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تدوین الگوي پيشنهادي مؤلفههاي مدیریتي سرمایه اجتماعي با نگاهي
به مفاهيم نهجالبالغه
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چکيده
در سالهاي اخير بسياري از اندیشهوران بر این اعتقادند که با شناسایی ،گسترش و بکارگيري مولفههاي
سرمایههاي اجتماعی در سازمانها ،میتوان بسياري از چالشهاي درون سازمانی را با تدبير و بدون آسيب
پشت سر گذاشت و خالءهاي رشد و توسعه سازمانی نيز با این روش پر میشود .به نظر میرسد با نگاهی
دقيق به مجموعه خطب ،نامهها و حکمتهاي ماندگار و ارزشمند نهجالبالغه میتوان اصولی مانند )3 :اصل
تقوي الهی  )2اصل عدالت و انصاف  )1اصل پرهيز از غرور و خودپسندي  )4اصل تواضع و حلم  )5اصل
گشادهرویی و خوشرویی  )6اصل پرهيز از دنياطلبی و  )7اصل پرهيز از اکوپتی (زیادهطلبی اقتصادي) را از
متن فرمایشات حضرت استخراج نمود .این اصول را میتوان به عنوان بخشی از الگوي مدیریتی امام علی
(عليهالسالم) از منظر مؤلفههاي سرمایه اجتماعی در نظر گرفت.1
از طرفی امکان تعميم این الگو در حوزة تعامالت سازمانی و عرصه مدیریت بر پایه متغير نهان سرمایه
اجتماعی وجود دارد .عالوه بر آن میتوان به کمک مؤلفهها و شاخصهاي این الگو یک مدل پيشنهادي
مدیریتی برگرفته از مفاهيم نهجالبالغه عرضه نمود .در این نوشتار سعی شده است با توجه به اصول
پيشگفته ،بر مبناي روش تحقيق اسنادي و کتابخانهاي؛ سامانهاي تلفيقی الهام گرفته از مدل سرمایه
اجتماعی اسکات با تمرکز بر مفاهيم مدیریتی نهجالبالغه مدلی الیهاي ،در دو سطح خرد و کالن و
مولفههاي فردي و پایهاي که سبب درونی و مبنایی شدن مدل میشود ،ارائه نمود .هویت اصلی و نقطه
نوآوري مدل بحث مولفههاي درونی سرمایه اجتماعی است که با مبانی دینی آميختگی و پيوند مستحکمی
دارد.
واژگان کليدي :سرمایه ،سرمایه اجتماعی ،مدل ،نهج البالغه.

Keywords: Capital, Social Capital, Model, Nahj-Al-Balagahs.
JEL Classification: E22, H54, E24.
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 .1رجوع شود به مقاله "درآمدي بر الگوي مدیریتی امام علی (ع) از منظر مولفههاي سرمایه اجتماعی" توسط همين نگارندگان
چاب شده در نشریه علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردي دانشگاه امام صادق(ع) ،پایيز .3111

26

مجله علمی -پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،پایيز و زمستان 3131

 -1مقدمه
در مجموعه خطبهها ،نامهههها و حکمهتههاي نههج البالغهه معهارف ،مفهاهيم و اشهارات مسهتقيم و
غيرمستقيم بسياري موجود است که از آنها میتهوان مفهاهيم مهرتبط بها توليهد ،انباشهت و افهزایش
سرمایه اجتماعی را استنباط نمود .این مفاهيم بهه عنهوان بخشهی از مؤلفههها و شهاخصهاي سهرمایه
اجتماعی محسوب میشوند .از مهمتهرین عوامهل ارجحيهت مؤلفهههاي سهرمایه اجتمهاعی در نههج
البالغه این است که ساز وکارها و روشهاي ارتقاء و افزایش سهرمایه اجتمهاعی در نگهاه متعهارف
صاحبنظران علوم اجتماعی غربی عمدتاً نگاه ابزاري ،انسهان محهور و خهارج از ارزشههاي نظهام
توحيدي و الهی است .از اینرو ،تمسک به فرمایشهات اميرالمهومنين (ع) و الههام گهرفتن از کتهاب
شریف نهج البالغه میتواند راهگشاي حل تعارضات و ارتقاء سازمانها باشد .نوشته حاضر به طور
مشخص درصدد است با تکيه بر روش تحقيق اسنادي و کتابخانهاي ،پس از بررسی مفهوم سهرمایه
اجتماعی و مدلهاي موجود آن به شرح و بسط مدل مفهومی مدیریتی مؤلفههاي سرمایه اجتمهاعی
مبتنی آموزههاي علی عليهالسالم در نهجالبالغه بپردازد .اميهد مهیرود در ایهن گهزارش بتهوان بهين
برخی مفاهيم سرمایه اجتماعی ،نهجالبالغه و مدیریت یک ارتبهاط سهه جانبهه و عقالیهی در قالهب
حصر اضافی برقرار نمود .شایان ذکهر اسهت ایهن مهدل تقسهيماتی را ارائهه میدههد کهه انحصهاري
نمیباشد .بلکه مفاهيم آن قابل تغيير و تعميم نيز است .در واقع مدخلی به مبحث تلفيقی است.3
 -2مروري بر مفهوم سرمایه اجتماعي
سرمایه در معناي عام خود داللت بر مجموعه داراییها ،امکانات و منابع در اختيار دارد که در
قالب و اشکال مختلف نمود پيدا میکند و مهمترین اشکال سرمایه عبارتند از :سرمایه (موهبت)
طبيعی ،2سرمایه فيزیکی ،1سرمایه انسانی ،4سرمایه فرهنگی 5و سرمایه اجتماعی .6در خصوص
سرمایه اجتماعی تعاریف زیادي ارائه شده است .به صورت کلی این سرمایه عبارت است از؛
مجموعه روابط شبکهها ،تعامالت ،انجمنها و مؤسساتی است که به واسطه هنجارها و ارزشهاي

 .3پيرامون این الگو مقالهاي مستقل تحت عنوان (درآمدي بر الگوي مدیریتی امام علی (ع) از منظر مولفههاي سرمایه اجتماعی)
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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مشترک شکل گرفتهاند و موجب پيوند و جوشش گروه اجتماعی  -انسانی شده و کنش متقابل
اجتماعی را تسهيل مینماید (غفاري .)3111 ،به نظر میرسد سرمایه اجتماعی در ابعاد زیر متفاوت
با دیگر سرمایهها است.
 )3بکارگيري سرمایه اجتماعی موجب تقویت و عدم استفاده موجب تحليل آن سرمایه میشود.
 )2این سرمایه به آسانی مشاهده و مورد سنجش قرار نمیگيرد بلکه ،متغير نهان شناخته میشود.
 )1سرمایه اجتماعی صرفاً از طریق مداخلههاي بيرونی اجتماع ساخته نمیشود بلکه بر اساس
مناسبات درون جامعه تدوین میشود (استرم.)2222 ،3
ذیالً به برخی تعاریف اساسی پيرامون سرمایه اجتماعی اشاره میشود:

