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 چکيده
 و باشند برخوردار منابع از استفاده و شناسایی در باالیی شناختی روان ظرفیت و انرژی سطوح از که دارند نیاز کارکنانی به ها سازمان امروزه :مقدمه

 داخلی محیط به توجه با ها، آن عملکرد بهبود و کارکنان انگیزش دقیق فهم در مدیریت سنتی رویکردهای ضعف. کنند ترویج سازمان در را گرایی مثبت
 .شود می یاد کار محیط در گرایی مثبت عنوان با آن از که است کرده مطرح خودرهبری و درونی انگیزش بر مبتنی جدیدی رویکرد به نیاز ها سازمان

 اسالمی های ارزش بر کیدات با دولتی های سازمان در گرا مثبت سازمانی رفتار مدل طراحی هدف با حاضر پژوهش راستا همین در :مواد و روش ها

 توسط روایی ییدات و خبرگان از دسترس در ونهـــنم به مراجعه با نامه، پرسش طراحی و میدانی تحقیق روش از استفاده با که است شده پرداخته ایرانی
-توصیفی تحقیق روش و ماهیت نظر از پژوهش این. گرفت قرار ییدات مورد کرونباخ آلفای آزمون اساس بر نامه پرسش پایایی بررسی چنین هم و ها آن

 .باشد می بنیادی تحقیقات نوع از هدف نظر از و است همبستگی

 تجزیه. باشد می بنیادی تحقیقات نوع از هدف نظر از و است همبستگی-توصیفی تحقیق روش و ماهیت نظر از پژوهش این :های پژوهش يافته

 و همبستگی ضریب تست،-تی آزمون جمله از مختلف های آزمون از استفاده با که  SPSS افزار نرم از استفاده با نیاز مورد های آزمون ها داده تحلیل و
 از تحقیق، های لفهوم از یک هر اهمیت میزان تعیین و بندی اولویت منظور به. گرفت قرار بررسی مورد نتایج و بیان متغیرها بین ارتباط واریانس تحلیل

 .دهد می انجام مراتبی سلسله تحلیل یندآفر روش مبنای بر را بندی اولویت کار که شد استفاده Expert Choice افزار نرم

 با پیشنهادی مفهومی مدل ابعاد مقایسه در و شد بیان تحقیق متغیرهای از کدام هر های لفهوم اولویت ها یافته اساس بر: گيری بحث و نتيجه 

 لوتانز گرای مثبت سازمانی رفتار مدل های لفهوم با پیشنهادی مدل خوانی هم بر عالوه که گفت توان می لوتانز گرا مثبت سازمانی رفتار مدل های لفهوم
 ییدات مورد اسالمی گرای مثبت سازمانی رفتار عنوان تحت ها لفهوم این که شد بررسی اسالمی های ارزش بر مبتنی دیگری های لفهوم مدل، این در

 .گرفت قرار خبرگان
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 مقدمه
 یها هپدید تحلیل در ییاگر مثبت واژه نشدا دبررکا

 ای دهگستر لوـتح یـعمل و یرـنظ ظلحا از مانیزسا
 مانیزسا یمتغیرها یپسآیندها و پیشایندها تبیین در
 راـفتر مطالعه در ییاگر مثبت(. 1)ستا دهکر دیجاا

 روان شناختی مثبت یها ینمنداتو دبرراـک ،مانیزاـس
 عهـتوس و ناـکنرکا درـعملک دوـبهب ایبر نسانیا سرمایه

 پژوهشگران شتال (.2)ستا نمازسا مدیریت یـثربخشا
 یک دیجاا ایبر مانیزسا راـفتر تاـمطالع یتاـسرا در را

 و دیفر دعملکر دبهبو جهت در نشدا هپایگا و اهرم
 هـمندا ینـب نـیا در .(3)تـسا دهمتمرکزکر مانیزسا
 از یکی ،مختلف یاهـ زهوـــح در مانیزاــــس راـفتر

 دهبو شناسی روان و مدیریت های هدف نقطه ترین مهم
 بر سازمان فرهنگ تاثیر ادبیات، بررسی در(. 4)تـسا

 و ها شرکت صاحبان. است شده تایید کارکنان عملکرد
 یک ایجاد بر زیادی ثیرات دارند تمایل سازمان کل مدیران
 بین تعامل از سازمان فرهنگ. باشند داشته فرهنگ

