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 چكيده 
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 مقدمه

تهثییر  عملیها  سهاامار را   بهر  انهد     یافتهه  های گذشته توسعه مختلف اقتصادی طی دهه های نظریه

سهاتتمار    )ههای ملمهو     ، مثهل دارایهی  های سنتی سرمایه این تحول به تبدیل شکل .اند گذاشته

ههای   ایهن سهرمایه  . شهده اسه   منجهر  ( نهاملمو  ههای   دارایهی ) های جدید به سرمایه ،(تجهیزا 

معاصر تنوع ایهادی   متورسرمایه در   اژه .ناملمو  در توسعه   رشد ساامانی سهم بسزایی دارند

 فکهری   سهرمایه   سهرمایه ، مشهتری  سهرمایه  ،ارتباطی سرمایه انسانی، این تنوع شامل سرمایه .دارد

بهر  بهه عنهوار فرفیتهی  هه      را اجتمهاعی  سرمایه اقتصاددانار اجتماعی نظریهاتیراً . اس بهداشتی 

 .(Brooks & Nafukho, 2006)اند  ده رمطرح  ،گذارد می عملکرد ساامانی ایر

 ،فهردی نیسه   های   یژگی ،اجتماعی آنچه برای موفقی  حیاتی اس  بر اسا  دیدگاه سرمایه

اجتمهاعی  ههای   یعنهی موقعیه  فهرد در شهبکه     .اسه  ارتباطی فرد در ساامار  بلکه موقعی  شبکه

 ,Lin & Huang) شهود  منجهر مهی   اجتماعی فرد اس   ه به نتایج شغلی مختلف سرمایه  ننده تعیین

2005).  

در امینهه   ،ی  جهاربودر درصد قابل توجهی اا جمعارا شورهای اسالمی با د ،در حال حاضر

   ،تولیدشده در جهار غرب های نظریه ننده  طور تاص مدیری  اسالمی، مصرف هعلوم انسانی   ب

متناسه  بها فرهنه        هها  نظریخساای این  بر اسا  مبانی اراشی غرب هستند  ه ضر ر  بومی

یتگرار این ای اصلی در ذهن هدا به موضوعی حیاتی   دغدغه ،های حا م بر جوامع مسلمار اراش

تهرین منهابع جهه      یکهی اا غنهی   ،در دین مبین اسهالم   مهذه  تشهیع    .جوامع تبدیل شده اس 

البالغهه    تاب گهربار نههج  ،های اسالمی تولیدی غرب   انطباق آنار با اراش های نظریهساای  بومی

  برقهراری حکومه  اسهالمی    ( ع)گستر حضر  علی  اس   ه به دلیل بیار شیوه حکوم  عدال 

اهمی  مضاعفی برای پژ هشگرار حهواه مهدیری  اسهالمی     ، اقعی در د رار تالف  آر حضر 

   سهرمایه شهود   بررسی مینهج البالغه  35 اجتماعی در نامه مفهوم سرمایه  هش حاضرژپ در .دارد

 .شود سنجش می اجتماعی در ساامار امور مالیاتی استار قم
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 مبانی نظری

 اجتماعی در غرب مفهوم سرمایه

بیهار  ( 2002)  اسهتوربر   .اجتماعی در نظر گرفته اند مختلفی برای سرمایه های ریفانشمندار تعد

شناسهی   منهابع    جامعهه  مدیری ، متوراجتماعی در  سرمایه درباره ،انسانی سرمایه نظریه  رد مانند

ار بیه ( 2005) 2بلیلر    هف . (Brooks & Nafukho, 2006) متعددی  جود دارد های ریفانسانی تع

  هه  در حالی، شود می اجتماعی اا دیدگاه تولید منفع  نگریسته مدیری  به سرمایه متور  ردند در

 دسه  ه بر حس  منافعی  هه فهرد اا ارتبهاا بها افهراد دیگهر به        را اجتماعی شناسار سرمایه جامعه

 شهبکه انهداا   اجتمهاعی را اا ششهم   ا ثر دانشمندار سرمایه (.Smedlund, 2008) نگرند ، میآ رد می

ارتباطی اا های  اجتماعی بر این فرض استوار اس   ه شبکه شبکه نظریه .اند اجتماعی تعریف  رده

بهرای   دهد بهه منهابع اجتمهاعی در ر شهبکه دسه  یابنهد،       می این جه   ه به اعضای تود اجااه

ن ایه   ننهده  اجتمهاعی تعیهین   سرمایه سطح 5اجتماعی اا دیدگاه شبکه. اند آفرین اعضای تود اراش

 دارنهد،  مهالی های  امانی  ه با افرادی  ه منابع مطلوبی مانند اطالعا    حمای ، اس   ه آیا افراد

 (Lin & Huang, 2005) یها تیهر     س   نندتوانند موقعی   اری مثبتی  می  نند، می ارتباا برقرار

ا ثهر   ،دارد اجتماعی  جود متعددی برای سرمایه های تعریفبیار  رد  ه در حالی  ه (  200)لین 

افراد  اجتماعی هم به تود افراد   هم به مجموعه دانشمندار بر این موضوع توافق دارند  ه سرمایه

 نهد ارتبهاا اجتمهاعی     مهی  اجتمهاعی تهالش   سرمایه (.Brooks & Nafukho, 2006) رساند می سود

ماعی بر این ایده اجت سرمایه ،ترین تعریف در ساده.  ندفردی را با تلق اراش اقتصادی مرتبط  بین

