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 چکيده

ی دین  مینی  السندر در الی ناد سنرمایم الی کناکی کارکننا         ها آموزهید بر تأکویت با کارآمدی آموزش معن بررسی هدف باتحقیق حاضر 
در  ،یابند  خنالق معننا منی    وینود  بنا الز منظنر دین  مینی  السندر معنوینت در الرتینا        . گرف ه الست الن ارشهر سنندج  ی دول یها سازما 

های دی  میسنر   ییرالهنکایابی به معنویت الز طریق دس ، و یرگذالر بودهتأثدر تحول و هدالیت زندگی فرد معنوی  ،ها ریشه دالرد فرالمحسوس
معنوینت و میننال     آموزشی ها دورهالست بررسی کند تا چه الندالزه بی  مشارکت یا کدر مشارکت کارکنا  در  درصددتحقیق حاضر . الست

 طنر   و آزمایشی ، نیکهها دالدهگردآوری  و برالساس شیوة الی  مطالعه الز نظر هدف کاربردی. دالر ویود دالرد امعنرالبطم  آنا سرمایم الی کاکی 

بنه   به شنیوة دالوطبیاننه و   نفر الز کارکنا  پنج دس گاه دول ی 06دالد  الی  تحقیق  برالی الن ار .الست کن رل گروه با آزمو  پس -آزمو  یشپ
یبسه تحنت   16وه آزمایش سپس، گر. نکونم آماری الن خاب شدند کنوال  به (نفر 26 گروه هر) کن رل، و آزمایش گروه دو به تصادفی روش
دالری تفاوت میانگی  سرمایم الی کناکی در دو مرحبنه پنیش و     امعنیانس کووالرکارگیری تحبیل  با به. ی معنویت قرالر گرفتها آموزشیر تأث
 آزمنو  سنرمایم   یشپن و  آزمنو   پنس دهد تفاوت میانگی   یمن ایج تحقیق نشا  . برالی دو گروه آزمایش و کن رل محاسیه شد آزمو  پس

ی دیننی بنر   ها آموزهی معنویت برالساس ها آموزشبیش الز گروه کن رل بوده الست؛ بدی  معنا که  آزمایش  دربارة گروه آالی کاکی و البعاد 
 .بوده الست مؤثرتقویت سرمایم الی کاکی کارکنا  
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 مقدمه

 ةتوسی   بیه  دسیتیابی  بیرا   اساسیی  یاصلة منزل به اجتماعی ةسرمای که اند یدهعق این بر پردازان یهنظر

 و احمید  ) سیازمان  عملکرد بهبود و موفقیت به نیل برا  راهی و (1931 نور ، و پور نور ) پایدار

 ایجیاد  اجتماعیة سرمای سازمان، در بتوانند که کسانی و مدیران وشود  یم قلمداد (1931 ،آباد  یضف

 عصیر  در دلیل، همین به(. 1931 امامقلی،)کنند  یم هموار را خود سازمانی و شغلی کامیابی راه کنند،

 بیرا   مدیران ،(1939 همکاران، و پوریان الیاس)شود  یم محسوب ها سازمان عصر شک یب که حاضر

 دارنید  نییاز  اجتمیاعی  ةسیرمای  بیه  باشند، انسانی و فیزیکی ها  یهسرما نیازمند آنکه از بیشتر توس ه،

 خیود  و کننید  یم تالش بقا برا  ها سازمان که زمانی تا دیگر، یان ب  به(. 1911 همکاران، و م مارزاده)

 ةسیرلوح  را عملکیرد  مستمر بهبود اصل باید ،دانند یم جهانی و ملی  ها عرصه در حضور نیازمند را

ة سیرمای   ارتقیا  بیه  یابیدسیت  ةزمینی  اینکیه  گرم ،شود ینم حاصل اصل این و دهند قرار خود ف الیت

 انید  یافتیه در هیا  سازمان امروزه حقیقت، در(. 1931 آباد ، یضف و احمد ) باشد یرپذ امکان اجتماعی

 هیا    ورافنی  و فیزیکیی  امکانات آخرین به تجهیز و ماد  ثروت انباشت در توان ینم را ها آن توفیق

 اجتمیاعی  ةسیرمای  بیدون  انسیانی  و فیزیکی مالی، ها  یهسرما زیرا کرد، ارزیابی ارتباطی و اطالعاتی

 خیود  اجتمیاعی  ةسرمای اب اد شناخت با ها سازمان (.1913 همکاران، و صفرزاده) مؤثرند کارایی فاقد

 آنکیارگیر    بیه  بیا  ونید  آور دسیت   هبی  گروهی و فرد  بین ت امالت الگو  از بهتر  رکد توانند یم

 .کنند هدایت هترب را خود سازمانی ها  یستمس

 شیود  یمی  باعی   اجتماعی، ةسرمای در مشابه موارد و داوطلبانه مشارکت اعتماد، یی مانندها مؤلفه

 از ناشیی  کنید   میدیریتی،  ها  مذاکره رسمی، کنترل و نظارت ها  مانند هزینه مدیریتی ها  ینههز

 راسیتا   در سیرمایه  و زمیان  از بهینه ةاستفاد امکان و یافته کاهش دیگر موارد و بوروکراتیک سیستم

 (.1931 امامقلی،) دشو فراهم عملکرد ارتقا  یجه،نت در و بیشتر  ور بهره با هایی یتف الدادن  م انجا

 شیدن  سهیم هم به تغییر این شده، و رفتار منجر تغییر به ها سازمان و ها گروه در اجتماعی سرمایة

 .گیذارد  یمی  تیثثیر  شیغل  سیازمان و  عملکیرد  بیر  مثبیت  طور به خود و شود، می دانش منجر در یشترب

 شود، یم مشترک موق یت و زبان و ایجاد دوطرفه ت هد و اعتماد حس ایجاد باع  که روابط گسترش
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 شیود  یم محیطی ایجاد باع  خود اجتماعی سرمایة این شود و یم تلقی اجتماعی سرمایة تولیدکنندة

 (.Lesser, 2001, p.833) یردگ یم قرار تثثیر تحت مثبت طور  به آن در عملکرد که

ی تیوجه  قابیل   خدماتی نقش بسیار مهم و ها سازمانیژه و به ها سازمانامروزه نیرو  انسانی در 

بیه دانیش، مهیارت و     هیا  آنتوانمند  نیرو  انسانی و مجهزبیودن  . در تحقق اهداف سازمانی دارد

ف لیی کیه    محور دانشو در اقتصاد  کردن راهبردها  سازمانی دارد، بدیلی در عملیاتی یبت هد نقش 

 هیا  سیازمان جایگزین اقتصاد کاالمحور شده است، داشیتن ننیین کارکنیانی مزییت رقیابتی بیرا        

مشهود است که نییرو  انسیانی موجیود در     کامالًها  موجود،  یتواق براساس . شود یممحسوب 