 فوکویاما 2جامعهشناس اقتصادي سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف میکند:

«سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارها و نرمهاي موجود در سيستمهاي اجتماعی است که موجب
ارتقا و گسترش سطح همکاري اعضاي آن جامعه گردیده و سبب پایين آمدن سطح هزینههاي
تبادل و ارتباط میگردد» (فوکویاما.)3335 ،

 در نظر پاتنام 1از اندیشمندان حوزه علوم سياسی :سرمایه اجتماعی ،وجوه مختلف
سازمانهاي اجتماعی نظير اعتماد ،هنجار و شبکهها است که میتواند با ایجاد و تسهيل
امکانات هماهنگی و کارآیی جامعه را بهتر کند (پاتنام.)3331 ،

 -3مروري بر مدلهاي مرتبط با نقش سرمایه اجتماعي در سازمان
طبق مطالعات انجام شده عمده مدلهاي سرمایه اجتماعی مرتبط با موضوع سازمان و مدیریت در
سه سطح ارتباطات سازمانی( خُرد ،ميانی و کالن) بررسی میگردد .در ادامه دو مدل پرکاربرد در
خصوص نقش سرمایه اجتماعی در سازمان ،ارائه میشود:
 -1-3مدل فالک و کيلپاتریک)1991( 4
به نظر میرسد مدل الیهایی ،فالک و کيلپاتریک در سطوح خرد ،ميانی وکالن ارائه شده است.
سطح خُرد با رویکرد درون شبکهاي و سازمانی به سرمایه اجتماعی موجود میپردازد .بدین ترتيب

1.

)Ostrom (2000
Fukuyama
3. Putnam
4. Falk & Kilpatrick
2.
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که بر اثر تعامل ميان افراد درون یک گروه ،شناخت بين اعضاء حاصل شده و به دنبال آن هویت
اعضا شکل میگيرد.سطح ميانی اشاره به سرمایه اجتماعی بين گروهها در قالب اجتماعات ،گروهها
و سازمانها دارد .نهایتاً سطح کالن با گرایش برونسازمانی و شبکهاي به جامعة حامل ارزشهاي
زیربنایی و تعامالت جمعی اشاره دارد .البته سه سطح اشاره شده با هم در تعامل و ارتباط دو سویه
هستند (فالک و کيلپاتریک.)3333 ،
نمودار شماره  :1مدل فالک و کيلپاتریک
سرمایه اجتماعی در سطح کالن (جامعه)
سرمایه اجتماعی در سطح ميانی (سازمان)

سرمایه اجتماعی در سطح خرد (افراد)

زیرساخت تعاملی و ارزشی جامعه

زیرساخت تعاملی و ارزشی اجتماعات و سازمانها

زیرساخت هویتی و ارزشی افراد

هویت

 -2-3مدل اسکات( – 1ابزارهاي ارزیابي سرمایه اجتماعي)
مدل اسکات مخفف عبارت ابزارهاي اندازهگيري (ارزیابی) سرمایه اجتماعی است .این مدل براي
اولين بار در سال  3331توسط بين و هيکس 2ارائه و توسط محققين دیگر از جمله کریشنا و
شرادر 1در سال  3333توسعه داده شد .مدل اسکات بيشتر سعی در ارائه تصویري از ابعاد ،اجزاء و
ترکيبات بين اجزاء در سطح سازمان دارد که به دو سطح خُرد و کالن تقسيم شده است.
بُعد کالن :این سطح اشاره به محيط بيرونی و نهادهاي خارج سازمانی دارد که سازمان با آن در
تعامل است و مؤلفههاي اصلی بعد کالن شامل ،نقش الزامات و چارچوب قانونی ،نوع حاکميت و
نظام سياسی ،و ميزان مشارکت سياسی افراد پيرامون خط مشی کالن میباشد.
بعد خُرد :این سطح به سرمایه اجتماعی موجود در درون سازمان اشاره دارد و به سه مولفه اصلی
شناختی ،کنشی و ساختاري تقسيم شده است .مولفه شناختی ،به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی
مانند ارزشها ،عقاید ،نگرشها ،هنجارهاي اجتماعی میپردازد و مولفه کنشی یکپارچگی و
ارتباط متقابل ميان اعضاي جامعه را نشان میدهد .همچنين مولفه ساختاري شامل شاخصهاي

1.

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

تدوین الگوي پيشنهادي مؤلفههاي مدیریتی سرمایه اجتماعی با نگاهی به مفاهيم نهجالبالغه

23

اصلی مانند :ساختارها و شبکههایی است که حاوي فرآیند تصميمگيري جمعی ،شفافيت
پاسخگویی رهبران و مسئوليت متقابل بين افراد و گروهها است (الوانی و سيدنقوي.)3112 ،
شکل شماره  :1مدل اسکات
سطح کالن

نقش،
الزامات و
چاچوبهای

نوع حکومت و

قانونی

نظام سیاسی

سطح خرد

میزان مشارکت در فرآیند سیاسی

با توجه به مطالب پيشگفته ،حال در این قسمت به مدل الیهاي مؤلفههاي مدیریتی سرمایه
اجتماعی برگرفته از نهجالبالغه اشاره میشود.
 -4الگوي پيشنهادي سرمایه اجتماعي در مدیریت مبتني بر نهجالبالغه (مدل الیهاي)
مدل الیهاي ارائه شده در این مقاله مبتنی بر روش حصر اضافی بوده و به نام بردن از عوامل مؤثر
پرداخته است .پس از مرور مدلهاي مختلف و همچنين بررسی مفاهيم و مؤلفههاي سرمایه
اجتماعی در فضاي اثرگذار بر مدیریت ،مدل در دو سطح کالن و خرد و مولفههاي فردي و پایهاي
مدل مورد تحليل قرار میگيرد .مدل الیهاي زیر ،که به صورت ابداعی توسط نگارندگان مقاله
طراحی گردیده است ،سعی دارد الیههاي مختلف مولفههاي مدیریتی سرمایه اجتماعی مبتنی بر
مفاهيم نهجالبالغه را در قالب مدلی جامع به تصویر کشد .مدل طراحی شده در سطح کالن ضمن
پرداخت به مباحث سرمایه اجتماعی خارج از سازمان و شبکه داراي سه مولّفه زیر میباشد:
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 )3نقش
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الزامات ،چهارچوبهاي قانونی قواعد و نهادهاي عملکردي نظام3

 )2ميزان مشارکت و مسئوليت

در فرآیند سياسی2

 )1نوع حاکميت ،حکمرانی و جهتگيري صدور حکم در نظام سياسی به منظور بازتوليد ،حفظ و
نگهداشت سرمایه