توار به عنهوار   می اجتماعی را سرمایه  طبق نظر بر  .دارنداستوار اس   ه ر ابط اجتماعی اراش 

ارتبهاطی   اجتماعی به عنوار ساتتار شهبکه  سرمایه. (Smedlund, 2008)یک مهار  در نظر گرف  

                                                           
1. Storberg 
2. Blyler & Coff 

3. Network 

4. Burt 
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ی ارتباا متقابل بهین  اجتماعی عبار  اا الگو سرمایه ،به عبار  دیگر .بین افراد تعریف شده اس 

های جمعی  اجتماعی به اراش سرمایه( 993 )  طبق نظر پوتنیم (.Lin & Huang, 2005)اس   افراد

(. Goyal & Akhilesh, 2007) اشهاره دارد  ،گیهرد  می اجتماعی نشث های  هایی  ه اا شبکه   گرایش

کهار گرفتهه     بهه ایجهاد    ( رمثل سااما)اجتماعی  های به عنوار منبعی  ه در شبکه اجتماعی سرمایه

اجتماعی  االی جمعهی اسه    در ر    سرمایه .(Brooks & Nafukho, 2006).تعریف شود شود، می

 سهرمایه  .(Smedlund, 2008)یابهد   معنها مهی  د ابلکهه در ارتبهاا بهین افهر     ندارد،تنهایی معنا  افراد به

بین      دانش،یحسن ن متقابل، بطهرا منبع   فرفیتی اس   ه اا اعتماد، اجتماعی به عنوار دارایی،

 .(Glalbraith et al., 2007) شود می اجتماعی حاصلهای  شبکه

رفتارهها     درک متقابهل،  اعتمهاد، ههای   اجتماعی را با مؤلفه سرمایه(  200) 2 وهن   پورساک

 مطالعا  ساامانی سهرمایه  در رشته(Brooks & Nafukho, 2006)  مشترک تعریف  ردندهای  اراش

مراته  رسهمی    سلسهله  سساتتار اجتماعی  ه در پ) تواند در حکم ساتتار غیررسمی می تماعیاج

  نهد در سهرمایه   مهی  بیهار ( 990 ) 5گلمهن (. Smedlund, 2008) درک شهود  (شهر    جهود دارد  

سهنتی  ههای   انسانی   دارایهی  برتالف سرمایه.  ندتواند تلق اراش  می ر ابط اجتماعی اجتماعی،

داری اس   ه افراد برای آر  ر ابط اجتماعی معنی اجتماعی اا این جه   ه نتیجه سرمایه، ساامار

 .(Brooks & Nafukho, 2006) فرد اس  همنحصرب،  نند می گذاری سرمایه

 اجتماعی  اهميت سرمایه

 & Zhang) شهود  منجر می اقتصادی فیزیکی   انسانی به توسعه طبیعی، نوع سرمایه 5سنتی  طور به

Fung, 2006). انسهانی   سرمایه .فیزیکی   ملمو  شر   داردهای  فیزیکی اشاره به دارایی سرمایه

 مظلهومی   فهتح الههی،   ) ار نهار آر سهاامار اشهاره دارد    های  هر ساامار به میزار دانش   مهار 

شهوند     منجهر مهی   حدی به رشد اقتصادی تاها  امر اه مشخص شده اس   ه این سرمایه .(531 
                                                           

1. Putnam 

2. Cohen & Pursak 

3. Coleman 
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اهمی   ،اس  گرفتهاتیر انجام های  مطالعاتی  ه در سال. اجتماعی اس  سرمایه ،همهم مفقود حلقه

اجتمهاعی نیاامنهد    ا تسهاب سهرمایه   .اقتصهادی نشهار داده اسه     اجتمهاعی را در توسهعه   سرمایه

 (.Zhang & Fung, 2006) منابع فرهنگی   منابع اقتصادی اس  درگذاری سنجیده  سرمایه

گهذارد   مهی تهثییر  هها   جوامهع   شهر     منهاطق،  ها، اقتصادی مل  عملکردبر اجتماعی  سرمایه

(Smedlund, 2008). ایرگهذار بهر توسهعه   رشهد     عوامهل  اجتماعی یکهی اا   سرمایه ،در سطح ملی

 ی برای . گذارد می عملکرد د ل  ایر اجتماعی بر بیار  رد سرمایه( 995 )پوتنیم  .اقتصادی اس 

 ایتالیای شمالی در مقایسهه بها ایتالیهای جنهوبی را ذ هر      منطقهموفقی  اقتصادی  ،تثیید ادعای تود

  تبادل منابع  شود منجر می  در ر شر   به نوآ ری ها  شر   اجتماعی در سطح سرمایه . ند می

افهزایش   مبهادال ،  اجتمهاعی بهه  هاهش هزینهه     اند سهرمایه  مطالعا  نشار داده . ند می را تسهیل

 شهود  منجهر مهی    نندگار   یادگیری سهاامار  ر ابط بین عرضه تقوی  ،تسهیل  ارآفرینی همکاری،

(Zhang & Fung, 2006.) 

