانگیرز در طرول قرر هرا بروده
است ،نمیتوا اثر دین را بر افراد ،و اثر ویژگیها و رفتار افراد را بر مدیریت نادیده گرفت.
دین از باورها ،ارزشها و احکام تشکیل شده است که هرر سره جرزء آ برر کرار و تعرامالت
اجتماای افراد تأثیر شگرف میگذارد .یکی از ارزشهای دینی که تقریبرا در همرة ادیرا پسرندیده
است ،سخاوت است .در فرهنگ ایرا نیز سخاوت یکی از فضرایل انسرانی مطلروب اسرت کره از
دیرباز ایرانیا به آ توجه کردهاند .شرهرهبرود بره صرفاتی ماننرد مهمرا نروازی ،ااطرای هدیره،
قربانیکرد و جز آ نشا دهندة سخیبود ایرانیا در طول تاریخ بوده است .با توجره بره تأکیرد
بسیار دین اسالم و مذهب تشیع بر سخاوت و بخشش ،و آثرار دنیروی و اخرروی آ  ،تعامرل ایرن
مفهوم با زندگی و محیط کار ،یعنی چگونگی تعامل مفهوم سخاوت با زنردگی سرازمانی ،مرد نظرر
است

(2013

 .)Irani,مفاهیم مد نظر پژوهشهای پیشین ،بهجز ویژگیهای فردی و شرایط محیطی،

بیشتر بر پیشبرندههای بخششهای سازمانی ،اسرتراتژی کررد آ  ،رفترارهرای سرخاوتمندانه در
سازما  ،حالت مطلوب آ  ،آثار سخاوت بر ااتبار و شهرت سازما  ،نتایج مالی ،ارزشها و فلسرفة
سازما تأکید دارد .بهطور امده ،در ایرن تحقیقرات سرخاوت در سرازما زیرمجموارة مسرئولیت
اجتماای سازما در نظر گرفته شده و به کم های مالی مستقیم ،کم هزینة تحصریلی و کارهرای
داوطلبانه محدود شده است (.)Vaidyanathan, 2008
شایا ذکر است مفاهیم و ارزشهایی مانند سرخاوت در فرهنرگهرا و ادیرا مختلرع معرانی
یکسانی ندارند و صرفا بهدلیل شباهت نام نمیتوا بهطور سادهانگارانهای آ ها را یکسرا در نظرر
گرفت .هدف فقط نگریستن از دو زاویة الم و دین به موضوع سخاوت اسرت .در ادامره ،پرس از
معرفی روش تحقیق چگونگی اجرای تحقیق توضیح داده میشود.
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روش تحقیق
یکی از انتقادها به مطالعات مروری این است کره امومرا توصریع مشرارکتهرای المری برخری
پژوهشگرا منتخب توسط نویسنده است که فاقد هرر گونره ارزیرابی اولیره بررای انتخراب اسرت
( .)Tranfield et al., 2003مرور نظاممند مبانی نظری اغلب برا مررور سرنتی مبرانی نظرری مقایسره
میشود ،زیرا این روش اینی ،قابل تکررار ،نظراممنرد و جرامع بروده و طریقرة گرزارش آ مشرابه
پژوهشهای میدانی است

(2005

 .)Weed,خاستگاه این روش پزشرکی ،مراقبرتهرای بهداشرتی و

خطمشی اسرت ( .)Cook et al., 1997; Tranfield et al., 2003کالسرن و همکرارا ( )8991مررور
نظاممند مبانی نظری را اینگونه تعریع کردهاند« :مروری که در آ جسرتوجروی جرامعی بررای
مطالعات مرتبط با موضوع خاصی صورت میگیرد و آ مقاالت بر اساس متد مشخصشدة از قبرل
تعیینشده ،مورد ارزیابی و ترکیب قرار میگیرد» (.)Klassen, 1998, p.700
مرور نظاممند مبانی نظری در مدیریت برای ایجاد شفافیت ،وضوح ،قابلیرت وصرول و مطالعرة
بیطرفانة پژوهشها در حوزهای خاص است ( .)Thorpe et al., 2005خأل فعلری در پرژوهشهرای
مدیریت این است که اول ،چگونه ی

مرور نظاممند بر مبانی نظری انجام دهریم ،سر س ،چگونره

مطالعات یافتشده را بهطور نقادانه ارزیابی و در نهایت ،نتایج را چگونه یک ارچه کنریم

( & Parris

 .)Peachey, 2013به منظور بررسی مبانی نظری تحقیق ،منابع منتشرشده در بان های اطالااتی کره
از طریق سامانة المی دانشگاه تهرا و دانشگاههای قابلدسترسیاند ،جمعآوری شرد .مقراالت بره
زبا های انگلیسی و فارسی محدود شد .کلمات بهکارگرفتهشده جهت جستوجو شامل سرخاوت،
رفتارهای دیگرخواهانه ،فعالیتهای داوطلبانه ،مسئولیت اجتماای سازما  ،گونرهشناسری سرخاوت
در سازما و بخشش به دو زبا فارسی و انگلیسی است .همچنین ،منرابع برهکارگرفترهشرده بررای
مفاهیم دینی ،نهجالبالغه و تفاسیر آ  ،نهجالفصاحه و نرمافزارهای نمایة متو دینی است .در برخی
حوزهها مانند تعریعها ،فرهنگ لغات و دایرهالمعارفهای معتبر بهکار گرفته شد.
در مرحلة بعدی فقط مقاالت تجربی و مروری بررسی شد و بقیة مقاالت حذف شد .همچنرین،
مقاالت تکراری نیز مشخص شد .در ادامه ،شرایطی به پاالیش بیشتر منابع منجر شد ،که ابارتانرد
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از مقاالت باید در مجلة متعبر و یا توسط نویسندهای بنام نگاشته شده باشد .سرخاوت و رفتارهرای
مرتبط با آ در انوا  ،یا حداقل چکیده و کلمات کلیدی آ ذکر شده باشد و بهطور کیفی ،کمری،
یا آمیخته سخاوت و رفتارهای مرتبط با آ بررسی شده باشد .س س ،در مقراالت بره دنبرال یرافتن
حداقل پاسخ یکی از شش پرسش اصلی تحقیق بودیم .این سؤالها ابارتاند از:
 سخاوت در کل و حالت خاص آ در سازما چیست؟-

