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چکیده
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شناختی و سـرمایه اجتمـاعی را   حاضر رابطه بین سبک زندگی اسالمی، سرمایه روان
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مقدمه
اهمیتـى ملـت یـک وسـازمان یـک موفقیـت درانسـانى که سرمایهنیستتردیدى
ومنسـجم کهاستبرخورداراولویت باالترىازسرمایه زمانىاینولى،دارداستراتژیک

بـه متقابلاعتمادوتعاونهمکارى،سایه همبستگى،دریکپارچگىاینوشودیکپارچه
ایـن ومبـدل اجتمـاعى سرمایهبهسرمایه انسانىکهاستصورتایندر.آیدیموجود

حتىانسانىهاىسرمایهصورت،ایندر غیر؛شودمیافزایىهمموجباجتماعىسرمایه
افزایـی همایجاد،قول رابینزبه،نکنندفراروشوندماندگارکشوردریاوسازماندراگر

هاي پژوهش فنـاوري  ). اهمیت این نوع سرمایه در سازمان1389(حسینی،کنند منفى می
انجـام که مسئولیتهستندهاییسازمانفناوري،وپژوهشهاي. سازماناستدوچندان 

دیگر یاوصنایعدولت،براينوآوريفناوري وبامرتبطخدماتارائهوتوسعه،پژوهش
و نـد ها از نـوع دانشـی بود  سازمانکارکنان این نوع،بنابراین؛عهده دارندبررامشتریان

هـا،  ، سرمایه اصلی این نـوع سـازمان  همچنیناي و تیمی دارند. هاي پروژهفعالیتبیشتر 
بـه دلیـل اینکـه خـالق،     هـا  ایـن نـوع سـازمان   منـابع انسـانی   و اسـت انسـانى  سرمایه

س و پـذیر، داراي اعتمـاد بـه نفـ    خودانگیخته، سیار، یادگیرنده، مستقل، متفکر، انعطـاف 
).1387(زاهدي و زارع، ها فرق دارندگرا هستند با منابع انسانی سایر سازماندرون

هـاي  مشارکت، اعتماد، تعامالت اجتمـاعی، شـبکه  چونمباحث کار تیمی و گروهی
و کنندها نقشی کلیدي ایفا میاجتماعی، مدیریت دانش و... در موفقیت این نوع سازمان

از قبیـل توسـعه سـازمان    ،یندهاي جدیـد مـدیریتی  اري از فرتحقق این موارد و بسیانیز
سازمانی و... وجـود و  سازمانی و برونیادگیرنده، توسعه فناوري، رضایت مشتریان درون

طلبد.توسعه سرمایه اجتماعی را می
زیـر  اگر سازمانی از سطح باالیی از سـرمایه اجتمـاعی برخـوردار باشـد، از مزایـاي      

:گرددمند میبهره
ویج فعالیت گروهی، رشد اعتماد در سازمان، تسهیل در روند انتقـال اطالعـات و   تر

گروهی و روابط مبتنی بـر  پذیري با توجه به اجراي کارسهیم شدن در ایجاد آن، ریسک
ها به علت سطح بـاالي اعتمـاد و روح   اعتماد، افزایش خالقیت و نوآوري، کاهش هزینه

نان، حفظ دانش سـازمانی ارزشـمند، انسـجام    همکاري، کاهش میزان ترك خدمت کارک
).1392عملی بیشتر به علت ثبات سازمانی و... (آیباغی اصفهانی، 
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هاي بعد از انقـالب  که سرمایه اجتماعی ایران طی سالدهد نتایج تحقیقات نشان می
توان این نوع سـرمایه را ایجـاد   اما چگونه می؛ )1385،دینی ترکمانی(کاهش یافته است

اجتمـاعی وفرهنگیوضعیتازناشیسازمانهراجتماعیسرمایهچون ؟ کردویت و تق
سـازمان آناجتمـاعی وفرهنگـی مهم وضعیتهايشاخصازیکیواستسازمانآن

تـرویج سـبک زنـدگی اسـالمی     ،هـاي توسـعه آن  رسد که یکـی از راه به نظر میاست،
م وجود عواملی چند اسـت کـه   بدیهی است که تکوین سرمایه اجتماعی مستلزباشد. می

رسد که دین بـه عنـوان ارزشـی    ن عوامل دین و فرهنگ دینی است. به نظر میآیکی از 
سـاز و  ...بخشـی و بخشـی، انسـجام  بخشـی، حیـات  متعالی با کارکردهایی چون انضباط

هـاي  گیرد و پایـه نها سرمایه اجتماعی شکل میآشود که در قالب کارهایی را موجب می
شود. سعه فراهم میتحکیم تو
فرديازاعمفرد،زندگیمختلفهايحوزهدرزندگیروشوشیوهزندگی،سبک

هـاي  هـا، شـیوه  هـا، ارزش اي از طرز تلقیهاي زندگی مجموعهسبک.استاجتماعییا
مجموعـه  ،در بیشـتر مواقـع  گیـرد. ها در هر چیـزي را در برمـی  ها و سلیقهرفتار، حالت

شوند.  جا جمع و افراد در یک سبک زندگی مشترك میر یکعناصر سبک زندگی د
شدت در جامعه ما مغفول ه این بحث از جمله مباحث مهمی است که ب،با این حال

ولی مقام معظم رهبري در سفر خود به خراسان شمالی به جـاي خـالی ایـن    ،مانده بود
دگی بشر دانستند.آن را تمام ارکان زنةبحث در مباحث اسالمی اشاره کردند و گستر

بیـان ایـن نکتـه الزم اسـت کـه بسـیاري از       ،در بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق
رفتارها در جامعه ایرانی و اسالمی ما در زندگی فـردي و اجتمـاعی افـراد، مسـتقیم یـا      

شـود و  و اغلب با آن نیز ارزیابی میاست ها و باورهاي دینی متأثر از آموزه،غیرمستقیم
اینکه اسالم مبناي مناسبات اجتماعی قرار گرفته است و تمام جهات زنـدگی  با توجه به 
تواند راهگشاي ارائه یک برنامـه بـراي   گیرد، این مطالعه و مطالعات بعدي میرا دربرمی

شناختی و اجتماعی افراد با توجه به تقویت سبک زنـدگی اسـالمی   سرمایه روانيارتقا
باشد.

امـا  ،شناختی انجام گرفتـه ره سرمایه اجتماعی و روانهاي زیادي درباتاکنون پژوهش
ها با رویکرد اسالمی پرداخته اسـت.  کمتر پژوهشی به چگونگی توسعه این نوع سرمایه

سـبک زنـدگی   تعـاملی مـدل ارائـه بـه موجودهايخألپرکردنهدفپژوهش حاضر با
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پیشـین مطالعـات بهنگاهی جامعوپردازدشناختی میاسالمی، سرمایه اجتماعی و روان
مـدل  یـک قالـب درفـوق هايمقولهچندسویهارتباطحاضردر پژوهش،همچنین؛دارد
ایـن دانشـی کارکنـان وفنـاوري وپـژوهش هـاي براي سـازمان خاصصورته بعلّی

هـدف ،بنـابراین ؛دانسـت نکتـه دوایندرراپژوهشنوآوريتوانمیکهستهاسازمان
سـرمایه اجتمـاعی و   ثیر سـبک زنـدگی اسـالمی بـر    أتمیزانبررسی«پژوهش این اصلی
.است»نفتصنعتپژوهشگاهشناختی کارکنانروان

سرمایه اجتماعی
هـا و اعتمـاد   ها، هنجارها، شـبکه ها، ارزشبه روابط، نگرشسرمایه اجتماعیمفهوم

کنـد. سـرمایه   ها یا بین آنان را تسهیل مـی روهشود که همیاري در گاجتماعی مربوط می
شـود و  ها موجب نزدیکی آنان به یکـدیگر مـی  اجتماعی در پرتو ارتباطات متقابل انسان

