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بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایة اجتماعی با
تأکید بر آموزههای دین مبین اسالم
(مورد مطالعه :کارکنان سازمانهای دولتی شهر سنندج)
فریدون احمدی ،ناصر توره
استادیار مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1231/11/32 :؛ تاریخ پذیرش)1230/60/60 :

چکيده
تحقیق حاضر با هدف بررسی کارآمدی آموزش معنویت با تأکید بر آموزهها ی دین مینی السندر در الی ناد سنرمایم الی کناکی کارکننا
سازما های دول ی شهر سنندج الن ار گرف ه الست .الز منظنر دین مینی السندر معنوینت در الرتینا بنا وینود خنالق معننا منییابند ،در
فرالمحسوسها ریشه دالرد ،در تحول و هدالیت زندگی فرد معنوی تأثیرگذالر بوده ،و دس یابی به معنویت الز طریق رالهنکاییهای دی میسنر
الست .تحقیق حاضر درصدد الست بررسی کند تا چه الندالزه بی مشارکت یا کدر مشارکت کارکنا در دورههای آموزش معنوینت و میننال
سرمایم الی کاکی آنا رالبطم معنادالر ویود دالرد .الی مطالعه الز نظر هدف کاربردی و برالساس شیوة گردآوری دالدهها ،نیکهآزمایشی و طنر
پیشآزمو  -پسآزمو با گروه کن رل الست .برالی الن اردالد الی تحقیق  06نفر الز کارکنا پنج دس گاه دول ی به شنیوة دالوطبیاننه و بنه
روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کن رل( ،هر گروه  26نفر) بهکنوال نکونم آماری الن خاب شدند .سپس ،گروه آزمایش  16یبسه تحنت
تأثیر آموزشهای معنویت قرالر گرفت .با بهکارگیری تحبیل کووالریانس معنادالری تفاوت میانگی سرمایم الی کناکی در دو مرحبنه پنیش و
پسآزمو برالی دو گروه آزمایش و کن رل محاسیه شد .ن ایج تحقیق نشا میدهد تفاوت میانگی پنسآزمنو و پنیشآزمنو سنرمایم
الی کاکی و البعاد آ دربارة گروه آزمایش بیش الز گروه کن رل بوده الست؛ بدی معنا که آموزشهای معنویت برالساس آموزههای دیننی بنر
تقویت سرمایم الی کاکی کارکنا مؤثر بوده الست.

کليدواژگان
سرمایم الی کاکی ،سرمایم الرتیاطی ،سرمایم ساخ اری ،سرمایم شناخ ی ،معنویت.
 نویسندة مسئول ،رایانامهfreyedon@yahoo.com :
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مقدمه
نظریهپردازان بر این عقیدهاند که سرمایة اجتماعی بهمنزلة اصلی اساسیی بیرا دسیتیابی بیه توسی ة
پایدار (نور پور و نور  )1931 ،و راهی برا نیل به موفقیت و بهبود عملکرد سیازمان (احمید و
فیضآباد  )1931 ،قلمداد میشود و مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان ،سرمایة اجتماعی ایجیاد
کنند ،راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار میکنند (امامقلی .)1931 ،به همین دلیل ،در عصیر
حاضر که بیشک عصر سازمانها محسوب میشود (الیاسپوریان و همکاران ،)1939 ،مدیران بیرا
توس ه ،بیشتر از آنکه نیازمند سرمایهها فیزیکی و انسانی باشند ،بیه سیرمایة اجتمیاعی نییاز دارنید
(م مارزاده و همکاران .)1911 ،به بیان دیگر ،تا زمانی که سازمانها برا بقا تالش میکننید و خیود
را نیازمند حضور در عرصهها ملی و جهانی میدانند ،باید اصل بهبود مستمر عملکیرد را سیرلوحة
ف الیت خود قرار دهند و این اصل حاصل نمیشود ،مگر اینکیه زمینیة دسیتیابی بیه ارتقیا سیرمایة
اجتماعی امکانپذیر باشد (احمد و فیضآباد  .)1931 ،در حقیقت ،امروزه سازمانهیا دریافتیهانید
توفیق آنها را نمیتوان در انباشت ثروت ماد و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکیی و فنیاور هیا
اطالعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد ،زیرا سرمایهها مالی ،فیزیکی و انسیانی بیدون سیرمایة اجتمیاعی
فاقد کارایی مؤثرند (صفرزاده و همکاران .)1913 ،سازمانها با شناخت اب اد سرمایة اجتمیاعی خیود
میتوانند درک بهتر از الگو ت امالت بینفرد و گروهی بیهدسیت آورنید و بیا بیهکیارگیر آن
سیستمها سازمانی خود را بهتر هدایت کنند.
مؤلفههایی مانند اعتماد ،مشارکت داوطلبانه و موارد مشابه در سرمایة اجتماعی ،باعی

مییشیود

هزینهها مدیریتی مانند هزینهها نظارت و کنترل رسمی ،مذاکرهها میدیریتی ،کنید ناشیی از
سیستم بوروکراتیک و موارد دیگر کاهشیافته و امکان استفادة بهینه از زمیان و سیرمایه در راسیتا
انجامدادن ف الیتهایی با بهرهور بیشتر و در نتیجه ،ارتقا عملکرد فراهم شود (امامقلی.)1931 ،
سرمایة اجتماعی در گروهها و سازمانها به تغییر رفتار منجر شده ،و این تغییر هم به سهیمشیدن
بیشتر در دانش منجر میشود ،و خود بهطور مثبیت بیر عملکیرد سیازمان
گسترش روابط که باع

و شیغل تیثثیر مییگیذارد.

