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Abstract
The main objective of this research was to
provide a package of psychological capital
training based on Islamic values and its effect on
organizational excellence on employees of
Isfahan Municipality. To evaluate the statistical
assumptions, test and box test were used. In order
to determine. Multivariate analysis of covariance
analysis was used to investigate the effectiveness
of Islamic-based psychological capital-based
interventions on dependent variables. In the first
stage, the research was qualitative and using
Delphi technique. The data from interviews with
humanities, religious scholars and ethics experts
in the field of hope, self-efficacy, resilience,
optimism were examined and a package of
psychological capital was provided based on
Islamic values. In the second stage of the study,
quantitative studies were carried out and semi
experimental methods were pre-test(n=60) and
post-test with control group(N=3000). The results
of quantitative research in two groups of control
and traning in completing the “Organizational
Excellence” questionnaire, Islamic psychological
package showed that the mean score of
organizational excellence in the experimental
group in the post-test phase was more than the
control group (P<0/01).Therefore, the study of
Islamic psychological capital model has been
able to increase the index of organizational
excellence.
Keyword: psychological capital, organizational
excellence, islamic teachings, isfahan mancipalty
staff
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چکیده
این پژوهش با هدف تهیه بسته آموزشی سرمایة روانشناختی بر
اساس ارزشهای اسالمی و میزان تأثیر آن بر تعالی ساازمایی بار
روی کارکنان شهرداری اصفهان ایجاا شاد روش پاژوهش از
یااو آمیختااه کماای ا کیفاای بااود بااهمنظااور بررساای اثربخ اای
مداخالت مبتنی بر سرمایه روانشاناختی اساالمی بار متریرهاای
وابسته از آزمون تحلیل کوواریایس چند متریاری اساتفادش شاد
در مرحلة اول پاژوهش از یاو کیفای و باا اساتفادش از تکنیا
دلفی ایجا شد بدین صورت که اطالعات حاصل از مصاحبه ها
با متخصصین علو ایساایی ماههبی و متخصصاین علا اخاال
درزمیناة امیااد خودکارآماادی تااا آوری خااوشبیناای مااورد
بررساای قاارار فر ا و بسااتة ساارمایه روانشااناختی باار اساااس
)ارزش های اسالمی تهیاه شاد در مرحلاة دو پاژوهش (کمای
روش ییمهتجربی از یاو پایشآزماون و پاسآزماون باا فاروش
N = 0666  در جامعااة تحقیااn= 06 کنتاارل در میااان یمویااه
 یفار) و06( استفادش شد یتایج پاژوهش کمای دو فاروش کنتارل
آزمایش (یفر) در تکمیل پرس نامة تعالی سازمایی بستة سارمایه
روانشااناختی اسااالمی ی ااان داد کااه میاااینین یماارات تعااالی
سااازمایی در فااروش آزمااایش در مرحل اة پااسآزمااون کااه بسااته
سرمایه روان شناختی اساالمی را مادیظر قارار دادیاد یساب باه
)؛P>6/60( فااروش کنتاارل بااهطااور معناایداری ا اازایش یا ا
بنابراین آموزش النوی سارمایه روانشاناختی اساالمی توایساته
اس شاخص تعالی سازمایی را ا زایش دهد
واژهه ا کلیااد ساارمایه روانشااناختی تعااالی سااازمایی
آموزشهای اسالمی کارکنان شهرداری اصفهان
kianbehboodiranian@gmail.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
تعالی سازمانی و سرآمدی سژازمانی پدیژدهای اسژت کژه در
ارتقای کیفیت و کسب مزیّت رقابتپذیری سازمانهژا نقژ

سژژرمایه اجتمژژاعی (شژژبکه روابژژا میژژان آنهژژا) در سژژازمان
میشود .همچنین لوتانز و همکاران ( )2007معتقدند سژرمایه
روانشناختی با تکیه بر مؤلفههژای روانشژناختی مثبژتگژرا،
منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی و اجتماعی در سژازمان

مهمی ایفا میکند .سازمان متعالی تمامی توان بژالقوّه کارکنژان
خود را در سطوح فژردی و تیمژی و سژازمانی اداره مژیکنژد

میشود .این مؤلفه ها در یژ

توسعه میبخشد و از آن بهره میگیژرد .ایژن سژازمانهژا بژه

ارزشیابی به زندگی فرد معنا میبخشد ،تالش فرد برای تغییر

کارکنان خود توجه کرده و از آنها تقدیر میکنند تا در آنهژا

موقعیتهای فشارزا را تداوم میدهژد و او را بژرای ورود بژه

انگیزه و تعهّد و رضایت ایجاد شود (یارمحمژدیان )1992 ،و

صحنه عمل آماده ،مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف

از سویی دستیابی به تعالی سازمانی منجر به پایداری و بقاء
سازمان میشود (اسژدی )1992 ،بنژابراین محژور قژرار دادن

را تضمین میکند.
سرمایه روانشناختی ،دربردارندة متغیرهایی روانشژناختی

منابع انسانی و عملکرد آن نکته کلیدی تعالی سازمانی اسژت.

