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 نوع از هدف نظر از حاضر تحقيق است. بوده علّي مـدل يك قالب در اسالمي زنـدگي سـبك و
 سـازي  مـدل  بر مبتني و همبستگي نوع از و توصيفي اطالعات گردآوري نحوة نظر از و كاربردي
 نفـت  صـنعت  پژوهشگاه كارمندان گيرنده بر در تحقيق آماري جامعة .است ساختاري معادالت

 بـا  پـژوهش  هـاي  داده و اطالعـات  شـدند.  انتخـاب  تصـادفي  گيري نمونه روش به كه است بوده
 Smart PLS و SPSS افزارهـاي  نـرم  بـا  و آوري جمـع  و توزيـع  پرسشنامه 165 كارگيري به

 سـرمايه  روي بـر  اسـالمي  زنـدگي  سـبك  كـه  دهـد  مي نشان پژوهش نتايج شد. تحليل و تجزيه
 بـا  اسـالمي  زنـدگي  سبك ميان معنادار و مثبت رابطه دارد. معناداري و مثبت اثر شناختي روان

 اجتمـاعي  سـرمايه  بـا  معناداري و مثبت رابطه شناختي روان سرمايه نشد. تأييد اجتماعي سرمايه
 شـناختي  روان سـرمايه  دارد. سـازماني  فضيلت با معناداري و مثبت رابطه اجتماعي سرمايه دارد.
  دارد. سازماني فضيلت با معناداري و مثبت رابطه
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   مقدمه

 امـا ،اسـت پیشرفت حال در سرعت به رقابتی های جنبه از بسیاری ،امروزی مدرن دنیای در اگرچه
 ،١٣٩٠ کنـی، مهدوی و فر (حجازی شود می مداری فضیلت چون مباحثی به اندکی توجه متأسفانه

 یهـا بخـش در را یادیـز یهـا ینگرانـ مختلـف، ابعاد از یاخالق یارهایمع نشدن تیرعا ).١٢٧ص
 اخـتالس، ،یاعتمـاد یبـ ،یادار فسـاد جملـه از یاخالقـ یهـا ینابسامان است؛ آورده وجود به یدولت

، بـه کـرات در دسـت نیـاز ا یرشـوه و مـوارد ،یاهـداف شخصـ  به لین یبرا یعموم اموال از استفاده
بـه دنبـال  .)٢٠١۴ گـران،یو د 1یگیب (نجـف شـود یمـ مشـاهده رانیا سوم و از جمله  جهان یکشورها

ها، دانـش  بـه سـازمان یآن، از دسـت رفـتن اعتمـاد عمـوم دنبـالو بـه  یاخالقـ یها ییرسوا گونه نیا
 ســازمان و یاخالقــ تیشخصــ لت،یفضــ همچــون یمیگرا توجــه خــود را بــه مفــاه مثبــت  یســازمان

 گسـترش بـه توانـد یمـ یسازمان لتیفض). ٢٠١٣ 2ت،یاسم−سادلراست ( کردهمعطوف   مدار لتیفض
ــا ــه ییتوان ــا  مقابل ــ  ب ــاهش  یرو شیمشــکالت پ ــازمان و ک ــارس ــ آث ــا یمنف ــدیبمشــکالت  نی  نجام
 تواند می 3سازمانی فضیلت که دهد می نشان نیز تجربی شواهد). ١٣٩٣  گران،ید  و  نیثمر  زاده (حسن
 عملکـرد و 6سـازمان اخالقـی فضـای 5سـازمانی، شـهروندی رفتار 4سازمانی، تعهد ارتقای زمینه

 و بهـزادی ؛٢٠١۵ کـار، سـفید و زاده حسـن ؛٢٠١۴ رضـایی، و (مشـبکی آورد فراهم را 7سازمانی
   ).٢٠١٣ دیگران، و آهنی زم ؛٢٠١٣ دیگران،
 توان می چگونه حاضر عصر در سازمانی فضیلت اهمیت به توجه با که است مطرح پرسش این

 دارد وجـود شواهدی کرد ثابت خود پژوهش در )،٢٠٠٠( 8کوالف مک کرد؟ تقویت و ایجاد را آن
 قدرت، احساس باالتر، شغلی رضایت تر، گسترده و تر غنی اجتماعی روابط با سازمانی فضیلت که
 طرفی از .دارد ارتباط کمتر، استرس و اضطراب و بیماری تر سریع بهبود بدنی، های عارضه بودن کم

 اشـاره ارزش بـا منبعـی منزلـه بـه شبکه، یک اعضای میان ارتباطات و پیوندها به اجتماعی سرمایه
 طور بـه اهـداف تحقـق موجـب متـروک هـای ارزش و باورها مشارکت، اعتماد، خلق با که کند می

 ).١٣٩٣ و دیگـران، ثمـرین زاده (حسـن شـود می سـازمانی فضیلت به سازمان دستیابی و اثربخش
 کـه خودکارآمـدی و آوری تــاب ی،بین خـوش امیـدواری، همچـون شـناختی روان منـابع همچنین
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4. Organizational Commitment 
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 دارنـد سـازمانی فضـیلت بهبـود در بسـزایی تأثیر اند، شده شناخته شناختی روان سرمایه های مؤلفه
  ).٢٠٠٨ 1یوسف و لوتانز،(

 و فـردی زندگی در ما اسالمی و ایرانی جامعه در رفتارها از بسیاری که است الزم نکته این بیان
 اسـالمی زنـدگی سـبک و دینـی باورهای و ها آموزه از متأثر غیرمستقیم، یا مستقیم افراد، اجتماعی

 مراکـز و ها سـازمان از یکـی عنوان به صنعت پژوهشگاه شود. می ارزیابی نیز آن با اغلب و باشد می
 های سـازمان تـرین مهم از یکی  نفت، صنعت در فناوری و پژوهش محرکه موتور و کشور پژوهشی
 نتـایج است. وابسته آن دانشی کارکنان به زیادی حد تا مرکز این بقای و توانمندی و باشد می دانشی
 بـا  ،نـدارد قـرار مطلوبی وضعیت در مرکز این در سازمانی فضیلت دهد می نشان اخیر های بررسی
 ایـن دارد، سازمانی عملکرد بهبود و سازمانی سالمت در سازمانی فضیلت که بسزاییتأثیر  به توجه

