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 Purpose: Objective: The purpose of this study is to deduce a 

model of effective and influential factors as well as the 

dimensions of psychological capital management from an 

Islamic perspective with a method that combines a variety of 

meta-study methods. 

Materials and Methods: In the present study, the researcher 

uses the systematic and meta-combined review method to 

analyze the results and findings of previous researchers and 

performs the seven steps of the Sandlowski and Barroso method 

by identifying three factors. To manage psychological capital 

from an Islamic perspective, it has categorized its conceptual 

model. Out of 120 studies, 90 studies were excluded and 30 

studies were selected for data analysis. Finally, for the factors 

influencing and influencing psychological capital from the 

Islamic point of view, three factors of beliefs, ethics and paying 

attention to the rules were classified based on Quranic verses. , 

4 components were discovered for the dimension of beliefs and 

3 components for paying attention to the rulings. Twelve 

components were discovered for the influential factors of 

psychological capital management for the ethics dimension, four 

dimensions for the beliefs dimension, and three components for 

paying attention to the rulings. Also, the dimensions of 

psychological capital management from the perspective of Islam 

in the friend of theology and self-knowledge were considered. 

13 factors were considered for the self-knowledge dimension 

and 12 factors for the theology dimension. 

Findings: Considering the above results, it can be said that 

considering the breadth of humanities and the intertwining of 

psychological components, the present study does not claim that 

all influential, influential factors and dimensions of capital Has 

explained and recognized psychology from the perspective of 

Islam. 

Conclusion: However, due to the obvious gap in the subject, it 

has taken a step in the field of identifying and explaining 

psychological capital from the perspective of Islam. 
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 و همکاران   یطهران عتمداریشر یعل 145
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از  شناختیروان هیسرما تیریمد یالگو یطراح

 بیبا روش فراترک یاسالم دگاهید
 
 1یطهران عتمداریشر یعل

چالوس،  ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد
 .رانیمازندران، ا

 
 *2 شیراندیخ یمهد

تهران،  ،یستار دیشه ییدانشگاه علوم و فنون هوا ت،یریگروه مد
 .مسئول( سندهی) نو رانیا

 
 3انیپور یجواد تق محمد

چالوس،  ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد
 .رانیمازندران، ا

 
 4کجوری کیا داود

 چالوس، اسالمی، آزاد دانشگاه چالوس، واحد مدیریت، گروه
 .ایران مازندران،

 
  دهیچک

از عوامل موثر و عوامل  ی: هدف پژوهش حاضر، استنتاج مدلهدف
 دگاهیاز د شناختیروان هیسرما تیریابعاد مد نیو همچن ریپذ ریتاث

 .فرامطالعه است هایاز انواع روش بیبا روش فراترک یاسالم
روش  یرکارگیدر پژوهش حاضر، پژوهشگر با به و روش ها: مواد

پژوهشگران  هایافتهیو  جینتا لیبه تحل ب،فراترکی و مندمرور نظام
و  یهفت گانه روش ساندلوسک هایو با انجام گام پردازدیم نیشیپ

از  شناختیروان هیسرما تیریمد یعامل برا 3 ییباروسو با شناسا
 انیکرده است. از م یآن را دسته بند یمفهوممدل  یاسالم دگاهید

 لیو تحل هیتجز یپژوهش برا 30مطالعه حذف و  90مطالعه،  120
 رگذاریو تاث ریپذ ریعوامل تاث یبرا ت،یاطالعات انتخاب شد.  در نها

سه عامل اعتقادات،  یاسالم دگاهیاز د شناختیروان هیبر سرما
شد که  بندیدسته قران اتیو توجه به احکام بر اساس آ اتیاخالق

 یاسالم یروان شناخت هیسرما تیریذار بر مدگ ریعوامل تاث  یبرا
 یمولفه و برا 4بُعد اعتقادات  یمولفه، برا 5 اتیبُعد اخالق یبرا

از  ریپذ ریعوامل تاث یمولفه کشف شد. برا 3توجه به احکام 
 یمولفه، برا 12 اتیبُعد اخالق یبرا شناختیروانهیسرما تیریمد

توجه به احکام سه مولفه کشف شد.  یبُعد و برا 4بُعد اعتقادات 
اسالم در  دگاهیاز د شناختیروان هیسرما تیریابعاد مد نیهمچن

عد بُ یدر نظر گرفته شد. که برا یو خود شناس یدوسته خداشناس
عامل درنظر گرفته  12 یبُعد خداشناس یعامل و برا 13 یخود شناس

  .شد
گفت پرواضح است که نظر  توانیفوق م جیبا توجه به نتا ها: افتهی

لفه مو رواریزنج یدگیو درهم تن یمباحث علم انسان یبه گستردگ
 یکه تمام باشدیادعا نم نیپژوهش حاضر بر ا ،شناختیروان یها

 دگاهیاز د یشناخت-روان هیو ابعاد سرما ریپذ ریتاث رگذار،یعوامل تاث
 .نموده است یو بازشناس نییاسالم را تب

وجود با توجه به خالء مشهود در باب موضوع،  نیبا ا :یریگ جهینت
 دگاهیاز د شناختیروان هیسرما نییو تب ییدر حوزه شناسا یگام

 .اسالم برداشته است
 
 .بیفراترک ،یاسالم دگاهید ،شناختیروان هسرمای :هاواژه دیکل

 
 09/10/1400تاریخ دریافت: 

 15/12/1400تاریخ پذیرش:  
 :نویسنده مسئولkheirandish@ssau.ac.ir 

 مقدمه
شناسان و پژوهشگران در گذشته رویکرد بسیاری از روان

شناسی رفتارسازمانی بر بررسی نقاط ضعف کارکنان و آسیب
کارهای مناسب برای کاهش نقاط منظور ارائه راهرفتارهای آنان به

های مثبت رفتار ها و جنبهضعف آنان متمرکز بود و به توانمندی
را گشناسی مثبتشد، ولی با ظهور نهضت روانکارکنان توجهی نمی

-، این رویکرد به سوی مثبت گرایی و تاکید برجنبه1990در دهه 

های مثبت رفتاری تغییر جهت داد و رویکردهای رفتارسازمانی 
 (. 1شناختیمطرح گردید )گرا و سرمایه روانمثبت

ست که حدود یک مدیریت سرمایه روانشناختی رویکرد جدیدی ا
سانی دارد، به ویژه در کشور ندهه قدمت در عرصه مدیریت منابع ا

سال  3ما نیز ادبیات بسیار محدودی تاکنون در این زمینه در طی 
رسد در خصوص این اخیر ایجاد شده است. با این حال، به نظر می

عدم آشنایی  -1رویکرد جدید در کشور با سه مشکل مواجه هستیم:
رهبران منابع انسانی با این رویکرد و دستاوردهای بالقوه مدیران و 

عدم مهارت مدیران و رهبران منابع انسانی در پیاده سازی  -2آن، 
خو گرفتن  -3استراتژی توسعه سرمایه روانشناختی در سازمان و 

مدیران با رویکردهای سنتی منفی گرایانه مبتنی بر حل مسئله و 
ه های عمدکه در واقع یکی از چالش انارائه بازخورد منفی به کارکن

ای در اکثر ادیان به ویژه ادیان آسمانی به گونه (.2)نگاه بومی است
های مدون به مردم ابالغ شده راه و رسم زندگی در قالب برنامه

ترین دین، این است. به ویژه دین اسالم که به عنوان آخرین و کامل
رسانده است. اسالم به  دستورات را در قالب آیات قرآنی به کمال

دلیل توجه به این نیازها و متناسب بودنش با فطرت آدمی دستورات 
مدونی را در قالب آیات قرآنی برای نجات بشر صادر فرموده است. 
قرآن با سه مقوله اخالقی، احکام و عقاید برای هدایت و تعالی انسان 

رد و نمینازل شده و هر سه با بهداشت روان و جسم بشر ارتباط دا
توان سالمتی جسم و روان را از احکام و اخالق جدا کرد. لذا 

شناختی و کارکردهای آن در دین اسالم برای بهبود سرمایه روان
 (.3زندگی بشر پر اهمیت است)

توان تالش در دیدگاه و سبک زندگی اسالمی را میاز سوی دیگر 
قوی در جهت جهت یافتن یک امر قدسی، ایجاد معنا و مفهوم، باور 

های درونی و بیرونی دانست؛ در حقیقت کمک به دیگران و انگیزه
ختی شناعنوان سازه بالقوه سرمایه روانبا پذیرفتن سازه معنویت به

رود چنین ابعادی بیانگر نقشی باشد که معنویت در سرمایه انتظار می
کند. خداوند قدرت مقابله با مشکالت را در شناختی ایفا میروان

تر، استفاده از این نیروی جود بشر به امانت گذارده است و مهمو
-هاست. پیشوایان دین به ما آموختهاندوری از ناکامیعظیم و تجربه

ترین شرایط زندگی نباید از مشکالت فرار کرد و اند که در سخت
-روح امیدواری را از دست داد که این همان مدیریت سرمایه روان

رود افرادی که سبک زندگی آنها مبتنی ار میشناختی است. پس انتظ
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 146...  از یروانشناخت هیسرما تیریمد یالگو یطراح  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شناختی بیشتری خواهند های اسالمی است، سرمایه روانبر آموزه
 (.  4داشت )

آنچه امروز در بین اهل فن با اتفاق نظر به یقین تبدیل شده است، 
هاست. بی شک نقش اساسی انسان به عنوان گرداننده اصلی سازمان