اجتماعی1

همچنين سطح خُرد نيز به سرمایه اجتماعی درون سازمان و شبکه اشاره دارد .این بحث شامل سه
مؤلفه اصلی زیر است:
 )3مولفههاي کنشی -رابطهاي :این مولّفهها ارتباطات و مراودات متقابل درون سازمانی و بين
اعضاي داخلی سازمان را نشان میدهد.
 )2مولفههاي شناختی  -گرایشی :مولفه شناختی  -گرایشی بيشتر به بخشهاي اخالقی ،گرایشها
و ارزشهاي حاکم بر سازمان توجه دارد.
 )1مؤلفههاي ساختاري :که عمدتاً مربوط به رویهها و شکلهاي سازمانی بوده و بر آنها تأکيد
میکند.
و در سطح پایه بنيادي شامل سه مولفه:
 )3وفاي به عهد
 )2اعتماد به

نفس4

 )1صداقت در تعامل با حضرت ربوبی و جامعه
نهایتاً براي هر کدام از مولفهها چندین شاخص پيشنهادي براي ارزیابی و شناخت درست و نسبی
موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت معرفی میشود.
 -1-4تفاوت این مدل با دیگر مدلها
با توجه به آنکه مدلهاي موجود از لحاظ جامعيت دچار ضعف بوده و داراي کارکردهاي
متفاوتی هستند ،سعی شده است با مالحظه عوامل درونی و محيطی و در کنار الهام گرفتن از مدل

1.

Rules of the Game
Responsibility
3
. Good Governances
 .4این اعتماد منشعب از اعتماد به ضمير روشن و پاک میباشد .این اعتماد بنفس سبب میشود ،افراد در راستاي جایگاه فردي و
2.

ارتباط با حضرت حق گام بر دارند و مبانی سرمایه اجتماعی را در درون خود شکل دهند و به نوعی سبب تقویت سرمایه اجتماعی
محيطی شوند .البته همان عوامل محيطی نيز به نوعی مقوم سرمایه اجتماعی درونی میشود.
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اسکات ،مدل جدیدي (مدل الیهاي) را بر پایه مولفههاي سرمایه اجتماعی ارائه نمود .عامل درونی
بر اساس مولفههاي پایهاي فردي سرمایه اجتماعی ،رابطه فرد را با خداوند ترسيم میکند .بدنبال آن
این مولفهها با جامعه و با عوامل محيطی که به نوعی چهارچوب سازمان اجتماعی و حکومت را
شکل میدهد ،ارتباط یافته و تعامل الزم را برقرار مینماید .همچنين مبتنی بر معارف ،چهارچوب و
شناخت مدیریتی آموزه هاي نهج البالغه ،مدل توصيف شده در خصوص سرمایه اجتماعی سازمانی
و مدیریتی در سطح کالن ،یک نظام ارائه میشود .الزم به ذکر است که هویت اصلی ،نقطه
نوآوري و سبب اصلی تفاوت این مدل ،وجود مولفههاي فردي و پایهاي آن میباشد .این
مولفههاکه از مبانی درون دینی استخراج شده است ،سبب تعادل و قوام مدل میگردد.
در این مدل در گام اول سرمایه اجتماعی درونی افراد با عنوان صداقت در تعامل نسبت به حضرت
ربوبی شکل گرفته و منجر به تعهد و وفاي به عهد در همان سطح میگردد و نهایتا هم در اعتماد
بنفس درخشش یافته و نفس انسانی به عنوان خليفه اهلل تجلی مییابد .گام دوم مدل سرمایه
اجتماعی در تعامل با جامعه در سطح خرد تعریف میشود و بدنبال آن در سطح عوامل محيطی
کالن بر اساس مشارکت و مسئوليتپذیري جامعه ،حرکت در چهارچوب قوانين و تبيين نقش و
چهارچوبهاي حکومت ،حکمرانی خوب شکل میگيرد .این سه عنصر سبب ایجاد مدل مبتنی
بر فطرت خداجوي الهی میگردد که در دیگر مدلها مغفول است .این مدل عالوه بر آنکه نسبت
به دیگر مدلها جامعتر میباشد (مولفههاي دیگر مدلها را در خود جاي داده است) ،شامل مبانی
دینی و الهی نيز میباشد .این مفهوم بيانگر این مطلب است که ریشه هرگونه سرمایه اجتماعی در
وجود هر فرد نهفته است و پس از آنکه در وجود فرد مبانی اینگونه سرمایه شکل گرفت،
میتوان انتظار داشت یک فرآیند محيطی و تعامل با سطوح اجتماعی نيز سرمایه اجتماعی را شکل
میدهد.
شایان ذکر است که مولفهها و شاخص هاي بيان شده در این مدل به صورت حصر اضافی بوده که
میتواند به طور محتمل مولفههاي دیگري را نيز در خود جاي دهد .لذا براي ایجاد جامعيت در
حوزه مولفهها و تصميمات سازمانی به طور مفروض بر  7اصل ارائه شده از اصول سرمایه اجتماعی
در نهج البالغه که در چکيده این نوشتار معرفی شده تأکيد میگردد .بار دیگر این اصول را
یادآوري میکنيم -3 .تقوي الهی -2 ،عدالت و انصاف -1 ،پرهيز از غرور و خودپسندي،
 -4تواضع و حلم -5 ،گشادهرویی و خوش رویی -6 ،پرهيز از دنياطلبی و  -7پرهيز از (اکوپتی).
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عالوه بر موارد مذکور ،جهت شناسایی بهتر عوامل و مولفههاي سرمایه اجتماعی در جامعه و
سازمان جهت طراحی مدل مفهومی با توجه به روش تجزیه و تحليل در مدیریت در حوزه سازمان
"به منظور پی بردن به فرصتها ،تهدیدها ،قوتها و ضعفهایی که سازمان با آن مواجه است"
مباحث مربوط به فرصتها 3و تهدیدات 2را بيشتر در ساحت حوزه کالن( 1سطح بزرگ و بيرونی
مبادالت سازمانی) و همچنين نقاط قوت 4و ضعف 5را بيشتر در حيطه ساحت خرد (سطح کوچک،
درونی و ميانی مبادالت سازمانی) مورد استفاده قرار میدهيم .در کنار روش تحليلی فوق عوامل و
مولفههاي سرمایه اجتماعی هستند که در خارج سازمان و در تعامالت سازمان با محيط بيرون از آن
خصوصا ًفضاي حاکميتی و بين گروهی اثرگذار میباشند .این عوامل نيز در تحليل وارد میشود.
مضاف بر آن چگونگی اثرگذاري فرد و ویژگیهاي او بر مولفههاي سرمایه اجتماعی داخل
سازمان نيز مالحظه میشود .در این نوشتار سطح کالن به صورت اجمالی مرور شده و بررسی
کامل آن به نوشتههاي دیگر موکول میشود و سطح خُرد (سطح درونی و ميانی ارتباطات
سازمانی) به صورت تفصيلیتر مورد بحث قرار میگيرد.