 بپـردازد. مرکـز ایـن در سـازمانی فضـیلت ارتقـای برای راهکارهایی ارائه به تا است آن بر پژوهش
 فضـیلت یا و اسالمی رویکرد با شناختی روان و اجتماعی سرمایه درباره مجزا هایی پژوهش تاکنون

 سـرمایه از استفاده با سازمانی فضیلت توسعه چگونگی به پژوهشی کمتر اما گرفته، انجام سازمانی
 عّلی الگوی یک قالب در و مانأتو صورت به اسالمی رویکردی با شناختی روان سرمایه و اجتماعی
  است. پرداخته

 سـبک سازمانی، فضیلت عّلی الگوی ارائه بـه موجود خألهای پرکردن هدف با حاضر پژوهش
 مطالعـات بـه جامع نگاهی و پردازد می شناختی روان سرمایه و اجتماعی سرمایه و اسالمی زندگی
 عّلی الگوی یک قالب در باال های مقوله ارتباط بررسی به حاضر پژوهش در همچنین، دارد؛ پیشین

 پرداختـه  سـازمان ایــن دانشـی کارکنـان و فنـاوری و پـژوهش های سازمان برای خاصبه صورت 
 سـرمایه بـر اسالمی زندگی سبکتأثیر  میزان بررسی« پژوهش این اصلی هـدف بنابراین، شود. می

   است. »نفت صنعت پژوهشگاه کارکنان سازمانی فضیلت و ختیشنا روان و اجتماعی
 

  اجتماعی سرمایه

 هـم با ها تعریف این گاهی که اند کرده بیان اجتماعی سرمایه از متعددی های تعریفنظران  صاحب
 و پانتـام رابـرت او  پیـروان و 2کلمـن و بوردیو های تعریف ها، تعریف این ینتر جامع اما درتضادند،
 را اجتمـاعی سـرمایه کلمـن و بوردیـو ).۴ص ،١٣٨٠ غفـاری، و (ازکیـا است 3فوکویاما فرانسیس
 از برآمـده منـابع ایـن داننـد. مـی گـروه یـا فـرد برای شده فراهم بالفعل و بالقوه منابع جمع حاصل
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 مشـترک سـوابق و متقابـل فهم از که است ای شده نهادینه بیشاکم روابط از بادوامی شبکۀ مالکیت
 ؛کنـد مـی اشـاره اجتماعی سرمایۀ از ای جنبه به ها تعریف این از یک هر شود. می حاصل افراد بین

 انـد کرده بیان اجتماعی سرمایۀ از تعریفی اخیر های سال در) ١٩٩٨( 1گوشال و ناهاپیت همچنین،
 جمـع بـه را اجتماعی سرمایۀ سازمانی، دیدگاه از آنان شود. می استناد آن به ها پژوهش بیشتر در که

 واحـد یـک یا فرد یک روابط شبکۀ راه از دسترس قابل نشئت گرفته و درون، در موجود بالقوه منابع
 مهـم هـای دارایی و هـا قابلیت از یکـی اجتمـاعی سرمایۀ آنها دیدگاه از کنند. می تعریف اجتماعی
 در آنهـا بـرای و کنـد بسـیار کمک دانش تسهیم و خلق در ها سازمان به تواند می که است سازمانی
  .به وجود آورد پایدار سازمانی مزیت دیگر های سازمان با مقایسه

 اجتمـاعی سرمایه مختلف های جنبه سازمانی رویکرد با )٢۴٩، ص١٩٩٨( گوشال و ناهاپیت
   .ساختاری و ای هرابط  ،شناختی سرمایه کنند: می بندی متقسی طبقه سه به را

  
  شناختی روان سرمایه

 و میهـایی چیگزنـت از دیـدگاه دارد. گرا مثبت شناسی روان نهضت در ریشه 2شناختی روان سرمایۀ
 مثبـت های خصـلت روانـی، مثبت تجارب علم گرا مثبت شناسی روان )،۵، ص٢٠٠٠( 3سلیگمن
 شناســی روان های شــاخص از یکــی شــناختی روان ســرمایۀ گراســت. مثبت های ســازمان و فــردی

 موفقیـت، بـه دسـتیابی بـرای هـایش توانایی بـه فـرد باور مانند هایی ویژگی با که است گرایی تمثب
 شـود می تعریـف مشکالت تحمل و خود دربارۀ مثبت اسنادهای ایجاد اهداف، پیگیری در پشتکار

 کار محیط در ییگرا تمثب کاربرد ،گرا تمثب سازمانی رفتار پیشگام لوتانز ).٢٠٠۴(لوتانز و یوسف، 
 آنهـا های ضـعف مـدیریت تـا دیـد مـی کارکنـان های توانمنـدی تقویت و توجه راستای در بیشتر را

  ).٢٠٠٧ 4(نلسون و کوپر،
 و شـدن متعهــد یهـا مشخصـه با یشناخت روان مثبت یا توسعه حالت کی یشناخت روان هیسرما

)؛ یخودکارآمـد /نفـس بـه(اعتمـاد  زیـبرانگچالش فیوظا کارها، در تیموفق یبرا الزم تالش انجام
در راه هدف و در صـورت  یداری)؛ پاینیب (خوش نـدهیحال و آ یها تیموفق ۀداشتن استناد مثبت دربار

بـا  ییارویـروهنگام  یداری) و پایدواری(ام تیبه موفق یابیدست یبه هدف برا دنیرس ریمس رییلزوم تغ
  ).٢٠٠١ جنسن، و) است (لوتانز یآور (تاب تیبـه موفق یابیدست یو مشکالت برا ها یسخت
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  سازمانی فضیلت

تـالش کـرده  یسازمان لتیفض یساز مفهوم نـهیاست که در زم یشمندانیاند نینخستاز  یکی 1کمرون
 یهـا تیاقـدامات افـراد، فعال ۀرنـدیرا در برگ یسـازمان لتی) فض٢٠٠۴است. کمرون و همکارانش (

محـور را لتیفضـ یسـازمان یها یژگیدانسته که قادرند و ییندهایفرا ای یفرهنگ یها صهیخص ،یجمع
 اصـول) یسـاز ی(درون کردن نهیهادن«را  لتیفض گر،ید فیرا تداوم بخشند. در تعر آنهاو  دهنداشاعه 
  ).  ١٩٩٩ 2ن،یو ِاکسل ستریاند (بام معنا کرده »یاجتماع یهماهنگ جادیا یبرا یاخالق