ایجاد حس اعتماد و ت هد دوطرفه و ایجاد زبان و موق یت مشترک میشود،
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تولیدکنندة سرمایة اجتماعی تلقی میشود و این سرمایة اجتماعی خود باع

ایجاد محیطی میشیود

که عملکرد در آن بهطور مثبت تحت تثثیر قرار میگیرد (.)Lesser, 2001, p.833
امروزه نیرو انسانی در سازمانها بهویژه سازمانها خدماتی نقش بسیار مهم و قابیلتیوجهی
در تحقق اهداف سازمانی دارد .توانمند نیرو انسانی و مجهزبیودن آنهیا بیه دانیش ،مهیارت و
ت هد نقش بیبدیلی در عملیاتیکردن راهبردها سازمانی دارد ،و در اقتصاد دانشمحور ف لیی کیه
جایگزین اقتصاد کاالمحور شده است ،داشیتن ننیین کارکنیانی مزییت رقیابتی بیرا سیازمانهیا
محسوب میشود .براساس واق یتها موجود ،کامالً مشهود است که نییرو انسیانی موجیود در
سازمانها دولتی نیروها نابکی نبوده و از کارایی و بهرهور الزم برخوردار نیستند .در محافل
رسمی و غیررسمی گاهی بییان میی شیود سیاعت کیار مفیید در اییران در مقایسیه بیا کشیورها
توس هیافته و ب ضاً درحالتوس ه هم کمتر است .کارکنان سازمانها دولتی در شهر سنندج هیم از
این امر مستثنا نیستند .بنابراین ،شناسایی ابزارهایی که باع

تحرک نیرو انسیانی و ایجیاد انگییزه

در آنها برا کار و تالش بیشتر شوند ،اهمیت ویژها مییابد .براساس مطال ات انجامگرفتیه کیه
در بخش پیشینه به آنها اشاره خواهد شد ،سرمایة اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد
سازمانی است ،بهطور که باالبودن سرمایة اجتماعی در کارکنان موجب بهبیود عملکیرد سیازمانی
آنان میشود .بر این اساس ،شناسایی عوامل میؤثر بیر بهبیود سیرمایة اجتمیاعی اهمییت مضیاع
مییابد .بنابراین ،این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که نه رابطها بین آموزش م نوییت
بر مبنا مفاهیم دینی و سرمایة اجتماعی وجود دارد ،تا از این رهگذر بهبود عملکیرد کارکنیان در
سازمانها دولتی حاصل شود.
مبانی نظری تحقيق
معنویت

م نویت یکی از توانمند ها انسان است که راهها کنارآمدن و استراتژ ها حل مسئله را برا
آنها فراهم کرده و بهعنوان منب یی از حماییت اجتمیاعی ،در برابیر سیردرگمیهیا و مصییبتهیا،
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احساسی از م نادار را در قلبشان ایجاد میکنید و بیه میردم احساسیی از کنتیرل غیرمسیتقیم بیر
پیشامدها میدهد که در نهایت ،به کاهش انزوا و تنهایی در افراد منجر میشود .م نوییت از ابتیدا
خلقت انسانها همواره قسمت عمدة زندگی آنان را تشکیل داده است .انسانها م نویت خود را در
ارتباط با خدا ،آنچه ماورا زندگی روزمرة آنان است و به زندگی و حییات م نیا مییدهید ،نشیان
میدهند .این ب د وجود انسان فطر و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی انسان ،و در نتیجیة
انجامدادن تمرینها و مناسک دینی متحول میشود و ارتقا مییابد (.)Shah et al., 2011, p.125
م نویت در سازمانها و در محیطها کار امروز بهعنوان راهکار اساسی برا افزایش انگییزة
کارکنان به عملکرد بهتر بهشدت مورد تثکید است .یکی از دالیل مهم این امر نیازهیا کارکنیان و
تغییرات آن است .بهطور که نیازها کارکنان به لحاظ نوع و حجم تغییر یافته است و سازمانها
کنونی در صورتی میتوانند موفق باشند که به نیازها زیستی ،اجتمیاعی ،روانیی و م نیو کارکنیان
پاسخگو باشند .یکی از مفاهیمی که میتواند در ارضا این نیازها مؤثر باشد ،م نویت در محیط کیار
است که دربرگیرندة مفاهیمی مانند سیالمت ،شیادکامی ،فروتنیی ،صیداقت ،رسیتگار  ،موفقییت و
انجامدادن کار برا کارکنان و سازمان است ( .)Kale & Shrivastava, 2003, p.27این مفهیوم بیرا
سازمان در محل کار مزایا فراوانی دارد ،مزایایی که سازمان با بهرهگیر از آنها به بهبود بهیرهور
و افزایش عملکرد و بهبود شاخصها مالی خود میپردازد (مقیمی و همکاران .)1911 ،مهیمتیر از
همه ،م نویت در محیط کار میتواند برا سازمانها ،انسانیت ،برا اجتماع ،ف الیت و بیرا محییط
،مسئولیت به ارمغان آورد .در بسیار از سازمانها امروز  ،افراد فقط بازوهیا و مغزهیا خیود را
بهکار میگیرند و نه روح خود را ( .)Tishlet, 2002; Twigg, 2003هنگامیکیه سیازمانهیا بهتیر کیار
میکنند ،مدیران توانایی بیشتر برا بهبود شرایط کار کارکنان ،کیفیت زندگی مشیتریان و جام یه
بهدست میآورند .در مقابل ،اگر سازمانها ض ی

اداره شوند و فقط بر بقا ماد خود تثکید کننید،

تحقق لذت و شاد م نو و کار بامفهوم برا کارکنان بهسادگی رخ نمییدهید (رضیاییمینش و
کرمانشاهی.)1913 ،
بنابراین ،میتوان بیان کرد قلمرو مدیریت و سازمان نه به لحاظ نظر و نه عملی ،تحت
تثثیر نیرو قدرتمند میل به م نویت قرار گرفته است (شیخینژاد و احمید  .)1911 ،م نوییت
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در کار ،تالش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فرافیرد  ،درونفیرد  ،مییانفیرد و
برونفرد در زندگی کار بهمنظور بالندگی شخصی در رسیدن به ت یالی انسیان اسیت و ایین
مهمترین وظیفها است که جوامع کنونی در هزارة سوم با آن روبهروست (عابید و رسیتگار،
.)1911
تبيين مفهوم معنویت در اسالم

