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میالد کریمی * ،حسین خنیفر ،2فائزه طاهرینژاد

 .1کارشناسارشد ،مدیریت بازرگانی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .3کارشناسارشد ،مدیریت دولتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت4931/62/62 :؛ تاریخ پذیرش)4931/63/44 :

چکيده
سرمایة اجتماعی موضوعی بینرشتهای است که در سالهای اخیر بهطور روزافزونی صااب نظارا باوز هاای متتفاع عفاوبه باهویاه
مدیریت و اقتصاده به آ توجه کرد اند .همچنینه در بوزة دین و نظاب ارزشی این مفهوب بررسی شد است .در این مقالهه ابتدا تاریتچاهه
تعریعها و ویهگیهای سرمایة اجتماعی بیا شد ه سپس مؤلفههای آ از دو نگا غربی و نظاب ارزشی مطرح شد است .در واقعه هاد
از این تحقیقه طرابی مدل مفهومی مؤلفههای سرمایة اجتماعی در نگا غربی و نظاب ارزشی است .این پهوهش باا رویرارد کیفای و باا
بهکارگیری روش تحفیل محتوا انجاب گرفته است .در نتیجه با مطالعة منابع غربی و اسالمیه مؤلفهها و خرد مؤلفههای مطرحشد درباارة
سرمایة اجتماعی که شامل ابعاد ساختاریه ارتباطی و شناختی استه استتراج شد تا با معرفی آ ها مساعدتی به عالقهمندا باشد.

کليدواژگان
بعد ارتباطیه بعد ساختاریه بعد شناختیه سرمایة اجتماعیه نظاب ارزشی.

* نویسندة مسئول ،رایانامهMiladkarimi@ut.ac.ir :
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مقدمه
بعد از عبور از هزارة دوم و پاگذاشتن به هزارة سوم ،که بهزعم برخی صااب نظارا پایاا ع ار
اضااارا

و آغاااز ع اار اگسااردگی بشاار اسا

(مااورگی ، 93 ،ص ،)93مفاااه م یدیااد در

بوزهها م ا رشتها  9ظهور یاگتهاند که از آ یمله مقوله و مفهوم سرمایة ایتمااعی اسا
مورد تویه پژوهشگرا بوزهها مختلف قرار گرگته اس
امروزه توگ ق سازما ها را نمیتوا تنها در انباش

کاه

(خن فر و همکارا .) 93 ،

ثروت ماد و تجه ز باه آخارین امکاناات

گ زیکی و گناور ها اطالعااتی و ارتبااطی ارزیاابی کارد (مق مای و همکاارا  ،) 931 ،در کناار
سرمایهها انسانی ،مالی و گ زیکی ،شکل دیگر از سرمایه به نام سرمایة ایتمااعی ماورد تویاه
روزاگزونی قرار گرگته اس

(باستانی و رزمی ،) 939 ،زیرا یامعها که بادو سارمایة ایتمااعی

اس  ،دیگر سرمایهها بهطور به نه بهکار گرگته نخواهند شد و کارایی الزم را ندارند (ب کار، 93 ،
ص .) 3در واقع ،سرمایة ایتماعی را میتوا بخشی از ثاروت ملیای باه بساا
بهروا  .) 93 ،این مفهوم دو یزء دارد ،اعتماد و پ وند

)1999

آورد (بهاروا و

 (Cooper,و به پ وندها و ارتباطات

م ا اعضا یک شبکه به عنوا منبع باارزش اشاره میکند که با خلاق هنجارهاا و اعتمااد متقابال
موی

تحقق اهداف اعضا میشود (تسل می و همکارا .) 931 ،

سرمایة ایتماعی که صبغها یامعهشناسانه دارد (ن از و شا راز ) 933 ،؛ باه عناوا رابااة
مبتنی بر اعتماد مالبظه میشود که پ وندها نامرئی در م ا اعضا سازما به ویاود مایآورد و
به سازما در درک و گهم اهداف راهبرد خود کمک میکند ) .(Danchev, 2006سرمایة ایتماعی،
صرگاً مجموعها از نهادها ن س

که زیربنا یامعه را تشک ل دهد ،بلکاه سسابی اسا

کاه کال

1. Anxiety
2. Depression

 .9شایا ذکر اس

سرمایة ایتماعی مفهومی کاربرد در بوزهها مختلف از یمله در علوم رگتار (یامعهشناسی ،علوم

ایتماعی ،روا شناسی ،مدیری

و کارآگرینی) اس

و از یهتی ن ز در سایر بوزهها مانند بقوق و علوم س اسی کاربرد

دارد .به عالوه این مقوله در موسوعة روایی و نص وب انی قرآ کریم به تلویح و ت ریح تأک د و اشاره شده اس .
4. Social Capital
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یامعه و سازما را به هم مت ل میکند (اعت امی و گاضلی ،) 933 ،از طرگی ،سارمایة ایتمااعی
به زندگی گرد ب ن گروهها ایتماعی معنا و مفهوم میبخشد و زندگی را یذا تر میکند (الاوانی
و ش روانی.) 939 ،
سرمایة ایتماعی نوعی خاص از سرمایه اس

که با متغ رهایی مانند اعتماد ،آگااهی ،مشاارک

عمومی ،همبستگی و نگرانی دربارة دیگرا سروکار دارد (بقگویا و همکارا ) 939 ،؛ باهویاژه
این واژة به ظاهر نوبن اد ،در تعال م مذهبی ریشه دارد و آیات متعادد از قارآ کاریم در راساتا
تحک م روابط ایتماعی و دم د روح اعتماد و همبستگی بار نبای مکارم اساالم (ص) وارد شاده
(بدیع ا و همکارا .) 93 ،

اس

سرمایة ایتماعی یکی از اصلیترین مفاه م دیرینه در ادیا و علوم ایتمااعی و تشاک لدهنادة
یکی از بن ا ها گرهنگای یواماع دیارین و ناوین ،در کناار عناصار مانناد باورهاا اعتقااد ،
و باکم

قاانو  ،در م اا اندیشامندا علاوم ایتمااعی یایگااه ویاژها را باه خاود

عقالن

اخت اص داده اس

(خن فر و همکارا  .) 93 ،به ب ا دیگر ،سرمایة ایتماعی بهعنوا یاوهر و

بن ا یامعة نوین از طریق گرایند ایجاد ارتباط و اعتماد در شبکهها ارتبااطی در یامعاة گردگارا،
مانع ذرها شد یامعه ،ازخودب گانگی و رشد گزایندة انحرافها ایتماعی میشود (محمادیا و
همکارا  ،) 939 ،و از طریق ایجاد ارتباط در م ا اگراد ،کنش را تسه ل میکند (گ حی.) 931 ،
بيان مسئله
سرمایة ایتماعی از موضوع ها مهم و تأث رگذار اس
ایتماعی ،اقت اد و یز آ از ظرگ

که کشورها مختلف برا تحقق اهداف

آ بهره میگ رند و نقاش بسازایی در ساالم

و انساجام

یوامع دارد (صمد و عباسی .) 93 ،تکوین سرمایة ایتماعی مستلزم عاواملی خواهاد باود کاه
یکی از مهمترین آ ها نظام ارزشی اس

و بخشی مهم از معارف و دستورها ادیا الهای ن از باه

تب ن روشها زندگی ایتماعی و گرد مالو

در یامعه و تحقق الگو انسا کامل و شایساته

در دن ا و آخرت اخت اص دارد (ضرغامی .) 931 ،از طرگای ،در باوزة دینای ،انساا مویاود
مختار و رگتارها او تع نکنندة بدود و گاصلهاش با دیگرا اسا

(خن فار و همکاارا ) 93 ،؛
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این اخت ار به او ایازه میدهد مقولة ارتباطات ،تأث ر و بوزة نفوذ خود را تعریاف کناد و در قباال
اعمال خویش پاداش بگ رد و نسب

خود را بازتعریف کند ).(Swinburne, 2003, p.142

نظام ارزشی مفهومی متعالی با کارکردهایی مانند انضباطبخشی ،ب اتبخشی و انساجامبخشای
اس