 از دسـته آن رو ایـن از دارد؛ اشـارهها  نسازما در افراد متعالی و برتر رفتار به سازمان در فضیلت
 اعضـای سـوی از متعالی رفتارهای ظهور به که اند سازمانی فضیلت خاستگاه سازمانی های ویژگی
 پـنج سـازمانی فضیلت برای )٢٠٠۴( دیگران و کمرون). ٢٠١١و دیگران،  3بینجامد (رگو سازمان

 سازمانی صداقت و سازمانی شفقت سازمانی، اعتماد سازمانی، بخشش سازمانی، یبین خوش بعد
  .اند گرفته نظر در را

 شخصـیتی هـای ویژگـی دارای سـازمان آن در شـاغل انسـانی نیروی که سازمانی در کردن کار
 پیشـرفت یا و مادی پاداش سبب به تنها را شغل که کند می تشویق را کارکنان هستند، محور فضیلت
 کـار یـک انجـام شخصـی، رضـایت بلکـه ندهنـد؛ انجـام بیرونـی مثبت پیامدهای سایر و شغلی
 دهنـد قـرار خـود اهداف سرلوحه را روحی مسرت و تعالی به دستیابی واالتر، ای گستره در و خوب

  ).٧٢٧، ص٢٠٠٩رگو،  و 4ریبیرو(
  
  اسالمی زندگی سبک

بـار در سـال  نینخسـت شود، یم ادی ستنیسبک ز ای یزندگ وهیعنوان ش که از آن به 5یمفهوم سبک زندگ
 ).١٣٢، ص١٣٩٠ گـران،یو د یمطرح شد (مجـد ،یشناس اجتماع روان 6آلفرد آدلر، یسو از ١٩٢٩

 عمـومی ینـدهایافر همه که زندگی فردی و همتا بی کلیت یعنی زندگی سبک ،)١٩۵۶( آدلر نظر از
  .دارند قرار آن در زندگی

 ندگیز عرصه در مسالا لقبو ردمو تموضوعا از ای مجموعه به م،سالا هیدگاد از ندگیز سبک
 باشد. سالمیا یهازهموآ و مسالا بر مبتنی باید ما رفتار رمعیا آن، سساابر که دارد رهشاا

                                                           
1. Cameron 

2. Baumeister & Exline 

3. Rego 

4. Ribeiro 

5. Lifestyle  

6. Alferd Addler 
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 ردمو ندگیز سبک یهارمعیا ترین مهماز  ندگیدر ز سالمیا یهاارزش حاکمیتو  ریمحواخد
 بر مبتنی باید ادفرا جتماعیو ا دیفر ندگیز ،ندگیز سبک یندر ا ،قعدر وا ؛ستا مسالا تأیید

  ). ۵، ص١٣٩٢ دی،یز حمصبا( باشد نیآقر یهادهنموو ر مسالا
 نیاد که معنا ینا به ؛ستا خرتیو آ یـینیاد ندگیز یک ننساا ندگیز ،سالمیا ندگیدر سبک ز

 ستا ییگرد زفرضیهسا یکیو  ییگرد مکمل یکیدارد؛  یکدیگر رکناو در  هم بارا  تخرو آ
  ).۶ص، ١٣٩٢ ،شریعتی(

عنوان موضـوع  بـه یرا به صورت علمـ یاسالم یسبک زندگ یۀبار نظر نینخست) ١٣٨٨( یانیکاو
 یهـا مؤلفه ۀالزم است که هم ییالگو ،ینوع سبک زندگ نیبهتر افتنی یکرد. برا یبررس یدکتر ۀرسال
 یمسلم علمـ یها افتهیبـا  گـرید یسوو از  ـردیشکل در نظـر بگ نیانسان را به بهتر یو رفتار یشناخت

 یو معنـو یاز ابعـاد مـاد کیـ چیو از هـ نـدیو آخرت را در کنار هـم بب ایدن نیمخالف نباشد و همچن
  ).  ١٣٨٨ ،یانیاست (کاو گونه نیا یاسالم یادعا کرد که سبک زندگ توان  یانسـان غافل نشود. م

 زنـدگی جهات تمام اسالمی زندگی سبک و است اسالمی ما جامعه که مسـئله ایـن به توجه با
   شود. می پرداخته اسالمی زندگی سبک به پژوهش این در گیرد، دربرمی را

  
 فرضیات تدوین

  ختیشنا روان سرمایه و اسالمی زندگی سبک

 بـاور مفهـوم، و معنــا ایجاد قدسی، امر یک یافتن جهت در تالش توان می را معنویت کلی، طور به
 پـذیرفتن بـا حقیقـت در دانسـت؛ بیرونـی و درونـی های انگیـزه و دیگران به کمک جهت در قوی
 نقشی بیانگر ابعادی چنین رود می انتظـار ختیشنا روان سـرمایه بـالقوه سازه عنوان به معنویت سازه
   ).١٣٩١ (لوتانز، کند می ایفا ختیشنا روان سـرمایه در معنویـت کـه باشـد

تر، اسـتفاده از  خداوند، قدرت مقابله با مشکالت را در وجود بشر بـه امانت گذارده اسـت و مهم
 نیتر سـخت در کـه انـد آموخته ما به نید انیشوایپ. هاست یاز ناکام یاندوزتجربه و میعظ یروین نیا

: دیـفرما یمـ یعل امام. داد دست از را یدواریام روح و کرد فرار مشکالت از ـدینبا یزندگ طیشرا
ــه اوج و نها یهرگــاه ســخت« ــب ــاز هــم با د،یخــود رســ تی ــب ــام دی » داشــت یروزیــو پ شیگشــا دی

 امیـد از سرشـار و افـزا روح آیـاتش تمـام کـریم قـرآن ).٣١٩ص ،۴ج، ١٣٨٠ شوشتری، (انصاری
 پروردگـار، رحمـت بـه امیـد بهشتی، جاودانه های نعمت بهشت، به مژده آیاتش از بسیاری است؛
 پیـامبر روش و ســیره درویژه  بـه اسالم، های آموزه که چنان است. و... الهی قدس بارگاه در حضور
 از است. آنـان متقابـل احترام و یبین خوش ،ها نانسا اجتماعی روابط مبنای سازد، می آشکار اسالم