 درباره مشترک های دگاهـــدی و دیریتــم مفروضات
 دسته ب آن کارکنان و انسان رفتار و فرهنگی های ارزش

 را کارکنان عملکرد و سازمانی فرهنگ مدیران،. آید می
 رقابتی مزیت ارائه در ها آن به کنند می متصل یکدیگر به
 سازمانی فرهنگ رو، این از. کند می کمک ها سازمان به

 فرهنگ. دارد کارکنان کارایی افزایش در حیاتی نقش
 باشد سازمان کارمندان و اعضاء همه برای باید سازمانی

 ترویج را سازمان اعضای میان یکنواختی ترتیب این به
 عملکرد و گروه وری بهره تعهد، افزایش این و دهد می

 درون در کارکنان (.5)بخشد می ارتقاء را کارکنان کلی
 سازمانی عوامل بعضی و نمایند می فعالیت ها سازمان

 را آن و گذاشته آنان توانمندی بر بسیاری تاثیر تواند می
 ساختار عوامل، این از یکی. دهد کاهش یا افزایش
 تمرکز رسمیت، چون، متغیرهایی از خود که است سازمان

 که است (. سیستمی6)است یافته تشکیل پیچیدگی و
 مدیریتی وظایف و ناوریـــف تغییرات آن اصلی هسته

 ،علوم و مهندسی حوزه و مدیریت حوزه بین و باشد می
 بیشتر چه هر باروری ،آن از هدف و می کند برقرار ارتباط

 پژوهش این از کلی هدف(. 7است) سازمان در تکنولوژی
 های سازمان در گرا مثبت سازمانی رفتار مدل طراحی
 به که است ایرانی اسالمی های ارزش بر کیدات با دولتی

 االتوس به ها آن نظر اساس بر و رسیده خبرگان ییدات
 تحقیق االتوس تدوین در. شود می داده پاسخ پژوهش

 توسعه برنامه ،1404 سند رویکرد با اسالمی مکتب از
 .است شده استفاده نظام کلی های سیاست و ششم
 سازمانی رفتار مفهوم :گرا مثبت سازمانی رفتار 
 کسب برای راهی عنوان به قبل سال چندین در گرا مثبت
رفتار  به ها سازمان این بر بنا. شد معرفی رقابتی مزیت

 سازمان رقابتی ماهیت و تغییر برای گرا مثبت سازمانی
 بر عمده تمرکز ایجاد سبب این و دارند زیادی توجه

 اکنون و شناسی روان در کاربرد و تحقیق تئوری، ساخت
 توجه گاهی را بودن مثبت(. 8)شود می سازمانی رفتار در

 است فرد یک ذهنی تجربه توجه این. نامند می مثبت
 یا شهرت شبیه حسی و دارد مثبت روابط دیگران با که

 مثبت ارتباطی از افراد هرگاه. دهد می وی به محبوبیت
 ترتیب همین به و کرده پریشانی احساس کمتر ببرند لذت

(. 9)باشند می دسترس در بیشتر شناختی روان نظر از
 ایجـنت تنـشدارـب در منـض ،مثبت مانیزسا رفتار دیکررو

 نتایج و بنامطلو هایپیامد تـسا نـممک ب،وـمطل
 دـید اـب ینا بر اـبن ،دـباش شتهدا همراه به نیز ستهاناخو

 آن حتمالیا ضعف طنقا و سیربر دـبای را آن هـبینان قعوا
 و کمال جهت در که رفتاری هر(.  10)دکر شناسایی را

 جهت در که رفتاری هر و «خیر» باشد، انسان تعالی
 معیار این بر بنا. است «شر» باشد، او انحراف و نقض

 آیا که است این عملی، بودن شر و خیر برای قضاوت
 ایجاد او در نقصی یا گردد می آدمی مالــک وجبـــم

 (. 11)کند می
 ،لتیدو بخش در سنتی رطو به :سازمانی عملکرد

 طریق از و ستا متمرکز خدمت ارائه بر مانیزسا دعملکر
 امروزه. دشو می هسنجید مانیزسا ثربخشیا و یمدرآکا
 به خود شرکت عملکرد یـــبررس برای مدیری هر

 ها آن به توجه با بتواند تا دارد نیاز مناسبی های شاخص
 و نهایی معیار عملکرد،(. 12)دهد بهبود را خود شرکت
 شمار بی احتماالت ثیرات تحت که است سازمان خروجی