در محافل . برخوردار نیستند   الزمور بهره  دولتی نیروها  نابکی نبوده و از کارایی و ها سازمان

شیود سیاعت کیار مفیید در اییران در مقایسیه بیا کشیورها           یمی یررسمی گاهی بییان  غرسمی و 

  دولتی در شهر سنندج هیم از  ها سازمانکارکنان . هم کمتر است توس ه درحالیافته و ب ضاً  توس ه

نیرو  انسیانی و ایجیاد انگییزه    بنابراین، شناسایی ابزارهایی که باع  تحرک . این امر مستثنا نیستند

گرفتیه کیه    انجامبراساس مطال ات . یابد ا  می یژهوبرا  کار و تالش بیشتر شوند، اهمیت  ها آندر 

بر بهبود عملکرد  مؤثرعوامل  جمله ازاشاره خواهد شد، سرمایة اجتماعی  ها آندر بخش پیشینه به 

در کارکنان موجب بهبیود عملکیرد سیازمانی    که باالبودن سرمایة اجتماعی    طور بهسازمانی است، 

بیر بهبیود سیرمایة اجتمیاعی اهمییت مضیاع         میؤثر بر این اساس، شناسایی عوامل . شود یم آنان

م نوییت   آموزش  بین ا رابطهبنابراین، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که نه . یابد می

، تا از این رهگذر بهبود عملکیرد کارکنیان در   بر مبنا  مفاهیم دینی و سرمایة اجتماعی وجود دارد

 .  دولتی حاصل شودها سازمان

 مبانی نظری تحقيق

 معنویت

حل مسئله را برا   ها   کنارآمدن و استراتژ  ها انسان است که راه ها   م نویت یکی از توانمند

، هیا  یبتمصی و  هیا  یاز حماییت اجتمیاعی، در برابیر سیردرگم     یعنوان منب ی  و به کردهها فراهم  آن
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و بیه میردم احساسیی از کنتیرل غیرمسیتقیم بیر        کنید  یاحساسی از م نادار  را در قلبشان ایجاد م

م نوییت از ابتیدا    . شود یممنجر به کاهش انزوا و تنهایی در افراد  یت،نها که در دهد یپیشامدها م

م نویت خود را در ها  انسان. است داده زندگی آنان را تشکیل  ةها همواره قسمت عمد خلقت انسان

نشیان   دهید،  یمی  ااست و به زندگی و حییات م نی  آنان  ةخدا، آنچه ماورا  زندگی روزمر ارتباط با

 یجیة نت و در ،بالندگی انسان و این ب د وجود انسان فطر  و ذاتی است و با توجه به رشد. دهند یم

 (.Shah et al., 2011, p.125) یابد یو ارتقا م شود میو مناسک دینی متحول  ها تمرین دادن انجام

راهکار  اساسی برا  افزایش انگییزة   عنوان بهها  کار امروز  یطمحو در  ها سازمانم نویت در 

یکی از دالیل مهم این امر نیازهیا  کارکنیان و   . ید استتثکمورد  شدت بهکارکنان به عملکرد بهتر 

  ها سازمان و است ییر یافتهتغ حجم و نوع لحاظ به کارکنان نیازها که    طور به. است آنتغییرات 

 کارکنیان  م نیو   و روانیی  اجتمیاعی،  زیستی، نیازها  به که باشند موفق توانند یم صورتی در کنونی

 کیار  محیط در م نویت ،باشد مؤثر نیازها این ارضا  در تواند یم که مفاهیمی از یکی .باشند پاسخگو

 و موفقییت  رسیتگار ،  صیداقت،  فروتنیی،  کامی،شیاد  سیالمت،  مانند مفاهیمی یرندةدربرگ که است

 بیرا   مفهیوم  این(. Kale & Shrivastava, 2003, p.27)سازمان است  و کارکنان برا  کار دادن انجام

  ور بهیره  بهبود به ها آن از یر گ بهره با سازمان که مزایایی، دارد فراوانی مزایا  کار محل در سازمان

 از تیر  مهیم (. 1911 همکاران، و مقیمی)پردازد  یم خود مالی  اه شاخص بهبود و عملکرد افزایش و

 محییط  بیرا   و ف الیت ،اجتماع برا  انسانیت، ،ها سازمان برا  تواند یم کار محیط در م نویت همه،

 را خیود  مغزهیا   و بازوهیا  فقط افراد امروز ،  ها سازمان از بسیار  در .آورد ارمغان به ولیتئمس،

 کیار  بهتیر  هیا  سیازمان  کیه  یهنگام(. Tishlet, 2002; Twigg, 2003) را خود روح هن و گیرند یم کار به

 جام یه  و مشیتریان  زندگی کیفیت کارکنان، کار  شرایط بهبود برا یشتر  ب توانایی مدیران ،کنند یم

 ،کننید  تثکید خود ماد  بقا  بر فقط و شوند اداره ض ی  ها سازمان اگر ،مقابل رد. آورند دست می به

 و مینش  رضیایی ) دهید  ینمی  رخ یسادگ به کارکنان برا  مفهوماب کار و م نو  شاد  و لذت ققتح

 (.1913 کرمانشاهی،

 تحت ،عملی نه و نظر  لحاظ به نه سازمان و مدیریت قلمرو کرد بیان توان یم ،بنابراین

 نوییت م  (.1911 احمید ،  و نژاد شیخی)است  گرفته قرار م نویت به میل قدرتمند نیرو  تثثیر
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 و فیرد   مییان  فیرد ،  ندرو ، ردفی فرا ارتباط به نسبت حساسیت ایجاد جهت در تالش کار، در

 ایین  و اسیت  انسیان  ت یالی  به یدنرس در شخصی بالندگی منظور به کار  زندگی در فرد  برون

 و رسیتگار،  عابید  )روست  روبه آن با سوم ةهزار در کنونی جوامع که است ا  یفهوظ ینتر مهم

1911.) 

 تبيين مفهوم معنویت در اسالم

ینی اصلی و حاکم بر گفتمانی ب جهان عنوان بهباید دین را  ،برا  تبیین مفهوم م نویت از منظر اسالم

مفهیوم م نوییت    ،(1931)نتایج تحقیق بیاغگلی   بنا بر. در نظر گرفت ،کند یمکه م نویت را مطرح 

 :زا اند عبارتها  یژگیواین . هایی دارد یژگیوذیل دین 

یید در  با .9ریشیه دارد؛   فرامحسوساتدر  .1یابد؛  یمخالق م نا  وجود بایت در ارتباط م نو .1

هیا    ییراهنمیا دستیابی به م نویت باید از طریق . 4باشد؛  مؤثرتحول و هدایت زندگی فرد م نو  

 ،یننید ب یمی متفکرانی که مفهوم م نویت را ذییل دیین    نظر از ،براساس نتیجة تحقیق و . دین باشد

بیا  . دار واق یی باشید   یین دشود و کسی م نو  خواهد بود که  یمم نویت همراه و همزاد دین تلقی 