 ١٣  با فضیلت سازمانی... اجتماعی سرمایه و شناختی روان سرمایه رابطه بررسی 

  

 ویـژه بـه دیگـران؛ بــه احتــرام و اعتمـاد ی،بین خـوش سـایه در که آید برمی روشنی به احادیث این
کنده فضایی به توان می جامعه گزاران تخدم  دسـت همگرایی و تفاهم آرامش، اطمینـان، امید، از آ
 دانسـت دشـوار و سـخت شرایط با شدن رو روبه را معنویت مثبت تأثیر بارزترین بتوان شاید .یافت
 اسـت؛ شـناختی روان ســرمایه در آوری تـاب مؤلفـه بـر معنویـت مثبـت تـأثیر بیانگر نکته این که

 اجتمـاعی رفتارهـای روابـط توســعه جملــه از دیگـری مثبت پیامدهای دارای معنویت همچنین،
  ).٢٠٠١(لوتانز و جنسن،  است و... جسمانی سالمت و شناختی روان بهزیستی مطلوب،

 هیسـرما اسـت، یاسـالم یهـا آمـوزه بـر یمبتنـ آنهـا یزنـدگ سبک که یافراد رود یپس انتظار م
  .داشت خواهند یشتریب یشناخت روان

  کرد: تدوین چنین این توان می را اول فرضیه بنابراین
  .دارد کارکنان در یشناخت روان هیسرما با یمعنادار و میمستق رابطه یاسالم یزندگ سبک: ١ هیفرض

  
 اجتماعی سرمایه و اسالمی زندگی سبک

 د؛گیر می بردر نیز را جتماعیا یها مؤلفه م،سالا مبین یند جامعیت لیلد  به سالمیا ندگیز سبک
 از ترافر کهکند  غفلت نمی ظایفیو ازرورتًا ض ،باشد شتهدا سالمیا یمبنا که ریفتار س،ساا ینا بر
 و دخو از ترافر ان،یگرد با طتباار در دفر که دارد رهشاا ظایفیو به جتماعیا مؤلفه باشد. می دخو
  ).٣ص ،١٣٩٠ ،یانیو(کا هددمی منجاا دخو ایهسته ادهخانو
 زمینـه و گسـتراند مـی پیـروانش بر را خود معنوی حمایت چتر که ستا آن يند یهادآررآا از

ـــی مشآرا ـــد و روح ـــی همافر نناآ در را هيندآ به امی  و هارهنجا به تعود راه از نكهآ يگرد ؛آورد  م
 قیخالا یسجايا بر مبتنی سالم عیجتماا تتعامال گیری شکل بسباا ه،شد تثبت مثبت یها ارزش
 دهگستر یآتهارمشا به ينابنابر و کند می همافر را دعتماا و ريثاا دوستی، عنو ،قتاصد نچو مثبت

ــد می مندا يكديگر با ادفرا ــر بمطلو یفضا ديجاا به نتیجــه در و زن ــیجتماا ت ــد می ع  يند .انجام
 دشو عـیجتماا سرمایۀ امقو و تولید ایبر ییمبنا دخو پیروان بین بطروا یها شبكه ديجاا با تواند می
 بینجامـدعـی جتماا سرمايه از رداریبرخو سطح در تغییـر به آن کیفیـت در تغییر سدر می نظر به و

  ).٢٣، ص١٣٩٠ اسفرجانی، امیری و (قاسمی
 مختلـف ابعــاد افزایش در را دین نقش شناسان جامعه از بسیاری که گفت توان می مجموع، در
  ).۴۵ص ،١٣٩١ (علینی، دانند می مهم اجتماعی سرمایه

 شـود یمـ یریگ جـهینت یاجتمـاع یۀو سـرما یارتباط سـبک زنـدگ ۀدربار ادشدهیبا توجه به مطالب 
 یشـتریب یاجتمـاع یۀباشـد، احتمـاًال سـرما یاسـالم یهـا بر آموزه یآنها مبتن یکه سبک زندگ یافراد

  خواهند داشت. 
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  کرد: تدوین چنین این توان می را دوم فرضیه بنابراین
  دارد. کارکنان در اجتماعی سرمایه با معناداری و مستقیم رابطه اسالمی زندگی سبک :٢ فرضیه

  
  اجتماعی و ختیشنا روان سرمایه

 و فرهنگـی شـدۀ ترسـیم هـای چارچوب در آدمـی آید. نمی پدید خود به خود شناختی روان سرمایه
 و اطالعـاتی بازخوردهـای اجتمـاعی، و فرهنگـی منـابع از پیوسته طور به و برد می سر به اجتماعی
 مقاومـت زندگی، معنای اهداف، دهی شکل در توانند می بازخوردها این کند. می دریافت اصالحی

 های شـبکه فقـدان رو، این از ؛باشند داشته ماندگار تأثیر منفی، و مثبت ارزیابی خود و فشار برابر در
 تظـاهرات از تواننـد می فردی بین اعتماد افول و فردی بین روابط گسست و کننده تحمای اجتماعی
 گسست و اعتمادی بی فضاهای واقع در کنند. بازداری اجتماعی های عرصه در فردی های توانمندی
 بـازخوردی عظـیم منـابع از را او و گیرد می آدمی از را خودابرازی و رزیو جرئت فرصت اجتماعی،
 و برد می فرو ابهام در فرد برای را زندگی آتی روندهای انداز چشم منابع، این فقدان سازد. می محروم
  ).١٩٩۵ 1،یفر( کند می جایگزین فرد شناختی روان و ادراکی نظام در را بدبینی و ناامیدی یأس،

 گــرانید دییـو تأ قیتشـو یخودکارآمـد شیاز عوامل افـزا یکی 2بندورا، نظر طبق گر،ید یاز سو
 تواننـد یدارنـد کـه مـ نـانیبرخوردارنـد، اطم ییباال یکه از خودکارآمد یافراد گر،ید یانیاسـت؛ به ب

 تیـحما یهـا برقرار کنند، شبکه یارتباط اجتماع گرانیها بـا د راه ـنیخود را انجام دهند، از ا یکارها
 واقع، در ؛)١٩٧٧ بندورا،کنند ( یشتریب یبنا کنند و به دنبال آن احساس توانمند یتر محکم یاجتماع