 ابعاد شامل و گیرد می قرار سازمانی شرایط و بازار
 (. 13)شود می مختلفی

 شامل سازمان داخلی محیط :سازمان داخلی محیط
 سازمان تکنولوژی سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ

 :که شود می
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 سازمانی، فرهنگ مفهوم زمینه در :سازمان فرهنگ
 آن، گیری اندازه و شناخت مطالعه، نحوه ها، ویژگی
 نیز و فرهنگ تحول و گیری شکل بر ثروم عوامل

 بر خاص فرهنگ یک حاکمیت از حاصل پیامدهای
 پژوهشگران بین توجهی قابل نظرهای اختالف سازمان،

 وجود توافق موضوع، این برسر حال، این با دارد، وجود
 های ضرورت از یکی سازمانی، فرهنگ مدیریت که دارد

 کسب برای الزم شروط از و کنونی عصر در مدیریت
 فرهنگ سازمانی، رفتار مطالعات در(. 14)است موفقیت
 اثربخشی قوی کننده بینی پیش عنوان به سازمانی
 از برخی که طوری به. است شده توصیف سازمانی
 ثیرات سازمانی، فرهنگ اند داده نشان سازمانی محققان

 سازمانی درازمدت اثربخشی و عملکرد بر معناداری
 فرهنگ نیز پردازان نظریه از برخی چنین هم(. 15)دارد

 مشترک باورهای و ها ارزش از بنیادی الگوی را سازمانی
 به باید که اند دانسته کارکنان کردن اداره مفروضیات و

 سازمانی فرهنگ (.16)شوند درک سازمان در واضح طور
 در هنجارها و اعتقادات ها، ارزش نفوذ از سیستمی
 در که سازمانی فرهنگ روزهــام(. 17)است سازمان
 کارــــآش ازمانــــس ضایــاع رفتارهای و ها ارزش

  (.18)شود می
 در تازگی به که است موضوعی سازمانی فرهنگ

. است یافته راه سازمانی رفتار قلمرو در و مدیریت دانش
 فرهنگ مدیریت، در جدید تحقیقات و نظریات دنبال به

 مباحث از یکی و شده روزافزونی اهمیت دارای سازمانی
 فرهنگ. است داده تشکیل را مدیریت کانونی و اصلی

 را سازمان اجزا که پیوسته هم به است بستری سازمانی
 (.19چسباند) می هم به

 ها سازمان درون در کارکنان :سازمانی ساختار
 تاثیر تواند می سازمانی عوامل بعضی و نمایند می فعالیت

 یا افزایش را آن و گذاشته آنان توانمندی بر بسیاری
 که است سازمان ساختار عوامل، این از یکی. دهد کاهش

 پیچیدگی و تمرکز رسمیت، چون، متغیرهایی از خود
 (.20)است یافته تشکیل

 اکثر که است عادیـــاب دارای ازمانیـــس ساختار
 رسمیت پیچیدگی، بعد سه روی سازمانی پردازان نظریه

 از یک هر شرح به ادامه در که دارند نظر اتفاق تمرکز و
 .شود می پرداخته مذکور ابعاد

 فناوری موضوع به که است مدیدی زمان :تکنولوژی
 که چند هر. شود می پرداخته ها شرکت و ها سازمان در

 بیشتر فناوری  ،ماشین ظهور  و  صنعتی انقالب از پس
 تولد از پیش حتی ولی ،شد مطرح علمی مفهوم به

 به نوعی به اولیه جوامع زندگی ،امروزی های سازمان
 محققان و پژوهشگران. است خورده می گره فناوری
  که اند نموده ئهارا فناوری پیرامون چند تعاریفی بسیاری
 های حوزه از که است نگرشی و فکری افق از بازتابی

 طوری به. گیرد می تانش آن ها پژوهشی و تخصصی
 که است چیزی آن فناوری ،اقتصادی علوم دیدگاه از که

آن  دیگر عبارتی به ؛سازد می مربوط ستاده به را نهاده
(. 21)رود می کار به ستاده به داده تبدیل جریان در که چه

 جنبه بر بیشتر ،شد اشاره آن ها به باال در که تعاریفی
 مفهوم به تکنولوژی)کنند می کیدات تکنولوژی ماشینی
 تعریف از کوچکی بخش تنها این که حالی در ؛(خاص

 از برخی وجود این با. گیرد می بر در را فناوری
  بیان  نولوژیـــتک  از را لفیــــمخت ابعاد ،پژوهشگران