-یده است که تنها امتیاز رقابتی سازمانبشر امروزی به این نتیجه رس

ی های انسانها در قرن بیست و یکم استفاده از سرمایه اجتماعی نیرو
وری از این کارکنان هاست و بهرهفرهیخته و ارزشمندسازمان

ها در این سده با ترین دغدغه فکری است که مدیران سازمانبزرگ
فعالیت، اندازه،  رو هستند. هرسازمانی صرف نظر از نوعآن روبه

ساختار و یا میزان کامیابی در تامین اهداف سازمانی خود نیازمندآن 
ها و راهبردهای است که میزان موفقیت خود را در رسیدن به آرمان

 (. 5کسب و کار خویش بسنجد و ارزیابی کند )

اسالمی بیشتری داشته باشند و از این  -افراد هر چه نمادهای ایرانی 
عتقاد و باور قلبی، بیشتر بهره بگیرند و در پندار، گفتار و نمادها با ا

ری تتر باشند، سرمایه روانشناختی مثبتتر و سازندهرفتار به آنها ملتزم
د نباشدارند و از روانی آرامتر و انرژی مثبت بیشتری برخوردار می

چهار مؤلفه امید، خودکارآمدی، خوش بینی و تاب آوری که  (.6)
باشند در نهج شناختی لوتانز میئه شده در سرمایه رواناز ابعاد ارا

ای در مدیریت منابع انسانی دارد و هم از البالغه هم جایگاه ویژه
نظر ماهیت نسبت به رویکردهای موجود در مدیریت سرمایه روان 
شناختی معاصر نه تنها متفاوت بلکه متعالی و کمال گرایانه بوده 

 .(7) است
در جامعه ایرانی و اسالمی ما در زندگی فردی و  بسیاری از رفتارها

 ها و باورهایاجتماعی افراد، مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از آزموزه
شود و با توجه به اینکه دینی است و اغلب با آن نیز ارزیابی می

اسالم مبنای مناسبات اجتماعی قرار گرفته است و تمام جهات 
تواند لعه و مطالعات بعدی میگیرد، این مطازندگی را در بر می

شناختی از راهگشای ارائه یک برنامه برای ارتقای سرمایه روان
-های زیادی درباره سرمایه رواننگاه اسالم باشد. تاکنون پژوهش

شناختی انجام گرفته است، اما کمتر پژوهشی به چگونگی توسعه 
ا ب این نوع سرمایه با رویکرد اسالمی پرداخته است. پژوهش حاضر

هدف پرکردن خالهای موجود به ارائه مدلی تازه در مورد سرمایه 
پردازد و نگاهی جامع به شناختی از دیدگاه اسالمی میروان

مطالعات پیشین دارد تا براساس مطالعات گذشته بتوان دسته بندی 
 روانشناختی یکی سرمایه  :روانشناختی سرمایهای  ارائه داد.تازه

رفتار  پژوهشگران توجه مورد جدید پژوهشی هایموضوع از
 از یکی روانشناختی سرمایه .است انسانی منابع و سازمانی

شناختی (. سرمایه روان8است ) انسانی منابع تریناصلی و کلیدیترین
ریشه در مطالعات رفتار سازمانی مثبت گرا داشته و رفتار سازمانی 

رمایه توسعه سمثبت گرا رویکردی مثبت به مطالعه رفتار انسانی و 
های قرن (. چالش اساسی برای سازمان9انسانی در سازمان است )

شان است. شناختی کارکنانروانبیست و یکم مدیریت سرمایه
سرمایه روانشناختی ترکیبی از چهار ویژگی شخصی است: 

 (. 10خودکارآمدی، امید، خوش بینی و انعطاف پذیری )تاب آوری( )

مهمی از مفاهیم نوظهور روانشناسی مثبت  سرمایه روانشناختی پدیده
سرمایه روانشناختی، به  ( است.POBو رفتار سازمانی مثبت )

عنوان یک عامل موقعیتی مثبت برای رشد خود، خودکارآمدی، 
خوش بینی، امیدواری و تحریک کننده استقامت، به عنوان یک 
کاتالیزور مثبت برای تعامل مطلوب کارکنان ، رضایت شغلی 

-(. سرمایه روان11کارکنان و عملکرد کارکنان دیده می شود )

های ناملموس سازمانی است که بر خالف شناختی از سرمایه
-های کمتر قابل مدیریت و رهبری میهای ملموس با هزینهسرمایه

تواند نتایج و دستاوردهای درخور توجهی را در پی داشته باشد و می
شناختی وضعیت روحی مثبت روانطور کلی سرمایه (. به12باشد )

ه هایش داشتن اعتماد بافراد برای توسعه و پیشرفت است که ویژگی
نفس )کارایی( برای تالش الزم برای موفقیت در کارهای چالش 

بینی( در مورد موفقیت در برانگیز؛ ایجاد یک حس مثبت )خوش
حال حاضر و آینده؛ پایبندی به اهداف و در صورت لزوم، هدایت 

سیرها به اهداف برای موفقیت؛ حفظ و تندرستی و انعطاف پذیری م
برای دستیابی به موفقیت هنگامی که مشکالت و ناتوانی انسان را 

  (.13باشد )گیرد میدر برمی
سرمایه روان شناختی، باالتر و فراتر از تئوری و تحقیق درباره 

ان سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است. به خصوص سرمایه رو
ی ارتبط است )با چه کسی هستید( و در وضعیت توسعهم شناختی

)چه کسی خواهید شد( از آن جا که سرمایه روان شناختی شامل 
تواند )شما چه کسی هستید( نیز هست، سرمایه روان شناختی می

های فنی و تجارب هم باشد. سرمایه ها، تواناییها، مهارتشامل دانش
چون مل فرا مفهوم های سطح گروه همتواند شاروان شناختی می

حمایت اجتماعی و شبکه روابط، به خصوص در زمان استرس روانی 
باشد که این مسئله در مطالعات پژوهشی نیز به اثبات رسیده است. 
آرامش باالترین سرمایه بشری است که انسان هنوز به اهمیت آن 

. 1ره دارد: آیه به عوامل آرامش بشر اشا 5پی نبرده است. قرآن در 
. نماز: ان صالتک سکن لهم )توبه، 2(، 21همسر: لتسکنوا الیها )روم/

. خوابیدن در 5و  4(. 28. اال بذکر اهلل تطمئن القلوب )رعد/3(، 103
(. در فرهنگ اسالمی خوابیدن در 9شب: و جعلنا نومکم سباتا )نبا/

 .(14روز مذموم شمرده شده مگر خواب قیلوله قبل از اذان ظهر )
سرمایه روان شناختی و کارکردهای آن در دین اسالم برای بهبود 

. تحول اعجاز آمیز روانی و روحی استزندگی بشری پر اهمیت 
مخالفان قرآن در اثر شنیدن آیات الهی نیز رویکردی  است که ادعای 
اعجاز آن به صواب نزدیک تر است، زیرا در طول تاریخ بارها اتفاق 

وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ ءَایَتُهُ بدان اشاره شده است:  افتاده و در قرآن نیز
( و هنگامی که آیات او 2رَبِِّهِمْ یَتَوَکَّلُون )انفال/ زَادَتْهُمْ إِیمَناً وَ عَلَى

بر آنان خوانده شود، ایمانشان افزون گردد، و تنها بر پروردگارشان 
وان شناختی توکل دارند. در این آیه با اشاره به رویکرد درمان ر

هیجانی برای فرد دچار استرس، برقراری نوعی ارتباط -عاطفی
عاطفی با دیگری )مانند درمانگر( یا منبع دارای قدرتی معنوی )مانند 

روانی -خداوند( را عامل تحولی شگرف در درمان مشکالت روحی
 (.15معرفی می نماید )

ز روانی و قرآن کریم در جای دیگر با اشاره به این تحول اعجاز آمی
اللَِّهُ نَزَِّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا روحی بر مخاطبان خود می فرماید: 

جُلُودُ الَِّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَِّهُمْ ثُمَِّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ  مُتَشَابِهًا مَثَانِیَ تَقْشَعِرُِّ مِنْهُ
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِکْرِ اللَِّهِ  ذَلِکَ هُدَى اللَِّهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُضْلِلِ 
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(. خدا نیکوترین سخن را فرو فرستاده 23)زمر/ اللَِّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
انی های )بدن( کسآیاتش مکرر است. پوست است، کتابی همگون که

که از پروردگارشان هراس دارند، از )شنیدن آیات( آن به لرزه در 
شود. این هایشان به یاد خدا نرم میهایشان و دلآید، سپس پوستمی

رهنمود خداست که هر کس را بخواهد ) و شایسته بداند( با آن 
ر اعمالش( در گمراهی کند، و هر کس را خدا )به خاطراهنمایی می

وانهد، پس هیچ راهنمایی برای او نیست. و باز می فرماید: وَإِذَا سَمِعُوا 
أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَِّمْعِ مِمَِّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِِّ   ٰ  مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَِّسُولِ تَرَى

(. و هنگامی که آن 83ائده/ یَقُولُونَ رَبَِّنَا آمَنَِّا فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَِّاهِدِین )م
بینی، در شنوند، میچه را به سوی فرستاده )ی خدا( فرود آمده، می

-شان سرازیر میاثر حقیقی که شناخته اند، اشک )شوق( از چشمان

گویند: )ای( پروردگار ما! ایمان آوردیم، پس ما را با گواهان شود. می
و روحی مخاطبان بنویس. آیات مذکور این تحول اعجاز آمیز روانی 

 .(14)کشاندقرآن را در اثر شنیدن آیات الهی به خوبی به تصویر می
 :شناختیسبک زندگی اسالمی و سرمایه روان

