
 
 
 





 
 
 
 
 

  فردینامه رفتار خیرخواهانه و کاربرد آن در مدیریت روابط میانپرسش
 براساس منابع اسالمی

 1محمد محسن گلوردی یزدی

 2محمدصادق شجاعی

 3مهدی عباسی
 

   یدهچک
 یفردیانروابط ممدیریت در  رفتار خیرخواهانههدت ســاخت پرســشــنامه  پژوهش حاضــر با

ــت. دادها ــده اس ــتفاده از دو روش تحلنجام ش ــیمایو پ ینیمتون د یمحتوا یلها با اس ی از منابع ش
 41 ،احسان یبرا یفیپژوهش در بخش ک یهایافته. ه استشد یگردآور اسالمی )آیات و روایات(

شانه را در  شیاندمثبت»، «روابط مثبت» ،«تماعیاج یسودمند»تحت عنوان  یمؤلفه نظر 6ن  ،«ی
یه ،اســاسبراینبه دســت داد.  «یتتمام»و  «یشــتنداریخو» ،«یتمطلوب-نفوک» های اولیه گو

سپس بنا شد و  سان علوم دینی و روان  راحی  شنا سیبر نظر ده نفر از کار گویه  راحی و  130شنا
با  رفتار خیرخواهانه یهه اولپرســشــنام ها،اجرا گردید و پس از تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده

اس یو اعتبار مق ییروا یابیو ارز یمنظور بررسبه یشیماید. با روش پیگرد  ینو تدو یهته یهگو 121
سانشهرک پرد ناساکنای از مونهدر ن ،رفتار خیرخواهانهه یاول س ی  یقرار گرفت. برا یقم مورد برر

 ی. برایدده نفر از کارشناسان خبره استفاده گرد، از نظرات هاو گویه نشانگان یمحتوا ییروا یبررس
 یج حاکید و نتایه با نمره کل محاسبه گردی( هر گویرسون)پیسازه، همبستگ ییدست آوردن رواه ب

ــ ییاز روا ــــاس نیاعتبار مق یمطلوب بود. در بررس ــریـ ــر 83/0کرونباخ،  یآلفا یبز ض  یبو ض
 آمده است. دست به 91/0براون،  -رمنیاسپ یسازیمهدون یبو ضر 90/0گاتمن، یسازیمهدون

 .نپرسشنامه احسا ی،فردیانآزمون، روابط م ی،احسان، منابع اسالم: یدیکل واژگان

                                                      
 شناسی، مؤسسه عالی اخالق و تربیت.نعلمیه و کارشناسی ارشد روا  آموخته حوزهدانش . 1

 .)نویسنده مسئول(المللی المصطفی عضو هیات علمی پژوهشگاه بین.  2

 شناسی اسالمی.عضو هیئت علمی پژوهشکده اخالق و روان . 3
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 مقدمه 
عنوان یک رفتار اخالقی مورد توجه قرار گرفته عنوان یک تکلیف دینی و هم بهدر اســالم نیکی به دیگران، هم به

های زیادی در ارتباط با این موضــوع به کار رفته که تعابیر و واژه (.333ص :1390و همکاران، یجانی )آکربا اســت
سان است. برای مثال، ترین و اصلییکی از مهم  یحبو احسنوا ان الله : فرمایدیخداوند در قرآن مترین آنها اح

در این پژوهش رفتار خیرخواهانه  .(195 :)بقره داردنیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می؛ ینالمحسن
 سازی شده است. با توجه به کلمه احسان مفهوم

سان» واژه صدر باب افعال از ر« اح شهدر لغت، م سن» ی ست یکوییو ن یباییز یبه معنا« ح سان ن ا به  یزو اح
ست  یکین یمعنا ْسن» ینهمچن (.134، ص2ج :1370ی، )قرشکردن ا ست از هر اثر بهجت«ُح ن و یرآف، عبارت ا

است  ینلغت ا ینمشترک در ماده ا اصل (.490، ص1ج :1412 ی،)راغب اصفهانکه مورد آرزو باشد  یبخششادی
ضوعات خارج یامعنا  ینقرار دارد و ا« ئیس»و  «یحقب»در مقابل  که در قول، عمل  یا یدر امور معنو یا یماد یدر مو

 رفته است:  کار بهسه معنا  ن دراحسان در قرآ ینهمچن (.260، ص2ج :1404 ی،)مصطفوقرار دارد  یو صفات قلب
 ؛(55 :؛ اعرات58 :)بقرهك یانجام دادن کار ن یاحسان به معنا .1
 ؛(7 :؛ سجده3: ؛ تغابن23یوسف: )سته در شکل کامل آن یانجام کار شا یاحسان به معنا .2 
 ی،)راغب اصفهان (.134 :عمران؛ آل77 :؛ قصص151 :؛ انعام36 :)نساءگران یبه د یکین یاحسان به معنا .3 

 (492، ص1ج :1412
س یهاکتاب در سان ککر یبرا یف مختلفیتعار یو اخالق یریتف ست اح سعادت  یتمثال: رضا یبرا ؛شده ا از 

ساندن نفع و فا و یگراند سگران یبه د یدهر سر آگاه یکار (.153ص 2ج :1409 ی،) و شا یکه از  شکل  سته یو به 
ا سود یر یو رساندن خ ییخدا یزهانگ کو و بایبه شکل ن یز انجام کاریو ن (248ص، 1ج :1406، ی) برسرد یانجام گ

 (.20، ص4ج، 1374 یی،) با با یهرگونه پاداش و جبرانو توقع داشت بدون چشم یگریبه د
اســت  یفردانیاز موارد کاربرد احســان، تعامالت و روابط م یکی ،شــدهف ارائهیات و تعاریروا ،اتی بق آ بر

هان غب اصــف با(. 492ص، 1ج: 1412 ی،)را با  مه   له  هیر آی( در تفســ1374) ییعال عدل  یامران ال بال
سان ست ؛واالح سان فرمان داده ا سان مانند ین آید: در افرماییم ،(90 :)نحل خداوند به عدالت و اح ه، اح
نکه به یا یعنی ؛اســت یراحســان، احســان به غك بخش ین، یرد. بنابرایگیم را هم دربر یاجتماع یهاعدل، جنبه

  (.479، ص12، ج1374، با بایی)انجام دهد  ینکه صرفًا کار خوبینه ا ؛ده برساندیگران سود و فاید
 نشانگر و شده صادر معصوم انیشوایپ از فراوانی اتیروا و قرآن در آیات متعددی درباره احسان به دیگران،