واعتمـاد بـر مبتنـی روابـط قـوي، هـاي . شـبکه کندهمکاري متقابل افراد را تسهیل می
).2005و همکاران،1(هافمنسازدمیآشکاراجتماعاتدررامشارکت

وبـالقوه منـابع جمـع «رااجتمـاعی سـرمایه 2گوشالو ناهاپیتسازمانی،از دیدگاه
»اجتمـاعی واحـد یـک یـا فـرد یـک روابطهشبکراهازدسترس،قابلموجود وبالفعل
.)2009، 3(تامپسونکنندمیتعریف

رااجتماعیسرمایهمختلفهايجنبهسازمانیرویکردبا)،1998گوشال (وناهاپیت
ساختاري.وايرابطهدهند: شناختی،جاي میطبقهسهرد

،داردافـراد بـین هـاي تماسکلیالگويبهاشارهاجتماعی،ساختاري سرمایهعنصر
عبـارت عنصراینهايجنبهترینمهمدارید.دسترسیو چگونهکسانیچهبهشمایعنی
.مناسبمانسازواي،پیکربندي شبکهافراد،بینايشبکهروابط:ازاست

وتفسـیرها ،تعبیرهـا مظـاهر، ةکننـد فـراهم کـه داردمنـابعی بهشناختی اشارهعنصر
:ازعبارتنـد بعـد ایـن هايجنبهترینمهم.هاستگروهبیندرمشتركمعانیهايسیستم

.مشتركحکایاتنیز ومشتركکدهايوزبان

دلیـل بهیکدیگرباافرادکهاستشخصیروابطنوعینندهکتوصیفايرابطهعنصر

1. Hoffman, J.

2. Nahapiet, J. & Ghoshal, S.

3. Thompson, D.
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: ازعبارتنـد اجتمـاعی سرمایهازبعدایننبهجترینمهم.کنندمیبرقرارتعامالتشانسابقه
.)2008و همکاران، 1(رودزهویتانتظارات،والزاماتهنجارها،اعتماد،

شناختیسرمایه روان
هـا و  اريهاي انسان (به جاي پـرداختن بـه ناهنجـ   با توجه به استعدادها و توانمندي

شناسان قرار گرا مورد توجه روانشناسی مثبتهاي اخیر رویکرد روانها) در سالاختالل
داند کـه  هایی میها و شیوهگرفته است. این رویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه

رو، عواملی که سبب سـازگاري هـر   بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این
هاي مورد پژوهش ترین سازهآدمی با نیازها و تهدیدهاي زندگی شوند، بنیاديچه بیشتر

).  2013و همکاران، 2(الرسونهستنداین رویکرد 
متعهـد  هايشناختی با مشخصهاي مثبت روانتوسعهحالتشناختی یک سرمایه روان

/د به نفساعتما(برانگیزشدن و انجام تالش الزم براي موفقیت در کارها وظایف چالش
؛ بینـی) (خـوش هـاي حـال و آینـده   موفقیـت ةاستناد مثبت دربارداشتن ؛خودکارآمدي)

پایداري در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف براي دسـتیابی بـه   
ها و مشکالت براي دسـتیابی بـه   ه با سختیهو پایداري هنگام مواج(امیدواري) موفقیت
لوتانز و همکـارانش در توسـعه   ). 2001و همکاران،3(لوتانز) است آوريتاب(موفقیت

گرا را یـک  شناختی مثبتها، سرمایه روانگرا در سازمانارچوب رفتار سازمانی مثبتهچ
شـناختی  سـرمایه روان انـد. هـا مطـرح کـرده   عامل ترکیبی و منبع مزیت رقابتی سـازمان 

کـه عبارتنـد از: امیـدواري،    ت اسـ شناختی تشـکیل شـده   گرا، از چهار متغیر روانمثبت
.آوريبینی و تابخودکارآمدي، خوش

سبک زندگی اسالمی
ــدگی ــبک زن ــه4س ــعقااي ازمجموع ــرحد،ی ــهط ــا و نمون ــاه ــادتيه ــار، یع رفت

اسـت کـه نـوع خـاص     یشخصـ ایـ یاجتماعطیشرانییتبيهاوهیها و شوهوسيهو

1. Rhodes, J.

2. Larson, M.

3. Luthans, F.

4. lifestyle
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هینظر،یسبک زندگاصطالح).2003و همکاران، 1نویکند (فاچیمنییواکنش فرد را تع
رود و بازتـاب  یمردم به کار میاشاره به روش زندگياوقات براشتریاست که بیعیشا

راه از یهاسـت. سـبک زنـدگ   تیـ طرز برخـورد و فعال ،یاجتماعيهادامنه کامل ارزش
شـناخته  يهـا شـاخص نـه یشود (همان) و در زمیآموخته مدیگران روابط متقابل فرد با 

ـ اوقـات فراغـت، خـواب و ب   ،یکیزیفيهاتیتوان به فعالیمیبک زندگشده س ،يداری
اشـاره کـرد   رهیو غهیو آرامش، تغدیمنیات،یمعنو،یروابط خانوادگ،یروابط اجتماع

).  2002، 2تزیشوند (هوروویافراد محسوب میاز زندگیکه هر کدام به منزله شاهراه
بـه  یابیدسـت يسالم را تـالش بـرا  یندگ)، سبک ز1998(3بهداشتیجهانسازمان

ـ با توجه به اکرده است.فیتوصیو اجتماعیروان،یحالت رفاه کامل جسم مسـئله  نی
را یتمـام جهـات زنـدگ   4یاسـالم یاست و سبک زندگیاسالمياکه جامعه ما جامعه

یشـود. سـبک زنـدگ   یپرداخته میاسالمیپژوهش به سبک زندگنیدر ارد،یگیدربرم
الزم را بـه دسـت   تیـ اسـتخراج و جامع ات،یو روااتیآدگاهیاز دلیبه تفص،یاسالم

و همکـارانش) را  5(آدلـر یشـناخت و روانیاسالمدگاهیدنیبيهاآورده است و تفاوت
یاسـالم یدر مفهوم سبک زنـدگ ينوآورنیتر). مهم1390،یانیآشکار کرده است (کاو

یاسـالم ی. سـبک زنـدگ  شودمیاسالم نگاه تیو کلیاسالميهااست که به آموزهنیا
يهـا هیا از زاوالملل، امنیدر سطح بیعلوم انسانبیشتردر که شناخته شده است یعنوان

يهـا سبکگریبا دیاز جهت،یاسالمی. سبک زندگشودمینگاه و مطالعه دانبيمتعدد
متفاوت است.یزندگ

مطرح یبحث زندگزیو... نیاسشنو روانیعلوم پزشکت،یریمد،یشناسدر جامعه
ها و عواطـف  پردازند و با شناختیخاص مين قلمروها فقط به رفتاریدر اولیاست، 

افـراد و  یبا تمام زنـدگ یاسالمیسبک زندگکهدرحالی؛کنندیبرقرار نممیارتباط مستق
عمـق عواطـف و   یدر سـبک زنـدگ  ). 1390(کجباف و همکاران،ابعاد آن مرتبط است

شـوند  میفرد سنجش يبلکه رفتارها،شودینمدهیسنجيفرد و اعتقادات ويهانگرش
از شـناخت و  ییهـا حـداقل دیـ داشـته باشـد، با  یاسالميکه بخواهد مبنايهر رفتارو

1. Fuchino, Y.

2. Horowitz, A. V.

3. WHO (World Health Organization)

4. islamic lifestyle

5. Adler, P.S.



37شناختی در پرتو سبک زندگی اسالمیسرمایه اجتماعی و سرمایه روانتوسعه 

از آن جهـت کـه   ،یالماسـ یرا پشتوانه خود قـرار دهـد. سـبک زنـدگ    یعواطف اسالم
از عوامل مـؤثر در  یکیها باشد. شناختارتباط با عواطف و یتواند بیاست، نمیاسالم

