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 چکيده

هاي وران بر این اعتقادند که با شناسایی، گسترش و بکارگيري مولفههاي اخير بسياري از اندیشهدر سال

هاي درون سازمانی را با تدبير و بدون آسيب توان بسياري از چالشها، میهاي اجتماعی در سازمانسرمایه

رسد با نگاهی نظر میه شود. بپشت سر گذاشت و خالءهاي رشد و توسعه سازمانی نيز با این روش پر می

ل ( اص3 :توان اصولی مانندالبالغه میهاي ماندگار و ارزشمند نهجها و حکمتدقيق به مجموعه خطب، نامه

( اصل 5 ( اصل تواضع و حلم4ر و خودپسندي ( اصل پرهيز از غرو1( اصل عدالت و انصاف 2الهی تقوي 

را از  طلبی اقتصادي(( اصل پرهيز از اکوپتی )زیاده7 و ( اصل پرهيز از دنياطلبی6رویی و خوشرویی گشاده

مدیریتی امام علی  عنوان بخشی از الگويه ب توانتخراج نمود. این اصول را میمتن فرمایشات حضرت اس

 . 1هاي سرمایه اجتماعی در نظر گرفتالسالم( از منظر مؤلفه)عليه

از طرفی امکان تعميم این الگو در حوزة تعامالت سازمانی و عرصه مدیریت بر پایه متغير نهان سرمایه 

يشنهادي هاي این الگو یک مدل پها و شاخصتوان به کمک مؤلفهاجتماعی وجود دارد. عالوه بر آن می

البالغه عرضه نمود. در این نوشتار سعی شده است با توجه به اصول مدیریتی برگرفته از مفاهيم نهج

اي تلفيقی الهام گرفته از مدل سرمایه اي؛ سامانهکتابخانه مبناي روش تحقيق اسنادي و بر گفته،پيش

اي، در دو سطح خرد و کالن و البالغه مدلی الیهاجتماعی اسکات با تمرکز بر مفاهيم مدیریتی نهج

شود، ارائه نمود. هویت اصلی و نقطه اي که سبب درونی و مبنایی شدن مدل میهاي فردي و پایهمولفه

 نی دینی آميختگی و پيوند مستحکمیهاي درونی سرمایه اجتماعی است که با مبانوآوري مدل بحث مولفه

  دارد.

 . دل، نهج البالغهسرمایه، سرمایه اجتماعی، م واژگان کليدي:

Keywords: Capital, Social Capital, Model, Nahj-Al-Balagahs.  

JEL Classification: E22, H54, E24.   
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 مقدمه -1

نههج البالغهه معهارف، مفهاهيم و اشهارات مسهتقيم و  ههايهها و حکمهتنامهه، هاهدر مجموعه خطب

فهاهيم مهرتبط بها توليهد، انباشهت و افهزایش تهوان مها میکه از آن مستقيم بسياري موجود استغير

هاي سهرمایه ها و شهاخصسرمایه اجتماعی را استنباط نمود. این مفاهيم بهه عنهوان بخشهی از مؤلفهه

هاي سهرمایه اجتمهاعی در نههج تهرین عوامهل ارجحيهت مؤلفههشوند. از مهماجتماعی محسوب می

 ه اجتمهاعی در نگهاه متعهارفزایش سهرمایهاي ارتقاء و افوکارها و روش البالغه این است که ساز

م ههاي نظهاو خهارج از ارزش انسهان محهور، عمدتاً نگاه ابزاري ینظران علوم اجتماعی غربصاحب

رو، تمسک به فرمایشهات اميرالمهومنين )ع( و الههام گهرفتن از کتهاب از اینتوحيدي و الهی است. 

ها باشد. نوشته حاضر به طور سازمان اءارتق و گشاي حل تعارضاتتواند راهشریف نهج البالغه می

مفهوم سهرمایه  بررسیاي، پس از مشخص درصدد است با تکيه بر روش تحقيق اسنادي و کتابخانه

هاي سرمایه اجتمهاعی به شرح و بسط مدل مفهومی مدیریتی مؤلفه هاي موجود آناجتماعی و مدل

رود در ایهن گهزارش بتهوان بهين . اميهد مهیزدبپرداالبالغه در نهج السالمعليهعلی  هايآموزهمبتنی 

قالیهی در قالهب البالغه و مدیریت یک ارتبهاط سهه جانبهه و عبرخی مفاهيم سرمایه اجتماعی، نهج

دههد کهه انحصهاري نمود. شایان ذکهر اسهت ایهن مهدل تقسهيماتی را ارائهه میحصر اضافی برقرار 

 .3ستا. در واقع مدخلی به مبحث تلفيقی است باشد. بلکه مفاهيم آن قابل تغيير و تعميم نيزنمی
 

 مفهوم سرمایه اجتماعي مروري بر  -2

ها، امکانات و منابع در اختيار دارد که در سرمایه در معناي عام خود داللت بر مجموعه دارایی

سرمایه )موهبت(  عبارتند از: اشکال سرمایهترین مهم و کندقالب و اشکال مختلف نمود پيدا می

در خصوص  .6سرمایه اجتماعیو  5سرمایه فرهنگی، 4سرمایه انسانی، 1رمایه فيزیکیس ،2طبيعی

 ؛صورت کلی این سرمایه عبارت است ازه تعاریف زیادي ارائه شده است. ب سرمایه اجتماعی

هاي رها و ارزشواسطه هنجاه که باست ها و مؤسساتی ها، تعامالت، انجمنمجموعه روابط شبکه

                                                           

هاي سرمایه اجتماعی( آمدي بر الگوي مدیریتی امام علی )ع( از منظر مولفهدرعنوان ) اي مستقل تحتپيرامون این الگو مقاله. 3
  توسط نگارندگان این مقاله تدوین شده است.