توان تالش در جهت یافتن یک امر به طور کلی، معنویت را می
قدسی، ایجاد معنا و مفهوم، باور قوی در جهت کمک به دیگران و 

دانست؛ در حقیقت با پذیرفتن سازه های درونی و بیرونی انگیزه
رود شناختی انتظار میمعنویت به عنوان سازه بالقوه سرمایه روان

شناختی چنین ابعادی بیانگر نقشی باشد که معنویت در سرمایه روان
شناختی، بیشتر از آنکه شغل خود افرادی با سرمایه روان.کندمی بازی

نند، آن را به عنوان راهی را تنها یک قرارداد استخدامی مرسوم بدا
کنند و حتی با وجود انگیزهرساندن به دیگران درک میبرای یاری

های درونی شدن انتظاراتشان به انگیزههای بیرونی برای برآورده
-دهند؛ به عبارت دیگر، افراد با سرمایه رواناهمیت بیشتری می

تار رفحتی در صورت فقدان سیستم پاداش بیرونی،  شناختی معنوی،
شود، از خود بروز شهروندی باالیی را فراتر از آنچه وظیفه نامیده می

دهند و عملکرد و پیامدهای نگرشی مطلوب و ارزشمندی را می
 (.16سازند)پدیدار می

از موضوعاتی است که بخش وسیعی  شناختیسرمایه روانموضوع 
ن از متون دینی، اعم از آیات قرآن و احادیث معصومان )ع( به آ

توان برخی را به صورت موردی بدین شرح اختصاص دارد که می
 های جدی و نسبتاًقرارگرفتن جوانان در موقعیت - :اشاره کرد

دشوار، به مراتب آنها را بیش از گریز از موقعیت، به مرزهای اعتماد 
کند. هیچ تمرینی مفیدتر از تالش برای غلبه بر به نفس نزدیک می

 (. 17) مشکالت نیست
 راه ها،شکست از اندوزی تجربه با عمل میدان در باید انسان -

 هرگاه»: فرمایدمی( ع) علی امام. بیازماید را موفقیت به رسیدن
باعث بیم و هراست شد، در مقابل آن سخت و مقاوم  چیزی سختی

 (.18) «ها مشکل بر تو آسان خواهد شددادن به سختیشو که با تن

نفسی عالی که توان ایستادگی در برابر امواج رسیدن به اعتماد به  -
سهمگین مشکالت را در انسان افزایش دهد، در گرو تکیه بر عنصر 
ایمان و توکل به خداوند است. در سایه توکل و ایمان عمیق مذهبی، 

کند که دیگر تنها نیست، بلکه همیشه خدا را در انسان احساس می
: فرمایدعلی)ع( درباره مؤمن میبیند. بر این اساس، امام کنار خود می

 (.19)« ناپذیرتر استیمان از سنگ خارا شکستا روح شخص با»
خداوند، قدرت مقابله با مشکالت را در وجود بشر به امانت  -

تر، استفاده از این نیروی عظیم و تجربه اندوزی گذارده است و مهم
ترین ختاند که در سهاست. پیشوایان دین به ما آموختهاز ناکامی

و روح امیدواری را از  شرایط زندگی نباید از مشکالت فرار کرد
هرگاه سختی به اوج و نهایت »فرماید: دست داد. امام علی )ع( می

 (.18« )خود رسید، باز هم باید امید گشایش و پیروزی داشت
 زا بسیاری است؛ امید از سرشار و افزاروح آیاتش تمام کریم قرآن -

های جاودانه بهشتی، امید به رحمت به بهشت، نعمتتش مژده آیا
پروردگار، حضور در بارگاه قدس الهی و... است. قرآن کریم با این 
ویژگی، آیات مژده و امیدش بر آیات خوف و انذار برتری دارد؛ از 
اینرو، بیان، شرح و تفصیل آن نیاز به نوشتن چندین جلد کتاب مستقل 

 کنیم: آیهند آیه را در این فرصت بیان میدارد، اما به عنوان نمونه چ
 30سوره احزاب، آیه  67سوره بقره، آیه  25سوره زمر، آیه  53

گونه همان سوره کهف. 107سوره شوری، آیه  22سوره جاثیه، آیه 
آوری، شود در منابع فقهی تأکید زیادی روی تابکه مالحظه می

ی اسالم، به ویژه در هابینی و... شده است. چنانکه آموزهامید، خوش
سازد، مبنای روابط اجتماعی سیره و روش پیامبر اسالم آشکار می

بینی و احترام متقابل آنان است. از این احادیث به ها، خوشانسان
بینی، اعتماد و احترام به دیگران؛ آید که در سایه خوشروشنی برمی

امید، توان به فضایی آکنده از گزاران جامعه میبه ویژه خدمت
 (.16) اطمینان، آرامش، تفاهم و همگرایی دست یافت

شاید بتوان بارزترین تأثیر مثبت معنویت را روبروشدن با شرایط 
سخت و دشوار دانست که این نکته بیانگر تأثیر مثبت معنویست 

شناختی است؛ همچنین، معنویت آوری در سرمایه روانبر مؤلفه تاب
جمله توسعه روابط رفتارهای  دارای پیامدهای مثبت دیگری از
شناختی و سالمت جسمانی و... اجتماعی مطلوب، بهزیستی روان

ی های اسالمپس افرادی که سبک زندگی آنها مبتنی بر آموزه .است
 (.16)شناختی بیشتری خواهند داشت  است، سرمایه روان

ی شناختهای روانقنبری نصرآبادی و همکاران به مقایسه بین سرمایه
شناختی اسالمی پرداختند و به نتایج زیر دست ی با دیدگاه روانغرب

 (.20یافتند)
 

 شناختی از دیدگاه اسالمیشناختی از دیدگاه غربی با سرمایه روان.  همانند یابی سرمایه روان1جدول
سرمایه 

کلمات مترادف سرمایه  سرمایه روانشناختی اسالمی روانشناختی غرب
 روانشناختی از دیدگاه اسالم

 
 امیدواری

. از رحمت خدا مأیوس نباشید که همانا از رحمت خدا جز کافران مأیوس 1
 (87باشند )یوسف آیه نمی

 کرم الهی، رحمت الهی
 

 بخشنده بودن خدا (56شود )حجر آیه و چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید می. 2
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 148...  از یروانشناخت هیسرما تیریمد یالگو یطراح  

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 احسان خدا
 تفضل خدا، نیکی خدا باشد )غررالحکم(. ناامیدی را بزرگترین بال و آسیب می3

 
 خوشبینی

 فرماید: من نزدبه خداوند گمان نیک ببر زیرا خداوند عزوجل می -1
گمان بنده مؤمن خویشم، اگر گمان او به من نیک باشد مطابق آن گمان با او رفتار 

کنم )محمد بن یعقوب کنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمان بد با او رفتار میمی
 (777، ص 2کلینی، اصول کافی، ج 

 خوش بین، مثبت نگر
 تفال خیر، توکل، اعتماد

 

 
 خود باوری

. و عزت ویژه خدا و رسول او و مؤمنان است چرا که اولیاء و دوستان خدا نیز 1
نمونه کوچکی از عزت او را دارند و به او متکی هستند)سوره بهره مندی از نیروهای 

 (.10فاطر، آیه 

اتکا به توانایی های فردی، 
مندی از نیروهای بهره

 خدادادی
 خوداتکایی، توکل به خدا . مؤمن عزیز است و ذلیل نخواهد بود،2

 عزت نفس حرمت خود (.8. و رسول و اهل ایمان است )سوره منافقون، آیه 3

 
آوری و تاب

 استقامت

 صبر (45. طلب یاری کنید از خدا به صبر کردن در مصائب )بقره، آیه 1
. ای کسانی که ایمان آورده اید! مدد جویید به صبر کردن در مصائب و خواندن نماز 2

 (135در اوقات آن )بقره، آیه 
 حلم

 استقامت
. کسانی که ایمان آوردند و سفارش کردند دیگران را به صبر و سفارش کردند به 3

 (17شفقت به مردم )بلد، آیه 
 بردباری
 شکیبایی

 
 مواد و روش ها

استفاده شده است. فراترکیب  فراترکیب روش از پژوهش این در
های استخراج شده از نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و یافته

ند. کمطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی می
فراترکیب، از مطالعات کیفی منتخب در نتیجه نمونه مورد نطر برای 

ب شود. فراترکیو بر اساس ارتباط آنها با سوال پژوهش تشکیل می
مرور یک تاریخچه پیشینه کیفی موضوع مد نظر نیست. همچنین 
تجزیه و تحلیل داده ثانویه و داده اصلی از مطالعات منتخب نیز 

ی؛ های این مطالعه هاست. به عبارتنیست؛ بلکه تحلیل یافته
فراترکیب بر مطالعه های کیفی که لزوماً مبانی نظری وسیعی را 

ها، شود؛ تمرکز دارد و بجای ارائه خالصه جمعی از یافتهشامل نمی
راهم کند. فرا ترکیب با فها را ایجاد مییک ترکیب تفسیری از یافته

-مند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشکردن نگرشی نظام

های جدید و اساسی ها و استعارهبه کشف موضوع های کیفی مختلف
دهد و دید جامعه پردازد و با این روش، دانش جاری را ارتقا میمی

آورد. فراترکیب مستلزم این ای را به مسائل به وجود میو گسترده
ی هااست که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقی انجام دهد و یافته

ای هند. از طریق بررسی یافتههای کیفی مرتبط را ترکیب کپژوهش
هایی را آشکا و ایجاد های اصلی پژوهش، پژوهشگران واژهمقاله

 دهد.تری از پدیده بررسی شده را نشان میکنند که نمایش جامعمی
کند ای را حاصل میمند، استفاده از فراتلفیق نتیجهمشابه نگرش نظام

قق هدف مقاله، منظور تحهایش است. بهکه بزرگتر از مجموع بخش
 زا شناختیروان سرمایه یعنی شناسایی عوامل تشکیل دهنده مدیریت

اسالمی، عوامل موثر و تاثیر پذیر از آن با روش فراترکیب،  دیدگاه
 1ای سندلوسکی و باروسودر این پژوهش از روش هفت مرحله

_________________________________ 
1.Sandelowski and Barroso 

نشان  1استفاده شده است که خالصه این مراحل در شکل شماره 
 داده شده است.