چیهایبه صورت همه یاسالمیآن است که اسالم و سبک زندگیاسالمیسبک زندگ
،یانیـ متوسط و باال دارد (کاون،ییاست که مراتب پایبزرگوستاریو به صورت پیستن

1390.(
سبک و یک اندهاي اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک زندگی شدهبه نوعی گروه

گیري فرهنگ مردم رابطه نزدیک دهند. سبکی شدن زندگی با شکلخاص را تشکیل می
ـ    میمثالً،دارد ه توان شناخت الزم از افراد جامعه را از سبک زنـدگی افـراد آن جامعـه ب

دست آورد.
و آدلرکرد.زندگی اشارهسبکبه درختتوانمیاسالمی،زندگیسبکمعرفیبراي
تشـبیه  درخـت یکبهآثارشوپیامدهاتاگیريشکلازرافردهریزندگسبکپیروانش

راآنگیـري شکلکهاستزندگیسبکهايریشههماندرختاینهاياند. ریشهکرده
و اعتقادات(شاملافرادکلیهاينگرشواعتقاداتدربارةدرختاینساقه.کندبیان می
درخـت، ایـن يهـا سرشـاخه وهاخهاست. شاغیره)ورفتاريآمادگیحتیوعواطف

هاست.سرشاخهوهاشاخههمانواقعیزندگیِسبکدرحقیقت،؛هستندوظایف زندگی
مطـرح اجتمـاعی وخـانوادگی فـردي، سطحسهدرها)(سرشاخهزندگی اسالمیسبک

واسـتخراج روایات،وآیاتدیدگاهازبه تفصیلاسالمی،زندگیسبکشود. درختمی
شـناختی روانواسـالمی دیدگاهبینهايو تفاوتاستآوردهدستبهرامالزجامعیت

). کاویـانی در  1390(کجبـاف و همکـاران،  اسـت کـرده آشـکار راپیـروانش) و(آدلـر 
،ايلفـه ؤمدهمقیاسـی  آنبرايواسالمی پرداختهزندگیسبکبهجامعطوربهپژوهشی

وباورهـا وامنیتیدفاعیعلم،وتفکر،عباديسالمت،خانواده،اخالق،اجتماعی،شامل
دیگران،باارتباطدرفردکهدارداشارهوظایفیبهاجتماعیمؤلفه؛استکردهارائهعقاید
رفتارهـاي وصـفات بـه اخـالق ،دهـد مـی انجـام خودايهستهخانوادهوخودازفراتر
تركباوشودنمیمردهشاوقانونیووظیفه رسمیکهشودمیگفتهفردازايشدهیدرون

، فردروابطورفتارهابهاز خانوادهکنند. منظورنمیتشویقیامؤاخذهراکسیآنانجامیا
فرزنـدان.  وزن، شوهریعنی؛دارداشارهاست،ايهستهدهاخانویکعضوکهبدان جهت

لفهمؤ.کنندمینقشایفايفردروانیوجسمیسالمتدرکهاستاموريشاملسالمت
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نشـان مـوال وعبـد عنوانبهراخداوندوفردبینرابطهکهدارداشارهوظایفیبهعبادي
کهرفتارهاییو...وقرآنتالوتروزه،نماز،مثلمشخصعباداتازاستو اعمدهدمی

ودهـد. تفکـر  مـی انجامراآنخداوندازاطاعتنیتبهفرداماندارند،نامعبادترسماً
بـراي تالشفرد،درموجودهايشناختازاعماشاره دارد،فردشناختیایفوظبهعلم

ـدفاعیاست. مؤلفهقائلتفکروعلمفرد برايکهجایگاهیوخودهايشناختافزایش
جامعـه وافـراد امنیـت بـا یا اجتمـاعی فرديصورتبهکهدارداشارهوظایفیبهامنیتی
خداشناسـی شـناختی، انسانشناسی،هستیمفاهیمشاملنیزعقایدوباورهادارد.ارتباط

حضـور اوو شـناختی عـاطفی زیرینهايالیهدر،شدهدرونیفرددرکهدارداشاره...و
(کاویـانی، دارندرفتارهادرايکنندهتعییننقشناخودآگاه،یاخودآگاهصورتبهودارند
1390.(

سبک زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی
شناسان نقش دین را در افزایش ابعـاد  جامعهبسیاري ازتوان گفت که می،وعدر مجم

ثیر کارکردهـاي اجتمـاعی دیـن بـر سـرمایه      أدانند. تـ مختلف سرمایه اجتماعی، مهم می
.)1391(علینی،نشان داده شده است1نموداراجتماعی در 
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ـ    از آنجا  لیف فنـون، اتحـاد و   أکه اصول اولیه استراتژي اسالم بـر صـلح و تفـاهم، ت
فهمیم میرو، ؛ از ایناحترام متقابل و همبستگی بین افراد گذاشته شده است،یکپارچگی

هاي اسالم در پایبندي سفارش آموزهکه اسالم سرمایه اجتماعی را اصل قرار داده است.
داري موجب افزایش اعتماد عمومی در سطح گسترده وها، وفاي به عهد و امانتبه پیمان

شود که این خود شـرط اساسـی در جهـت    گسترش روابط سالم و سازنده بین افراد می
با لحاظ ابعاد اعتقادي، اخالقی و شریعتی که از متن قـرآن  .استتحقق سرمایه اجتماعی 
جـنس سـرمایه   هـاي اسـالمی از  کنیم کـه آمـوزه  آید مالحظه میو احادیث به دست می

هـاي اجتمـاعی و   فعالیـت ،حضور افراد در مراکز مذهبیراهاز هماجتماعی است. دین 
توانـد  من به ابعاد و عناصر دیـن مـی  ؤاهمیت فرد مراهاز همتحکیم روابط اجتماعی و

تعـاون  حس اعتماد، پیوند، هویت مشترك، همبستگی اجتمـاعی و روحیـه همکـاري و   
اد کند که عناصر فوق از مظاهر و پیامـدهاي سـرمایه اجتمـاعی    اجتماعی را در افراد ایج

).1391باشد (علینی، می
ی یهـا لفه به نـوعی در گـروه  ؤهاي سرمایه اجتماعی است. این ملفهؤاعتماد یکی از م

تـر اسـت. ریشـه    افزون،فرهنگی و دینی ارتباط دارند،نهادهاي آموزشیاکه به نحوي ب
با اعتقـادات و  نیزهاي دینی و ادسازي وجود دارد که با آموزههاي اعتملفهؤاین امر در م

لفـه صـداقت، امانتـداري،    ؤهاي این مباورهاي عمومی در ارتباطی نزدیک هستند. نمونه
ترجیح امـور معنـوي بـه    به عهد، سالمت روحی و روانی، خیرخواهی به دیگران،فايو

-موجب اعتماد به افراد واجد آنهـا مـی  ها از نظر افراد جامعه لفهؤ. این ماستمادي و... 

