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 مقدمه

سـرمايه انسـانى، يـا. اسـت1انسـانىبحث سـرمايه،از مباحث بسيار مهم جهان، در دهه اخير

و يا دانش نهادينه به و رشـد عبارتى كيفيت نيروی كار شده در انسـان، باعـث افـزايش توليـد

سرمايه انسـانى، اگرچـه از زمـان اقتصـاددانان كالسـيك مـورد. گردد اقتصادی كشورها مى

و ارائـه سـا های اخيـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، مدل بحث بوده اما آنچه در دهـه زی

عبارتى، بـه. الگوهای ملى از رشد اقتصادی است كه در آنها سرمايه انسانى لحاظ شده باشـد

و سـرمايه فـرض مى شـد، عامـل كيفـى از بحث كالسيكى توليد كه فقط تـابع نيـروی كـار

.مثابه يك متغيير در اين توابع وارد شوند نيروی كار يا سرمايه انسانى نيز بايد به

و تعهــدات:گــرددمى مــوارد ايــن شــامل اجتمــاعى، ســرمايه)65: 1999( كلمــن نظــر از

.موثر اجرايى های ضمانتو اطالعات، هنجارها بالقوه اقتدار، ظرفيت انتظارات، روابط

:است گرديده تقسيم زير بعدسهبه اجتماعى سرمايه نيز ديگر بندی دستهيك در

 شبكه ترتيبو شكل)ب شبكهدر جودمو پيوندهای) الف:بر تاكيدبا ساختاری؛ بعد)1

 سازمانى تناسب)ج
 مشترك های روايت) مشتركب عالئمو زبان) الف:بر تاكيدبا شناختى؛ بعد)2
ب) الف:بر تاكيدبا ارتباطى؛ بعد)3 ج) اعتماد د روابـطو تعهـدات) هنجارها ) متقابـل

  (Nahapiet & Ghoshal, 1998).هويت مشترك تعيين
و مذهبى ميراثى اجتماع،يك معنوی بعديا اعىاجتم سرمايه طريـقازكه است تاريخى

 ميـزان حـل بـه اسـت اجتمـاعى، قـادر تعـامالتدر» مشاركت«و» همكاری«به افراد تشويق

 توسـعهو رشـد سـویبه حركـتو آيـد فـائق اجتمـاع،آندر معضالت موجـوداز بيشتری

و پيش.سازد ذيرپ را امكان اجتماعىو فرهنگى سياسى، اقتصادی، نياز رسيدن به اين توسـعه

.طور قطعى باالرفتن عملكردهای شغلى افراد جامعه است پيشرفت، به

و گوشال را با مولفـه چنانچه بخواهيم تقسيم های قرآنـى بندی ذكر شده از نگاه ناهاپيت

 جتمـاعىا سرمايه های شاخص،جهانو ايران مسلمانان بازيابى نماييم، خواهيم ديد كه برای

 هايى شـاخص قـرآنو بوده کریم قرآنبا كامًال هماهنگ بلكه باشند نمىای بيگانه موضوعات

1. Human Capital 
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 های شــاخصازتر كامــلوتر بســيار دقيــق كــه اســت كــرده مطــرح پــيش ســال 1400در را

عنوان بـه کـریم قرآندر اين ميـان،.است غربى محققان توسط اخير دههسه طولدر شده ارائه

و ای از دستورالعمل تماعى؛ مجموعهيك سرمايه اج و ارزشـى اسـت های اخالقى، اجتماعى

شـدن افـراد ای از امكانات حقيقى است كه كمك شايانى به اجتماعى در برگيرنده مجموعه

. كند مى

 فضـايل اخـوت،و وحـدت اصـول اسـاس بـر شناختى، بعُددر اسالمى اجتماعى سرمايه

 خلقى، خـــوش تواضـــع، مهربـــانى، كاری، درســت صـــداقت، ظن،ُحســـن:نظيـــر اخالقــى

به كمكو همدردی رويى، گشاده و آزاراز پرهيـز گذشـت،و بخشـندگى ديگـران، كردن

 تحريمو شخصى منفعتبر منافع ديگران ترجيحو فداكاری ديگران، حقوق رعايت اذيت،

و گيـردمى اخالقـى شـكل رذايـل سـايرو قـومى تعصبو تبعيض تهمت، غيبت، بدگويى،

اجتمـاعى جنبـه كناردر اجتماعى، تكافلو مشورت مرابطه،و مصابره تعاون،:مانند صولىا

از نهـىو معروفبه امر جمعه، نماز جماعت، نماز مانند اسالم دستوراتو احكاماز بسياری

.هسـتند ساختاری بعددر اسالمى اجتماعى سرمايه دهنده شكل زكات،و حج، خمس منكر،

ر مىبعــد ارتبــاطى آن و هنجارهــای اجتمــاعى تــوان از طريــق شــاخصا هايى نظيــر اعتمــاد

 همـينبهو است متقابلو مثبت پيوندهای برای مناسبى اعتماد، شاخص طوركلىبه. شناخت

 آن، بـر عـالوه. شـودمى گرفتـه نظـردر اجتمـاعى شاخص سـرمايه ترين مهم عنوانبه دليل،

از ديگـران بـه رسـاندن ضـررو اذيـت تجـاوز،از پرهيز تقوا، صداقت، اخالص، امانتداری،

 ميـان افـراد اعتمـاد ايجـاددر سـزايىبه تأثيركه هستند اسالمى اخالقدر تأكيد مورد اصول

 تأكيـد مـورد بسـيار نـامبرده اخالقـى خصوصيات،اسالمدر.)1386فصيحى،( دارندها وگروه

از مى  توبـه سـوره 119 آيه نساء، سوره58 آيه مائده، سوره1 آيهبه توانمى جملهآن باشد،

و صـداقت، امانتداری، پيمان،و عهدبه وفای:ترتيببهكه كرد مائده اشاره سوره87 آيهو

 سـاير بـه اعتمـادوظنُحسـن اسـالم، در.اسـت مطـرح شـده آنهـادر تجاوزو ظلماز پرهيز

م يـك مسلمانان و از فضـايل اخالقـى اسـت كـه سـبب اعتمـاد بـه ديگـران .گـرددىاصـل

 سـوره12 آيـهدرو شـده بيان نور سوره12 آيهدر يكديگربه مسلمانانظنُحسن ضرورت

و سوءظن نسبت به هم، نهى شدهاز مسلمانان حجرات  كـاهش عوامـلاز يكى. اند بدگمانى

 تعصـبات.)2001نـك،(اسـت زبـانىو قـومى هـای تفاوت جامعـه،يك مردم مياندر اعتماد
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 كـاهش دارنـد، متفـاوتى زبـان يـا نـژاد كـه افرادی مياندررا اعتماد انى،زبو نژادی قومى،

و بيان اصل اخوت تمام اين تعصـبات نـژادی را زيـر13و10آيات.دهد مى سوره حجرات

و اعتماد را به بـاالترين حـد مى آل 103آيـه. رسـاند پا گذاشته عمـران بـا بيـان اصـل سـوره

و اعتمـاد افـزايش يابـد های وحدت، تاكيد دارد تا نابرابری از. اجتماعى را به حداقل برساند