و سازوکارهایی را موی

میشود که در قال

آ ها سرمایة ایتماعی شکل میگ رد (کتابی و

همکارا .) 939 ،
مسئلة اساسی در بررسی مفهوم سرمایة ایتماعی این اس

که با ویود آثار مثب

آ در زندگی

ایتماعی و اقت اد در ساوح مختلف ،محققا علاوم ایتمااعی ایارا کمتار باه رابااة سارمایة
ایتماعی با اخالق اسالمی پرداختهاند (بهروا و بهاروا ) 93 ،؛ در باالی کاه تحق قاات نشاا
دادهاند نظام وب انی تأث ر مهم بر سرمایة ایتماعی میگذارد .هما طور که در آیة سورة مائاده
آمده اس « :در ن کوکار و پره زکار با یکدیگر همکار کن د ،و در گناه و تعاد دسات ار هام
نشوید و از خدا پروا کن د که خدا سخ ک فر اس » .و در آیة  19سورة آلعمارا

مایخاوان م:

«همگی به ریسما الهی که شما را بههم پ وند مایدهاد ،سناب بزن اد و از اخاتالف و پراکنادگی
بپره زید» و روایتی از امام علی (ع) اس

که میگرمایناد« :باه خادا ساوگند کاه ماراد از ایتمااع،

پ وستگی و ایتماع پ روا بق اس  ،اگر سه اندک باشد» (یواد آملی ، 93 ،ص .) 3
بنابراین ،دغدغة اصلی این مقاله یاگتن مبانی و ابعاد سرمایة ایتماعی در نظام ارزشی اس .
مبانی نظری
مرور متو نظر تحق ق ،زم نه را گراهم میکند تا محقق با شناساایی مؤلفاههاا علمای مسائله و
الهامگ ر از ماالعات مشابه ،ضمن طرابی ابزار مناس

تحق ق ،ایان مباانی علمای را بارا ب اا

راهکارها و پ شنهادها بهکار گ رند (مق می.) 931 ،
ْب و التَّ ْقوي و ال تَعاونُوا َعلَي ِْ
ِِ
ديد الْعِقاب.
اَّللَ إِ َّن َّ
اْل ِْْث َو ال ُْع ْدو ِان َو اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َش ُ
َ
َ
عاونُوا َعلَي ال ر َ
َ .1و تَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ََج ًيعا َوالَ تَ َفَّرقُوا.
َ .2و ْاعتَص ُمواْ ِبَْب ِل ر
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تاریخچة سرمایة اجتماعی

سرمایة ایتماعی بهمثابة یکی از اصلیترین مفاه م علوم ایتماعی و تشک لدهندة یکی از بن ا ها
گرهنگی یوامع نو اس

(گنجی و هاللای ،) 931 ،کاه قبال از  ، 3 1بارا نخسات نباار توساط

«هان فا » در دانشگاه ویریج ن ا غربی مارح شد (اعظمای و همکاارا  .) 93 ،اماا باا ویاود
اهم تی که در تحق قات ایتماعی میتوانس

داشته باشد ،تا سال  311که «ی ن یاکوبز» 9آ را در

برنامهریز شهر به کار گرگ  ،مورد غفل

(دیانی و محماود  .) 931 ،یااکوبز در

قرار گرگ

اثر کالس ک خود با نام مرگ و زندگی شهرها بزرگ آمریکایی ،ب ا کرد که شبکهها ایتمااعی
گشرده در محدودهها بومة قدیمی و مختلط شاهر  ،صاورتی از سارمایة ایتمااعی را تشاک ل
میدهند (ساوش نی و نقشبند  .) 939 ،در دهة  ، 331این نظریه توسط لور

وارد عرصة اقت اد

شد (رنانی .) 931 ،با این بال ،پژوهش سازندة کلمان 1در  333در باوزة آماوزشوپارورش و
تحق ق پاتنام 1در  339دربارة مشارک

مدنی و عملکرد ،الهام بخش بسا ار از تحق قاات بعاد

شد .بوردیو 3ن ز در  ، 331این مفهوم را برا ماالعة نهادها دموکرات ک در ایتال ا باهکاار گرگا
) .(Smedlund, 2008خالصة مال

اینکه مفهوم سرمایة ایتماعی از مدتها قبل ماارح باوده ،اماا

در دو دهة اخ ر بهشدت مورد تویه قرار گرگته اس

(شارعپور.) 931 ،

تعریفهای سرمایة اجتماعی

واژة سرمایة ایتماعی در سالها اخ ر وارد بوزة علوم ایتماعی و اقت اد شده و از ایان منظار
دریچها تازه را در تحل ل و عل یاابی مساائل ایتمااعی و اقت ااد گشاوده اسا

(بادیع ا و

1. Hanifan
2. West Virginia
3. Jane Jacobs
4. Loury
5. Coleman
6. Putnam
7. Bourdieu
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که م راث روابط ایتماعیاند و کنشها یمعای

همکارا  .) 93 ،سرمایة ایتماعی منابعی اس

را تسه ل میکنند و هدگی مشترک را تأم ن میکند (ن از و ش راز  .) 933 ،سرمایة ایتماعی از
دو کلمة «سرمایه» و «ایتماعی» تشک ل شده اس

و از ایان ب ام مایتاوا آ را دارا مااه تی

گزاینده و غ رگرد دانس  .اصاالح سرمایه به ثروت انباشته (بهویژه آنچه برا تول د ثروت ب شتر
بهکار میرود) اطالق میشود .واژة ایتماعی ن ز به رگتار اشاره میکند کاه هوشا ار یاا ناهوشا ار
بهسو سایر مردم یه گ ار شاده باشاد (اعت اامی و گاضالی .) 933 ،سارمایة ایتمااعی باه
ینبههایی از زندگی ایتماعی از قب ال شابکه هاا ارتباطاات ،سااوح بااال اعتمااد با ن اگاراد،
هنجارها همکار و روابط متقابل اشاره میکناد ( )Honold et al., 2014و دربردارنادة مضاام نی
مانند اعتماد اس

کاه پ گ ار اهاداف مشاترک را در م اا اگاراد تساه ل مایکناد (شا رخانی و

واسعیزاده.) 93 ،
دانشمندا مختلف به تعریفها متنوعی برا سرمایة ایتماعی ب ا کردهاند که مهمترین ایان
تعریفها در یدول آمده اس .
ادامة جدول  .1تعریفهای سرمایة اجتماعی

صاحبنظر (سال)

تعریف
منظور از سرمایة ایتماعی ،اموال و مستغالت پولی یا گرد ن س  ،بلکه س زها
محسوسی اس

که در زندگی روزمریه بس ار بهکار گرگته میشود ،مثل بسن ن

،

معاشرت ،همفکر  ،دادوستد ایتماعی در م ا اگراد و خانوادههایی که یک وابد

)Hanifan (1920

ایتماعی را میسازند.
سرمایة ایتماعی مجموع منابع واقعی و مجاز اس
این منابع ،برآمده از مالک

که به گرد یا گروهی تعلق دارد.

شبکة بادوامی از روابط کموب ش نهادینهشدها اس

که

)Bourdieu (1986

از گهم متقابل و سوابق مشترک ب ن اگراد ،باصل میشود.
 .محور دین مسلمانا  ،خدا ،پ امبر و اهل ب

اند و بر آنا الزم اس

در این محور ،با یکدیگر در همة امور ایتماع و

هماهنگی داشته باشند ،و از تفرقه و یدایی بپره زند .م داق آیة شریفه در این زم نه ،آیة  19سورة آل عمرا اس
(یواد آملی ، 93 ،ص.) 33
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ادامة جدول  .1تعریفهای سرمایة اجتماعی

صاحبنظر (سال)

تعریف
سرمایة ایتماعی به وس لة کارکرد آ تعریف میشود .کارکرد که به وس لة سرمایة
ایتماعی مشخص میشود ،ارزش ینبههایی از ساختار ایتماعی اس
به عنوا منابعی یه

که کنشگرا

)Coleman (1990

تحقق اهداف و عالقههایشا از آ ها استفاده میکنند.