م نویت م نادارکردن و ایجاد ارتباط با عالم ماورا و پذیرش عالمی غییر   ،دینی از منظر ،این توضیح

ینیی مشخصیی   شود که باورها و اعمال د یمکسی م نو  تلقی  ،در نگاه دینی. از عالم موجود است

 .(41ص ،1931 ،باغگلی)باشد داشته 

بنیدگی و   آن حیات قرب و مشیاهده اسیت کیه شیرط     ،حیات م نو  ،از منظر عالمه طباطبائی

حیات ظیاهر  همیین خیوردن و خوابییدن اسیت و حییات م نیو  بیه         . اخالص در بندگی است

. (944، ص1934 ،شیاد رخ)باشد مشاهده حق و تقرب به خدا  ها آندادن اعمالی است که در  انجام

ب ید مجیرد انسیان اسیت کیه بخیش اصییل و         ،یآدمی م نویت مربوط به  ،از منظر عالمه طباطبائی

یقت ب د م نو  انسان را نیز بایید در سرشیت ربیوبی او    حق. دهد یموجود او را تشکیل  تر گسترده

ایین دو  . سیت از ساحتی نفسانی نیز برخیوردار ا  ،بنابراین، انسان عالوه بر ساحت جسمانی؛ جست

 مراتب سلسلهنفس . ة هستی قرار دارندگان سهها   ساحت در طول یکدیگر است و در تناظر با عالم

از سو  دیگر، سلسیله علیل وجیود  نفیس بیه خیدا       . طولی دارد که در ارتباط علّی با یکدیگرند
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قیل و عیالم   عیالم ع  ،ی ه نیز شامل عالم غیب است که خود شامل عالم مثیال ماوراءالطب. گردد یبازم

سرشیت انسیان   . هیا  هسیتی قیرار دارد    همة عالم رأسعالم ربوبی در  ،بین ین ا درربوبی است و 

هیایش در حیال    ییل مو  هیا  م رفتانسان با عمل براساس . برخوردار از م رفت و میلی ربوبی است

 .(91-93ص ،1911 ،اش ر  و همکاران)است بخشیدن به ب د نفسانی خویش  ت ین

کنید در   یم  اجتماعی بیان آزادبا  آن  م نو  و تمایز آزادیز در بررسی مفهوم مطهر  ن شهید

این است  آناست و  شده مطرح  فلسفی ها دستگاهفلسفه و  صورت بهیک جنایت بزرگ  ،عصر ما

ت فییه  نفخی »کنید   یمنشخصیت انسانی و شرافت م نو  انسان هیچ بح   ،دربارة انسان اساساًکه 

م نویت را شناخت خیدا و میاورا    ، نآو  با استناد بر دیدگاه قر. است هشد  موشفرا «حیمن رو

ا  برا  پرداختن به م نویت و  ترین آیت و دروازه داند و انسان را شایسته طبی ت و ایمان به آن می

ن آداند که قر هایی می و انفس را شیوه او نگریستن در آفاق . کند ایمان به غیب و ملکوت م رفی می

 .کند   ایمان به غیب و ملکوت پیشنهاد میکریم برا

توان گفت م نویت نزد اندیشمندان مسلمان م اصر عبیارت   گرفته می با توجه به مطال ات انجام

ا  حقیقیی بیین خیدا و     اهلل عبارت است از رابطیه  قرب الی. است از شناخت خداوند و قرب به او

ینش خویش آفرمتناسب با غایت )خاص عمالی باور و ا ،درک اثر برطور  که روح انسان   به ،انسان

  مت ال برقرار و خدا بااختیار   آزادانه  وجود  و ا رابطه (و براساس خواست و نظام م یار الهی

یجة ایجیاد ننیین ارتبیاطی مراتیب کمیال را در وجیود       نت درکند و  یمرا تشدید  آن ،مداوم طور به

بیه لحیاظ مقیدمات امیر       آنولی حصیول بیه    ،این ارتباط واق یتی تکوینی. کند یمخویش محقق 

نهاییت   یبالبته این ارتباط وجود  با خداوند ی نی کمال مطلق و موجود . اکتسابی و اختیار  است

ییان  آدمنیل . مداوم تشدید شود یا تنزل یابد طور بهتواند  یمامر  دارا  مراتب و درجات است که 

زندگی شایسته انسان براساس نظام م یار دینی اسیت  نوعی  مستلزم تحقق اختیار  ،اهلل به قرب الی

 .که حیات طیبه نام دارد

م نویت عبیارت اسیت   . 1م نویت امر  ذاتی در موجودات انسانی است؛  .1بینی  در این جهان

ارزش و اعمال را در پاسخ  ها، نگرش ،از ارتباط با خدا در همة اب اد و یک سبک زندگی، که عقاید

      کیارکرد محیور  و ضیرور  دیین اسیت؛      ،م نوییت . 9کند؛  یماو هماهنگ  به خداوند و قرب به
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دیین  . 5شیود؛   ینمی وجه م نویت محسوب   یچه  به ،شوند ینمهایی که به خداوند ختم  یتم نو. 4

م نویت فرایند  ارتباطی بیا خداونید در همیة اب یاد زنیدگی      . 1از م نویت است؛  بزرگترمفهومی 

زیرا خداونید خیود انسیانی را     ،دهنده در همة اب اد وجود  است م نویت فرایند  ت الی. 1 است؛

 .(411، ص19تا، ج بی ،مطهر )دهد  یمت الی 

عمیده در   طیور  بهم نایی است که فرد  ،امر  فراتر از سطح ،مرجع م نویت ،در دیدگاه سکوالر

سیاختنی   صیرفاً م نوییت  . شود یمو احساسش دانسته  ها ارزشو  سازد یمارتباط با خود و اجتماع 

توان گفت حقیقیت در ایین    یم. نیست نظر مدبنابراین، در کش  م نا یا وجود امر  مت الی . است

ها   یتظرفجلوة م نویت به درک بهتر  ،ساز انسان در سطح عالم طبی ت امر  است دست ،دیدگاه

 حیال  .شیود  یم  ارتباطی محدود ها مهارتی ضمانت اخالقی و نوع بهشناسی و  یباییزاحساسی و 

دییدگاه   بیرخالف . خداوند اسیت  آن،در دیدگاه اسالم م نویت امر  ذاتی در انسان و مرجع  آنکه 

را  آنتیوان   یمی خداوند که صفاتی دارد و . ازا  واق ی دارد یردینی سکوالر مرجع امر م نو  مابهغ

ا  قیرب بیه   ها و ارتباطات انسان زمانی م نو  است که در ارتباط با خداوند و بر یتف ال. شناخت

 .کردنی بنابراین، م نا هم ساختنی است و هم کش ؛ او باشد

یین  ا. مانند هر پدییدة دیگیر سیازمانی بیه آمیوزش نییاز دارد       ها سازمانساز  م نویت در  یادهپ