 كنتـرلو همگـانى نظـارت اسـت، شـده مطـرح اسـالم ديـندركه ديگری اجتماعى اصول

كه اجتماعى و شودمى محقق منكراز نهىو معروفبه امر بنايى زير اصلدو قالبدر است

 حج؛ سوره17 لقمان؛ سوره17عمران؛آل سوره 114و 104،110توبه؛ سوره71 آيات در

به سوره 157و توبه سوره9  ايجـاد بـارا اصـلدو ايـن آنچـه.اسـت شـده اشارهآن اعراف

مى اجتماعى سرمايه  هسـتند اصول ديگر زيربنای اصل،دو كه اين است نكته اين دهد، پيوند

دو ايـن.ودبـ خواهنـد جامعه زنـدهدر نيز دين دستورات ساير اينها، بودن زنده صورتدرو

و نـوع كجـروی هـر بـا دهندمى اجازه افراد تمامبه همگانى، نظارت اصلدو عنوانبه اصل

چنـيناز هنجارهـاوها ارزشكه صورتىدرو نمايند مقابله خود، توانحددر هنجارشكنى

 نقـضرا هنجارهـا كـه شـودمى پيدا كسى كمتر باشند، برخوردار جامعهدر اجرايى ضمانت

 فـردی هـای كنشو شودمى حاكم جامعهبر اعتمادو آرامش امنيت،ر اين صورت،د.نمايد

مى اجتماعىو  اعتماد سطح بودن پايين ديگر عوامِل؛ چراكه از)1386فصيحى،(گردند تسهيل

.)2001نك،(است اقتصادیو اجتماعى های نابرابری وجود مختلف، جوامع در

 اجتماعى هنجارهای

مى هنجارهـای شـناختى،-اجتمـاعىيهسـرمااز ديگری نوع پاتنـام نظـراز. باشـد اجتمـاعى

هر)1993(  تر باشـد، عميـقو تـر قـوی اسـالمى جامعـه افـراد ميـاندر معنويـتو ايمانچه،

 بيشـتر اجتمـاعى سـرمايهو يافـت خواهـد بيشـتری رواج جامعـهآندر اجتماعى هنجارهای

 سـوره شـعرا، 215و سوره حجـر88 مائده،سوره54 سوره اسراء،37 آياتدر.شد خواهد

53و سـوره فصـلت34 سـوره مومنـون،96آيـاتدرو شده مطرح فروتنىو تواضع مسأله

و مسـأله شـده يـاد برجسـته اخالقـى صـفاتاز يكـى عنوان بـه خلقى خـوشاز سوره اسراء،

ل،نحـسـوره 126 بقـره،سوره 237و 178 آيات مانند آياتاز برخىدر گذشتو بخشش

.است شده ذكر شوریسوره40و تغابنسوره14 نور،سوره 22
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 بــرو كــرده مطالعــه كــالن ســطحدررا اجتمــاعى ســرمايه تــا مايلنــد محققــاناز بعضــى

 واحــد ويژگــىرا اجتمــاعى ســرمايه آنهــا. تاكيــد كننــدآن فــردی ثانويــه مزايــای ماهيــت

در عامل جایبه اجتماعى  سـرمايه وجـوداز حاصـل فـردی مزايـایو گيرنـدمى نظر فردی

را وجـود عـدماز ايجادشـده ناشـى فـردیو مشكالت اجتماعى  اهميـت دوم درجـهدر آن

.دهندمى قرار

از شخصـى منفعـت گيـرد، مـدلمى قـرار استفاده مورد محققان توسطكه ديگر الگوی

در سرمايه از شانعىاجتما هایو دارايى افرادبر آشكاری طوربه حالت اين اجتماعى است؛

 طور بـه شـودمى تمركـز غيـره،و تحصـيلى های نامه گواهى جايگاه اجتماعى،و منفعت قبيل

مى مدنظر فردی واحديا اشخاص برای نتايج حاصلبر تمركز مدل، ايندر كلى گيـرد قرار

)(Leana & Van Buren , 1999.

 كـاراترها زمانسـاو يابـد افـزايش وری بهـره چگونـه كـه نيست اين فقطما عصر مساله

 بـه روزافـزون توجـهو ابـزاری تعقـل روزافـزون اهميـتو افزايش در برابر بايد شوند؛ بلكه

به قـرار نظـر هـم مـد ارزشـى مادی، تعقل بازدهى و آزادیو حقانيـت كـهای گونـه گيـرد؛

در های سازمان تهديدو گزنداز انسانى كرامت در آنهـا روابـطوها بمانند؛ انسان امان كارا

 روح كـه شـوند سـازماندهىای گونـهبه اجتماعى های سيستمو گيرند قرار مدنظرها سازمان

 سـرمايه توسعه برای منابع ارزشمندی موجدو نمايد رسوخ آنها ساختاردر اعتمادو اطمينان

به آنها اجتماعى و اعتقادات دينى های عنوان يكى از مولفه گردد؛ بنابراين نبايد نقش مذهب

ار بر سطح سرمايه اجتمـاعى را ناديـده گرفـت؛ چراكـه در بسـياری از مطالعـات بـه تاثيرگذ

مى.)1389،محسنى تبريزی(اثبات رسيده است  تـوان با توجه به روحيه مذهبى موجود در ايران

و آگاه و اسالم ابعاد سرمايه اجتماعى، سازی جامعه با تمامى با تبيين بهتر فرهنگ غنى قرآن

ــت  ــدهای مثب ــمنپيام ــرل درآورد؛ ض و تحــت كنت ــين ــه آن را تبي ــدی اينك ــديران پايبن  م

ــومى بخــش ــات عم ــه اخالقي ــورو ب ــن تبل ــد اي ــایدر تعه ــب رفتاره ــا، موج ــعه آنه  توس

 های تصـميمو عملكـرددررا اخالقـى اصـول كـه شود؛ يعنى مـديرانىمى اجتماعى سرمايه

 ايجـاد اجتمـاعى قيـات، سـرمايهاخال بـر روابـط مبتنـى توسـعه گيرند، بـامى كاربه سازمانى

.)65: 1389قدسى،(كنند مى
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 مـوثری نقـش سـرمايه، اشكال ساير همانند نيز سرمايه اجتماعىكه بپذيريم بنابراين اگر

 سـرمايه كـه معنـا اين بـه شـود، اسـتهالك، مسـتثنى قـانون ايناز نبايد دارد، توليد فرايند در

 كـاهش رو بـه نپـذيرد، صـورت اقـدامىآنيجتـرو بـرای يـاو نيابـد افزايش اگر اجتماعى

 داليـلاز يكـى.سازدمى اشكال دچار كشوردررا توليدو گذاری سرمايه فرايندو گذاشته

 دهنـده كاهش اقـدامات كـه اسـتآن جامعه،يكدر اجتماعى سرمايه سطح اصلى كاهش

 عوامـلاز بيشـتر شـايعات،و دروغ اخـتالس، تقلـب، ماننـد فسـاد، اجتمـاعى سـرمايه سطح