سرمایة ایتماعی داشتن دوستا  ،همراها و ارتباطات عمومیتر اس

که به گرد

گرص هایی میدهد تا از سرمایهها مالی و انسانی خود استفادة به نه کند.
سرمایة ایتماعی به ینبههایی از سازما ایتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد
ایتماعی اشاره میکند.

)Burt (2009

)Putnam (1995

سرمایة ایتماعی یمع منابع بالفعل و بالقوة ناشیشده از شبکة روابط یک گرد یا یک
وابد ایتماعی اس  .همچن ن ،سرمایة ایتماعی یکی از قابل
سازمانی اس

که میتواند به سازما ها در خلق و تسه م دانش بس ار کمک کرده و

برا آ ها در مقایسه با سازما ها دیگر ،مزی
سرمایة ایتماعی بر اساس منابعی اس
میآورند و هم ن هوی

ایتماعی به کس

سرمایة ایتماعی شبکها از یوامعی اس

دق

ها و داراییها مهم

Nahapiet & Goshal
)(1998

سازمانی پایدار ایجاد کند.

که اگراد بهواساة شناختن دیگرا بهدس
مزایا ملموس منجر میشود.
که در انتقال دانش و منابع با هم سه مند.

)Hall et al. (2004
Mellor & Gilliat-Ray
)(2015

اندک در محتوا تعریفها مندرج در یادول  ،تفااوتهاا زیااد در تعریافهاا را

آشکار میکند .آنچه از نظر یک اندیشمند تعریف سرمایة ایتماعی اس  ،از دیدگاه دیگر کارکرد
سرمایة ایتماعی و از دیدگاه دیگر عامل مؤثر بر سرمایة ایتماعی اسا
 .) 939در واقع ،باید گف

(ترکماانی و همکاارا ،

در تعریف سرمایة ایتماعی و کاربرد آ پراکندگی و گوناگونی زیااد

ویود دارد .اما آنچه در همة تعریفها مشهود اس  ،راباة نزدیک آ باا رواباط ایتمااعی اسا ،
به طور که از دیدگاه همة صاب نظرا ویود شبکهها و پ وندها ایتماعی ،مهامتارین ویژگای
سرمایة ایتماعی اس

که عناصر مانند ارزشها و هنجارها مشترک ،اعتماد متقابل ،همکاار و

تعاو  ،بر م زا سرمایة ایتماعی میاگزاید .نکتة دیگر که در این تعریفها دیده میشاود و اکثار
صاب نظرا به آ اشاره کردهاند ،دست ابی به سود مشترک اس  ،که هدف نهایی سرمایة ایتماعی
اس

(دیانی و محمود .) 931 ،
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ویژگیهای سرمایة اجتماعی

از نظر برخی صاب نظرا سرمایة ایتماعی شامل ویژگیها زیر اسا

(ام رخاانی و پاورعزت،

:) 933
 انتقالپذیر  :سرمایة ایتماعی یک گرد نمیتواند بهطاور مساتق م باه دیگار انتقاال دادهشود.
 کنترلپذیر پای ن  :سرمایة ایتماعی از طریاق تمااسهاا دیج تاالی و شخ ای توساعهمییابد ،از این رو ،این سرمایه نسب

به سرمایهها دیگر کمترین کنترلپذیر را دارد.

 انعاافپذیر پای ن :9بهکارگ ر سرمایة ایتماعی بهعنوا یایگزینی مستق م برا اشاکالدیگر سرمایه مشکل اس .
 آنتروپی باال  :سرمایة ایتماعی مانند سرمایة انسانی ،آنتروپی باالیی دارد؛ هر دو نوع سرمایهبرا ایجاد ،بفظ و ارتقا ارزششا مستلزم م زا زیاد سرمایهگذار اند.
 -هماگزایی :1از ب ن همة سرمایهها ،سرمایة ایتماعی ب شترین ظرگ

را بارا هاماگزایای باا

شکلها دیگر سرمایه دارد.
سرمایة اجتماعی در نظام ارزشی

در این بخش سعی میشود مؤلفهها ساختار  ،شناختی و ارتباطی در نظام ارزشی اسالم معرگای
شود.
مؤلفههای ساختاری سرمایة اجتماعی در اسالم

مؤلفهها ساختار  ،مربوط به بساتر و یایگااه باروز و ظهاور سارمایة ایتمااعی اسا  .در هار
1. Transportability
2. Low controllability
3. Low flexibility
4. High entropy
5. Synergy
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یامعها باید ساختارهایی ویود داشته باشند تا سارمایة ایتمااعی در آ یامعاه تول اد و انباشاته
شود .بدو ویود این ساختارها ،مؤلفهها دیگر سرمایة ایتمااعی نمایتواناد سارمایة ایتمااعی
ایجاد کند و به صورت غ رگعال و نهفته باقی میماند (مهرگا و دل ر .) 933 ،
در اسالم ن ز ساختارهایی ویود دارند که میتوانند بامل سارمایة ایتمااعی باشاند .در برخای
کت

علما اسالم ،برا نشا داد ساختار یامعة اسالمی تمث ل خ مه باهکاار گرگتاه شاده اسا

(شاهآباد  ، 911 ،ص.)1
مؤلفهها ساختار سرمایة ایتماعی در نظام ارزشی شامل سه رکن والیا  ،بناوت و اخاوت
اس

(کوهکن ) 933 ،که هر یک از آ ها را توض ح میده م.

والیت

والی

در لغ

به معنی «ت رف و قدرتیاگتن بر س ز » اس

ق ،ج ،3ص)911

(گراه د ،

و به راباة م ا رهبر و پ روانی اشاره میکند که رهبر او را پذیرگتهاند (اطهار  .) 93 ،والیا
در اسالم امر قلبی اس
معنو اس
والی

که با اعتقادها اگراد سروکار دارد ،لذا ویه اشتراک همة معاانی ،قار

(یواد آملی ، 933 ،ص

) .در این اندیشه ،کسی که والی

خدا را نپذیرد ،تح

ش اا خواهد بود و رهبر آ را میپذیرد .به هم ن دل ل ،پذیرش والی

امر به اطاع

از او گرموده اس  ،بر هر مسلمانی وای

دیگر در اسالم اهم
والی

اس  .بنا بر اعتقاد تش ع ،والی

از هر امر

ب شتر دارد (ع وضی و گتحی.) 931 ،

الهی سه در مقام پ امبر (ص) و سه سایر انب ا و اول ا  ،از منظر قرآ کریم «حب لهللا املت ن»،

و به لحاظ یامعهشناختی نهاد ایتماعی و س اسی اس
عمومی اس

کسای کاه خادا

که بق ق

آ قر  ،محبوب

که محاور انساجام ایتمااعی و وبادت

و ت ارف در اماور اسا

سرمایة ایتماعی اسالمی ،کامالً به امام وابسته اس

(خم نای ، 93 ،ص.)91

و بدو بضور معنو و بق قی او ،نمایتاوا

ِ
َّ ِ
الص لوَُ َويُ ْ تُو َن َّ
الزک اُ َو ُه ْ ساکِ ُع ون».
يم و َن َّ
 .آیة  11سورة مائده ن ز به آیة والی معروف اسا « :إِرّن ا َول يُ ُم ُ ر
يم َُوُوا يُق ُ
اَّلل َوَس ُو ولوُ َوال َ َ
تریمه :همانا ولی امر شما تنها خدا ،رسول و آ مؤمنانی هستند که نماز به پا داشته و در بال رکوع زکات میدهند.