2. Natural Capital 
3. Physical Capital 
4. Human Capital 
5. Caltural Capital  
6. Social Capital 
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تقابل انسانی شده و کنش م -جب پيوند و جوشش گروه اجتماعی ند و موامشترک شکل گرفته

رسد سرمایه اجتماعی در ابعاد زیر متفاوت به نظر می. (3111)غفاري،  نمایداجتماعی را تسهيل می

  ها است.سرمایه با دیگر

 شود.می سرمایه آنعدم استفاده موجب تحليل  ويري سرمایه اجتماعی موجب تقویت ( بکارگ3

 شود.متغير نهان شناخته میبلکه،  گيرداهده و مورد سنجش قرار نمی( این سرمایه به آسانی مش2

اساس  بلکه بر شودهاي بيرونی اجتماع ساخته نمیاز طریق مداخله صرفاً سرمایه اجتماعی( 1

 . (2222، 3)استرم شودمناسبات درون جامعه تدوین می

  :شودسرمایه اجتماعی اشاره می ذیالً به برخی تعاریف اساسی پيرامون

 کند:گونه تعریف میشناس اقتصادي سرمایه اجتماعی را اینجامعه 2فوکویاما  

هاي اجتماعی است که موجب هاي موجود در سيستمسرمایه اجتماعی مجموعه هنجارها و نرم»

هاي ینهارتقا و گسترش سطح همکاري اعضاي آن جامعه گردیده و سبب پایين آمدن سطح هز

  .(3335فوکویاما، « )گرددتبادل و ارتباط می

 از اندیشمندان حوزه علوم سياسی: سرمایه اجتماعی، وجوه مختلف  1در نظر پاتنام

تواند با ایجاد و تسهيل ها است که میهاي اجتماعی نظير اعتماد، هنجار و شبکهسازمان

 . (3331م، پاتنا) یی جامعه را بهتر کندآو کار یاهنگامکانات هم

 

 با نقش سرمایه اجتماعي در سازمانهاي مرتبط مروري بر مدل -3

در  مرتبط با موضوع سازمان و مدیریت سرمایه اجتماعیهاي طبق مطالعات انجام شده عمده مدل

در  پرکاربرد مدل دو در ادامه. گرددبررسی می (، ميانی و کالنخُرد سازمانی) ارتباطاتسطح  سه

  :دشوارائه می، ماعی در سازمانخصوص نقش سرمایه اجت
 

 (1991) 4مدل فالک و کيلپاتریک -3-1

ایی، فالک و کيلپاتریک در سطوح خرد، ميانی وکالن ارائه شده است. رسد مدل الیهنظر میه ب

بدین ترتيب  پردازد.میاي و سازمانی به سرمایه اجتماعی موجود شبکه سطح خُرد با رویکرد درون

                                                           

1. Ostrom (2000) 
2. Fukuyama 
3. Putnam 
4. Falk & Kilpatrick 
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دنبال آن هویت ه ، شناخت بين اعضاء حاصل شده و بميان افراد درون یک گروهکه بر اثر تعامل 

ها گروه ها در قالب اجتماعات،سطح ميانی اشاره به سرمایه اجتماعی بين گروهگيرد.اعضا شکل می

هاي اي به جامعة حامل ارزشسازمانی و شبکهها دارد. نهایتاً سطح کالن با گرایش برونو سازمان

 ارتباط دو سویه هم در تعامل ولبته سه سطح اشاره شده با و تعامالت جمعی اشاره دارد. ا زیربنایی

 . (3333)فالک و کيلپاتریک،  هستند
 

 فالک و کيلپاتریک: مدل 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 ارزیابي سرمایه اجتماعي( هاي)ابزار – 1مدل اسکات -3-2

رزیابی( سرمایه اجتماعی است. این مدل براي گيري )امدل اسکات مخفف عبارت ابزارهاي اندازه

ارائه و توسط محققين دیگر از جمله کریشنا و  2توسط بين و هيکس 3331اولين بار در سال 

توسعه داده شد. مدل اسکات بيشتر سعی در ارائه تصویري از ابعاد، اجزاء و  3333در سال  1شرادر

 سطح خُرد و کالن تقسيم شده است. ترکيبات بين اجزاء در سطح سازمان دارد که به دو 

در سازمانی دارد که سازمان با آن  خارج اشاره به محيط بيرونی و نهادهاي سطحاین : بُعد کالن

نقش الزامات و چارچوب قانونی، نوع حاکميت و  بعد کالن شامل، هاي اصلیمؤلفه و تعامل است

 باشد. میکالن  ميزان مشارکت سياسی افراد پيرامون خط مشیو نظام سياسی، 

این سطح به سرمایه اجتماعی موجود در درون سازمان اشاره دارد و به سه مولفه اصلی  :بعد خُرد

شناختی، کنشی و ساختاري تقسيم شده است. مولفه شناختی، به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی 

و یکپارچگی  مولفه کنشی پردازد وها، هنجارهاي اجتماعی میها، عقاید، نگرشمانند ارزش

 هايشاخصمولفه ساختاري شامل  همچنين .دهدرا نشان میارتباط متقابل ميان اعضاي جامعه 

                                                           

1. Social Capital Assessment ToolS=SCAT 
2. Bain & Hicks 
3. Krishna & Shrader 

 ارزشی جامعه زیرساخت تعاملی و

 زیرساخت تعاملی و ارزشی اجتماعات و سازمانها

 افرادو ارزشی هویتی زیرساخت 

 هویت

 سرمایه اجتماعی در سطح کالن )جامعه(

 سرمایه اجتماعی در سطح ميانی )سازمان(

 سرمایه اجتماعی در سطح خرد )افراد(
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گيري جمعی، شفافيت یند تصميمآهایی است که حاوي فراصلی مانند: ساختارها و شبکه

  .(3112ي، )الوانی و سيدنقو ها استپاسخگویی رهبران و مسئوليت متقابل بين افراد و گروه
 

 اسکات: مدل 1شماره  کلش

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هاي مدیریتی سرمایه اي مؤلفهمدل الیهبه حال در این قسمت  ،گفتهبا توجه به مطالب پيش

 شود.البالغه اشاره میاجتماعی برگرفته از نهج
  

 اي()مدل الیه البالغهالگوي پيشنهادي سرمایه اجتماعي در مدیریت مبتني بر نهج -4

بردن از عوامل مؤثر  ئه شده در این مقاله مبتنی بر روش حصر اضافی بوده و به ناماي ارامدل الیه

هاي سرمایه هاي مختلف و همچنين بررسی مفاهيم و مؤلفهپرداخته است. پس از مرور مدل

اي هاي فردي و پایهدر دو سطح کالن و خرد و مولفه مدلاجتماعی در فضاي اثرگذار بر مدیریت، 

صورت ابداعی توسط نگارندگان مقاله ه اي زیر، که بگيرد. مدل الیهقرار می مدل مورد تحليل

هاي مدیریتی سرمایه اجتماعی مبتنی بر هاي مختلف مولفهطراحی گردیده است، سعی دارد الیه