مانند خوشبینی است که قابژل انژدازهگیژری بژوده و امکژان

از سویی عبژا

اعمال مدیریت بر آنها وجود دارد .با مرور ادبیژات موضژو
سرمایه روانشناختی دیده مژیشژود کژه در بیشژتر مطالعژات

و رجژا )2011( ،1اذعژان دارد کژه بیشژترین

فرآینژد تعژاملی و بژا رویکژرد

قدرت پی بینژی کننژدگی در عملکژرد افژراد در سژازمان را
سرمایه روان شناختی دارد .داشتن امید ،خوشبینی ،تابآوری

انجژژام شژژده ،هژژار شژژاخص خودکارآمژژدی ،امیژژدواری،

و اعتمادبهنفس باال در افراد به این معنژی اسژت کژه از همژة

خوش بینی و تاب آوری برای سژرمایه روانشژناختی در نظژر

ظرفیت های روانی برای تحقّق اهداف سازمان بهره میگیژرد.

گرفته شده است (ضیاء ،مبارکی و سعیدیون .)1999 ،منظژور

رفتارهای خلّاقانة افراد تابعی از میژزان سژرمایة روانشژناختی

از خودکارآمدی ،باور افراد درباره توانژاییشژان بژرای انجژام

آنها است .ازاینرو میتوان سرمایة روانشژناختی را یکژی از
مهمترین پی بینی کنندههای عملکرد خلّژا دانسژت .آوی و

موفقیتآمیز ی

رشته اعمال مورد نیژاز بژرای کسژب نتژای
5

مطلوب اسژت (اتکینسژون و مژ کینژز  )2012 ،امیژدواری،

همکاران )2011( 2معتقدند که از طریق حاالت روحی مثبژت

عبارت است از توانایی درک شژده بژرای ارا ژه راههژایی بژه

کارکنان ،جوّ سژازمانی ادراک مژیشژود و درنتیجژه عملکژرد

سمت اهداف خوشایند ،همژراه بژا انگیژزه درک شژده بژرای
استفاده از آن مسژیرها تژا فژرد بژه هژدف مژورد نظژر برسژد

شغلی از طریق درک جو سازمانی و درگیری در کار ،افزای
مییابد .سژیدمن و لوتژانز ( )2010نشژان دادنژد کژه سژرمایة

(سژژیندر  .)2000 ،از طرفژژی افژژراد خژژوشبژژین رویژژدادهای

درگیژری افژراد در کژارو خژود سژبب

ناخوشایند را مربوط به عوامل خارجی که صرفاً در این زمان

روانشناختی با افزای

ایجاد عملکرد مثبت شده است .بهعالوه نورمن ،نیمنیچژت و

6

رخ داده است می دانند ،درحالیکژه افژراد بژدبین از حژواد

پیگن )2010( 9رابطة منفی سرمایة روان شناختی و رفتارهژای

مشابه بژهعنژوان داخلژی ،پایژدار و جهژانی تفسژیر مژیکننژد

انحرافی را نشان دادند که نشان میدهد سرمایه روانشژناختی
در بهبود رفتار فردی و سازمانی مؤثر است.

فرآیند یا نیرویی تعریف میشود کژه تحمژل فژرد در شژرایا

از نگاه لوتانز و همکاران )2002( 4اذعان دارند که سرمایه

روانشژژناختی مژیتوانژژد بژژهعنژژوان مزیژژت رقژژابتی از طریژژق

(پترسون و همکاران .)2002 ،7تابآوری نیژز بژهعنژوان یژ
نژژاگوار و هنگژژام نگرانژژی را افژژزای

مژژیدهژژد (ویژژت و

ریچاردسون.)2002 ،
پژژژوه هژژای متعژژددی ،درزمین ژة رابط ژة بژژین سژژرمایه

سرمایهگذاری بر افراد مطرح شود .آنها بژر ایژن باورنژد کژه
سرمایه روانشژناختی ،بژا تکیژه بژر متغیرهژای روانشژناختی

روان شناختی با متغیرهای مرتبا با سازمان انجام شده اسژت.