 616

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،2شمارة  ،4زمستان 9314

سرمایة ایتماعی اسالمی داش  .امام در عالمها معنا و ماده در روابط ب ن پ اروا خاود دخالا
دارد (محمد ر شهر  ، 933 ،ص.) 13
بنوت

بنوت یا راباة درو خانوادة اسالمی ،اهم

زیاد برا سرمایة ایتماعی دارد .البته این موضاوع

مورد تویه سایر نظریهپردازا سرمایة ایتماعی ن ز قرار گرگته اس

و خانواده را عن ر مهام در

تول د سرمایة ایتماعی دانستهاناد (خلق اا  .) 933 ،در اساالم ن از خاانواده بهاا زیااد دارد و
راهکارها مختلف برا تقوی
خانواده به عل

این نهاد بهکار گرگته شده اس

(عبااسزاده و همکاارا .) 931 ،

اینکه پ وندها در آ مبتنی بر غریزه اس  ،استحکام زیاد دارد و میتواناد گاروه

کوسک و منسجمی را ایجاد کند که این گروه کوسک با بمای

کامال یامعاه سارمایة ایتمااعی

تول د میکند ) .(Greeley, 1997تشک ل خانواده از سن ها پ امبر (ص) شمرده شده و ویرا کرد
آ مبغوضترین باللها دانسته شده اس .
اخوت

سوم ن ساختار برا تول د سرمایة ایتماعی ،راباة برادر م ا مؤمنا در یامعاة اساالمی اسا .
اخوت راباة ویژها م ا اعضا یامعة اسالمی اسا
وای

کاه بقاوق و تکاال فی را بار اعضاا آ

میکند .این نهاد مانند یک سازما بزرگ ایتماعی عمل میکند .اعضا این سازما  ،رابااة

نزدیکاای بااا یکاادیگر داشااته و از نظاار سااازمانی ،همااه در یااک رده قاارار دارنااد .در واقااع ،ها چ
سلسلهمراتبی در سازما اخوت ویود ندارد و ه چ یک برتر از دیگر ن س  .به هم ن دل ل یاک
گرد مؤمن ثروتمند و با نفوذ ،خود را نسب

به برادر ماؤمن گق ارش ،موظاف مایداناد (کاوهکن،

 .) 933یار برادرا مؤمن ،وظ فة هر گرد مسلما اس

و اسالم کسی را که یاک شا

در گکار

یار برادر مسلما خود نباشد ،مسلما نمیداند.
اخوت ،گستردهترین سازما منظمی اس

که در اسالم تعریف شده اس  .برادرا ایمانی ،گقط
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از خدا و امام گرمانبردار میکنند .سرمایة ایتماعی در ب ن آ ها اینگونه توص ف شده اسا

کاه

«آ ها در برابر کفار شدید هستند و م ا خود مهربانند» (گتح  . ) 3 /پ غمبر (ص) در پى نزول آیاة
اخوت (بجرات  ، ) 1 /ب ن مسلمانا به قدر منزلتشا پ وند برادرى برقرار کرد .ابوبکر را با عمر،
عثما را با عبدالربمن و...؛ آنگاه على (ع) را برادر خود قرار داد.
مؤلفة شناختی سرمایة اجتماعی در اسالم
اعتماد

اعتماد ،9روح و مهمترین مؤلفة سرمایة ایتماعی اس

(اعت امی و گاضلی .) 933 ،پا

از اینکاه

ساختارها تول د سرمایة ایتماعی شکل گرگ  ،اعتماد باید م ا این ساختارها ویود داشته باشاد
تا سرمایة ایتماعی بهویود آید (شعبانی و سل مانی .) 933 ،اعتماد موی
اگراد به اندازة کاگی عم ق باشد تا سرمایة ایتماعی مالو

میشاود رواباط م اا

ایجاد شود (گنجی و هاللی.) 931 ،

در اسالم ،قوان ن و دستوراتی ویود دارد که به این بعد سرمایة ایتماعی میپاردازد و مویا
میشود اعتماد م ا اعضا یامعه به ویود آید (نحل  . )3 /یکی از مهمتارین روشهاا ایجااد
اعتماد ،ویود راباة م ا دو نهاد اصلی یامعة اسالمی یعنی امام و ام
ام

موی

اس  .رابااة م اا اماام و

میشود اعتماد م ا رهبر و اعضا یامعاة اساالمی اساتمرار یاباد (دادگار و نجفای،

 ،) 931اما عناصر دیگر هم در یها ب نی اسالمی ویود دارد که اعتمادآگرینند.
مؤلفهها ایجاد اعتماد در اسالم را میتوا بهطور کلی در دو دستة ایتماعی و اقت اد تقس م
کرد .مؤلفهها ایتماعی موی

میشود اعتماد ایتماعی در یامعة اسالمی ویاود داشاته باشاد و

اگراد یامعه به یکدیگر اعتماد کنند ،یا اعتماد خود را نسب
اقت اد  ،عناصر اس

که در اسالم تعب ه شده اس

به یکدیگر از دس

ندهند .مؤلفههاا

تا اطم نا کاگی را در اعضا باه ویاود آورد

َّ ِ
ِ
يم َو َعوُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُكفَّا ِس ُس ََحَاء بَْي َ ُه ْ
َ .والَ َ
ِ
َِّ ِ ِ
رَحون
أخوي ُك َواتَّقو َّ
ااَّللَ لَعلر ُك تُ َ
خوٌُ فَأَصلحوا بَ َ
ن َ
 .2إّنَا املُ و و َن إ َ
 .4وَال تَ ُكونُوا َكالَِِّت نَ َقضت َغزََلا ِوم ب ع ِد قُ َّوٍُ أَن َكا ًًث تَت ِ
َّخ َُو َن أَْْيَانَ ُك ْ َد َخ ًًل بَْي َ ُك ْ أَن تَ ُكو َن أ َُّوٌ ِه َي أ َْسََ ِو ْم أ َُّو ٌٍ.
َ ْ ْ َ َْ
َ

3. Trust
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که در صورت ن از ماد و اقت اد  ،همواره نهادهایی برا بمای

از آ ها ویود دارد .مؤلفهها

اقت اد  ،اعتماد به ساختارها یامعة اسالمی را گراهم میکند و ایازه نمایدهاد ن ازهاا مااد
مسلمانا  ،موی

بیاعتماد به کل ساختارها اسالمی شود (دارا ،) 933 ،زیارا در صاورتی کاه

این ن ازها برآورده نشوند و بداقل مع ش

مسلم ن تاأم ن نشاود ،کال یامعاة اساالمی باا خاار

بیاعتماد موایه میشود .در ادامه ،هر یک از این مؤلفهها توض ح داده میشود:
 مؤلفهها ایتماعی اعتماد در دو بخش کلی ایجابی و سلبی قابل ب ا هساتند .مؤلفاههااایجابی موی

بهویودآمد اعتماد میشود کاه شاامل امانا دار (محماد ر شاهر ،

 ، 933ص ،)3 1وگا به عهد و بقوق برادرا مؤمن (طباطبایی ، 919 ،ص ) 33اس

و

مؤلفهها سلبی ،مانع از اضمحالل اعتماد در یامعه میشود که در سورة بجارات برخای
از این مؤلفهها نهی شدهاند که عبارتاند از تهم  ،دروغ ،ک نهتوز  ،ن رنب ،سخنس نای و
(بجرات .) - 3 /

غب

 مؤلفهها اقت اد اعتماد ،نهادهایی را در یامعة اسالمی باه ویاود مایآورناد کاه اگارادضع ف با بهکارگ ر این گونه نهادها ،یامعة اسالمی را قابال اعتمااد تلقای مایکنناد و از
گریختن آ ها از یامعة اسالمی یلوگ ر به عمل میآید کاه شاامل قارضالحسانهداد ،
قاعدة کتاب  ،9انفاق و زکات و وقف 1اس
 .سورة بجرات ،سورها اس

که بس ار به سرمایة ایتماعی پرداخته اس .

 .قرضالحسنه به معنا واگذارکرد موق
دریاگ

(کوهکن.) 933 ،

پول به دیگر اس

بهطور که در زما بازپ گ ر هما م زا اصلی پاول

شود.

 .9این امر موی

میشود سوءتفاهمهایی که در ضمن معامله امکا وقوع دارند ،از ب ن برود و با ثب شاد کامال معاملاه،

مبنایی برا ایرا عادالنة آ گراهم شود .عدم کتاب

تواگقات ،موی

میشود سوءبرداش ها ،اعتماد م اا طارگ ن را

از ب ن ببرد.
 .انفاق و زکات به معنا بخش د اموال خود به ن ازمندا اس  .این امار مویا
مع ش

خود دغدغه نداشته باشند و نسب

مایشاود ن ازمنادا  ،نساب

به مؤمن ن دیگر خوشب ن بمانند.