بهرای مثهال    .شهود  محسوب مهی  به عنوار منبع   محرک اراش ،اجتماعی برای شر   سرمایه

دارایی  دیگر در ارتباا باشند  ه این ارتباطا های  توانند با  ار نار شر   می  ار نار یک شر  

اجتماعی در سطح فردی بهه موفقیه  شهغلی       سرمایه. (Smedlund, 2008) شر   محسوب شود

 (.Zhang & Fung, 2006) شود منجر می انسانی تلق سرمایه

 تحقيق پيشينه

اجتماعی باالتر سهریعتر اا مهدیرانی  هه     در تحقیقا  تود دریاف  مدیرار با سرمایه( 991 )بر  

 دریافتنهد سهرمایه  (  200)  همکهارانش    سیبر  .بندیا می ارتقا ،تری دارند اجتماعی پایین سرمایه

اجتماعی با  دهد سرمایه می تحقیقا  نشار .اجتماعی با رضای  شغلی   ارتقا ارتباا مستقیمی دارد

در  اجتمهاعی  دههد سهرمایه   می تحقیقا  نشار(. Lin & Huang, 2005)ارتباا مثب  دارد  نتایج  ار

                                                           
1. Seibert 
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 اطالعها    دانهش   گهذاری  اشتراک به افزایش یادگیری   بهها  ساامار ها، گر ه در افراد، سطح ملی،

های  اجتماعی باعث  اهش امار   هزینه تحقیقا  نشار داده اس  سرمایه ،همچنین. شود منجر می

تشویق همکهاری   ایجهاد سهاامار    ، نظار های   اهش هزینه،  اری ه اهش د بار تبادل اطالعا ،

اجتمهاعی بهه  هاهش     سهرمایه  دهد میمطالعا  نشار (. Goyal & Akhilesh, 2007) شود می تالق

   یهادگیری  ، ننهدگار  تقویه  ر ابهط عرضهه    ،تسهیل  ارآفرینی افزایش همکاری، مبادال ، هزینه

تنهها بهه    اجتماعی نه سرمایهشده اس    همچنین، نشار داده(. Zhang & Fung, 2006) شود منجر می

لذا در ا ثهر   .اس  راشمند برای مشار   با همکاراربلکه منبعی ا ،شود منجرمی تسهیل حل مسئله

 .(Lin & Huang, 2005) شود منجر می اجتماعی به ارتقای شغلی فرد مواقع سرمایه

 .اسه   نوآ ری   تلق اراش ضر ری، ساامانیهای  اجتماعی برای درک پویایی مفهوم سرمایه

وقعیتی مناس  جهه  سهودبردر اا   در م دارند،اجتماعی باالیی  هایی  ه اعضای آر سرمایه ساامار

تلهق   تالقیه ، ، اجتماعی بر فرآیند نوآ ری سرمایه اس تحقیقا  نشار داده  .باشند ها می فرص 

موفقیه  در محصهول جدیهد       ،یادگیری تیمی، دانش ریگذا اشتراک به ،ذهنیهای  دانش   سرمایه

 (.Goyal & Akhilesh , 2007) ایجاد شایستگی تثییرگذار اس 

عهاطفی     ، عوامهل اجتماعی اسه  های   ار رد عاطفی   شناتتی  احد اجتماعی نتیجه هسرمای

 ,Goyal & Akhilesh) نهد   مهی  اجتماعی   فرآیندهای نوآ ری را بهه ههم مهرتبط    شناتتی، سرمایه

 سهرمایه ههای   اجتماعی در ارتبهاا بهین متغیهر    بررسی نقش سرمایه»با عنوار   ه ای مطالعه(. 2007

اجتمهاعی نقهش    سهرمایه  دنشهار دا  گرف ،انجام در تایوار  2003در سال  «شغلی انسانی   تحرک

 (.Lin & Huang, 2005) داردانسانی های  انسانی   توانایی ای را در ارتباا بین سرمایه متغیر  اسطه

در  2005اجتمهاعی   عملکهرد شهر   در سهال      ارتباا سهرمایه  برای بررسی  ه ای در مطالعه

مختلف ایهر  های  نتایج نشار داد عضوی  در شر   گرف ،ایال  شین انجام   5شر   در  5100

مهد    گذاری  وتهاه  سرمایه ،همچنین .داری بر عملکرد مؤسسا  بخش تصوصی شین ندارد معنی

در عملکهرد    ننهده  داری دارد   عامهل تعیهین   عملکرد شهر   تهثییر معنهی    براجتماعی  در سرمایه

  .(Zhang & Fung, 2006) شر   اس 
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 ر رمحبوبیه  د  اسه ،  مشار     همکاری فرد با همکهارار  دهنده اا آنجا  ه محبوبی  نشار

در  (991 )  همکهارانش    بالهد ین . اجتمهاعی اسه    میزار سهرمایه   ننده اجتماعی منعکس شبکه

آ ری  اغله  توانهایی جمهع    ،اجتماعی محوری  دارد نشار دادند فردی  ه در شبکه تحقیقا  تود

 .(Lin & Huang, 2005) عملی برای مشکال   اری را دارندهای  حل اهاطالعا    ر

 اهداف تحقيق

 :اهداف اصلی این تحقیق به شرح ایر اس 

 .نهج البالغه 35 اجتماعی در نامه بررسی مفهوم سرمایه -

 .اجتماعی در ساامار امور مالیاتی استار قم سرمایه بررسی  ضعی  ابعاد -

 تحقيق  های سؤال 

 اصلی تحقيق یها سؤال

 :به شرح ایر اس  اصلی تحقیق های سؤال

   اس  شگونه( ع)نهج البالغه امام علی  35 اجتماعی در نامه مفهوم سرمایه 

  اس  اجتماعی در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه سرمایه  ضعی  ابعاد 

 های فرعی تحقيق سؤال

 :به شرح ایر اس  تحقیق فرعی های سؤال

  اس  در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه  ضعی  اعتماد 

  اس   ضعی  هنجارهای مشترک در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه 

  اس   ضعی  تعا ر   همکاری متقابل در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه 