مثبتگرایی همچون :امید ،خوشبینی ،تژابآوری و  ...منجژر

نتای این مطالعات حاکی از وجود رابطهای مثبت بین سرمایه

و مهارتهای افراد) و

روانشژنژاختژی و بسیژاری از نتژایژ مطلژژوب مژرتبژا بژا

به ارتقای ارزش سرمایه انسانی (دان

2. Avey
4. Luthans & et al
6. Synder

1. Abbas & Raja
3. Norman, Nimnicht & Pigeon
5. Atkinson & Mckinz
7. Peterson & et al

 / 99دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

شاخص هژای سژازمانی ،ماننژد منژابع سژازمانی ،خالقیژت و

تدوین بستة آموزشی مناسبسژازی شژده اقژدام کنژد .آنگژاه

()2007

نتیجه ارا ه ایژن بسژته آموزشژی سژرمایه روانشژناختی را در

با پژوه هایی که در این زمینه انجام دادنژد ،بژه ایژن نتیجژه
دست یافتند که می توان با تقویژت سژرمایه روانشژناختی در

خودارزیابی تعالی سازمانی کارکنان شهرداری اصژفهان مژورد
بررسی قرار دهد و در آخر به این فرضیه پاسخ دهد که:

سژژازمان ،عملکژژرد آن را ارتقژژا داد .ازنقطژژهنظژژر دانشژژمندانی

ارزشهژژای

بهرهوری سازمانی است .ازجمله لوتانز و همکاران

همچون آوی و همکاران ( ،)2011مکنزی و اتژیکن)2014( 1

و لوتژژانز و یوسژژف )2007( 2توسژژعه سژژرمایه روانشژژناختی

آمژژوزش سژژرمایه روانشژژناختی بژژر اسژژا

اسالمی بر ابعاد تعالی سژازمانی کارکنژان شژهرداری اصژفهان
تثثیر دارد.

میتواند به بهبود عملکرد سازمانی منجر شود .عالوه بر تژثثیر
مستقیم سرمایه روانشناختی بر عملکرد سازمانی ،الزم اسژت

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پژوه

پژوه های محققین درزمینة انگیزش ،جژو انگیزشژی ادراک

تحقیقات ترکیبی (کیفژی و کمژی) بژوده و در ایژن راسژتا در

شژژده در سژژازمان از طریژژق ارضژژاء نیازهژژای روانشژژناختی
صژژورت مژژیگیژژرد .در ایژژن رابطژژه رضژژایی ،حسژژینیمژژن ،

قسمت اول بژهمنظژور تژدوین بسژته سژرمایه روانشژناختی،

به نق

میانجی مسا ل انگیزش نیز توجژه شژود .بژر اسژا

مکوندحسینی و اکبری بلوطبنگان ( )1995در پژژوه

پژوه

از نژو

از نو کیفی بهره جژویی شژد .اطالعژات حاصژل از

خژود

مصاحبه ها با متخصصین علوم انسانی ،مذهبی و متخصصژین
علم اخال در سژط کشژور درزمینژة امیژد ،خودکارآمژدی،

میانجی انگیژزش بژه مثابژه عژاملی مهژم در

تاب آوری ،خوشبینی موردبررسی قرار گرفت و بسته سرمایه

پیشرفت اشاره شده است .همچنژین احمژدی ،نمژازی زاده و

ارزش های اسالمی تهیژه شژد .سژپس

که با هدف بررسی رابطه خالقیت و خودکارآمژدی صژورت
پذیرفت بر نق

مختاری ( )1991در پژوه

خود که با هژدف بررسژی جژو

انگیزشی ادراک شژده و خشژنودی از نیازهژای روانشژناختی

روان شناختی بر اسا

این بسته بژه جامعژة نمونژه آمژاری طژی  6جلسژه  9سژاعته
آموزش داده شد .در قسمت دوم :پژوه از نژو مطالعژات

انجام شده به این مقوله پرداختهاند.

کمی است و روش آن نیمه آزمژای

عالوه بر این شهنی ییال و همکاران ( ،)1929شژکری و
همکژژاران ( ،)1926عزیژژزی ابرقژژویی ( ،)1929گژژلپژژرور و

پس آزمون با گروه کنترل میباشد .بدینصژورت کژه در ایژن

همکاران ( ،)1991هاشمی نصرت آبژاد و همکژاران (،)1991
نجژژاری و همکژژاران ( ،)1991مرعشژژیان و نژژادری (،)1992

عابژژدینی ( ،)1992یاماوکژژا ،)2002( 9ساراسژژژینو،)2010( 4

از نژو پژی آزمژون و

طرح از بین کارکنان شهرداری شژهر اصژفهان تعژداد  60نفژر
( 90نفر گژروه آزمژای  90 ،نفژر گژروه کنتژرل) بژهصژورت
تصادفی انتخژاب شژدند .ابتژدا دو گژروه کنتژرل و آزمژای
پرسشنامه تعژالی سژازمانی را تکمیژل کژرده و سژپس در 12

هژژژودگس )2010( 5ابعژژژاد گونژژژاگونی از مسژژژهله سژژژرمایه

جلسه آموزش بسته سژرمایه روانشژناختی اسژالمی بژر روی

روانشناختی و تثثیر آن بر تعژالی سژازمانی را مژورد مطالعژه

گروه آزمای اجرا گردید .پس از پایژان جلسژات آموزشژی،
مجدداً پسآزمون اجرا شد.