ضمن  طراحی شده در سطح کالنمدل   البالغه را در قالب مدلی جامع به تصویر کشد.مفاهيم نهج

 باشد: زیر می سه مولّفه داراي سرمایه اجتماعی خارج از سازمان و شبکهمباحث پرداخت به 

 

 سطح کالن

 

 

 سطح خرد

نقش، 

ات و الزام

چاچوبهای 

 قانونی

 

  نوع حکومت و

 نظام سیاسی

 سیاسیمیزان مشارکت در فرآیند 
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  3هاي عملکردي نظامو نهاد هاي قانونی قواعدنقش الزامات، چهارچوب (3

 2در فرآیند سياسی ميزان مشارکت و مسئوليت (2

و  منظور بازتوليد، حفظه گيري صدور حکم در نظام سياسی بحاکميت، حکمرانی و جهت( نوع 1

  1نگهداشت سرمایه اجتماعی

 سهارد. این بحث شامل داعی درون سازمان و شبکه اشاره سطح خُرد نيز به سرمایه اجتمهمچنين 

 مؤلفه اصلی زیر است:

ها ارتباطات و مراودات متقابل درون سازمانی و بين اي: این مولّفهرابطه -هاي کنشی( مولفه3

 دهد.اعضاي داخلی سازمان را نشان می

ها هاي اخالقی، گرایشگرایشی بيشتر به بخش - گرایشی: مولفه شناختی - هاي شناختی( مولفه2

  هاي حاکم بر سازمان توجه دارد.و ارزش

ها تأکيد هاي سازمانی بوده و بر آنها و شکلهاي ساختاري: که عمدتاً مربوط به رویه( مؤلفه1

 کند. می

 ه:و در سطح پایه بنيادي شامل سه مولف

 ( وفاي به عهد3

 4( اعتماد به نفس2

 ( صداقت در تعامل با حضرت ربوبی و جامعه1

ها چندین شاخص پيشنهادي براي ارزیابی و شناخت درست و نسبی نهایتاً براي هر کدام از مولفه

 شود. موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت معرفی می
 

 هاتفاوت این مدل با دیگر مدل -4-1

هاي موجود از لحاظ جامعيت دچار ضعف بوده و داراي کارکردهاي که مدلبه آنبا توجه 

الهام گرفتن از مدل  ه عوامل درونی و محيطی و در کنارمالحظ متفاوتی هستند، سعی شده است با

                                                           

1. Rules of the Game 
2. Responsibility 
3. Good Governances 

فردي و جایگاه  يشود، افراد در راستاباشد. این اعتماد بنفس سبب میاین اعتماد منشعب از اعتماد به ضمير روشن و پاک می. 4

نوعی سبب تقویت سرمایه اجتماعی ه بر دارند و مبانی سرمایه اجتماعی را در درون خود شکل دهند و ب ارتباط با حضرت حق گام

  شود.نوعی مقوم سرمایه اجتماعی درونی میه البته همان عوامل محيطی نيز ب د.نمحيطی شو
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هاي سرمایه اجتماعی ارائه نمود. عامل درونی را بر پایه مولفه اي(مدل الیه) اسکات، مدل جدیدي

کند. بدنبال آن اي فردي سرمایه اجتماعی، رابطه فرد را با خداوند ترسيم میهاي پایهلفهبر اساس مو

نوعی چهارچوب سازمان اجتماعی و حکومت را ه ها با جامعه و با عوامل محيطی که باین مولفه

و  نماید. همچنين مبتنی بر معارف، چهارچوبدهد، ارتباط یافته و تعامل الزم را برقرار میشکل می

هاي نهج البالغه، مدل توصيف شده در خصوص سرمایه اجتماعی سازمانی شناخت مدیریتی آموزه

هویت اصلی، نقطه  که ذکر استه شود. الزم بو مدیریتی در سطح کالن، یک نظام ارائه می

. این باشدمیاي آن هاي فردي و پایهنوآوري و سبب اصلی تفاوت این مدل، وجود مولفه

 گردد.  مدل می، سبب تعادل و قوام است ز مبانی درون دینی استخراج شدههاکه امولفه

در این مدل در گام اول سرمایه اجتماعی درونی افراد با عنوان صداقت در تعامل نسبت به حضرت 

گردد و نهایتا هم در اعتماد در همان سطح میه و منجر به تعهد و وفاي به عهد ربوبی شکل گرفت

سرمایه مدل گام دوم  .یابدعنوان خليفه اهلل تجلی میه انسانی ب و نفس بنفس درخشش یافته

شود و بدنبال آن در سطح عوامل محيطی با جامعه در سطح خرد تعریف می تعاملدر  اجتماعی

پذیري جامعه، حرکت در چهارچوب قوانين و تبيين نقش و کالن بر اساس مشارکت و مسئوليت

گيرد. این سه عنصر سبب ایجاد مدل مبتنی وب شکل میهاي حکومت، حکمرانی خچهارچوب

ها مغفول است. این مدل عالوه بر آنکه نسبت گردد که در دیگر مدلفطرت خداجوي الهی می بر

، شامل مبانی ها را در خود جاي داده است(ي دیگر مدلها)مولفه باشدتر میها جامعبه دیگر مدل

بيانگر این مطلب است که ریشه هرگونه سرمایه اجتماعی در  این مفهوم .باشددینی و الهی نيز می

گونه سرمایه شکل گرفت، که در وجود فرد مبانی اینوجود هر فرد نهفته است و پس از آن

یند محيطی و تعامل با سطوح اجتماعی نيز سرمایه اجتماعی را شکل آتوان انتظار داشت یک فرمی

 دهد. می

هاي بيان شده در این مدل به صورت حصر اضافی بوده که شاخص ها وشایان ذکر است که مولفه

لذا براي ایجاد جامعيت در  اي دیگري را نيز در خود جاي دهد.هطور محتمل مولفهه تواند بمی

اصل ارائه شده از اصول سرمایه اجتماعی  7طور مفروض بر ه ها و تصميمات سازمانی بحوزه مولفه

گردد. بار دیگر این اصول را این نوشتار معرفی شده تأکيد میدر نهج البالغه که در چکيده 

 پرهيز از غرور و خودپسندي، -1عدالت و انصاف،  -2تقوي الهی،  -3کنيم. یادآوري می

  .وپتی(پرهيز از )اک -7پرهيز از دنياطلبی و  -6رویی و خوش رویی، گشاده -5تواضع و حلم،  -4 
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هاي سرمایه اجتماعی در جامعه و ی بهتر عوامل و مولفهجهت شناسای ،عالوه بر موارد مذکور