 درسـتكاریو صـداقت قـرآن، به احكام عمل همچون اجتماعى سرمايه سطح دهنده افزايش

 جامعـهدر سـرمايه اجتمـاعى سـطح شـودمى باعـث تدريجبهو كندمى پيدا رواج جامعه در

.يابد كاهش

سی از هنجارهایا را مجموعهعى اجتمايه سرما يكه ازك-عى ستم اجتمايموجود در

همی تقاطرف موجب ار و سطح دی اعضای اركتبادالت و از طرف بـموجيگر آن جامعه

هزـآمنيياـپ و ارتباطاتیها ينهدن سطح بر اين.دـان ردهكيف تعر-ددگرمىتبادالت

 همان آن، كلى تعريفكه كرد مطرحرا اسالمى اجتماعى سرمايه مفهوم توانمى اساس،

 اصول اساسبر اسالمى اجتماعى سرمايههك تفاوت اينبا است، سرمايه اجتماعى تعريف

 اجتماعى سرمايه.يابدمى توسعهو گيردمى شكلو تعاون اخوت وحدت،:نظير اسالمى

 اجتماعى سرمايه انواع يعنى باشد؛مى را دارا اجتماعى سرمايه اجزایو انواع همان اسالمى،

سر كالنو ميانى خرد، مختلف سطوحو شناختىو ساختاری اسالمى اجتماعى مايهبرای

و توسعه، گيری شكل های شيوه نظراز اسالمى اجتماعى سرمايه،بنابراين.دارد وجودهم 

باشدمى دارارا كاركردهاو انواع همان ولى است، غيراسالمى اجتماعى سرمايهاز متفاوت

.)1392افسری،(

ايــای از مزابرخــى  گذاشتن بهتركشترا: باشد ذيــل مــىافراد به شرح يــن مورد اشاره

ــبـــىط مبتنـــد روابيجــاا، دانش ــر اعتمـ تعيجــاا،ادـ ــى،جا هش نرخ جابهكــا، اونـــد روح  ي

ـــا ـــههشهزك ـــ، استخدامیها ين ـــبـك كم ـــى، دانش سازمای ابقا،ه آموزشـ  هش كـــان

درنـــى مرتبط با ثبات سازمایها ليـــتفعا ايـــشافز،ركـــای نيـــروات تغييـــر ك مشتركو

و پروساكو( .)76: 2001ك، هن
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و پيشينه تحقيق  مبانى نظری

تر اسـت؛ در نظر بورديو، از مفهوم پولى سـرمايه در اقتصـاد بسـيار گسـترده» سرمايه«مفهوم

مى عموميت» منابع«سرمايه  و نيـز ملمـوس يـا يافته است كه تواند به شكل پولى يـا غيرپـولى

و ديگـرانآن(غيرملموس وجود داشته باشـد  ا.)862: 1،1995هـاير ،)44: 1984بورديـو،(عتقـاد بـه

پيچيـده2ای، همانند نوعى فضای اجتمـاعى داری پيشرفته ساختار اجتماعى هر جامعۀ سرمايه

به هـای اجتمـاعى است كه در آن اشكال متنوع سـرمايه، موقعيت و گونـه ای را كـه ای افقـى

يا سلسله مراتبى متمايز است، تعيين مى در كنند؛ اگرچه هر نوع دارايى، مالكيت كااليى كـه

مى جامعه ارزشمند شمرده مى ای با عنوان تواند نوعى سرمايه باشد، اما بورديو در مقاله شود،

مى)1981(اشكال سرمايه  و فرهنگى نام و، از سه نوع سرمايه اصلى اقتصادی، اجتماعى بـرد

مى برای آنها از ساير سرمايه .شود ها ارزش بيشتری قائل

از در كارهايشان به سـرمايه توجـه نشـان داده سه تن از متفكرانى كه آدام: انـد، عبارتنـد

و كارل ماركس سه. اسميت، استوارت ميل ی اين افـراد بـه واقعيت آن است كه رويكرد هر

ــت ــوده اس ــردی اقتصــادی ب ــرمايه، رويك ــتوربرگ،(س ــادی،)47: 2002اس ــار اقتص و در افك

 ری پول اسـت كـه بـه اميـد بـازدهى سـودآوری معنای انباشت مقدا مفهوم سرمايه در ابتدا به

مى در آينـده، سـرمايه  از نظـر بورديـو نيــز، سـرمايه اقتصــادی.)19: 1385فيلـد،(شــود گذاری

و دارايى و همچنين ساير منابع مى به درآمد پولى و تظـاهر نهادينـه های مالى گفتـه اش شـود

به. يابــد را در حقــوق مالكيــت مى  اش در دنيــای امــروز خصــلت واســطۀ ســرمايه اقتصــادی،

و خـدمات بـه كـار مـى به و اشياء مادی است كه در مقابل توليد كاال بورديـو،(رود مثابه پول

1384 :137(.

هـانى ای توسـط بار در مقالهو برای نخستين 1916اصطالح سرمايه اجتماعى قبل از سال

و سـي(از دانشگاه ويرجينيای غربى مطرح شده اسـت3فان ] ايـن[، امـا)3: 1381د نقـوی، الـوانى

به 1980مفهوم تنها در دهۀ و توانسـت بـا گسـترش بود كه شدت مورد توجـه قـرار گرفـت

و تجربى جايگاه تعريف شناسى به خود اختصـاص های جامعه ای را در ميان نظريه شده نظری
 
1. Anheier and et all 
2. Social space  
3. Hanifan  
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ــد ــوی،(ده و موس ــلى ــۀ.)5: 1384توس ــن 1980در ده ــز كلم ــط جيم ــطالح، توس ــن اص ، اي

و رابـرت پاتنـام در معنای وسـيع) شناس معهجا(  دانشـمند(تری مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت

و پرشــوری را در مــورد نقــش ســرمايه، نفــر دومــى)علــوم سياســى ــود كــه بحــث قــوی  ب

و هم در ايالت متحده برانگيخـت و جامعه مدنى هم در ايتاليا .)10: 1384فوكويامـا،(اجتماعى

ــو در فران ــودپــس از آن، بوردي ــوم را روشــن نم ــن مفه ــاد ديگــری از اي ــالش. ســه ابع  او ت

و(از ســرمايه اجتمــاعى داشــته باشــد كــرده اســت كــه مطالعــۀ سيســتماتيك منظمــى  توســلى

.)5: 1384موسوی،

آن،اگرچه مفهوم سرمايه اجتمـاعى قبـل از بورديـو و تحقيقـات بسـياری دربـار  ابـداع

ب سـرمايه فرهنگـى بـرای«انـد كـه مفهـومر ايـن عقيدهانجام شده بود اما تقريباً همۀ محققان

در ايـن زمـان، مفهـوم. كار رفته اسـتبه 1960بار از سوی پير بورديو در اوايل دهۀ نخستين

و مفهوم سرمايه فرهنگى به و هنر نيز راه يافت تراسـبى،(»وجود آمد سرمايه به حوزه فرهنگ