 معنـادار و قوی بسیار اجتماعی سرمایه و شناختی روان سرمایه  بین رابطه که دهد می نشان مطالعات
  کرد: تدوین چنین این توان می را سوم فرضیه بنابراین )٢٠٠١ جنسن، و (لوتـانز است

  دارد. کارکنان در اجتماعی سرمایه با معناداری و مستقیم رابطه شناختی روان سرمایه :٣ فرضیه
  
   سازمانی فضیلت و اجتماعی سرمایه

 ظهـور حـال در ها سـازمان در فضیلت پدیدۀ سیستماتیک یها پژوهش توسعۀ اولیۀ یها گام اگرچه
 تر قوی روابـط و نشـاط و شـور افزایش و سازمانی سالمت در بسزایی تأثیر سازمانی فضیلت است،

 بـرای انگیـزه ایجاد در سازمانی فضیلت .)٢٠٠٢ 3(کامرون و کازا، دارد سازمانی مثبت عملکرد و
 نـوع چـه« کـه: اسـت پرسـش ایـن بـه پاسخ جسـتجـوی در و اسـت ضـروری آرمانی های ارزش

                                                           
1. Fry 

2. Bandura 

3. Cameron & Caza 



 ١۵  با فضیلت سازمانی... اجتماعی سرمایه و شناختی روان سرمایه رابطه بررسی 

  

 افـزایش ای فزاینـده طور بـه ها سازمان در سـازمانی فضـیلت کـاربرد امـروزه، »شد؟ باید سازمانی
  ).٢٠٠۵ 1(چان، است یافته

ارزش اشـاره  با یبه منزله منبع ،شبكه کی یعضاا انیم تاـتباطو ار دهاـنویپ به یعجتماا یۀسرما
ــه افهدا تحقق موجب کمشتر یها و ارزش هاوربا ،آترمشا د،عتماا خلق با آه دارد  ثربخشا رطوب
 ،باشد یبـخو یعـجتماا یـۀسرما یدارا آه ینـمازسا. شود یم یسازمان لتیفض به نمازسا یابیو دست

 در آن یعـجتماا یـۀسرما آه ینمازسا برعكس ارد؛بگذ یشگرف ریتأث تخدما ۀارائ تیفیک در ندتوا یم
 موجـب ها مؤلفه ينا دنبو نییدارد و پـا دجودر آن و یآمتر دعتماو ا آترمشا ،نباشد یمطلوب سطح
 حدوا یو بخشـ یدفر افهدا تحقق لنباد هــب ینمازاـس یبخشهاو  نمازسا یعضاا آه شد هداخو

در  ؛بمانند غافل نمازسا سالتو ر يترمأمو ن،الــآ افدـها بـقالدر  ینگر یو از کل باشند مربوطه
  ).١٣٨٩ ن،یزاده ثمر و حسن یمینخواهد شد (مق سریو م نـممك ینمازاـس لتیتحقق فض جه،ینت

همچـون  اجتمـاعی های فضـیلت تعلیم با تواند می خاص شبکه یا ها گروه در اجتماعی سرمایه
 مشـارکت بـا سـازمانی فضـیلت .)٢٠٠٢ 2(فوکویاما، کند ایجاد مثبتهایی اثر اعتماد، و صداقت
 سـرمایۀ افزایش سبب افراد در اطالعات و ارزش با منابع تقسـیم و آنها بین قویروابط  و افراد باالتر

  ).٢٠٠٣(کامرون و همکاران،  شود می اجتماعی
  کرد: تدوین چنین این توان می را چهارم فرضیه بنابراین
  دارد. کارکنان در سازمانی فضیلت با معناداری و مستقیم رابطه اجتماعی سرمایه :۴ فرضیه

  
   سازمانی فضیلت و شناختی روان سرمایه

 جـادیا در کارکنـان بـه کـه دهد یم ارائه را یانسان منابع توسعه از یدیجد کردیرو ،یشناخت روان هیسرما
 ).٢٠٠٩ همکاران، و 3یآو( کند یم کمک یامروز پرتنش یکار یها طیمح با انطباق یبرا یاتیح منابع

 بـه آن راه از تـا آینـد بـه شـمار می کارکنـان بـرای انگیزشـی مهـم منبـع بـاال، شناختی روان سرمایه
   بمانند. متعهد سازمان های مأموریت
 خود شـناختی روان های ظرفیت دارند، سازمان از محور فضیلت درکی که افرادی رود می انتظار

 علـت به افراد) ٢٠٠٢ 4شاپیرو و کسلر،−(کول کننـد ایفا نقش از فراتر رفتارهایی و بخشند بهبود را
 چنـین به پاسخ در و )٢٠٠٣ 5امونس،( کرده منزلـت و قدر احساس محور فضیلت سازمان در کار

                                                           
1. Chun. 

2. Fukuyama 

3. Avey 

4. Coyle-Shapiro & Kessler 

5. Emmons 
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 باشـد افـراد سایر و سازمان نفع به کل در که بدانند وظایفی اجرای به متعهد را خود شغلی، فرصت
  ).٢٠٠٩(ریبرو و رگو، 

 ســازمانی فضــیلت بـر شـناختی روان سرمایه تأثیر به کمی نسبتاً  توجه سازمانی مطالعات در
 اســت. خاصــی شــهرت دارای )٢٠٠٨( همکاران و لوتانز های پژوهش حال این با است؛ شـده
ـــا ـــأثیر آنه ــدواری ت ــر یبین خــوش و امی ـــدی فصــل را ســازمانی لئفضــا گیری شــکل ب  در جدی

 بـا ای مقالـه در )٢٠٠٨( لوتانز و یوسف همچنین دانند، می گرا مثبت سازمانی رفتـار های پـژوهش
 شناختی سرمایه حیاتی نقش» محور فضیلت های سازمان در شناختی روان ای سـرمایه اهرم« عنوان
 امیـدواری، همانند شناختی روان منابع اساس این بر کردند. مطالعه را سازمانی فضـیلت ایجـاد در

 تـأثیر اند، شـده شـناخته شناختی روان سرمایه های مؤلفه که خودکارآمدی و آوری تـاب ی،بین خوش
  کرد: تدوین چنین این توان می را پنجم فرضیه بنابراین دارند. سازمانی فضیلت بهبود در بسزایی

  دارد. کارکنان در سازمانی فضیلت با معناداری و مستقیم رابطه شناختی روان سرمایه :۵ فرضیه
  