 ترکیب را فناوری  شریف نواز  که طوری  به  ،کنند می
 .داند می زیر چهارگانه عناصر از ای پیچیده

 تجهیزات و وسایل از ای مجموعه: افزار سخت-الف
 آالت ماشین و فیزیکی
  ،ها نیکـــتک از ای موعهــــمج: افزار نرم-ب
 ها دستورالعمل و ها شیوه ،ها فعالیت
 و افزارها نرم کارگیری به استعداد: انسانی نیروی-ج
 افزارها سخت
 ترتیبات و ها مکانیزم: مدیریت و سازماندهی-د
 سایر آن ها چارچوب در که اجتماعی و اقتصادی اداری

 (.7)رود می کار به اجزا
 :دولتی های سازمان در سازمانی رفتار های ویژگی

 سوی از پارادایم تغییر یک مستلزم سوم هزاره مدیریت
 بهینه استفاده جهت گرایی مثبت سوی به گرایی منفی

 سرمایه مثبت های توانمندی و ها حالت ها، ظرفیت از
 مثبت های سیاست و ها رویه از استفاده با انسانی

 گرا مثبت شناسی روان تــــنهض. تــــاس سازمانی
 انسانی منابع مدیران و رهبران برای مهمی دستاوردهای

 است شده داده نشان نیز عمل در و است داشته پی در
 با کار در گرا مثبت شناسی روان اصول از استفاده که

 .دارد رابطه وری بهره و عملکرد افزایش
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 تحقیق این نوآوری :نوآوری تحقیق و مفهومی مدل
 های سازمان در گرا مثبت سازمانی رفتار مدل طراحی در

. باشد می ایرانی اسالمی های ارزش بر تاکید با دولتی
 Positive)گرا مثبت ازمانیــــس تارــــرف از فادهــاست

Organizational Behavior )دولتی های سازمان در 
 انسانی سرمایه مهارت و قوت نقاط ترویج سبب ایران،

 وری بهره کار، این انجام که باور این با. باشد می سازمان
 که حالی در دهد، می افزایش را کارکنان روحیه و کار

. دهد می کاهش را ها آن شغلی فرسودگی و استرس
Positive Organizational Behavior، از ترکیبی 

 حاالت بر که باشد می گرا مثبت شناسی روان اصول
 و بینی خوش امید، ارآمدی،ــــجمله خودک از روانی

 دولتی های سازمان و کند می تاکید ذیریـــپ انعطاف
 حاالت ریــــــگی دازهـــــان به ادرــــق را ران،ــــای

 فراهم را آن بودــبه و نترلــــک امکان و نموده روانی
.آورد می

 

 
 مفهومی مدل .1 شماره شکل

 

 هامواد و روش 
 با نیاز مورد های آزمون های داده تحلیل و تجزیه

 از استفاده با. گرفت صورت SPSS افزار نرم از استفاده
 با نتایج که تست تی آزمون جمله از مختلف های آزمون
 متغیرها بین ارتباط از حاکی معناداری سطح به توجه
 از نشان آمده دست به مقادیر که همبستگی آزمون بوده،

 که حساسیت تحلیل آزمون و متغیرها باالی همبستگی
 از 00/0 داری معنی سطح در متغیرها واریانس تحلیل
 وابستگی دهنده نشان باشد، می کمتر واقعی مقدار

 میزان تعیین و بندی اولویت منظور به. ستا متغیرها
 افزار نرم از تحقیق، های لفهوم از یک هر اهمیت

Expert Choice  را بندی اولویت کار که شد استفاده 
 .دهدمی انجام AHP روش مبنای بر

 نفر 19 شامل تحقیق آماری جامعه :آماری جامعه
 معیارها از یک هر وزن استخراج منظور به که خبرگان از
 استفاده یکدیگر، به نسبت ها آن بندی اولویت تعیین و
 ویژه، طور به و گروهی گیری تصمیم های روش از

 تـــجهAnalytical hierarchy process  روش
 تشکیل به اقدام و شد گرفته کار به معیارها بندی اولویت

 نظور،ــــم نـــــای به. شد یـــزوج مقایسه ماتریس
 از رگیــــخب جلسه یک در و طراحی ای نامه پرسش

 از یک هر که شد خواسته خبرگان و نظران صاحب
 به که جدولی در را نتایج و مقایسه یکدیگر با را معیارها
 .نمایند درج است، شده طراحی منظور همین