).1387،شود (شریفی
سرمایه اجتماعی ،هاي اسالمی باشدپس افرادي که سبک زندگی آنها مبتنی بر آموزه

:کردتوان این چنین تدوین را مییکفرضیه ،بیشتري خواهند داشت. بنابراین
ی در کارکنان دارد.سبک زندگی اسالمی رابطه مستقیم و معناداري با سرمایه اجتماع

شناختیسبک زندگی اسالمی و سرمایه روان
توان تالش در جهت یافتن یک امر قدسی، ایجاد معنـا و  معنویت را می،طور کلیه ب

؛هـاي درونـی و بیرونـی دانسـت    مفهوم، باور قوي در جهت کمک به دیگران و انگیـزه 
شـناختی انتظـار   رمایه رواندرحقیقت با پذیرفتن سازه معنویت به عنوان سازه بـالقوه سـ  

شـناختی بـازي   رود چنین ابعادي بیانگر نقشی باشـد کـه معنویـت در سـرمایه روان    می
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).1391(لوتانز،کندمی
شـناختی، بیشـتر از آنکـه شـغل خـود را تنهـا یـک قـرارداد         سـرمایه روان بايافراد

یگـران درك  آن را به عنوان راهـی بـراي یـاري رسـاندن بـه د     ،استخدامی مرسوم بدانند
هاي هاي بیرونی براي برآورده شدن انتظاراتشان به انگیزهکنند و حتی با وجود انگیزهمی

شـناختی معنـوي،   به عبارت دیگر، افراد با سرمایه روان؛دهنددرونی اهمیت بیشتري می
حتی در صورت فقدان سیستم پاداش بیرونی، رفتار شهروندي بـاالیی را فراتـر از آنچـه    

دهند و عملکرد و پیامـدهاي نگرشـی مطلـوب و    از خود بروز می،شودیده میوظیفه نام
.)همانسازند (ارزشمندي را پدیدار می

،گرا از موضوعاتی است که بخش وسیعی از متـون دینـی  شناسی مثبتموضوع روان
توان برخی را بـه  ه میکاعم از آیات قرآن و احادیث معصومان(ع) به آن اختصاص دارد

کرد:دي بدین شرح اشاره صورت مور
هاي جدي و نسبتاً دشوار، به مراتب آنها را بیش از قرار گرفتن جوانان در موقعیتـ 

کنـد. هـیچ تمرینـی مفیـدتر از     به مرزهاي اعتماد به نفس نزدیـک مـی  ،گریز از موقعیت
).345ص، 1376موسوي الري، (تالش براي غلبه بر مشکالت نیست

ها، راه رسیدن به موفقیـت را  اندوزي از شکستل با تجربهانسان باید در میدان عمـ 
هرگاه سختی چیـزي باعـث بـیم و هراسـت شـد، در      «فرماید:میی(ع)امام عل.بیازماید

» ها مشکل بر تو آسان خواهد شـد تیمقابل آن سخت و مقاوم شو که با تن دادن به سخ
.)164، ص 3ج، 1380انصاري شوشتري، (

عـالی کـه تـوان ایسـتادگی در برابـر امـواج سـهمگین        یرسیدن به اعتماد به نفسـ ـ 
بـه خداونـد   توکـل مشکالت را در انسان افزایش دهد، در گرو تکیه بر عنصـر ایمـان و  

کند که دیگر تنها نیسـت،  انسان احساس می،مذهبیاست. در سایه توکل و ایمان عمیق
ــی    ــود م ــار خ ــدا را در کن ــه خ ــه همیش ــدبلک ــر.بین ــاس ب ــن اس ــی ،ای ــام عل )ع(ام

» ناپـذیرتر اسـت  وح شخص باایمان از سـنگ خـارا شکسـت   ر«فرماید:میمؤمنرهدربا
.)325البالغه، قصار نهج(

وگـذارده اسـت  امانـت  ابله با مشکالت را در وجـود بشـر بـه   قدرت مق، خداوندـ 
مـا  بهدینپیشوایان. هاستاندوزي از ناکامی، استفاده از این نیروي عظیم و تجربهترمهم

ــه ــخت آموخت ــه در س ــد ک ــرد    ان ــرار ک ــکالت ف ــد از مش ــدگی نبای ــرایط زن ــرین ش ت
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هرگاه سختی به اوج و نهایت «فرماید:می)ع(امیدواري را از دست داد. امام علیروحو
، 4ج، 1380انصاري شوشتري، (»باید امید گشایش و پیروزي داشتهم خود رسید، باز 

.)319ص
است؛ بسیاري از آیاتش مـژده بـه   امیدفزا و سرشار ازاقرآن کریم تمام آیاتش روحـ 

روردگار، حضـور در بارگـاه قـدس    هاي جاودانه بهشتی، امید به رحمت پبهشت، نعمت
با این ویژگی، آیات مژده و امیدش بر آیـات خـوف و انـذار    قرآن کریم. الهی و... است
ندین جلد کتاب مسـتقل  شرح و تفصیل آن نیاز به نوشتن چ،بیانرو، از اینبرتري دارد؛ 

آیـه  ، سـوره زمـر  53آیه : کنیمرا در این فرصت بیان میآیهعنوان نمونه چنداما به،دارد
107آیه ، سوره شوري22آیه ، سوره جاثیه30آیه ، سوره احزاب47آیه ، سوره بقره25

.سوره کهف
آوري، امیـد،  کیـد زیـادي روي تـاب   أشود در منابع فقهی تگونه که مالحظه میهمان

ویـژه در سـیره و روش پیـامبر    هاي اسـالم، بـه  که آموزهچنانبینی و... شده است. خوش
بینی و احترام متقابـل آنـان   ها، خوشسازد، مبناي روابط اجتماعی انساناسالم آشکار می

اعتمـاد و احتـرام بـه    ،بینـی آید که در سایه خوشرمیاز این احادیث به روشنی ب.است
،آرامـش ،اطمینـان ،توان به فضایی آکنده از امیـد ویژه خدمتگزاران جامعه میدیگران؛ به

.تفاهم و همگرایی دست یافت

رو شدن با شرایط سـخت و دشـوار   هثیر مثبت معنویت را روبأشاید بتوان بارزترین ت
ـ      آوري در سـرمایه  لفـه تـاب  ؤثیر مثبـت معنویـت بـر م   أدانست کـه ایـن نکتـه بیـانگر ت

معنویت داراي پیامدهاي مثبت دیگـري از جملـه توسـعه    ،همچنینست؛ شناختی اروان
استشناختی و سالمت جسمانی و... روابط رفتارهاي اجتماعی مطلوب، بهزیستی روان

).2001، و همکاران(لوتانز
سـرمایه  اسـت، هـاي اسـالمی   زهپس افرادي که سبک زنـدگی آنهـا مبتنـی بـر آمـو     

توان ایـن چنـین تـدوین    را میدوفرضیه ،شناختی بیشتري خواهند داشت. بنابراینروان
:کرد

شـناختی در کارکنـان   مستقیم و معناداري با سرمایه روانسبک زندگی اسالمی رابطه
دارد.
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اجتماعیو سرمایهشناختیسرمایه روان
واجتمـاعی انسـانی، (سـرمایه واقعـی خودازکتحرشناختی،روانسرمایهواقعدر
ازحاصـل افزایـی هـم ،واقـع کنـد. در مـی شناسـایی راممکـن خـود شناختی) بـه روان

امـروزي، هـاي سـازمان درشـناختی روانواجتمـاعی انسـانی، سـرمایه سـازي یکپارچه
خـود بـه یشناختروانسرمایها بتواندمیکهدهدمیتشکیلراانسانواقعیهايقابلیت
آوريتـاب حفظوایجادجهتالزمهايییداراازبسیاريمثال،؛ برايیابدسوقممکن

دانـش، ماننـد انسـانی سـرمایه ناپذیرجداییعناصرحقیقتدرها،یسختبارویاروییاز
آوريتابنیازپیشعنوانبهکههاییدارایی،همچنیناست،تجاربوهاقابلیتمهارت،

هـاي شـبکه وروابـط ماننـد اجتمـاعی سـرمایه حیـاتی عناصرهماند،شونمیمحسوب
ترغیـب منـابع ومـؤثر الگوهـاي حضـور ازنیـز خودکارآمديتوسعه.هستنداجتماعی
).2001،و همکاران(لوتانزاستگردیدهحاصلمثبتبازخوردبااجتماعی