برا تبیین مفهوم م نویت از منظر اسالم ،باید دین را بهعنوان جهانبینی اصلی و حاکم بر گفتمانی
که م نویت را مطرح میکند ،در نظر گرفت .بنا بر نتایج تحقیق بیاغگلی ( ،)1931مفهیوم م نوییت
ذیل دین ویژگیهایی دارد .این ویژگیها عبارتاند از:
 .1م نویت در ارتباط با وجود خالق م نا مییابد؛  .1در فرامحسوسات ریشیه دارد؛  .9بایید در
تحول و هدایت زندگی فرد م نو مؤثر باشد؛  .4دستیابی به م نویت باید از طریق راهنمیاییهیا
دین باشد .براساس نتیجة تحقیق و  ،از نظر متفکرانی که مفهوم م نویت را ذییل دیین مییبیننید،
م نویت همراه و همزاد دین تلقی میشود و کسی م نو خواهد بود که دییندار واق یی باشید .بیا
این توضیح ،از منظر دینی ،م نویت م نادارکردن و ایجاد ارتباط با عالم ماورا و پذیرش عالمی غییر
از عالم موجود است .در نگاه دینی ،کسی م نو تلقی میشود که باورها و اعمال دینیی مشخصیی
داشته باشد (باغگلی ،1931 ،ص.)41
از منظر عالمه طباطبائی ،حیات م نو  ،حیات قرب و مشیاهده اسیت کیه شیرط آن بنیدگی و
اخالص در بندگی است .حیات ظیاهر همیین خیوردن و خوابییدن اسیت و حییات م نیو بیه
انجام دادن اعمالی است که در آنها مشاهده حق و تقرب به خدا باشد (رخشیاد ،1934 ،ص.)944
از منظر عالمه طباطبائی ،م نویت مربوط به آدمیی ،ب ید مجیرد انسیان اسیت کیه بخیش اصییل و
گستردهتر وجود او را تشکیل میدهد .حقیقت ب د م نو انسان را نیز بایید در سرشیت ربیوبی او
جست؛ بنابراین ،انسان عالوه بر ساحت جسمانی ،از ساحتی نفسانی نیز برخیوردار اسیت .ایین دو
ساحت در طول یکدیگر است و در تناظر با عالمها سهگانة هستی قرار دارند .نفس سلسلهمراتب
طولی دارد که در ارتباط علّی با یکدیگرند .از سو دیگر ،سلسیله علیل وجیود نفیس بیه خیدا
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بازمیگردد .ماوراءالطبی ه نیز شامل عالم غیب است که خود شامل عالم مثیال ،عیالم عقیل و عیالم
ربوبی است و در این بین ،عالم ربوبی در رأس همة عالمهیا هسیتی قیرار دارد .سرشیت انسیان
برخوردار از م رفت و میلی ربوبی است .انسان با عمل براساس م رفتهیا و مییلهیایش در حیال
ت ینبخشیدن به ب د نفسانی خویش است (اش ر و همکاران ،1911 ،ص.)91-93
شهید مطهر نیز در بررسی مفهوم آزاد م نو و تمایز آن با آزاد اجتماعی بیان میکنید در
عصر ما ،یک جنایت بزرگ بهصورت فلسفه و دستگاهها فلسفی مطرحشده است و آن این است
که اساساً دربارة انسان ،شخصیت انسانی و شرافت م نو انسان هیچ بح

نمیکنید «نفخیت فییه

من روحی» فراموش شده است .و با استناد بر دیدگاه قرآن ،م نویت را شناخت خیدا و میاورا
طبی ت و ایمان به آن میداند و انسان را شایستهترین آیت و دروازها برا پرداختن به م نویت و
ایمان به غیب و ملکوت م رفی میکند .او نگریستن در آفاق و انفس را شیوههایی میداند که قرآن
کریم برا ایمان به غیب و ملکوت پیشنهاد میکند.
با توجه به مطال ات انجامگرفته می توان گفت م نویت نزد اندیشمندان مسلمان م اصر عبیارت
است از شناخت خداوند و قرب به او .قرب الیاهلل عبارت است از رابطیها حقیقیی بیین خیدا و
انسان ،بهطور که روح انسان بر اثر درک ،باور و اعمالی خاص (متناسب با غایت آفرینش خویش
و براساس خواست و نظام م یار الهی) رابطها وجود و آزادانه اختیار با خدا مت ال برقرار و
بهطور مداوم ،آن را تشدید میکند و در نتیجة ایجیاد ننیین ارتبیاطی مراتیب کمیال را در وجیود
خویش محقق میکند .این ارتباط واق یتی تکوینی ،ولی حصیول بیه آن بیه لحیاظ مقیدمات امیر
اکتسابی و اختیار است .البته این ارتباط وجود با خداوند ی نی کمال مطلق و موجود بینهاییت
امر دارا مراتب و درجات است که میتواند بهطور مداوم تشدید شود یا تنزل یابد .نیل آدمییان
به قرب الیاهلل ،مستلزم تحقق اختیار نوعی زندگی شایسته انسان براساس نظام م یار دینی اسیت
که حیات طیبه نام دارد.
در این جهانبینی  .1م نویت امر ذاتی در موجودات انسانی است؛  .1م نویت عبیارت اسیت
از ارتباط با خدا در همة اب اد و یک سبک زندگی ،که عقاید ،نگرشها ،ارزش و اعمال را در پاسخ
به خداوند و قرب به او هماهنگ میکند؛  .9م نوییت ،کیارکرد محیور و ضیرور دیین اسیت؛
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 .4م نویت هایی که به خداوند ختم نمیشوند ،به هیچ وجه م نویت محسوب نمییشیود؛  .5دیین
مفهومی بزرگتر از م نویت است؛  .1م نویت فرایند ارتباطی بیا خداونید در همیة اب یاد زنیدگی
است؛  .1م نویت فرایند ت الی دهنده در همة اب اد وجود است ،زیرا خداونید خیود انسیانی را
ت الی میدهد (مطهر  ،بیتا ،ج ،19ص.)411
در دیدگاه سکوالر ،مرجع م نویت ،امر فراتر از سطح ،م نایی است که فرد بهطیور عمیده در
ارتباط با خود و اجتماع میسازد و ارزشها و احساسش دانسته میشود .م نوییت صیرفاً سیاختنی
است .بنابراین ،در کش

م نا یا وجود امر مت الی مد نظر نیست .میتوان گفت حقیقیت در ایین

دیدگاه ،امر است دستساز انسان در سطح عالم طبی ت ،جلوة م نویت به درک بهتر ظرفیتها
احساسی و زیباییشناسی و بهنوعی ضمانت اخالقی و مهارتها ارتباطی محدود میشیود .حیال
آنکه در دیدگاه اسالم م نویت امر ذاتی در انسان و مرجع آن ،خداوند اسیت .بیرخالف دییدگاه
غیردینی سکوالر مرجع امر م نو مابهازا واق ی دارد .خداوند که صفاتی دارد و مییتیوان آن را
شناخت .ف الیت ها و ارتباطات انسان زمانی م نو است که در ارتباط با خداوند و برا قیرب بیه
او باشد؛ بنابراین ،م نا هم ساختنی است و هم کش کردنی.
پیادهساز م نویت در سازمانها مانند هر پدییدة دیگیر سیازمانی بیه آمیوزش نییاز دارد .ایین
آموزش باید طور باشد که کارکنان را براساس مبانی اعتقاد به انجامدادن کار و وظای