 های شـاخص همـراه بـه اجتمـاعى ايهسـرم مفهـوم چـه اگركه استآن ولى واقعيت.)1382

 غـرب اجتمـاعىو اقتصـادی ادبيـاتدر دههسهاز كمترای آن، سابقه برای ذكرشده متعدد

و نيسـت ناشـناختهو گنـگ فـردی، هيچ آن برای های شاخص همراهبه مفهوم اين اما دارد،

به ويژه به و ايـن يشـرو،پ اسـالمى تمـدنو غنـى فرهنـگ بـا ايرانيان خصوص برای مسلمانان

 توانـدمى كـه آمـده شـماربه انسـانى واالی های ارزش جزءآن های شاخص همراهبه مفهوم

.شودو جامعه فرد ترقى موجب

 سـازگارو آشنا كامًالای واژه غربى، انسانى علوم مفاهيم از بسياری برخالف مفهوم اين

،آن ابعـاد گسـترشو جامعه در آن پذيرش دليل، همينبهو استو ايران اسالم فرهنگ با

با علمى يا موضوع ايده يك چه هر كه است بديهى.افتد اتفاق موثرو سريع بسيار تواند مى

مثبـت اثرگـذاری توانـد مى باشـد، داشـته سـنخيت بيشتر كشور يك تاريخو آيين فرهنگ،

.باشد داشته بيشتری

و عادات ديرپاي بورديو در تعريف سرمايه فرهنگى، آن را خصلت مىها داند كـه طـىى

مى فرايند جامعه و اهـداف فرهنگـى ارزشـمندی مثـل صـالحيت پـذيری حاصـل های شـوند

و فرهيختگى را در بر مى و ديگران،آن(گيرد تحصيلى وی.)1995هاير از سوی ديگر به اعتقاد

اوالً، كسـب مشـروعيت از طريـق بقيـه: داشتن سرمايه فرهنگـى كاركردهـای مختلفـى دارد
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به. شدن آنها به سـرمايه فرهنگـى اسـتا، منوط به تبديله سرمايه واسـطۀ سـرمايه كسـى كـه

. تواند روايت خود را از دنيای اجتماعى بـر ديگـران تحميـل كنـد فرهنگى، منزلت دارد، مى

مى داشتن سرمايه فرهنگى بدين،ثانياً توانـد خـود را از الزامـات زنـدگى معنا اسـت كـه فـرد

و نوعى بـه بيـان خـود. گزينش دلخـواه در عرصـۀ فرهنـگ انجـام دهـد روزمره جدا نمايد

از شناسى محـض از اخـالق يـا همـان خلـق وخـوِی فاصـله زيبايى«بورديو،  گرفتن گزينشـى

و اجتماعى نشات مى .)38: 1382فاضلى،(»گيرد الزامات طبيعى

 روش تحقيق

مى،روش تحقيق در اين پژوهش ن. باشد توصيفى از نوع همبستگى وع روش تحقيق، در اين

: جامعـه آمـاری ايـن تحقيـق شـامل. گيـرد رابطه بين دو يا چند متغير مورد بررسـى قـرار مى

ــه تعــداد  نفــر اســت كــه از جامعــه 1297كليــه اســاتيد دانشــگاه پيــام نــور اســتان لرســتان ب

 گيری تصـادفى سـاده نفـر بـا اسـتفاده از روش نمونـه 380ای بـه تعـداد آماری فـوق، نمونـه

.شدند انتخاب

مى ها شامل دو پرسش ابزار گردآوری داده :باشد نامه به شرح ذيل

از نامه عملكرد مديران؛ ايـن پرسـش پرسش) الف و5نامه هـر يـك 5 سـوال26بخـش

.تكميل شده است) هميشه، اغلب، گاهى، بندرت، هرگز(ای گزينه

در ايـن. باشـدمى%93 برابر بـا)87: 1382آقايى،(نامه در تحقيق ضريب پايايى اين پرسش

.بدست آمد%90تحقيق نيز با استفاده از روش آلفای كرانباخ برابر با 

ســوال15نامه شــامل؛ ايــن پرســش)43: 1384مهــری،(نامه ســرمايه اجتمــاعى پرســش)ب

در تنـوع غيررسـمى، روابط اجتمـاعى برقراری توانايى اعتماد،:های باشد كه شامل مولفه مى

.باشدمى سياسى مشاركتوهاىدوست ها، معاشرت

و رگرسـيون ضـريب همبسـتگى پيرسـون(ها از آمار استنباطى برای تجزيه وتحليل داده

و از روشو برای پاسخ) چندگانه و آزمـون كولمـو گـروف، اسـميرنف گويى به سـواالت

 عمليات آمـاری بـا اسـتفاده. آماری آلفای كرونباخ برای محاسبه ضرايب پايايى استفاده شد

شد22نسخه spssاز نرم افزار .انجام
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 های تحقيق يافته

و عملكرد شغلى اساتيد دانشگاه پيـام نـور اسـتان لرسـتان: فرضيه اصلى بين سرمايه اجتماعى

و معناداری وجود دارد .رابطه مثبت

برای بررسـى مفروضـه سـوم، بايـد: كنيم ابتدا مفروضات تحليل رگرسيون را بررسى مى

و) های ميزان استفاده بهينه از سرمايه اجتماعى مولفه(طه بين متغيرهای مستقل های راب نمودار

:رسم شود) شغلىدعملكر(وابسته

و وابسته):1نمودار  ماتريس بررسى رابطه خطى ميان متغير مستقل

طور كـه همـان. ها بايد به رديف آخر مـاتريس توجـه شـود بودن رابطه برای تفسير خطى

مىنمود و وابســته ارهــای رديــف آخــر نشــان  دهــد، بهتــرين رابطــه بــين متغيرهــای مســتقل

 بـرای بررسـى مفروضـه چهـارم، كـه بـرای تمـام مقـادير متغيـر. باشـد همان رابطه خطى مى

ها مستقل بايد توزيع مقادير متغير وابسته، نرمال باشد؛ برای اين منظور، بايد توزيـع باقيمانـده

.نرمال باشد
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 ها مدل رگرسيون بودن باقيمانده بررسى نرمالQ-Qنمودار):2نمودار

مى بودن باقيمانده، نرمالQ-Qنمودار ها تقريبـاً روی خـط كند؛ زيـرا باقيمانـده ها را تاييد

.اند مستقيم قرار گرفته

به بينى ها در مقابل مقادير پيش نمودار باقيمانده):3نمودار بودن ثابت منظور بررسى شده

 واريانس متغير وابسته در تمام مقادير متغير مستقل

و هم اكنون كه تمام مفروضات تحليل رگرسيون چندگانه مربوط بـه رابطـه بـين سـرمايه

: پردازيم عملكرد شغلى مورد تاييد قرار گرفت به بررسى فرضيه تحقيق مى

Standardized Predicted Value
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 خالصه نتايج رگرسيون به روش ورود):1جدول