 

 
باروسو یا همان  و سندلوسکی ایمرحله هفت .  روش1شکل 

 مند پیشینه.فرآیند گردآوری نظام
 

 یک از قسمت این انجام اول: تنظیم سواالت پژوهش: برایگام 
، چهار سوال برای 1شود در جدول چهارسؤالی استفاده می الگوریتم

 دیدگاه از شناختیروان سرمایه عوامل تشکیل دهنده مدیریت
عنوان شده است که شامل چهار قسمت چه چیزی، چه  اسالمی

 کسی، چه زمانی و چگونگی انجام پژوهش است. 

 پژوهش سؤاالت تنظیم

مندنظام پیشینۀ انجام  

های مناسبجست و جوی انتخاب و پژوهش  

 استخراج اطالعات

های کیفیتجزیه و تحلیل و یافته  

 کنترل کیفیت

هاارائه یافته  
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 : سواالت پژوهش2جدول 
 الگوریتم چهار سوالی پژوهش الگوریتم چهار سوالی ردیف

1 What- فراترکیب مطالعه چیز چه یافتن برای 
 است؟ شده تنظیم

 دیدگاه از شناختیروان سرمایه مدیریت هایپسران و هاپیشران ها،شاخص
 هستند؟ چیزهایی اسالمی چه

2 Who- جامعه شامل متون مقاالت علمی به زبان فارسی و انگلیسی  پژوهش این در جامعه مورد مطالعه کدام است؟
 معتبر در نظر گرفته شده است.

3 When- دامنه زمانی انجام پژوهش چه سال-

 هایی است؟
 شمسی 1400تا  1390میالدی و  2021تا  2010های در این پژوهش بین سال

4 How- ها به روش تحلیل مقاالت پیشینهنحوه گردآوری داده روش انجام مطالعه چگونه است؟ 

 مند متون:گام دوم: بررسی نظام
مند مقاالت و در این مرحله پژوهشگر به جست و جوی نظام

های منتشر شده در مجالت علمی مختلف و معتبر داخلی و پژوهش
های معتبر های سازمانو همچنین منابع عمومی و سایت خارجی

خارجی و داخلی با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق و مرتبط در بازه 
ود. شپردازد. ابتدا واژگان کلیدی مرتبط گزینش میزمانی مناسب می

 فهرست شده است. 3این واژگان در جدول شماره 
 

 مند نظام ی: جست و جو3جدول 

 های واژه کلید واژه های انگلیسیکلید  ردیف
 فارسی

1 Psychological capital روان سرمایه-

 شناختی

2 
Psychological capital 

from an Islamic 

perspective 

-روان سرمایه

 از شناختی
 اسالمی دیدگاه

های معتبر مقاالت سپس از طریق موتورهای جست و جو و سایت 
های کلیدی انگلیسی و فارسی جست واژهها و مطالب با ، پایان نامه

های بکاررفته  در موتورهای جست و جو و و جو شدند که واژه
 است. 4های معتبر به شرح جدول شماره سایت

 
 معتبر های تی: جست و جو و سا4جدول 
 فارسی انگلیسی

Springer سیویلیکا 
Science 

Direct(Elsevier) 
 (ایران مگ) ایران مجالت پایگاه

Google Scholar ایران داک 
Taylor & 

Francis online 

 جهاد علمی اطالعات مرکز پایگاه
 (SID) دانشگاهی

Wiley online 

library - 

Emerald insight - 
 

 گام سوم: جست و جو و انتخاب متون مناسب
در این گام باید کیفیت مطالعه ارزیابی شود. هدف این مرحله حذف 

های ارائه شده در آنها اعتمادی هایی است که به یافتهها و کتابمقاله
های مطالعه نیست. به محض اینکه مقاالت برای تناسب با مولفه

شناختی بررسی شد، در قدم بعدی پژوهشگر باید کیفیت روان
هایی است که مطالعه را ارزیابی کند. هدف از این گام حذف مقاله

ادی نداشته باشد؛ بنابراین های ارائه شده اعتمپژوهشگر به یافته
ای را که باید در ترکیب وجود داشته باشد، رد ممکن است مقاله

کند. بر اساس مشورت با خبرگان )اساتید دانشگاه و متخصصن امر( 
در این گام منابع یافت شده در مرحله پیش به صورت گام به گام 

شود. این بر اساس معیارهای پذیرش یا عدم پذیرش بررسی می
عیارها شامل ده سوال است. این روش برای ارزیابی کیفیت مطالعات م

شود. این ده سوال به پژوهشگر کمک اولیه پژوهش کیفی استفاده می
کند تا مفهوم پژوهش کیفی را بهتر درک نماید. سواالت بر موارد می

 زیر تمرکز دارد:
اهداف پژوهش )بررسی اینکه مقاله دارای هدفی مشخص و معیّن  -1

 است(.
منطق روش )از چه روشی استفاده شده است و آیا این روش  -2

 ترین روش است؟(.ترین یا علمیترین مناسبمنطقی
خوبی موضوع، اهمیت طرح پژوهش )بررسی اینکه پژوهشگر به -3

ها و ابزارهای پژوهش و منابع را ها، روشموضوع، اهداف و پرسش
 تعریف کرده باشد(.

ی )نمونه بخشی از جامعه است که با روشی روش نمونه بردار -4
 شود(.که از پیش تعیین شده است انتخاب می

ها از ابزارهای آوری دادهها )آیا برای جمعجمع آوری داده -5
 استاندارد و رایج در این حوزه استفاده شده است؟(.

 انعکاس پذیری )شامل رابطه پژوهشگر و شرکت کنندگان( -6
بیان واضح  -9دقت  تجزیه و تحلیل   -8  مالحظات اخالقی   -7

 ها  و روش یافته
ارزش پژوهش: در این مرحله پژوهشگر به هر کدام از این  -10

کند؛ دهد و سپس یک فرم را ایجاد میسواالت یک امتیاز کمی می
 دهد جمع کند وتواند امتیازاتی را که به هر مقاله میبنابراین او می

مجموعه مقاالت را بررسی کند و نتایج ارزیابی به آسانی و به اجمال 
 را ببیند.
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 فرآیند انتخاب نهایی مقاالت -2شکل

 

 120(، از میان 2در این مرحله پس از مراحل پایایش )مطابق شکل 

پژوهش برای تجزیه و تحلیل  30مطالعه حذف و  90مطالعه، 

ای هاطالعات انتخاب شد. فرآیند پاالیش و بازبینی با توجه به مالک

 آورده شده است. 2ر به طور اجمالی در شکل ورود و خروج مذکو

 

 متون  اطالعات استخراج: چهارم گام
ها  بر اساس مرجع های پژوهش، اطالعات مقالهاستخراج یافته

مربوط به هرمقاله شامل نام و نام خانوادگی پژوهشگر یا 
د. شوبندی میپژوهشگران، کشور، عنوان مقاله و سال انتشار طبقه

های نهایی به روش تحلیل محتوا مطالعه شدند. مقالهدر این مرحله 
نتایج به دست آمده از این مرحله در جداول زیر نشان داده شده 

 است.
 

 شناختی: عوامل تاثیر پذیر از سرمایه روان5جدول 
 عوامل تاثیر پذیر مقیاس سنجش نتایج عنوان کشور سال محققان ردیف

 ایران 1399 موسیوند 1

 های سرمایه نقش
 شناختی، روان
 در دینداری و معنویت

 رضایتمندی بینی پیش
 زنان زندگی از

 خانواده سرپرست

 شناختی روان های سرمایه
 پیش متغیرهای جمله از
 زندگی از رضایتمندی بین

 با عامل این که است
 دینداری و معنویت کمک

 ندهکن بینی پیش تواند می
 از رضایت برای قوی

 .باشد زندگی

 پرسشنامه
 از رضایتمندی

 و زندگی، معنویت
 دینداری

شریفی و  2
 ایران 1399 همکاران

 بین رابطه تبیین
 هایسرمایه

 رشد و شناختیروان
 با دانشجویان اعتقادی

 زندگی سبک نقش
 اسالمی

 در اسالمی زندگی سبک
 هایسرمایه بین رابطه
 رشد و شناختیروان

 ایواسطه نقش اعتقادی
 .داشت

 اعتقادی رشد پرسشنامه

3 
 قنبری

 و نصرآبادی
 همکاران

 ایران 1398
 آموزشی تدوین بستۀ

 شناختیروان سرمایۀ
 هایارزش اساس بر

 سرمایه الگوی آموزش
 اسالمی شناختیروان

 شاخص است توانسته
 تعالی کیفی

 گذار، تاثیر عوامل جدول در مقاله 8: شامل

 مقاله 5 و پذیر تاثیر عوامل جدول در مقاله 17

مقیاس جدول در  

 20تعداد مقاالت رد شده به علت نامرتبط بودن چکیده=

 35علت نامرتبط بودن از نظر محتوا با عنوان پژوهش=مقاالت رد شده به 

 3تعداد مقاالت رد شده به علت فقدان اطالعات نویسنده=

 32عنوان با موضوع پژوهش= تعداد مقاالت رد شده به علت نامرتبط بودن از نظر

110تعداد کل مقاالت یافت شده=  30تعداد مقاالت غربال شده=    

80تعداد مقاالت رد شده=  
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 تأثیر میزان و اسالمی
 سازمانی تعالی بر آن