سان که است آن  ییشکوفا و تکامل برای بشری جامعه و است مطرح اخالقی اصل كی عنوانبه اسالم دگاهید در اح
ست ازمندین بدان ش،یخو ضله نهیمد و ا سالمی فا سان از هرگز ا سنان و اح سالم پیامبر رونیازا. ستین تهی مح  ا

ست ن،ید پذیرش از پس)ص( ستور نینخ ست د شتن عقل را دو سان هر به کردن کیین و مردم دا بیان  بدی و خوب ان
َضُل » :است فرموده و( 359، ص2، ج1408 ،ی الطبرسینور) داردمی : 1387)تمیمی آمدی، «ااْلْحساُن  مان  یااْل  اْف
 دانسته اند. احسان را مانیا نشانه نیبرتر و (188ص
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صرت سان  صالح هیما نکهیا از نظراح سک ا ست، درماندگان و چارگانیب و نانیم شار نکه باعثیا بر افزون و ا  انت
 شودمی باعث چون ؛گرددبرمی کوکارین خود به که دارد گریید كین آثار نیهمچن است، محبت جادیا و رحمت دادن

 به یکدیگر شــود هاقلب ســبب نزدیکی و د،یآ دیپد ســالمتی و عمومی تیامن و د،یدرآ گردش به در اجتماع ثروت
 شود. دیگران و تاثیرگذاری بر قلب و احساس آنها میاحسان موجب نفوک در . (479ص 12ج ،1374  با بایی،)

سالم سان، به  یدر منابع ا سبتمفهوم اح سوهامنا سلمان یاند یی مختلف از  س بحث موردشمندان م  یو برر
ست. برا قرارگرفته ستنباط برخی احکام فقه یمثال، فقها برا یا ستناد یات و روایبه آ ی،ا محقق ) اندکردهات این باب ا

دارد  اســالمی فقه در فراوانی کاربرد که اســت فقهی مهم از قواعد احســان و قاعده( 20، ص2ج :1389 ی،حل
 و (793، ص2ج ،تایبی، غزال) اخالقی منابع در همچنین (.279-251، ص2ج :1370،ییرازمکارم شــ)ر.ک: 
ی اپاره با مهم همراهك اصل ی عنوانبهاحسان  (97، ص 1389به نقل از اسدی،  615ص :1375، ییصرق)عرفانی 

 ضــمناً اســت.  قرارگرفته یو بررســ بحث مورد یو اجتماع یی مختلف فردهاحوزهدر  هابرداشــت ها ویلتحلاز 
صالی، ) یهاپژوهشها و نامهیانپامقاالت،  ساالروندیان،1381او متعددی درباره ( 1392 ؛ دهقان رجبی،1385 ؛ 

 نگارش درآمده است. ی اخیر بههاسالابعاد مختلف این مفهوم در 
سروانکارکردهای اجتماعی رفتار خیرخواهانه در  ستینوعی مختلفی مانند هاعنوانی تحت شنا ، رفتارهای 1دو

ست ،2اجتماعی مطلوب شتن دو ساندن یاری از بردن لذت ،4مهربانی ،3دا شق ازمندان،ین به ر  6آلپورت) 5مردم به ع
سکندر یفی،شربه نقل از  6196 به  62008)رولی 7دیگران یسوبه گرایش( 23، ص 1389همکاران، دالور و  ی،ا

 است. رفته کار به (2006 11به نقل ازلیک 10آدلر) 9اجتماعی عالقهو  (22،  ص1389و همکاران،  یفیشرنقل از 
سیروان در ساس بر 12نگرمثبت شنا سیم ا ضایل، بندیتق سته شش 13گمنیسل ف ض د سته لتیف سان یاه  یان

شــمرد. یبرم را (19یتعال و تیمعنو ،18، اعتدال17عدالت ،16تیانســان و عشــق ،15شــجاعت ،14دانش و )حکمت

                                                      
1. Altruism. 

2. prosocial behaviors. 

3. Love. 

4. Kindness. 

5. Love of people. 

6. Allport G.W. 

7. Movement toward others. 

8. Rule, R. 

9. Social Interest. 

10. Adler,A. 

11. Leak,VK. 

12   . Positive Psychology. 

13   . Seligman. 

14   . Wisdom. 

15   . Bravery. 

16   . Humanity. 

17   . Justice. 

18   . Moderation. 

19   . Sublimation. 
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سانیت، زیرمجموعه هایمنش از( 2002 گمن،یسل)  ست ان شتن دو ساندن یاری از بردن لذت ،2مهربانی ،1دا  به ر
 دانست. «احسان»مصادیق  و معانی با مرتبط را آنها توانمی که است ازمندانین

ــانییاری به افراد تمایل ــ عنوان تحت توانیم را رس ــتنخو هاییلتفض ــک و تحمل داری،یش  عدالت، یبایی،ش
سان شی و تدبیر ،اح صه دوراندی شریفی و همکاران،  به 1998 3جفریز) کرد خال  پنج و این (23،ص  1389نقل از 
 شخصیت از جنبه چندین بلکه ؛ندارند یبعدتک شخصیتی ،دوستنوع شخصیت که دهدیم نشان اخالقی فضیلت

ستین، باورهای ابتکار، ،هامحرک و هایزهانگ کنترل شامل وی شی مهربانی را  اجتماعی مثبت رفتارهای در ،و دوراندی
 (.43، ص 2004 ،5وسلیگمن ازپترسون نقل 2001 ،4همکاران و کول) گذارندیم تأثیر وی

 همه در ،ایثارگر و رســانیاری که افرادتوان گفت شــناســی میدر روان ،درباره خیرخواهی و خدمت به دیگران
صیتی صفات ساسبراین. دارند تفاوت عادی افراد با شخ سبت 6رنجورخویی روانصفت  در آنها ،ا  عادی افراد به ن

باالترند  عادی افراد از ،10بودن باوجدان و 9پذیریتوافق ،8گشــودگی ،7گراییبرون صــفات زمینه در و هســتند ترپایین
ساکف مطالعه . (22، ص 1389 همکاران و شریفی) سی و همکاران و 11پود شان 13میر کگل و 12میدیلی پنر، برر  ن

 اســاس و بر (2002 بیرهوت، از نقل) دارد کار بازده کیفیت با مثبتی رابطه جوانمردی و رســانیکمک که اســت داده
ــل نتایج کس ــتینوع تمایالت دارای افراد ،(2001)همکاران و 14کول و همکاران و رود آ ــطوح قوی، دوس  از پایینی س

 .(2004 سلیگمن، و پترسون از نقل)گذارند می نمایش معرض به را 16خودشیفتگی و 15ضداجتماعی صفات
توان آن را مرتبط با بحث احســان دانســت؛ شــناســی اســت که میحمایت اجتماعی یکی دیگر از مباحث روان

شامل عا فهفردی میمحققان، حمایت اجتماعی را تبادالت بین صدیق17دانند که  ساعدت و یاری18، تأیید و ت ، 19، م
ــویق ــات 20تش ــاس ــت  21و اعتبار دادن به احس ــال(. 221993)ابیاس ــیاری در زمینه در س های اخیر، تحقیقات بس

                                                      
1   . Love. 