 پژوهش مفهومی الگوی

 مسـائلبـاره در که عواملی از شماری میان تئوریک روابط بر مبتنی است الگویی نظری، چارچوب
 در پژوهشـی سـوابق بررسی با نظری چارچوب این اند. شده داده تشخیص اهمیت با پژوهش مورد
 از برگرفتـه نیـز تـحقیــق مفهــومی الگـوی و کند می پیدا جـریان منطقی ای گـونه بهمسئله  قلمرو
  ).١ (نمودار اسـت چـارچـوب همین

  
  

  

  

  پژوهشگران) یفرض یپژوهش (الگو  یمفهوم ی: الگو ١نمودار 

  پژوهش های فرضیه

  ؛دارد شناختی روان سرمایه با معناداری و مثبت رابطه اسالمی زندگی سبک .١
  ؛دارد اجتماعی سرمایه با معناداری و مثبت رابطه اسالمی زندگی سبک. ٢
  ؛دارد اجتماعی سرمایه با معناداری و مثبت رابطه شناختی روان سرمایه. ٣
  ؛دارد سازمانی فضیلت با معناداری و مثبت رابطه اجتماعی سرمایه. ۴
  دارد. سازمانی فضیلت با معناداری و مثبت رابطه شناختی روان سرمایه. ۵

یشناختروانیهسرما

یسازمانیلتفض

یاجتماعیهسرما

یاسالم یسبک زندگ
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  یقتحق روش

  .است ١ جدول شرح به حاضر پژوهش ابعاد )،٢٠١١( 1ساندرز پژوهش پیاز الگوی مبنای بر
  

  پژوهش ابعاد :١ جدول

 داده یگردآور  یوهش  یافق زمان یاستراتژ روش یکردرو  فلسفه
  پرسشنامه  یمقطع یمایشپ یکّم  یاسیق  ییگرا اثبات

 
 از یکی است. شده ارائه فراوانی های روش گذشته های دهه در متغیرها میان روابط بررسی برای

 الگـوی اسـت. مکنـون متغیرهـای با متغیری چند تحلیل یا ساختاری معادالت الگوی ها روش این
 بـین روابـط دربـاره که است هایی فرضیه آزمون برای جامع آماری رویکرد یک ساختاری معادالت
  باشد. می مکنون های متغیر و شده مشاهده متغیرهای
 پژوهشـگاه سـتادی کارکنـان همـه تحقیـق، متغیرهای به توجه  با پژوهش این در آماری جامعه
 برای رفتاری متغیرهای عمومیت و گیری نمونه چارچوب بودن مشخص دلیل به .است نفت صنعت
 مورد نمونه حجم تعیین جهت .شد استفاده ساده تصادفی گیری نمونه روش از جامعه، اعضای همه
 مکنـون متغیر چهار به توجه با کهشد  استفاده مکنون متغیر هر ازای به نمونه ۵٠ تا ٣٠ قاعده از نیاز

 ٢٠٠ تعــداد بنــابراین بــود؛ نیــاز مــورد نمونــه ٢٠٠ حــداکثر و ١٢٠ حــداقل ،پــژوهش در موجــود
   شد. آوری جمع و عودت کامل پرسشنامه ١۶۵در نهایت  که گردید توزیع و تهیه پرسشنامه
 ؛شـد گرفته بهره پیشین تحقیقات در شده استفاده های شاخص ازعمدتًا  پرسشنامه، ساخت در

 در موجـود هـای شاخص بین از شده گردآوری های شاخص معتبرترین گزینش به که صورت این به
 از آنهـا، محتـوایی روایـی در بیشـتر اطمینـان بـرای و کرده اقدام ،پیشین شده آزمون های پرسشنامه
 بـرایو نیـز شـد  اسـتفاده AVE شـاخص از همگـرا روایـی تعیـین جهت و نظران صاحب نظرات
 تمـام .شـد اسـتفاده مرکـب پایـایی و کرونبـاخ آلفـای ضـریب از تحقیـق، ابزار پایایی از اطمینان
  است. شده ارائه ٢ شماره جدول در پرسشنامه اطالعات

  
  گیری اندازه ابزار مشخصات :٢ جدول

  یسازمان یلتفض  یاجتماع یهسرما  یشناخت روان یهسرما  یسبک زندگ  یرمتغ

یانیکاو(I.L.S.T) مورد استفاده یاسمق
)١٣٨٨( 

Luthans
(2007)

Nahapiet & Ghoshal
(1998) 

Cameron & et al 
(2004)   

 ١۵ ٧۵٢۴٢٢  یهتعداد گو
  درصد٨٩  درصد٩١ درصد٨٠ درصد٨۵ کرونباخ یآلفا یبضر 

                                                           
1. Saunders 
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  یسازمان یلتفض  یاجتماع یهسرما  یشناخت روان یهسرما  یسبک زندگ  یرمتغ
  درصد٧٠  درصد٨۴ درصد۶٢ درصدAVE( ۵٢همگرا ( ییروا

  درصد٩٢  درصد٩۴ درصد٨٧ درصد٧٨  مرکب یاییپا
  درصد۶٧  درصد۴٩ درصد۴١ --  یینتب یبضر 

  
 ییـدأت عـدم یا ییدأت برای ،Smart PLS افزار نرم و ساختاری معادالت الگوی از تحقیق این در

 تـوزیعی های فرض شپی بهنداشتن  نیاز نیز تکنیک این از استفاده دلیل .شد استفاده تحقیق فرضیات
  بود. کوچک های نمونه با تناسب گیری، اندازه مقیاس و

  
  یقتحق های یافته

 ت،یکه شامل جنس دهد یرا نشان م یفی) آمار توص٣( جدول در ق،ینمونه معتبر تحق ١۶۵به  باتوجه
 اسـت، مشـخصطور کـه در جـدول  دهندگان است. همان پاسخ التیتأهل و تحص تیسن، وضع
 دهنـد. مـی تشـکیل را کننـدگان شرکت کل تعداد ازدرصد ٣۵ زن کارکنان ودرصد ۶۵ مرد کارکنان
  ).٣ (جدول است نمایان جدول در خصوصیات بقیه درصد و فراوانی
  