محولیه

به بهترین نحو تشویق کند .حال اگر این آموزش م نویت با آموزهها دینیی همیراه باشید ،انتظیار
است کارآمد و اثربخشی آن مؤثرتر و ملموستر از سایر منابع باشد.
سرمایة اجتماعی

ت ری ها مت دد از سرمایة اجتماعی توسط صیاحبنظیران بییان شیده اسیت کیه گیاهی ایین
ت ری ها باهم در تضادند ،اما جامعترین این ت ری ها ،ت ری ها بوردیو 1و کلمن 1و پیروان او
1. Bourdieu
2. Coleman
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رابرت پاتنام 1و فرانسیس فوکویاما 1است (ازکیا و غفار  ،1911 ،ص .)4بوردیو و کلمن سیرمایة
اجتماعی را حاصل جمع منابع بالقوه و بالف ل فراهمشده برا فرد یا گروه میداننید .ایین منیابع
برآمده از مالکیت شبکة بادوامی از روابط کموبیش نهادینهشیدها اسیت کیه از فهیم متقابیل و
سوابق مشترک بین افراد حاصل میشود .هر یک از این ت ری ها به جنبها از سرمایة اجتماعی
اشاره میکند .همچنین ،ناهاپیت و گوشال در سالهیا اخییر ت ریفیی از سیرمایة اجتمیاعی بییان
کردهاند که در بیشتر تحقیقات به آن استناد میشود .آنان از دیدگاه سازمانی ،سیرمایة اجتمیاعی را
بهعنوان ،جمع منابع بالقوه موجود در درون ،قابلدسترس از طریق و ناشیشده از شیبکة روابیط
یک فرد یا یک واحد اجتماعی ت ریی

مییکننید .از دییدگاه آنهیا سیرمایة اجتمیاعی یکیی از

قابلیتها و داراییها مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در خلیق و تسیهیم دانیش کمیک
بسیار کند و برا آنها در مقایسه با سازمانها دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجیاد کنید

( Nahapiet,

 .)& Ghoshal, 1998ناهاپیت و گوشال بیرا سیرمایة اجتمیاعی سیه ب ید سیاختار  ،شیناختی و
ارتباطی مطرح میکنند.
ب د ساختار سرمایة اجتماعی به توانایی افراد برا ایجاد رابطه با سایرین در ییک سیازمان
اشاره میکند .این روابط به گفتة ناهاپیت و گوشال ،شامل کانالهیا ارتبیاطی اسیت کیه بیرا
جمعآور اطالعات مورد نیازند .ننین جریان اطالعات باع

ایجیاد مزییت رقیابتی بیهواسیطة

ارتقا توانایی سازمان برا جذب و تلفیق دانش میشود ( .)Leana, 2006, p.354ایین مفهیوم
در سه شاخص پیوندها شبکها  ،پیکربند ها ارتباطی و متناسبسیاز شیبکة ارتبیاطی قابیل
سنجش است.
بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی

ب د ارتباطی نوع و روابط شخصی را توصی

مییکنید کیه افیراد بیا یکیدیگر در ییکسیر از
1. Robert Putnam
2. Francis Fukuyama

بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایة اجتماعی با تأکيد بر آموزههای دین مبين اسالم (مورد مطالعه841 ... :

ت امالت دارند .مهمترین جنبهها این ب د عبارتاند از اعتماد ،هنجارها ،ت هدات و انتظارات ،و
هویت ( .)Leana, 2006, p.354اعتماد عامل پیوند افیراد و سیازمانهیا بیوده و میدیریت اثیربخش
منب

از این پیوند و اعتماد دوطرفه است .اعتماد یکی از ارزشمندترین سیرمایههیا اجتمیاعی

است که مخدوششدن آن هزینة بسیار سنگینی را تحمیل خواهد کرد (الوانی و داناییفرد،1911،
ص .)1از دیگر اجزا ب د ارتباطی سرمایة اجتماعی هنجارها ،ت هدات و انتظارات و هویت است.
هنجارها اجتماعی بهعنوان مجموعهها درونی و عمومی از رفتار مطلوب و قابیلقبیول بیرا
اعضا شبکة اجتماعی تلقی میشود .هنجارها اجتماعی سیستم عقیدتی مشترکی است کیه بیه
مشارکتکنندگان اجازه میدهند نظرها خیود را در مییان گذارنید و تجیارب مشیترکی داشیته
باشند .لسر ت هدات و انتظارات را بهعنوان ت امالت مثبت تلقی میکنید کیه بیین افیراد در ییک
شبکه رو میدهد .این ت امالت تا حد زیاد مثبتاند ،زییرا سیطوح اعتمیاد و دوجانبیها در
آنها تولید میشود .وجود این ت هدات و انتظارات از آینده در یک محیط سازمانی شیکل مییگییرد
که شامل ارتباطات قو اجتماعی است و اگر این روابط وجود نداشته باشند دنار مشکل مییشیوند
(.)Hoffman, 2005, p.96
بعد شناختی سرمایة اجتماعی

جنبة شناختی سرمایة اجتماعی به این حقیقت اشاره میکند که افراد با یکدیگر بهعنوان قسمتی
از مجموعه در ت امل هستند ،آنها بهصورت عالی مییتواننید اهیداف خیود را تنظییم کننید و
دیدگاهی مشترک به سازمان داشته باشند ( .)Leana, 2006, p.354طبق تحقییق نهابییت و گوشیال
اعضا یک شبکه باید منافع مشترک داشته ،یا فهم مشترکی از موضوعاتی داشته باشند که سیازمان
با آنها دستبهگریبان است .مهمترین شاخصهها این ب د عبارتاند از زبان و کدها مشترک
و حکایات مشترک.
آموزهها م نویت در حوزة مسائل زندگی جایگاهی مهم دارد و رضایت از زندگی در تکامیل
م نو را تثمین میکند .این آموزهها شامل شیوهها شناختی ،عاطفی و رفتار بوده که به نیازها
انسان اعم از ماد  ،م نو  ،شناختی ،عقالیی و عاطفی پاسخ میدهد .در اهمیت و ضیرورت ایین