دادن کار و وظای  محولیه   به انجام آموزش باید طور  باشد که کارکنان را براساس مبانی اعتقاد 

  دینیی همیراه باشید، انتظیار     ها آموزهحال اگر این آموزش م نویت با . کندبه بهترین نحو تشویق 

 .از سایر منابع باشد تر ملموسو  مؤثرتراست کارآمد  و اثربخشی آن 

 سرمایة اجتماعی

بییان شیده اسیت کیه گیاهی ایین        نظیران  صیاحب ها  مت دد  از سرمایة اجتماعی توسط  ت ری 

 او پیروان و 1کلمن و 1ها  بوردیو ها، ت ری  ین این ت ری تر جامعدر تضادند، اما  باهمها  ری ت 

                                                           
1. Bourdieu 

2. Coleman 
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بوردیو و کلمن سیرمایة   (.4، ص1911و غفار ،  ازکیا)است  1فوکویاما فرانسیس و 1پاتنام رابرت

 ایین منیابع  . داننید  یم گروه یا فرد برا  شده فراهم بالف ل و بالقوه منابع جمع اجتماعی را حاصل

 و فهیم متقابیل   از کیه  اسیت  ا  شیده  ینهنهاد یشوب کم روابط از یدوامبا شبکة مالکیت از برآمده

سرمایة اجتماعی  از  ا جنبه به ها ت ری  این از هر یک. شود یم حاصل افراد بین مشترک سوابق

  اخییر ت ریفیی از سیرمایة اجتمیاعی بییان      هیا  سالگوشال در  و ناهاپیت همچنین،. کند یماشاره 

 سیرمایة اجتمیاعی را   سازمانی، دیدگاه آنان از. شود یمقات به آن استناد اند که در بیشتر تحقی کرده

 روابیط  شیبکة  از شده ناشی و طریق از دسترس قابل درون، در موجود بالقوه منابع جمع ،عنوان به

 از سیرمایة اجتمیاعی یکیی    هیا  آن از دییدگاه  .کننید  یمی  ت ریی   اجتماعی واحد یک یا فرد یک

 کمیک  دانیش  تسیهیم  و خلیق  در ها سازمانبه  تواند یم که است سازمانی همم ها  ییدارا و ها یتقابل

 ,Nahapiet)کنید   ایجیاد  پایدار سازمانی دیگر مزیت  ها سازمان با مقایسه در ها آن برا  و کند بسیار

& Ghoshal, 1998.) سیاختار ، شیناختی و    ب ید  سیرمایة اجتمیاعی سیه    بیرا   گوشال و ناهاپیت

 .کنند ارتباطی مطرح می

 سیازمان  در ییک  سایرین با رابطه ایجاد برا  افراد توانایی سرمایة اجتماعی به ساختار  ب د

 بیرا   ارتبیاطی اسیت کیه     هیا  کانال شامل گوشال، و ناهاپیت گفتة به روابط این. کند می اشاره

 ةواسیط  بیه  رقیابتی  مزییت  باع  ایجیاد  اطالعات جریان ننین. یازندن مورد اطالعات  آور جمع

 مفهیوم  ایین  (.Leana, 2006, p.354)شود  یم دانش تلفیق و جذب برا  سازمان توانایی  ارتقا

  قابیل    شیبکة ارتبیاطی  سیاز  متناسبها  ارتباطی و  یکربند پ ، ا شبکهشاخص پیوندها   سه در

 .است سنجش

 اجتماعی سرمایة ارتباطی بعد

 از سیر   ییک  در یکیدیگر  بیا  افیراد  کیه  کنید  را توصی  میی  شخصی روابط و نوع ارتباطی ب د

                                                           
1 Robert Putnam 

2 Francis Fukuyama . 

. 
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 و و انتظارات، ت هدات هنجارها، اعتماد، از اند عبارت ب د این  ها جنبه ینتر مهم. دارند ت امالت

 اثیربخش  میدیریت  و بیوده  هیا  سیازمان  و افیراد  پیوند عاملاعتماد  (.Leana, 2006, p.354) هویت

 اجتمیاعی  هیا   یهسیرما  دترینارزشمن یکی از اعتماد .است دوطرفه اعتماد و پیوند این از منب  

، 1911فرد، ییدانا و الوانی) کرد خواهد را تحمیل سنگینی بسیار هزینة آن شدن مخدوش که است

. استاز دیگر اجزا  ب د ارتباطی سرمایة اجتماعی هنجارها، ت هدات و انتظارات و هویت  (.1ص

 بیرا   قبیول  قابیل  و طلوبم رفتار از عمومی و درونی  ها مجموعه عنوان به اجتماعی هنجارها 

بیه   کیه  ی استمشترک عقیدتی سیستم اجتماعی هنجارها . شود یم تلقی شبکة اجتماعی اعضا 

 مشیترکی داشیته   تجیارب  و گذارنید  مییان  در را خیود  نظرها  دهند یم اجازه کنندگان مشارکت

 ییک  در ادافیر  بیین  کیه  کنید  یم تلقی ت امالت مثبت عنوان به را انتظارات و ت هدات لسر. باشند

 در ا  هدوجانبی  و اعتمیاد  سیطوح  اند، زییرا  زیاد  مثبت حد تا ت امالت این .دهد یم رو  شبکه

 گییرد  یمی  شیکل  سازمانی محیط یک در آینده از و انتظارات ت هدات این وجود .شود یم تولید ها آن

شیوند   یمی  مشکل دنار باشند نداشته وجود روابط این اگر و اجتماعی است قو  ارتباطات شامل که

(Hoffman, 2005, p.96.) 

 اجتماعی سرمایة شناختی بعد

 قسمتی عنوان به یکدیگر با افراد که کند  می اشاره حقیقت این سرمایة اجتماعی به شناختی جنبة

 و تنظییم کننید   را خیود  اهیداف  تواننید  یمی  عالی صورت به ها آن هستند، ت امل در مجموعه از

 گوشیال  و نهابییت  تحقییق  طبق (.Leana, 2006, p.354)باشند  هداشت سازمان به مشترک دیدگاهی

 سیازمان  که باشند داشته موضوعاتی از مشترکی فهم یا ،مشترک داشته منافع باید شبکه یک اعضا 

 مشترک کدها  و زبان از اند عبارت ب د این  ها شاخصه ینتر مهم .است یبانگر به دست ها آن با

 .مشترک حکایات و

زندگی جایگاهی مهم دارد و رضایت از زندگی در تکامیل   مسائلنویت در حوزة   م ها آموزه

ها  شناختی، عاطفی و رفتار  بوده که به نیازها   یوهششامل  ها آموزهاین . کند یمین تثمم نو  را 

 ایین  ضیرورت  و اهمیت در. دهد یم انسان اعم از ماد ، م نو ، شناختی، عقالیی و عاطفی پاسخ
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 و فرد  زندگی در رفتارها از اسالمی ایران، بسیار  و ایرانی جام ة در ذکر استشایان  تحقیق،