 سازمان جهت طراحی مدل مفهومی با توجه به روش تجزیه و تحليل در مدیریت در حوزه سازمان

 "هایی که سازمان با آن مواجه استها و ضعفها، تهدیدها، قوتبه منظور پی بردن به فرصت"

سطح بزرگ و بيرونی ) 1يشتر در ساحت حوزه کالنرا ب 2و تهدیدات 3هامباحث مربوط به فرصت

سطح کوچک، را بيشتر در حيطه ساحت خرد ) 5و ضعف 4و همچنين نقاط قوت مبادالت سازمانی(

عوامل و  دهيم. در کنار روش تحليلی فوقمیدرونی و ميانی مبادالت سازمانی( مورد استفاده قرار 

مان با محيط بيرون از آن زمان و در تعامالت سازهاي سرمایه اجتماعی هستند که در خارج سامولفه

شود. باشند. این عوامل نيز در تحليل وارد میفضاي حاکميتی و بين گروهی اثرگذار میخصوصا ً

هاي سرمایه اجتماعی داخل هاي او بر مولفهمضاف بر آن چگونگی اثرگذاري فرد و ویژگی

ن به صورت اجمالی مرور شده و بررسی شود. در این نوشتار سطح کالسازمان نيز مالحظه می

سطح درونی و ميانی ارتباطات سطح خُرد )و  شودهاي دیگر موکول میکامل آن به نوشته

  گيرد.تر مورد بحث قرار میتفصيلی صورته ب سازمانی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

1. Opportunity 
2. Treatments 

 باشد و منظور سطح تعامالت کوچک و بزرگ است.و کالن اخذ شده از مدل اسکات می عبارات سطح خرد. 1

4. Strongnesses 
5. Weaknesses 
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 دتبيين روابط و تعامالت سطح کالن و خُر -اي سرمایه اجتماعي مدل الیه :2شکل شماره 
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نوع حاکميت، 

 حکمراني و 

گيري صدور حکم جهت

در نظام سياسي  

بمنظور  بازتوليد، 

 حفظ و نگهداشت

 

نقش، الزامات و 

چارچوبهاي قانوني 

 قواعد و نهادهاي

 عملکردي نظام
 

  پذيرييتميزان مشارکت و مسئول

 در فرآيند سياسي
 

 

 سطح خرد

 وفاي به عهد

 )تعهد(

 اعتماد به نفس

 )سرمايه معنوي(  وعليصداقت در تعامل با حضرت ربوبي جل

 «سرمايه اجتماعي دروني»

بنيادهاي سرمايه اجتماعي در مدل تعامل 

 سازماني

 هاي سرمايه اجتماعي در تعامل با جامعهرعايت اصول و مؤلفه

 

 ورت بازتعريف و توليدضر

روابط و تعامالت بمنظور حفظ و 

نگهداشت سرمايه اجتماعي در 

 تمامي سطوح
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 تبيين سطح کالن )سطح عوامل محيطي و بيروني تعامالت نظام( -5

اثرگذار بر شود که ناشی از عوامل هایی از سرمایه اجتماعی پرداخته میسطح کالن به مولفه در

تر را باشد. این عوامل رابطه بين سازمان و نهاد مافوق و باالسرمایه اجتماعی خارج از سازمان می

 دیدگاههمچنين در  و شود.مربوط میجامعه مدنی و مردمان ، تحکوم، نظام هشامل شده و عمدتاً ب

فکر این دو مت.(3333نارایان و ولکوک، باشد )بر روابط بين گروهی نيز موثر می ولکوک و ناران

محيط  هاي اجتماعی و جامعه مدنی، محصولمعتقد هستند که بالنده و سرزنده بودن شبکه 3نهادگرا

هاي وهکند که ظرفيت واقعی گراین رویکرد عنوان می .)همان( سياسی، قانونی و نهادي است

هاي رسمی که تحت نظر آنها اجتماعی براي عملکرد با مجموع تمام عالئق شان به کيفيت سازمان

جود دولت فعال و قوي بستگی دارد قرار دارند، بستگی دارد. شکوفایی و رشد جامعه مدنی به و

م در این رابطه بين سرمایه اجتماعی بين گروهی و حاکميت خوب مدل زیر حاک .(3332نورث، )

  باشد:می
 

 سرمایه اجتماعي بين گروهي و حاکميت :2نمودار 

 

 

 

 
 

 17: 3111غفاري، منبع: 

 

که براي رسيدن به رفاه و توسعه اجتماعی که نقطه مطلوب جامعه  یابيمبا توجه به مدل فوق در می

يز سرمایه اجتماعی بين گروهی ن باال بودن هاي کارآمد نياز بهآرمانی است، عالوه بر دولت

رسد نظر میه شود. بها میها و گروهسبب تقویت و پایداري این سازمانها باشد. این مولفهمی

صورت ه یابد. حال بهاي سطح کالن ارتقا میوسيله مؤلفهه سرمایه اجتماعی بين گروهی زیاد ب

   .شودداده میهاي سطح کالن توضيح تفصيلی مؤلفه

                                                           

1. The Institutianal View  

 دولت های ناکارآمد

سرمایه 

اجتماعی بین 

 ناآرامی اجتماعی گروهی کم

 رفاه و توسعه اجتماعی ستیز اجتماعی

 مدارای اجتماعی

 دولت های کارآمد

سرمایه  

اجتماعی بین 

 زیاد گروهی
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 هاي سطح کالنمولفه -5-1

منظور ه گيري صدور حکم در نظام سياسي ب، حکمراني و جهتوع حاکميتن -5-1-1

 1سرمایه اجتماعي د، حفظ و نگهداشتبازتولي

حکومت اگر  هاي اجتماعی بين گروهی دارد.و نظام سياسی تأثير بسزایی بر سرمایه نوع حکومت

وع حکومت شود. اگر نهاي اجتماعی میسلطنتی و یا دیکتاتوري باشد موجب کاهش سرمایه

یابد. همچنين در اي ارتقاء میدموکراسی و جمهوري باشد، سطح سرمایه اجتماعی تا اندازه

هاي الهی که نوع حکومت و نظام سياسی عالوه بر مقبوليت، مشروعيت داشته و ساختار نظام

ودي طور عمده بر ابعاد حقوقی و تا حده تري دارد سرمایه اجتماعی در این مولفه بمردمی مستحکم