 نامه پرسش تدوین برای :ها داده گردآوری ابزار
 چنین هم و استاندارد های نامه شـــپرس از خبرگان

 سازمانی فرهنگ و اسالمی سازمانی رفتار های لفهوم
 .شد استفاده موجود منابع بر تکیه با اسالمی

 با تحقیق این روایی :سنجش ابزار پایایی و روایی
 اجرای و مدیریت اساتید و راهنما استاد نظرات کسب

 نظرات اخذ و آماری جامعه از گروهی برای آن آزمایشی
 برای. است گرفته قرار بررسی مورد نظران صاحب

 آزمون از تحقیق این در نامه پرسش پایایی سنجش
 136 با کرونباخ الفای مقدار با که گردید استفاده کرونباخ

 حاضر، پژوهش در گرفت. قرار تایید مورد 96/0 آیتم
 از استفاده با ها آزمون تحقیق، االتوس و اهداف به بسته
 خبرگان نظرات تحلیل برای و SPSS vol.22 افزار نرم

 Analytical)راتبیـــم سلهـــسل یلـــتحل یندآفر از

hierarchy process )آماری افزار نرم کمک به 
Expert Choice از پژوهش این. است گرفته صورت 

 و است همبستگی-توصیفی تحقیق روش و ماهیت نظر
 باشد. می بنیادی تحقیقات نوع از هدف نظر از
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 پژوهش های يافته
 وردم در کلی دید منظور به ابتدا در توصیفی: آمار 
ت جمعی های ویژگی از برخی مطالعه مورد آماری نمونه

 به (تحصیالت، جنس، سن)چون هم آنان شناختی
 نآ شناختی جمعیت ویژگی که درصد و فراوانی صورت

تا  32 بین ها آن سنین و بوده زن نفر 3 و مرد نفر 16
 باالی نفر 1و  دکتری 18 ها آن سال و تحصیالت 55

     . است بوده دکتری
  یاستنباط آمار

 های مولفه بندی اولویت :ها لفهوم بندی اولویت
 انجام Expert Choice افزار نرم با اصلی متغیرهای

 طراحی زوجی مقایسات ماتریس منظور، بدین. گرفت
 ریافتد از پس. شد توزیع خبرگان از نفر 19 بین و گردید
 بررسی جهت ها آن نظر میانگین رگان،ـــخب پاسخ

 نکرد وارد از پس. گردید خراجــاست دیـــبن اولویت
 میزان مبنای بر بندی اولویت نهایتاً افزار، نرم در ها پاسخ

 زا لهــــحاص ایجــنت طبق مربوطه های مولفه اهمیت
 .درآمد نمودار صورت به افزار، نرم

 در  حاصله نتایج اساس بر. :گرا مثبت سازمانی رفتار
 خودکارآمدی لفهوم گرا مثبت سازمانی رفتار متغیر

 فهلوم ترتیب به و( 468/0)اهمیت درجه میزان بیشترین
 ،(125/0)نیـــــبی وشـــخ ،(234/0)دواریــــیـــام

 های رتبه در( 071/0)عاطفی هوش و( 102/0)آوری تاب
 .گرفتند قرار بعدی

 در نتایج اساس بر :اسالمی گرا مثبت سازمانی رفتار
 خدامحورانه لفهوم اسالمی گرا مثبت سازمانی رفتار متغیر

 بــترتی هــــب و( 254/0)اهمیت درجه میزان بیشترین
 رایانهگ اعتدال ،(155/0)مددکارانه ،(174/0)ایثارگرایانه

( 092/0)گرایانه تعالی ،(098/0)گرایانه قناعت ،(138/0)
 ار( 088/0)اهمیت میزان درجه کمترین گرایانه نجیب و

 د.دادن اختصاص خود به
 ازمانیــــس عملکرد متغیر در :سازمانی عملکرد

 یتاهم درجه میزان بیشترین یادگیری و رشد های لفهوم
 و( 195/0)داخلی یندآفر ،(276/0)مشتریان ،(391/0)
 به را( 138/0)میتــاه میزان درجه کمترین مالی لفهوم

 .دادند اختصاص خود
 لفهوم سازمانی فرهنگ متغیر در :سازمانی فرهنگ

 ،(219/0)اهمیت درجه میزان بیشترین نوآوری و خالقیت
 به توجه ،(141/0)جزئیات به توجه ،(178/0)پذیری خطر