2   . Kindness. 
3. Jeffries, V. 

4. Koole et al. 

5. Peterson,C. & Seligman, M. 

6   . Neuroticism. 

7   . extraversion. 

8  .  Openness. 

9 . Agreeableness. 

10 . Conscientiousness. 

11 . Podsakoff,P.M. 

12 . Midili. 

13 . Kegelmeyer. 

14 . Koole et al. 

15 . untisocial. 

16 . Narcissism. 

17 . Affection. 

18 . affirmation. 

19 . aid. 

20 . Encouragement. 

21 . validation of their feelings. 

22 . Abby. 
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اند که حمایت اجتماعی ها نشــان دادهاجتماعی  حمایت اجتماعی انجام شــده اســت. پژوهش –پیامدهای روانی
، ص 1392نقل از تمنائی فر و همکاران،  22010)پاموکیو و میدانرا کاهش داده 1اس تنهاییتواند احســمطلوب می

ضایت از زندگی( 35 سخ به  (.72، ص 1387)قائدی و یعقوبی، شود 3و موجب ر با افزایش حمایت اجتماعی، پا
 (.80، ص  1387راد و سپاه منصور، )همتییابد فرد بهبود می 5در افراد کاهش یافته و سالمت روان4استرس

 روایی خاصیت از که است بوده ابزارهایی رسانی، ساختیاری حوزه در مطالعات رشد ترین دالیلمهم از یکی
 دو دســته به توانمی رفتارهای رفتار خیرخواهانه را خصــوص در موجود هایاند. مقیاسبوده پایایی برخوردار و

ــیم ــنجش هایکرد: مقیاس بندیتقس ــان، بهیاری رفتار س ــازه عنوانرس ــنجش هایمقیاس و کلی یك س  در آن س
ــته در موجود هایمقیاس تعداد که های خاص؛موقعیت ــت. اول بندیدس ــتر اس رفتار  گیریاندازه هایمقیاس بیش

سان، بهیاری  بروز به را فرد تمایل دارند سعی که شوندتعریف می هاییمقیاس عنوان تحت سازه کلی یك عنوانر
؛ جانسون 1994، 6)گرین و همکارانمورد سنجش قرار دهند  مختلف هایبا انگیزه و هازمینه در این رفتارها از برخی

ــجادیان و نوری، 855، ص 1989، 7و همکاران ــمت به برخی از (. 103، ص 1389، نقل از کجبات، س در این قس
 گردد.شده است، اشاره میفردی، ساخته هایی که برای سنجش مباحث مرتبط با احسان در روابط میانمقیاس

گویی به این ( ساخته شد که  یف پاسخ2000وب ) وسیله: این پرسشنامه به8دوستانه وبنامه رفتار نوعپرسش
و ضــریب  %24ها را ( میانگین همبســتگی درونی گویه2006) 9ای لیکرت اســت. اســمیتدرجهنامه پنجپرســش

 (.144، ص  1393)نقل از عطادخت و همکاران، % گزارش نمود  95آلفای کرونباخ آن را 
شنامه، بهنامه رفتار نوعپرسش ستانه: این پرس ستانه ( برای سنجش رفتار نوع2002) 10کارلو و راندلوسیله دو دو

شامل ساخته سنجیده م 23شده که  ساس مقیاس لیکرت  ست و بر ا صالحی، شود یگویه ا سمعیلی،  )بیرامی، پورا
 (.68، ص 1390

ما ـــال 11آزمون تحول اخالقی  لهبه 1981: این آزمون در س به وسیییی ندازهما  هتمنظور ا های گیریگیری ج
ساخته نوع ضاوت اخالقی  ستی و ق شکیلدو سمت ت ست. این آزمون از دو ق سمت اول آن شده ا ست که ق شده ا

ــمت دوم میزان نوع ــتی و قس ــطح تحول اخالقی را میدوس ــنجدآن س ، نقل از 1991، 12)کنان، گلدبرف و گلن س
                                                      

1   . Feeling lonely. 

2   . Pamukçu &Meydan. 

3   . Life satisfaction. 

4   . Stress. 

5   . mental health. 

6 .Green et al. 

7 .Johnson et al. 

8 . Webb. 

9 .Smith. 

10 . Carlo & Randall. 

11 . Ma. 

12 .Kennan, Goldberg & Glenn. 
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 (.67، ص 1390بیرامی و همکاران،  
سش ستانه کارلو: نامه رفتار نوعپر سشیادو سیلهبه )R-PTM1(نامه ن پر سال  2و همکارانکارلو  و  2003در 

ست  شدهی راح سخ یامجموعه عنوانبهکه ا سبه 25به شده یگذارنمره یهااز پا سخ تمام  شود.یم سؤال محا پا
ــؤاالت از  ــده و نمره یگذارنمره 5تا  1س ــتانه داللت دارد. باالتررفتار نوع ن درجهیبه باالتر 5 ش ن ین نمره در ایدوس

 (.83، ص 1393، نقل از خانی، غفاری و حقیقتیان، 2003)کارلو و همکاران،  است 140آزمون 
سالمی انجام  که در زمینهبا توجه به اینکه تحقیقاتی  شتر با دیدگاه اخالقی و رفتار خیرخواهانه با رویکرد ا شده، بی

یک شناختی به آن پرداخته نشده است و اینکه بر اساس بررسی محقق هیچفقهی بوده و با نگاه و مقایسه با مباحث روان
ست. بناباز پژوهش ساخت مقیاس انجام نگرفته ا سان با هدت  سخهای مفهوم اح گویی به راین، این پژوهش درصدد پا