  اس   ضعی  انسجام   همبستگی جمعی در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه 

                                                           
1. Baldwin 
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  اس  درک   احترام متقابل در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه همدلی، ضعی   

  اس   ضعی  مشار   در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه 

  اس   ضعی  هوی  جمعی در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه 

 البالغه  نهج 31 مفهوم سرمایه اجتماعی در نامه

مصر  امار هنگامی  ه مالک اشتر نخعی را به  (ع)حضر  ای اس   ه  هنام ،(ع)امام علی  35نامه 

بکر آشفته شده بود   حضر   ابی در آر امار  ار بر محمدبن .به ایشار نوش  ،  توابع آر برگزید

داری   اداره امور به شیوه اسالمی را به  در این نامه موارد بی بدیلی اا قوانین مملک ( ع)علی 

در این نامه موارد ایادی اا نحوه برتورد درس  حکام اسالمی  .شود تذ ر میمالک اشتر نخعی م

اس     بیار شده ، ه به همراهی   همدلی مردم با حکام جه  اداره امور جامعه منجر شود طوری

برای رسیدر به شهارشوب مفهومی سرمایه ( ع)امام علی  35دلیل انتخاب نامه  ،همین موضوع

ترین  مهم اند،  ردهمی اس  ایرا در امانی  ه مالک اشتر به مصر عزیم  اجتماعی اا دیدگاه اسال

 ی ه معنی امر ای آر ارتقا اس  له ایجاد پیوندی د باره بین مردم   حا م اسالمی بودهئمس

 1  ،(ع)امام علی  35برای پاسخ به سؤال ا ل تحقیق با تحلیل نامه  .اس سرمایه اجتماعی مردم 

استخراج  شود، منجر میدر مردم  جز آر انسجام   ،مشار   ،اعتماد یارتقا لفه  ه به نوعی بهؤم

شده  خراجتلفه اسؤم ،عال ه بر بیار  الم موال ،در این جد ل. ه اس شدذ ر   شد  ه در جد ل

های مدل رایج سرمایه اجتماعی بیار شده  لفهؤبا م یادشده لفهؤ  ارتباا معنایی م بیار شده اس 

 : اس 
 به مالك اشتر نخعي 35منين در نامه ؤهاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالم لفهؤم .1 جدول هادام

ف
ردي

 

 مؤلفه استخراجي بخشي از كالم موال
ارتباط با مؤلفه 

 سرمايه اجتماعي

  
  لطف در حق ایشار را شعار دل ها  آر داشتن مهربانى به رعی    د س 

.تود ساا  
 حمای  اجتماعی مهربانی به مردم

2 
  لطف در حق ایشار را شعار دل ها  آر داشتن مهربانى به رعی    د س 

.تود ساا  
داشتن مردم د س   حمای  اجتماعی 
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 به مالك اشتر نخعي 35منين در نامه ؤهاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالم لفهؤم .1 جدول هادام

ف
ردي

 

 مؤلفه استخراجي بخشي از كالم موال
ارتباط با مؤلفه 

 سرمايه اجتماعي

5 
  لطف در حق ایشار را شعار دل ها  آر داشتن مهربانى به رعی    د س 

.تود ساا  
 حمای  اجتماعی لطف به مردم

 حمای  اجتماعی عفو   بخشش پس، اا عفو   بخشایش تویش نصیبشار ده  

3 

آنکه تو را بر آر سرامین  الی  داده، برتر اا توس    تدا ند برتر اا  سى 

 ساتتن  ارشار را اا تو تواسته   تو را به. اس   ه تو را  الی  داده اس 

.آاموده اس ها  آر  

 اعتماد امانتداری

.هرگز به تشمى،  ه اا آن  امکار رهایى هس ، مشتاب 1 مورد بیپرهیز اا تشم    اعتماد 

1 
 ،  قدرتى  ه در آر هستى در تو نخوتى یا غر رى پدید آمدهرگاه، اا سلطه 

.را به یاد آر عظم  ملک تدا ند  

پرهیز اا غر ر   

 تودپسندی
 اعتماد

.انصاف را رعای  نماى 3  اعتماد رعای  انصاف 

9 
سااگارتر بود ر ى  ترین  ارها نزد تو،  ارهایى باشد  ه با میانه باید  ه محبوب

.  با عدال  دمسااتر   تشنودى رعی  را در پى داشته باشد  
ر ی عدال    میانه  اعتماد 

 0 

ر ى سااگارتر  باید  ه محبوبترین  ارها در نزد تو،  ارهایى باشد  ه با میانه

بود   با عدال  دمسااتر   تشنودى رعی  را در پى داشته باشد ایرا تشم 

هاى مردم، توده  

ر جه  رضای  تالش د

 عامه
 اعتماد

   
اما ستور دین   انبوهى مسلمانار   ساا   بر  در برابر دشمنار، عامه مردم 

.تر باشد هستند، پس، باید توجه تو به آنار بیشتر   میل تو به ایشار افز ر  

توجه به توده مردم   

 نیااهای آنار

اعتماد، مشار  ، 

 حمای  عاطفی

 2 
سزا ارتر ها  آر  الى اا هر  س دیگر به پوشیدر هایى اس    در مردم عی 

.اس   

پوشیدر عیوب مردم   

 رااداری
 

 5 

اند، به تغافل ار    عدا   را بگسل   تود را اا آنچه اا تو پوشیده داشته

شین، تیانتکار اس ، هر شند،  ایرا سخن. شین را تصدیق مکن گفته سخن

.تود را شور نیکخواهار  انماید  

  شاپلوسی  رد  ردر تملق

شینی   سخن  
 مشار  

   
با بخیالر رأى مزر  ه تو را اا جود   بخشش باا دارند   نه با حریصار، ایرا 

.آرایند حرص   طمع را در ششم تو مى  

مشار   ندادر بخیالر   

گیری حریصار در تصمیم  
 مشار  

 3 
  بدترین  ایرار تو،  ایرى اس   ه  ایر بد ارار پیش اا تو بوده اس  

 شریک گناهار ایشار

 ارنگرفتن مقاما   به

حکوم  فاسد قبلی در 

 اداره امور

 اعتماد

...  ترین  ایرار تو  سانى باشند  ه سخن حق بر ابار آرند برگزیده 1   
گویار     ارگیری حق به