 841

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،4شمارة  ،1بهار 1316

تحقیق ،شایان ذکر است در جام ة ایرانی و اسالمی ایران ،بسیار از رفتارها در زندگی فرد و
اجتماعی افراد ،مستقیم یا غیرمستقیم متثثر از آموزهها و باورها دینی است و اغلب بیا آن نییز
ارزیابی میشوند .با توجه به اینکه اسالم مبنا مناسبات اجتماعی قرار گرفته است ،این پیژوهش
قصد دارد آثار و نتایج آموزشها م نویت را بر ارتقا سیرمایة اجتمیاعی بیهعنیوان مهیمتیرین
راهکار در بهبود عملکرد سازمانی بررسی کند .با توجه به بررسیها این تحقییق ،مشیاهده شید
متثسفانه در راستا تثثیر آموزشها م نویت بر سرمایة اجتماعی مطال ها انجام نگرفته است .از
این رو ،نیاز به انجامدادن ننین مطال ها در سطح سازمانها که دورهها آموزشی بیرا کارکنیان
خود برگزار میکنند ،الزامی و ضرور است .فرضیهها پژوهش حاضر عبارتاند از:
 آموزشها م نویت مبتنی بر آموزهها دینی بر ب د شیناختی سیرمایة اجتمیاعی کارکنیانسازمانها دولتی تثثیر م نادار میگذارد.
 -آموزشها م نویت مبتنی بر آموزهها دینی بر ب د ساختار

سرمایة اجتمیاعی کارکنیان

سازمانها دولتی تثثیر م نادار میگذارد.
 آموزشها م نویت مبتنی بر آموزهها دینی و ب د ارتبیاطی سیرمایة اجتمیاعی کارکنیانسازمانها دولتی تثثیر م نادار میگذارد.
پيشينة تحقيق
در راستا اهمیت رهبر م نو و تثثیر آن بر متغیرها رفتار از جمله سیرمایة اجتمیاعی و در
نتیجة آن تثثیر سرمایة اجتماعی بر عملکرد سازمانی مطال ات مت دد انجام گرفته است که در ذیل
به پارها از آنها اشاره میشود.
ادامة جدول  .1برخی مطالعات انجامگرفته در حوزة موضوع پژوهش حاضر

نام محقق
قالوند و
همکاران

سال

عنوان
الگو علی روابط میان رهبر

1931

خدمتگزار و م نویت در محیط کار
و سرمایة اجتماعی

نتیجه
م نویت بر سرمایة اجتماعی تثثیر مستقیم و مثبت
میگذارد.

بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایة اجتماعی با تأکيد بر آموزههای دین مبين اسالم (مورد مطالعه841 ... :
ادامة جدول  .1برخی مطالعات انجامگرفته در حوزة موضوع پژوهش حاضر

نام محقق
خوبرو و
همکاران
مقیمی و
همکاران
حسینپور و
آذر
احمد و
فیضآباد
امامقلی
م مارزاده و
همکاران
الینگر و
همکاران

افر و ساکی

ومبگو و
همکاران
پریلت و
همکاران

سال
1935

عنوان

رهبر م نو  ،سرمایة اجتماعی و ت لق رهبر م نو بر سرمایة اجتماعی تثثیر م نادار
خاطر کار
ارزیابی و اولویتبند شاخصهها

1931

سرمایة اجتماعی و تثثیر آن بر عملکرد
سازمانی در نظام دانشگاهی

1931

1931

1931

1911

1119

1111

ب د ارتباطی سرمایة اجتماعی بیشترین تثثیر را بر
عملکرد سازمانی میگذارد.

بررسی رابطة سرمایة فکر و اجتماعی با
عملکرد سازمانی از نظر مدیران و

باالتر برخوردارند ،سرمایة اجتماعی آنها باالتر

کارکنان

است.

بررسی ارتقا سرمایة اجتماعی بر بهبود

سرمایة اجتماعی رابطة مثبت و م نادار با

عملکرد سازمان

افزایش عملکرد سازمانی دارد.

نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد

افزایش عملکرد در سازمانها نتیجة وض یت

سازمانی

مناسب سرمایة اجتماعی در آن سازمانها است.

بررسی نقش سرمایة اجتماعی بر بهبود

سرمایة اجتماعی میان سایر عوامل بیشترین تثثیر را

عملکرد کارکنان

بر عملکرد سازمانی دارد.

تثثیر سرمایة اجتماعی بر ت هد و
عملکرد سازمانی
تثثیر سرمایة اجتماعی بر عملکرد
سازمانی در کشور غنا

سازمانها کشاورزان خرد در کنیا
غربی

1111

میگذارد.

مدیرانی که از کارکنان دانشی و سرمایة انسانی

بررسی تثثیر سرمایة اجتماعی بر عملکرد
1111

نتیجه

سرمایة اجتماعی و عملکرد بنگاهها
کسبوکار در کانادا

سرمایهگذار سازمان بر سرمایة اجتماعی بهطور
قابلتوجهی بر بهبود رفتار شهروند سازمانی،
ت هد کارکنان و عملکرد سازمانی مؤثر است.
سه ب د اصلی سرمایة اجتماعی شامل روابط
متقابل ،اعتماد و روابط نهاد رابطة مثبت و
م نادار با عملکرد سازمانی داشتند.
که سرمایة اجتماعی از تثثیر مثبت و م نادار بر
عملکرد سازمانها تولیدکننده برخوردار است.
که بین سرمایة اجتماعی و عملکرد نگاهها مورد
مطال ه رابطة مثبت و م نادار وجود دارد.
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روش تحقيق
تحقیق حاضر برحسیب هیدف کیاربرد و براسیاس شییوة گیردآور دادههیا از نیوع تحقیقیات
نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .در این پژوهش ،متغیر وابسیته
(سرمایة اجتماعی) ،قبل و ب د از اجرا متغیر مستقل (آموزش مهارتها م نو ) ،اندازهگییر
شدند .جام ة آمار پژوهش حاضر همة کارکنان سازمانها دولتی در سیطح شهرسیتان سینندج
بودند که از بین آنها  11نفر از پنج سازمان بیمارستان تثمین اجتماعی ،دانشیگاه پییام نیور ،امیور
اقتصاد و دارایی ،ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیرو انتظامی بیه شییوة نمونیهگییر