چرا سخاوت در کل و حالت خاص آ در سازما انجام میگیرد؟

-

چه کسانی سخاوت و به چه افرادی سخاوت میکنند؟

-

جایگاه زمانی و مکانی و شرایط سخاوت در کل و حالت خاص آ در سازما چیست؟

 سخاوت در کل و حالت خاص آ در سازما چگونه صورت میپذیرد؟-

پیامدهای سخاوت در کل و حالت خاص آ در سازما چیست؟

هدف از این مقاله معرفی و بررسی مفهوم سخاوت در سرازما و پاسرخ بره سرؤالهرای مهرم
چیستی ،چرایی و چگونگی ،به همراه نتایج آ است .در ادامه ،پس از نگاه فراینردی بره سرخاوت،
مطالب از دو دیدگاه المی و دینی بررسی میشود.
چارچوب فرایندی سخاوت در سازمان
اگر بخواهیم بهطور فرایندی به سخاوت بنگرریم ،سرخاوت ابرارت اسرت از فراینردی کره در آ
ااطاکننده پس از آگاهی از نیاز دریافتکننده و بررسی شررایط ،موضروع سرخاوت –مرالی ،زمرا ،
دانش و جز آ  -را در قالب رفتاری متناسب به او ااطا میکند که این کار آثاری برای هر دو طرف
دارد و نتایج نیز میتواند در مسیر برگشت بر رفتار ،تصمیم سخاوت ،طرف دهنده و گیرنرده ترأثیر
داشته باشد (شکل  .)8تمایالت و الت سخاوت در تصمیم سخاوت تبلور میکند که طرف دهنرده
طرف گیرنده ارزیابی میکند تا برای انجامداد و یا انجامنداد سخاوت تصرمیم بگیررد .در ادامره،
پاسخ  6سؤال اصلی بیا خواهد شد.
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محتوا و موضوع
نتایج

رفتار و اجرا

طرف دهنده
تصمیم سخاوت
طرف گیرنده

شرایط
شکل  .1چارچوب طراحیشدة فرایندی سخاوت در سازمان (محققساخته)1131 ،

چیستی سخاوت

بحث سخاوت در سازما موضوع جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه دانشمندا قررار
گرفته است .این تحقیقات در حوزههای مختلفی مانند بازاریرابی ،اقتصراد ،روا شناسری اجتمراای،
روا شناسی بیولوژیکی ،اصبشناسی ،جامعرهشناسری ،مرردمشناسری ،الروم سیاسری و مردیریت
(& Wiepking, 2007

 ،)Bekkersدر مجرالت المری ،حرفرهای و گرزارشهرای مراکرز المری و

غیرالمی مرتبط با سخاوت

(2008

 )Vaidyanathan,منتشر شده است .شاید مهرمتررین مشرکل در

زمینة مفهومسازی سخاوت ،فقدا مفهومسازی و نظریهپردازی ،حتی برای اسرتانداردترین مفراهیم
در مبانی نظری رفتارهای دیگرخواهانه است که موجب درهمآمیختگی و ابهام مفاهیم شرده اسرت
).(Collett & Morrissey, 2007
مرکز مطالعات دین و جامعه دانشگاه نوتردام سخاوت را اینگونه تعریع میکند« :ممارست و
خوی ااطای رایگا منابع مالی ،زما و استعدادهای ی

فرد که بهطور مثال ،شرامل بخشرشهرای

مالی خیریهای ،کارهای داوطلبانه ،اهدای هدایا در جهت رفاه دیگرا یا کاالهرا و مصرالح امرومی
میباشد» (.)Bekkers & Wiepking, 2007
در دایرهالمعارف مریام وبستر سخاوت را اادت بخشش باکیفیت ،سخاوتمندبود یا تمایرل بره
1. Center for the study of religion and society
2. University of Notre Dame
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تسهیم و بخشش ،خودخواهنبود  ،و داشتن شخصریت نجیرب ،بخشرنده ،بزرگروار و روح مهربرا
معرفی میکند .به ابارت دیگر ،سخاوت چیزی است که اگرچه ممکن اسرت در رفترار بلندمردت
آشکار نباشد اغلب به انوا مفهوم خوبی برای ارائره در همرة طرول زنردگی مرورد قبرول اسرت.
بالنچارد ( )9009سخاوت را اهمیتداد به نیازهای دیگرا و برآوردهکرد آ ها تعریع میکنرد
و آ را طرز فکری میداند که احتیاج به رسیدگی و مراقبرت دارد .چرارلوت بیررز کره مردیریت
چندین آژانس تبلیغاتی را در طول دورا کاری خویش داشرته اسرت ،سرخاوت را اسرلحة مخفری
بزرگ موفقیت در کسبوکار میداند (.)Beers, 1997
تعریعهای یادشده ،چیستی سخاوت را از منظر المری بررسری کررده اسرت ،امرا در دیردگاه
اسالمی اسراف و بخل دو سوی افراط و تفریط در مصررف ثرروت اسرت و سرخاوت حرد میانرة
آ هاست ،بخل ،خودداری از مصرف مال در موارد الزم است و اسراف هزینهکرد ثروت در موارد
غیرالزم ،و سخاوت ،مصررف ثرروت اسرت بره انردازة ضرروری (نراقری ،8731 ،ج ،9ص .)801
سخاوت یعنی انسا فرصتها و موهبتهای خویش را در جهت شادکرد دیگرا مصررف کنرد.
امیرالمؤمنین (ع) سخاوت را ،دوستداشتن سرائل ،خرو پیرامبرا  ،برتررین خصرلتهرا ،وسریلة
سنجش اامال ،پردة ایوب ،زیور انسا و میوة اقل میدانند (آمدی ،بیتا ،ج ،8ص .)080در کرل،
تفاوت دیدگاه المی و دینی در نگاه ارزشی اسالم به سخاوت است.
چرایی سخاوت