قرار دادهاند .با استناد به شواهد ذکر شژده بژه نظژر مژیرسژد
تقویت و توانمندسازی منابع انسانی سازمان از طریق آموزش
سرمایه روانشناختی آنها میتواند بر نگرش آنهژا از تعژالی
سازمانی تثثیر بگذارد .از طرفی در منابع غنی دین مبین اسالم

انتخاب اعضای پانل دلفی :در ایژن پژژوه

در بخژ

کیفی ،محقق با روش مصژاحبه از نظژرات متخصصژین علژم
اخال  ،مذهب و معارف اسژالمی در سژط کشژور اسژتفاده

آمژژوزههژژای فراوانژژی در خصژژور صژژبر ،امیژژد ،ایمژژان و

کرده است لذا در بخ کیفی بژرای انتخژاب نمونژه از روش
دلفی استفاده شده است .روش دلفی عمدتاً با هژدف کشژف

ارزشهژای

ایدههای نوآورانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطالعژاتی مناسژب

اسالمی طراحی بپردازد و با استفاده ازنظر متخصصان آگاه بژه

بهمنظور تصمیمگیری است .روش دلفی فرایندی ساختاریافته

2. Luthans & yosef
4. Sarracino

1. Mckenzie & Aitken
3. Yamaoka
5. Hodges

خوش بینی وجود دارد؛ بنابراین پژوهشگر قصد دارد ابتدا بژه
طراحی الگوی سرمایه روانشناختی را بر اسژا
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برای جمع آوری و طبقهبندی دان

موجود در نزد گروهی از

مشتری  ،0/22استقالل و کژارآفرینی  ،0/9افژزای

بهژرهوری

کارشناسان و خبرگان است که از طریژق مصژاحبه یژا توزیژع

با استفاده از کارکنان  ،0/21ارزش های مشترک  ،0/22مزیژت

پرسشنامه هژایی (بژاز یژا بسژته پاسژخ) در بژین ایژن افژراد و
بازخورد کنتژرلشژدة پاسژخهژا و نظژرات دریژافتی صژورت

رقابتی  ،0/25ساختار ساده  0/24و انعطژاف پژذیری  0/25در
پرسشنامه تعالی سازمانی محاسبه شده است.

میگیرد .بژدینصژورت کژه بژا  20نفژر از متخصصژین علژم
اخال  ،معارف اسالمی و مذهب مصاحبه و پرس هژای بژاز

روش اجرا و تحلیل دادهه
تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوه

به اشبا نظری رسیده است و نیاز به مصاحبه با افژراد بیشژتر

بستة آماری برای علوم اجتماعی در دو سط آمار توصژیفی

پاسخ انجام گرفت و پس از مصاحبه محقق دریافژت مطالژب
نخواهد بود .الزم به ذکر است بر اسا

نظژر بژورو و گژال

این تعداد نمونه بژرای تحقیقژات آزمایشژی و نیمژهآزمایشژی

2

9

4

و استنباطی انجام شد .در بخ آمار توصیفی مشخصه هژای
آماری مانند میانگین ،انحراف معیار همراه بژا واریژانس و در
بخ

کافی میباشد.

با اسژتفاده از نژرم افژزار

آمار استنباطی نیز در راستای فرضیه هژای پژژوه

کژه

مبتنی بر مقایسه بین گروه آزمای ( آمژوزش الگژوی سژرمایه
ابزار سنجش
پرسشنامة تعالی سازمانی بنیاد كیفیت اروپا  :به عنوان ابزار
1

اندازه گیری در این پژوه
پرسشنامه حاوی دو بخ

روان شناختی اسالمی) و گژروه گژواه بژوده اسژت از تحلیژل
کوواریانس استفاده شده است.