در

دسترس انتخاب شدند .سپس ،براساس تخصیص تصادفی افراد به دو گروه آزمایش و کنترل هر
گروه  91نفر) گمارده شدند .پس از آن ،اعضا گیروه آزمیایش پیس از توضییح کامیل دربیارة
پژوهش و اعالم رضایت از جانب آنها ،طیی ده جلسیه ،بیهصیورت هفتیها ییک جلسیة 45
دقیقها

تحت آموزش مفاهیم م نویت قیرار گرفتنید .بیرا

اینکیه شیرکتکننیدگان در جلسیات

آموزشی تا جلسة آموزشی ب د  ،درگیر خود را با موضوع جلسه حفی کننید ،در پاییان هیر
جلسه نیز تکالیفی به آنان داده میشد و در جلسة ب د  ،تکلی

دادهشده در جلسة قبل بررسی

میشد ،ساختار جلسات در ادامه بیان شده است .همة آزمودنیها ابزار پیژوهش را در دو نوبیت
تکمیل کردند (پیشآزمون و پسآزمون) ،پس از اتمام  11جلسه مداخلة گروهی ،بیار دیگیر دو
گروه بهوسیلة ابزارها پژوهش آزمون شدند.
ادامة جدول  .2ساختار جلسات آموزش مهارتهای معنوی

جلسه

زمان

موضوعات مورد بحث

1

 45دقیقه

م ارفه -م رفی برنامة آموزشی -اهداف و انتظارات

1

 45دقیقه

9

 45دقیقه

ت ری

م نویت  -ت ری

مفاهیم و ویژگیها انسان م نو  -بح

تکلیف جلسه
دربارة

دین  -رابطة م نویت ،اهمیت م نویت در خودآگاهی -نیاز به م نویت و
کارکرد آن در زندگی
استفاده از تمثیل و روایت و اینکه کارکنان خود را جا قهرمان داستان تصور
کند و بگوید در ننین شرایطی نه احساسی دارند -راهها حل مسئله را
یادداشت کند -بح

درباره راهحلها آنها

بیان نمونههایی از
تجربهها زندگی
بیان ویژگیها
م نو و آثار آن
در زندگیشان

بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایة اجتماعی با تأکيد بر آموزههای دین مبين اسالم (مورد مطالعه841 ... :
ادامة جدول  .2ساختار جلسات آموزش مهارتهای معنوی

جلسه

زمان

4

 45دقیقه

5

 45دقیقه

1

 45دقیقه

1

 45دقیقه

1

 45دقیقه

3

 45دقیقه

11

 45دقیقه

موضوعات مورد بحث
ت اری

 -مراحل عفو ،بح

تکلیف جلسه

دربارة مفاهیم مت دد از بخشش و گذشت ،مرحلة بیان نمونههایی از

تصمیم برا بخشیدن ،مرحلة اقدام به بخشیدن ،نتیجهبخشیدن و بح

دربارة بخشایش توسط

مراحل قبل و ب د بخشش.
ت ری

آنان

ذکر -مراقبه و ذکر -انواع ذکر -روش ذکرگفتن  -مکان و زمان ذکر -بیان نندین ذکر و
مراتب ذکر -شرایط ذکر -آثار ذکر  -موانع ذکر.

صلهرحم -آثار -آثار قطع و عوامل صلهرحم  -مصادیق و شیوهها مرز
صلهرحم -اولویتبند در صلهرحم -موارد آن -آثار دنیو .
صدقه و کمک مالی  -ارزش صدقه -زمان صدقه -آثار صدقه.
توکل و صبر  -بررسی آثار آن -ارکان آن -زمینه و شرایط آن--فواید آن-
نتایج آن از منظر قرآن  -آثار رفتار آن.
نماز و دعا  -فلسفه و آثار آن (دنیو  -م نو (اهمیت آن -آثار تربیتی – آثار
آن بر روح و روان انسان -فواید طبی و درمانی.

بررسی تثثیرات آن
بیان داستانی در
خصوص
صلهرحم
بیان نمونه از صدقه
ترسیم نمودار
در زمینة فواید
توکل
بیان فواید نماز

اختتامیه و جمعبند جلسات.

همانطور که بیان شد میزان سرمایة اجتماعی هر دو گروه قبل و ب د از آزمون سینجش شیدند.
در مطال ة حاضر براساس مدل ناهاپیت و گوشال سرمایة اجتماعی کارکنان در سه ب ید سیاختار ،
ارتباطی و شناختی در قالب یک پرسشنامه

با  11پرسش سنجیده شد.

یافتههای تحقيق
برا تجزیهوتحلیل دادهها بهدستآمده شاخصها آمار توصیفی بیهکیار گرفتیه شید و در آن
ت داد ،کمترین و بیشترین بهعنوان آمارهها توصیفی ،میانه و مییانگین بیهعنیوان شیاخصهیا
مرکز  ،دامنة تغییرات ،واریانس و انحراف م یار بهعنوان شاخصها پراکنیدگی بیهکیار گرفتیه
شد .برا تحلیلها استنباطی و آزمون فرضیهها تحقیق با توجیه بیه رعاییت مفروضیههیا
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اساسی مانند فاصلها بودن دادهها ،همگنی وارییانسهیا و نرمیالبیودن توزییع طبی یی نمیرات
آزمودنیها ،یکسانی شیب خط رگرسیون و خطیبودن رابطة متغیر وابستة مورد بررسی و متغیر
کمکی و با توجه به اینکه متغیرها مستقل بهطیور مجیزا و جداگانیه بررسیی شیدند ،تحلییل
کوواریانس انجام گرفت.
اثر آموزشهای معنویت مبتنی بر آموزههای دینی بر بعد ساختاری سرمایة اجتماعی کارکنان

برا ت یین تثثیر آموزشها م نویت مبتنی بر آموزهها دینی بر ب د ساختار سیرمایة اجتمیاعی
کارکنان آزمون تحلیل کوواریانس انجام گرفت که نتایج آن در جدولها  9و  4بیان شده است.
براساس اطالعات بیانشده در جدول  ،9تفاوت میانگین پسآزمون و پیشآزمون ب د ساختار
سرمایة اجتماعی در گروه آزمایش ( )1/19بیش از گروه کنترل ( )1/11است؛ این بدین م نیا اسیت
که آموزش م نویت براساس آموزهها دینی بر تقویت ب د سیاختار سیرمایة اجتمیاعی کارکنیان
مؤثر بوده است.
جدول  .3توصيف آماری پيشآزمون و پسآزمون نمرات بعد ساختاری سرمایة اجتماعی به تفکيک گروهها