 افزایش را سازمانی تعالی
 .دهد

 و محمدی 4
 ایران 1398 افشار فرید

 روان سرمایه توسعه
 رب تأکید با شناختی

 نهج در بخشش مؤلفه
 البالغه

 

 نگاه از بخشش های روش
 صفح، عفو، صورت به دین

 می تجاوز و تغافل غفران،
 های شیوه که زیرا باشد

 سازمانی هر در بخشش
 افراد به نسبت باید

 .باشد متفاوت مختلف،

تحلیلِ محتوای 
کیفی از نوع 

 جهت دار
 فرهنگ

5 

کاظممیان 
مقدم و 
هارون 
 رشیدی

 ایران 1398

 سرمایه رابطه
 و شناختیروان

 با درکار معنویت
 شناختیروان بهزیستی

 پرستاران

 و شناختیروان سرمایه بین
 یبهزیست با درکار معنویت

 مثبت رابطه شناختیروان
 .دارد وجود داری معنی و

 بهزیستی پرسشنامه
 شناختیروان

کیانی و  6
 ایران 1398 همکاران

رابطه سرمایه 
روانشناختی با رفتار 

شهروندی سازمانی بین 
-کارکنان بیمارستان

 های آموزشی

بین سرمایه روان شناختی 
و رفتار شهروندی سازمانی 
 رابطه مستقیم وجود دارد

 رفتار شهروندی پرسشنامه

نصرتی مهر  7
 ایران 1397 و بستان

بررسی رابطه سرمایه 
روان شناختی با جهت 

گیری مذهبی و 
رضایتمندی زناشویی 
در زوجین متقاضی 

 طالق

 

 می روانشناختی سرمایه
 مذهبی گیری جهت تواند

 را زناشویی رضایتمندی و
 .کند بینی پیش

 پرسشنامه

 گیری جهت
 و مذهبی

 رضایتمندی
 زناشویی

عالی و بیک  8
 زاد

 ایران 1396

مدیریت  تاثیر 
سرمایه روانشناختی 
کارکنان بر بالندگی 
سازمانی در بانک 
 کشاورزی کرمان

سرمایه روانشناختی 
کارکنان و ابعاد آن؛ 

خودکارآمدی، امیدواری، 
تاب آوری و خوش بینی 
بر بالندگی سازمانی در 
بانک کشاورزی استان 

 .کرمان موثر می باشد

 بالندگی پرسشنامه

دیندارلو و  9
 ایران 1394 خادمی

تاثیر مدیریت سرمایه 
روانشناختی و سرمایه 
اجتماعی بر کارایی 

 عملکرد کارکنان

نقش تعدیل گر سرمایه 
اجتماعی بر تاثیر سرمایه 
روانشناختی بر کارایی 

عملکرد کارکنان معنی دار 
 .نبود
 

 عملکرد کارکنان پرسشنامه

یوسف آبادی  10
 و همکاران

 ایران 1394

سرمایه تاثیر 
روانشناختی بر 

عملکرد شغلی در 
 صنایع غذایی

بین تمام متغیرهای ابعاد 
سرمایه روان شناختی 

عملکرد شغلی همبستگی 
 .وجود دارد

 عملکرد شغلی پرسشنامه
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 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ارشاد و  11
 پاکستان 2021 همکاران

 اخالق تأثیر بررسی
 انجام بر اسالمی کاری

 ایواسطه تأثیر: وظیفه
 شناختیروان سرمایه

 رابطه روانشناختی سرمایه
 و اسالمی کاری اخالق بین

 واسطه را وظیفه عملکرد
 .کند می

 وظیفه عملکرد پرسشنامه

پترس و  12
 کنیا 2020 ندگوا

تأثیر سرمایه 
روانشناختی در بین 

 هایالمللی شدن بانک
 تجاری اسالمی

سرمایه روانشناختی شامل 
عالقه به تنوع، جستجوی 

به ماجراجویی و اعتماد 
 نفس در نظر گرفته شد..

 بین المللی شدن پرسشنامه

سانتیسی و  13
 ایتالیا 2020 همکاران

رابطه بین سرمایه 
روانشناختی و کیفیت 

 زندگی

شکوفایی و رضایت از 
زندگی شاخص های 

نمایشی کیفیت زندگی 
 هستند.

 کیفیت زندگی پرسشنامه

14 
یو و 

 چین 2019 همکاران
نقش سرمایه 

بر روانشناختی 
 خالقیت کارکنان

خودکارآمدی و انعطاف 
پذیری در زمینه سرمایه 
روانشناختی نقش واسطه 
ای دارند ، که به نوبه 
خود ، تأثیر مثبتی بر 
 خالقیت کارکنان دارد.

 خالقیت پرسشنامه

15 
ژانگ و 
 چین 2019 همکاران

تأثیر سرمایه 
روانشناختی و استرس 
شغلی بر فرسودگی 
شغلی معلمان: نقش 

واسطه ای سبک های 
 ایمقابله

سرمایه روانشناختی نقش 
محافظتی دارد و استرس 

شغلی نقش خطرآفرینی در 
 فرسودگی شغلی معلم دارد

 فرسودگی شغلی پرسشنامه

کونگ و  16
 تایوان 2017 همکاران

سرمایه روانشناختی: 
فراتحلیل و پیامدهای 

 پایداری مدیریت

سرمایه روانشناختی بر 
نگرش، رضایت شغلی،  

عملکرد ، رفتار شهروندی 
سازمانی و رفتارهای 
 نامطلوب تأثیر دارد.

 
 

 فراتحلیل

رضایت شغلی،  
نگرش، عملکرد ، 
رفتار شهروندی 

سازمانی و 
 رفتارهای نامطلوب

 پاکستان 2014 باتول 17
ارتباط بین سرمایه 

شناختی با روان
 پذیرندگی کاری

خودکارآمدی ، امید ، 
آوری با خوش بینی و تاب 

پذیرندگی  کاری کارکنان 
رابطه مثبت و معناداری 

 دارند.

 پذیرندگی کاری پرسشنامه

 
 شناختی: عوامل تاثیر گذار بر سرمایه روان6جدول 

 نتایج عنوان کشور سال محققان ردیف
مقیاس سنجش 

-سرمایه روان

 شناختی

عوامل تاثیر 
 گذار

بهاری اودلو و  1
 همکاران

 ایران 1398
میزان پایبندی به 
نماز و روزه و 
رابطه آن با 

میزان پایبندی به احکام 
نماز و روزه از نظر دو 

مولفه اول و سوم )اعتماد به 
 پرسشنامه

پایبندی به 
پایبندی ، نماز

 روزهبه 
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سرمایه 
 روانشناختی

نفس و خوش بینی( اختالف 
درصد  1در سطح احتمال 

 معنی دار بود

میرزایی و  2
 ایران 1397 همکاران

بررسی ارتباط بین 
ابعاد دینداری و 

-سرمایه روان

شناختی در بین 
دانشجویان 

 دانشگاه تبریز

داری و سرمایه بین دین
شناختی ارتباط مثبت روان

 و معناداری وجود دارد.
 پرسشنامه

، داریدین
 ،عد مناسکیبُ

 بُعد تجربی

3 
افخمی اردکانی 

 ایران 1395 و توکلی

توسعه سرمایه 
شناختی و روان

سرمایه اجتماعی 
در پرتو سبک 
 زندگی اسالمی

سبک زندگی اسالمی بر 
روی سرمایه اجتماعی اثر 
مثبت، مستقیم و معناداری 

 دارد؛

 پرسشنامه
سبک 
زندگی 
 اسالمی

افشار و  4
 همکاران

 ایران 1395

طراحی مدل 
سرمایه 

روانشناختی بر 
 اساس نهج البالغه

داده های موجود در نهج 
البالغه به سرمایه های پیش 

گفته افزوده شد که 
عبارتنداز: بخشش، تواضع، 

 انصاف، شادی و نشاط

 تحلیلی

بخشش، 
تواضع، 
انصاف، 
شادی و 

 نشاط

پیمان فرد و  5
 1395 1395 باقری

رابطه سرمایه 
نمادین مبتنی بر 

 -ایرانیالگوی 
اسالمی با سرمایه 
روانشناختی مثبت 

 مدیران

سرمایه روانشناختی مثبتتر 
تری دارند و از و سازنده

روانی آرامتر و انرژی مثبت 
 .دباشنبیشتری برخوردار می

 پرسشنامه

سرمایه 
نمادین مبتنی 
بر الگوی 

 -ایرانی
 اسالمی

6 
یوسف آبادی و 

 ایران 1394 همکاران

تاثیر سرمایه 
روانشناختی بر 

عملکرد شغلی در 
 صنایع غذایی

بین تمام متغیرهای ابعاد 
سرمایه روان شناختی 

عملکرد شغلی همبستگی 
 .وجود دارد

 پرسشنامه
عملکرد 

 شغلی

گل پور و  7
 ایران 1392 همکاران

 هسرمای بینی پیش
 از شناختی روان
 های مولفه طریق

 در معنویت
 پرستاران

 مطلوبتر مدیریت برای
 روانشناختی سرمایه

 معنویتگرایی پرستاران،
 گیرد قرار تقویت مورد

 پرسشنامه

 احساس
یکپارچگی، 

معنوی،  پیوند
 احساس

 و ارشاد 8
 پاکستان 2021 همکاران

 تأثیر بررسی
 کاری اخالق
 انجام بر اسالمی

 تأثیر: وظیفه
 سرمایه ایواسطه
 شناختیروان

 رابطه روانشناختی سرمایه
 و اسالمی کاری اخالق بین

 واسطه را وظیفه عملکرد
 .کند می

 کاری اخالق پرسشنامه
 اسالمی

 (یروانشناخت هیدهنده سرما لی)ابعاد تشک اسیمق -7جدول
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 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 های استخراج شدهمولفه عنوان سال پژوهشگر ردیف
تعداد ابعاد 
استخراج 

 شده

ملکیها و  1
 ژیان

1399 

 روان سرمایه الگوی تبیین
 با رویارویی در شناختی

 مبنای بر زندگی های چالش
 روایات و آیات

دوری از خود تحقیری، باورمندی به خویشتن، بالندگی، 
 اعتقاد به مبدا هستی.