 های سرمايه اجتماعى عملكرد شغلى اساتيد از روی مولفه بينى برای پيش

83./ ضريب همبستگى چندگانه

788./ ضريب تعيين

786./ ضريب تعيين تصحيح شده

318./ خطای معيار

627./ دوربين واتسون

000./ سطح معناداری

 خالصه نتايج رگرسيون گام به گام):2جدول

رو برای پيش  های سرمايه اجتماعىی مولفهبينى عملكرد شغلى از

 سطح معناداری متغير مستقل متغير وابسته

Coefficients 

R Square B

Constant =  ٨�٣  

لى
شغ
رد
لك
عم

و روابط اجتماعى رسمى
 كاركنان غيررسمى

000./591./

788./
/.206/.000 مشاركت سياسى كاركنان

/.83/.000اعتماد
دو و /.50/.005ستى كاركنانمعاشرت

/.863/.000سرمايه اجتماعى
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و گام بـرای بررسـى رابطـه مولفـه بـه، نتايج تحليل رگرسيون گام)2جدول های سـرمايه

به. دهد عملكرد شغلى را نشان مى مى از آنجا كه ما آن دنبال حداقل متغير مستقل باشيم تـا از

ا طريق، متغير وابسته را پيش ايـن stepwiseگام بـهز طريـق روش رگرسـيون گامبينـى كنـيم،

مىبه نتايج رگرسيون با روش گام. گيرد تحليل انجام مى  دهـد كـه از چهـار مولفـه گام نشان

وها معاشرتدر تنوع غيررسمى، روابط اجتماعى برقراری سرمايه اجتماعى، اعتماد، توانايى

همكننده بينى سياسى، بهترين پيش مشاركتوها دوستى و روی رفتـه عملكـرد شـغلى اسـت

مى 788 ضـريب رگرسـيون اسـتاندارد. كنند درصد واريانس عملكرد شغلى اساتيد را تعيين

و وابسـته باشـد كـه نشـانمى/. 788برابر بـا RSquare شده دهنده رابطـه بـين متغيـر مسـتقل

قل مـذكور درصد تغيرات عملكرد شغلى تحت تاثير چهار متغيـر مسـت/. 788باشد؛ يعنى مى

و و عملكـرد/05كمتر از ) ANOVA )Sig است نشان از رابطه خطى بين چهار متغير مستقل

بيشتر باشد، نشان از عدم رابطه خطى بين متغير) معادلANOVA )(Sig )اگر. باشد شغلى مى

و وابسته است . مستقل

 های فرعى فرضيه
پيام نور استان لرستان رابطه مثبـت ميان اعتماد با عملكرد شغلى اساتيد دانشگاه:1فرضيه

.و معناداری وجود دارد

و عملكرد شغلى):3جدول  نتايج ضريب همبستگى پيرسون بين اعتماد

 عملكرد شغلى همبستگى سطح معناداری

000./ 749./  اعتماد

از نشــان مى،3نتـايج جــدول شـماره  دهـد كــه بـين بعــد اعتمـاد بــا عملكـرد شــغلى وی

و ايـن رابطـه در سـطح راب،نظر اساتيد مى، معنـىp>01/0طه مثبـت وجـود دارد باشـد دار

)749= ./r(بر اين اساس، فرضيه فرعى يك، مورد تاييد قرار گرفته است. است.

مى اعتماد، مهم و ابعاد ديگر را نيز تحت تاثير قرار . دهـد ترين بعد سرمايه اجتماعى است

و زمينههای مهم روا اعتماد، همچنين يكى از جنبه و همكـاری بط انسانى است ساز مشاركت
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مى. باشد ميان اعضای جامعه مى های مختلـف تـوان تعـامالت را در زمينـه با تكيه بر اعتمـاد،

و تعامل با خـانواده، دوسـتان، نهادهـای رسـمى و همچنـينو غيررسـمى جامعه مانند ارتباط

كـ.، ارزيابى كرد)مشاغل اجتماعى و اصـل وحـدت ه دليلـى قـاطع بـر اهميـت اصل اخوت

و در نتيجـه سـرمايه اعتماد اجتماعى در اسالم است، راهكاری مطمئن برای افـزايش اعتمـاد

.اجتماعى است

ميان مشاركت سياسى كاركنان بـا عملكـرد شـغلى اسـاتيد دانشـگاه پيـام نـور:2فرضيه

و معناداری وجود دارد .استان لرستان رابطه مثبت

ه:)4جدول و عملكرد شغلىنتايج ضريب  مبستگى پيرسون مشاركت سياسى كاركنان

 عملكرد شغلى همبستگى سطح معناداری

000./ 767./  مشاركت سياسى كاركنان

مى4نتايج جدول شماره دهد كه بين بعد مشاركت سياسى كاركنـان بـا عملكـرد، نشان

و اين رابطه در سـطح،شغلى آنها از نظر اساتيد دار معنـىp>01/0 رابطه مثبت وجود دارد

=767(باشد مى ./r(براين اساس، فرضيه فرعى دو، مورد تاييد قرار گرفته است. است.

و مذهبى دين تناسببه افراد كند؛مى ايفا اجتماعى سرمايهدر مهمى بسيار مذهب، نقش

و فرهنگـى داشـته يكديگربا است ممكن دارند، كه  مشاركت اجتماعى، سياسى، اقتصـادی

يا كليساها تكايا،و مساجد اموردر فعاليت:مانند.دباشن  توانـدمى زيـارتىو مذهبى اماكنو

 سـطح سـرمايهو شـده يكـديگر بـا افـراد بيشـتر ارتبـاطو مشـاركت آشـنايى، برای آغازی

.دهد افزايشرا اجتماعى

ای به ميزان مشاركت سياسى افراد يـك جامعـه كريم كه اشاره ای از آيات قرآن خالصه

و نهـى از منكـر آيات مربـوط بـه امـر بـه: دارد، در زير آورده شده است آل(معـروف سـوره

؛)59و10،65:سـوره نسـا(؛ آيـات لـزوم اطاعـت از اولـواالمر)71:، سـوره توبـه110و 104: عمران

و سرپرستى بيگانگان، كافران، ظالمـان، فاسـقان، جـاهالن آل(نپذيرفتن واليت : عمـران سـوره

و9؛ واليت پيامبر)113:، سوره هود57و51:، سوره مائده144و16: سوره نسا،28و 118 بـر امـت

و مشاركت)71:، توبه6: احزاب(واليت مومنان بر يكديگر  دادن آنان؛ لزوم مشورت با مومنان



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 52

و اجتمــاعى آل(در امــور سياســى ؛ وجــوب نجــات)38:، ســوره شــوری151-115: عمــران ســوره

و مستضع و قوانين الهـى به)75: سوره نسا(فان مظلومان از؛ برپايى عدالت اجتماعى مثابـه يكـى

و بعثت پيامبران  ؛)90:و سوره نحل8:، سوره مائده29:، سوره حديد135و58: سوره نسا(اهداف دين

مى بيان ويژگى و پيـروی و كسى كـه مـردم از او اطاعـت ؛)35:سـوره يـونس(كننـد های رهبر

و سليمان:مت پيامبران در قرآن، مانندترسيم نمونه حكو )26: سوره نمل(8حكومت داوود

.)1392رحيميان،(

در بى و وجود مشاركت از ديدگاه اسـالم گمان تمام اين آيات، دليلى روشن بر اهميت

بنابراين، برای باالرفتن بيشتر مشـاركت. است کریم قرآنمعتبرترين منبع هدايت مسلمين يعنى 