توصیف دادهها

آزمایش
کنترل

شاخصهای پراکندگی

شاخصهای مرکزی

تعداد

کمترین

بیشترین

میانه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

پیشآزمون

91

1

5

9/ 11

9/ 11

1/ 15

1/ 31

پسآزمون

91

1

5

9/ 11

9/ 15

1/ 11

1/ 11

پیشآزمون

91

1

5

9/ 11

9/ 15

1/ 13

1/ 11

پسآزمون

91

1

5

9/ 11

9/ 19

1/ 11

1/ 14

جدول  .4نتایج تحليل كوواریانس تفاوت ميانگين تعدیلشدة بعد ساختاری سرمایة اجتماعی در دو گروه

آمارة

منابع تغییرات

جمع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

پیشآزمون

1115/ 95

1

1115/ 95

13/ 41

گروهها

113/ 45

1

113/ 45

3/ 11

واریانس خطا

151/ 15

51

99/ 44

مجموع

11315

11

F

معناداری

حجم مؤثر

1/ 111

1/ 115

1/ 115

1/ 195

بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایة اجتماعی با تأکيد بر آموزههای دین مبين اسالم (مورد مطالعه818 ... :

در جدول  4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پسآزمون با برداشتن اثر پیشآزمون بین دو گیروه
بیان شده است .براساس نتایج مندرج در جدول  ،4نون مقدار آمارة  Fمحاسیبهشیده ( )13/ 41بیا
درجهها آزاد  1و  51از مقدار بحرانی ( )15/ 31بزرگتر است و سطح م نیادار کمتیر از 1/11
است ،فرض صفر رد میشود و فرض پژوهش که عبارت بود از اینکه آموزشها م نویت مبتنی
بر آموزهها دینی بر ب د ساختار سرمایة اجتماعی کارکنان سازمانها دولتی شهر سنندج تیثثیر
میگذارد ،با اطمینان  33درصد تثیید میشود .همچنین ،براساس نتیایج جیدول  9مییانگین نمیرات
پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتر داشت کیه بیا تحلییل کووارییانس
مشخص شد این تفاوت م نادار است .شاخص اثر بهدستآمده حاکی از این است که  19/5درصد
افزایش نمرات ب د ساختار سرمایة اجتماعی آزمیودنیهیا شیرکتکننیده در گیروه آزمیایش را
میتوان به آموزش م نویت مبتنی بر آموزهها دینی نسبت داد.
اثر آموزشهای معنویت مبتنی بر آموزههای دینی بر بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی کارکنان

برا ت یین تثثیر آموزشها م نویت مبتنی بر آموزهها دینی بر ب د ارتبیاطی سیرمایة اجتمیاعی
کارکنان ،آزمون تحلیل کوواریانس انجام گرفت که نتایج آن در جدولها  5و  1بیان شده است.
براساس اطالعات جدول  ،5تفاوت میانگین پسآزمیون و پییشآزمیون ب ید ارتبیاطی سیرمایة
اجتماعی در گروه آزمایش ( )1/99بیش از گیروه کنتیرل ( )1/11اسیت؛ بیدین م نیا کیه آمیوزش
م نویت براساس آموزهها دینی بر تقویت ب د ارتباطی سرمایة اجتماعی کارکنان مؤثر بوده است.
جدول  .5توصيف آماری پيشآزمون و پسآزمون نمرات بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی به تفکيک گروهها

توصیف دادهها

آزمایش
کنترل

شاخصهای مرکزی

شاخصهای پراکندگی

تعداد

کمترین

بیشترین

میانه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

پیشآزمون

91

1

5

9/ 91

9/ 11

1/ 14

1/ 14

پسآزمون

91

1

5

9/ 14

9/ 41

1/ 95

1/ 59

پیشآزمون

91

1

5

9/ 13

9/ 13

1/ 41

1/ 11

پسآزمون

91

1

5

9/ 11

9/ 91

1/ 91

1/ 51
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جدول  .6نتایج تحليل كوواریانس تفاوت ميانگين تعدیلشدة بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی در گروهها

منابع تغییرات جمع مجذورات درجة آزادی
پیشآزمون
گروهها
واریانس خطا
مجموع

1191/ 15
111/ 35
111/ 15
11115

میانگین مجذورات
1191/ 15
111/ 35
91/ 11

1
1
51
11

مقادیر

F

11/ 91
1/ 31

معناداری حجم مؤثر
1/ 111
1/ 111

1/ 114
1/ 111

در جدول  1نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون با برداشتن اثر پیشآزمون بیین دو گیروه بییان
شده است .براساس نتایج مندرج در جدول  ،1نون مقدار  Fمحاسبهشده با درجیههیا آزاد  1و
 51از مقدار بحرانی ( )15/31بزرگتر است و سطح م نادار کمتر از  1/11اسیت ،فیرض صیفر رد
میشود و فرض پژوهش که عبارت بود از اینکه آموزشها م نویت مبتنی بر آموزهها دینی بیر
ب د ارتباطی سرمایة اجتماعی کارکنان سازمانها دولتی شهر سنندج تثثیر میگذارد ،با اطمینان 33
درصد تثیید می شود .همچنین ،براساس نتایج جدول  5میانگین نمرات پسآزمیون گیروه آزمیایش
نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتر داشت که با تحلیل کووارییانس مشیخص شید ایین تفیاوت
م نادار است .شاخص اثر بهدستآمده حاکی از این است کیه  11/1درصید افیزایش نمیرات ب ید
ارتباطی سرمایة اجتماعی آزمودنیها شرکتکننیده در گیروه آزمیایش را مییتیوان بیه آمیوزش
م نویت مبتنی بر آموزهها دینی نسبت داد.
اثر آموزشهای معنویت مبتنی بر آموزههای دینی بر بعد شناختی سرمایة اجتماعی کارکنان

برا ت یین تثثیر آموزشها م نویت مبتنی بر آموزهها دینی بر ب د شیناختی سیرمایة اجتمیاعی
کارکنان آزمون تحلیل کوواریانس بهکار گرفته شد که نتیایج آن در جیدولهیا  1و  1بییان شیده
است.
جدول  .7توصيف آماری پيشآزمون و پسآزمون نمرات بعد شناختی سرمایة اجتماعی به تفکيک گروهها