رابطـه جتمـاعی ابـا سـرمایه  شناختیروانسرمایهکه دادنشانآولیو در تحقیق خود
سرمایهبراجتماعیکه سرمایهه استدادنشانکوپرتبیینیدیدگاهتغییربااما دارد،مثبت
وفـرد انزوايبهاجتماعیسرمایهبودنضعیففقدان یاپسدارد. اولویتشناختیروان

شودمنتهی میشناختیروانسرمایهتضعیفبهنهایتدروشودمیمنفی منتهیفردگرایی
).1391خسروشاهی و همکاران،هادري(ب

توانـایی برخوردارنـد، شـناختی بـاالیی  روانسـرمایه ازکـه افـرادي ،دیگرسوياز
راافرادآنچه،بنابراین؛هستنددارارابیشتريهاي اجتماعیمشارکتوگروهیتعامالت

سـرمایه ،گرددتعامالت میشدنبیشتروتداوم،تکرارباعثودهدمییکدیگر پیوندبه
تعـامالت باالتر،شناختیروانداراي سرمایهافرادکه رسدمینظراست. بهشناختیروان

).همان(شوندمیمندهبهربهترياجتماعیزندگیازورندبیشتري داومداوماجتماعی
ـ مثبـت رابطـه امیـدواري، کـه دادنشـان پژوهشدیگریافته سـرمایه بـا دارياو معن
.یابـد مـی افـزایش نیـز اجتمـاعی سرمایهامیدواري میزانافزایشبانییع،دارداجتماعی

کـه افـرادي گروهـی هـاي انجمـن ورسـمی هـاي اجتمـاعی  شبکهدرعضویتاحتمال
برقراري ارتبـاط تواناییاستممکنباشد ومیبیشتر،دارندزندگیدرامیدواري باالیی

،2اشـنایدر و لـوپز  ؛ 2001، 1جنسـن و(لوتـانز باشـند داشتهدیگرانبارابهترياجتماعی
2002.(

1. Jensen, S.M.

2. Snyder, C.R & Lopez S.J.
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سبک زندگی 
اسالمی

سرمایه 
شناختیروان

سرمایه اجتماعی
روانشناختی

؛ اسـت دیگـران تأییدوتشویقخودکارآمديافزایشعواملازیکی،بندورانظرطبق
توانندمیکهدارنداطمینان،ندبرخوردارباالییخودکارآمديازکهافرادي،دیگربیانیبه

،ننـد کبرقـرار جتمـاعی اارتبـاط دیگـران بـا هـا راهایـن از،دهنـد انجامراخودکارهاي
بیشـتري توانمندياحساسآنطبعبهوکنندبناتريمحکماجتماعیحمایتهايشبکه
).1391خسروشاهی و همکاران،(بهادريکنند 

شـناختی و سـرمایه   دهـد کـه رابطـه بـین سـرمایه روان     مطالعات نشان مـی ،در واقع
؛ 2002اشـنایدر و لـوپز،  ؛2001جنسـن،  و(لوتـانز است اجتماعی بسیار قوي و معنادار 

سـه فرضـیه  ،بنابراین؛)2002همکارش،وآدلر؛1391خسروشاهی و همکاران،بهادري
:کردتوان این چنین تدوین را میچهارو 

در کارکنـان  شناختی رابطه مستقیم و معنـاداري بـا سـرمایه اجتمـاعی    سرمایه روانـ 
دارد.
شـناختی نقـش   روانمی بـا سـرمایه  اجتماعی در رابطه سبک زندگی اسـال سرمایهـ 

کند.میانجی ایفا می

مدل مفهومی  
ندگی زسبکتحقیقایندر.استمتغیرهابینروابطدهندهنشانتحقیقمفهومیمدل

سـرمایه  ووابسـته متغیـر عنـوان سـرمایه اجتمـاعی، بـه   مسـتقل، متغیرعنواناسالمی به
درتحقیـق مفهـومی مـدل اند.شدهگرفتهنظردرمیانجیمتغیرعنوانبهشناختی نیزروان

است.  شدهترسیم1شکل 

. الگوي مفهومی تحقیق1شکل
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سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته 
متأسفانه در کشور، تحقیقات زیادي در مـورد سـبک زنـدگی اسـالمی انجـام نشـده       

ایه تحقیقــی در مــورد رابطــه بــین ســبک زنــدگی اســالمی بــا ســرم ،اســت. همچنــین
شناختی و سرمایه اجتماعی صورت نگرفته است.  روان

)، در تحقیق خـود بـا بررسـی رابطـه بـین سـبک زنـدگی        1390کجباف و همکاران (- 
اسالمی با شادکامی در رضایت از زنـدگی دانشـجویان شـهر اصـفهان بـه ایـن نتیجـه        
رسیدند که سبک زندگی اسـالمی و شـادکامی بـا رضـایت از زنـدگی دانشـجویان و       

مقیاس سالمت با رضـایت  مقیاس سبک زندگی اسالمی و خردهخردهششدکامی با شا
از زندگی همبستگی مثبت و معناداري دارند.

)، در پژوهش خـود بـا عنـوان ارتبـاط سـبک زنـدگی بـا        1385صمیمی و همکاران (- 
سالمت عمومی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که سالمت عمومی با ورزش، تغذیه، 

دار ادن، رعایت اصول ایمنی، کنترل استرس و جنس دانشجویان ارتباط معنسیگار کشی
و با سن، محل تحصیل و وضعیت سکونت ارتباط نداشت و سالمت عمومی با ابعـاد  

دار داشت.اسبک زندگی ارتباط معکوس معن
سـرمایه )، در تحقیق خود بـا بررسـی رابطـه   1391و همکاران (خسروشاهیبهادري- 

تبریز به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     دانشگاهدانشجویاناجتماعیرمایهسباشناختیروان
.داردداريامعنـ ومثبـت رابطهاجتماعیسرمایهباآنهايمؤلفهوشناختیروانسرمایه

تغییـرات  قادرنـد آنهـاي مؤلفـه وشـناختی روانسـرمایه کهدادنشاننتایج،همچنین
کـه  افـرادي ،اسـاس ایـن کنند. بربینییشپداريامعنطوربهراشناختیروانبهزیستی

.مند هستندبهرهنیزباالترياجتماعیسرمایهازرند،داتريمطلوبشناختیروانسرمایه

هـاي  هاي دینی و سـرمایه رابطه آموزهدر پژوهش خود با عنوان ،)1387(محمد علینی- 
تنهـا  ن دین اسالم، نهکه مسلمانان و مؤمنان با عمل به تعالیم و فرامیدریافتنداجتماعی

توانند روابط پایدار و مستحکمی را در سـطوح خُـرد و کـالن جامعـه اسـالمی بـه       می
توانند در تعامـل  گروهی را شکل دهند، بلکه میاجتماعی درونوجود آورند و سرمایه 

ها و جوامع به پیشرفت و توسعه پایدار دست یابند و و مشارکت جمعی با سایر انسان
.گروهی را تشکیل دهنداعی برونسرمایه اجتم
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دین، سرمایه اجتماعی و توسـعه  در پژوهش خود با عنوان ،)1383(کتابی و همکاران- 
ـ ارابا هـدف  بر اساس بررسی شیوه مطالعات اسنادي و پیمایشی ، اجتماعی فرهنگی ه ئ

دین بـه عنـوان نظـامی کثیراالجـزا از طریـق ابعـاد       ،سون از یکآرهیافتی که در قالب 
دد خود (اعتقادي، عاطفی، مناسکی، شناختی و پیامدي) فعلیت سرمایه اجتماعی را متع

اي نیرومنـد از طریـق   سرمایه اجتماعی نیز چنان پدیده،کند و از سوي دیگرمحقق می
هاي اعتماد و پیوند سست و نیرومند کنشگران) و سـطوح  سطوح ماهوي (ایجاد شبکه