نيز بر جایگاه سرمایه اجتماعی در مصالح نظام توجه دارد. در حکومت علوي که قدرت به عنوان 

نگرد. این نوع نگرش موجب امانت الهی در دست حاکم است، هرگز به آن به عنوان طعمه نمی

 از عناصر اصلی و اثرگذار بر حکمرانی لذا باشد.هاي اعتماد، عدالت و مشارکت میتقویت مؤلفه

)ص( رسم رسول اکرم  حکومت الهی و قرآنی و راه وهاي سرمایه اجتماعی است. خوب، مولفه

اي قرآن و سنت دو منبع سراسر خير و سرمایه هاي سرمایه اجتماعی است.مملو و سرشار از مولفه

السالم و است که اميرالمؤمنين علی عليه یتهمان حکوم لذا بی شک حکمرانی خوب باشند.می

  اند.خاص او برگزیده پيروان

  فرمایند:حضرت امام علی )ع( درباره تقسيم حکومت به حکومت پاکان و غير آن می
 فِی وَ اِنَّ عَمَلَکَ لَيسَ لَکَ لِطُعمُهٍ وَ لکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ امانَهٌ وَ انتَ مُستَرعًی لِمَن فَوَقکَ. لَيسَ لَکَ ان تَقتاتَ

  ا بِوَثِيقَهٍ وَ فِی یَدَیکَ مالٌ مِن مالِ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَنتَ مِن خُزّانِهِ حِتّی لَکَ وَ السَالم؛رَعِيَّهٍ وَ ال تُخاطِرَ الَّ

 (51، نامه 2)نهج البالغه
مدیریت و حکمرانی براي تو طعمه نيست؛ بلکه امانتی بر گردن تو است و کسی که از تو باالتر 

وظيفه نداري که در کار مردم به ميل و خواسته شده شخصی خود است از تو خواسته تا نگهبان آن باشی. 

معتبر و فرمان قانونی، به کار بزرگی دست بزنی. اموالی که در دست  )و ضابطه( عمل کنی، یا بدون مالک

)امانت دار( هستی تا آن را به من بسپاري. اميدوارم که براي  باشد و تو خزانه دارتوست از آن خداوند می

  ن فرمانرواها نباشم. و السالمتو بدتری

                                                           

1. Good Governances 
 باشد.مطالب ذکر شده از نهج البالغه در این پژوهش، از نهج البالغه نسخه مرحوم دشتی می که قابل ذکر است. 2
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 1هاي قانوني قواعد و نهادهاي عملکردي نظامنقش الزامات، چارچوب -5-1-2

صورت قواعد یک بازي ه هاي قانونی قواعد و نهادهاي عملکردي نظام بنقش الزامات، چارچوب

هایی که ی در نظامگذارد. سطح سرمایه اجتماعجمعی و یا فردي بر سرمایه اجتماعی تأثير می

سطح سيار بسته و محدود و یا بروکراسی شدید دارند در مقایسه با بو قواعد بازي  چارچوب قانونی

هاي باشد تفاوت محسوسی دارد. نقش الزامات، چارچوبباال می هاجوامعی که آزادي عمل گروه

دهد. عالوه می ها را تشکيلقانونی قواعد و نهادهاي عملکردي نظام بِستر بکارگيري انواع سرمایه

بر آن بسياري از روابط و تعامالت و همچنين اعتمادهاي اجتماعی که از عوامل موثر سرمایه 

در نظامی که  بيشتر بر ابعاد حقوقی تاکيد دارند. هادهند. این مولفهاجتماعی هستند را نيز شکل می

 باشد 2د بازي تعاونیبایست قواعبخواهد سرمایه اجتماعی توليد، انباشت و بازتوليد گردد می

شود، عدالت، تعهد و انصاف یعنی افراد با توجه به مبانی مدل که در ادامه گفته می .(3117کولل، )

السالم عليه برد قرار دهند. اميرالمؤمنين علی -را نسبت به هم رعایت کنند و شرایط بازي را برد

به این موضوع  انامی فرمایشاتشخود را مکلف به اجراي حدود و مقررات الهی دانسته و در تم

بر مفهوم اصالت قانون و الزام امام به رعایت حدود و قوانين اشاره  امام .دنفرمایاشاره می

  فرمایند:می

ءُ لِلسُّنَّهِ، وَ ياإنَّهُ لَيْسَ عَلَی االمامِ الّا ما حُمَّلَ مِنْ اَمْرِ رَبِّه: االبالغَ فِی المَوُعِظِه و االجْتهادُ فی النَّصيْحَته وَ إالحْ

 .(325، خطبه البالغههمان عَلی اَهْلِها )نهجإقامَه الحدود علی مُستِحِقَّيها و اصدارُ السُّ
فرماید و آن: کوتاهی نکردن در پند و نصيحت، تالش همانا بر امام واجب نيست جز آنچه را که خدا امر می

جاري ساختن حدود الهی بر مجرمان،  ،سلم آله و واهلل عليه در خيرخواهی، زنده نگهداشتن سنت پيامبر صل

المال به طبقات مردم است. جاري ساختن حدود در حقيقت یعنی اینکه همة افراد هاي بيتسهم نرساند

 جامعه در چارچوب و در مرز قانون اداره شوند.
 

 3پذیري در فرآیند سياسيميزان مشارکت و مسئوليت -5-1-3

ها در فرآیند سياسی نشان از سطح سرمایه ذیري افراد و گروهميزان مشارکت و مسئوليت پ

سازمان با بقيه افراد ها، نوعی پيوند بين گروه هاي سياسی عمدتاً حاکی ازاجتماعی دارد. مشارکت

                                                           

1. Rules of the Game 
2. Cooperative Game 
3. Responsibility 
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کنند. این امر سبب دهد همه براي هدفی مشترک، با هم تالش میجامعه است. چرا که نشان می

ها گردد. نمود همچنين اعتماد اجتماعی موجب پيوند بيشتر بين شبکهشود که اتحاد اجتماعی و می

بخش ميزان مشارکت و  شود.این مولفه بيشتر باعث تحکيم و تضمين مصالح حاکميت سياسی می

  باشد:یند سياسی در سطح کالن نظام شامل سه قسمت میآمسئوليت پذیري در فر
 

 ها و مطالبات از سوی مردمالف: ارائه دغدغه

راحتی و به آسانی ه باشد، عموم مردم بدر جوامعی که سرمایه اجتماعی در سطح باالیی می

صورت عقده در ه ها بگذارند مطالبات و خواستهکنند و نمیها و مطالبات خود را ارئه میدغدغه