 .1به معنا واگذارکرد بخشی از دارایی به صورت موق

یا دائم به گروهی از اگراد اس .

باه تاأم ن
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مؤلفههای ارتباطی سرمایة اجتماعی

مؤلفهها ارتباطی موی
تقوی

ایجاد و گسترش ارتباط م ا اگراد میشود .هر سه مؤلفاههاا ارتبااطی

شود ،اگراد ب شتر با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و شبکة ایتماعی ارتباطات م اا اگاراد

گستردهتر میشود .شبکة ایتماعی در یامعة اسالمی م ا بارادرا ایماانی ویاود دارد و بایاد باا
مؤلفهها مختلف مانع از تضع ف آ شد (عباسزاده و همکارا .) 931 ،
بهطور کلی دو مؤلفة ارتباط متقابل و هنجار ،در این دسته یا مایگ رناد .در اداماه هار یاک
بهطور یداگانه توض ح داده میشوند.
مؤلفههای ایجاد ارتباط متقابل در جامعة اسالمی

آنچه در تول د سرمایة ایتماعی اهم

دارد ،ویود ارتباط متقابل م ا اعضا یامعه اس

(بقره /

 . ) 1این ارتباط باید دوطرگه باشد .برخی مؤلفههایی که سن ن ارتبااطهاایی را در اساالم تقویا
میکند ،عبارتاند از عوامل دوساتیزا (از قب ال م هماانیداد  ،نهای از تحق ار ماردم ،ترغ ا
بین از  ،نهی از گوشهگ ر  ،شرک
ص ،)11 1تفکر یکپارسگی ام
ص9

باه

در امور ایتماعی و هدیهداد ) (محماد ر شاهر ، 933 ،
اسالمی و اصل توباة ایتمااعی( 9محماد ر شاهر ، 933 ،

).

مؤلفههای ایجاد هنجار

هنجار به معنا الگو نهادینهشده در یامعه برا ایجاد رگتار خااص اسا  .برخای هنجارهاا در
 .اَوْگُوا بِعَهْدى اُوفِ بِعَهْدِکُمْ
 .یکپارسگی به معنا این اس

که همة ام

اسالمی از هر مل

و زبانی ،با یکدیگر برادر محسو

مایشاوند .بناابراین،

شبکة ایتماعی گسترده و درهمتن دها از مسلمانا سراسر یها به ویود میآید.
 .9اصل توبة ایتماعی معتقد اس

در یامعة اسالمی ممکن اس

برخی مسلمانا دسار گناه شاوند .در ایان صاورت ایان

اگراد نمیتوانند تعامل مناسبی با دیگر مسلمانا داشته باشند ،اما اسالم دستور داده اس

که در صورت توبه این اگاراد،

دوباره به شبکة ایتماعی بازگردند ،زیرا اسالم طرد گرد مسلما به صورت دائم را نمیپذیرد.
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اسالم ویود دارند که موی

ترویج سرمایة ایتماعی مایشاود (بدیاد  . ) 1 /ایان هنجارهاا را

میتوا بهصورت سهار قاعدة کلی ب ا کرد .این قواعد ،الگو کاملی را در اخت ار مسالمانا قارار
میدهد تا با بهکارگ ر آ به تنظ م رگتار خود با دیگر اگراد بپردازند که شامل عادال

(محماد

ر شهر  ، 933 ،ص ،)1 9ایثار ،9تزاید خوبی و اصال خ رخاواهی عماومی اسا

(کاوهکن،

.) 933
روش تحقيق
با تویه به پ ش نة محدود مرتبط با موضوع ،رویکرد عمدة تحق ق باضار ،تحل ال محتاوا 1از ناوع
ک فی 1اس

و به لحاظ هدف یزء پژوهشها بن ادین 3اس  .هما طور که از ناام تحل ال محتاوا

پ داس  ،این گن ،محتوا را تحل ل میکند و میکوشد با بهکارگ ر تحل ل ،دادههایی را دربارة ماتن
استخراج کند (هولستی ، 939 ،ص ) .در این روش محتاوا آشاکار پ اامهاا باهطاور نظاامدار
توص ف میشود و مهمترین کاربرد آ توص ف ویژگیها یک مفهوم اس  .روش ک فای تحل ال
محتوا که گاهی استنباط نتایج بر اساس بود یا نبود ویژگیهایی که در پ ام تعریف شاده اسا ،
غالباً برا ایرا بهتر مسائل در علوم ایتماعی -کاربرد مورد تویه قرار گرگته اسا

(سارمد و

همکارا  ، 931 ،ص  .) 9بنابراین ،تحق ق ینبة ک فی دارد و امکا بهکارگ ر ط اف گساتردها
از ابزارها و گنو تحل ل را برا پژوهشگر گراهم میکند.
ِ ِ
ِ
ِ
اس ِِبل ِْق ْس ِط.
 .لََق ْد أ َْس َو ْلَا ُس ُولََا ِِبلْبَيرَِات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
َنزلَْا َو َع ُه ُ الْكتَ َ
وم الَّ ُ
 .این هنجار به این معناس

که هر آنچه برا خود میپسند برا دیگرا هم بپسند و آنچه برا خود نمیپسند  ،بارا

دیگرا هم مپسند.
 .9ایثار یعنی گرد علیرغم اینکه رگتار مثبتی از طرف مقابل نمیب ند ،به ارتباط مثب
 .اسالم به مسلمانا دستور می دهد که در مقابل دریاگ

با او ادامه دهد.

هر ارتباط مثب  ،یک قدم پ شتر بروند این امار مویا

مایشاود

راباة م ا مسلمانا روزبهروز قو تر شود.
5. Content analysis
6. Qualitative research
7. Basic research
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ابعاد سرمایة اجتماعی در نگرة غربی

برخی محققا سه بعد زیر را برا سرمایة ایتماعی مشخص کردهاند:
بعد ساختاری :این بعد ،آرایش ،ترک

و پ ونادها شابکها را ب اا مایکناد (خورشا د و

تسل می ) 93 ،که شامل توانایی گرد در برقرار پ وند با دیگرا اس
و نشا میدهد گرد به سه کسانی و سقدر دسترسی دارد

)2009

(بهروا و بهروا ،) 93 ،

 .(Burt,مهمترین ینبهها این بعد

عبارتاند از پ وندها شبکها  ،پ کربند پ ونادها شابکها و متناسا سااز شابکة ارتبااطی
(بم د زاده و همکارا .) 939 ،
 پیوندهای شبکهای  :ایجاد روابط به واساة ایجاد شبکه ،یکای از مهامتارین مؤلفاههااسرمایة ایتماعی اس

(مق می و همکارا  .) 931 ،روابط شابکها امکاا دسترسای باه

منابع (مثل دانش) را گراهم میکند ).(Lesser & Storck, 2001
 پیکربندددی پیوندددهای شددبکهای  :باااکی از رساامی یااا غ ررساامیبااود و متمرکااز یاااغ رمتمرکزبود ارتباطات اس  .پ کربند کلی روابط شبکها میتواند بر توسعة سرمایة
گکر تأث ر بگذارد (قل چلی و مشبکی.) 931 ،
 متناسبسازی شبکة ارتباطی  :که با م زا سهولاس

و روانی یابهیاایی ارتباطاات مارتبط

).(Nahapiet & Ghoshal, 1998

بعد ارتباطی :ب ا کنندة نوع روابط شخ ی مردم با یکدیگر در طول مدت تعامالت آ ها اس
(الوانی و س دنقو  .) 93 ،به عبارت دیگار ،مجماوع دارایای هاایی اسا
بهدس آمده اس

کاه از طریاق رواباط

(بهروا و بهروا  .) 93 ،مهمترین ینباههاا ایان بعاد از سارمایة ایتمااعی

عبارتاند از اعتماد ،هنجارها ،الزامها و انتظارها ،و هوی

).(Leana & Pil, 2006

1. Network ties
2. Configuration of ties
3. Network appropiability
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 اعتماد  :اعتماد شالودة اصلی و عامال پ وناد با ن اگاراد و ساازما هاا باوده و مادیریاثربخش منبعم از این پ وند و اعتماد دوطرگه اسا