مورد استفاده قژرار گرفژت .ایژن
است .بخ

اول شامل مشخصات

فردی پاسخ دهندگان (ویژگی های دموگرافی ) است و بخ
دوم شامل پرسشنامه تعژالی سژازمانی دارای  45سژؤال بسژته
پاسخ با درجه بندی لیکرت میباشد .این پرسشژنامه برگرفتژه

ی فتهه پژوهش
یافتههای بخش كیفی :طراحی الگو برای سژنج

دیژنداری

امر پیچیدهای است که نیاز به پژوه های بینرشتهای داشژته
و برای به سامان رسیدن آن بایژد دیژنپژوهژان حژوزوی بژه

شده از مدل کیفیت اروپایی یا تعالی سازمانی است که بارهژا

لحاظ مطالعات دروندینی و دینپژوهان دانشگاهی از جهژت
مطالعات بروندینی ،روش مناسب و ویژگیهژای یژ ابژزار

به عمل ،توجه به نیازهژای مشژتری ،اسژتقالل و کژارآفرینی،

سنج

دقیق را ارا ه نمایند .از آنجا که در روش کیفی هدف

افزای بهرهوری با استفاده از کارکنان ،ارزشهژای مشژترک،
مزیت رقابتی ،ساختارهای ساده و انعطافپذیری تشکیل شده

کسب درک عمیق از پدیده مورد بررسژی اسژت و از سژویی

در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و از  2فاکتور ،تعصب

انتخژژاب مشژژارکتکننژژدگان در پژژژوه

کیفژژی بژژا هژژدف

است .برای استاندارد بودن ،معتبر و موثق بودن ،همچنژین بژه

دستیابی به بیشترین اطالعات انجام مژیشژود ،لژذا جامعژة
مژژورد مطالعژة پژژژوه حاضژژر ،صژژاحبنظژژران حژژوزوی و

روایی محتوایی نیاز نداشته اما به دلیل اینکژه پرسشژنامه هژای
مذکور از لحاظ بعضی از واژه ها تعدیل شد تا تناسب بیشتری

دانشگاهی میباشند که خصوصیات اصلی این جامعه آمژاری

علت باال بودن فراوانی کاربرد در خژار و داخژل کشژور بژه

دان

و تجربه آنان درزمینة دینشناسی است .برای شناسژایی

پیدا کند .به عالوه نظرات تعژدادی از

متخصصین هیچ قژانون قژوی و صژریحی وجژود نژدارد و از
راههای مختلف این متخصصین شناسژایی و انتخژاب شژدند.

آنها اصژالحات صژورت گرفژت و بژهایژنترتیژب

هژدف ایژژن گژژروه پژوهشژژی عبژژارت اسژژت از مقایسژژه بژژین

روایژژی صژژوری مژژورد تثییژژد قژژرار گرفژژت .ضژژریب پایژژایی
پرسشنامه تعالی سازمانی  0/21بوده اسژت کژه نشژاندهنژدة

سژژرمایههژژای روانشژژناختی غربژژی بژژا دیژژدگاه روانشژژناختی

با نمونة آماری پژوه

اعضای هیهت علمی در مورد روایی صوری (ظاهری) اخژذ و
بر اسا

پایایی مناسب پرسشنامه است .بهعژالوه آلفژای کرونبژاخ هژر
ی

اسالمی یعنی استفاده از این منابع و بهژرهگیژری از مفژاهیم و
گزارههای دین مبین اسالم در فراهم کژردن توضژی و تبیژین

از مژؤلفههای تعصب بژه عمل  ،0/29تژوجه به نیازهژای

برای مژوضوعات روانشناسی امید ،خودکارآمدی ،تابآوری،

2. Statistical package for social science
4. Inferential statistical

)1. European Foundation for Quality Management (EFQM
3. Descriptive statistical
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خوشبینی و نیز تعمیق و توسعه مباحث روانشناسی با توجه

اشبا نظری جمعبندی و درنهایژت بسژته آمژاده شژده بژرای

بژژه آمژژوزههژژای دینژژی .بژژهمنظژژور تژژدوین بسژژته سژژرمایه

آموزش تهیه گردید .خالصه نتای تحلیلهای صژاحبنظژران

روانشناختی ،اطالعژات حاصژل از مصژاحبه محقژق پژس از

در جدول  1منعکس گردید.

جدول  .1خالصه بسته آموزشی سرمایه روانشناختی غرب با سرمایه روانشناختی اسالمی
سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی اسالمی

غرب
 .1از رحمت خدا مثیو
مثیو
امیدواری

کلمات مترادف سرمایه
روانشناختی از دیدگاه اسالم

نباشید که همانژا از رحمژت خژدا جژز کژافران

نمیباشند (یوسف آیه )27

 .2و ه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید میشود (حجژر
آیه )56

خودباوری

بخشنده بژودن خژدا احسژان
خدا
تفضل خدا نیکی خدا

 .9ناامیدی را بزروترین بال و آسیب میباشد (غررالحکم)