زد. حضرت امير از قول هاي اجتماعی را نابود سادرون جامعه رسوخ نماید تا وحدت و سرمایه

هایشان را بدون لکنت زبان به مسئولين فرماید؛ تا زمانی که مردم خواستهپيامبر گرامی اسالم می

گوشزد  ،و شخص ایشان از حقوق حاکم بر عهده مردم شودن جامعه اصالح نمیآخود نگویند، 

  داند.عيوب و نقاط ضعف حاکم به شخص حاکم مینمودن 
 

ی سرمایه هامنظور پیشرفت و تحکیم مولفهه اقدام مناسب بب: نگرش صحیح و 

 اجتماعی از سوی مسئولین

یند سياسی جهت ایجاد آپذیري در فردر جوامع اجتماعی با سطوح مختلف، مشارکت و مسئوليت

نگرش  بایست مسئولين نيزها و مطالبات از سوي مردم، میسرمایه اجتماعی عالوه بر ارائه دغدغه

تقویت و با اقدامی مناسب به ایجاد پيشرفت در جوامع بپردازند. در چنين جوامعی  صحيح خود را

جامعه هایشان، پيشرفت و پوشش نيازمندي هاها و دغدغهم مردم ضمن احساس شنيده شدن نيازعمو

ل اي اعتماد بين نهادهاي گوناگون شکنمایند. لذا در چنين جامعهبا تالش مسئولين مشاهده می را

  یابد.سرمایه اجتماعی نيز توسعه می گرفته و
 

 ج: عرضه علوم و فناوری از سوی نخبگان )اندیشمندان و علما( 

بایست، علوم و هاي سرمایه اجتماعی مینخبگان و خواص جامعه نيز جهت رشد و توسعه مولفه

و  ارائه راهکار به مدیران اجرایی،هاي فنی، تخصصی... خود را براي حل معضل جامعهفناوري

سطح دانشی و بينشی مردم و مسئولين ارائه نمایند تا در کنار دو عامل دیگر  ءهمچنين ارتقا
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ه هاي سرمایمولفه و مشارکت و مسئوليت پذیري در مسائل سياسی جامعه بدرستی بدرخشد

 67السالم در نامه ساري و جاري شود. حضرت علی عليه اعتماد در جامعه اجتماعی خصوصاً

  فرمایند:خطاب به فرماندار مکه میالبالغه نهج
انَّها اِنَّ وَال یَکُنْ لَکَ إلی النّاسِ سَفِيرَ الّالِساُنکَ وَ ال حاجِبٌ اِلّاوَجْهَکَ و ال تَحْجُبَنَّ ذاحاجَهٍ عَنْ لِقائِکَ بِها، فِ

 .(67نهج البالغه، نامة ) عَلی قَضَائِها عَنْ اَبْوابِکَ فی اوَّلِ وِردِ ها لَم ُتحْمَد فِيَما بَعْدِ ذیِدَت
ات دربانی وجود نداشته باشد. و هيچ نيازمندي را از جز زبانت چيز دیگري پيام رسانت با مردم و جز چهره

دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده 

  شود دیگر تو را نستاید.
 

 سطح کوچک، دروني و مياني تعامالت نظام() تبيين سطح خُرد -6

بر مبناي ارزیابی نقاط قوت  swotسطح خُرد با استفاده از روش تجزیه و تحليل عوامل درونی مدل 

هنجارهاي درون  و ضعف سطح داخلی سازمان تبيين گردیده است. این سطح بر روابط تعامالت و

ي رایج درون و ميان سازمانی را مد نظر قرار هاها، و شناخت، کنشهاساختارو  سازمانی پرداخته

این سطح کالن است.  گيرد و به نوعی زیربناي دهد. سطح خُرد در مقابل سطح کالن قرار میمی

 : هاي اجتماعی استها و گروهترین تشکلگيري ابتداییو بِستر شکل أمنش ،مولفه 1سطح با 
 

 هاي سطح خُردمؤلفه -6-1

 مؤلفه ساختاري -6-1-1

بر تواند که میعالوه بر آن .بِستري براي ظهور جریان سرمایه اجتماعی است ساختاري مولفه

ساختار رسمی سازمانی اثر گذار باشد، بيشتر بر ساختار غير رسمی توجه دارد و به نوعی متغير نهان 

ودي هاي حقوقی و تا حدها بيشتر به بخشگذارد. این مولفهسرمایه اجتماعی را به نمایش می

ها بوده و داراي هاي شبکهها، شکلها تشریح ساختارها، رویهشود و وظيفه آناخالقی مربوط می

 هاي زیر است:شاخص
 

 پيوندهاي موجود در شبکه -6-1-1-1

چقدر  باشد. هرپيوندهاي موجود در شبکه شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه می

  تر خواهد شد.تر و مستحکمه باشد، سرمایه اجتماعی قوياین پيوندها وسعت و شدت بيشتري داشت
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 شکل و ترکيب شبکه -6-1-1-2

همچنين و  است پذیري و تراکم شبکه، ميزان ارتباطل و ترکيب شبکه شامل سلسله مراتبشک

سازمان( و ارتباط با  چگونگی تعامل و تماس با خویشاوندان، دوستان، همکاران، )عوامل درون

دهنده چگونگی شعاع حمایت  . از طرفی نيز نشاندهدرا نشان میسازمان(  ل برونحاکميت )عوام

ها بيشتر حاکی از نوع و شيوه از دیگران و دریافت حمایت از آنان است.شکل و ترکيب شبکه

ساختارها، نمو سلسله مراتبی )افقی یا عمودي( آنها، ميزان تمرکز و عدم تمرکز مدیریت، تراکم 

 نگی تعامالت ساختارهاي مرتبط با سازمان و مدیریت است.اي و چگوشبکه
 

 تناسب سازماني -6-1-1-3

دهد تا چه اندازه شبکه تناسب سازمانی و همخوانی داشتن نسبت به اهداف ترسيم شده نشان می

تواند براي اهداف دیگر استفاده شود. به نوعی ممکن است، ایجاد شده با یک هدف خاص، می

تري از افق ترسيم شده هاي باالف دهد و به خاطر حفظ و دریافت مصالح و ارزشسازمان تغيير هد