سش ست: رفتار خیرخواهانه در روابط میانپر سالمی چه مؤلفههای زیر ا ساس منابع ا شانهفردی بر ا هایی دارد؟ ها و ن
 فردی بر اساس منابع اسالمی چیست؟نامه رفتار خیرخواهانه در روابط میانسنجی پرسشهای روانویژگی

 روش پژوهش
گســترش دانش و  ،( اســت که هدت اولیه از آن4در مقابل کاربردی) 3هدت، بنیادی لحا  زاپژوهش حاضــر 

ـــت  ته علمی اس عات موجود در آن رشــ عه ا ال ل یو از روش تحل (109: ص1385نژاد، )خویافزودن بر مجمو
آشــکار  یمحتوا میل مفاهیه و تحلیســه، و تجزی، مقایبندف، دســتهی، توصــیبررســ ی، که برا)ی متون دینی(محتوا

احسان در مدیریت روابط  مـرتبط بـا ینـیاز جمله متـون د (77: ص1388، یعتمداریشر)موجود در متون  یهاامیپ
  :انجام شد یرمراحل ز یبنامه به ترتساخت پرسش یه کار گرفته شده اسـت. براب فردیمیان

سالم همرحل سان» به رفتار خیرخواهانه با توجه به مفهوم مربوط یاول: منابع ا سایی« اح شد؛ در مطالعه و  شنا
 بندی گردید.شناسی و دستههای حسن، احسان، محسن و مشتقات آنها مفهومادامه آیات و روایات مربوط به واژه

ستخراج  دوم: همرحل شانه اولیه  54ا سالمیدر روابط میان رفتار خیرخواهانهن ساس منابع ا سه  فردی بر ا که به 
 هانشانهدینی بـــا  یهامیزان تطابق گزارهجهت سنجش  و عا فی تقسیم شدند. سپس ، شناختیقسمت کلی رفتاری

استفاده  (یکارشناسی ارشــــد و دکتــــر)شناسی نفر از کارشناسان علوم اسالمی )سطوح عالی( و روان 10از نظر 
ت، برای ســاخت نفر کارشــناس قرار گرف 10نفر از  6اکثر کارشــناســان یعنی  تأییدهایی که مورد نشــانه گردید.

سش شانهنامه لحا  گردید و پر سان نبود تأییدی که مورد ان شنا سش ،اکثر کار در نتیجه تنها  نامه حذت گردید.از پر
 یید شد.نشانه دیگر تأ 53ت و حذت گردید و قرار نگرف تأییدمورد  ،بود« نظارت الهی»که  35نشانه 

نشانه(، بر اساس تعاریف لغوی  53گرایی و واگرایی نشانگان )های اولیه، همپس از استخراج نشانهم: سومرحله 
ی قرار بررس موردشناسی(، نفر کارشناس علوم اسالمی و روان10ان )کارشناس مکتوب و بنا بر نظر آنهاو اصطالحی 

                                                      
1 .Measure of Prosocial Tendencies for Adolescents – Randall. 

2 .Carlo et al. 

3 .basic. 

4 .Applied. 
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شانه گرفت شباهت و همو ن شتند، در یکدیگر ادغام گردیدند و نام جدید و یا نامهایی که با یکدیگر  یکی از  پوشی دا
 کاهش یافت. مورد 41به  هانشانهیجه نت درارده شد و ذبر روی آن گ شدهادغامهای نشانه

شانه یبرخ ،در مرحله بعد مرحله چهارم: شابه و هم با ییازنظر محتوا که هان شهم ت  و یهمفکر با، دشتندا یپو
 وجود داشت، ی احسان،هاها و شاخصانهنشکه میان  یی و مفهومیمحتوا یهابا توجه به شباهتراهنمایی اساتید و 

فه نظری، 6به  یا مؤل له  ماعی» مقو ندی اجت بت»، «ســودم بت»، «روابط مث ندیشــیمث یت-نفوک»، «ا ، «مطلوب
 ند.شد بندییمتقس «تمامیت»و « خویشتنداری»

سـنجش  یبـرا ، مستندات و ارائه آنها بـه کارشناسـانهانشانهاساس  ها بر راحی گویهاین مرحله مرحله پنجم: 
گویه اولیه بود که برای  168، شاملفردیاحسان در روابط میاناولیه مقیاس اسالمی  یهاگویه .ستروایـــی محتـــوا

شانه،  41 ـــین سپس، برا  راحـ سته به محتوا، از دیدگاه  یگردید.  سی روایی واب ـــوم  10برر سان علـ شنا نفر از کار
ـالمی ـان رایادرجه 5ستفاده از یک لیکرت شناسی استفاده شد. آنها با اروان و اس ـا مخالفتش ـت ی ـزان موافق  ، می

 .خود را ثبت نمودند یاعالم نموده و گویه پیشنهاد
 60هایی که درصد گویه اولیه، گویه 168ها، از میان مرحله ششم: پس از بررسی نظرات کارشناسان درباره گویه

اولیه  سؤاالتدرصد از  92ها و بیش از که تعداد زیادی از گویه فتیرش قرار گرپذ موردو باالتر را کسب کرده بودند، 
اساتید و همچنین  نظرات کتبی کارشناسان و واسطهبهگویه دیگر  26 د. سپسششد، پذیرفته یمگویه  156شامل  که

اکثر  توافق موردای که گویه 130نامه نامه حذت گردید و فرم پرســشاز پرســش ،به دلیل تکراری و نامناســب بودن
 برای اجرا آماده شد. ،کارشناسان و استاد راهنما بود

 اطالعات یروش گردآور 
و ها با مطالعه کتاب اســـاس آیـــات و روایـــات و ، بررفتار خیرخواهانهها و مبانی مربوط به ا استفاده از دادهب

ـونشناسی در این موضوع، بهروان یهاپژوهش ـه آزم ـژه در زمین ـازوی ـایس مقیاس اسالمی در دستور کار  خت، س
با توجه به  و فردیدر روابط میان رفتار خیرخواهانه یگیــــرانــــدازه و منظور ســــنجشقرار گرفت. در این بخش، به

شانه هامؤلفه ستبه هایو ن ستفاده از نرمها و اجرا گردید و داده ساخته ،آمده، آزمونی اولیه  راحید   spssافزار با ا
 .ل قرار گرفتیه و تحلیو مورد تجز یگذارمرهن

 هال دادهیه و تحلیروش توز 
ــان درباره روایی محتوا، از روش میانگین )موافقت بیش از   ــناس ــی نظرات کارش  60در این پژوهش، برای بررس