افراد مختلع انگیزههای مختلفی برای انجامداد کارها دارند .انگیزانندههای مذهبی ،نروعدوسرتی و
خودخواهی نقش بسزایی در تهییج اینگونه رفتارها دارد که میزا اهمیت هری

میتواند بسته بره

افراد و موقعیرتهرا متفراوت باشرد ( .)Collett & Morrissey, 2007معمروال افرراد بره ایرن الرت
میبخشند که احساس گناه نکنند ،یا به خاطر تعهد اخالقی ،یا کاهشداد درآمد مشرمول مالیرات،
1. Blanchard
2. Charlotte Beers
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یا موضوع گزارش روزنامهها بشوند .بعضی افراد میبخشند تا اایدی بره دسرت آورنرد امرا افرراد
سخاوتمند بره دسرت مریآورنرد ،ترا ببخشرند ( .)Blanchard & Cathy, 2009افرراد برا توجره بره
اجتماایشد و آموزشهای دورا کودکیشا سطوح متفاوتی از رفتارهای دگرخواهانره را برروز
خواهند داد .استانداردها و مطلوبهای فردی و اجتماای نیرز محررر رفتارهرای دگرخواهانرهانرد.
برانگیختگیهای ااطفی نیز به افزایش این رفتارها منجر میشود ).(Collett & Morrissey, 2007
سازما ها نیز میتوانند دالیل خاص خود را برای سخاوت داشته باشرند .یکری از دغدغرههرای
مشترر همة سازما ها ،ارتقای املکرد و بهرهوری کارکنا است ،و سخاوت بخشی از پاسرخ بره
این دغدغه است.
در قرآ تقریبا یکصد آیه در این موضوع نازل شده است (برای مثال ،آل امرا 99 /؛ سربا79 /؛
راد99 /؛ بقره .)932 /پیامبر اکرم (ص) و ائمة طاهرین الیهم السالم نیز در فرمایشرات متعردد برر
اهمیت و ویژگیهای سخاوت سخن گفته اند .جود و سخاوت حضرت الی الیهالسالم کره بسریار
روشن است و حتی آیاتی تفسیر شده است که به سخاوتهایی که حضرت الی الیهالسالم داشته
است از جمله سورة انسا  /آیة  ،1سورة مائده /آیة  00و سرورة بقرره /آیرة ( 932منتظرری،8717 ،
ج ،8ص.)36
هما طور که مشخص است با توجه به سطح ااتقراد افرراد الرتهرای انگیزشری افرراد بررای
سخاوت متفاوت است .باالترین آ ها این است که به دلیل اینکه سرخاوت امرر خردا و معصرومین
الیهمالسالم است و مخالع حبّ دنیا است ،انجام دهیم و سطح نازلتر آ این است که آ را برای
بهدستآورد آثارش که حالتی تجارتگونه است ،انجام دهیم .در واقع ،سخاوتی که بخواهی با آ
به محبوبیرت و قردرت دنیرایی برسری ،بخشرندگی نیسرت ،خودخرواهی اسرت (اظیمری،8711 ،
ص .)809پیامبر اسالم (ص) فرمودند :سخاوتمند به سبب خوشگمانی به خدا سخاوت میکنرد و
بخیل به الت بدگمانی به خدا بخل میورزد (نهرجالفصراحه ،فرراز  .)9999در بیانرات امیرمؤمنرا

الیابنابیطالب مهمترین الل سخاوت زهد در دنیا (آمدی ،بیتا ،ج ،8ص )080است.
سخاوت در سطح سازما و جامعة اسالمی نیز جایگاه خاصی دارد .امام الری الیرهالسرالم در
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بر سخاوت و جوانمردی کارگزارانش تأکید کرده است (ذاکری .)8718 ،حضررت

در ویژگیها و شرایط قاضی نیز بر الم ،حلم ،پارسایی و سخاوت تأکید میکنرد (ذاکرری.)8716 ،
فرهنگ ربا و رشوهخواری با فرهنگ انفاق ریشهکن میشود که این راه حل قرآنی اسرت .خداونرد
در اواخر سورة بقره  /آیات 969-932؛  ،930-918اول فرهنگ انفاق را مطرح میکند ،بعد معضرل
ربا را حل میکند 82 ،آیة پیاپی دربارة انفاق ،مقدمة  3آیه بررای حرل مشرکل ربرا قررار مریگیررد
(نقیپورفر ،8718 ،ص.)896
افراد و تعامالت مربوط به سخاوت

از نظر فرایندی سخاوت وقتی انجام میگیرد که طرف دهنده محتوی یا موضوع مرورد سرخاوت را
به طرف گیرنده اهدا کند .پس در تعامالت مربروط بره سرخاوت طررف دهنرده ،طررف گیرنرده و
محتوای سخاوت مطرح است که در ادامه توضیح داده میشود.
الف) طرف دهنده
ااطاکنندة سخاوت میتواند فرد ،یا سازما باشد .بررای ایرن فررد و یرا سرازما ویژگریهرایی در
تحقیقات المی ،همچنین ،در منابع اسالمی موجود است تا بتوا آ ها را در جامعه تمییز داد .برای
حالتی که طرف دهنده فرد باشد ،تحقیقات بیشتری انجام گرفته است و اواملی پریشبرنرده ماننرد
سطح تحصیالت ،مذهب ،درآمد ،سن ،وضعیت زناشویی ،شخصیت ،وضرعیت اسرتخدام و جرز آ
شناسایی شده است .دیوید الپین سخاوت را یکی از هشت ویژگری رایرج رهبررا برزرگ معرفری
کرده است ) .(Lapin, 2012اریکا اندرسو با مطالعة افسانهها و داسرتا هرای ملرل مختلرع ،شرش
ویژگی رهبرا بزرگ را شناسایی کرد که سخاوت یکی از آ هاست (.)Andersen, 2012
رابطة مثبت بخشش و سطح تحصیالت در چندین مطالعة تجربی اثبات شرده اسرت