  دهد.د. این عامل چنين تغييراتی را توضيح میخود دور شو
 

 نشيک –اي مولفة رابطه -6-1-2

مبادالت و  ها،دهد. در ارتباط متقابل ميان انسانکيد قرار میأاین مولفه ارتباط ميان افراد را مورد ت

درستی مدیریت شود، حاصل ارتباطات منجر به سرمایه ه آید که اگر بالتی به وجود میتعام

باشد. البته این ها میشود. شبکه حاصل از ارتباطات، حالت تارهاي نامرئی ميان انساناجتماعی می

ط این روابکه اي ندارد. نکته مهم این است مؤلفه بدون دو مولفه دیگر ایجاد نشده و حالت سرمایه

حالت دو سویه داشته باشد. چرا که اگر دو سویه نباشد، ارتباطات سست و غير درستی ایجاد باید 

 : عبارتند ازهاي این مولفه مهمترین شاخص شود.گردد که در مدت کوتاهی ارتباط قطع میمی

 اعتماد هنجاري( -1اعتماد تعميم یافته  -2اعتماد بين اشخاص و شخص  -3) اعتماد: -الف

 رعایت قانون( -1 دادن مسئوليت -2مسئوليت پذیري  -3) هنجارهای سازمانی: -ب

-4 اقتصادي -1سياسی  -2مذهبی  -3) :های انجمنی و محلیمشارکت در فعالیت -ج

 . اجتماعی(

باشد که بسياري از اندیشمندان حوزه سرمایه اجتماعی ها میترین شاخصدر این بين اعتماد از مهم

گيرند. در بحث مؤلفه اعتماد اميرالمؤمنين علی در نظر میها کی از مهمترین مؤلفهعنوان ی آن را به
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هاي ذیل را در جلب اعتماد مردم راه جهت دانند ومیوستی را اعتماد السالم شرط اساسی دعليه

  فرمایند:خطاب به مالک اشتر می 51نامة مشهور 

لَمَحَبَّه َلهُمَ وَ اللُّطْفُ بِهِم. وَ تَعْرِضُ لَهُمُ العِلَلُ وَیُوِْْتی عَلی َایْدیْهِم فی الْعَمدِ وَ وَ أَشْعِر قَلْبَکَ الَّرحْمَه لِلرعِيَّهِ وَ ا

 الخَطاءِ فَأَعَطِهِمْ مِنْ عفوک وَ صَفْحِکَ مَثِلِ الذَّي تُحِبِّ وَ تَرضی أنْ یُعْطيکَ اهلل مِنْ عَفْوِه وَ َصفْحِه

 .(51، نامه البالغه)نهج

زند یا اگر گناهی از آنان سر می با مردم را پوشش خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش.مهربانی 

آنان را ببخشاي و  ،گردندشود، یا خواسته و یا ناخواسته، اشتباهی مرتکب میهایی بر آنان عارض میعلت

 رد. گير، آن گونه که دوست داري خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گي بر آنان آسان
 

با این روش حکومت که مبتنی بر محبت و گذشت نسبت به پایين دست است، اعتماد عمومی در 

خود گذشته منافع  کند از منافعو فرد را وادار می ت به زمامدار مستحکم خواهد شدجامعه نسب

ر گردد. این مولفه بيشتر دهاي انجمنی و محلی تسهيل میها و فعاليتمشارکتو  جمع را بپذیرد

 گيرد.حوزه سرمایه اجتماعی حقوقی و تا حدودي اخالقی شکل می
 

 گرایشي -هاي شناختيمولفه -6-1-3

هاي حوزه سرمایه ترین مولفهاز زیربنایی که این مولفه در غالب موارد جزء عوامل اخالقی بوده

ي افراد نشأت هاترین ویژگیترین و درونیاز پنهان که گرایشی –باشد. مولفه شناختیاجتماعی می

هاي این مولفه برخی از شاخص به نوعی آغاز بروز و ظهور سرمایه اجتماعی است. و يردگمی

ترس  -6 نگرانی -5خودباوري  -4اميد  -1هاي اخالقی ارزش -2هاي دینی ارزش -3 :عبارتند از

رضایت  -33بردباري  -32عالقه به جامعه و سازمان  -3تعاون  -1گرایی اصگرایی و خعام -7

 . ارتباط فرد با خودش -34 زبان و عالئم مشترک -31تعهد نسبت به محل سکونت  -32اجتماعی 

جود دارد، لکن به جهت اختصار تنها به ذکر هاي فوق ودي براي تبيين شاخصبا آنکه شواهد متعد

اند اشاره کيد فرمودهأم تمالکی معين از فرمایشات حضرت که بر چگونگی جلب رضایت مرد

   فرمایند:السالم در فرازي از نامه به مالک اشتر میحضرت اميرالمؤمنين علی عليه. شودیم

امَّهِ وَ لَکُنِ احَبَّ االُمُور اِلَيْکَ اَوُسَطُها فی الحَقَّ و أَعمُّها فی العدل و اَجَمْعُها لرَضیَ الرَّعيهَّ. فانَّ سُخْطَ الع

خاصَّهِ یُغتَفِرُ مَعَ رِضیَ العامَّه ...وَ انَّما عمادالدِّین وَ جَمْاعُ الْمُسْلِمينَ وَ و انَّ سَخَط ال یَجْحَفُ برضی الخاصَّهِ

 .(51، نامه مَيْلُکَ مَعَهُمْ )نهج البالغهالْعَدَّه لالعَداء العامه مِنْ االُمَّهِ فَلْيَکُنْ صِغْوُک لَهُمْ وَ 
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در عدل فراگيرترین و در جلب خشنودي مردم ترین و ترین چيزها در نزد تو، در حق ميانهدوست داشتنی

برد، اما خشم ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم، خشنودي خواص )نزدیکان( را از بين میگسترده

هاي استوار دین و اجتماعات پرشور در صورتی که ستون کند.اثر میرا خشنودي همگان بی خواص

 ها گرایش داشته و اشتياق باشند، پس به آنمیمسلمين، و نيروهاي ذخيرة دفاعی، عموم مردم 

  . تو با آنان باشد
 

 سرمایه اجتماعي فردي و دروني  اي مدلهاي فردي و پایهمولفه -7

طه ثقل و مرکز قگردد، و ندار شدن مدل میاي مدل سبب تعادل و ریشههاي فردي و پایهمولفه