سش سازه پر سنجش روایی  ستفاده گردید. برای  سان( ا شنا صد کار ستگی در سانی درونی)همب نامه، از روش هم
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 4براون-سازی اسپیرمنیمهدونو  3سازی گاتمنیمهدون، 2های آلفای کرونباخبرای بررسی اعتبار از روش( و 1پیرسون 
نمراتشـان  یعکه در توز یاالتؤقرار گرفت تا سـ یبررسـ تک سـؤاالت موردنرمال تک یعتوزاسـتفاده گردید. همچنین 

 .گذاشته شوند ها کناریهاز مجموعه گو ،دارند یینپا یاربس یانسوار یاو  یدشد یکج

 حوم نمونه ی وجامعه آمار 
با توجه به اینکه هدت اصــلی این تحقیق،  ند؛بود قم یســانشــهرک پرد ناســاکنهمه  ،پژوهش ینا یجامعه آمار
سش ست و درساخت پر سبتاً ی، تعداد نمونه سنجروانمباحث مربوط به  نامه اولیه ا نفر  50تا  30 ینبمحدود که  ن

ــی کافی  ــند را جهت اجرای آزمایش ــش (.74، ص 1375)ثرندایک، دانند یمباش نامه بر روی در این پژوهش، پرس
 نفر جنسیت خود را مشخص نکرده بودند. 2نفر زن و  39نفر مرد،  44که  نفر اجرا گردید 85ای به حجم نمونه

 های پژوهشیافته
 54فردی از منابع اسالمی استخراج و به ای رفتار خیرخواهانه در روابط میانههای کیفی، ابتدا نشانهدر بخش یافته

ــته ــناختی و عا فی، دس ــمت کلی رفتاری، ش ــه قس ــانه و س ــینش ــانه  54ها از مجموع بندی گردید که  بق بررس نش
فردی بر ط میاننشــانه عا فی برای رفتار خیرخواهانه در رواب 4نشــانه شــناختی و  16نشــانه رفتاری،  34آمده، دســتبه

شانه ستخراج ن ست آمد. پس از ا سالمی به د ساس منابع ا شانگان )های اولیه، هما شانه( مورد  54گرایی و واگرایی ن ن
پوشی داشتند، در یکدیگر ادغام گردیدند و نام جدید و یا نام هایی که با یکدیگر شباهت و همبررسی قرار گرفت و نشانه

مورد، کاهش یافت. در مرحله بعد،  41ها به بر روی آن گذارده شــد و در نتیجه نشــانهشــده های ادغامیکی از نشــانه
پوشــی دارند. به همین جهت، با همفکری و ها از نظر محتوایی با هم تشــابه و همها نشــان داد که برخی نشــانهبررســی

شباهت ساتید و با توجه به  شانهراهنمایی ا های رفتار خیرخواهانه وجود شاخصها و های محتوایی و مفهومی که میان ن
 آمده، به شرح کیل است:دستهای بهبندی شدند. محورها و مؤلفهمقوله یا مؤلفه نظری، تقسیم 6داشت، آنها به 

 

 اتیت و رواآیابراساس  احسان در روابط میان فردی یهانشانه ها و  فهرست مؤلفه. 1جدول 
 هانشانه هامؤلفه هانشانه هامؤلفه

 
سودمندی .1

 اجتماعی

 رحم صله 

 اندیشی. مثبت3

 خدا یاد
 احسان یفراموش قرض دادن

 برکت یهاحسان ما ینالدو احسان به
 یتاحساس رضا دعا کردن

 توقع جبران نداشتن یهبه همسا یکین
                                                      

1   . pearson correlation. 

2   . Cronbach Alpha. 

3   . Guttman. 

4 . Spearman-Brown. 
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 هانشانه هامؤلفه هانشانه هامؤلفه
 یگذارارزش یتامکمک به ا 

 احسان خدمت به خود سخاوت 

 فداکاری
 یتمطلوب -فوک. ن4

 شهادت بر محسن بودن
 یمیتو صم یجلب دوست ییراهنما

  یفبه ضع کمک
 دارییشتنخو .5

 عفو و بخشش
 کنترل خشم احسان علم

 صبر احسان به مؤمن

 مردم  یناصالح ب

 تتمامی .6

 در احسان دستییشپ
 احسان یریفراگ

 روابط مثبت .2

 در احسان یتفور ییروخوش
 دوام احسان حبتم و یمهربان

 احسان کامل یرفتارخوش
 مطابقت حرت با عمل یاز بد یزپره

 یهر حال در احسان احترام به دیگران
 درون بهتر از برون کنندهیبه بد یکین

 از حق یرویپ کالم مؤدبانه
 

ساخت آزمونیهدت ابا توجه به اینکه  ست که به ین پژوهش،  خیرخواهانه در روابط رفتار بتواند  یصورت کما
ـــاس بر را فردیمیان سـ سالم ا س یبرا ،دینما یریگاندازه یمنابع ا سش یسنجروانی هایژگیو یبرر نامه، روایی پر

 گیرد.ی قرار میبررس موردمحتوا، روایی سازه و اعتبار آزمون، 
ت ید اکثرییتأای که مورد نشانه 54نشانه از  53 یعنی ؛برای بررسی روایی محتوا، از روش میانگین استفاده گردید

سان شد و پس از ادغام ،کارشناس( قرار گرفت 10نفر از  6) کارشنا شانه رسید. همچنین 41به  ،پذیرفته  در روایی  ن
ــؤال از  130ها،هیگو محتوای ــان  168س ــناس ــؤالی که به نظر اکثر کارش ــناس( نمرات  10نفر از  6)س  4یا  3کارش

 را به خود اختصاص داده بودند، مورد پذیرش واقع شد و به اجرا درآمد. (دهای خیلی زیاد و زیاینه)گز
سازه ستگی پیرسون، از روش هم ،در این پژوهش برای تعیین روایی  شاخص خوب همب ستفادهسانی درونی و   ا

ست شده سی هم ا ستگی بین هرکه در این روش مالک برر ست. برای این کار، همب  سانی درونی، نمره کل آزمون ا
سبه گردید. از مجموع سؤال پرسش ستگی  126نامه، پرسش سؤال 130نامه با نمره کل آزمون محا سؤال دارای همب

سؤال، همبستگی مثبت بسیار کمی با نمره کل داشتند که از فرم نهایی  4مثبت معنادار با نمره کل آزمون بودند و فقط 
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ی که همبســتگی منفی معناداری با نمره کل داشــته ؤالو ســفردی حذت گردیدند نامه احســان در روابط میانپرســش 
 باشد، وجود نداشت.