 نییز  آن بیا  اغلب و است باورها  دینی و ها آموزه از متثثر غیرمستقیم یا مستقیم افراد، اجتماعی

 پیژوهش  است، این گرفته قرار اجتماعی مناسبات مبنا  اسالم اینکه به توجه با. شوند یم ارزیابی

ین تیر  مهیم  عنیوان  بیه   م نویت را بر ارتقا  سیرمایة اجتمیاعی   ها آموزش نتایج و آثار اردد قصد

 شید  مشیاهده  تحقییق،  این ها  یبررس به توجه با. کند یررسراهکار در بهبود عملکرد سازمانی ب

 از. گرفته استن  انجام  ا مطال ه  م نویت بر سرمایة اجتماعی ها آموزشیر تثثدر راستا   متثسفانه

  آموزشی بیرا  کارکنیان   ها دورهکه  ها سازمان  در سطح ا مطال هدادن ننین  رو، نیاز به انجام ین ا

 :اند از پژوهش حاضر عبارت ها  یهفرض. کنند، الزامی و ضرور  است یمخود برگزار 

کارکنیان  سیرمایة اجتمیاعی     دینی بر ب د شیناختی  ها آموزه  م نویت مبتنی بر ها آموزش -

 .گذارد دولتی تثثیر م نادار می  ها سازمان

کارکنیان  سرمایة اجتمیاعی   ساختار    دینی بر ب دها آموزه  م نویت مبتنی بر ها آموزش -

 .گذارد   دولتی تثثیر م نادار میها سازمان

کارکنیان  سیرمایة اجتمیاعی    ارتبیاطی    دینی و ب دها آموزه  م نویت مبتنی بر ها آموزش -

 .گذارد ار می  دولتی تثثیر م نادها سازمان

 پيشينة تحقيق

 در سیرمایة اجتمیاعی و   جمله ازبر متغیرها  رفتار   آنیر تثثدر راستا  اهمیت رهبر  م نو  و 

است که در ذیل  هگرفت انجامسرمایة اجتماعی بر عملکرد سازمانی مطال ات مت دد   یرتثث آنیجة نت

 .شود یماشاره  ها آن  از ا پارهبه 
 

 موضوع پژوهش حاضرحوزة  گرفته در انجام مطالعاتبرخی . 1جدول ادامة 

 نتیجه عنوان سال نام محقق

قالوند  و 

 همکاران
1931 

الگو  علی روابط میان رهبر  

 و م نویت در محیط کار خدمتگزار

 و سرمایة اجتماعی

یر مستقیم و مثبت تثثم نویت بر سرمایة اجتماعی 

 .گذارد می
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 موضوع پژوهش حاضرحوزة  گرفته در انجام مطالعاتبرخی . 1جدول ادامة 

 نتیجه عنوان سال نام محقق

و  خوبرو

 همکاران
1935 

  ت لق سرمایة اجتماعی و م نو ، رهبر 

  خاطر کار

یر م نادار  تثثعی رهبر  م نو  بر سرمایة اجتما

 .گذارد می

 و مقیمی

 همکاران
1931 

  ها شاخصه بند  یتاولو و ارزیابی

 عملکرد بر آن تثثیر سرمایة اجتماعی و

 دانشگاهی نظام در سازمانی

را بر  ریتثثب د ارتباطی سرمایة اجتماعی بیشترین 

 .گذارد عملکرد سازمانی می

 و پور حسین

 آذر
1931 

 با اجتماعی و کر ف ةسرمای ةرابط بررسی

 و مدیران نظر از سازمانی عملکرد

 کارکنان

مدیرانی که از کارکنان دانشی و سرمایة انسانی 

باالتر  ها آنباالتر  برخوردارند، سرمایة اجتماعی 

 .است

 و احمد 

  آباد یضف
1931 

 بهبود سرمایة اجتماعی بر  ارتقا بررسی

 سازمان عملکرد

م نادار  با سرمایة اجتماعی رابطة مثبت و 

 .افزایش عملکرد سازمانی دارد

 1931 امامقلی
 عملکرد سرمایة اجتماعی در نقش

 سازمانی

نتیجة وض یت  ها سازمانافزایش عملکرد در 

 .ها است سازمان نآ درمناسب سرمایة اجتماعی 

 و م مارزاده

 همکاران
1911 

 بهبود سرمایة اجتماعی بر نقش بررسی

 کارکنان عملکرد

را  ریتثثجتماعی میان سایر عوامل بیشترین سرمایة ا

 .بر عملکرد سازمانی دارد

 و الینگر

 همکاران
1119 

سرمایة اجتماعی بر ت هد و  ریتثث

 عملکرد سازمانی

 طور سرمایة اجتماعی به بر سازمان گذار  یهسرما

 سازمانی، شهروند  رفتار بهبود بر یتوجه قابل

 .است مؤثر سازمانی عملکرد و کارکنان ت هد

 1111 ساکی و افر 
 عملکرد سرمایة اجتماعی بر یرتثث

 غنا کشور در سازمانی

 روابط سرمایة اجتماعی شامل اصلی ب د سه

 و مثبت ةرابط نهاد  روابط و اعتماد متقابل،

 .داشتند سازمانی عملکرد با دار  ام ن

و  ومبگو

 همکاران
1111 

 عملکرد سرمایة اجتماعی بر تثثیر بررسی

 کنیا  در خرد کشاورزان  ها سازمان

 غربی

 بر دار  ام ن و مثبت تثثیر سرمایة اجتماعی از که

 .است برخوردار تولیدکننده  ها سازمان عملکرد

 و پریلت

 همکاران
1111 

  ها بنگاه عملکرد سرمایة اجتماعی و

 کانادا در وکار کسب

 مورد  ها نگاه عملکرد سرمایة اجتماعی و بین که

 .رددا وجود دار  ام ن و بتمث ةرابط مطال ه
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 روش تحقيق

 تحقیقیات  نیوع  از هیا  دادهو براسیاس شییوة گیردآور      هیدف کیاربرد    برحسیب تحقیق حاضر 

 وابسیته  متغیر پژوهش، این در .بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون  یشپ طرح و آزمایشی نیمه

 ییر  گ اندازه ،(م نو   ها هارتم آموزش) مستقل متغیر اجرا  از ب د و قبل ،(سرمایة اجتماعی)

  دولتی در سیطح شهرسیتان سینندج    ها سازمانهمة کارکنان  حاضر پژوهش آمار  جام ة .ندشد

امیور   دانشیگاه پییام نیور،    ین اجتماعی،تثمنفر از پنج سازمان بیمارستان  11 ها آنبین  از بودند که

 در ییر  گ نمونیه  شییوة  نتظامی بیه ارشاد اسالمی و نیرو  ا ادارة کل فرهنگ و اقتصاد  و دارایی،