و مخادوششاد آ هزیناة بسا ار

سنگ نی را تحم ل خواهد کرد (الوانی و داناییگرد .) 931 ،در بق ق  ،اعتماد بزرگترین
تسه لگر کارایی سازما اس
اس  ،زیرا اطالعات ممکن اس

(یوسفزاده و ک اکجور  ،) 93 ،بتی بهتر از اطالعاات
زیاد باشند ،ولی غناا آ باه اعتمااد و م ازا سارمایة

ایتماعی بستگی دارد (دلو و عبدالباقی.) 931 ،
 هنجارها  :هنجارها ایتماعی برا سرمایة ایتماعی در سازما در نظر گرگته میشود ومجموعهها درونی و عمومی از رگتار مالو

و قابل قبول برا اعضا شبکة ایتماعی

تلقی میشود (بم د زاده و همکارا  .) 939 ،این هنجارها ایتماعی س ستم عق ادتی
مشترکیاند که به مشارک کنندگا ایازه میدهند نظرها خود را با هم در م ا گذارناد
و تجربهها مشترکی داشته باشند (مق می و همکارا .) 931 ،
 -انتظارات  :این یزء از سرمایة ایتماعی به عنوا تعامالت مثب

تلقی میشاود کاه با ن

اگراد در یک شبکه رو میدهد .این تعامالت تا بد زیاد مثبتند ،سو سااوح اعتمااد
در آ ها تول د میشود ) .(Wallis et al., 2004ویود این تعهدات و انتظارات از آیناده در
یک مح ط سازمانی شکل میگ رد که شامل ارتباطات قاو ایتمااعی اسا

و اگار ایان

روابط ویود نداشته باشند ،دسار مشکل میشوند ).(Hoffman et al., 2005
 -هویت  :هوی

یعنی اگراد خودشا را با یک گرد دیگار یاا گاروه دیگار از اگاراد بب نناد

( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998این گرد ارزشها و استانداردها سایر اگراد یا گروهها را
به عنوا سارسوبی ق اسی از مریع تلقی میکند (.)Hoffman et al., 2005

1. Trust
2. Norms
3. Expectations
4. Identity
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بعد شناختی :این بعد ،از طریق درک متقابل کارکنا با کمک زبا مشترک (توکلی و همکارا ،
 ) 939امکا ترک

شد اگراد با هم را م سر میکند (بهروا و بهروا  .) 93 ،آ ها بس ار عاالی

میتوانند اهداف خود را تنظ م کنند (مق می و همکارا  ) 931 ،و ب ا کنندة سرمایة گکر مشترک
باشند (گ لد ، 931 ،ص .) 9مهمترین ینبهها این بعد از سرمایة ایتماعی عبارتاند از زباا و
قواعد مشترک ،و بکای ها مشترک (گق هی و گ ضی.) 93 ،
برخی سرمایة ایتماعی را در سه ساح خرد ،م انی و کال تعریف کاردهاناد .در سااح خارد،
سرمایة ایتماعی را ناظر بر رگتار شبکههایی از اگراد و خانوارها میدانناد .در ایان سااح ،سارمایة
ایتماعی گقط به نفع اعضا گروهها کوسک اس  .در ساح م انی ،سارمایة ایتمااعی نااظر بار
روابط ب ن گروهها ،سازما ها و بنگاهها با یکدیگر اس

و در ساح کال  ،سرمایة ایتمااعی شاامل

رسمیترین روابط و ساختارها نهاد میشود .م زا اعتماد مردم به یکدیگر ،م زا مشاارک
گعال

ها داوطلبانه ایتماعی و باور مردم به کارآمد عملکرد دول

در

از شاخصها مهم سرمایة

ایتماعی در ساح کال هستند ).(Coleman, 1988
برخی دیگر دو بعد زیر را مشخص کردهاند:
 .پ وند ع نی :اگراد را در یک گضا ایتماعی به یکدیگر پ وناد مایدهاد و شاامل مشاارک
رسمی و غ ررسمی مثل رگ وآمد با همسایگا اس .
 .پ وند ذهنی :موی
روابط عاطفی مثب

شکلگ ر روابط مبتنی بر اعتماد گرد  ،ب نگروهی و نهادها ،همچنا ن
اعضا یامعه نسب

به یکدیگر میشود ).(Paxton, 1999
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پ کربند
پ وندها شبکها

والی

پ وندها
شبکها

بنوت
اخوت

متناس ساز
شبکة ارتباطی

عوامل دوستیزا
ساختاری

ساختاری

تفکر یکپارسگی
ام اسالمی

اعتماد

اصل
توبه
ایتماع

ارتباط
متقابل

هنجارها

ارتباطی

در نگاه علم روز در حوزه دین و
و نگرة غربی
نظام ارزشی

ارتباطی

عدال
هنجار
ایثار

انتظارات
هوی

شناختی

شناختی

قواعد
مشترک

تزاید
خ رخواهی خوبی
عمومی
اعتماد

سلبی
زبا

بکای ها
مشترک

ایجابی

اقت اد

ایتماعی

شکل  .1مدل ابعاد سرمایة اجتماعی در حوزه نظام ارزشی و نگرة غربی (محققساخته)1931 ،

نتيجه
تویه به سرمایة ایتماعی به عنوا نوع خاص سارمایه کاه باا متغ رهاایی مانناد اعتمااد ،آگااهی،
مشارک

عمومی ،همبستگی و نگرانی دربارة دیگرا سروکار دارد ،در ع ر که ماشا نیشاد و

مدرن ته در راستا تحقق اهداف اقت اد و انباش

سرمایهها اقت ااد درصادد تضاع ف ایان

مؤلفهها در یامعة ما اس  ،میتواند اب اکنندة روح اعتماد و همبستگی در یامعاه باشاد ،باهویاژه
آنکه این واژة بهظاهر نوبن اد ،در تعال م مذهبی ما ریشاه دارد و آیاات متعادد از قارآ کاریم در
راستا تحک م روابط ایتماعی و دم د روح اعتماد و همبستگی بر نبی مکارم اساالم (ص) وارد

666 

طراحی مدل مفهومی مؤلفههای سرمایة اجتماعی از منظر نظام اسالمی

شده اس  .سرمایة ایتماعی در بق ق
قو برا پ شرگ  ،کس
به همدیگر ،رعای

به آرما ها مشترک ،وگاق و انسجام ایتماعی ،انگ زهها

اگتخارات گزاینده ،اعتماد ،صداق

و ابترام متقابل اگراد یامعاه نساب

ارزش ها و هنجارهاا و اصاول اخالقای و پره از از هرگوناه تظااهر و ریاا در

کنشها ایتماعی بهمنظور کمک به پویایی یامعه و یز آ اطالق میشود ،لذا از آنجا که مذه
در شکل نا

و پویا آ ن ز به عنوا ن رویی تلقی میشود که در یه

نقش بسزایی ایفا میکند ،به نظر میرسد تغ ار در ک ف ا

ایجاد سارمایة ایتمااعی

آ باه تغ ار در سااح برخاوردار از

سرمایة ایتماعی ن ز منجر شود .با تویه به بررسیها انجامگرگته در ماتن مقالاه مایتاوا نت جاه
گرگ

بس ار از مفاه م رایج ع ر مدر و واژگا م الح روزگاار ناو ،در نظاام ارزشای ریشاه

دارد ،لذا در تب ن مناسب

ب ن دین و سرمایة ایتمااعی ایتناا ناپاذیر اسا

کاه ایان مفااه م و

مؤلفهها سرمایة ایتماعی در نظام ارزشی بهخوبی تب ن ،تأک د و ت ریح شوند .همچن ن ،میتوا
نت جه گرگ

نگاه ارزشی به سرمایة ایتماعی ژرگا ب شتر نسب

غربی به سود و منفع

به دیدگاه غربی دارد ،زیرا نگاه

دن و محدود میشود اما نگاه ارزشی دن ا و آخرت انسا را مد نظار قارار

میدهد .نظام اسالمی مؤلفهها بعد ساختار سرمایة ایتماعی را شامل والی  ،بناوت و اخاوت،
مؤلفهها بعد شاناختی را شاامل اعتمااد و بعاد ارتبااطی را شاامل مؤلفاههاا ارتبااط متقابال و
مؤلفهها ایجاد هنجار میداند .در نهای  ،با تویه به بررسیها انجامگرگته در مقاله ،بایاد اذعاا
کرد که مؤلفهها سرمایة ایتماعی در اسالم بهطور بریسته ویود دارد و میتاوا نت جاه گرگا
اسالم به همبستگی ایتماعی اهم

گراوا داده اس

وضع قوان ن و ایجاد هنجارهایی این پدیده را تقوی

و به هم ن منظور ساعی کارده اسا
کند.