پرهیزگارار   راستگویار 
 اعتماد
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 به مالك اشتر نخعي 35منين در نامه ؤهاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالم لفهؤم .1 جدول هادام

ف
ردي

 

 مؤلفه استخراجي بخشي از كالم موال
ارتباط با مؤلفه 

 سرمايه اجتماعي

 برای مشاغل د لتی

بدار ملزم نیستند  ادار نکردنشار به انجام دادر  ارهایى  ه 1   
عدم اجبار مردم به  ارهایی 

. ه ملزم نیستند  

احسا  ایرگذاری 

    ارایی

 3 
شود، نیکى  بهترین شیزى  ه حسن فن  الى را نسب  به رعیتش سب  مى

.اس   ردر  الى اس  در حق رعی     استن اس  اا بار رنج آنار  

نیکی  ردر   همدلی   

 همدردی با مردم
 حمای  اجتماعی

 9 
اند   رعی  بر آر سن   سن  نیکویى را  ه بزرگار این ام  به آر عمل  رده

.به نظام آمده   حالش نیکو شده اس ، مشکن  

شکنی   نفی  عدم سن 

 گذشتگار صالح

فرفی  پذیرش 

ها تفا    

.با دانشمندار   حکیمار فرا ار گفتگو  ن 20  
مشار   دانشمندار در 

ها گیری تصمیم  
 مشار  

2  
  هر یک را بر  الى حقى اس ، . ى هر یک اا این اصناف، گشایشى اس برا

 .آر قدر  ه حال ا  نیکو دارد    ارش را به صالح آ رد

رعای  حقوق همه افراد 

 جامعه
 احسا  امنی 

22 

به تدا   پیامبر ها  آر ترین آنگاه اا لشکریار تود آر را  ه در نظر  نیکخواه

ترین   شکیباترین افراد  اینار باید پا دامن. ارا    امام توس ، به  ار برگم

.سپاه باشند  

گزینی شایسته  اعتماد 

25 

پردااى، اا  ارهاى  وشکشار غافل  نباید بدین بهانه،  ه به  ارهاى بزر  مى

شوند   توجه به  مند مى مانى، ایرا الطاف  وشک را جایى اس   ه اا آر بهره

.نیاا نخواهند بود ر بى ارهاى بزر  را هم جایى اس   ه اا آ  

توجه به همه نیااهای 

 وشک   بزر   ارگزارار 

   مردم

 حمای  اجتماعی

. ندرا به تو مهربار  دلهایشار ها آر مهربانى تو به  2  حمای  اجتماعی عطوف  با مردم 

داشتن عدال  در بالد باشد بهترین مایه شادمانى  الیار برپاى 23 محوری عدال    اعتماد 

21 
هایى را  ه  امیدهایشار را نیک برآ ر   پیوسته به نیکیشار بستاى   رنجپس 

.اند، همواره بر ابار آر تحمل  رده  
 اعتماد تقدیر   تشکر اا افراد

21 

اند، تا رنجى    همواره در نظر دار  ه هر یک در شه  ارى تحمل رنجى  رده

رنج    به حساب دیگرى نگذارى    متر اا اس  را  ه یکى تحمل  رده

.محنتى  ه تحمل  رده، پاداشش مده  

نظام ارایابی عملکرد 

 درس 
 اعتماد

23 

براى دا رى در میار مردم، یکى اا افراد رعی  را بگزین  ه در نزد تو برتر اا 

آید   اا عهده  ار قضا  اا آر  سار،  ه  ارها بر ا  دشوار نمى. دیگرار بود

جاج، رأى تود را بر ا  تحمیل نتوانند مردى  ه مدعیار با ستیزه   ل. آید برمى

 رد   اگر مرتک  تطایى شد، بر آر اصرار نوراد   شور حقیق  را شنات  

  به اندک  شود  نفسش به آامندى متمایل ن کنددر گرایش به آر درن  ن

 ایجاد نظام قضایی سالم
اعتماد   احسا  

 امنی 
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 به مالك اشتر نخعي 35منين در نامه ؤهاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالم لفهؤم .1 جدول هادام

ف
ردي

 

 مؤلفه استخراجي بخشي از كالم موال
ارتباط با مؤلفه 

 سرمايه اجتماعي

.آنکه به عمق حقیق  رسد، بسنده نکند فهم، بى  

29 
  حیا هستند   اا  هارگزارار شایسته را در میار گر هى بجوى  ه اهل تجرب 

.اى دیرین دارند  ه در اسالم سابقهها  آر هاى صالح، تاندار  
گزینی شایسته  اعتماد 

50 
در ارااقشار بیفزاى، ایرا فرا انى ارااق، آنار را بر اصالح تود نیر  دهد   اا 

.دارد رند، باا مىاندااى به مالى  ه در تصرف دا دس   

تامین سطح مناسبی اا 

نیااهای  ارگزارار د لتی 

در جه   اهش فساد 

 اداری

اعتماد   حمای  

 اجتماعی

5  

پس در . اگر فرمان  را مخالف   نند یا در امانت  تللى پدید آ رند

 ارهایشار تفقد  ن    ا ش نماى   جاسوسانى اا مردم راستگوى    فادار 

.گماربه تود بر آنار ب  

 اعتماد برتورد با فساد اداری

.اى  ه به صالح تراجگزارار باشد در  ار تراج نیکو نظر  ن، به گونه 52  
رعای  منفع  عامه در 