( Bekkers

 .)et al., 2006; Van Slyke & Brooks, 2005 & Wiepking, 2007; Carrollتقریبا در همة مطالعاتی
که رابطة سطح مذهبیبود و میزا بخشش را بررسی کرده است رابطرة مثبرت آ هرا تأییرد شرده
است ) .(Bekkers & Wiepking, 2007افراد با درآمد بیشتر نسبت به افراد دارای درآمد کمتر بیشرتر
میبخشند ( .)Bekkers & Wiepking, 2007; Van Slyke & Brooks, 2005در بیشتر مطالعات رابطة
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سن و بخشش مثبت است

)(Matsunaga, 2006

ولی در برخری مطالعرات بخشرش در سرن براالتر

کاهش مییابد ( .)Bekkers & Wiepking, 2007ازدواج نیز رابطة مثبت با بخشش دارد (

Andreoni

et al., 1992; Barrett, 1991; & Scholz, 1998; G. Auten & Rudney, 1990; G. E. Auten

 .)Bekkers & Wiepking, 2007افراد استخدامشده بیشتر از افراد بیکار بخشش میکننرد (

Bekkers

Wiepking, 2007; Brooks, 2004; Lyons & Passey, 2005; Reed & Selbee, 2002

&) .برین

شخصیت و ثبات ااطفی با بخشش رابطة مثبت وجود دارد (.)Bekkers, 2006; Levy et al., 2002
برای سازما های بخشنده بر دو موضوع اندازة سازما و نوع صنعت در مطالعات تأکیرد شرده
است .رابطة اندازة سازما و میزا بخشش سرازمانی مسرتقیم

اسرت ( Atkinson & Galaskiewicz,

 .)1988; Boatsman & Gupta, 1996اوسیم اندازة سازما را مهمترین تبیینکنندة بخشش سرازمانی
میداند ( .)Useem, 1988آماتو و آماتو ( )9003در مطالعة صنایع آمریکا به این نتیجره رسریدند کره
رابطة نسبت بخشش سازمانی و اندازة آ ابتدا مثبت ،س س ،منفری و دوبراره مثبرت مریشرود .بره
ابارتی ،سازما های متوسط به نسبت سازما های کوچ

و بزرگ کمتر میبخشند (

L. H. Amato

 .)& Amato, 2007بسیاری از محققا صنعت را تبیینکنندهای مهم برای بخشش سرازمانی در نظرر
گرفتهانرد

( ;L. H. Amato & Amato, 2007; Fry et al., 1982; Seifert et al., 2003; Useem, 1988

 .)Vidaver‐Cohen & Altman, 2000برای مثال ،اوسیم بیا میکند سازما های با سرطح ارتباطرات
امومی باال مانند خردهفروشی ،بیمه یا بان  ،اموما نسربت بره سرازما هرای برا سرطح ارتباطرات
پایینتر مانند معاد و فلزات اولیه بخشش بیشتری دارند.
در دیدگاه اسالمی برای افراد سخی ویژگیها و جایگاهی وجرود دارد کره آ هرا را از سرایرین
متمایز میکند .او دائم به فکر مردم است ،دائم در حال کارگشایی از مشکالت مردم است ،دائرم از
شخصیتش برای راحتی ،پیشرفت و کم

به مردم مایه میگذارد ،او برای خواب و خورار و رفراه

دیگرا  ،از خواب و خورار خود میگذرد تا آنجا که میتواند و از اهدهاش بر مریآیرد بره آ هرا
کم
نزدی

میکند (اظیمی .)8711 ،پیامبر اکرم (ص) میفرماینرد« :مررد سرخی نزدیر
به مردم است و نزدی

بره خداسرت،

به بهشت ،و دور از جهنم است ،اما بخیل براکس از خردا و مرردم

و بهشت به دور و به دوزخ نزدی

است ».و باز فرمودنرد :کرافر سرخی نرزد خردا از اابرد بخیرل
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محبوبتر است .همچنین ،فرمودند :از گناهرا شرخص سرخی بگذریرد کره دسرت او بره دسرت
خداست و هر زما بخواهد بیفتد خدا دسرتش را مریگیررد و نمریگرذارد بیفترد (نهرجالفصراحه،
بابالسخا) .امیرالمؤمنین (ع) سخاوتمند بایقین را برترین مردم معرفی میکنند (آمدی ،بریترا ،ج،8
ص.)089
ب) طرف گیرنده
دریافتکنندة سخاوت نیز بر سخاوت اثرگذار است ( .)Michener et al., 2004افراد امومرا االقره
دارند به افرادی که مریشناسرند ( ،)P. R. Amato, 1990افررادی کره دوستشرا دارنرد

( & Kelley

 )Byrne, 1976; Mallozzi et al., 1990و حتی افرادی کره آ هرا را دوسرت دارنرد ()Baron, 1972
کم

کنند .همچنین ،افراد دوست دارند به افراد شبیه خرود کمر

نظرر جسرمی و فیزیکری

کننرد ) (Dovidio, 1984چره از

(& Gaertner, 1981; Emswiller et al., 1971

 )Dovidioو چره از نظرر

اقیدتی ) .(Hornstein, 1972در نهایت ،طرف گیرنده میتواند فرد ،سازما  ،یا جامعه در کل باشد.
 ،کم های سرازما

در حالتی که گیرنده سازما یا جامعه باشد ،بر اساس بخشش استراتژی

میتواند موجب تقویت بستر کاری سازما شود .این کمر هرا مریتوانرد شرامل تقویرت شررایط
محیطی (سرمایهگذاری در افراد تحصیلکرده و بهبود زیرسراختهرا) ،تقویرت تقاضرای محصرول
(برای مثرال بخشرشهرای شررکت سیسرکو و اپرل بره بزرگترشرد برازار مصررف خردمات و
محصوالتشا و توانمندسازی مشتریانشا منجر میشود) ،بهبود صنایع مررتبط و باالدسرتی (بررای
مثال سرمایهگرذاری امرریکن اکسر رس در مردارس مسرافرت و گردشرگری صرنعتی را تقویرت
میکندکه به افزایش درآمد شرکت منجر خواهد شد) ،در نهایت ،بهبود و تقویرت خرطمشریهرای
مرتبط به بستر رقابتی که به افزایش بهرهوری و شفافسازی امرومی منجرر مریشرود (
 .)Kramer, 2002همچنین ،افراد و سازما ها تمایل دارند به سازما هرایی کمر