و هنجارهاي دستوري)، زمینـه ایجـاد توسـعه    هاي داوطلبانه صوري و پیامدي (انجمن
.وردآاجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می

ارتباط میان دیـن  ، دین و سرمایه اجتماعیدر پژوهش خود با عنوان ،)1386(فصیحی- 
هشـد به مثابه متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحلیل و بررسـی  

» سـرمایه اجتمـاعی  «ین هدف، پس از بحث و بررسی مفهـوم  است. براي دستیابی به ا
نظـران آن  شناسـان کالسـیک و صـاحب   جامعـه دیدگاهبه عنوان یک مفهوم ترکیبی از 

و » آگاهی اجتمـاعی «و » اعتماد«پرداخته، سپس به عناصر کیفی سرمایه اجتماعی مانند 
است. با روشن شـدن  ده کراشاره » ارتباطات«و » میزان مشارکت«عناصر کمی آن مانند 

هاي دین که در ایجاد دو سنخ عناصر سـرمایه  ترین آموزهعناصر سرمایه اجتماعی، مهم
.اندشده، تحلیل و بررسی کنندآفرینی میاجتماعی نقش

بـر اسـالمی زنـدگی سـبک کـه دادنشـان ،)1392(و همکـاران طوالبینتیجه تحقیق- 
دلیـل بـدین احتمـاالً نیزامردارد. اینيمعنادارومثبتاثرآموزانخودکارآمدي دانش

نیـز وروانیوروحیسالمتاخالقی،فضائلاجتماع، خانواده،چونعواملیکهاست
خـاص، شرایطدرکارهاانجامبر تواناییمبنیآنهااعتقاداتدرجوانانعقایدوباورها

نقـش هـا چـالش وبا موانـع مواجههنحوهنیزوپشتکارهایشان،قابلیتوهاتوانمندي
دارد.حیاتی

واسـالمی زنـدگی سـبک که بیندادنشان،)1392(و همکارانیغیانطنتیجه تحقیق- 
.داردو معناداري وجودمنفیرابطۀناکارآمد،هاينگرش

هاي زیادي درباره سرمایه اجتماعی و شود، تاکنون پژوهشطور که مالحظه میهمان
اما کمتـر پژوهشـی بـه چگـونگی توسـعه ایـن نـوع        ،شناختی انجام گرفتهسرمایه روان

هـاي خألپرکـردن هـدف ها با رویکرد اسالمی پرداخته است. پژوهش حاضر باسرمایه
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سـرمایه اجتمـاعی و سـرمایه    ،سـبک زنـدگی اسـالمی   تعـاملی مـدل ارائـه بـه ،موجود
دارد.پیشینمطالعاتبهنگاهی جامعوپردازدشناختی میروان

هاي تحقیقفرضیه
اجتماعی دارد.داري با سرمایهاسبک زندگی اسالمی رابطه مثبت و معن.1
دارد.شناختیروانداري با سرمایهاسبک زندگی اسالمی رابطه مثبت و معن.2
اجتماعی دارد.داري با سرمایهاشناختی رابطه مثبت و معنروانسرمایه.3
اعی نقـش  اجتمـ شناختی در رابطه سبک زنـدگی اسـالمی بـا سـرمایه    روانسرمایه.4

کند.میانجی ایفا می

روش تحقیق  
از نظـر هـدف   اسـت، پژوهش حاضر از نظر مخاطـب اسـتفاده از پـژوهش بنیـادي     

واز نظر بعد زمانی (مقطعـی، طـولی  است،تبیین) توصیفی وپژوهش (کشف، توصیف
ها (داده کمـی دادههاي گردآوري وتحلیلاز نظر روشاست وپژوهش موردي) مقطعی 

اینکه درضمن با توجه بهاست؛یازنوع پیمایشکیفی) از نوع داده کمی ومشخصاًداده و
سازي معادالت ساختاري براي آزمون فرضیات استفاده خواهد شد، درمیان مدلاز روش

است.تحقیقات همبستگی، این تحقیق از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس 

. ابعاد پژوهش حاضر1جدول 

روش گردآوريبعد زمانهدفتفاده از پژوهشمخاطب اس
پیمایش-داده کمیمقطعیتوصیفبنیادي

سـبک زنـدگی اسـالمی،    متغیرهـاي میـان روابـط تعیینپژوهشهدفکهآنجاییاز
نفتصنعتپژوهشگاهدانشیشناختی در میان کارکناناجتماعی و سرمایه روانسرمایه
شود میبررسیسطح فرديدرمتغیرهاسایرتماعی واجسرمایهازادراك،بنابرایناست؛

.استفرديحاضرپژوهشتحلیلسطحو 
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هاي گردآوري اطالعات روش
ـ یامن،یشناس)، شامل زمانILST(یاسالمیزندگسبک تفکـر و علـم، سـالمت،    ،یت
) 1388(یانیـ کـه توسـط کاو  اسـت یو اجتماعياخالق، باورها، عباد،یمال،یخانوادگ

) یسـؤال 76) و فـرم کوتـاه (  یسـؤال 135دو فرم بلنـد ( ياست. آزمون داراساخته شده
. شودمیاستفاده آنهپژوهش، از فرم کوتانی. در ااست

.شـود مـی اسـتفاده  همکارانولوتانزپرسشنامهازشناختیروانسرمایهسنجشبراي

امیـد، چـون همسـاختارهایی وسـیعی طوربهکهشدهداستاندارمقادیرازاین پرسشنامه
واعتبـار قابلیـت وشـده اسـتفاده ،سـنجند یمراخودکارآمديوبینیخوشآوري،تاب

هـر والؤسـ 24شـامل پرسشـنامه اسـت. ایـن  شدهاثباتها نیزمقیاسخردهاینپایایی
ايدرجـه پـنج مقیـاس  درگویـه هربههاآزمودنیواستگویهشششاملمقیاسخرده

.خواهند دادپاسخموافقم)کامالًتامخالفم(کامالًلیکرت

اسـتفاده  ) 1998و گوشـال ( ناهاپیـت پرسشـنامه اجتمـاعی، از سـرمایه سنجشبراي
21شـامل وسـنجد ارتباطی را میوساختاريبعد شناختی،این پرسشنامه سه.شودمی

تـا مخـالفم (کـامالً لیکرتيادرجهپنجمقیاس درگویههربههاآزمودنیواست گویه 
.خواهند دادپاسخموافقم)امالًک

گیريجامعه، نمونه  و روش نمونه
تهـران  پژوهشـگاه صـنعت نفـت    (زن و مرد) شاغل در کارمنداننمونه آماري شامل 

بـه طـور کلـی،    وتسـ گیري به روش تصادفی ساده صـورت گرفتـه ا  نمونه. بوده است
و 1افـزایش یابـد. دینـگ   هرچه تعداد متغیرها در مدل بیشتر باشد باید حجم نمونه نیـز  

150تـا  100سـازي معـادالت سـاختاري، بـین     ) معتقدند که براي مدل1995همکاران (
و با توجه به تجربیـات پژوهشـگران،  اساس اینبر). 1388نمونه کافی است (کالنتري، 

166درنهایـت  کـه پرسشـنامه پخـش شـد    )150(درصد بیشتر از حجـم نمونـه  بیست
آمد. دست ه پرسشنامه کامل ب

ها تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیههاي روش
شـده ارائـه فراوانـی هـاي روشمتغیرهامیانروابطبررسیبراي، اخیرهايدر دهه

1. Ding
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متغیرهـاي بـا چنـدمتغیري تحلیلیامعادالت ساختاريمدل،هاروشاینازیکی. است
هـایی فرضـیه آزمـون يبراجامعآمارييرویکردساختاريمعادالتمدل.استمکنون
.باشدمیمکنونمتغیرهايومشاهده شدهمتغیرهايبینروابطدربارهکهاست