های حکومتی گیری تصمیم  
 اعتماد

55 

 لى باید بیش اا تحصیل تراج در اندیشه امین باشى، ایرا تراج حاصل 

د، شهرها   کنطلبد   امین را آباد ن نشود، مگر به آبادانى امین   هر  ه تراج

 مردم را هالک  رده اس     ارش استقام  نیابد، مگر اند ى

توجه به عمرار   آبادانی   

 توسعه   پیشرف   شور
 

.به دبیران  نظر  ن   بهترین آنار را بر  ارهاى تود بگمار  5  
گزینی در مشاغل  شایسته

 د لتی
 اعتماد

53 
به ها  آر  رار بپذیر   درباره باارگانار   پیشهاینک سفارش مرا در حق 

. ارگزاران  نیکو سفارش  ن  

  ار  توجه به فضای  س 

   امور اقتصادی جامعه
 

51 
اگر  سى باا هم دس  به احتکار  اال اد،  یفرش ده   عقوبتش  ن تا سب  

.عبر  دیگرار گردد  لى  ار به اسراف نکشد  
 اعتماد مباراه با مفاسد اقتصادی

51 

اند اا مسا ین     سانى  ه بیچارگار: تدا را، تدا را، در باب طبقه فر دین

در این طبقه، مردمى هستند سائل   مردمى . گیرار نیاامندار   بینوایار   امین

تدا ند حقى براى ایشار مقرر . هستند،  ه در عین نیاا ر ى سؤال ندارند

.ىداشته   اا تو تواسته اس   ه آر را رعای   ن  

ادایی   مباراه با  محر می 

فقر   توجه  یژه به اقشار 

پذیر آسی   

 حمای  اجتماعی

53 
براى  سانى  ه به تو نیاا دارند، امانى معین  ن  ه در آر فارغ اا هر  ارى به 

.آنار پردااى  

 اسطه  ارتباا مستقیم   بی

 با مردم

مشار  ، اعتماد، 

احسا  ایر گذاری 

    ارایی
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 به مالك اشتر نخعي 35منين در نامه ؤهاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالم لفهؤم .1 جدول هادام

ف
ردي

 

 مؤلفه استخراجي بخشي از كالم موال
ارتباط با مؤلفه 

 سرمايه اجتماعي

59 

  تن  . را در سخن گفتنها  آر ماى، درشتگویى یا عجزپس تحمل ن

تا تدا ند درهاى رحمتش را به   نحوصلگى   تودپسندى را اا تود د ر 

.ر ى تو بگشاید  

 تحمل آرای مخالف
فرفی  پذیرش 

 تفا تها

 0 
اا آر جمله، پاسخ دادر .  ارهایى اس   ه باید تود به انجام دادنشار پردااى

.ر جایى  ه دبیران  درمانده شونداس  به  ارگزارار د  
 اعتماد پاسخگویی مسئوالر د لتی

   

به هر حال، ر ى پوشیدن  اا مردم به دراا نکشد، ایرا ر ى پوشیدر  الیار اا 

شود  ه اا امور ملک    سب  مى ،ها اى نامهربانى اس  به آر رعی  تود، گونه

.آگاهى اند ى داشته باشند  

گزارش اقداما    

ی برای مردمساا شفاف  
 اعتماد

 2 
  بدار  ه  الى را تویشا ندار   نزدیکار اس    در ایشار توى 

.جویى   گردنکشى اس    در معامل  با مردم رعای  انصاف نکنند برترى  
 اعتماد مباراه با فساد اداری

 5 
اگر رعی  بر تو به ستمگرى گمار برد، عذر تود را به آشکارا با آنار در میانه 

.ا این  ار اا بدگمانیشار بکاهنه   ب  
ساایشفاف  اعتماد 

   

اى تود را سپر ساا، ایرا هیچ یک  اى   امانى  ه داده در برابر پیمانى  ه بسته

اا  اجبا  تدا ندى  ه مردم با  جود اتتالف در آرا   عقاید، در آر 

.همداستار   همرأى هستند، بزرگتر اا  فاى به عهد   پیمار نیس   

عهد فای به   اعتماد 

 3 

ایرا هیچ شیز، بیش اا تونریزى . هاى بناحق ها   تونریزی بپرهیز اا تور

د   نعمتش را شوموج   یفر تدا ند نشود   بااتواستش را سب  ن بناحق،

.به ا ال نکشد  

محوری عدال   اعتماد 

 1 
  بپرهیز اا اینکه به تود اتتصاص دهى، شیزى را  ه همگار را در آر حقى 

.اس   

فظ اموال عمومی   ح

المال بی   
 اعتماد

 1 
با من ترغی  به نماا بود   ( اهلل علیه   آله صلى)اهلل  اا  صایا   عهود رسول

.دادر ا ا    مهربانى با غالمانتار  
های اتالقی اشاعه اراش  اعتماد 

 