 ،(098/0)سازمان اعضای به توجه ،(121/0)آورد ره
 جاه ،(062/0)تیم به توجه ،(087/0)کارکنان بر تصمیمات

 پایداری سنجش لفهوم و( 053/0)طلبی تهور و طلبی
 اختصاص خود به را( 043/0)اهمیت میزان درجه کمترین

 .دادند
 متغیر در نتایج اساس بر :اسالمی سازمانی فرهنگ

 و باوری خدا لفهوم المیـــاس سازمانی گــــفرهن
 رضایت ،(159/0)گرایی تکلیف ،(172/0)گرایی آخرت
 ایرفتاره ،(121/0)راگیرــف شارکتـــم ،(126/0)الهی

 عمناب پاالیش و هدفمند جذب ،(107/0)گرایانه فضیلت
 دمـــــتق ،(069/0)خواهی عدالت ،(078/0)انسانی
 نهفداکارا رهبری ،(064/0)مادی بر معنوی های انگیزه

 زانمی درجه(  054/0)عاشقانه پیروی لفهیوم و( 055/0)
 .دادند اختصاص خود به را اهمیت

 در مدهآ دست به نتایج اساس بر :سازمانی ساختار
 نمیزا بیشترین پیچیدگی لفهوم سازمانی متغیرساختار

 کمترین رسمیت و تمرکز لفهوم و( 50/0)اهمیت درجه
 .دادند اختصاص خود به را( 25/0)اهمیت میزان درجه

 یتکنولوژ تغیرــــم در نتایج اساس بر :تکنولوژی
 ،(424/0)اهمیت درجه میزان بیشترین افزار فن لفهوم

 فهلوم و( 227/0)افزار اطالعات ،(227/0)افزار انسان
 به را( 122/0)اهمیت میزان درجه کمترین افزار سازمان

 .دادند اختصاص خود
 نرمال آزمون این در :کلموگروف()بودن نرمال آزمون

 یک توزیع که این یعنی دهیم می نشان را ها داده بودن
 مفروض جامعه برای که توزیعی با نمونه یک در صفت
 نرمال توزیع دارای ها داده اگر و کنیم می مقایسه است
 در و دارد وجود پارامتریک آزمون از استفاده امکان باشند

. کنیم استفاده ناپارامتریک آزمون از باید صورت این غیر
 استفاده با ها داده بودن نرمال پایین 2 شماره جدول در
 .است شده سنجیده اسمیرنف-کلموگروف آزمون از
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                 اسميرنوف کلموگروف آزمون. 2 شماره جدول

 
 

 استفاده با که است ها توزیع از ای خانواده :تی آزمون
 رایطیـــــش در نمونه، درباره را هایی فرضیه ها آن از

 دولــــج در. کنیم می آزمون است، ناشناخته جامعه که
 را رهاـــــغیـــمت ینــب داری معنی سطح مقدار پایین

 داری معنی سطح دارــــمق چون که جیمـــسن می
 رد ما فرض است کمتر 05/0 واقعی قدارــــم از جدول

 وجود ارتباط رهاـــــمتغی نــــبی که این یعنی شده
.دارد

 تست تی آزمون. ۳ شماره جدول

 
 میزان ضریب این :پیرسون همبستگی ریبض

 این و دهد می نشان را متغیر دو بین خطی همبستگی
 دیگر متغیر هر با و یک خودش با متغیر هر همبستگی که
 جدول به توجه با. باشد یک و یک منفی بین تواند، می

 زیر صورته ب اصلی متغیرهای بین همبستگی 4 شماره
 سازمانی رفتار متغیر همبستگی میزان. شود می بیان

 اسالمی، گرا مثبت سازمانی رفتار متغیرهای با گرا مثبت
 سازمانی فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی، عملکرد
 ،69/0)ترتیب به تکنولوژی و سازمانی ساختار اسالمی،

 میزان. باشد می( -07/0 و 53/0 ،08/0 ،36/0 ،63/0
 با اسالمی گرا مثبت سازمانی رفتار متغیر همبستگی
 فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی، عملکرد متغیرهای

 ترتیب به تکنولوژی و سازمانی ساختار اسالمی، سازمانی
 میزان. باشد می( 17/0 و49/0 ،54/0 ،32/0 ،69/0)