یب همبستگی هر سؤال با نمره کل پرسش2جدول  فردینامه احسان در روابط میان. ضر

 سؤاالت
همبستگی با 

 نمره کل
 سؤاالت

همبستگی با 
 نمره کل

 سؤاالت
همبستگی با 

 نمره کل
 سؤاالت

همبستگی با 
 نمره کل

1 )**(0.462  34 )**(0.490  67 )**(0.556  100 )**(0.349  
2 )**(0.508  34 )**(0.669  68 )**(0.518  101 )**(0.389  
3 )**(0.373  36 )**(0.367  69 )**(0.614  102 )*(0.244  
4 )**(0.435  37 )**(0.484  70 )**(0.565  103 )**(0.394  
5 )**(0.425  38 )**(0.330  71 )**(0.461  104 )**(0.500  
6 )**(0.625  39 )**(0.564  72 )**(0.514  105 )**(0.311  
7 )**(0.536  40 )**(0.508  73 )**(0.486  106 )**(0.431  
8 )*(0.234  41 )**(0.623  74 )**(0.514  107 )**(0.298  
9 )**(0.598  42 )**(0.319  75 )**(0.305  108 )**(0.375  

10 )**(0.542  43 )**(0.476  76 )**(0.485  109 )**(0.422  
11 )**(0.598  44 0.186 77 )**(0.499  110 0.094 
12 )**(0.583  45 )*(0.268  78 )**(0.573  111 )**(0.439  
13 )**(0.670  46 )**(0.568  79 )**(0.519  112 )**(0.620  
14 )**(0.616  47 )**(0.423  80 )**(0.428  113 )**(0.595  
15 0.077 48 )**(0.596  81 )**(0.531  114 )**(0.339  
16 )**(0.450  49 )**(0.365  82 )**(0.477  115 )*(0.274  
17 )*(0.214  50 )**(0.532  83 )**(0.339  116 )**(0.528  
18 )**(0.573  51 )**(0.466  84 )**(0.537  117 )**(0.347  
19 )*(0.276  52 0.028 85 )*(0.238  118 )**(0.411  
20 )**(0.387  53 )**(0.514  86 )**(0.304  119 )**(0.367  
21 )**(0.471  54 )*(0.275  87 )**(0.380  120 )**(0.593  
22 )**(0.535  55 )**(0.502  88 )**(0.437  121 )**(0.291  
23 )**(0.391  56 )**(0.631  89 )**(0.352  122 )**(0.560  
24 )*(0.258  57 )**(0.388  90 )**(0.482  123 )**(0.311  
25 )**(0.297  58 )**(0.588  91 )**(0.579  124 )**(0.540  
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 سؤاالت
همبستگی با 

 نمره کل
 سؤاالت

همبستگی با 
 نمره کل

 سؤاالت
همبستگی با 

 نمره کل
 سؤاالت

همبستگی با 
 نمره کل

26 )**(0.287  59 )**(0.365  92 )*(0.227  125 )**(0.438  
27 )**(0.306  60 )**(0.451  93 )**(0.502  126 )**(0.438  
28 )**(0.407  61 )*(0.278  94 )**(0.576  127 )**(0.490  
29 )*(0.234  62 )**(0.506  95 )**(0.334  128 )**(0.294  
30 )**(0.570  63 )**(0.687  96 )*(0.215  129 )**(0.630  
31 )**(0.500  64 )**(0.365  97 )**(0.328  130 )**(0.324  
32 )**(0.499  65 )**(0.524  98 )**(0.389  
33 )**(0.568  66 )**(0.388  99 )**(0.338  

 معنادار است 0.05معنادار است و ** همبستگی در سطح  0.01* همبستگی در سطح 
 
سش منظوربه سی اعتبار پر سبه آلفای کرونباخ و دونیمهاز روش ،نامهبرر سپیرمن های محا  –سازی گاتمن و ا

ستفاده گردید. نتایج  ستبهبراون، ا سش کنندهشرکت 85از  آمدهد شان در اجرای پر سشیمنامه، ن نامه با دهد که پر
 و %90سازی گاتمن از دونیمه آمدهدستبهباالیی است. همچنین نتایج  نسبتاً ی اعتبار دارا %83آلفای کرونباخ کل 

سپیرمن دونیمه ست %91براون  -سازی ا ست؛ نتایج کامل در جدول کیل که بیانگر اعتبار باالی پرسش ا ه ارائنامه ا
 شده است.

 سازییمهدون. نتایج آلفای کرونباخ و 2جدول 

 آلفای کرونباخ

(65تا  1نیمه اول )  
رمقدا  %94  

 65 هاتعداد گویه

(130تا  1نیمه دوم )  
93% مقدار  

 65 هاتعداد گویه
 130 هامجموع تعداد گویه

83% همبستگی بین دو فرم  
 -ضریب اسپیرمن

 براون
91% هاتساوی تعداد گویه  

ی تعداد گویهتساوعدم 91% ها  
یمهدونضریب  90% سازی گاتمن  

 

ی قرار گرفت و تعداد بررس موردسؤاالت  تکتکسانی درونی، توزیع نرمال و هم همچنین جهت بررسی اعتبار
سب نبودند 5 سؤاالت حذت گردیدند؛ و  ،سؤال، که دارای توزیع نرمال و واریانس منا  9یت، پس از حذت نها دراز 

 آماده گردید. «ی بر اساس منابع اسالمیفردیاندر روابط م رفتار خیرخواهانه»سؤالی  121نامه ، پرسشسؤال
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فردی بر اســاس منابع اســالمی با مقیاس لیکرت گذاری پرســشــنامه رفتار خیرخواهانه در روابط میانشــیوه نمره 
 ســؤاالتشــده اســت که در ی راح «مخالفم کامالً و  موافقم، موافقم، مخالفم کامالً »های ینهگزی با اچهاردرجه

کاماًل منفی،     ســؤاالتی گردید و در گذارنمره 1مخالفم= کامالً و  2، مخالفم=3، موافقم=4=کاماًل موافقم مثبت، 
و باالترین  121ترین نمره، که پایین ی شــده اســتگذارنمره، 4=و کاماًل مخالفم 3=، مخالفم2=، موافقم1=موافقم 