توصیف دادهها
آزمایش
کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

شاخصهای مرکزی

شاخصهای پراکندگی

تعداد

کمترین

بیشترین

میانه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

91
91
91
91

1
1
1
1

5
5
5
5

9/ 11
9/ 15
9/ 54
9/ 91

9/ 11
9/ 11
9/ 14
9/ 11

1/ 45
1/ 91
1/ 41
1/ 93

1/ 11
1/ 11
1/ 14
1/ 11

بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایة اجتماعی با تأکيد بر آموزههای دین مبين اسالم (مورد مطالعه813 ... :

براساس اطالعات جدول  ،1تفاوت میانگین پسآزمیون و پییشآزمیون ب ید شیناختی سیرمایة
اجتماعی در گروه آزمایش ( )1/14بیش از گیروه کنتیرل ( )1/19اسیت؛ بیدین م نیا کیه آمیوزش
م نویت براساس آموزهها دینی بر تقویت ب د شناختی سرمایة اجتماعی کارکنان مؤثر بوده است.
جدول  .8نتایج تحليل كوواریانس تفاوت ميانگين تعدیلشدة بعد شناختی سرمایة اجتماعی در گروهها

معناداری

حجم مؤثر

منابع تغییرات جمع مجذورات درجة آزادی

میانگین مجذورات

آمارة

پیشآزمون

1114/ 55

1

1114/ 55

11/ 14

1/111

1/ 151

گروهها

115/ 51

1

115/ 51

3/ 11

1/111

1/ 943

واریانس خطا

131/ 15

51

91/ 95

مجموع

11515

11

F

در جدول  1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پسآزمون با برداشتن اثر پیشآزمون بین دو گیروه
بیان شده است .براساس نتایج مندرج در جدول  ،1نون مقدار  Fمحاسبهشده با درجههیا آزاد
 1و  51از مقدار بحرانی ( )15/31بزرگتر است و سطح م نادار کمتر از  1/11است ،فرض صیفر
رد میشود و فرض پژوهش که عبارت بود از اینکه آموزشها م نویت مبتنی بر آموزهها دینیی
بر ب د شناختی سرمایة اجتماعی کارکنان سازمانها دولتی شهر سنندج تثثیر میگذارد ،با اطمینیان
 33درصد تثیید میشود .همچنین ،براساس نتیایج جیدول  ،1مییانگین نمیرات پیسآزمیون گیروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتر داشت که با تحلیل کووارییانس مشیخص شید ایین
تفاوت م نادار است .شاخص اثر بهدستآمده حاکی از این است که  94/3درصد افیزایش نمیرات
ب د شناختی سرمایة اجتماعی آزمودنیها شرکتکننده در گروه آزمایش را میتیوان بیه آمیوزش
م نویت مبتنی بر آموزهها دینی نسبت داد.
با مقایسة حجم مؤثر اب اد سهگانة سرمایة اجتماعی متیثثر از آمیوزشهیا م نوییت مبتنیی بیر
آموزهها دینی درمییابیم ب د شناختی بیشترین تثثیر را از این نوع آموزشها داشته است.
بحث و نتيجه
نتایج مطال ة حاضر نشان داد آموزشها م نویت بهوییژه م نوییت مبتنیی بیر آمیوزههیا دینیی
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می تواند سرمایة اجتماعی کارکنان را بهعنوان ابزار بسیار مهم بیرا بهبیود عملکیرد سیازمانی را
بهشدت تحت تثثیر قرار دهد .از آنجا که سرمایة اجتماعی مبتنی بر عوامیل مهمیی ماننید شیناخت
آگاهانه ،اعتماد و ارتباط سازنده با دیگران همراه است ،این مفیاهیم در منیابع م نوییت میرتبط بیا
آموزههایی دینی به میزان زیاد تبلور یافتیه اسیت .بیهعبیارتی ،مفیاهیم م نوییت مطیرحشیده در
آموزهها دینی بارها به این مهم اشاره میکند که افراد در نیوع برخوردهیا و رفتارهیا میرتبط بیا
سازمان و جام ة پیرامونی خود شناخت آگاهانه داشته باشید و بیا بهیرهگییر از ایین مفیاهیم بیه
تصمیمگیر و تصمیمساز اهتمام ورزند .اعتماد از جمله مؤلفهها اساسی و بسیار مهمیی اسیت
که در آموزهها دینی اسالم بهشدت مورد تثکید واقع شده و رهبیران و کیارگزار دینیی بارهیا بیه
رعایت انصاف و جذب اعتماد مردم سفارش شده است که نمونهها آن را در نامة مالک اشیتر بیه
حضرت علی (ع) مشاهده میکنیم .اسالم همواره بندگان مسلمان را بیه رعاییت اخیالق و ارتبیاط
سازنده و نگهداشتن حرمت یکدیگر و پایبند به رعایت حقوق دیگیران سیفارش و تثکیید کیرده
است .بخشش و ازخودگذشتگی ،ایثار و فداکار از اصول اخالقی است که در دین مبین اسالم که
می تواند مبنا بسیار مهمی برا تقویت سرمایة اجتماعی باشد ،به آنها اشاره شده است .نتایج این
تحقیق با مطال ات انجامگرفته در زمینة م نویت در محیط کار و تثثیر آن بر سیرمایة اجتمیاعی کیه
توسط قالوند و همکاران ( ،)1931و خوبرو و همکاران ( )1935انجام گرفته اسیت ،همخیوانی و
همراستایی مناسبی دارد .نکتة شایان توجه اینکه در غرب نیز بازگشت بیه م نوییت ابیزار بیرا
انگیزهبخشیدن به کارکنان برا انجام دادن بهتر وظای

سازمانی است و بیرا کیفییتبخشیی بیه

عملکرد سازمانی تالش می شیود مفیاهیم م نوییت در زنیدگی کیار و سیازمانی کارکنیان جلیوة
پررنگتر یابد.
با توجه به نتیجة این تحقیق که بر ارتبیاط آمیوزشهیا م نوییت و سیرمایة اجتمیاعی تثکیید
میکند ،پیشنهاد میشود همة سازمانها دولتی نسبت به برگزار دورة آموزش م نویت مبتنی بیر
آموزهها دینی اهتمام ورزند .این آموزشها بیهصیورت دورها و براسیاس درخواسیت کارکنیان
متناسب با مباح

مختل

سازمانی خود خواهند بود.

انجام گیرد که در نتیجة آن ،سازمانهیا شیاهد رشید و ت یالی عملکیرد
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