خوشبینی

کرم الهی رحمت الهی

 -1به خداوند گمان نی ببر زیرا خداوند عزوجژل مژیفرمایژد :مژن نژزد
خوشبین مثبت نگر
گمان بنده مؤمن خویشم ،اگر گمان او به من نی باشد مطابق آن گمان با
تفثل خیر توکل
او رفتار میکنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمان بد با او رفتار میکژنم
اعتماد
(محمد بن یعقوب کلینی ،اصول کافی ،2 ،ر )777
 .1و عزت ویژه خدا و رسول او و مؤمنان است را که اولیژاء و دوسژتان اتکا به تواناییهای فردی
خدا نیز (نمونه کو کی) از عزت او را دارند و به او متکی هستند (سژوره بهژژژرهمنژژژدی از نیروهژژژای
فاطر ،آیه .)10

خدادادی

 .2مؤمن عزیز است و ذلیل نخواهد بود،
 .9و رسول و اهل ایمان است (سوره منافقون ،آیه .)2

خوداتکایی توکل به خدا
عزتنفس حرمت خود

تابآوری

صبر
 .1طلب یاری کنید از خدا به صبر کردن در مصا ب (بقره ،آیه )45
 .2ای کسانی که ایمان آوردهاید! مدد جویید به صبر کژردن در مصژا ب و حلم

و
استقامت

بردباری
خواندن نماز در اوقات آن (بقره ،آیه )195
 .9کسانی که ایمان آوردند و سفارش کردند دیگران را به صبر و سژفارش شکیبایی
کردند به شفقت به مردم (بلد ،آیه )17

یافته های بخش كمی :همان گونه که گفته شد تعژداد 60

طریق تحلیل واریانس مورد بررسی قژرار گرفژت .جژدول 2

نفر ( 90نفر گروه آزمای  90 ،نفر گروه کنتژرل) بژهصژورت

نشاندهندة نتیجه تجزیه وتحلیل انجام شده بژه روش تحلیژل

تصادفی انتخژاب شژدند .ابتژدا دو گژروه کنتژرل و آزمژای

واریانس در دو گروه آزمای

و گروه کنترل میباشد.

پرسشنامه تعالی سازمانی را تکمیل کژرده و یافتژههژای آن از
جدول  .2تحلیل كوواریانس نمرات تعالی سازمانی در گروه آزمایش و كنترل
منبع
گروه آزمای
گروه کنترل

متغیر
تعالی
سازمانی

مجموع

درجة

مجذور

مجذورات

آزادی

میانگین

9266/622

1

9266/622

22/461

4520/922

1

4520/922

11/104

F

سطح

مقدار

توان

معنی

اتا

آماری

داری0
/001

0/290

0/996

0/002

0/162

0/905
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همان طور که در جژدول  2دیژده مژی شژود بژرای تعژالی
سژژازمانی ،مقژژدار  Fتژژثثیر متغیژژر مسژژتقل ،معنژژادار اسژژت

موجژژژب بهبژژژود تعژژژالی سژژژازمانی (،P>0/001 ،η= 0/996
 )F= 22/461شد.

بهعبارتدیگر آموزش بسته سرمایه روانشناختی بژه کارکنژان
جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد تعالی سازمانی در مرحلة پیشآزمون
شاخصهای آماری

گروه كنترل

گروه آزمایش

تعصب به عمل

میانگین
19/69

انحراف معیار
2/74

میانگین
19/99

انحراف معیار
2/12

توجه به نیازهای مشتری

20/59

9/24

21/99

9/46

استقالل و کارآفرینی

29/50

4/02

29/50

4/22

بهرهوری با استفاده از کارکنان

12/06

9/25

12/20

9/51

ارزشهای مشترک

26/29

5/22

26

5/91

مزیت رقابتی

19/56

2/40

19/40

9/01

ساختارهای ساده

16/90

2/70

16/90

9/55

انعطافپذیری

12/46

1/22

12/06

1/96

شاخص کل

12/10

9/99

12/42

9/47

متغیرها

افزای

جدول  9نشان میدهد کژه میژانگین نمژرات مؤلفژههژای

میانگین نمرات تعالی سازمانی گروه آزمایشی  M=12/10بود

تعالی سازمانی در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل در

و در گژژروه کنتژژرل ایژژن شژژاخص عژژدد  M=12/42را نشژژان

پی آزمون تفاوت قابل توجهی نداشته اسژت .بژه طژوریکژه

میداد.