& Porter

کننرد کره بتواننرد

1. Strategic Philanthropy
2. Cisco
3. Apple
4. American Express
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تأثیری مثبت در حوزة مورد دغدغة آ ها ایجاد کنند .ااتماد به سازما ها و املکررد گذشرتة آ هرا
نیز بسیار مهم و اثرگذار است ( .)Glickman, 2011سهولت برقراری ارتبراط برا سرازما هرا نیرز در
انتخاب آ ها توسط خیرین مؤثر است .سطح بازتراب بخشرش در جامعره و خیررین دیگرر بره آ
سازما یا جامعه نیز مهم

است (.)Vaidyanathan, 2008

در اسالم دربارة شخص گیرندة سخاوت هم سفارشات بسیاری شده اسرت و بررای آ هرا نیرز
مشخصاتی بیا شده است .بعضی کارها نهتنها سخاوت نیست که این جنایت است ،مثل اینکه برا
داد مال خودت ظالمی را ب رورانی یا کسانی را کره ظرالمپرروری رشرد دهری (اظیمری.)8711 ،
امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند :مال خود را در حقوق (واجبه یا مطلق حقوق) بذل کن ،و با مال خود
با دوست خود مواسات و برابر داشته باش ،که بهراسرت سرخاوت و بخشرش بره شرخص آزاده
سزاوارتر است (آمدی ،8731 ،ص .)809مهمترین تأکید اسالم بر سخاوت بره مرؤمنین و دوسرتا
خدا و معصومین است و سخاوت به دشمنا خدا منع شده است.
ج) محتوای سخاوت
یکی از مباحث مهم موضوع و محتوا سخاوت است یعنی چه موهبت یا فرصتی اهدا میشرود .بره
جز مال و دارایی ،افراد میتوانند زما  ،ااتبار ،فرصتها و موضواات دیگر را نیز به دیگررا اهردا
کنند ،البته باید آ ها برای خودشا باشد وگرنه سخاوت نیست و باید در آ حد ااتدال را راایرت
کرد و افراط و تفریط نکررد .همچنرین ،موضروع سرخاوت مریتوانرد از نظرر قابرلانتقرالبرود و
تجدیدپذیری بررسی شود .وقتی منبع مورد مبادله تجدیدپذیر است کره بررای طررف دهنرده براقی
بماند و بتواند آ را در مبادالت بعدی بهکار گیرد و زمانی قابل انتقال است که دریافتکننده بتوانرد
آ را به شخص دیگری بدهد .اسچیفر ( )9003منابع و موضوع سخاوت را برا توجره بره ایرن دو
ویژگی دستهبندی کرده است ( ،)Schaefer, 2007که در جدول  8نشا داده شده است.
جدول  .1انواع منابع قابل استفاده در سخاوت از نظر تجدیدپذیری و قابلیت انتقال

نوع منبع و موضوع سخاوت

تجدیدناپذیر

تجدیدپذیر

غیرقابل انتقال

کارهای داوطلبانه ،اهدای ااضای بد

اهدای خو

قابل انتقال

بخشش مال و کاال

نظرداد  ،توصیه و اطالاات
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زما  ،استعداد ،دارایی و توجه ،چهرار چیرز اسرت کره افرراد مریتواننرد بره دیگررا ببخشرند
) .(Blanchard & Cathy, 2009افراد سخاوتمند به سهولت اطالاات و ااتبار خود را تسهیم میکنند
و زما و تخصص خود را بهراحتی در اختیار دیگرا قرار میدهند

(2011

 .)Glickman,سازما هرا

میتوانند با اهدای محصوالت  ،جمعآوری کم ها و هدایای مردمی و کم
بالیای طبیعی سخاوت کنند

بره آسریبدیردگا

(.)Davis, 2011

رسول اکرم صلیاهلل الیه و اله در تعریع سخاوتمند واقعی میفرمایند :سخاوتمند کسی اسرت
که دارایی های (حالل) خویش را در مسیر خدا مصرف کند .اما آنکه مال را در معصیت خدا هزینه
کند ،مستحق خشم و غضب الهی است ،زیرا به خود نیز بخل ورزیده است ،چو هواپرستی کررده
است ،تا چه رسد به دیگرا (مجلسی ،8770 ،ج ،38ص .)700به بیا دیگرر ،در اسرالم بیشرتر بره
حاللبود موضوع محتوا توجه شده است.
شرایط سخاوت

سخاوت و رفتار دگرخواهانه تحت تأثیر اوامل موقعیتی و فردی قرار مریگیررد .اوامرل مروقعیتی
اوامل محیطیاند که با توجه به آ افراد تصمیم میگیرند که چگونه و به چه میزا کمر
یا اصال کمکی نکنند .تعداد افراد حاضر در صحنه اگر زیراد باشرد تمایرل افرراد بررای کمر
میشود ( .)Latane & Darley, 1970همچنین ،اگر هزینة کم
بیشتر باشد ،تمایل به کم
بیشتر کم

کننرد و
کرم

کمترر باشرد و اایردی ناشری از آ

بیشتر میشود .همچنین ،اگر هزینة کم نکرد خیلی زیاد باشد ،افرراد
به افراد گروه خود دارنرد (