 و نمونه آماری  جامعه روش تحقيق،

 همبسهتگی    اا شهاته  تحقیقی توصیفی ، ش  اا نظر ر ی اربرد اا نوع ،اا نظر هدف این تحقیق

نفهر   210 افراد جامعه تعداد. اس   ار نار ساامار امور مالیاتی استار قم شاملآماری  جامعه .اس 

 .انتخاب شد درصد 3در سطح تطای ایر فرمول   ارگیری بهبا نفر  31ای به حجم  نمونهاس   ه 
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2
 

2

      2
  

2
 

2
 

0233/0=2S
 

 .اس بیار شده  2مورد نظر در جد ل  شناتتی جامعه  ضعی  جمعی 
 

 نمونه آماريشناختي  وضعيت جمعيت. 2جدول 

 بدون پاسخ فراواني سطوح متغير  

 جنسی 
% 2/  ار  

2/ %  
% 1/  مرد  

  ضعی  تثهل
%31 متثهل  

3/5%  
%0 /3 مجرد  

 

 تحصیال 

تر دیپلم   پایین   /29%  
 

2/ %  

 

%31 فوق دیپلم  

%2 /3 لیسانس  

%1 /9 فوق لیسانس  

 سابقه تدم 

سال 3 متر اا   1/23%  

 

2/ %  

سال 0 تا  3  1/ 1%  

سال 3 تا  0   5/ 1%  

سال 20تا  3   5/9%  

 

ر ایهی ایهن    .شده اس   ار گرفته به (531 ) راد ساتته  ایری محقق در این پژ هش پرسشنامه

دانشگاه تهرار   اا  ارشناسهار   فارابیتعدادی اا اساتید پردیس  با نظر راد پرسشنامه توسط  ایری

 .تثیید شد   مدیرار ساامار جهاد  شا رای قم

دسه  آمهد  هه      هبه  95/0آمهاری   تهایی در جامعهه   50 پایایی این پرسشنامه در نمونهه ضری  

 .پایایی مناس  پرسشنامه اس  دهنده نشار
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 معرفی متغيرهای تحقيق

 اجتماعی  سرمایهای ه مؤلفه

 اعتماد. 1

    یه حسهن ن  متقابهل،  رابطه منبع   فرفیتی اس   ه اا اعتماد، اجتماعی به عنوار دارایی، سرمایه

 هوهن   پورسهاک    (.Glalbraith et al., 2007) شهود  مهی  اجتمهاعی حاصهل  ههای   بین شهبکه  دانش

هنجارهای مشترک تعریف  تارها  رف درک متقابل، اعتماد،های  اجتماعی را با مؤلفه سرمایه(  200)

اجتمهاعی فرهنه     سهرمایه : گویهد  مهی  (991 )  اینگلههار   (.Brooks & Nafukho, 2006)  ردند

امیهری    ) دگیهر  مهی  دا طلبانهه شهکل  ها  ها، ارتباطا   سیع   ساامار شبکه اعتماد اس   ه در آر

 ،اسه  اعتماد در سطح باالیی دهد در جایی  ه ر ابط مبتنی بر  می تحقیقا  نشار .(533  رحمانی،

 اعتمهاد، »: گویهد  مهی  2میسهزتار  .افراد تمایل ایادی برای تبادل اجتماعی   تعامل همکارانهه دارنهد  

معتقهد  ( 530 ) د تهر الهوانی   .(531  لهی،  مشبکی   قلهیچ ) «.تمار اس ارتباطا    گف  ننده تثمین

   ،ی    حهد  بها جامعهه   یگهانگ  اس   ه مدیرار د لتی اا طریق احسها  مسهئولی  اجتمهاعی،   

  به ایجهاد   اس   اهش اعتماد افراد جامعه غلبه  رده توانند بر ضایعه می پایبندی به اصول اتالقی

 .(531  امیرتانی   پورعز ،)  ننداجتماعی   فضای اعتماد یاری  سرمایه

 هنجارهای مشترک . 2

. (52ص ،531  راد، یهری  ا) اجتماعی هنجارهای مشهترک اسه    یکی اا مولدترین اجزای سرمایه

 رفتارهها   ، درک متقابهل  اعتمهاد، ههای   اجتمهاعی را بها مؤلفهه    سهرمایه (  200) وهن   پورسهاک  

 سهرمایه ( 993 )طبق نظر پهوتنیم   (.Brooks & Nafukho, 2006) هنجارهای مشترک تعریف  ردند

یرد، اشهاره دارد  گ جتماعی نشث  میاهای  هایی  ه اا شبکه جمعی   گرایشهای  اجتماعی به هنجار

(Goyal & Akhilesh, 2007.) 

                                                           
1. Ingelhart 
2. Misztal  
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 تعاون و همکاری متقابل. 3

 غیررسمی تعریهف های  معینی اا هنجارها یا اراش اجتماعی را مجموعه فرانسیس فو ویاما سرمایه

راد،   ایهری ) انهد  در آر سههیم   ند  ه اعضای گر هی  ه همکاری   تعا ر میانشار مجاا اس ، می

 .(53ص ،531 

 ام و همبستگي جمعيانسج. 4

   هنجارها اجتماعی انسجام در نی فرهنگی   اجتماعی جامعه، به اعم گر  ار  منظور اا سرمایه

 .حا م بر تعامال  بین مردم   نهادهایی اس   ه این هنجارها در آر تعبیهه شهده اسه    های  اراش

بهد ر آر ههیچ رشهد     ند    می شینی اس   ه انسجام جوامع را تضمین اجتماعی به منزله سرمایه

 (.39، ص531 ، راد  ایری)شود  اقتصادی یا بهزیستی انسانس میسر نمی

 همدلي، درک و احترام متقابل. 5

توار بر اسا  مطالعا  دیویار در باب مسهائل اتالقهی    می اجتماعی را موضوع همدلی در سرمایه

 سهرمایه (  200)اک  هوهن   پورسه   .(31ص ،531  راد،  ایهری )اجتماعی مربوا  رد  اا سرمایه

 Brooks) هنجارهای مشترک تعریف  ردند رفتارها   درک متقابل، اعتماد،های  اجتماعی را با مؤلفه

& Nafukho, 2006.) 