.، تبعيت از اين آيات ضروری استسياسى كاركنان

كاركنان بـا عملكـرد شـغلى ميان توانايى برقراری روابط اجتمـاعى غيررسـمى:3فرضيه

و معناداری وجود دارد،اساتيد دانشگاه پيام نور استان لرستان .رابطه مثبت

نتايج ضريب همبستگى پيرسون بين توانايى برقراری روابط اجتماعى):5جدول

و عملكرد شغلىكا غيررسمى  ركنان

 عملكرد شغلى همبستگى سطح معناداری

000./ 865./  كاركنان توانايى برقراری روابط اجتماعى غيررسمى

مى5نتايج جدول شماره دهـد كـه بـين بعـد توانـايى برقـراری روابـط اجتمـاعى، نشـان

د،كاركنان با عملكرد شغلى آنها از نظر اساتيد غيررسمى و اين رابطـه رابطه مثبت وجود ارد

مى معنىp>01/0در سطح  =865(باشد دار ./r(مـورد3اين اساس، فرضيه فرعىبر. است ،

.تاييد قرار گرفته است

انسـان موجـودی اسـت كـه نيازمنـد روابـط: توان گفـت در توضيح بيشتر اين فرضيه مى

و بدون حضور در اجتماع ني گاه از عهده پاسـخ هيچ،اجتماعى است ازهـای متنـوع گوئى بـه

و اجتمـاعى بـه. آيـد زندگى خويش برنمى معنای طبيعـى اسـت كـه زنـدگى در هـر محـيط

و مقررات ويژه آن محيط است متعهد زندگى اجتماعى نيز بـر محـور. شدن نسبت به شرايط

و روابطى تنظيم شده است گوی عنوان دينـى كـه پاسـخ اسالم نيـز بـه. اصول، آداب، قوانين
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و جسمى نيازهای ضروری روح و مكان زمـانها در تمـام انسانى تنها روابـط هاسـت، نـه هـا

و امضاء كرده است بلكه از بـا پايه،سازنده اجتماعى را مورد تأييد قرار داده گـذاری برخـى

از آيـات. اصول در روابط اجتماعى، اهميت آنها را به جامعـه ايمـانى گوشـزد كـرده اسـت

پى اعىشود كه اجتم كريمه قرآن استفاده مى و آفـرينش او ريـزی بودن انسان در متن خلقت

سـوره31و 27،30آيـات،سـوره فرقـان54سوره حجرات، آيه13و11آيات. شده است

از23نور، آيه  و پرهيز از بعضـى از آداب سوره توبه، التزام به برخى اصول روابط اجتماعى

و نكوهيده در تعامل با همگان را ضروری توصيف مى ترتيب، مـرز تمـايز روابـط بدينكنند

كارهــای افــزايش روابــط راه،همچنــين. كننــد اجتمــاعى افــراد را از همــديگر مشــخص مى

.شوند اجتماعى سالم كه منجر به افزايش سرمايه اجتماعى گردد را يادآور مى

و دوسـتى ميان تنـوع در معاشـرت:4فرضيه های كاركنـان بـا عملكـرد شـغلى اسـاتيد ها

و معناداری وجود دارد،م نور استان لرستاندانشگاه پيا .رابطه مثبت

ها نتايج ضريب همبستگى پيرسون بين تنوع در معاشرت):6جدول

 های كاركنان با عملكرد شغلىو دوستى

 عملكرد شغلى همبستگى سطح معناداری

000./ 565./ و دوستى تنوع در معاشرت  های كاركنان ها

مى، نشا)6نتايج جدول شماره و دوستى دهد كه بين تنوع در معاشرتن های كاركنان ها

و ايـن رابطـه،با عملكرد شغلى اساتيد دانشگاه پيام نور استان لرستان رابطه مثبت وجود دارد

مى معنىp>01/0در سطح  =565(باشد دار ./r(مورد4اين اساس، فرضيه فرعىبر. است ،

.تاييد قرار گرفته است

ه در اين است كه، در معاشـرت چـه معيارهـايى را بايسـت در نظـر داشـته نكته قابل توج

و جامعه ها، انسان باشيم تا معاشرت و بتواند سطح سرمايه اجتمـاعى را افـزايش ساز ساز باشد

و فلسفه آفرينش ياری رساند؛ موضوعى كه درآيات الهـى نيـز  و ما را در مسير اهداف داده

مى دست کریم رآنقدر. به آن توجه داده شده است های توان هفت معيـار بـرای معاشـرت كم

. انسانى شناسايى كرد
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مى از مهم و دوسـتى بـا ديگـران بيـان كنـد، ترين معيارهايى كه خداوند بـرای معاشـرت

توانـد تـاثيرات منفـى بـه جـا مساله ايمان است؛ زيرا ارتباطات ميان مومنان با غيرمومنـان مى

و گذارد؛ زيرا انسان همان اند ازه كه تاثيرگذار است، ممكن اسـت از ديگـران تـاثير بپـذيرد

و از ايـن. كسى كه كامل ساخته نباشد، در معرض خطـر قـرار گيـرد رو، از شـرايط دوسـتى

دومـين معيـار در)72:و سـوره انفـال 144:، سوره نساء27: سوره آل عمران(معاشرت بر ايمان است 

و دوستى معاشرت در ترين مالك از مهمها، تقواست كه يكى ها و خداوند های قرآنى است

و راستگويى. سوره زخرف بر آن تاكيد كرده است67آياتى مانند آيه  : سوره نسـاء(صداقت

و درستكاری)69 و سيره خردمندان)همان(، صالح و خرد جمعى : سوره بقـره(، عرف عقاليى

و مصالح عمـومى درك)2:و سوره طالق15:، سوره لقمان14:، سوره نساء229 و نار معيار مصلحت

و هجــرت از محــيط ناســالم بــه محــيط ســالم)34:و ســوره اســراء 152: ســوره انعــام(خصوصــى

و تـرين مالك از ديگـر مهم)7:و سـوره حشـر75تـا72: سوره انفـال،89: سوره نساء(اجتماعى هـا

و معاشرت با مـردم اسـت كـه خداونـد بـرآن تاكيـ معيارهای دوست .د كـرده اسـتگزينى

در پرواضح است كه مالك قراردادن مـوارد ذكـر شـده، افـزايش سـرمايه های اجتمـاعى را

.جامعه فراهم خواهد كرد

 گيری نتيجه

در بـا بايـد ای، جامعـه هـردر اجتمـاعى سـرمايه همچـون اجتمـاعى مختلـف مسائل بررسى

و دين رسوم، آداب، نظرگرفتن فرهنگ،  كشـورهایدر. گيرد صورت جامعهآن اعتقادات

 اسـالم ديـناز متـاثر مردم، اعتقاداتو فرهنگاز مهمى ايران، بخشدر جملهازو اسالمى

از اجتمـاعى سـرمايهو اسـالم ميـان رابطه بررسى اجتماعى، سرمايه تحليلدر بنابراين.است

ــا اســالم ديــن در.اســت برخــوردار زيــادی اهميــت و اعتقــادی هــای چارچوب بــه توجــه ب