 هر کنترل و آزمایش گروه دو به افراد تصادفی تخصیص براساس سپس، .انتخاب شدند دسترس

دربیارة   کامیل  توضییح  از پیس  آزمیایش  گیروه  اعضا  ،آن از  پس. شدند گمارده (نفر 91 گروه

 45 سیة جل ییک   ا هفتیه  صیورت  بیه  ده جلسیه،  ، طیی ها آن جانب از رضایت اعالم و پژوهش

در جلسیات   کننیدگان  شیرکت  اینکیه  را بی . تحت آموزش مفاهیم م نویت قیرار گرفتنید   ا  یقهقد

 هیر  پاییان  در کننید،  حفی   جلسه موضوع با را خود درگیر  ب د ، آموزشی ةجلس تای آموزش

 یبررس قبل ةجلس در شده داده تکلی  ب د ، ةجلس در و شد یم داده اننآ به تکالیفی نیز جلسه

 دو نوبیت  در را پیژوهش  ابزار ها یآزمودن همة .است شده بیان ادامه در جلسات اختارس، شد می

 دو دیگیر  بیار  گروهی، مداخلة جلسه 11 اتمام از پس ،(آزمون پس و آزمون یشپ)کردند  تکمیل

 .شدند آزمون پژوهش ابزارها  یلةوس به گروه
 

 معنوی یها مهارت آموزش جلسات ساختار .2 جدولادامة 

 تکلیف جلسه بحث موردوعات موض زمان جلسه

  انتظارات و اهداف -آموزشی ةبرنام م رفی -م ارفه دقیقه 45 1

 دقیقه 45 1

 ةدربار بح  -م نو  انسان ها  یژگیو و مفاهیم ت ری  - م نویت ت ری 

 و م نویت به نیاز -خودآگاهی در م نویت اهمیت م نویت، ةرابط - دین

 زندگی در آن کارکرد

 از ییها نمونه بیان

 زندگیها   بهتجر

 دقیقه 45 9

 تصور داستان قهرمان جا  را خود کارکنان اینکه و روایت و تمثیل از استفاده

 را مسئله حل  ها راه -دندار احساسی نه شرایطی ننین در بگوید و کند

 ها آن  ها حل راه درباره بح - کند یادداشت

 ها  یژگیو بیان

 آن آثار و م نو 

 شان یزندگ در
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 معنوی یها مهارت آموزش جلسات ساختار .2 جدولادامة 

 تکلیف جلسه بحث موردوعات موض زمان جلسه

 دقیقه 45 4

 ةمرحل گذشت، و بخشش از مت دد مفاهیم ةدربار بح  عفو، مراحل - ت اری 

ة دربار بح و  بخشیدن نتیجه بخشیدن، به اقدام ةمرحل ،بخشیدن برا  تصمیم

 .بخشش و ب د قبل مراحل

 ازیی ها نمونهبیان 

 توسطبخشایش 

 آنان

 دقیقه 45 5
 -ذکر زمان و مکان - گفتنرذک روش -ذکر انواع -ذکر و مراقبه -ذکر ت ری 

 .ذکر موانع - ذکر آثار -ذکر شرایط -ذکر مراتب

 و ذکر نندین بیان

 آن تثثیرات بررسی

 دقیقه 45 1
 مرزها  یوهش و مصادیق - رحم صله عوامل و قطع آثار -آثار -رحم صله

 .دنیو  آثار -آن موارد -رحم صله در بند  یتاولو -رحم صله

 در داستانی بیان

 خصوص

 رحم صله

 صدقه از نمونه بیان .صدقه ثارآ -صدقه زمان -صدقه ارزش - مالی کمک و صدقه دقیقه 45 1

 دقیقه 45 1
 -آن فواید--آن شرایط و زمینه  -آن ارکان- آن آثار بررسی - صبر و توکل

 .آن رفتار  آثار - قرآن منظر از آن نتایج

ترسیم نمودار  

در زمینة فواید 

 توکل

 دقیقه 45 3
 آثار – تربیتی آثار -آن اهمیت) م نو  -دنیو )آن  آثار و فلسفه - دعا و نماز

 .درمانی و طبی فواید -انسان روان و روح بر آن
 بیان فواید نماز

  .جلسات  بند جمع و اختتامیه دقیقه 45 11

. شیدند  سینجش که بیان شد میزان سرمایة اجتماعی هر دو گروه قبل و ب د از آزمون  طور همان

ر مطال ة حاضر براساس مدل ناهاپیت و گوشال سرمایة اجتماعی کارکنان در سه ب ید سیاختار ،   د

 .پرسش سنجیده شد 11ارتباطی و شناختی در قالب یک پرسشنامه  با 

 های تحقيق یافته

 آن در و کیار گرفتیه شید    بیه  توصیفی آمار  ها شاخص آمده دست به  اه داده وتحلیل یهتجز برا 

  هیا  شیاخص  عنیوان  بیه  مییانگین  و میانه توصیفی،  ها آماره عنوان به بیشترین و کمترین ت داد،

کیار گرفتیه    بیه  پراکنیدگی   ها شاخص عنوان به م یار انحراف و واریانس تغییرات، ةدامن مرکز ،

  هیا  مفروضیه  رعاییت  بیه  توجیه  با تحقیق ها  یهفرض آزمون و استنباطی ها  یلتحل برا  .شد
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 نمیرات  طبی یی  توزییع  بیودن  نرمیال  و هیا  ییانس وار همگنی ها، داده بودن  ا فاصله مانند اساسی

 متغیر و یبررس مورد ةوابست متغیر ةرابط بودن خطی و رگرسیون خط  یبش یکسانی ،ها یآزمودن

 تحلییل  شیدند،  بررسیی  جداگانیه  و مجیزا  طیور  به مستقل متغیرها  اینکه به توجه با و کمکی

 .انجام گرفت کوواریانس

 ی دینی بر بعد ساختاری سرمایة اجتماعی کارکنانها آموزهی معنویت مبتنی بر ها زشآمواثر 

  دینی بر ب د ساختار  سیرمایة اجتمیاعی   ها آموزه  م نویت مبتنی بر ها آموزشیر تثثبرا  ت یین 

 .بیان شده است 4و  9ها   ن در جدولآیانس انجام گرفت که نتایج کووارتحلیل  آزمونکارکنان 
 

 ها گروهبعد ساختاری سرمایة اجتماعی به تفکيک نمرات  آزمون پس و آزمون يشپ آماری توصيف .3 جدول

 ی پراکندگیها شاخص ی مرکزیها شاخص ها دادهتوصیف   

 انحراف معیار واریانس میانگین میانه بیشترین کمترین تعداد  

 آزمایش
 1/ 31 1/ 15 9/ 11 9/ 11 5 1 91 آزمون یشپ

 1/ 11 1/ 11 9/ 15 9/ 11 5 1 91 آزمون پس

 کنترل
 1/ 11 1/ 13 9/ 15 9/ 11 5 1 91 آزمون یشپ

 1/ 14 1/ 11 9/ 19 9/ 11 5 1 91 آزمون پس

آزمون ب د ساختار   یشپو  آزمون پس، تفاوت میانگین 9شده در جدول  براساس اطالعات بیان