 باشد.می 484نمره 

 یر یگوهینتبحث و 
بر اساس فردی در روابط میان ر خیرخواهانهرفتا»اولیه ساخت پرسشنامة شناسی و مفهومن پژوهش، یهدت از ا

 ســـنجش یالزم را بـــرا یـــیروا ،ن آزمونایو سازه نشان داد که  . نتایج سنجش روایی محتوااست« یمنابع اسالم
ـون ن یاسالممنابع مطابق با آنچه از فردی، احسان در روابط میان ـایبرداشت شده را داراست. اعتبار آزم استفاده  ـز ب

ـا و مورد محاسبه قرار گرفـت یسازمهیکرونباخ و روش دون یب آلفایضر روش از ـوقینت پرسشنامه  که نشان داد ج ف
 .برخوردار اسـت ییاز اعتبار باال

شابه دیگری در زمینه مؤلفههاپژوهشدر بخش کیفی،  سالمی ی م یابی خیرخواهی و نیکی به دیگران، در منابع ا
مشابه و با برخی دیگر ناهمخوان است. در  آنهاشناسی صورت گرفته است که نتایج این پژوهش، با بعضی از و روان

سیر نمونه سان به برخی از مؤلفه تف شارههای اح ست که  شده ا سر یاتاز مجموع آ یتنها درا در  ینقرآن و اقوال مف
بودن  یک(، نیداشــتن )ُحســن فاعل یاله ّیتو ن یزهانگ یمان،چون ا یمهم یهاکه مؤلفه نتیجه گرفته اســترابطه  ینا

احسان وجود  یاصل یمدر مفاه یگران،به د یرصدور( و رساندن خ تیئکار )ه یسته(، شکل شایکار )ُحسن فعل یکات
احســان،  یابیلفهؤو م یشــناســدرباره مفهومهمچنین  .(40، ص 2، ج 1371و همکاران،  ییرازشــ رم)مکادارند 

ــمیکل ــان،  کد 19 ی،امقالهدر  (،1392) یش ــانه را برای احس ــتهو یا نش ــت و از ادس مدل  یق، ر ینبندی نموده اس
سان یسازمانفرهنگ سالماح ساس منابع ا سروری مجد )ارائه  یمحور را بر ا ست.  ی ابعاد امقاله( در 1393کرده ا

 ن شرح است: کند که به ایاحسان را از حیث اعتقادی و رفتاری، به چند دسته کلی تقسیم می
 خدا. راه در. جهاد  5 ؛. عفو و کظم غیظ4 ؛. صبر3 ؛. نیکی به خلق2 ؛. ایمان به خدا و عمل صالح1

هایی که در این پژوهش ارائه گردیده اســت، ها ونشــانهی اســالمی، مؤلفههاپژوهشبه دلیل مشــترک بودن منابع 
شانه شابه ن سیار م ستهاو مؤلفهها ب شی زیادی دو هم ی نظری تحقیقات مذکور ا شانهپو شترکی ارد؛ مانند ن های م

ولی به دلیل اینکه در  .خدمت به خلق، مهربانی و محبت ، نیکی وایمان و یاد خدا، عفو و گذشـــت، صــبر چون
ضر عالوه بر موارد مذکور،  شانه صورتبهپژوهش حا صداقی به ن سان نیز، پرداخته و توجه جزئی و م های دیگر اح

ی رفتاری، شناختی و عا فی احسان، توجه بیشتری هاجنبهنشانه رسیده است و به  41ها به شانهشده است، تعداد ن
ست شمییدرحال ؛شده ا شانه و  19به  ،که در موارد دیگر، مانند مقاله کلی شانه عمدتاً ن شاره گردیده ن های رفتاری ا

 اند.یافته دستاست و در تحقیقات مشابه دیگر، به نتایج کمتری 
شابه رفتار خیرخواهانه همچنین در سی نیز به مؤلفهفردی، در رواندر روابط میان مباحث م صیتی شنا شخ های 

سان و فرد یاری ستنوعر ست. دو شاره گردیده ا سترده ا ش ینترگ سکه در روان یتال شناخت  یشنا تاکنون در مورد 
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ص هاییژگیو ست گزارشنوع یتشخ ، ص 1389به نقل از بارون و همکاران،  1991) ینو کال یرهوتشده، از بادو
 اندکردهبیان دوست نوع یتشخص برایرا ی اگانهپنج یهاآنها، مؤلفه هاییشو آزما یقاتتحق یجهاست که نت( 585

 :اند ازکه عبارت
از مرکز مهار  ی. برخوردار4؛ یت اجتماعی. احســـاس مســئول3 ؛ایاعمال خوب در دن داش. پا2 ؛ی. همدل1

 ی. عدم خودمحور .5؛ یدرون
تحمل و  داری،یشــتنخو هاییلترا تحت عنوان فضــ رســـانییاریافراد به  یلتما( 1998) یزجفرهمچنین 

ــک ــان، تدب یبایی،ش ــیو دوراند یرعدالت، احس ــه  یش ــر کندمیخالص پنج  ینو ا( 1389و همکاران،  یفی)نقل از ش
 یتجنبه از شخص ینبلکه چند ؛دندار یدبعتک یتیدوست، شخصنوع یتکه شخص دهدینشان م یاخالق یلتفض

ست یها، ابتکار، باورهاو محرک هایزهکنترل انگ لشام یو شیو دوراند یمهربان ین،را  یمثبت اجتماع یدر رفتارها ،ی
سل 2001)کول و همکاران،  گذارندیم یرتأث یو شانه یبرخ(. 2004، یگمننقل ازپترسون و ستخراجاز ن شده های ا

ضر م سیلهبهشده مطرح یهامؤلفه ی، بابه نحو تواندیدر پژوهش حا شته  ین و یا جفریز،و کال یرهوتبا و ارتباط دا
 یبرخ یول .تحمل و شــکیبایی و دارییشــتنخو، یاز مرکز مهار درون یبرخوردار یا و یمانند مؤلفه همدل ؛باشــد
شانه ضر با  هاین سی، به دلی مذکور در روانهامحورها و مؤلفهتحقیق حا ستخراج شنا و اینکه  آنهایل تفاوت منبع ا

 ندارند و متفاوت است. یهمخوانانسانی است،  آنهاولی منبع  ،منبع پژوهش حاضر منابع الهی و اسالمی است

شانه  41در این پژوهش،  ستخراجن سالمی،  شدها سودمندی  6نظری به  صورتبهاز منابع ا عامل و مؤلفه کلی)
در این  که بندی گردیدندداری و تمامیت( دســتهمطلوبیت، خویشــتن-شــی، نفوکاندیاجتماعی، روابط مثبت، مثبت