 شـوندمى تربيـتای گونـهبه ها، مسلمانان انسان روحى تعالىو آرامش برای ويژه های برنامه

مى درونى صورتبه آنهادر اخالقى صفاتوها ارزشاز بسياری كه  صفات اينكه آيد در

.دارد آنها اجتماعى روابط كميتو كيفيتبر زيادی تأثير

 كـاربرد محققـاناز بسـياریكه استای اندازهبه امروز دنيایدر مؤثر ارتباطات اهميت

 دليـل،نيـزراآن كـاربرددر توانايى عدمو دانستهو خوشبختى موفقيت را عاملآن صحيح
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 شـركت يـا سازمانيكدر.دانندمى اداریو زندگى خصوصىدر شكستو موفقيت عدم

و ماننـدنىانسـاو مـالىاز اعمآن گذاری سرمايه اهميت اندازهبه ارتباطات اهميت تجاری،

 بـين كامـل ارتبـاطى وجـود شـبكهو در سـازمان ارتباطـات اسـتقرار بدون زيرا باشد؛مى آن

درسـت گيری تصميمو در سازمان سالم روابط ايجادو مديريتو كاركنان، اعمال واحدها

 اهـداف رسـيدن بـه،در نهايـتو وظـايف دقيـق اجرایو هنگامبهو كارهای ابتكاریو راه

 نيسـت، ولـى هدف خود، هميشه ارتباطات، اگرچه باشد؛مى غيرممكنه، امریشد بينى پيش

از اسـتفادهو دارد دخالـت مـديريت هـای كاركرد همـهدر مديريت ابزار ترين مهم عنوان به

 ميـان روابـط وقتـى.باشـدمىها سـازمان هـای فعاليت ترين عمدهاز يكى،مديريت ارتباطات

 طور طبيعـى بـه اجتماعى سرمايه افكار خود را بيان كنند،هك شود دگرگونای گونهبه،افراد

.آيدمى وجود به

مى تحقيق نتايج  اجتمـاعى افـزايش سـرمايه ميـانیدار معنـىو مثبـت رابطـه دهـد، نشان

و  تســهيل افــراد، بــين اعتمــاد عمــده مزيــت.دارد وجــود،افــزايش عملكــرد بهتــر كاركنــان

 احتـرام آنـان عقايـد كـه بـه باشـند داشـته اعتمـاد،افراد وقتى.باشدمى همكاریو اطالعات

دارنـد؛ عقايد فـردیو خّالق، اهداف عقايد ارائه برای بيشتری تمايل شود، آنهامى گذاشته

- موقعيت برددررا تعارضاتو آوردمى وجودبه سازماندررا خّالق عقايد محيطى، چنين
،آن تبع بـهو ملتهر سرمايهو ثروتنكارآمدتريو مؤثرترين،اطالعات.نمايدمىحل برد

 يكـديگراز اجتمـاعى شـبكه اعضایكه است دانشى ميزان اطالعات،. باشدمى هر سازمانى

 آگـاهى اجتماعى، بايديا تجاری سيستمهربه وروداز قبلكه است فوكومايا، معتقد.دارند

 آورد؛ زيـرا دسـتبهآن های ويژگىو سيستمآندر موجود های اعتماد شبكه درباره كافى

بـا نگـاهى.)42: 1380علـوی،(دانـدمى فرهنگـىو مبـادالت اقتصـادی هرگونه پايهرا اعتماد

مى مجدد به آموزه .گردد های دينى نيز اين مطالب اثبات

:گرددمى مطرح زير صورتبه اسالمى جامعهدر اجتماعى های سرمايه مولفه

كن تقوایو خدا محوریبر تأكيد  نفـىو مردمانبه نسبت محبت نفس، هوای ترلالهى،

 بـه توجه طلبى، قدرتو نفى خودكامگى صالح، عمل انجام بخشش،و عفو ورزی، خشونت

 محوری،و عـدالت انصـاف بـر تأكيـد گرايى، خواص نفى گرايى، تبعيض نفى مردمان، توده

 بـه وفـایو رويى خـوش رفتـاری، خوش ظن،ُحسـن بـر تأكيد بدبينى، نفى ماليمت،و مدارا
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.اعتدالو عيوب ستر صداقت،بر تأكيدو دروغگويىو چينى سخن عهد، نفى

.دارد مسـلمانان اجتمـاعى روابـط تقويـتو اجتمـاع مسـأله بـه ويژه توجهى اسالم، دين

بهمى نمونه، عنوان به  قالـبدر كـه كرد اشاره تعاون اصلو اخوت اصل وحدت، اصل توان

و همكاران،(گيرندمى قرار اسالم اجتماعى اخالق طور كه مشـهود اسـت، همان.)1391 فاضلى

های سرمايه اجتماعى از ديدگاه متفكرين جديـد را نيـزو قرآنى، شاخص های اسالمى مولفه

.نمايد تاييد مى

وها تجربـه هـا، مهارت بـا افـرادی كـه شـده باعـثها سـازماندر كـار نيروی ناهمگونى

و گوناگون كار نيروهایاز بتوانندكه هايى سازمان بپيوندند؛نسازمابه های متفاوت ديدگاه

 قبيـل ايـنازو نظر جنس، نژاد، قوميت، سن، توانايىاز افراد يعنى-استفاده كنند نامتجانس

 بـا زيادی های تفاوتكه گيرند كاربهرا افرادی رقابت در صحنه توانندمى،-باشند متفاوت

 هـای تفاوت كـه آورنـد وجـود بـه كسـانى دوسـتانه بـرای فضای بايدها سازمانو دارند هم

 آمـوزش قبيـلاز هايى اجـرای برنامـه. دارنـد آنهـادر موجـود نيروهـای اكثريـت بـا زيادی

 عنوان بـه افراد آموزش اين معموالً.است برخوردار زيادی اهميتاز ناهمگون كار نيروهای

 دارای افراد كـه دادن مشاركت.آيد درمى الگويا نمونه ارائهو آگاهى افزايش برای محملى

و يكـديگراز افـراد متقابـل درك مستلزم سازمان اموردر هستند، مختلف فردی های ارزش

.)98: 1380 رابينـز،(انديشندمى قالبى صورتبه اصطالحبهكه است هايى ديدگاهيا الگو ارائه

دهنـده ارائه ها، انسـان عمل راهنمای های نظريه عنوانبه قرآن ويژهبه اسالمى، همچنين تعاليم

.است اجتماعى سرمايه سازی غنى راهكارهای

 ارتباطــات تــوانمىرا ســازمانى نيرومنــد فرهنــگ يــك اساســى فوايــد ديگــر، ازســوی

وو بيشتر های تر، همكاری آسان  گونـه ايندر ايـن، بـر عـالوه.برد نامتر افزون عملكرد بهتر

از بســياری اعتقـاد بـه كـه كننـدمى ايجــاد سـازماندررا طبعى شـوخاز فضـايى هـا، فرهنگ

و تواندمى پژوهشگران و داده افـزايشرا افـراد عملكـردو ديگرانبه عتمادا تمايل عملكرد