4 

2 
قاسمی زاد و 

 1398 فربهنامی

شناسایی مولفه های سرمایه 
های روانشناختی دانشجویان 

 از دیدگاه اسالم

 

خود کنترلی، پذیرش خود، شناخت خود، عزت نفس، 
اعتماد به نفس، عدم حسرت، شکیبایی در مصائب، 

-بینی به خدا، خوششکیبایی در مشکالت روزمره، خوش

بینی به جهان، رسیدن به کمال، بینی به خود، خوش
 مالقات با خدا، مغفرت الهی

14 

3 
بهنامی و 

 1395 ادزقاسمی 
 از روانشناختی هاییهسرما

 3 خدا امید به لطف به خدا، ، توکلبه خدا دل بستگی اسالم دیدگاه

افشار و  4
 1395 همکاران

 سرمایه مدل طراحی
 نهج اساس بر روانشناختی

 البالغه
 4 بخشش، تواضع، انصاف، شادی و نشاط

دهیر و  5
 شارما

2020 
 از روانشناختی سرمایه ابعاد

 امبن تئوری تحقیقات طریق
 هند در

 2 معنویت و شجاعت

 های کیفیگام پنجم: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته
روش  های کیفی ازدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته

کدگذاری باز انجام شده است. بدین منظور، ابتدا تمام عوامل 
در نظر گرفته شده است. سپس با  استخراج شده از مطالعات، کد باز

-ها، در یک مفهوم مشابه دستهدرنظر گرفتن معنای هر یک از کد

ه های( پژوهش شکل گرفتبندی شده است. به این ترتیب مفاهیم )تم
است. در جداول زیر عوامل و پیامدها به طور خالصه درج شده 

 است.
 ریتمدی  دسته بندی محقق برای عوامل تاثیرپذیر و تاثیرگذار بر

اسالمی بر اساس آیات و تفاسیر  دیدگاه از شناختیروان سرمایه
قرآن با سه مقوله اخالقی، احکام و عقاید قرآنی استخراج شده است:

برای بشر نازل شد و هر سه با بهداشت روان و جسم بشر رابطه دارد 
و نمی توان سالمتی جسم و روان را از احکام و اخالق جدا کرد. 

ه روان شناختی و کارکردهای آن در دین اسالم برای بهبود لذا سرمای
زندگی بشری پر اهمیت خواهد بود. تحول اعجاز آمیز روانی و 

روحی مخالفان قرآن در اثر شنیدن آیات الهی نیز رویکردی  است 
که ادعای اعجاز آن به صواب نزدیک تر است، زیرا در طول تاریخ 

وَإِذَا تُلِیَتْ بدان اشاره شده است:  بارها اتفاق افتاده و در قرآن نیز
( و هنگامی 2رَبِِّهِمْ یَتَوَکَّلُون )انفال/ عَلَیْهِمْ ءَایَتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَناً وَ عَلَى

که آیات او بر آنان خوانده شود، ایمانشان افزون گردد، و تنها بر 
بسیاری از آیات قرآن کریم با مسائل پروردگارشان توکل دارند. 

قی ارتباط دارد، زیرا از طرفی پیامبراسالم)صلی اهلل علیه اخال
و از سوی «إنِّما بُعِثْتُ ألُتمِّم مکارمَ األخالق»وآله(فرموده است: 

بنابراین، باید ضمن معرفی مکارم  ;دیگر، قرآن نیز سند بعثت است
 اخالقی چگونگی آراستگی به آنها را هم بیان کند. 

 یتبر  مدیر تاثیرپذیر و تاثیرگذارعوامل  برای محقق بندی دسته
، اعتقادات اسالمی به سه دسته دیدگاه ازشناختی روان سرمایه

احکام تقسیم شد که ابعاد استخراج شده از  به توجهو  اخالقیات
 اند.مطالعات قبلی در این سه دسته قرار گرفته

 
 

 یاسالم دگاهیاز د شناختیروان هیسرما تیریبر  مد رگذاریو تاث ریرپذیعوامل تاث یمحقق برا یدسته بند -8جدول 
 .دانیمگردد که ما چیزی را راست و درست میبرای حالتی اطالق می  اعتقادات: 1
 .پردازدمی اخالقی مسائل درباره فلسفی تأمّل به که است فلسفه از ایشاخه  اخالقیات: 2
 انسان است. وظایف با مرتبط دینی توجه به  قوانینتوجه به احکام:   3

 : عوامل تاثیر پذیر از سرمایه روان شناختی اسالمی9جدول 
 دسته بندی محقق منبع ابعاد مستخرج از مقاالت ردیف

 خودشناسی (1399)موسیوند،  رضایتمندی از زندگی 1
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 خداشناسی (1399)موسیوند،  دینداری و معنویت 2
 خودشناسی (1399همکاران،  و )شریفی اعتقادی رشد 3
 احکام به توجه (1398همکاران،  و نصرآبادی )قنبری تعالی 4
 اخالقیات (1398افشار،  فرید و )محمدی فرهنگ 5
 اخالقیات (1398رشیدی،  هارون و مقدم )کاظمیان شناختیروان بهزیستی 6

 همکاران، و کونگ)( و 1398همکاران،  و )کیانی شهروندی رفتار 7
2017) 

 اخالقیات

 اعتقادات (1397بستان،  و مهر )نصرتی مذهبی گیری جهت 8
 اخالقیات (1397 بستان، و مهر نصرتی) زناشویی رضایتمندی 9
 اخالقیات (1396زاد،  بیک و )عالی بالندگی 10

 عملکرد 11
همکاران،  و آبادی )یوسف ( و1394خادمی،  و )دیندارلو
 و ( و )کونگ2021همکاران،  و ( و )ارشاد1394

 (2017همکاران، 

 اخالقیات

 اخالقیات (2020همکاران،  و )سانتیسی زندگی کیفیت 12
 اخالقیات (2019همکاران،  و )ژانگ فرسودگی 13
 اخالقیات (2017همکاران،  و )کونگ شغلی رضایت 14
 اعتقادات (2017 همکاران، و کونگ) نگرش 15
 اخالقیات (2017 همکاران، و کونگ) نامطلوب رفتارهای 16
 اخالقیات (2014)باتول،  کاری پذیرندگی 17

 

 : عوامل تاثیر گذار بر سرمایه روان شناختی اسالمی10جدول 
 دسته بندی محقق منبع از مقاالت ابعاد مستخرج ردیف

 اعتقادات (1398همکاران،  و اودلو )بهاری نماز به پایبندی 1
 اعتقادات (1398 همکاران، و اودلو بهاری) روزه به پایبندی 2
 توجه به احکام (1397همکاران،  و )میرزایی دین داری 3
 اعتقادات (1397 همکاران، و میرزایی) مناسکی بُعد 4
 احکام به توجه (1395توکلی،  و اردکانی )افخمی اسالمی زندگی سبک 5
 اخالقیات (1395همکاران،  و )افشار بخشش 6
 اخالقیات (1395 همکاران، و افشار) تواضع 7
 اخالقیات (1395 همکاران، و افشار) انصاف 8

 الگوی بر مبتنی نمادین سرمایه 9
 اعتقادات (1395باقری،  و فرد )پیمان اسالمی -ایرانی

 اخالقیات (1396همکاران،  و آبادی )یوسف شغلی عملکرد 10
 اعتقادات (1392همکاران،  و پور )گل معنوی پیوند 11
 اخالقیات (2021همکاران،  و )ارشاد اسالمی کاری اخالق 12

 و اخالق تهذیب و نفس اصالح راه در نخستین هایگام از یکی
است، که یک نوع سرمایه  خودشناسی انسانی، واالی ملکات پرورش

: گویدمی صراحت با مجید قرآن گردد.برای افراد محسوب می
 آیات ما ق؛الح انه لهم یتبین حتی انفسهم فی و اآلفاقفی آیاتنا سنریهم»

 درون در و بزرگ جهان در خداوند آفرینش عجایب) انفسی و آفاقی
 حق او که گردد آشکار تا دهیممی نشان هاآن به را انسان وجود
 رد تبصرون؛ افال انفسکم فی و: »فرمایدمی دیگر جای یا در.« است
 یکی از سوی دیگر «بینید؟نمی آیا خداست، آیات شما وجود درون

 خداشناسی و خدا است مواجهه آن با بشر که مسائلی ترین مهم از
 خداشناسی .رودمی کجا به و است آمده کجا از انسان اینکه. است