Dovidio et al.,

خواهند کرد .افراد تمایل بیشتری به کم

 .)1991همچنین ،کنارهگیری از جامعه نیز رفتار دگرخواهانه را کراهش مریدهرد (

Twenge et al.,

.)2007
الزمة سخاوت ااتماد است .سخاوت کنید بدو اینکه انتظار داشته باشید کسی متوجره شرود و
1. Product Donation
2. Fund Raising
3. Disaster Assistance
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یا ااتنا کند .افراد و سازما ها از سخاوت آشکار بیمناکند ،زیرا ممکن است این شائبه به وجود آید
که آ ها دیگرا را استثمار میکنند ،لذا فرهنگ سازمانی قوی و اخالق کاری منسجم ایرن نگرانری
را از بین میبرد (.)Glickman, 2011
در چگونگی سخاوت هم دستوراتی است کره موجرب آزردگری شرخص انایرتشرده نشرود،
همچنین ،از بروز آفات آ جلوگیری کند .در واقرع ،محردودة پرذیرش سرخاوت اینجرا مشرخص
می شود .امیر مؤمنا  ،ال (ع) فرمود :سخاوت آ است که ب درخواست بخشیده شود و آنچره برا
درخواست بخشیده شود یا از رو شرم ،یا از ترس شنید سخن زشت است (آمدی ،بری ترا ،ج،8
ص .)19روزابت مس کانتر ،استاد رهبری دانشگاه هاروارد هم دقیقا فرمرایش امیرالمرومنین (ع) را
در مقالة خود بیا میکند که الزمة پذیرش سخاوت اصالت آ است نه اینکه برای تنویر چهرة یرا
پارسازی مسائل منفی مرتبط با سازما باشد (.)Kanter, 2010
چگونگی سخاوت در سازمان

اگر بخواهیم از زاویة رفتاری به سخاوت در سازما بنگریم ،شاید مهمترین حوزة مرتبط رفتارهای
دیگرخواهانه 8باشد .رفتار هنگامی دیگرخواهانه نامیده میشرود کره بره دیگررا منفعرت برسراند،
مخصوصا زمانی که منفعت به دیگرا هدف اصلی آ باشرد ( .)Hinde & Groebel, 1991پیلیراوین
و همکارا ( )8918سخاوت را به انوا اامال داوطلبانه برای کم

و منفعترسرانی بره افرراد و

گروههای دیگر تعریع میکنند .این رفتار دغدغة حقوق ،احساسرات ،رفراه و آسرایش دیگررا را
دارد ( .)Eisenberg & Mussen, 1989این تعریع بیشتر بر پیامدهای اامال فاال آ تأکیرد دارد ترا
بر انگیزهای که در ورای آ است .این رفتارها شامل فعالیتهای گستردهای مانند تسهیم ،بخشرش،
نجات ،کم رسانی ،دلداریداد  ،کار مشترر و داوطلبانه و جز آ است.
تقریبا از ابتدای زندگی جمعی بشر رفتار دیگرخواهانه برای حفظ تمامیت قبیلره و خرانواده در
همة نقاط جها وجود داشته است .گرچه حوزة روا شناسی اجتماای از ابتدای قر بیسرتم ایجراد
1. Prosocial behavior
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شده بود و به مسائ ل داغ روزگار خود ماننرد نازیسرم ،هولوکاسرت ،جنرگ جهرانی ،نژادپرسرتی و
سالحهای اتمی و کشتار جمعی پرداخته برود ،ولری در دهرة  8960اهمیرت رفتارهرای حمرایتی و
انگیزانندههای آ ها موضوع مورد االقة محققا شد .دو اامل مهمی که به این حرکت منجرر شرد
مسائل فراوا نژادپرستی سیاه و سفید در جها (جنبش حقوق شهری) ،همچنین ،بیتوجهی مرردم
به حوادثی که ناظر آ ها بودند مانند قتل کیتی جنووس در سرال  8962برود کره از  71نفرری کره
شاهد قتل او در خیابا بودند هیچ کس به فریادهای کم

او ااتنایی نکرد تا جا باخت .محققرا

بررسی کردند که چرا افراد فعالیتهای دگرخواهانه را کمتر انجام میدهند ،و انگیزانندههرای آ را
شناسایی کردند (.)Manning et al., 2007
سازما نمیتواند مشتریا سرس ردة ااطفی داشته باشد ،مگرر اینکره ابتردا کارکنرا سرسر ردة
ااطفی ایجاد کرده باشد .پس سخاوت باید ابتدا از درو سازما شرروع شرود .مأموریرت سرازما
ورودی آ است و املکرد مالی خروجی آ اسرت .سرازمانی کره مرأموریتش دربرگیرنردة بهبرود
کیفیت زندگی مردم است ،صرفا باید مأموریت خویش را جاری کند آ وقرت سرخاوت محصرول
فرای طبیعی آ خواهد شد .به بیا دیگر ،مأموریت سازمانی ارزشمند به اامرال سرخاوتمندانه بره
انوا بخش جداییناپذیر اجرایش نیازمند است .همچنین ،این اامال باید متمرکز برر مزیرتهرای
رقابتی سازما بوده ،محلی ،مشارکتی و در حال بهبرود مرداوم باشرند .در نهایرت ،سرخاوت واقعرا
سخاوت تلقی نخواهد شد ،مگر اینکه موثق باشد

(.)Berry, 2007

بنابراین ،از دیدگاه اسالم برای دستیابی به خصلت ارزشمند سخاوت ،بایرد  .8راه هرای کسرب
ثروت حالل و مشروع باشد؛  .9حقوق واجب شرای مانند خمس ،زکات ،نفقة واجب افراد تحرت
تکفل ،کفارات شرای و جز آ پرداخت شود؛  .7ثروت در راه مشروع و معقول هزینه شود ،نه در
راه معصیت خدا و کارهای بیهوده و باطل؛  .2مصرف در راههای یادشده نیز بره انردازه و حسراب
انجام گیرد (الهامینیا.)8719 ،
1. Authentic
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بررسی و تحلیل پژوهشهای پیشین در زمینة سخاوت با توجه به چندرشتهایبود آ ها که شرامل
اقتصاد ،روا شناسی ،ژنتی  ،جامعهشناسی ،مدیریت ،بازاریابی و الوم سیاسی است ،بسیار پراکنده
و غیرمنسجم است و هر ی

از زاویة دید خود و با سطح تحلیل مختلفی مفهوم سخاوت و ارتباط

آ با زندگی فردی و سازمانی شخص را بررسی کرده است .سؤالهای چیستی ،چرایی ،چگرونگی
و آثار سخاوت بهطور منسجمی پاسخ داده نشدهاند .طراحری یر