 كـه كاركنـانى. دهد كاهشرا خلقى های نامطلوب حالتو روانى فشار سطح،حال عين در

 تحقيـق نتـايج.دهنـدمى ارائـه مراجعانبه نيز بهتری خدمات كنند،مى كار مفرح محيطى در

دو ميان دار معنىو مثبت رابطه وجود مويد در اين .باشدمى سازمان متغير

مى اينبه توجه كه نكته ضروری به نظر از كـه هسـتند اجتماعى ها، نهادهای سازمان آيد
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در اند گرفته شكل جامعه نياز يا چنديك تأمين برایها انسان اجتماع هرحا عينو  انسانىل،

 حقيقـت،درو باشـد داشـته تعامـلو همكاری با ديگران است ناچار خود حيات ادامه برای

كه انسان همكاری محلو مركز،سازمان  خـود هـای نياز وسـيله بدان تواندمى هر فرد هاست

دربى. كند تأمين را  هـم بـه نزديكـى اجتمـاعى ارتبـاط افـراد كـه ارتباطى شبكهيك شك،

درونـى همبستگىوتر هماهنگ گروه اعضای باشد، بيشتر افراد ميان ارتباطات رچهه دارند،

.شودمى حفظ شركت

را سازمان گولدنر، مىدر باز های سيستم عنوانبه ها  وابسـته هـم بـه اجزاءاز گيردكه نظر

 وابسـتگى ايـن كنـد؛ كمـكمى سيسـتم كـل بقـایبه هر جزءكهای گونهبه اند شده تشكيل

يك تغييركهای گونهبه متقابل در باعـث قسمت، در .شـودمىآن ديگـر های قسـمت تغييـر

،بـاز سيسـتم نظريـه اسـاس زيرا شود؛ نمى گرفته نظردر سازمان نظم مخل تغييرات گونه اين

 اعتقـاداتو هـا ارزش دارایكه سازمان افراد.دارد گرايش تعادل سویبه نظامكه اين است

 بـا مغـاير كـه نگرشـى يـا فعاليـت هـرو انـد متقابل كـنش اراید هـم بـا كـه مشترك هستند

 سـازمانو شـودمى گرفتـه نظـردر خطـر عنوانبه،باشد سازمان های افراد ارزشو اعتقادات

 وجود رابطه كنندهيد، تائتحقيق نتايج.)137: 1387 صـبوری،( داردرا تعادلبه رسيدندر سعى

.باشدمى سازماندر متغيردو اين ميان دار معنىو مثبت

 تحقيق پيشنهادهای

 بـين اطالعـات تبـادل منظور بـه ارتبـاطى بـومى پيشـرفتهو مـدرن فنـاوری بـه دستيابى•

.نهادهای جامعهوها گروه

در افراد مشترك هويتبه توجهباای حرفه صنفى اجتماعى نهادهای تشويقو تقويت•

 كـاهش باعـثو شـدخواهـد گروهـى همكـاری ايجـاد نهادهـا، سـبب اين نوع قالب

.شودمى رسمىو سرپرستى نظارت های هزينه

 سـویازكه اقدامى سازمانى؛ هرگونهو اجتماعى فرهنگ سازی غنى برای ريزی برنامه•

.شودمى اقتصادی سرمايه افزايش سبب گيرد، صورت زمينه در اين مديران

 مـديريت مبنـای بـرها سازماندر گيری تصميم ساختار جديد كارهای راه كردن فراهم•

.مشاركتى



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 58

 بخواهد سازمان اگر. گيرد قرار نظرمد جانبهدو تعهديك صورتبه متقابل ارتباطات•

رادو مسير،ارتباطات بايد باشد، موفق نظر ارتباطات از .كندطى طرفه

.سازمان كاركنان العمر مادام استخدام•

 های شـبكه قويـتت بـرای پـايين رده نيروهـای بـه مسـئوليت سـطحدر اختيـار تفويض•

.اعتماد

 سازمان، برابر امكاناتو متعادل های فرصت شانسو درآمدها عادالنه توزيعو تعديل•

.عملكرد سازمانى استو اجتماعى سرمايه ايجاد اصلى از محورهای يكى

 اجتماعى های سازمانو افراد بين ارتباط برقراریو گذاری سرمايه برای ريزی برنامه•
و وسايلاز روزافزون استفادهاتامكان كردن فراهم•  جلسهبه دعوت الكترونيك، تلفن

كاركنـان بـا هـدف بـين تعامـلو همكـاری تسـهيل الكترونيك، برای طريق پست از

.افزايشو بهبود عملكرد

 مركـز:عنـوان تحـت مركـز علمـى يـك ايجـادو حوزه اين محققان بيشتر انديشى هم•

پژوهشـى های سازماناز بخشى تواندمى لبتهاكه قرآنى اجتماعى سرمايه های پژوهش

 تعـاليم مبنـای بـر اجتمـاعى سـرمايه جـامع شاخصيك معرفى برای باشد، نيز موجود

و اقتصـادی ادبيـات بـه قرآنى،و جديد كاريك عنوانبه تركيبى شاخص اين قرآنى،

 بردارنـدهدر كـه جـامع هايى توان با تدوين شـاخصمى. گردد معرفى جهان اجتماعى

و اجتماعى سرمايه قرآنى مفاهيم تمامى  باشـد، محاسـبه قابل كشورها تمامى برای بوده

.دنيا برداشت سطحدر قرآنى فرهنگ ترويج گام مهمى در

و توسـعه زيربنـای اسـالمى، فرهنـگ توسـعهو اعتقادات تعميقو گسترش•  اقتصـادی

 بـهو داشـتهىبصـيرت كـافو ايمـان اسـالمى، جامعـه افـراد اكثر اگر.است اجتماعى

وجـود بـه جامعـهدر زيـادی اجتمـاعى سـرمايه باشـند، پايبنـد اسـالمى اصـول اجرای

اسـالمى اصـول اجـرای بـه حكـومتى مسـئولينو روسـا پايبندی ميان، اين در.آيد مى

.داردایه ويژ اهميت 

 كـه مـردم هـر جـا دهـد،مى نشـان جامعـه امـوردر مردم اجتماعى مشاركت گسترش•

و رشـدو شـودمى حـل مشـكالت كننـد، مشاركت خودجوشو طلبانهداو صورت به

 حـلبه قادر تنهايىبهها دولت مردم، مشاركت غيابدر ولى شود،مى پيشرفت نمايان



پيداساتىبا عملكرد شغلىاجتماعيهرابطه سرماىبررس  59 نور استان لرستان يامدانشگاه

 بنـابراين،.باشـدمىكُنـد جامعـه، پيشرفت سرعت حالت، ايندرو نيستند مسائل تمام

 ايـنو سازند فراهم اسالمىایالگوهبارا مردم مشاركت اجتماعى زمينه بايدها دولت

كه جامعهدر تعاون اصل كردن پياده منزله به و تحوالتاز بسياری منشأ تواندمى است

 الگـوی بـا) های داوطلبانـه فعاليت(های اجتماعى مشاركت.باشد جامعهدرها پيشرفت

،سوی دولـتاز مردم مشاركت بسترو گيرد قرار حمايتو تشويق مورد بايد اسالمى

.شود فراهم حكومتى نهادهایوها سازمان
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