1

. Opportunity
Treatments
 .1عبارات سطح خرد و کالن اخذ شده از مدل اسکات میباشد و منظور سطح تعامالت کوچک و بزرگ است.

2.

Strongnesses
Weaknesses

4.
5.
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شکل شماره  :2مدل الیهاي سرمایه اجتماعي  -تبيين روابط و تعامالت سطح کالن و خُرد
سطح کالن

نقش ،الزامات و
چارچوبهاي قانوني

سطح کالن

نوع حاکميت،
حکمراني و
جهتگيري صدور حکم

قواعد و نهادهاي

در نظام سياسي

عملکردي نظام

بمنظور بازتوليد،
حفظ و نگهداشت

سطح خرد

در فرآيند سياسي

عوامل مقوم سرمایه اجتماعی درونی با مؤلفههای فردی سرمایه اجتماعی

ضرورت بازتعريف و توليد
روابط و تعامالت بمنظور حفظ و
نگهداشت سرمايه اجتماعي در
تمامي سطوح

رعايت اصول و مؤلفههاي سرمايه اجتماعي در تعامل با جامعه

اعتماد به نفس

وفاي به عهد
(تعهد)

«سرمايه اجتماعي دروني»
بنيادهاي سرمايه اجتماعي در مدل تعامل
سازماني

صداقت در تعامل با حضرت ربوبي جلوعلي (سرمايه معنوي)

ایجاد زمینههای تدوین مناسبتات در سطوح خرد و کالن بر پایه مؤلفههای فردی سرمایه اجتماعی

ميزان مشارکت و مسئوليتپذيري
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 -5تبيين سطح کالن (سطح عوامل محيطي و بيروني تعامالت نظام)
در سطح کالن به مولفههایی از سرمایه اجتماعی پرداخته میشود که ناشی از عوامل اثرگذار بر
سرمایه اجتماعی خارج از سازمان میباشد .این عوامل رابطه بين سازمان و نهاد مافوق و باالتر را
شامل شده و عمدتاً به نظام ،حکومت ،مردمان و جامعه مدنی مربوط میشود .و همچنين در دیدگاه
ولکوک و ناران بر روابط بين گروهی نيز موثر میباشد (نارایان و ولکوک.)3333 ،این دو متفکر
نهادگرا 3معتقد هستند که بالنده و سرزنده بودن شبکههاي اجتماعی و جامعه مدنی ،محصول محيط
سياسی ،قانونی و نهادي است (همان) .این رویکرد عنوان میکند که ظرفيت واقعی گروههاي
اجتماعی براي عملکرد با مجموع تمام عالئق شان به کيفيت سازمانهاي رسمی که تحت نظر آنها
قرار دارند ،بستگی دارد .شکوفایی و رشد جامعه مدنی به وجود دولت فعال و قوي بستگی دارد
(نورث .)3332 ،در این رابطه بين سرمایه اجتماعی بين گروهی و حاکميت خوب مدل زیر حاکم
میباشد:
نمودار  :2سرمایه اجتماعي بين گروهي و حاکميت
دولت های کارآمد

سرمایه

ستیز اجتماعی

رفاه و توسعه اجتماعی

اجتماعی بین
گروهی زیاد

سرمایه
اجتماعی بین

ناآرامی اجتماعی

مدارای اجتماعی

گروهی کم

دولت های ناکارآمد

منبع :غفاري17 :3111 ،

با توجه به مدل فوق در مییابيم که براي رسيدن به رفاه و توسعه اجتماعی که نقطه مطلوب جامعه
آرمانی است ،عالوه بر دولتهاي کارآمد نياز به باال بودن سرمایه اجتماعی بين گروهی نيز
میباشد .این مولفهها سبب تقویت و پایداري این سازمانها و گروهها میشود .به نظر میرسد
سرمایه اجتماعی بين گروهی زیاد به وسيله مؤلفههاي سطح کالن ارتقا مییابد .حال به صورت
تفصيلی مؤلفههاي سطح کالن توضيح داده میشود.

The Institutianal View
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 -1-5مولفههاي سطح کالن
 -1-1-5نوع حاکميت ،حکمراني و جهتگيري صدور حکم در نظام سياسي به منظور
بازتوليد ،حفظ و نگهداشت سرمایه

اجتماعي1

نوع حکومت و نظام سياسی تأثير بسزایی بر سرمایههاي اجتماعی بين گروهی دارد .حکومت اگر
سلطنتی و یا دیکتاتوري باشد موجب کاهش سرمایههاي اجتماعی میشود .اگر نوع حکومت
دموکراسی و جمهوري باشد ،سطح سرمایه اجتماعی تا اندازهاي ارتقاء مییابد .همچنين در
نظام هاي الهی که نوع حکومت و نظام سياسی عالوه بر مقبوليت ،مشروعيت داشته و ساختار
مردمی مستحکمتري دارد سرمایه اجتماعی در این مولفه به طور عمده بر ابعاد حقوقی و تا حدودي
نيز بر جایگاه سرمایه اجتماعی در مصالح نظام توجه دارد .در حکومت علوي که قدرت به عنوان
امانت الهی در دست حاکم است ،هرگز به آن به عنوان طعمه نمینگرد .این نوع نگرش موجب
تقویت مؤلفههاي اعتماد ،عدالت و مشارکت میباشد .لذا از عناصر اصلی و اثرگذار بر حکمرانی
خوب ،مولفههاي سرمایه اجتماعی است .حکومت الهی و قرآنی و راه و رسم رسول اکرم (ص)
مملو و سرشار از مولفههاي سرمایه اجتماعی است .قرآن و سنت دو منبع سراسر خير و سرمایهاي
میباشند .لذا بی شک حکمرانی خوب همان حکومتی است که اميرالمؤمنين علی عليهالسالم و
پيروان خاص او برگزیدهاند.
حضرت امام علی (ع) درباره تقسيم حکومت به حکومت پاکان و غير آن میفرمایند:
وَ اِنَّ عَمَلَکَ لَيسَ لَکَ لِطُعمُهٍ وَ لکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ امانَهٌ وَ انتَ مُستَرعًی لِمَن فَو َقکَ .لَيسَ لَکَ ان تَقتاتَ فِی
رَعِيَّهٍ وَ ال تُخاطِرَ الَّا بِوَثِيقَهٍ وَ فِی یَدَیکَ مالٌ مِن مالِ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَنتَ مِن خُزّانِهِ حِتّی لَکَ وَ السَالم؛
(نهج البالغه ،2نامه )51
مدیریت و حکمرانی براي تو طعمه نيست؛ بلکه امانتی بر گردن تو است و کسی که از تو باالتر
است از تو خواسته تا نگهبان آن باشی .وظيفه نداري که در کار مردم به ميل و خواسته شده شخصی خود
عمل کنی ،یا بدون مالک (و ضابطه) معتبر و فرمان قانونی ،به کار بزرگی دست بزنی .اموالی که در دست
توست از آن خداوند میباشد و تو خزانه دار (امانت دار) هستی تا آن را به من بسپاري .اميدوارم که براي
تو بدترین فرمانرواها نباشم .و السالم