گونرهشناسری منطقری و جرامع

مطالب را مرتبط و شفاف و جایگاه مباحث را مشخص مریکنرد .از آنجرا کره سرخاوت رابطرهای
دوطرفه است میتوا بر اساس انواع حالتهای طرف دهنرده و گیرنرده آ را تقسریمبنردی کررد.
طرف دهنده می تواند فرد یا سازما بوده و طرف گیرنده نیز فرد ،سازما یا جامعه باشد .در نتیجه،
شش حالت به وجود میآید که در جدول  9به همراه برخی مصداقهایش نشا داده شده است.
جدول  .2انواع حالتهای سخاوت بر حسب طرف دهنده و گیرنده

طرف گیرنده

فرد

سازمان

جامعه

فرد

رفتارهای یاریرساننده

رفتار شهروندی سازمانی

کارهای داوطلبانه

سازمان

برنامههای رفاه

بخشش سازمانی

مسئولیت اجتماای سازما

طرف دهنده

منبع :محققساخته8797 ،

در حالت «فرد-فرد» طرف دهنردة سرخاوت فررد و طررف گیرنردة آ نیرز فررد اسرت .شراید
رایجترین نوع سخاوت این نوع باشد ،ولی در بستر سازما محردود بره سرخاوتهرا و رفتارهرای
دگرخواهانهای است که کارکنا نسبت به یکدیگر دارند .رفتارهای یاریرساننده و مشرارکتی جرزء
1. Helping Behavior
2. Volunteering
3. Welfare Program
4. Corporate Philantrophy
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این دسته قرار میگیرند .همچنین ،فرد گیرنده میتواند مشتری یرا اربراب رجروع و حتری شرخص
دیگری نیز باشد.
در حالت «فرد-سازما » طرف دهنده فرد و طرف گیرندة آ سازما است .در واقرع ،هرر چره
جزء وظایع کارکنا نیست و انجامداد آ به سود سازما است در این حوزه قرار میگیرنرد کره
بارزترین آ ها رفتار شهروندی سازمانی است.
در حالت «فرد  -جامعه» طرف دهنده فرد و طرف گیرنده جامعه است .فعالیتهرای داوطلبانره
کارکنا که در جهت بهبود جامعه و محیط زیست انجام میگیررد ،در ایرن حروزه قررار مریگیررد.
کارهایی از قبیل درختکاری ،پاکسازی محیط زیست ،آموزشهای تخصصی و امومی کره برهطرور
رایگا توسط کارکنا و اموما با هماهنگی سازما انجام میگیرد.
در حالت «سازما  -فرد» طرف دهنده سازما و گیرنده کارکنا و افراد مرتبطاند .برنامرههرای
رفاه و توسعة کارکنا  ،رهبری سخاوتمند و آنچه که از طرف سازما توسط مدیر یا رؤسا به افرراد
ااطا میشود ،در این قسمت قرار میگیرد.
در حالت «سازما  -سازما » طرف دهنده سازما و طرف گیرنده سازما های مرتبط برا امرور
خیریه ،محیط زیست ،سالمت ،دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و حتی سازما های مردم نهاد اسرت .برا
توجه به اینکه سازما های گیرنده در هدف مورد نظرر سرازما دهنرده توانمنردی و مزیرت دارنرد
سازما با کم

و تقویت کرد آ ها در رسید به آرما و چشرمانرداز مرورد نظرر خرود ترالش

میکند.
در حالت «سازما  -جامعه» طرف دهنده سازما و طرف گیرنده جامعه اسرت .در ایرن حالرت
سازما بهطور مستقیم وارد صحنه میشود و با توجه به امکانات و منابع مالی و تخصرص خرویش
سعی در کم

به جامعه دارد .اموری مانند یاری در بحرا های طبیعی مانند زلزلره ،توفرا  ،فرورا

آتشفشا  ،سیل و همچنین ،اهدای هدایا و بورسیههای تحصیلی به نیازمندا در ایرن حالرت انجرام
میگیرد.
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آثار سخاوت

آثار سخاوت در صورتی که طرف دهنده فرد باشد ،منزلت اجتماای و بهرهوری اسرت .سروروکین
( )8993چهار نوع منزلت را متمایز میکند :منزلت اقتصادی (که بر اساس درآمد ،داراییها و ثروت
است)؛ منزلت سیاسی (که بر اساس قدرت ،اختیار و موقعیت اسرت)؛ منزلرت اطالاراتی (کره برر
اساس تحصیالت اکتسابی ،مهارت و آموزش است) و منزلت اجتماای (که بر اساس افتخار ،وجهه
و احترام است)

(1927

 .)Sorokin,فلین ( )9007دریافت که کارکنرا بررای همکرارا سرخاوتمند

خود منزلت اجتماای باالتری را قائلاند (.)Flynn, 2003
آثار سخاوت سازما نهتنها بر کارکنا بلکه بر مشتریا و جامعه نیز قابل لمرس اسرت .از ایرن
سازما ها طریق سخاوت ،ارتباطات ااطفی برا مشرتریا و اوایرد اجتمراای بررای جامعره ایجراد
میکنند

(2007

 .)Berry,نتایج سخاوت مدیرا  ،اخالق کاری قوی ،مهارتهای ارتباطی مسرتحکم،

االقه و توانایی برای مشارکت است .مدیرا و رهبرا سخاوتمند بهوجودآورندة ااتماد ،احتررام و
حسن نیت در همکارا و کارکنانشرا هسرتند

(2011

 .)Glickman,آثرار سرخاوت بررای سرازما

اهداکننده ،نتایج مالی و موقعیت رقابتی بهتر است.
در دهرة  8910برخری محققرا

(& Carroll, 1984; Drucker, 1984

 )Chrismanبیرا کردنرد

اهداف مالی و اجتماای سازما باید همراستا باشد و مسئولیتهای اجتماای باید در مسریری قررار
گیرد که منابع و سود سازما را افزایش دهد .در این زما بخشش استراتژی
Tilson, 1987