 فرهنگ متغیرهای با سازمانی عملکرد متغیر همبستگی
 و سازمانی ساختار اسالمی، سازمانی فرهنگ سازمانی،

( 54/0 و 79/0 ،60/0 ،74/0)بــــترتی به وژیــتکنول
 با سازمانی فرهنگ متغیر همبستگی میزان. باشد می

 و سازمانی ساختار اسالمی، سازمانی فرهنگ متغیرهای
. باشد می( 53/0و 56/0 ،72/0)ترتیب به تکنولوژی

 با اسالمی سازمانی فرهنگ متغیر همبستگی میزان
 و47/0)ترتیب به تکنولوژی و سازمانی ساختار متغیرهای

 سازمانی ساختار متغیر همبستگی میزان. باشد می( 56/0
 .باشد می( 65/0)تکنولوژی متغیر با
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 ضريب همبستگی آزمون. 4 شماره جدول

 
 

 بین واریانس تحلیل برای است روشی ی:عامل تحلیل
 سبــــح بر ها آن توصیف اساس بر وابسته متغیر چند

 5شماره  دولــــــج به وجهـــت با. عامل متغیر اندکی
 6شمــــــاره  انس و جدولــواری تحلیل آزمون

 در متغیرها واریانس لیلــــواریانس، تح وعــمجم
 کمتر عیـــواق قدارـــــم از که 00/0 داری معنی سطح

 متغیرها یـــوابستگ ندهــــده شانـــــن باشد، می
 .ستا

 
 واريانس تحليل آزمون. 5 شماره جدول

 
 

 واريانس مجموع.  6 شماره جدول
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 و نتيجه گيری  بحث

 مدل ییدات از حکایت تحقیق های یافته بررسی
. ددار خبرگان توسط آن های لفهوم و پیشنهادی مفهومی

 سازمانی، بهروزی الگوی طراحی عنوان با پژوهشی در
 در مثبت شناختی روان سرمایه محوری نقش تبیین

 و رضائیان دکتر توسط که ایران دولتی های سازمان
 های جلوه از یکی سازمانی شد، بهروزی انجام همکاران
 رد پدیده این تبیین. باشد می گرا مثبت های پژوهش

 ینا. است مثبت شناختی  روان سرمایه کلیدی نقش پرتو
 شناختی روان سرمایه وجود که است مدعی پژوهش

 و سازمانی فضیلت موجد دولتی های سازمان در مثبت
 گیری شکل باعث نیز دو این که است شهروندی رفتار
 شوند می ها سازمان در شناختی روان جو نام به ای پدیده

 (.22)بود خواهد سازمانی بهروزی آن آورد ره و
 و محمدی گل محسن تحقیق نتایج اساس بر

 رفتار و شناختی روان سرمایه نقش عنوان تحت همکاران
 معلمان شغلی رضایت بینی پیش در سازمانی شهروندی

 سرمایه بین داد نشان ها هــــیافت استثنایی، مدارس
 شغلی، ایتـــرض با آن های لفهوم و شناختی روان

 .(23دارد) وجود داری معنی مثبت همبستگی
 عنوان با تحقیقی در همکاران و زادهاله فتح رضا

 دبیران انگیزش و گرا مثبت سازمانی رفتار رابطه بررسی
 رفتار میان رابطه بررسی به چابهار اول متوسطه مقطع

 با متوسطه مقطع دبیران انگیزش و گرا مثبت سازمانی
 همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش از استفاده

 که داد نشان همبستگی ضریب آزمون نتایج. پرداختند
 شغلی انگیزش با گرا مثبت سازمانی رفتار های لفهوم بین

 .(24ندارد) وجود داری معنی و مستقیم رابطه
 بافت در را مانیزسا ییاگر مثبت پونچا و انتانومو

 که یافتنددر آن ها. دـنداد اررـق مطالعه ردمو سهرمد
 و مانیزسا ییاگر مثبت بین داری معنی و مثبت بطروا
. ستا اربرقر ارسدـم دیریتـم تـایــکف طحــــس
 ،عاطفی تثبا ان،دـــجو از ویپیر مانند هایی یژگیو
 دخو ،یابیارز دخو ی،ذیرـپ هـتجرب ری،گازسا ،ییانگروبر
 رینـت مـمه یـثربخشا دوـخ و نفس تعز یا میاحترا
 بسوــمح مانیزسا یـیارــگ تـــمثب یاـه یـیژگو