Good Governances
 .2قابل ذکر است که مطالب ذکر شده از نهج البالغه در این پژوهش ،از نهج البالغه نسخه مرحوم دشتی میباشد.
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 -2-1-5نقش الزامات ،چارچوبهاي قانوني قواعد و نهادهاي عملکردي

نظام1

نقش الزامات ،چارچوبهاي قانونی قواعد و نهادهاي عملکردي نظام به صورت قواعد یک بازي
جمعی و یا فردي بر سرمایه اجتماعی تأثير میگذارد .سطح سرمایه اجتماعی در نظامهایی که
چارچوب قانونی و قواعد بازي بسيار بسته و محدود و یا بروکراسی شدید دارند در مقایسه با سطح
جوامعی که آزادي عمل گروهها باال میباشد تفاوت محسوسی دارد .نقش الزامات ،چارچوبهاي
قانونی قواعد و نهادهاي عملکردي نظام بِستر بکارگيري انواع سرمایهها را تشکيل میدهد .عالوه
بر آن بسياري از روابط و تعامالت و همچنين اعتمادهاي اجتماعی که از عوامل موثر سرمایه
اجتماعی هستند را نيز شکل میدهند .این مولفهها بيشتر بر ابعاد حقوقی تاکيد دارند .در نظامی که
بخواهد سرمایه اجتماعی توليد ،انباشت و بازتوليد گردد میبایست قواعد بازي تعاونی 2باشد
(کولل .)3117 ،یعنی افراد با توجه به مبانی مدل که در ادامه گفته میشود ،عدالت ،تعهد و انصاف
را نسبت به هم رعایت کنند و شرایط بازي را برد -برد قرار دهند .اميرالمؤمنين علی عليهالسالم
خود را مکلف به اجراي حدود و مقررات الهی دانسته و در تمامی فرمایشاتشان به این موضوع
اشاره میفرمایند .امام بر مفهوم اصالت قانون و الزام امام به رعایت حدود و قوانين اشاره
میفرمایند:
إنَّهُ لَيْسَ عَلَی االمامِ الّا ما حُمَّلَ مِنْ اَمْرِ رَبِّه :االبالغَ فِی المَوُعِظِه و االجْتهادُ فی النَّصيْحَته وَ إالحْياءُ لِلسُّنَّهِ ،وَ
إقامَه الحدود علی مُستِحِقَّيها و اصدارُ السُّهمان عَلی اَهْلِها (نهجالبالغه ،خطبه .)325
همانا بر امام واجب نيست جز آنچه را که خدا امر میفرماید و آن :کوتاهی نکردن در پند و نصيحت ،تالش
در خيرخواهی ،زنده نگهداشتن سنت پيامبر صلاهلل عليه و آله و سلم ،جاري ساختن حدود الهی بر مجرمان،
رساندن سهمهاي بيتالمال به طبقات مردم است .جاري ساختن حدود در حقيقت یعنی اینکه همة افراد
جامعه در چارچوب و در مرز قانون اداره شوند.

 -3-1-5ميزان مشارکت و مسئوليتپذیري در فرآیند

سياسي3

ميزان مشارکت و مسئوليت پذیري افراد و گروهها در فرآیند سياسی نشان از سطح سرمایه
اجتماعی دارد .مشارکتهاي سياسی عمدتاً حاکی از نوعی پيوند بين گروهها ،سازمان با بقيه افراد

1.

Rules of the Game
Cooperative Game
3. Responsibility
2.
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جامعه است .چرا که نشان میدهد همه براي هدفی مشترک ،با هم تالش میکنند .این امر سبب
میشود که اتحاد اجتماعی و همچنين اعتماد اجتماعی موجب پيوند بيشتر بين شبکهها گردد .نمود
این مولفه بيشتر باعث تحکيم و تضمين مصالح حاکميت سياسی میشود .بخش ميزان مشارکت و
مسئوليت پذیري در فرآیند سياسی در سطح کالن نظام شامل سه قسمت میباشد:
الف :ارائه دغدغهها و مطالبات از سوی مردم
در جوامعی که سرمایه اجتماعی در سطح باالیی میباشد ،عموم مردم به راحتی و به آسانی
دغدغهها و مطالبات خود را ارئه میکنند و نمیگذارند مطالبات و خواستهها به صورت عقده در
درون جامعه رسوخ نماید تا وحدت و سرمایههاي اجتماعی را نابود سازد .حضرت امير از قول
پيامبر گرامی اسالم میفرماید؛ تا زمانی که مردم خواستههایشان را بدون لکنت زبان به مسئولين
خود نگویند ،آن جامعه اصالح نمیشود و شخص ایشان از حقوق حاکم بر عهده مردم ،گوشزد
نمودن عيوب و نقاط ضعف حاکم به شخص حاکم میداند.
ب :نگرش صحیح و اقدام مناسب به منظور پیشرفت و تحکیم مولفههای سرمایه
اجتماعی از سوی مسئولین
در جوامع اجتماعی با سطوح مختلف ،مشارکت و مسئوليتپذیري در فرآیند سياسی جهت ایجاد
سرمایه اجتماعی عالوه بر ارائه دغدغهها و مطالبات از سوي مردم ،میبایست مسئولين نيز نگرش
صحيح خود را تقویت و با اقدامی مناسب به ایجاد پيشرفت در جوامع بپردازند .در چنين جوامعی
عموم مردم ضمن احساس شنيده شدن نيازها و دغدغهها و پوشش نيازمنديهایشان ،پيشرفت جامعه
را با تالش مسئولين مشاهده مینمایند .لذا در چنين جامعهاي اعتماد بين نهادهاي گوناگون شکل
گرفته و سرمایه اجتماعی نيز توسعه مییابد.
ج :عرضه علوم و فناوری از سوی نخبگان (اندیشمندان و علما)
نخبگان و خواص جامعه نيز جهت رشد و توسعه مولفههاي سرمایه اجتماعی میبایست ،علوم و
فناوريهاي فنی ،تخصصی ...خود را براي حل معضل جامعه،ارائه راهکار به مدیران اجرایی و
همچنين ارتقاء سطح دانشی و بينشی مردم و مسئولين ارائه نمایند تا در کنار دو عامل دیگر
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مشارکت و مسئوليت پذیري در مسائل سياسی جامعه بدرستی بدرخشد و مولفههاي سرمایه
اجتماعی خصوصاً اعتماد در جامعه ساري و جاري شود .حضرت علی عليهالسالم در نامه 67
نهجالبالغه خطاب به فرماندار مکه میفرمایند:
وَال یَکُنْ لَکَ إلی النّاسِ سَفِيرَ الّالِسا ُنکَ وَ ال حاجِبٌ اِلّاوَجْهَکَ و ال تَحْجُبَنَّ ذاحاجَهٍ عَنْ لِقائِکَ بِها ،فِانَّها اِنَّ
ذیِدَت عَنْ اَبْوابِکَ فی اوَّلِ وِردِ ها لَم ُتحْمَد فِيَما بَعْدِ عَلی قَضَائِها (نهج البالغه ،نامة .)67
جز زبانت چيز دیگري پيام رسانت با مردم و جز چهرهات دربانی وجود نداشته باشد .و هيچ نيازمندي را از
دیدار خود محروم مگردان ،زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود ،گرچه در پایان حاجت او برآورده
شود دیگر تو را نستاید.