&) .اسمیت ( )8992بیا میکند بخشش استراتژی

مطرح شد ( Mescon

نام سازما را در ذهن مشتری

افزایش میدهد ،هزینههای تحقیق و توسعه را کاهش میدهد ،به فائقشد بر موانع کم
و بهرهوری کارکنا و سودآوری را افزایش میدهد

(1994

مریکنرد

 .)Smith,بنابراین ،بخشرش اسرتراتژی

دو هدف خیریه و سوددهی را دنبال میکنرد (.)Porter & Kramer, 2002, 2006; Saiia et al., 2003
رویکرد مبتنی بر منابع به سازما و نظریة وابستگی به منابع ،اساس نظرری بخشرش اسرتراتژی

را

1. Smith

555

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،21شمارة  ،4زمستان 2313

تشکیل میدهد .بخشش و نوعدوستی اغلب به انوا کمهزینهترین و گاهی تنها راه بهبود موقعیت
رقابتی بهکار گرفته میشود و سازما ها را قادر میکند نهتنها از منابع خرود اسرتفاده کننرد ،بلکره از
تالشها و زیرساختهای سازما های غیرانتفاای و مؤسسات دیگر بهرهمند شروند و هزینرههرا را
بین چند سازما پخش کنند.
از منظر اسالم ،صفتی را که خداوند تصدیق کند برکات و نترایجی را بره ارمغرا مریآورد کره
بسیار پسندیده و ممدوح است .البته شخص باایما باید سخاوت را به خاطر امر برود آ توسرط
ائمة معصوم و نبی اکرم انجام دهد و به نتایج آ چشمداشتی نداشته باشرد ،ولری خداونرد مهربرا
هیچ کار بندهاش را بیمزد و پاسخ نمریگرذارد .امیرمؤمنرا الری الیرهالسرالم نترایج سرخاوت را
زیادشد روزی (محالت  ،8731 ،ج ،8ص ،)087دوستی و سیادت در مردم (انصار  ،بریترا ،ج،9
ص ،)606پوشیدهشد ایوب و آمرزش گناها میدانند (محالت  ،8731 ،ج ،8ص .)088در قررآ
نیز آثار سخاوت ،جبرا و پاسخ چندبرابری خداوند (سورة بقره /آیات  968و 960؛ سرورة توبره/
آیة 898؛ سورة سبا /آیة  ،)79نداشتن ترس و حز (سورة بقره /آیة  ،)932جزا و پراداش اخرروی
(سورة انفال /آیة 60؛ سورة بقره /آیات  880و 939؛ سورة مزمل /آیرة 90؛ سرورة فراطر /آیرة 99؛
سورة راد /آیات  )92-99شمرده شده است.
نتیجهگیری
هدف از این مقاله معرفی و بررسی مفهوم سخاوت در سازما بود .ایرن مهرم برا پاسرخ بره شرش
پرسش اصلی چیستی ،چرایی ،جایگاه ،چه کسی و چگونگی سخاوت از دو منظرر المری و دینری
انجام گرفت .مانند نوعدوستی ،انتظار پاسرخی در ازای سرخاوت نیسرت .هرچنرد انگیزاننردههرای
خودخواهانه و دیگرخواهانهای برای سخاوت وجود دارد ،ولی مانند کم کرد  ،حتی اگر در ازای
آ پاسخ و منفعتی برای دهنده حاصل شود ،کماکا سخاوت محسوب میشود .سرخاوت محردود
به اامال و رفتار (رفتار شهروندی سازمانی) ،کاال (بخشش) ،خردمات (برنامرههرای داوطلبانره) یرا
رفتارهای گروهی (مشارکت) نیست و قابل بهکارگیری در هر یکاز این دستهها است .برخالف این
شباهتها ،بیشتر به انوا سجیهای اخالقی شخصی محسوب میشود تا املری خراص .سرخاوت
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برترین خصلتها ،پردة ایوب ،زیور انسا و میوة اقل است .افراد پسندیده مرال ،ااتبرار ،زمرا و
فرصتهای خود را جهت شادکرد غیردشمنا خدا ،بدو منت و خواهش دیگرا به آ هرا اهردا
میکنند .مهمترین الل سخاوت زهد در دنیا و یقین به پاداش است .ثمررة سرخاوت محبوبیرت در
نزد مردم ،پوشیدهشد ایوب ،ازبینرفتن دشرمنی ،افرزایش روزی ،آمررزش گناهرا و رسرتگاری
است .گونهشناسی بیا شده نیز بر اساس طرف دهنده و گیرنده ،شش حالت مختلع را بره وجرود
میآورد که به پژوهشهای سخاوت انسجام میدهد .سخاوت مانند ی

آهنربرا بررای بهتررینهرا

است؛ بهترین کارکنا  ،بهترین املکرد را به منصة ظهور میرسانند و بهترین سرازما هرا را ایجراد
میکنند.
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 .6ذاکری ،الیاکبر ( .)8716سیمای کارگزارا الی ابن ابیطالرب امیرالمرؤمنین الیرهالسرالم .قرم،
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه المیة قم.
 .3سید رضی ( .)8731نهجالبالغه .ترجمة مصطفی زمانی ،چاپ  ،89تهرا  ،مؤسسة نشر نبوی.

 .1اظیمی ،سیدالی ( .)8711سخاوت سیرة معصرومین و نجرات بشرریت (در فرمایشرات حراج
حسین خوش لهجه) .چاپ دوم ،قم ،انتشارات صفحهنگار.
 .9مجلسی ،محمدباقر ( .)8770بحار االنوار .تهرا  ،مؤسسة دارالکتب اسالمیه.
 .80منتظری ،حسینعلی ( .)8717درسهایی از نهجالبالغه .تهرا  ،نشر سرایی.
 .88نراقی ،احمد ( .)8731معراجالسعاده .قم ،هجرت.
 .89نقیپورفر ،ولیاهلل ( .)8718اصول مدیریت اسرالمی و الگوهرای آ  .چراپ چهراردهم ،تهررا ،
مؤسسة االی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
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