و SPSSافزارهـاي  سـاختاري و نـرم  معـادالت سـازي در ایـن تحقیـق نیـز از مـدل    
LISREL.استفاده شد

سازي معادالت ساختاريمدل
ت سـاختاري اسـتفاده   سازي معادالشد، از مدلقبالً بیان که لّیسنجش رابطه عرايب
هـاي مفهـومی   و مـدل هاهقبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیتا الزم است د. گردی

)، سـبک زنـدگی اسـالمی   زا (گیـري متغیـر بـرون   هـاي انـدازه  از صحت مـدل ،پژوهش
حاصـل شـود.   اطمینـان  ) سـرمایه اجتمـاعی  وشـناختی سرمایه روان(زامتغیرهاي درون
هـاي آمـاري اسـت کـه بـراي بررسـی       ترین روشیکی از قدیمی،ییديأتحلیل عاملی ت

ـ  ارتباط بین متغیرهاي مکنون (عامل متغیرهـاي مشـاهده شـده    دسـت آمـده) و  ه هـاي ب
).1388(کالنتري،گیري استو بیانگر مدل اندازهرودمیبه کار االت)ؤ(س

ـ  ،شدهاشارهسه متغیر هرییدي أنتایج تحلیل عاملی ت گیـري  دازهنشان داد که مـدل ان
نتـایج ارزیـابی بخـش    ،بنـابراین ؛مناسب و کلیه اعداد و پارامترهاي مدل معنادار اسـت 

هاشاخص) پایاییاعتماد (و ) رواییاعتبار (گیري مدل، شواهد قابل قبولی را براي اندازه
دهند.براي عملیاتی کردن متغیرهاي نهفته ارائه می

؛تأییـد شـود  نمـودار مسـیر  یا همان اريساختبراي اینکه مدل الزم به ذکر است که 
و t-valueمقـادیر  بایـد  ،هاي آن برازش مناسبی داشته باشـند و ثانیـاً  باید شاخص،اوالً

مقداردار باشند. اگراضرایب استاندارد معن
2   کـم، نسـبت

2  درجـه آزادي ( بـهdf(
% باشند، 90بزرگتر از AGFIوGFIنیز و08/0ر از کوچکتRMSEA، 3کوچکتر از 

بزرگتر یا از 2نیز اگر از tمقادیر دارد.قابل قبولیبرازش ،توان نتیجه گرفت که مدلمی
دار خواهند بود.ا% معن99کوچکتر باشند، در سطح اطمینان -2

گی مناسـب  شود، اعتبـار و برازنـد  مشاهده می2و 1در نمودار شماره طور که همان
و نسـبت کـاي دو بـه درجـه     08/0کمتر از RMSEAمقدارزیراشود، ها تأیید میمدل

اسـت %90در مـدل بـاالي   AGFIو GFIبوده و نیـز مقـدار   3آزادي در مدل کمتر از 
)92/0=GFI90/0وAGFI =.(
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سازي معادالت ساختاري (ضرایب استاندارد شده)مدل:2نمودار 

ها اي حاصل از مدل معادالت ساختاري در آزمون فرضیهه. یافته2جدول 
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)سازي معادالت ساختاري (معناداريمدل:3نمودار 

اثر سبک زندگی ،دهدنشان می2شمارةو جدول3و 2شمارةطور که نمودارهمان
شـود.  ییـد مـی  أدار اسـت و ت اشـناختی معنـ  اسالمی بر سرمایه اجتماعی و سـرمایه روان 

هـاي هدهـد کـه همـه فرضـی    نشان مـی tدار است. مقادیر او معن2همه باالتر از tقادیرم
شوند.   یید میأتحقیق ت

: اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر سرمایه اجتماعی 2جدول 

اثرکلاثرات غیرمستقیماثرات مستقیممتغیر مستقل
42/012/054/0سبک زندگی اسالمی

28/0-28/0روانشناختیسرمایه 
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سـبک زنـدگی   اثرهـاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـاي     محاسـبه  2جدول شماره 
دهد.بر سرمایه اجتماعی نشان میشناختی راسرمایه روانواسالمی

هاگیري و پیشنهادنتیجه
،ثرند که یکی از این عوامـل مهـم  ؤمبسیارياجتماعی عوامل گیري سرمایهدر شکل

سبکواسالمدرامااست،طور خاص سبک زندگی اسالمی ههاي دینی و بوزهدین و آم
سـبک مفهـوم درنـوآوري تـرین مهم.داردوجودنیزهاییبرتريوهاتفاوتآن،زندگی
سبک«شده است. نگاهاسالمو کلیتاسالمیهايآموزهبهکهاستایناسالمیزندگی
الملـل، بـین سـطح درو انسانیاکثر علومردشدهشناختهاستعنوانی»میاسالزندگی

زندگیتمامبااسالمیزندگیسبک.شودمیمطالعه ونگاهآنبهمتعددهايزاویهازولی
سـبک .اسـت متفاوتزندگیهايسبکدیگرباجهتیازو استمرتبطآنابعادوافراد

ـ ارتبـاط توانـد بـی  نمـی ؛اسـت اسـالمی کـه جهتآنازاسالمی،زندگی وعواطـف اب
بایـد باشـد، اسالمی داشـته مبنايبخواهدکهرفتاريهراساس،اینبرباشد.هاشناخت
.دهدقرارخودپشتوانهرااسالمیعواطفوشناختازهاییحداقل

. آنهـا  اسـت همراسـتا  ،)1383(نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق کتابی و همکـارانش  
مستلزم وجود عواملی چند است کـه یکـی از آنهـا    معتقدند که تکوین سرمایه اجتماعی 

دین و فرهنگ دینی است. آنها بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه هرچـه افـراد یـک جامعـه          
به همان نسـبت سـرمایه اجتمـاعی آنـان نیـز افـزایش خواهـد یافـت.         ،تر باشندمذهبی

باشد.همسو می)1391(نتایج این تحقیق با تحقیق علینی همچنین،
ها، هنجارهاي اجتماعی، روحیه گروهـی، همکـاري،   در تعریف ارزشتوانددین می

تعاون، گسترش مشارکت داوطلبانه و مانند آن نقش مؤثري داشته باشد. حال اثربخشـی  
تأثیر میـزان تـدین   بر ماهیت و محتواي آن تحتافزون،دین در توسعه سرمایه اجتماعی

ـ   هست،افراد نیز  ت افـراد جامعـه را تشـکیل    یعنی مذهب و دین بخـش مهمـی از هوی
حضـور در زنـدگی افـراد جامعـه     نظراز و هممحتوا نظراز هم دین رو،؛ از ایندهدمی
تواند حس اعتماد، مشارکت، روحیه همکاري و تعاون را تقویت کند. می

هاي اسالمی در ابعاد اعتقادي، اخالقی و فقهی خود منجر به پیدایی و تقویـت  آموزه
هـاي اسـالم،   گردد. در آموزهگروهی میگروهی و برونر شکل درونسرمایه اجتماعی د

کـه در ابعـاد   هایی از جـنس سـرمایه اجتمـاعی وجـود دارد    ها و شاخصلفهؤعناصر، م
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تـوان گفـت کـه    مـی ،). در واقع1391(علینی، شوداعتقادي، اخالقی و فقهی متبلور می
خـود منجـر   ،هاي اسالمی باشدچنانچه سبک زندگی در ابعاد مختلف آن مبتنی بر آموزه

گیري سرمایه اجتماعی خواهد شد و تقویت سرمایه اجتماعی نیز باعـث بهبـود   به شکل
شود.سبک زندگی می

ثر و مقـوم سـرمایه اجتمـاعی    ؤیکی از عوامـل مـ  ،هاي دینیاز آنجا که دین و آموزه
هـاي  لفهؤر و مشود که با استخراج ابعاد مختلف دین و شناسایی عناص، پیشنهاد میاست