 -6تبيين سطح خُرد (سطح کوچک ،دروني و مياني تعامالت نظام)
سطح خُرد با استفاده از روش تجزیه و تحليل عوامل درونی مدل  swotبر مبناي ارزیابی نقاط قوت
و ضعف سطح داخلی سازمان تبيين گردیده است .این سطح بر روابط تعامالت و هنجارهاي درون
سازمانی پرداخته و ساختارها ،کنشها ،و شناختهاي رایج درون و ميان سازمانی را مد نظر قرار
میدهد .سطح خُرد در مقابل سطح کالن قرار میگيرد و به نوعی زیربناي سطح کالن است .این
سطح با  1مولفه ،منشأ و بِستر شکلگيري ابتداییترین تشکلها و گروههاي اجتماعی است:
 -1-6مؤلفههاي سطح خُرد
 -1-1-6مؤلفه ساختاري
مولفه ساختاري بِستري براي ظهور جریان سرمایه اجتماعی است .عالوه بر آنکه میتواند بر
ساختار رسمی سازمانی اثر گذار باشد ،بيشتر بر ساختار غير رسمی توجه دارد و به نوعی متغير نهان
سرمایه اجتماعی را به نمایش میگذارد .این مولفهها بيشتر به بخشهاي حقوقی و تا حدودي
اخالقی مربوط میشود و وظيفه آنها تشریح ساختارها ،رویهها ،شکلهاي شبکهها بوده و داراي
شاخصهاي زیر است:
 -1-1-1-6پيوندهاي موجود در شبکه
پيوندهاي موجود در شبکه شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه میباشد .هر چقدر
این پيوندها وسعت و شدت بيشتري داشته باشد ،سرمایه اجتماعی قويتر و مستحکمتر خواهد شد.
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 -2-1-1-6شکل و ترکيب شبکه
شکل و ترکيب شبکه شامل سلسله مراتب ،ميزان ارتباطپذیري و تراکم شبکه است و همچنين
چگونگی تعامل و تماس با خویشاوندان ،دوستان ،همکاران( ،عوامل درون سازمان) و ارتباط با
حاکميت (عوامل برون سازمان) را نشان میدهد .از طرفی نيز نشان دهنده چگونگی شعاع حمایت
از دیگران و دریافت حمایت از آنان است.شکل و ترکيب شبکهها بيشتر حاکی از نوع و شيوه
ساختارها ،نمو سلسله مراتبی (افقی یا عمودي) آنها ،ميزان تمرکز و عدم تمرکز مدیریت ،تراکم
شبکهاي و چگونگی تعامالت ساختارهاي مرتبط با سازمان و مدیریت است.
 -3-1-1-6تناسب سازماني
تناسب سازمانی و همخوانی داشتن نسبت به اهداف ترسيم شده نشان میدهد تا چه اندازه شبکه
ایجاد شده با یک هدف خاص ،می تواند براي اهداف دیگر استفاده شود .به نوعی ممکن است،
سازمان تغيير هدف دهد و به خاطر حفظ و دریافت مصالح و ارزشهاي باالتري از افق ترسيم شده
خود دور شود .این عامل چنين تغييراتی را توضيح میدهد.
 -2-1-6مولفة رابطهاي – کنشي
این مولفه ارتباط ميان افراد را مورد تأکيد قرار میدهد .در ارتباط متقابل ميان انسانها ،مبادالت و
تعامالتی به وجود میآید که اگر به درستی مدیریت شود ،حاصل ارتباطات منجر به سرمایه
اجتماعی میشود .شبکه حاصل از ارتباطات ،حالت تارهاي نامرئی ميان انسانها میباشد .البته این
مؤلفه بدون دو مولفه دیگر ایجاد نشده و حالت سرمایهاي ندارد .نکته مهم این است که این روابط
باید حالت دو سویه داشته باشد .چرا که اگر دو سویه نباشد ،ارتباطات سست و غير درستی ایجاد
میگردد که در مدت کوتاهی ارتباط قطع میشود .مهمترین شاخصهاي این مولفه عبارتند از:
الف -اعتماد -3( :اعتماد بين اشخاص و شخص  -2اعتماد تعميم یافته  -1اعتماد هنجاري)
ب -هنجارهای سازمانی -3( :مسئوليت پذیري  -2دادن مسئوليت  -1رعایت قانون)
ج -مشارکت در فعالیتهای انجمنی و محلی -3( :مذهبی  -2سياسی  -1اقتصادي -4
اجتماعی).
در این بين اعتماد از مهمترین شاخصها میباشد که بسياري از اندیشمندان حوزه سرمایه اجتماعی
آن را به عنوان یکی از مهمترین مؤلفهها در نظر میگيرند .در بحث مؤلفه اعتماد اميرالمؤمنين علی
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عليهالسالم شرط اساسی دوستی را اعتماد میدانند و جهت جلب اعتماد مردم راههاي ذیل را در
نامة مشهور  51خطاب به مالک اشتر میفرمایند:
ْْتی عَلی َایْدیْهِم فی الْعَمدِ وَ
وَ أَشْعِر قَلْبَکَ الَّرحْمَه لِلرعِيَّهِ وَ الَمَحَبَّه َلهُمَ وَ اللُّطْفُ بِهِم .وَ تَعْرِضُ لَهُمُ العِلَلُ وَیُوِ
الخَطاءِ فَأَعَطِهِمْ مِنْ عفوک وَ صَفْحِکَ مَثِلِ الذَّي تُحِبِّ وَ تَرضی أنْ یُعْطيکَ اهلل مِنْ عَفْوِه وَ َصفْحِه
(نهجالبالغه ،نامه .)51
مهربانی با مردم را پوشش خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش .اگر گناهی از آنان سر میزند یا
علتهایی بر آنان عارض میشود ،یا خواسته و یا ناخواسته ،اشتباهی مرتکب میگردند ،آنان را ببخشاي و
بر آنان آسان گير ،آن گونه که دوست داري خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گيرد.