 شود:پرداخته می آنهاقسمت، به تبیین هریک از 
سودمندی اجتماعی، بیانگر میزان نفع ست.مؤلفه  سودمندی فرد نیکوکار برای دیگران ا سانی و  ساننفع ر و  یر

شانهیتحمااین  فرد نیکوکار، باشد. یو رفتار یشناخت ی،، عا فتواندیم یاجتماع یتحما صادیقی ها را در ن ها و م
صالح میان مردم، ،رحم صله قرض دادن، چون سان کردن به والدین،  ا سایگان،  یتیمان،راهنمایی، دعا کردن، اح هم

شان مؤمن ضعیفان، شش به دیگران ن سخاوت و بخ سودمندی زمانی  .دهدیمین و همچنین  جلوه بارز و کامل این 
 کند.ی و فداکاری میازخودگذشتگت که فرد برای دیگران و اجتماع، اس

سن خلق،  سی میرفتارخوشمؤلفه روابط مثبت، میزان ح کند. فرد ی و برخورد نیکو و محترمانه با دیگران را برر
ی، منت کند و از هرگونه بدیمبا مهربانی، محبت و خوبی رفتار  ،آنهانیکوکار در معاشــرت با دیگران و خدمت به 

 نماید. یمپرهیز  آنهاگذاشتن و آزار دیگران، در قبال کمک به 

شی، منعکسمؤلفه مثبت شتوانه اندی شخص نیکوکار با پ ست.  سان به مردم ا کننده نگرش فرد، به خدمت و اح
خدمت کند و یمهای الهی و با نگرشی مثبت، ارزشمندانه، خالصانه و احساس رضایت، به نیازمندان کمک یشهاند

سان به دیگران را در حقیقت شهانداز افکار و  ،داند و در این راهمی خدمت به خود و اح ترس از فقر  های منفی مانندی
توانند در عرصــه مدیریت افرادی می ،های این پژوهشاســت. بر  بق یافته دیگران، به دورو یا توقع جبران کردن از 

 ،ایگذاری به دیگران باشــند. بدون داشــتن چنین روحیهو خدمتاجتماعی موفق شــوند که دارای روحیه احســان 
 ناپذیر است. هم در جامعه اسالمی امکانمدیریت کالن اجتماعی آن هموفقیت در عرص
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ــب که افراد بهرا میزان محبوبیتی  ،لوبیتمط-مؤلفه نفوک  ــان به دیگران کس ــطه خدمت و احس  ، مورداندکردهواس
مورد محبت و دوستی  ،کندیمدوستانه و خدمتی که به دیگران کار به دلیل اعمال انساندهد. فرد نیکوسنجش قرار می
 کنند.یمو محبوبی است و دیگران از او به نیکی یاد  بانفوکشود و در میان ا رافیانش فرد دیگران واقع می

ــتن ــختیقدرت فرد برای مهار درون در برابر  داری، بیانگرمؤلفه خویش ــت که  رها و، اکیت و آزاهاس مواردی اس
است و واکنش منفی  خودکنترلانگیز، شود. شخص نیکوکار، در برابر حوادث سخت و خشمباعث خشم انسان می

 بخشد.یمدهد و خطاکار را مورد عفو قرار داده و ینماز خود بروز 
بودن نیکی به دیگران را مورد بررســی قرار می دهد. در منابع اســالمی، برای  و کاملتام  مؤلفه تمامیت، میزان

شده است  یانب، دوام در احسان یت وفوریری، فراگ ،در احسان دستییشپ شرایطی مانند فردی،احسان در روابط میان
 داده است. ، فرد محسن یک احسان کامل را به دیگران انجامآنهابا انجام و رعایت  ،آیدیمکه به نظر 

ــددر بخش کمی، همان ــاره ش ــانه به 41برای  ،گونه که اش ــتنش گویه اولیه  راحی گردید که در  168آمده، دس
یکی از دالیل عدم که رســد یبه نظر م .گویه مورد پذیرش و اجرا قرار گرفت 130نهایت،  بق نظر کارشــناســان، 

سویها پذیرش گویه سان،  راحی  از  شنا سم صورتبه آنهاکار االت ؤنفی بود، و دلیل دیگر، تکراری بودن محتوای 
سان قرار نگرفت. شنا سازه آزمون، به نظر می بود که مورد پذیرش کار سی روایی  سد علت همچنین در بخش برر ر

 یشده با تم و محور اصلحذتهای یهگو یکل یمعنا یهماهنگها، عدم پایین بودن ضریب همبستگی برخی از گویه
 است. بوده کل سؤاالت

سیدن به اعتبار باالی آزمون،  سؤاالت موردنرمال تک یعتوزبرای ر س تک  که  ،سؤال 5قرار گرفت و تعداد  یبرر
سؤاالت حذت گرد یانسنرمال و وار یعتوز یدارا سب نبودند از  سد، علت پایین بودن واریانس یمیدند؛ به نظر منا ر

همه  و لذاای بودن آنها و اینکه مطلوب اکثر افراد این است که به این سؤاالت پاسخ مثبت دهند یشهکلاین سؤاالت، 
آنها  نمرات یعتوز؛ بنابراین اندنموده( را از پاســخ به این ســؤاالت دریافت 4و  3نمره نمرات باالیی ) دهندگانپاســخ

ــد یکج ــ یانسوار یاو  یدش ــت. و توزیع نرمال متدارند  یینپا یاربس ــؤاالت وجود نداش ــخ به این س ــبی در پاس ناس
سانی و بهنامه رفتار خیرخواهانه در حوزهپرسش تواند فردی میویژه تنظیم و مدیریت روابط میانهای مختلف علوم ان

توانند در مدیریت اجتماعی موفق باشــند که در این های این پژوهش افرادی میکاربرد داشــته باشــد. بر اســاس یافته
 امه نمره باالیی کسب نمایند. نپرسش

ـــم بزرف های آماری متفاوت وجامعهدر  نامهپرسش یاجرا کهشود یمشنهاد یپ ـــرحجـ ـــا، یاز آزمودن یتـ هـ
 ی، بر مبنایاساس منابع اسالم بر فردیرفتار خیرخواهانه در روابط میان یل عاملیتحل یبررس کــــه یاونــــهگهبــــ

 .گردد سـریم یآمـار یهاروش
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