 ندخداو کند درک که برسد حقیقتی به انسان که معناست این به
 چنانکه. است خداوند به متعلق و نیاز عین او و اوست خالق و علت

 تنها خدایید، به نیازمند( همگی)شما مردم ای» :فرماید می قرآن در
است.  ستایش و حمد هرگونه شایسته و نیاز بی که است خداوند

 دیدگاه از شناختیروان سرمایه ابعاد مدیریت  برای محقق بندی دسته
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 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اسالمی به دو دسته خود شناسی و خداشناسی تقسیم شد که ابعاد 
 گیرند.استخراج شده از مطالعات قبلی در این دو دسته قرار می

 

 
 اسالمی دیدگاه از شناختیروان سرمایه مدیریت ابعاد برای محقق بندی دسته -11 جدول

 .است شناسی خود انسانی، واالی ملکات پرورش و اخالق تهذیب و نفس اصالح راه در نخستین گامهای از دیگر یکی خود شناسی: 1
 گردد.همان پی بردن به ذات حق تعالی است که موجب ارتباط فرد با معبودش می خداشناسی: 2

 

 روان شناختی اسالمی : ابعاد سرمایه12جدول 

 دسته بندی محقق منبع ابعاد مستخرج از مقاالت ردیف
 خودشناسی (1399ژیان،  و )ملکیها تحقیری خود از دوری 1
 خودشناسی (1399 ژیان، و ملکیها) خویشتن به باورمندی 2
 خداشناسی (1399 ژیان، و ملکیها) بالندگی 3
 خداشناسی (1399 ژیان، و ملکیها) هستی مبدا به اعتقاد 4
 خودشناسی (1398بهنامی فر،  و زاد )قاسمی کنترلی خود 5
 خودشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) خود پذیرش 6
 خودشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) خود شناخت 7
 خودشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) نفس عزت 8
 خودشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) نفس به اعتماد 9
 خودشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) حسرت عدم 10
 خداشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) شکیبایی در مصائب 11
 خداشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) خدا به خوش بینی 12
 خودشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) خود به خوش بینی 13
 خداشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) جهان به خوش بینی 14
 خداشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) کمال به رسیدن 15
 خداشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) خدا با مالقات 16
 خداشناسی (1398 فر، بهنامی و زاد قاسمی) الهی مغفرت 17
 خداشناسی (1395زاد،  قاسمی و )بهنامی خدا به بستگی دل 18
 خداشناسی (1395 زاد، قاسمی و بهنامی) خدا به توکل 19
 خداشناسی (1395 زاد، قاسمی و بهنامی) خدا لطف به امید 20
 خود شناسی (1395همکاران،  و )افشار بخشش 21
 خودشناسی (1395 همکاران، و افشار) تواضع 22
 خودشناسی (1395 همکاران، و افشار) انصاف 23
 خداشناسی (2020، دهیر و شارما) معنویت 24
 خودشناسی (2020 شارما، و دهیر) شجاعت 25

 کیفیت کنترل: ششم گام
در این پژوهش سعی بر آن دشه است تا از منابع معتبر علمی استفاده 

های ورودی و خروجی ارائه شود و منابعی که با توجه به مالک
شده است در گام دوم، اعتبار علمی ناکافی داشتند، در فرآیند 
فراترکیب مورد از چرخه مطالعه خارج شدند. همچنین برای حفظ 
کیفیت مطالعه از شاخص کاپا استفاده شده است.در این پژوهش، 
پژوهشگران برای کنترل مفاهیم استخراجی مطالعات بررسی شده، 

سه نظرات خود با یک خبره دیگر )دارای دکتری مدیریت از مقای
دولتی و متخصص حوزه رفتار( نیز بهره برده است. برای این منطور 

سوالی برای عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر از  20یک پرسشنامه 
سوالی از ابعاد مدیریت شایعه  20مدیریت شایعه و یک پرسشنامه 

آمده از طریق نرم افزار های به دست طراحی شد. سپس داده
spss19   .تجزیه و تحلیل برای استخراج ضریب کاپا انجام شد 
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 کاپا شاخص وضعیت: 13 جدول

 وضعیت توافق مقدار عددی شاخص کاپا

 ضعیف 0کمتر از 
 بی اهمیت 0-2/0
 متوسط 21/4-0/0
 مناسب 41/0-6/0
 معتبر 61/0-8/0

 عالی 81/1-0
 

 تاثیرپذیر و تاثیرگذار عوامل برای کاپا ضریب محاسبات: 14 جدول
 معناداری تقریبی مقدار تی تقریبی خطای استاندارد تقریبی مقدار 

 000/0 895/4 000/0 000/1 اندازه گیری کاپا

   0 20 تعداد موارد معتبر
 

 شناختی اسالمیروان : محاسبات ضریب کاپا برای ابعاد مدیریت سرمایه15جدول 
 معناداری تقریبی مقدار تی تقریبی خطای استاندارد تقریبی مقدار 

 000/0 392/8 000/0 000/1 اندازه گیری کاپا

   0 20 تعداد موارد معتبر

نتایج محاسبات  نشان داده که مقدار شاخص کاپا برای ابعاد عوامل 
گاه شناختی از دیدتاثیر پذیر بر مدیریت سرمایه روانتاثیر گذار و 

 دیدگاه از شناختیروان سرمایه و برای ابعاد مدیریت 000/1اسالمی 
به دست آمده است. که با توجه به جدول زیر در  000/1اسالمی 

 سطح توافق عالی قرار گرفته است.
 گام هفتم : ارائه نتایج

بندی کدها با استفاده از نرم ها و طبقهپس از بررسی نهایی شاخض
ها به کدگذاری باز و افزار مکس کیودا ئر قالب مفاهیم و مولفه

بندی پرداخته شده است. عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر از خوشه
شناختی از دیدگاه اسالمی در سه بُعد مدیریت سرمایه روان

ین بندی شدند. همچناعتقادات، اخالقیات و توجه به احکام دسته
شناختی نیز در دو دسته خودشناسی و روانابعاد مدیریت سرمایه

 خداشناسی دسته بندی شدند.
 

 
 اسالمی دیدگاه از شناختیروان سرمایه دسته بندی ابعاد مدیریت -1نمودار 
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 اسالمی دیدگاه از شناختیروان سرمایه دسته بندی عوامل تاثیر گذار بر  مدیریت -2نمودار 

 

 
 اسالمی دیدگاه از شناختیروان سرمایه دسته بندی عوامل تاثیر پذیر از  مدیریت -3نمودار 

 
 یافته ها

سازمانی است که بر های ناملموس شناختی از سرمایهسرمایه روان
های کمتر قابل مدیریت و های ملموس با هزینهخالف سرمایه

تواند نتایج و دستاوردهای درخور توجهی را در باشد و میرهبری می
شناختی وضعیت روحی طور کلی سرمایه روانبه. پی داشته باشد

ن هایش داشتمثبت افراد برای توسعه و پیشرفت است که ویژگی
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فس )کارایی( برای تالش الزم برای موفقیت در کارهای اعتماد به ن
بینی( در مورد موفقیت چالش برانگیز؛ ایجاد یک حس مثبت )خوش

در حال حاضر و آینده؛ پایبندی به اهداف و در صورت لزوم، هدایت 
مسیرها به اهداف برای موفقیت؛ حفظ و تندرستی و انعطاف پذیری 

مشکالت و ناتوانی انسان را  برای دستیابی به موفقیت هنگامی که
 از سرشار و افزاروح آیاتش تمام کریم قرآن .باشدگیرد میدر برمی

های جاودانه تش مژده به بهشت، نعمتآیا از بسیاری است؛ امید
بهشتی، امید به رحمت پروردگار، حضور در بارگاه قدس الهی و... 

آیات خوف است. قرآن کریم با این ویژگی، آیات مژده و امیدش بر 
و انذار برتری دارد؛ از اینرو، بیان، شرح و تفصیل آن نیاز به نوشتن 
چندین جلد کتاب مستقل دارد، اما به عنوان نمونه چند آیه را در 

سوره بقره، آیه  25سوره زمر، آیه  53کنیم: آیه این فرصت بیان می
سوره شوری، آیه  22سوره جاثیه، آیه  30سوره احزاب، آیه  67

کاملترین دینی است که به تمامی امور  اسالمدین  سوره کهف. 107
و فرهنگ اسالم،  اسالمزندگی بشر توجه کرده و اگر بگوییم دین 

مساوی است با نشاط، امید و شادی سخنی به گزاف نگفته ایم اگر 
سرمایه های روانشناختی به نحو مطلوبی مدیریت شوند و باور، عزم 

قوی مردمی برای به ثمر رساندن آنها وجود داشته باشد،  و انگیزه
شایسته ساالری در رگ های جامعه اسالمی جاری خواهد شد. در 

عنویت در پیوندی جدایی سرمایه روانشناختی همراه با م اسالمدین 
ناپذیر با نیت و پایبندی رفتاری به باورهای مذهبی با تاکید بر دل 
بستگی، توکل و امید به لطف و مدد خداوند متعال مورد بحث قرار 

منظور تحقق هدف مقاله، یعنی شناسایی عوامل تشکیل به .می گیرد
و تاثیر  اسالمی، عوامل موثر دیدگاه از شناختیروان دهنده سرمایه

پذیر از آن با روش فراترکیب، در این پژوهش از روش هفت 
(.  در نتیجه 21ای سندلوسکی و باروسو استفاده شده است)مرحله

نمونه مورد نطر برای فراترکیب، از مطالعات کیفی منتخب و بر 
اساس ارتباط آنها با سوال پژوهش تشکیل شد.  در گام اول که تنظیم 