  تحقیق شناختی جمعیت متغیرهای توصیفی آمار :٣ جدول

درصدتعداد  یالتتحص درصدتعداد سندرصدتعداد تأهلیتوضعدرصدتعداد یتجنس
٪٣۴ ۵۶ یکارشناس ٪٧١۴٣سال٣٠کمتر از٪١۴٣٨٧متأهل٪١٠٧۶۵ مرد
٪۵٠ ٨٣ارشدیکارشناس ٪٢٨ ۴۶سال٣٩تا٣٠٪٢٢١٣مجرد٪٣۵ ۵٨ زن
٪١۶ ٢۶ یدکتر  ٪٢۵١۵سال۴٩تا۴٠        
      ٪١۴ ٢٣سال به باال۵٠        

 

  
  روابط یمعنادار  و ریمس بیضرا ،یعامل ی: بارها٢نمودار 
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  ها فرضیه آزمون در ساختاری معادالت مدل از حاصل های یافته :۴ جدول

  یبضر   روابط
  استاندارد

)T-value(  
  یعدد معنادار 

 یجهنت
  آزمون

  ییدتأ  ٨٫١٩٧  ٠٫۶۴٢ دارد.یشناختروانیهبا سرمایرابطه مثبت و معنادار یاسالمی: سبک زندگ١ یهفرض
  رد  ١٫١۴۵  ٠٫١٩٩ دارد.یاجتماعیهبا سرمایرابطه مثبت و معنادار یاسالمی: سبک زندگ٢ یهفرض
  ییدتأ  ٣٫۶٠٢  ٠٫۵۶١ دارد.یاجتماعیهبا سرمایرابطه مثبت و معنادار یشناختروان یه: سرما٣ یهفرض
  ییدتا  ٣٫٩٩٢  ٠٫۵٧٢ دارد.یسازمانیلتبا فضیرابطه مثبت و معنادار یاجتماع یه: سرما۴ یهفرض
  ییدتا  ٢٫١٠٠  ٠٫٣١٠دارد.یسازمانیلتبا فضیرابطه مثبت و معنادار یشناختروان یه: سرما۵ یهفرض

  
   گیری نتیجه و بحث

های اخالقـی دارای  دهـد فضـیلت سـازمانی نسـبت بـه سـایر نظریـه نظری نشـان می مبانی مرور
 حـوزه توجـه اندیشـمندان گذشـتههای  پیچیدگی و گستردگی بیشتری است. این پدیده که در سـال

 از گونـاگون، هـای حوزه در بتوانـد آینده در رود می انتظار کرده، جلب خود به را مدیریت و سازمان
 اخالقـی کـاری شرایط ایجاد در ،دارد که ارزشمندی های مؤلفه دلیل به و مدیریت اخالق در جمله

 سـازمانی انفعاالت و فعل و ارتباطات گیری شکل مدار، فضیلت یها نانسا حضور زیرا باشد؛ ثرؤم
  سازد. می میسر اخالقی لئفضا براساس را

 سـرمایه و ختیشـنا روان سـرمایه رابطه تبیین جهت الگویی ارائه مطالعه این در محققان هدف
 نوآوری بود. نفت صنعت پژوهشگاه در اسالمی زندگی سبک پرتو در سازمانی فضیلت با اجتماعی
 و شـناختی روان سـرمایه تـأثیر پیشـین هـای پژوهش از یـک هـیچ در که است این حاضر پژوهش
 مفهـومی الگـوی یک قالب در اسالمی زندگی سبک پرتو در سازمانی فضیلت بر اجتماعی سرمایه

 تأثیرگـذاری چگـونگی و آنهـا همزمـان بررسی به پژوهش این و است نشده مطرح همزمان طور به
 فضـیلت زمینـۀ در موجـود های نظریـه بررسی از پس پژوهش این در است. پرداخته هم بر متغیرها

 آنهـا میـان روابـط و اسـالمی زنـدگی سـبک و اجتمـاعی سرمایه شناختی، روان سرمایه سازمانی،
 ترسـیم الگوی آزمون با سپس شد. بررسی آن روابط و مدل ابعاد و ترسیم مفاهیم این برای الگویی
 هـا، داده تحلیـل و تجزیه از پس یافتیم. دست نتایجی و پیامدها به نفت صنعت پژوهشگاه در شده

 نتـایج بـا کـه دارد معنـاداری رابطـه شـناختی روان سـرمایه بـا اسـالمی زندگی سبک شد مشخص
 سـبک معنادار و مثبت رابطه همچنین ؛دارد همخوانی )١٣٩۵( توکلی و اردکانی افخمی تحقیقات
 نشـان نیـز )١٣٩۴( اردکـانی افخمی های یافته ،نشد ییدأت اجتماعی  روان سرمایه با اسالمی زندگی

 و دارنـد اجتمـاعی سـرمایه میـزان بـر معنـادار و مسـتقیم و مثبـت تـأثیر آن ابعاد و دینداری که داد
 امـا هسـتند؛ بـاالتری اجتمـاعی سـرمایۀ میـزان دارای دارنـد، باالتری دینداری که کسانی بنابراین
 اجتمـاعی سـرمایۀ میـزان و اسـت گروهـی درون اجتمـاعی سـرمایۀ افـزایش بـه قادر تنها دینداری
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 نشـان نیز )١٣٩٠( اسفرجانی امیری و قاسمی های یافته نیست. مناسبی سطح در افراد گروهی برون
 بنـابراین و دارند اجتماعی سرمایه میزان بر معنادار و مستقیم و مثبت تأثیر آن ابعاد و دینداری که داد

 تنهـا دینداری اما هستند؛ باالتری اجتمـاعی سرمایۀ میزان دارای دارند، باالتری دینداری که کسانی
 در افراد گروهی برون اجتماعی سرمایۀ میزان و است گروهی درون اجتماعی سرمایۀ افزایش بـه قادر
 پژوهش های یافته باشد. موضوع همین حاضر تحقیق ٢ فرضیه رد علت شاید. نیست مناسبی سطح
 افخمـی ،)١٣٩٠( دیگـران و افشانی ،)١٣٨٣( دیگران و کتابی ،)١٣٩١( علینی های یافته با حاضر
  ندارد. همخوانی )١٣٩۴( کرمی و شوازی )١٣٩۵( توکلی و اردکانی
 یاجتمـاع هیسـرما با یمعنادار و مثبت رابطه یشناخت روان هیسرما داد نشان حاضر پژوهش جینتا
 یها افتـهیکـه بـا  ابدی یم شیافزا زین یاجتماع هیسرما زانیم یشناخت روان هیسرما شیبا افزا یعنی دارد،
 هیسـرما با آن یها مؤلفه و یشناخت روان هیکه معتقدند سرما )١٣٩١و همکاران ( یخسروشاه یبهادر