محمل رهایی و آزاد سازي  بنيادین، مبنا و. یعنی این پایه ماعی استتگسترش و رشد سرمایه اج

ریشه این نوع سرمایه  لذا باشدهاي اجتماعی میهاي سرمایه اجتماعی فردي به سمت مولفهمولفه

ترین شاخص سرمایه صادقانه فرد با خداوند زیربنایی رابطه .استحاصل از ارتباط فرد با خودش 

هاي مدل و وجود نداشته باشد، دیگر قسمتباشد و اگر این پایه مستحکم و کليدي درونی می

رابطه فرد با خالق خویش  لذاشوند. هاي سرمایه اجتماعی سست و خدشه پذیر میدیگر مولفه

ي و اخالقی مبتنی بر صداقت گردد تا مسير حرکت، رشد هاي معنوبایست شامل سرمایهمی

  رشد و تعالی گردد. هاي الهی باشد و منجر بههاي سرمایه اجتماعی مطابق سنتمولفه

خوانيم، می« سرمایه اجتماعی درونی»تعامل و روابط فرد با خودش که تسامحاً آن را همچنين 

گونه سرمایه در زیر ترین نوع سرمایه اجتماعی است. اینترین زیر ساخت و بنياديییزیربنا

فرد به یک تعهد  ش بدین معنا است کهدرابطه فرد با خوگنجد. هاي شناختی میمولّفه مجموعه

درونی رسيده و بتواند خود را در مقابل وجدان آگاه و بيدارش متقاعد به انجام صادقانه و درست 

لذا . باشدبه عهد خود با خود و خداي خود پایبند  3و ضمن اعتماد به نفس نمایدها کارها و فعاليت

آن را  و ح جمعی ایجاد کردها در اولين سطوهاي اجتماعی رترین سرمایهاین که فرد بتواند قوي

گردد. موضوع وفاي به عهد در گسترش و رشد دهد به ميزان سرمایه اجتماعی درونی فرد برمی

هاي آن، اعتماد به نفس نشانه والسالم قابل مالحظه عليه زندگی فردي و اجتماعی حضرت علی

                                                           

باشد. فردي که به وجود خليفه اللهی خود اعتماد داشته باشد، که اشرف منظور اعتماد فرد به ذات و فطرت پاک انسانی خود می. 3

ود برترین کارهاي متناسب با شان مخلوقات و باقدرت ترین موجودات است و بتواند با تکيه بر همين موضوع و اعتماد به ذات خ

 انسانی خود انجام دهد. 
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در  امام .ستا ر ربوبیویژه عبادت در محضه باالي حضرت و تعهد او نسبت به دستورات الهی، ب

  د:نفرماییک بيان کلی پيرامون وفاي به عهد می

يم الَْْوفاء لَيْسَ مِنْ فَرائِضِ اهللِ شیٌءً النّاسُ اََشدُّ عَليهِ اِجتماعَاً، مَعَ تَفُّرقِ اَهْوائِهم وَ تَشَتُّتْ آرائِهِمْ مِنْ تَفط بانَّهُ

 بِالعُهُودْ وَ قَدْ لَزِمَ ذلک.
بات الهی همانند وفاي به عهد نيست که همة مردم جهان با تمام اختالفاتی که در هيچ یک از واج

 . (51، نامه البالغهظر داشته باشند )نهجافکار و تمایالت دارند، در آن اتفاق ن
 

وفاي به عهد و اعتماد به نفس سومين مؤلفه سرمایه اجتماعی درونی، صداقت در  در کنار مؤلّفه

البالغه هاي نهجحضرت در یکی از حکمت .هاي فردي زندگی استجنبه رعایت حدود الهی در

  فرمایند:می
 .(47البالغه، حکمت )نهج قَدْرَ الرَّجُل عَلی قَدْرِ هِمَّتِهِ، وَ صِدْقُهُ عَلَی قَدْرِ مُرُوءَتِهِ

 اش. ارزش مرد به اندازه همت اوست و راستگویی او به ميزان جوانمردي
 

و نهایتاً موازین الهی  خودشناسی، تعهد به اصول اخالقی، أنوعی مبده سرمایه را ب توان اینلذا می

گونه سرمایه با شناخت عبارت دیگر فرد با داشتن اینه در مناسبات فردي و اجتماعی دانست. ب

دنبال آن ه هاي درونی و رشد آن به شناخت قابل قبول و مناسبی از حضرت حق و بکامل سرمایه

گيري مدل تلفيقی مبتنی بر که با توضيحات فوق اساس شکلگردد. نهایتاً ایننی نائل میجامعه انسا

توان در تشکيل درونی و فردي آن البالغه را میهاي مدیریتی سرمایه اجتماعی با توجه به نهجمؤلفه

تحوالت عمده در روابط و تعامالت سازمانی و  أدانست. این پدیده در سطوح اجتماعی نيز مبد

 گردد.ها میتوسعه کيفی آن
 

 گيرينتيجه -8

مدل ) هاي مدیریتی سرمایه اجتماعیپژوهش حاضر ارائه الگویی پيشنهادي مبتنی بر مؤلفههدف 

باشد. در ابتداي مقاله البالغه میاي( است. این الگو ابتکاري، بدیع و الهام گرفته از مفاهيم نهجالیه

هاي مرتبط با نقش سرمایه اجتماعی در سازمان مرور مدل و صورت بيانه بسرمایه اجتماعی  مفهوم

هاي اي مدل همراه با مؤلفهاي در ابعاد و سطوح کالن و خُرد و فردي و پایهگردید. سپس مدل الیه

السالم تبيين ها با توجه به فرمایشات حضرت اميرالمؤمنين علی عليهمورد استناد اشاره شد. این مؤلفه

چه یک سازمان بتواند روابط خود در سطح کالن و خُرد را بر پایه رسد چنانگردید. به نظر می
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وري و کنندگی در سازمان منجر به بهرهسازي و تسهيلمدل پيشنهادي تنظيم کند، در عين روان

طی است که عوامل انسانی سازمان یکارایی باالتر عامل نيروي انسانی خواهد شد. در چنين شرا

افزایی شود. مضاف بر آن تعامالت سازمانی با این روش منجر به همنسانی میتبدیل به سرمایه ا

البته رسيدن به سطوح باالي سرمایه اجتماعی در تعامالت سازمانی نيازمند اعتقاد،  گردد.بيشتر می

 .در توجه به این الگو خواهد بود گيري مدیران ارشد سازمانمراقبت، و پی
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