چهارسؤالی استفاده شد  الگوریتم یک است ازسواالت پژوهش بوده 
 از شناختیروان چهار سوال برای عوامل تشکیل دهنده سرمایه

اسالمی عنوان شده است که شامل چهار قسمت چه چیزی،  دیدگاه

چه کسی، چه زمانی و چگونگی انجام پژوهش بود. گام دوم بررسی 
-وی نظاممند متون بود در این مرحله پژوهشگر به جست و جنظام

های منتشر شده در مجالت علمی مختلف و مند مقاالت و پژوهش
های معتبر داخلی و خارجی و همچنین منابع عمومی و سایت

های معتبر خارجی و داخلی با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق سازمان
و مرتبط در بازه زمانی مناسب پرداخت.  در گام سوم جست و جو 

ها جام گرفت.هدف این مرحله حذف مقالهو انتخاب متون مناسب ان
های ارائه شده در آنها اعتمادی نبود. در هایی بود که به یافتهو کتاب

 120(، از میان 2این مرحله پس از مراحل پایایش )مطابق شکل 
پژوهش برای تجزیه و تحلیل  30مطالعه حذف و  90مطالعه، 

های پژوهش، هچهارم استخراج یافت اطالعات انتخاب شد.  در گام
ها  بر اساس مرجع مربوط به هرمقاله شامل نام و اطالعات مقاله

نام خانوادگی پژوهشگر یا پژوهشگران، کشور، عنوان مقاله و سال 
های نهایی به روش تحلیل بندی شد. در این مرحله مقالهانتشار طبقه

ای همحتوا مطالعه شدند.  گام پنجم، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته
ای هکمی بود، در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته

کیفی از روش کدگذاری باز انجام شده است. بدین منظور، ابتدا تمام 
عوامل استخراج شده از مطالعات، کد باز در نظر گرفته شده است. 

ها، در یک مفهوم مشابه سپس با درنظر گرفتن معنای هر یک از کد
. دسته بندی محقق برای عوامل تاثیرپذیر و بندی شده استدسته

 اسالمی بر دیدگاه از شناختیروان سرمایه تاثیرگذار بر  مدیریت
قرآن با سه مقوله اساس آیات و تفاسیر قرآنی استخراج شده است:

اخالقی، احکام و عقاید برای بشر نازل شد و هر سه با بهداشت روان 
و جسم بشر رابطه دارد و نمی توان سالمتی جسم و روان را از 
احکام و اخالق جدا کرد. لذا سرمایه روان شناختی و کارکردهای 
آن در دین اسالم برای بهبود زندگی بشری پر اهمیت خواهد بود. 

 یتبر  مدیر عوامل تاثیرپذیر و تاثیرگذار برای محقق بندی دسته
، اعتقادات اسالمی به سه دسته دیدگاه ازشناختی روان سرمایه

احکام تقسیم شد که ابعاد استخراج شده از  به توجهو  اخالقیات
 اند.مطالعات قبلی در این سه دسته قرار گرفته

 
 

 اسالمی شناختی روان سرمایه بر گذار تاثیر عوامل بندی دسته -16جدول 
 ابعاد استخراج شده دسته بندی محقق

 اسالمی کاری شغلی، اخالق بخشش، تواضع، انصاف، عملکرد اخالقیات
 معنوی اسالمی، پیوند -ایرانی الگوی بر مبتنی نمادین روزه، سرمایه به نماز، پایبندی به پایبندی اعتقادات

 اسالمی زندگی مناسکی، سبک داری، بُعد دین احکام به توجه
 

 اسالمی شناختی روان دسته بندی عوامل تاثیر پذیر از سرمایه -17جدول 
 ابعاد استخراج شده محقق دسته بندی

 د، کیفیتعملکرزناشویی، بالندگی،  شهروندی، رضایتمندی شناختی، رفتارروان زندگی، فرهنگ، بهزیستی از رضایتمندی اخالقیات
 کاری نامطلوب، پذیرندگی شغلی، رفتارهای زندگی، فرسودگی، رضایت

 مذهبی، نگرش گیری اعتقادی، جهت رشد اعتقادات
 یتعال معنویت، دینداری، احکام به توجه
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 نتیجه گیری
 و اخالق تهذیب و نفس اصالح راه در نخستین هایگام از یکی

است که یک نوع سرمایه  خودشناسی انسانی، واالی ملکات پرورش
: گویدمی صراحت با مجید قرآن گردد.برای افراد محسوب می

 آیات ما ق؛الح انه لهم یتبین حتی انفسهم فی و اآلفاقفی آیاتنا سنریهم»
 درون در و بزرگ جهان در خداوند آفرینش عجایب) انفسی و آفاقی
 حق او که گردد آشکار تا دهیممی نشان هاآن به را انسان وجود
 رد تبصرون؛ افال انفسکم فی و: »فرمایدمی دیگر جای یا در.« است
 یکی از سوی دیگر «بینید؟نمی آیا خداست، آیات شما وجود درون

 خداشناسی و خدا است مواجهه آن با بشر که مسائلی ترین مهم از
 خداشناسی .رودمی کجا به و است آمده کجا از انسان اینکه. است

 ندخداو کند درک که برسد حقیقتی به انسان که معناست این به
 چنانکه. است خداوند به متعلق و نیاز عین او و اوست خالق و علت

 تنها خدایید، به نیازمند( همگی)شما مردم ای» :فرماید می قرآن در
است.  ستایش و حمد هرگونه شایسته و نیاز بی که است خداوند

 دیدگاه از شناختیروان سرمایه ابعاد مدیریت  برای محقق بندی دسته
اسالمی به دو دسته خود شناسی و خداشناسی تقسیم شد که ابعاد 

گیرند.استخراج شده از مطالعات قبلی در این دو دسته قرار می
  

 
 اسالمی شناختی روان سرمایه ابعاد بندی دسته -18 جدول

دسته بندی 
 محقق

 استخراج شدهابعاد 

 
 خودشناسی

کنترلی،  خویشتن، خود به شجاعت، باورمندی
 به نفس، اعتماد خود، عزت خود، شناخت پذیرش

حسرت، بخشش، تواضع، انصاف، خوش  نفس، عدم
 تحقیری خود از خود، دوری به بینی

 
 

 خداشناسی
شکیبایی در ، هستی مبدا به اعتقاد، معنویت
 ،جهان به بینیخوش ، خدا به خوش بینی، مصائب
 یبستگ دل، الهی مغفرت، خدا با مالقات، بالندگی

 رسیدن، خدا لطف به امید، خدا به توکل، خدا به
 کمال. به

کیفیت بودبرای این منطور یک پرسشنامه  ششم که کنترل در گام
-روان سوالی برای عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر از سرمایه 20

سوالی از ابعاد آن  20پرسشنامه  اسالمی و یک دیدگاه از شناختی
های به دست آمده از طریق نرم افزار طراحی شد. سپس داده

spss19   تجزیه و تحلیل برای استخراج ضریب کاپا انجام شد. در
دها بندی کها و طبقهگام آخر )هفتم( نیزپس از بررسی نهایی شاخض

ه ها بلفهبا استفاده از نرم افزار مکس کیودا ئر قالب مفاهیم و مو
بندی پرداخته شده است. در نهایت، برای کدگذاری باز و خوشه

 از یشناختعوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر بر مدیریت سرمایه روان
اسالمی در سه دسته اعتقادات، اخالقیات و توجه به احکام  دیدگاه

بندی شدند. در جدول فوق خالصه نتایج تحقیق آورده شده دسته
به جداول فوق در جدول دسته بندی عوامل تاثیر گذار است.با توجه 
 5برای بُعد اخالقیات  اسالمی شناختی روان سرمایهبر مدیریت 

مولفه  3مولفه و برای توجه به احکام  4مولفه، برای بُعد اعتقادات 
 شناختیروانکشف شد. برای عوامل تاثیر پذیر از مدیریت سرمایه

بُعد و برای  4برای بُعد اعتقادات مولفه،  12برای بُعد اخالقیات 
توجه به احکام سه مولفه کشف شد. همچنین ابعاد مدیریت سرمایه 

شناختی از دیدگاه اسالم در دوسته خداشناسی و خود شناسی روان
عامل و برای بُعد  13در نظر گرفته شد. که برای بُعد خود شناسی 

وان تیج فوق میعامل درنظر گرفته شد. با توجه به نتا 12خداشناسی 
گفت پرواضح است که نظر به گستردگی مباحث علئم انسانی و 

شناختی، پژوهش حاضر بر درهم تنیدگی زنجیروار مولفه های روان
 باشد که تمامی عوامل موثر، تاثیر پذیر و ابعاد سرمایهاین ادعا نمی

 نشناختی از دیدگاه اسالم را تبیین و بازشناسی نموده است، با ایروان
وجود با توجه به خالء مشهود در باب موضوع، گامی در حوزه 

شناختی از دیدگاه اسالم برداشته است. شناسایی و تبیین سرمایه روان
توان گفت پرواضح است که نظر به با توجه به نتایج فوق می

گستردگی مباحث علم انسانی و درهم تنیدگی زنجیروار مولفه های 
باشد که تمامی عوامل بر این ادعا نمیشناختی، پژوهش حاضر روان

م شناختی از دیدگاه اسالروان تاثیرگذار، تاثیر پذیر و ابعاد سرمایه
را تبیین و بازشناسی نموده است، با این وجود با توجه به خالء 
مشهود در باب موضوع، گامی در حوزه شناسایی و تبیین سرمایه 

 .شناختی از دیدگاه اسالم برداشته استروان
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