با این روش حکومت که مبتنی بر محبت و گذشت نسبت به پایين دست است ،اعتماد عمومی در
جامعه نسبت به زمامدار مستحکم خواهد شد و فرد را وادار میکند از منافع خود گذشته منافع
جمع را بپذیرد و مشارکتها و فعاليتهاي انجمنی و محلی تسهيل میگردد .این مولفه بيشتر در
حوزه سرمایه اجتماعی حقوقی و تا حدودي اخالقی شکل میگيرد.
 -3-1-6مولفههاي شناختي -گرایشي
این مولفه در غالب موارد جزء عوامل اخالقی بوده که از زیربناییترین مولفههاي حوزه سرمایه
اجتماعی میباشد .مولفه شناختی– گرایشی که از پنهانترین و درونیترین ویژگیهاي افراد نشأت
میگيرد و به نوعی آغاز بروز و ظهور سرمایه اجتماعی است .برخی از شاخصهاي این مولفه
عبارتند از -3 :ارزشهاي دینی  -2ارزشهاي اخالقی  -1اميد  -4خودباوري  -5نگرانی  -6ترس
 -7عامگرایی و خاصگرایی  -1تعاون  -3عالقه به جامعه و سازمان  -32بردباري  -33رضایت
اجتماعی  -32تعهد نسبت به محل سکونت  -31زبان و عالئم مشترک  -34ارتباط فرد با خودش.
با آنکه شواهد متعددي براي تبيين شاخصهاي فوق وجود دارد ،لکن به جهت اختصار تنها به ذکر
مالکی معين از فرمایشات حضرت که بر چگونگی جلب رضایت مردم تأکيد فرمودهاند اشاره
میشود .حضرت اميرالمؤمنين علی عليهالسالم در فرازي از نامه به مالک اشتر میفرمایند:
وَ لَکُنِ احَبَّ االُمُور اِلَيْکَ اَوُسَطُها فی الحَقَّ و أَعمُّها فی العدل و اَجَمْعُها لرَضیَ الرَّعيهَّ .فانَّ سُخْطَ العامَّهِ
یَجْحَفُ برضی الخاصَّهِ و انَّ سَخَط الخاصَّهِ یُغتَفِرُ مَعَ رِضیَ العامَّه ...وَ انَّما عمادالدِّین وَ جَمْاعُ الْمُسْلِمينَ وَ
الْعَدَّه لالعَداء العامه مِنْ االُمَّهِ فَلْيَکُنْ صِغْوُک لَهُمْ وَ مَيْلُکَ مَعَهُمْ (نهج البالغه ،نامه .)51
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دوست داشتنیترین چيزها در نزد تو ،در حق ميانهترین و در عدل فراگيرترین و در جلب خشنودي مردم
گستردهترین باشد ،که همانا خشم عمومی مردم ،خشنودي خواص (نزدیکان) را از بين میبرد ،اما خشم
خواص را خشنودي همگان بیاثر میکند .در صورتی که ستونهاي استوار دین و اجتماعات پرشور
مسلمين ،و نيروهاي ذخيرة دفاعی ،عموم مردم میباشند ،پس به آنها گرایش داشته و اشتياق
تو با آنان باشد.

 -7مولفههاي فردي و پایهاي مدل سرمایه اجتماعي فردي و دروني
مولفههاي فردي و پایهاي مدل سبب تعادل و ریشهدار شدن مدل میگردد ،و نقطه ثقل و مرکز
گسترش و رشد سرمایه اجتماعی است .یعنی این پایه بنيادین ،مبنا و محمل رهایی و آزاد سازي
مولفههاي سرمایه اجتماعی فردي به سمت مولفههاي اجتماعی میباشد لذا ریشه این نوع سرمایه
حاصل از ارتباط فرد با خودش است .رابطه صادقانه فرد با خداوند زیربناییترین شاخص سرمایه
درونی میباشد و اگر این پایه مستحکم و کليدي وجود نداشته باشد ،دیگر قسمتهاي مدل و
دیگر مولفههاي سرمایه اجتماعی سست و خدشه پذیر میشوند .لذا رابطه فرد با خالق خویش
میبایست شامل سرمایههاي معنوي و اخالقی مبتنی بر صداقت گردد تا مسير حرکت ،رشد
مولفههاي سرمایه اجتماعی مطابق سنتهاي الهی باشد و منجر به رشد و تعالی گردد.
همچنين تعامل و روابط فرد با خودش که تسامحاً آن را «سرمایه اجتماعی درونی» میخوانيم،
زیربناییترین زیر ساخت و بنياديترین نوع سرمایه اجتماعی است .اینگونه سرمایه در زیر
مجموعه مولّفههاي شناختی میگنجد .رابطه فرد با خودش بدین معنا است که فرد به یک تعهد
درونی رسيده و بتواند خود را در مقابل وجدان آگاه و بيدارش متقاعد به انجام صادقانه و درست
کارها و فعاليتها نماید و ضمن اعتماد به نفس 3به عهد خود با خود و خداي خود پایبند باشد .لذا
این که فرد بتواند قويترین سرمایههاي اجتماعی را در اولين سطوح جمعی ایجاد کرده و آن را
گسترش و رشد دهد به ميزان سرمایه اجتماعی درونی فرد برمیگردد .موضوع وفاي به عهد در
زندگی فردي و اجتماعی حضرت علی عليهالسالم قابل مالحظه و نشانههاي آن ،اعتماد به نفس

 .3منظور اعتماد فرد به ذات و فطرت پاک انسانی خود می باشد .فردي که به وجود خليفه اللهی خود اعتماد داشته باشد ،که اشرف
مخلوقات و باقدرت ترین موجودات است و بتواند با تکيه بر همين موضوع و اعتماد به ذات خود برترین کارهاي متناسب با شان
انسانی خود انجام دهد.
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باالي حضرت و تعهد او نسبت به دستورات الهی ،به ویژه عبادت در محضر ربوبی است .امام در
یک بيان کلی پيرامون وفاي به عهد میفرمایند:
بانَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرائِضِ اهللِ شیٌءً النّاسُ اَ َشدُّ عَليهِ اِجتماعَاً ،مَعَ تَفُّرقِ اَهْوائِهم وَ تَشَتُّتْ آرائِهِمْ مِنْ تَفطيم الَْْوفاء
بِالعُهُودْ وَ قَدْ لَزِمَ ذلک.
هيچ یک از واجبات الهی همانند وفاي به عهد نيست که همة مردم جهان با تمام اختالفاتی که در
افکار و تمایالت دارند ،در آن اتفاق نظر داشته باشند (نهجالبالغه ،نامه .)51

در کنار مؤلّفه وفاي به عهد و اعتماد به نفس سومين مؤلفه سرمایه اجتماعی درونی ،صداقت در
رعایت حدود الهی در جنبههاي فردي زندگی است .حضرت در یکی از حکمتهاي نهجالبالغه
میفرمایند:
قَدْرَ الرَّجُل عَلی قَدْرِ هِمَّتِهِ ،وَ صِدْقُهُ عَلَی قَدْرِ مُرُوءَتِهِ (نهجالبالغه ،حکمت .)47
ارزش مرد به اندازه همت اوست و راستگویی او به ميزان جوانمردياش.