است؛ این بدین م نیا اسیت    (11/1)ل کنتربیش از گروه ( 19/1) آزمایشسرمایة اجتماعی در گروه 

  دینی بر تقویت ب د سیاختار  سیرمایة اجتمیاعی کارکنیان     ها آموزهم نویت براساس  آموزشکه 

 .بوده است مؤثر

 

 گروه دو دربعد ساختاری سرمایة اجتماعی  شدة یلتعد ميانگين تفاوت كوواریانس تحليل نتایج .4 جدول

 مؤثرحجم  داری امعن Fآمارة  میانگین مجذورات یآزاددرجة  مجذورات جمع منابع تغییرات

 1/ 115 1/ 111 13/ 41 1115/ 95 1 1115/ 95 آزمون یشپ

 1/ 195 1/ 115 3/ 11 113/ 45 1 113/ 45 ها گروه

    99/ 44 51 151/ 15 واریانس خطا

     11 11315 مجموع
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آزمون بین دو گیروه   یشپتن اثر با برداش آزمون پسیانس کووارتحلیل  آزموننتایج  4در جدول 

بیا  ( 13/ 41) شیده  محاسیبه  F آمارة، نون مقدار 4براساس نتایج مندرج در جدول . بیان شده است

 11/1ادار  کمتیر از  م نی است و سطح  بزرگتر( 15/ 31)مقدار بحرانی از  51و  1زاد  آها   درجه

  م نویت مبتنی ها آموزشه وهش که عبارت بود از اینکژشود و فرض پ است، فرض صفر رد  می

یر تیثث   دولتی شهر سنندج ها سازمان  دینی بر ب د ساختار  سرمایة اجتماعی کارکنان ها آموزهبر 

مییانگین نمیرات    9همچنین، براساس نتیایج جیدول   . شود درصد تثیید می 33گذارد، با اطمینان  می

ت کیه بیا تحلییل کووارییانس     نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتر  داش آزمایشگروه  آزمون پس

درصد  5/19حاکی از این است که  آمده دست بهشاخص اثر . ادار استم نمشخص شد این تفاوت 

را  آزمیایش در گیروه   کننیده  شیرکت هیا    یآزمیودن افزایش نمرات ب د ساختار  سرمایة اجتماعی 

 .  دینی نسبت دادها آموزهم نویت مبتنی بر  آموزشتوان به  یم

 ی دینی بر بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی کارکنانها آموزهی معنویت مبتنی بر اه آموزشاثر 

  دینی بر ب د ارتبیاطی سیرمایة اجتمیاعی    ها آموزه  م نویت مبتنی بر ها آموزشیر تثثبرا  ت یین 

 .بیان شده است 1و  5ها   ن در جدولآیانس انجام گرفت که نتایج کووارتحلیل  آزمونکارکنان، 
 

 ها گروهبعد ارتباطی سرمایة اجتماعی به تفکيک نمرات  آزمون پس و آزمون يشپ آماری صيفتو .5 جدول

 پراکندگی یها شاخص ی مرکزیها شاخص ها دادهتوصیف   

 انحراف معیار واریانس میانگین میانه بیشترین کمترین تعداد  

 آزمایش
 1/ 14 1/ 14 9/ 11 9/ 91 5 1 91 آزمون یشپ

 1/ 59 1/ 95 9/ 41 9/ 14 5 1 91 آزمون پس

 کنترل
 1/ 11 1/ 41 9/ 13 9/ 13 5 1 91 آزمون یشپ

 1/ 51 1/ 91 9/ 91 9/ 11 5 1 91 آزمون پس

آزمیون ب ید ارتبیاطی سیرمایة      یشپی و  آزمیون  پس، تفاوت میانگین 5 براساس اطالعات جدول

 آمیوزش ین م نیا کیه   اسیت؛ بید   (11/1)کنتیرل  بیش از گیروه  ( 99/1) آزمایشاجتماعی در گروه 

 .بوده است مؤثر  دینی بر تقویت ب د ارتباطی سرمایة اجتماعی کارکنان ها آموزهم نویت براساس 
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 ها گروه دربعد ارتباطی سرمایة اجتماعی  شدة یلتعد ميانگين تفاوت كوواریانس تحليل نتایج .6 جدول

 مؤثرحجم  اداریمعن F مقادیر میانگین مجذورات یآزاددرجة  مجذورات جمع ییراتتغمنابع 
 1/ 114 1/ 111 11/ 91 1191/ 15 1 1191/ 15 آزمون یشپ

 1/ 111 1/ 111 1/ 31 111/ 35 1 111/ 35 ها گروه
    91/ 11 51 111/ 15 واریانس خطا
     11 11115 مجموع

بییان  آزمون بیین دو گیروه    یشپبا برداشتن اثر  آزمون پسیانس کووارنتایج تحلیل  1در جدول 

و  1زاد  آهیا    با درجیه  شده بهمحاس Fار ، نون مقد1براساس نتایج مندرج در جدول . است شده

اسیت، فیرض صیفر رد     11/1دار  کمتر از  ام ناست و سطح  بزرگتر( 31/15)از مقدار بحرانی  51

   دینی بیر ها آموزه  م نویت مبتنی بر ها آموزشوهش که عبارت بود از اینکه ژشود و فرض پ می

 33گذارد، با اطمینان  یر میتثث  دولتی شهر سنندج ها سازمانب د ارتباطی سرمایة اجتماعی کارکنان 

 آزمیایش گیروه   آزمیون  پسمیانگین نمرات  5همچنین، براساس نتایج جدول . شود  درصد تثیید می

نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتر  داشت که با تحلیل کووارییانس مشیخص شید ایین تفیاوت      

درصید افیزایش نمیرات ب ید      1/11حاکی از این است کیه   آمده دست بهشاخص اثر . ادار استنم 

 آمیوزش تیوان بیه    یمی را  آزمیایش در گیروه   کننیده  شرکتها   یآزمودنارتباطی سرمایة اجتماعی 

 .  دینی نسبت دادها آموزهم نویت مبتنی بر 

 تی سرمایة اجتماعی کارکنانی دینی بر بعد شناخها آموزهی معنویت مبتنی بر ها آموزشاثر 

  دینی بر ب د شیناختی سیرمایة اجتمیاعی    ها آموزه  م نویت مبتنی بر ها آموزشیر تثثبرا  ت یین 

 شیده  بییان   1و  1هیا    در جیدول  آنکار گرفته شد که نتیایج   یانس بهکووارتحلیل  آزمونکارکنان 

 .است
 ها گروهشناختی سرمایة اجتماعی به تفکيک بعد نمرات  آزمون پس و آزمون يشپ آماری توصيف. 7 جدول

 پراکندگی یها شاخص ی مرکزیها شاخص ها دادهتوصیف   
 انحراف معیار واریانس میانگین میانه بیشترین کمترین تعداد  