تاا باا
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منابع و مآخذ
قرآ کریم
 .اطهر  ،س دبس ن ( « .) 93تأث ر رهبر امام خم نی بر سرمایة ایتماعی در یریاا انقاال

اسالمی ایرا » .پژوهشنامة انقال

اسالمی ،دورة اول ،شمارة سهارم ،صفحات . 11- 33

 .اعت امی ،من ور؛ گاضلی کبریا ،بامد (« .) 933درآمد بر الگو مادیریتی اماام علای (ع) از
منظر مؤلفهها سرمایة ایتماعی» .مجلة اندیشة مادیری  ،دورة ساوم ،شامارة دوم ،صافحات
. 1 - 3
 .9اعظمی ،هاد ؛ بس نی ،س دیواد؛ علمدار ،اسماع ل ( « .) 93تحل ل نقش سارمایة ایتمااعی
در بکمرانی مالو
اردیبهش

شهر » .پنجم ن کنفران

برنامهریز و مدیری

شهر مشاهد ،سهاارم

 ، 93دانشگاه گردوسی مشهد.

 .ام رخانی ،ط به؛ پورعزت ،علیاصغر (« .) 933تأملی بر امکا توسعة سرمایة ایتماعی در پرتو
عدال

سازمانی در سازما ها دولتی» .نشریة مدیری

دولتی ،دورة اول ،شمارة اول ،صفحات

. 3-9
 .1باستانی ،عل رضا؛ رزمی ،س دمحمدیواد (« .) 939رتبهبند غ رمستق م اساتا هاا ایارا بار
بس

سرمایة ایتماعی» .گ لنامة رگاه ایتماعی ،دورة

 ،شمارة  ،11صفحات . 1-33

 .1بدیع ا  ،راض ه؛ نجفی ،محمد؛ عاشور رودپشتی ،رخسار ( « .) 93توسعة سارمایة ایتمااعی

بر اساس آموزهها قرآنی» .ب رت و ترب

اسالمی ،دورة نهم ،شمارة  ، 9صفحات

. -

 .3بهروا  ،بس ن؛ بهروا  ،ندا ( « .) 93تحل ل محتوا مفهوم سرمایة ایتماعی در ابادیم اماام
رضا (ع)» .گ لنامة تحق قات گرهنگی ایرا  ،دورة ششم ،شمارة سوم ،صفحات . 1- 3

 .3ب کر ،واین (  .) 93مدیری

و سرمایهایتماعی .تریمة س دمهد الوانی و محمدرضاا رب عای

مندی ن ،تهرا  ،انتشارات سازما مدیری

صنعتی.

 .3ترکمانی ،ابسا ؛ باقر  ،قدرتاهلل؛ زارعیمتا ن ،بسان (« .) 939مقایساة سارمایة ایتمااعی
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داوطلبا و غ رداوطلبا شاغل در سازما ها ورزشی» .مدیری

سرمایة ایتمااعی ،دورة اول،

شمارة دوم ،صفحات . 39- 1
 . 1تسل می ،محمدسع د؛ منوریا  ،عباس؛ آشانا ،م اافی (« .) 931بررسای رابااة با ن سارمایة

ایتماعی و کارآگرینی درو ساازمانی» .مادیری

گرهناب ساازمانی ،دورة سهاارم ،شامارة

،

صفحات . 3-11
 .توکلی ،عبداهلل؛ عزیزپور ل ند  ،عبدال مد؛ رضایی ،الهام؛ م رزایای ،اشارف (« .) 939بررسای
تأث ر سرمایة ایتماعی بر مؤلفهها سرمایة گکر (مورد ماالعه :ادارة کل اماور مال ااتی اساتا

قم)» .مدیری

سرمایة ایتماعی ،دورة اول ،شمارة دوم ،صفحات . 11- 33

 .یواد آملی ،عبداهلل ( .) 933والی

گق ه ،والی

گقاه

و عدال  .قم ،نشر اسرا.

 . 9یواد آملی ،عبداهلل (  .) 93مفات ح الح اه .قم ،نشر اسرا.
 .ساوش نی ،رسول؛ نقشبند  ،ماریا (« .) 939بررسای رابااة عادال
ایتماعی کارکنا در شرک

توزیع برق استا کردستا » .مدیری

ساازمانی و سارمایههاا
سرمایة ایتماعی ،دورة اول،

شمارة دوم ،صفحات . 3- 1
 . 1بقگویا  ،زلفا؛ س دیوادین ،س درضاا؛ مشاایخی ،ماریم؛ منتظار  ،عبااس (« .) 939بررسای
وضع

سرمایهایتماعی در سازما امور مال ااتی اساتا قام (ساارسوبی برگرگتاه از ناماة 19

نهجالبالغه» .مدیری

سرمایة ایتماعی ،دورة اول ،شمارة اول ،صفحات

. -

 . 1بم د زاده ،علی؛ شه دزاده ،گریبا؛ موبد گر ،عرگا (« .) 939بررسی تأث ر مؤلفهها سرمایة

ایتماعی بر نوآور سازمانی (مورد ماالعه :ادارة کل مخابرات شهرستا قم)» .مدیری

سرمایة

ایتماعی ،دورة اول ،شمارة دوم ،صفحات . 19- 9
 . 3خلق ا  ،عباس (« .) 933دین و سرمایة ایتماعی» .رشد علوم ایتماعی ،دورة

 ،شامارة دوم،

صفحات . -1
 . 3خم نی ،س دروحاهلل (  .) 93م باح الهدایه الی الخالگه و الوالیه .تهرا  ،مؤسسة تنظ م و نشار
آثار امام خم نی.
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 . 3خن فر ،بس ن؛ بابائ ا مهاباد  ،سم ه؛ طااهر ناژاد ،گاائزه ( « .) 93س ساتی نساب

دیان و

سرمایة ایتماعی با نگرة گلسفی (مورد کاو  :پایش آیات قرآ در نظام وب انی)» .گلسفة دیان،
دورة

 ،شمارة اول ،صفحات . 31- 31

 . 1خورش د ،صدیقه؛ تسل می ،محمدسع د ( « .) 93رتبهبند بانکها دولتای شاهر کرماا بار

اساس ساح سرمایة ایتماعی با استفاده از تکن کها ت ام مگ ار سندشاخ اه» .مادیری
گرهنب سازمانی ،دورة  ، 1شمارة دوم ،صفحات . 3-13
 .دادگر ،یداهلل؛ نجفی ،محمدباقر (« .) 931سرمایة ایتماعی و بازتول د آ در ع ر پ امبر اساالم
(ص)» .اقت اد اسالمی ،دورة ششم ،شمارة

 ،صفحات . 9-93

 .دارا ،یل ل (« .) 933بررسی نقش سرمایة ایتماعی در موگق

انقال

اسالمی ،دورة هفتم ،شمارة

یریاا اساالمگارا» .ماالعاات

 ،صفحات .31- 11

 . 9دلو  ،محمدرضا؛ عبدالباقی ،عبدالمج د (« .) 931اعتماد ،کل د ثاروتهاا ناامرئی» .ماهناماة
تدب ر ،دورة  ، 3شمارة ، 31صفحات . - 3
 .دیانی ،محمدبس ن؛ محمود  ،بسن (« .) 931بررسی مقایسها وضع
کتابخانهها دانشگاهی» .گ لنامة کتابدار و اطالعرسانی ،دورة

سرمایة ایتماعی در

 ،شمارة سهارم ،صافحات

. 9 . 1رب می ،بم د؛ آقابابایی ،راض ه ( « .) 93راباة سرمایة ایتماعی با بهبود ک ف

مح ط کاار از

علمی دانشگاه کاشا » .گ لناماة رگااه ایتمااعی ،دورة

 ،شامارة ،11

دیدگاه اعضا ه ئ
صفحات . 33- 1

 . 1رنانی ،محسن (« .) 931نقش سرمایهها ایتماعی در توسعة اقت اد » .گ الناماة گرهنگای،
ایتماعی و اقت اد دریچه ،دورة سوم ،شمارة دهم ،صفحات . - 9
 . 3سرمد ،زهره؛ بازرگا  ،عباس؛ بجاز  ،الهه ( .) 931روشها تحق ق در علوم رگتار  .تهرا ،
نشر آگاه.
 . 3شارعپور ،محمد ( .) 931سرمایة ایتماعی :مفهومساز  ،سنجش و دالل ها س اس گذار .
سار  ،سازما مدیری

و برنامهریز مازندرا .
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 . 3شاهآباد  ،محمدعلی ( .) 911رشحات البحار .تهرا  ،نهض

زنا مسلما .