لذا میتوان این سرمایه را به نوعی مبدأ خودشناسی ،تعهد به اصول اخالقی ،و نهایتاً موازین الهی
در مناسبات فردي و اجتماعی دانست .به عبارت دیگر فرد با داشتن اینگونه سرمایه با شناخت
کامل سرمایه هاي درونی و رشد آن به شناخت قابل قبول و مناسبی از حضرت حق و به دنبال آن
جامعه انسانی نائل میگردد .نهایتاً اینکه با توضيحات فوق اساس شکلگيري مدل تلفيقی مبتنی بر
مؤلفههاي مدیریتی سرمایه اجتماعی با توجه به نهجالبالغه را میتوان در تشکيل درونی و فردي آن
دانست .این پدیده در سطوح اجتماعی نيز مبدأ تحوالت عمده در روابط و تعامالت سازمانی و
توسعه کيفی آنها میگردد.
 -8نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی پيشنهادي مبتنی بر مؤلفههاي مدیریتی سرمایه اجتماعی (مدل
الیه اي) است .این الگو ابتکاري ،بدیع و الهام گرفته از مفاهيم نهجالبالغه میباشد .در ابتداي مقاله
مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت بيان و مدلهاي مرتبط با نقش سرمایه اجتماعی در سازمان مرور
گردید .سپس مدل الیهاي در ابعاد و سطوح کالن و خُرد و فردي و پایهاي مدل همراه با مؤلفههاي
مورد استناد اشاره شد .این مؤلفهها با توجه به فرمایشات حضرت اميرالمؤمنين علی عليهالسالم تبيين
گردید .به نظر میرسد چنانچه یک سازمان بتواند روابط خود در سطح کالن و خُرد را بر پایه
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مدل پيشنهادي تنظيم کند ،در عين روانسازي و تسهيلکنندگی در سازمان منجر به بهرهوري و
کارایی باالتر عامل نيروي انسانی خواهد شد .در چنين شرایطی است که عوامل انسانی سازمان
تبدیل به سرمایه انسانی میشود .مضاف بر آن تعامالت سازمانی با این روش منجر به همافزایی
بيشتر میگردد .البته رسيدن به سطوح باالي سرمایه اجتماعی در تعامالت سازمانی نيازمند اعتقاد،
مراقبت ،و پیگيري مدیران ارشد سازمان در توجه به این الگو خواهد بود.

مجله علمی -پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،پایيز و زمستان 3131

44

منابع و مآخذ
الف :منابع و مآخذ فارسي
.3

ارفع ،سيدکاظم ( .)3171نهجالبالغه ،ترجمه روان ،انتشارات فيض کاشانی ،تهران.

.2

اعتصامی ،منصور .و فاضلی کبریا ،حامد ( .)3113درآمدي بر الگوي مدیریت امام علی (ع) با
نگاهی بر مؤلفههاي سرمایه اجتماعی ،اندیشه مدیریت راهبردي ،شماره .7

.1

الوانی ،سيدمهدي .و سيدنقوي ميرعلی (" .)3112سرمایه اجتماعی؛ مفاهيم و نظریهها" .فصلنامه
مطالعات مدیریت (.)11

.4

اميرالمومنين علی عليه السالم ( .)3173نهج البالغه ،مرحوم علی دشتی؛ انتشارات پرهيزکار ،قم.

.5

دادگر ،یداهلل .و نجفی ،محمدباقر (" .)3115سرمایه اجتماعی و بازتوليد آن در عصر پيامبر
اسالم" .فصلنامه اقتصاد اسالمی (.)24

.6

سردار نيا ،خليل اهلل (" .)3117اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب" .فصلنامه علمی-
پژوهشی ،سياسی -اقتصادي (.)262-253

 .7غفاري ،غالمرضا ( .)3111سنجش و تبيين سرمایه اجتماعی در ایران ،فاز اول ،واکاوي مفهومی
و نظري ،دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.

 .1غنی نژاد ،موسی .نيلی ،مسعود .طبيبيان ،محمد .و فرجادي ،غالمعلی ( .)3116اقتصاد و عدالت
اجتماعی ،نشر نی،تهران.
.3

قرآن کریم ،ترجمة آیتاهلل مشکينی ،مرکز هماهنگی ،توسعه و ترویج فعاليتهاي قرآنی
کشور ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.3116 ،

 .32ماس کوئل ( .)3117تئوري بازيها ،منصور اعتصامی؛ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 .33مجلسی ،محمدباقر ( .)3177بحاراالنوار ،جلد  ،2دارالکتب االسالميه.
 .32مصطفوي ،سيد محمدحسن (" .)3117عوامل تأثيرگذار بر سطح سرمایه اجتماعی و راهکارهاي
ارتقاي آن" .ماهنامه مهندسی فرهنگی .)21 ،24(3
 .31منابع اینترنتی:
ness/Marketing/c2c 1239601288 – bazaar – pl.php.
ness/marketing/c2c 118003236-market-pl.php and
http:/hadi8465.blogfa.com/post.
http://porseman.org/q/show.aspx?id=88124.

45

تدوین الگوي پيشنهادي مؤلفههاي مدیریتی سرمایه اجتماعی با نگاهی به مفاهيم نهجالبالغه

 منابع و مآخذ التين:ب
1. Baarsma B. E. (2009). "Pricing Power Outages in the Netherlands".
Energy 34: 1378–1386.
2. Colman, James (1988). "Social Capital in the Creation of Human
Capital". American Journal of Sociology.
3. Fukuyama (1995). "Social Capital and Civil Society". Paper
Presented at IMF, Conference on Second Generation Reforms,
Washington.
4. Falk Lan and Sue Kilpatrik (1999). "What is Social Capital? A
Study of Interaction in Rural Community". Center for Research and
Learning in Regional Australia, Tasmania. University of Tasmania.
5. Grooter t, Christian. (2001). Social Capital Participation in
Everyday Life, Routledge, London.
6. Li, Yaojon and Andrew Pickels and Milke and Mike Savage (2003).
Conceptualizing and Social Capital. A New Approach, Manchester
University.
7. Narayan, Deepa and Cassidy, Michael, F. (2001). "A Dimensional
Approach to Measuring Social Capital, Development and Validation
of a Social Capital Inventory". Current Sociology.
8. North, DC. (1990). Institutions, Institutional, Change and Economic
Performance, Newyirk, Cambridge University Pres.
9. Ostrom E. )2000(. "Collective Action and the Evolution of Social
Norms". Journal of Economic Perspective.
10. Putnam, R.D. (1993). "Bowling Alone: America Declining Social
Capital". Journal of Democracy 6(10): 65-78.
11. Spellerbarg, Anne (2001). "Framework for the measurement of
Social in Newzland". Social Capital Programme team, Statistics
New Zealand.