جدول  .9میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد تعالی سازمانی در مرحلة پسآزمون
شاخصهای آماری

گروه كنترل

گروه آزمایش

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تعصب به عمل

14/26

2/29

19/76

2/20

توجه به نیازهای مشتری

22/70

4/96

21/29

9/79

استقالل و کارآفرینی

25/90

6/29

22/99

5/41

19/26

5/72

12/49

9/96

ارزشهای مشترک

29/90

5/77

25/99

5/41

مزیت رقابتی

14/26

2/67

19/06

2/29

ساختارهای ساده

17/99

2/79

15/50

9/57

انعطافپذیری

19/70

2/71

11/96

2/10

شاخص کل

19/79

9/77

12/42

9/97

افزای

بهرهوری با استفاده از کارکنان
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جدول  4نشان میدهد کژه میژانگین نمژرات مؤلفژههژای

هدفمند وامیدارند .بر مبنای یافتهها میتژوان نژین اسژتنباط

تعالی سازمانی در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل در

نمود که سرمایة روانشژناختی منبژع درونژی بژرای تژالش و

پسآزمون تفاوت قابل توجهی داشژته اسژت؛ یعنژی میژانگین
نمژژرات تعژژالی سژژازمانی از  M=10/12بژژه  M=19/79تغییژژر

جهتگیری نسژبت بژه دنیژای اطژراف اسژت .هر ژه میژزان
خودکارآمدی ،تاب آوری ،امید و خوشبینی باالتر باشد ،فژرد

یافته ،درحالیکه در گروه کنترل بدون تغیر باقی مانده است.

منبع روانی قابل اتّکا و بادوامتری را برای زنژدگی و حرکژت

بررسی جدولهای  9و  4نشان میدهد که بژین گژروههژا

مژیکنژد .ایژن

در مسیر اهداف زندگی و درون خود احسا

در نمرات ابعاد تعصب به عمل ،توجه بژه نیازهژای مشژتری،

تبیین میتواند پاسخی باشد بژه اینکژه ژرا بعژد از دریافژت

استقالل و کژارآفرینی ،ارزشهژای مشژترک ،مزیژت رقژابتی،

آمژژوزشهژژای مبتنژژی بژژر بسژژتة سژژرمایههژژای روانشژژناختی،

ساختارهای ساده ،انعطافپذیری تفاوت معنیدار وجژود دارد

شاخصهای تعالی سازمانی در میژان کارکنژان افژزای

یافتژه

()P>0/05؛ یعنی تفاوت بین ابعاد تعصب به عمل ،توجژه بژه

است .بدیهی است کارکنانی که بهواسطة دریافت آموزش بژه

نیازهای مشتری ،استقالل و کارآفرینی ،ارزش هژای مشژترک،

داشتههای باارزش خود پی مژیبرنژد ،در بیژن

امیژدواری و

مزیت رقابتی ،سژاختارهای سژاده ،انعطژافپژذیری در گژروه
آزمای و کنترل معنیدار است؛ یعنی آموزش الگوی سژرمایه

خژژوشبینژژی و مرحل ژة بعژژد خودکارآمژژدی و تژژابآوری را
بازتعریف نموده و درنتیجه ضمن ابراز احساسات ارتقاء یافته

روانشناختی اسالمی توانسته است نمرات ابعژاد تعصژب بژه

خود ،در برداشت خوی

از تعالی سازمانی تغییری معنژی دار

عمژژل ،توجژژه بژژه نیازهژژای مشژژتری ،اسژژتقالل و کژژارآفرینی،

از خود بروز میدهند.

ارزشهژژای مشژژترک ،مزیژژت رقژژابتی ،سژژاختارهای سژژاده،
انعطاف پذیری را افزای

دهد .همچنژین بژر اسژا

عالوه بر این در تبیین یافتههای پژوه

میتوان تحژوالت

جژدول

رخ داده در دیدگاه کارکنان شهرداری در قبال تعالی سازمانی را

بهژرهوری

نوعی رشد در معیارهای توانمندسازی قلمداد نمود را که این

با استفاده از کارکنان تفاوت معنیدار وجود ندارد (.)P>0/05

تغییژژر بژژرای آن دسژژته از افژژرادی کژژه آمژژوزش بسژژته سژژرمایه

مشخص میشود که بین گروهها در نمرات افزای

روانشناختی را دریافت ننمودهاند ،دیده نمیشود .ارتقاء سژط
بحث و نتیجهگیر
هژژدف از ایژژن پژژژوه

تهیژژه بسژژته آموزشژژی سژژرمایة

روانشناختی بر اسا ارزش های اسالمی و میزان تثثیر آن بر
تعالی سازمانی بر روی کارکنان شهرداری اصفهان بود .نتژای
نشژژان داد کژژه بژژر اسژژا

تعالی سازمانی میتواند بژه دالیژل مژدیریتی نیژز روی دهژد و
درعینحال از طریق توانمندسازی نیروی انسانی نیز این ارتقژاء
به وقو میپیوندد؛ بنابراین در پیادهسازی آمژوزشهژای حژین
خدمت کارکنان این مسهله میتواند مورد توجه قرار گیرد.