 آزمایش
 1/ 11 1/ 45 9/ 11 9/ 11 5 1 91 آزمون یشپ

 1/ 11 1/ 91 9/ 11 9/ 15 5 1 91 آزمون پس

 کنترل
 1/ 14 1/ 41 9/ 14 9/ 54 5 1 91 آزمون یشپ

 1/ 11 1/ 93 9/ 11 9/ 91 5 1 91 آزمون پس
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آزمیون ب ید شیناختی سیرمایة      یشپی و  آزمیون  پس، تفاوت میانگین 1براساس اطالعات جدول 

 آمیوزش اسیت؛ بیدین م نیا کیه      (19/1)کنتیرل  بیش از گیروه  ( 14/1) آزمایشاجتماعی در گروه 

 .بوده است مؤثرنی بر تقویت ب د شناختی سرمایة اجتماعی کارکنان   دیها آموزهم نویت براساس 
 

 ها گروه درشدة بعد شناختی سرمایة اجتماعی  یلتعد ميانگين تفاوت كوواریانس تحليل نتایج .8 جدول

 مؤثرحجم  اداریمعن Fآمارة  میانگین مجذورات یآزاددرجة  مجذورات جمع ییراتتغمنابع 

 1/ 151 111/1 11/ 14 1114/ 55 1 1114/ 55 آزمون یشپ

 1/ 943 111/1 3/ 11 115/ 51 1 115/ 51 ها گروه

    91/ 95 51 131/ 15 واریانس خطا

     11 11515 مجموع

آزمون بین دو گیروه   یشپبا برداشتن اثر  آزمون پسیانس کووارتحلیل  آزموننتایج  1در جدول 

زاد  آهیا    درجه با شده محاسبه Fمقدار نون ، 1براساس نتایج مندرج در جدول . است هبیان شد

است، فرض صیفر   11/1دار  کمتر از  ام ناست و سطح  بزرگتر( 31/15)از مقدار بحرانی  51و  1

  دینیی  ها آموزه  م نویت مبتنی بر ها آموزشوهش که عبارت بود از اینکه ژشود و فرض پ رد می

گذارد، با اطمینیان   یر میتثث  دولتی شهر سنندج ها سازمانبر ب د شناختی سرمایة اجتماعی کارکنان 

گیروه   آزمیون  پیس ، مییانگین نمیرات   1همچنین، براساس نتیایج جیدول   . شود  یمدرصد تثیید  33

نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتر  داشت که با تحلیل کووارییانس مشیخص شید ایین      آزمایش

درصد افیزایش نمیرات    3/94است که حاکی از این  آمده دست بهشاخص اثر . ادار استم نتفاوت 

 آمیوزش تیوان بیه    یمرا  آزمایشدر گروه  کننده شرکتها   یآزمودنب د شناختی سرمایة اجتماعی 

 .  دینی نسبت دادها آموزهم نویت مبتنی بر 

  م نوییت مبتنیی بیر    هیا  آمیوزش از  متیثثر نة سرمایة اجتماعی گا سهاب اد  مؤثربا مقایسة حجم 

 .داشته است ها آموزشیر را از این نوع تثثیابیم ب د شناختی بیشترین  یدرم  دینی ها آموزه

 يجهنتبحث و 

  دینیی  هیا  آمیوزه ییژه م نوییت مبتنیی بیر     و به  م نویت ها آموزشنتایج مطال ة حاضر نشان داد 
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ابزار  بسیار مهم بیرا  بهبیود عملکیرد سیازمانی را      عنوان بهتواند سرمایة اجتماعی کارکنان را  یم

سرمایة اجتماعی مبتنی بر عوامیل مهمیی ماننید شیناخت      که آنجا از. یر قرار دهدتثثتحت  شدت به

منیابع م نوییت میرتبط بیا      ، اعتماد و ارتباط سازنده با دیگران همراه است، این مفیاهیم در آگاهانه

در  شیده  مطیرح عبیارتی، مفیاهیم م نوییت     بیه . یافتیه اسیت   تبلوریی دینی به میزان زیاد  ها آموزه

کند که افراد در نیوع برخوردهیا و رفتارهیا  میرتبط بیا         دینی بارها به این مهم اشاره میها آموزه

ییر  از ایین مفیاهیم بیه     گ بهیره بیا   سازمان و جام ة پیرامونی خود شناخت آگاهانه داشته باشید و 

اسیت     اساسی و بسیار مهمیی ها مؤلفه جمله ازاعتماد . ساز  اهتمام ورزند گیر  و تصمیم یمتصم

ارهیا بیه   بدینیی   کیارگزار و رهبیران و   شده  واقعمورد تثکید  شدت به  دینی اسالم ها آموزهکه در 

  آن را در نامة مالک اشیتر بیه   ها نمونهرعایت انصاف و جذب اعتماد مردم سفارش شده است که 

بیاط  اسالم همواره بندگان مسلمان را بیه رعاییت اخیالق و ارت   . کنیم یممشاهده ( ع)حضرت علی 

یید کیرده   تثکحرمت یکدیگر و پایبند  به رعایت حقوق دیگیران سیفارش و    داشتن نگهسازنده و 

ی، ایثار و فداکار  از اصول اخالقی است که در دین مبین اسالم که ازخودگذشتگبخشش و . است

ج این نتای. است شده  اشارهها  تواند مبنا  بسیار مهمی برا  تقویت سرمایة اجتماعی باشد، به آن یم

یر آن بر سیرمایة اجتمیاعی کیه    تثثگرفته در زمینة م نویت در محیط کار و  انجامتحقیق با مطال ات 

انجام گرفته اسیت، همخیوانی و    (1935)و همکاران  خوبرو، و (1931)توسط قالوند  و همکاران 

ار  بیرا   در غرب نیز بازگشت بیه م نوییت ابیز    اینکه توجه ة شایان نکت. یی مناسبی داردراستا هم

بخشیی بیه    یفییت کدادن بهتر وظای  سازمانی است  و بیرا    بخشیدن به کارکنان برا  انجام انگیزه

شیود مفیاهیم م نوییت در زنیدگی کیار  و سیازمانی کارکنیان جلیوة          یمعملکرد سازمانی تالش 

 .  یابدتر پررنگ

یید  تثکجتمیاعی    م نوییت و سیرمایة ا  هیا  آمیوزش با توجه به نتیجة این تحقیق که بر ارتبیاط  

م نویت مبتنی بیر   آموزش  دولتی نسبت به برگزار  دورة ها سازمانشود همة  یمکند، پیشنهاد  می

  و براسیاس درخواسیت کارکنیان    ا دوره صیورت  بیه  ها آموزشاین .   دینی اهتمام ورزندها آموزه

 عملکیرد لی شیاهد رشید و ت یا    هیا  سازمان، آنیجة نت درمتناسب با مباح  مختل  انجام گیرد که 

 . سازمانی خود خواهند بود
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