،بدیل دین اسالم تبیین شـود. از طـرف دیگـر   نقش بیبه طور مشخصی متعدد و متنوع، 
هاي دین اسـالم  البالغه، آموزهشود که با مراجعه به متون شیعی همچون نهجپیشنهاد می

در مورد سرمایه اجتماعی شناسایی و اسـتخراج شـوند و در توسـعه فرهنـگ سـازمانی      
.شودي نهادینه و الگوساز

شود که بـا توسـعه و   ساز پیشنهاد میهمچنین به مراکز و نهادهاي فرهنگی و فرهنگ
ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسالمی در راسـتاي غنـاي فرهنـگ ایرانـی اسـالمی بـه       

بپردازنـد و جامعـه بـه طـور کلـی در    و ، مراکـز هـا تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان
.دهندانجام دهثر و سازنؤرسالت خویش را به طور م

عـمناب

طراحی و تبیـین مـدل مواجهـه بـا فرسـایش سـرمایه       «)، 1392آیباغی اصفهانی، سعید (
، رساله دکتري، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.  »اجتماعی در سازمان

سسـه  ؤم: ، چاپ اول، قـم غررالحکمهترجم)،1380ی (محمدعلیخشي،شوشتريانصار
.امام عصر(عج)یانتشارات

خیرالـدین، جلیـل  بابـاپور تـورج؛ آبـاد، نصـرت جعفر؛ هاشـمی خسروشاهی،ادريبه
دانشگاهدانشجویاناجتماعیسرمایهباشناختیروانسرمایهبررسی رابطه«)، 1391(

.  153ـ145ص،1، ش2دوره ،سالمتوپژوهشتخصصیمجله، »تبریز
ودر ایجـاد یردولتـى غهـاى سـازمان هاىاستراتژىتأثیر). «1389حسینى، میرزاحسن (

، 1ش،5س،انتظـامى مـدیریت مطالعـات فصـلنامه ، »اجتمـاعى سـرمایه ارتقـاي 
.  100ـ82ص

، 6س،رفـاه اجتمـاعی  ، »تبیـین افـول سـرمایه اجتمـاعی    «)، 1385(علی،دینی ترکمانی
.  171ـ147، ص23ش
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اهمیـت و نقـش مـدیریت منـابع     )، 1387اصـغر ( زاهدي، محمدرضا؛ زارع هرفته، علـی 
هفتمـین همـایش مراکـز تحقیـق و توسـعه      ،هاي تحقیق و توسعهانسانی در سازمان

.صنایع و معادن
،پژوهشنامه اعتماد اجتماعی،»هاي دینیاعتماد اجتماعی و آموزه«)،1387(شریفی، طاهر

.مرکز راهبردي تشخیص مصلحت نظامانتشارات :تهران
ارتبـاط  «)، 1385فـر، مهرآسـا (  صمیمی، رقیه؛ مسرور، دریادخت؛ حسینی، فاطمه؛ تمدن

، 48، ش19، سنشریه پرسـتاري ایـران  ، »دانشجویانسبک زندگی با سالمت عمومی
.  93ـ83زمستان، ص

زنـدگی کسـب رابطـۀ «)، 1392(پور، مهـدي محمدباقر؛ بهرامطغیانی، مجتبی؛ کجباف،
شناسـی رواندرپـژوهش ودانـش ، »دانشـجویان درهاي ناکارآمدنگرشبااسالمی

.  44ـ36ص،4ش،14، سکاربردي
عزت یانجینقش میبررس«)،1392(فاطمه،نژادمطهري؛سعید،صمدي؛زینب،طوالبی

یو سـازگاري اجتمـاع  یاسـالم یسـبک زنـدگ  بیننفس و خودکارآمدي در رابطه
،9ش،3س، جوانـان شـناختی جامعـه مطالعـات فصـلنامه ، »شـهد جوانـان شـهر م  

.  132ـ115ص
نامـه  ، پایـان هـاي اجتمـاعی  هـاي دینـی و سـرمایه   رابطـه آمـوزه  )، 1387علینی، محمد (

.)عباقرالعلوم(علوم اجتماعی، دانشگاه کارشناسی ارشد
.ببوستان کتا، قم: هاي اسالمسرمایه اجتماعی در آموزه)، 1391علینی، محمد (

.123. شنشریه معرفت، »دین و سرمایه اجتماعی«)، 1386اله (فصیحی، امان
ـ   )،1379ی (نقیعلی،االسالم اصفهانیضف ، االسـالم) یضترجمه و شرح نهـج البالغـه (ف

.سسه چاپ و نشر تالیفات فیض االسالمؤمتهران: 
، »اسـالمی زنـدگی سـبک سـنجش وسـازي کمـی «، )1390محمـد ( ،یارانـ یانیـ کاو

.  44ـ27، ص، تابستان2، ش4س،نیو دیشناسوانر
یهسـرما یـن، د«)، 1383(ب؛ رضا معصومییعقواحمدي،؛محمدگنجی،؛ ، محمودیکتاب

، دانشگاه اصـفهان یعلوم انسانیمجله پژوهش،»یفرهنگیو توسعه اجتماعیاجتماع
.192ـ169، ص17ش

رابطـه «)، 1390محمدباقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد؛ انـوري، حسـن (  کجباف،
، »اصـفهان شـهر دانشـجویان زندگیازرضایتدرشادکامیاسالمی بازندگیسبک
.74–61، صانتابست، 4، ش4س، شناسی و دینروان

، ـ اقتصاديسازي معادالت ساختاري در تحقیقات اجتماعیمدل)، 1388کالنتري، خلیـل ( 
انتشارات فرهنگ صبا.تهران: 
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، قـم: تبلیغـات اسـالمی    در تکامل انسـان رسالت اخالق)، 1376موسوي الري، مجتبی (
حوزه علمیه.

و همکاران، تهران: بهروز ،منشرضاییترجمه، شناختیروانسرمایه)، 1391(فرد ،لوتانز
علمی.

Adler, PS, Kwon, S. (2002), "Social capital: Prospects for a new concept",
Academy of Management Review; 27(1):17–40.

Fuchino, Y., Mizoue, T., Tokui, N., Ide, R., Fujino, Y., Yoshimura, T.
(2003), Health- related lifestyle and mental health among inhabitants of a
city in Japan, Nippon-Koshu- Eisei-Zasshi, 50, 303-13.

Hoffman, J. J., Hoelscher, M. L., & Sherif, K. (2005), "Social capital,
knowledge management and sustained performance",Journal of Knowledge
Management, 9 (3), 93-100.

Horowitz, A. V. (2002), "Outcomes in the sociology of mental health and
illness: Where have we been and whee are we going?", Journal of Health
and Social  Behavior, 43, 143-151.

Larson, M; Norman, S; Hughes, L. (2013), "Psyychological Capital: A New
Lens Forunderstanding Employee Fit and Attitutes", International Journal
of Leadership Studies, Vol. 8, Iss. 1.

Luthans, F., Jensen S.M.(2001), "Hope: A new positive strength for human
resource development", Human Resource Development Review; 1(3): 304–
322.

Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998), "Social capital, intellectual capital, and the
organizational advantage, Academy of Management", The Academy of
Management Review, vol. 23, No.2, P.242-266.

Rhodes, J., Lok, P., Hung, R. Y. Y., & Fang, S. C. (2008), "An integrative
model of organizational learning and social capital on effective
knowledge transfer and perceived organizational performance". Journal of
Workplace Learning, 20(4), 245-258.

Snyder, C.R, Lopez, S.J. (2002), Handbook of positive psychology,New York:
Oxford University Press.

Thompson, D. (2009). "What does social capital mean?". Australian journal
of social issues, 44(2), 145-161.

World Health Organization (1998), Health promotion glossary, Geneva,
Switzerland: author.

.