آراء صژژاحبنظژژران حژژوزوی و

همچنین یافتهها حاکی از این اسژت کژه میژانگین تمژامی

دانشگاهی تاب آوری ،امیدواری ،خوش بینی و خودکارآمژدی

مؤلفههای تعالی سازمانی پس از دریافت آموزش بژهصژورت

به عنوان مؤلفه های بسته سرمایه روان شناختی قابلیت تطبیق با
ارزشهای اسالمی را دارند .نظرات متخصصژینی کژه اعضژاء

یافتژهانژد .ایژن تغییژر بیژانگر تثثیرگژذاری

همه جانبه خودکارآمدی ،تاب آوری ،امیژد و خژوشبینژی بژر

پانل دلفی را تشکیل میدادند در مقایسه با دیدگاه نظریههژای

مؤلفههای تعالی سازمانی یعنی تعصژب بژه عمژل ،توجژه بژه

روانشناسی غرب تجزیه وتحلیل گردید و نهایتژاً بژه صژورت

نیازهای مشتری ،استقالل و کارآفرینی ،افزای بهژره وری بژا
استفاده از کارکنان ،ارزشهای مشترک ،مزیت رقابتی ،ساختار

شامل امید ،تژاب آوری ،صژبر ،خژوشبینژی ،اعتمادبژه نفژس،
خودباوری و خودکارآمدی ،سب زندگی بودند.

ساده و انعطافپذیری تلقی میشود .در تبیین ایژن یافتژه الزم
است به این نکته توجه شود که هر کدام از ایژن مؤلفژههژا از

امید ،خوش بینی ،خودکارآمدی و تژاب آوری هژار بعژد

طریق سلسلهای از روابا علی و معلولی در تمژامی شژهونات

سرفصلهای دوره آموزشی تدوین گردیژد .ایژن سرفصژلهژا

معنیداری افزای

سازمان به یکدیگر وابستهاند.

قابل اجمژا و مهژم سژرمایة روانشژناختی اسژت .همچنژین

ی

ظرفیت های روانشناختی ،منبعی درونروانی و غنی را شژکل
میدهند که مانند سرمایهای بیپایان افراد را به کژار و تژالش

می توان پیشنهاد کرد در تمامی سازمانها و ارگانهای دولتژی

درمجمو با توجه بژه نقژ

پراهمیژت تعژالی سژازمانی،
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بسته آموزشی روانشناختی بر مبنای آموزههای اسالمی بژا در

عزیزی ابرقویی ،م ( )1929بررسی اثر معنویت درمژانی بژر میژزان
امید و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه اصژفهان .پایژاننامژه

پیشنهاد میگردد آمژوزههژای دینژی و مژذهبی در رأ امژور
مدیریتی و آموزشهای مدیریتی هر سازمانی قرار گیرند.

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده علوم تربیتژی و
روانشناسی ،دانشگاه اصفهان

نظر گرفتن شرایا کاری کارکنژان بکژار گرفتژه شژود .ضژمناً

ازجمله محدودیت های این مطالعژه مژیتژوان بژه نکژات
اشاره نمود که این پژوه

صرفاً در میان کارکنان شژهرداری

اصفهان اجرا شده است؛ بنابراین انجام این پژوه

در سژایر

سازمان ها و اقشژار متخصصژین بژه عنژوان دریافژتکننژدگان
آموزش بسته روانشناختی ضروری به نظر مژیرسژد .ضژمن
آنکه در این پژوه

تثثیر بسته سرمایههای روانشژناختی بژر

تعالی سازمانی بررسی شده و بررسی سایر کارکردهژای ایژن

گلپرور ،م ،احدی ،ح ،جوادیان ،ز ( ،)1991رابطة سرمایه معنژوی
با بهزیستی روانشناختی و معنوی .فصلنامة اخال در علژوم و
فناوری .سال هفتم21-41 :4 ،
مرعشیان ،ف و نادری ،ف ( )1992رابطة فرهنگ سازمانی ،هژوش
هیجژژانی و سژژرمایة روانشژژناختی بژژا خودکارآمژژدی شژژغلی و
کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و بژر خوزسژتان.

دان

و پژوه

در روانشناسی کاربردی ،سال هژاردهم:9 ،
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بسته آموزشی در مطالعات بعدی شایان توجه به نظر میرسد.

نجاری ،ر ،داناییفرد ،ح ،حضوری ،م ،صالحی )1991( ،بررسژی

من بع

و تبیین نقژ سژرمایه روانشژناختی در پیامژدهای سژازمانی.
فصلنامة مدیریت سازمانهای دولتی .سال اول24-96 :2 ،
هاشمی نصرتآباد ،ت ،باباپور خیرالدین ، ،بهادری خسروشاهی،
( )1991نق سرمایة روانشناختی در بهزیسژتی روانژی بژا
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