 .91شعبانی ،ابمد و سل مانی ،محمد (« .) 933سنجش و رتباهبناد سااح سارمایة ایتمااعی در
استا ها کشور (در سال  .») 933گ لنامة ماالعات اقت اد اساالمی ،دورة دوم ،شامارة دوم،
صفحات .31- 3
 .9شاا رخانی ،محماادعلی؛ واسااعیزاده ،نساا مالسااادات ( « .) 93ساارمایة ایتماااعی و امن اا
ب نالمللی» .گ لنامة س اس  ،دورة

 ،شمارة دوم ،صفحات . 9- 3

 .9صمد  ،عباس؛ عباسی ،مهرنااز ( « .) 93بررسای تاأث ر سارمایة ایتمااعی بار رگتاار رقاابتی

شرک ها» .مجلة مدیری

گرهنب سازمانی ،دورة  ، 1شمارة دوم ،صفحات .31- 13

 .99ضاارغامی ،باارزین (« .) 931نقاش نهادهااا و رگتارهااا دیناای در تقوی ا

و انسااجام ساارمایة

ایتماعی» .نشریة آی ن ،شمارة هفتم ،صفحات .31-39
 .9طباطبایی ،س دمحمدبس ن ( .) 919الم زا گی تفس ر القرآ  .تریمة سا دمحمدباقر موساو ،
تهرا  ،انتشارات محمد .
 .91عباسزاده ،محمد؛ نورآذر ،مهرنااز؛ محمادپور ،ن ار (« .) 931بررسای یامعاهشاناختی مفهاوم

سرمایة ایتماعی در سورة بقره (گامی در راستا توساعة یامعاهشاناختی قرآنای)» .ماالعاات
قدرت نرم ،دورة اول ،شمارة سهارم ،صفحات

.3-

 .91ع وضی ،محمدرب م؛ گتحی ،یوسف (« .) 931رهبر و سرمایة ایتماعی با رویکرد به رهبر
امام خم نی» .پژوهشنامة مت ن ،دورة
 .93گراه د  ،خل ل بن ابمد (

 ،شمارة  ،1صفحات .1 -39

ق) .الع ن ،تحق ق مهد المخزومی ،اباراه م الساامرائی ،قام،

انتشارات دارالهجره.
 .93گ حی ،اما اهلل (« .) 931دین و سرمایة ایتمااعی» .مجلاة معرگا  ،شامارة  ، 9صافحات
.33- 11
 .93گق هی ،ابوالفضل؛ گ ضی ،طاهره ( « .) 93سرمایة ایتماعی در سازما » .پ ک نور ،دورة ساوم،
شمارة

 ،صفحات .9 - 1
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 . 1گ لد ،یا ( .) 931سرمایة ایتماعی .تریمة غالمرضا غفار و بس ن رمضانی ،تهرا  ،کویر.
 .قل چلی ،بهروز؛ مشبکی ،اصغر (« .) 931نقش سرمایة ایتماعی در ایجاد سرمایة گکر سازما
خودروسااز ایرانای)» .گ الناماة داناش مادیری  ،دورة

(ماالعة دو شارک

 ،شامارة ،31

صفحات . 1- 3
 .کتابی ،محمود؛ گنجای ،محماد؛ ابماد  ،یعقاو ؛ مع اومی ،رضاا (« .) 939دیان ،سارمایة
ایتماعی و توسعة ایتماعی گرهنگی» .مجلة دانشگاه اصفها (علوم انسانی) ،دورة  ، 3شامارة
دوم ،صفحات . 13- 3
 . 9کوهکن ،عل رضا (« .) 933مؤلفهها سارمایة ایتمااعی اساالمی» .راهبارد یااس ،شامارة ، 3
صفحات

-

.

 .گنجی ،محمد؛ هاللی ستوده ،م ناا (« .) 931رابااة گوناههاا دینادار و سارمایة ایتمااعی
(رویکرد نظر و تجربی در ب ن مردم شهرستا کاشا )» .یامعهشناسی کااربرد  ،دورة

،

شمارة دوم ،صفحات .31- 1
 . 1محمد ر شهر  ،محمد ( .) 933م زا الحکمه .قم ،انتشارات دارالحدیم.
 . 1محمدیا  ،بهزاد؛ شعله ،مهد ؛ بابائ ا مهاباد  ،سم ه (« .) 939تأث ر خوداگشایی در شبکهها

ایتماعی بر توسعة سارمایة ایتمااعی (بررسای نقاش سارمایة ایتمااعی)» .مادیری

سارمایة

ایتماعی ،دورة اول ،شمارة دوم ،صفحات . 1- 1
 . 3مق می ،س دمحمد (« .) 931بررسی ارتباط رگتار شهروند ساازمانی و گرهناب کاارآگرینی در

سازما ها دولتی» .مدیری

گرهنب سازمانی ،سال سهارم ،شمارة  ، 9صفحات . 3 - 3

 . 3مق ماای ،س ا دمحمد؛ امااامی ،گرزانااه؛ کاااظمی ،مع ااومه (« .) 931ارزیااابی و اولوی ا بنااد

شاخ هها سرمایة ایتماعی و تأث ر آ بر عملکرد ساازمانی در نظاام دانشاگاهی» .مادیری
گرهنب سازمانی ،دورة نهم ،شمارة دوم ،صفحات . 3-11
 . 3مهرگا  ،نادر؛ دل ر  ،بسن (« .) 933سرمایة ایتماعی یا سرمایة مذهبی ،کدامیک برا اقت اد

مالو ترند؟» .معرگ

اقت اد  ،دورة اول ،شمارة دوم ،صفحات .1 -3

 .11مورگی ،ژورف ( .) 931غ رممکن ممکن اس  .تهرا  ،نشر مرکز.

666 

طراحی مدل مفهومی مؤلفههای سرمایة اجتماعی از منظر نظام اسالمی

 «تب ا ن مؤلفاههاا سارمایة ایتمااعی در اندیشاة.) 933(  محماد،  محسان؛ شا راز،  ن از.1
. 3- 3  صفحات، شمارة دوم، دورة سهارم، پژوهشنامة علوم ایتماعی.»نوگرایی
،  تریمة نادر ساالرزاده ام ر. تحل ل محتوا در علوم ایتماعی و انسانی.) 939(  اوله، هولتسی.1
. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهرا

 داناش.»دولتای و اعتمااد عماومی

 «مادیری.) 931(  بسان، س دمهد ؛ دانااییگارد، الوانی.19
.1- 3  صفحات،11 شمارة،

 دورة، مدیری

.» « سارمایة ایتمااعی؛ اصال محاور توساعه.) 939(  عل رضاا، س دمهد ؛ شا روانی، الوانی.1
. 1-

 صفحات، 3  شمارة، 1  دورة،ماهنامة تدب ر

 «بررسی رابااة مهاارتهاا ارتبااطی مادیرا و.) 93 (  داود،  سع د؛ ک اکجور، یوسفزاده.11
 صفحات، شمارة اول، دورة دوم،سرمایة ایتماعی
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