 رـب ای تهـبرجس و مثبت تاثیر ها یژگیو ینا.  شوند می
 و شغلی ضایتر د،عملکر ش،زـنگیا اری،ذـگ فدـه
 .(25د)ـندار راـک هخوشایندکنند اردمو یگرد

 که دهد می نشان همکاران و چاند پژوهشی نتایج
 نیروی ریزی برنامه)انسانی منابع مدیریت اقدامات
 ود،بهب و آموزش شغل، طراحی گزینش، و انتخاب انسانی،

 دعملکر در( پرداخت مناسب سیستم و کیفیت، های حلقه
 . (26است) ثیرگذارات سازمانی
 گفرهن ثیرات عنوان با الیانا توسط که پژوهشی در

 کار کیفیت و تنوع بر عضو-رهبر تبادل و سازمانی
 -توصیفی روش با اندونزی دولتی های سازمان کارکنان

 233 حجم با ایه نمونه روی بر و پیرسون همبستگی
 قابل رثیات سازمانی فرهنگ که داد نشان نتایج. شد انجام

 لتباد میان این در و دارد کار کیفیت بر ای مالحظه
 پر را سازمانی فرهنگ نقش تواند می عضو-رهبر مثبت
 تعدیل را کارکنان کاری کیفیت بر آن ثیرات و کند تر رنگ
 .(27کنند)

 از کدام هر های لفهمو اولویت ها یافته اساس بر
 مدل ابعاد مقایسه در و شد بیان تحقیق متغیرهای
 سازمانی رفتار مدل های لفهوم با پیشنهادی مفهومی

 نیخوا هم بر عالوه که گفت توان می لوتانز گرا مثبت
 یسازمان رفتار مدل های هــــلفوم با پیشنهادی مدل

 بتنیم دیگری های لفهوم مدل، این در لوتانز گرای مثبت
 تتح ها لفهوم این که شد بررسی اسالمی های ارزش بر

 دییات مورد اسالمی گرای مثبت سازمانی رفتار عنوان
 اب پیشنهادی مدل ابعاد چنین هم. گرفت قرار خبرگان

 مه رابینز سازمانی فرهنگ در بررسی مورد های لفهوم
 وانعن تحت دیگر های لفهوم آن بر عالوه و دارد خوانی

 ییدات و بررسی مورد اسالمی سازمانی فرهنگ های لفهوم
 .است گرفته قرار خبرگان

 سپاسگزاری
دوره  دانشجویی این مقاله بخشی از پایان نامه

 رشته مدیریت دولتی)رفتار سازمانی( دکترای تخصصی 
  وسیله از اساتید دانشگاه آزاد قزوین می باشد که بدین

محترم راهنما و مشاور و معاونت تحقیقات و فناوری آن 
  د.ددانشگاه تقدیر و تشکر می گر
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Abstract 

Introduction: Today, organizations need 

employees who have high levels of energy 

and psychological capacity to identify and 

use resources and promote positivism in the 

organizations. The weakness of traditional 

management approaches in understanding 

the exact motivation of employees and 

improving their performance, given the 

internal environment of organizations, 

requires a new approach based on intrinsic 

motivation and self-management, which is 

called work-oriented positivism. 

 
Materials & Methods: In this regard, the 

present study aimed to design a positive-

oriented organizational behavior model in 

government organizations with an emphasis 

on Iranian Islamic values. Also, the 

reliability of the modle questionnaire based 

on Cronbach's alpha test was confirmed. 

This research is a descriptive-correlational 

and basic study in terms of purpose.  

 

Findings: Data analysis of the study was 

performed using SPSS software which was 

expressed using different tests such as T-

test, correlation coefficient and analysis of 

the relationship between variables. In order 

to prioritize and determine the importance of 

each component of the research, the software 

expert choice was used, which performs the 

prioritization work based on the hierarchical 

analysis process method. 

 

Discussion & Conclusions: Based on the 

findings, the priority of the components of 

each of the research variables was expressed 

and when comparing the dimensions of the 

proposed conceptual model with the 

components of Lutans' positive positivist 

organizational behavior model, it can be said 

that the proposed model is in accordance 

with other components of Islamic values,  

which were approved by experts under the 

title of Islamic Organizational Positive 

Behavioral Organizational Behavior. 

 

Keywords: Positive organizational behavior, 

Organizational performance, Internal 

environment, Government organizations, 

Islamic values 
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