 نکـهیبـر ا ی) مبنـ١٣٩٣( گـرانید و یمحمـود یها افتـهیدارد و بـا  یدارمعنا و مثبت رابطه یاجتماع
 یاجتمـاع روابط در تعامالت تیفیک و تیکم و است یاجتماع یۀسرما از یتابع یشناخت روان یۀسرما
 ریتـأث آنهـا یشـناخت روان یۀسـرما زانیـم بر افراد یاجتماع روابط و است یاجتماع یۀسرما ۀکنند نییتع
)، ١٣٩۵( یو توکل یاردکان ی)، افخم١٣٩١( یرخانیام یها افتهی با جهینت نیا. است همسو گذارد، یم
)، آدلـر و وان ٢٠٠٠)، واتفـورد (١٩٩۴( تفـوردی)، وا٢٠٠١( لورای)، سـ٢٠١٢( وسفی و لوتانز ،یآو
  دارد. ی) همخوان٢٠٠٨( امااوکای) و ٢٠٠٧( گرانید و نایری)، ا٢٠٠٢(

 و داشـته وجود داری امعن و مستقیم رابطه نیز سازمانی فضیلت و اجتماعی سرمایه بین همچنین
 نیـز سـازمانی فضـیلت میزان باشد، داشته قرار باالیی سطح در سازمان در اجتماعی سرمایه هرچه
 منبعی منزلۀ به شبکه، یک اعضای میـان ارتباطـات و پیونـدها به اجتماعی سرمایۀ یابد. می افزایش

 تحقـق موجـب مشـترک هـای ارزش و باورهـا مشـارکت، اعتماد، خلق با که کند می اشاره ارزش با
 در مسـتقیم رابطـۀ بیـان شود. می سازمانی فضیلت بـه سـازمان دسـتیابی و اثربخش طور به اهداف
 سـازمانی فضـیلت اجتمـاعی سرمایۀ عددی مقدار افـزایش یـا کـاهش بـا که معناست بدین فرض
 و هاشـمی )،١٣٩٣( همکـارانش و ثمـرین زاده حسـن های یافتـه با که ابدی می افزایش یا کاهش نیز

  دارد. همخوانی )١٣٩۵( دیگران و مندجین ربیعی ،)١٣٩۵( جاماسبی نوین ،)١٣٩۵( دیگران
 بـا سـازمانی فضـیلت و اجتمـاعی سـرمایه بـین ارتبـاط وجـود بر مبنی پژوهش این های یافته

 همکـارانش و ثمـرین زاده حسـن و )١٣٩۵( دیگـران و ربیعـی جمله از پژوهشگران سایر های یافته
 سـرمایه بـا سـازمانی فضـیلت بـین معنـادار و مثبت رابطه پژوهش نتایج و دارد مطابقت )١٣٩٣(

 )،٢٠٠٨( لوتـانز و یوسـف )١٣٩۴( دیگـران و فـرد دانایی های یافته با که کرد ییدأت را شناختی روان
  دارد. همخوانی )٢٠٠٨( دیگران و مانز و )٢٠٠٣(و کازا  کامرون
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بـا  یاسـالم یدست آمده از پژوهش حاضر و معنادار بودن رابطه سـبک زنـدگ به جیبا توجه به نتا
 زیـواحد آمـوزش و تجه یپژوهشگاه با همکار یفرهنگ یشورا شود یم شنهادیپ ،یشناخت روان هیسرما

 یهـا در حوزه ازیـمـورد ن یآموزشـ یهـا و دوره نارهایسم یو برگزار یازسنجیاقدام به ن ،یانسان یروین
و  امیـا نیـا ژهیـمراسـم و یو برگزار یمذهب یها نسبت به مناسبت یشتریو توجه ب کند یو اسالم ینید

ثر و مقـوم ؤعنوان عوامل م به ینید یها کارکنان از آموزه شتریب یریگ بهره نهیمعمول دارد تا زم یالگوساز
و  مـانیعنصـر ا یارتقـا ،یاسـالم یسبک زندگ یها لفهمؤ یساز نهینهاد و تیدر جهت تقو یاجتماع

  با مشکالت فراهم شود. ییارویروکارکنان در  یو توانمند یدواریسطح اعتماد به نفس، ام شیافزا
 معاونـت شـود می پیشـنهاد اجتماعی سرمایه با شناختی روان سرمایه رابطه معناداری به توجه با
 و توسـعه سـازی، غنی هـدف بـا نیاز صورت در و مشاغل بازنگری به نسبت پژوهشگاه ریزی برنامه
 انگیـزش سطح افزایش ضمن راه این از تا کند اقدام مشاغل دوباره طراحی به نسبت شغلی، گردش

 زمینـه کارکنـان میـان تعامـل و سازمانی ارتباطات تقویت با کارکنان، فردی های توانمندی ارتقای و
  .شود فراهم سازمانی اثربخشی و عملکرد سطح ارتقای
 بازنگری با شود می پیشنهاد سازمانی فضیلت با شناختی روان سرمایه رابطه معناداری به توجه با
 در کارکنـان مشـارکت و نظـرات هئـارا زمینـه، گذشـته ایـرادات رفـع و پژوهشـگاه پیشنهادات نظام
 های لفـهؤم تقویـت و مثبـت نگـرش ایجـاد بـه امر این که شود فراهم سازمان آتی های ریزی برنامه

   د.کن فراهم را سازمانی فضیلت بهبود بینجامد و زمینه کارکنان در امیدواری و خودکارآمدی
 پیشـنهاد سـازمانی فضیلت با اجتماعی سرمایه رابطه معناداری و حاضر پژوهش نتایج توجه با
 برگـزاری بـه نسـبت انسـانی نیروی تجهیز و آموزش واحد همکاری با ریزی برنامه معاونت شود می

 کارکنـان، مشـارکت و تعامـل سـطح افزایش با تا کند اقدام Team working آموزشی های کارگاه
  .شود فراهم سازمانی فضیلت ارتقای و مشترک های ارزش و باورها صداقت، اعتماد، خلق زمینه
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