  شهامل   ،هها  همدلی عبار  اس  اا آگاهی اا احساسا ، نیااها   عالئهق دیگهرار   درک آر  

 :(23ص ،533  متین، اارعی)اس   موارد ایر

 ها   اهداف دیگرار؛ ا لوی  ،درک احساسا : شنات  دیگرار 

 هایشار؛ درک نیااهای توسعه دیگرار   حمای  اا توانایی: توسعه دیگرار 

 ؛(دیگرار)بینی، تشخیص   تثمین نیااهای مشتریار  پیش: محوری تدم  

 های مؤیر برای ترغی  دیگرار؛ مندی اا تا تیک بهره: توانایی نفوذ 

 .عواطف   شناسایی ر ابط قدر توانایی توسعه : آگاهی سیاسی 

 مشاركت. 6

ارتباطا    مشار   اعضهای  ، اجتماعی  ند سرمایه می بیار ،فرانسویشنا  متثتر  جامعه، بوردیو
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مشهار   اجتمهاعی بهه آر دسهته اا      .(531 ، ااده نهافم ) هاسه   جامعه برای نیهل بهه اههداف آر   

طهور   شهر   ر سهتا بهه   عه در امور محله،اعضای جام ،ارادی اشاره دارد  ه اا طریق آرهای  فعالی 

بها توجهه بهه     .(533 افشهار،  ) دادر حیا  اجتماعی مشار   دارند در شکل مستقیم یا غیرمستقیم،

 .امر ا اس های  رسد مشار   پاسخی منطقی به شرایط   شالش می به نظر ،مزایای مشور 

 .مدیری  مشهار تی اسه    رگیری ا ها به های مؤیر برای مشار   افراد در ساامار یکی اا شیوه

تولیهدی   تهدماتی   ههای   مؤیر ساامار نوین انگیزشی در ادارههای  مدیری  مشار تی یکی اا شیوه

مدیری  مشار تی بر این منطق استوار اس   هه افهراد در   . تصوصی   عمومی اس های  در بخش

در  ارههای   ،مشار    نند ،گذارد می ایرها  آر هایی  ه بر سرنوش  گیری   تصمیمها  ساای تصمیم

، مهک لگهار   نهل   )  ننهد  نتهرل  را   اندگانی  اری تهود   ،تود آاادی عمل بیشتری داشته باشند

 .(1 ص، 511 

 هويت جمعي . 7

 علمهی،  فکهری، ههای   نظهام موجهود در  ههای   اجتماعی شهامل مجموعهه هنجارهها   اراش    سرمایه

 تعامل اجتماعی   احسا  هوی  جمعهی  اعتماد متقابل، های اجتماعی   اقتصادی اس   ه  یژگی

اجتمهاعی   نظهام ایهر در  ههای   تهوار حاصهل پدیهده    می اجتماعی را سرمایه .(533 افشار، ) را دارد

 :دانس 

احسها  هویه  جمعهی   گر ههی، احسها   جهود        تعامل اجتماعی متقابهل،  اعتماد متقابل،

 .(530  ،علوی)  ار گر هیتصویری مشترک اا آینده   

 نند با فرد یا گر هی اا افراد دیگر عضو یک  می دی اس   ه در آر افراد احسا فرآین ،هوی 

اجتمهاعی اسه   هه     -ر انی یهوی  جمعی تعامل. (531  لی، مشبکی   قلیچ)گر ه  احد هستند 

  نهد  مهی  استنباا   انتظار دیگرار اا تودش تطابق   هماهنگی ایجاد   ،فرد بین تصویر اا تودش

در تحقیههق تههود نشههار دادنههد هویهه  گر هههی   لویسههکی   بههانکر. (12ص ،531  راد، ایههری)

                                                           
1. Lewicki & Bunker 



 52         (البالغه نهج 31نامه  برگرفته از یچارچوب)امور مالياتی استان قم  ه اجتماعی در سازمانبررسی وضعيت سرمای   

 

بلکه فرا انهی  اقعهی همکهاری را     ،دهد میتبادل اطالعا  را افزایش های  فرص تنها  نه ،ششمگیر

 (.531 لی، مشبکی   قلیچ) دهد می بین افراد افزایش

 ها   وتحليل داده تجزيه. 8

آامههور ، اسههمیرنف -طی شههامل آامههور  ولمههوگر فآمههار اسههتنبا ههها، تحلیههل داده  بههرای تجزیههه

 .   شد  ار گرفته به   آامور فریدمن استیودن  تی

بهر   . ار گرفته شهد  بهاسمیرنف - ولموگر ف آامور ،تحقیقهای  بودر متغیر برای بررسی نرمال

 ،دسه  آمهد   هصدم ب 3آر  وشکتر اا های  اجتماعی   مؤلفه اری سرمایه، ضری  معناداسا  نتایج

اجتماعی  سرمایههای  مؤلفه ضعی  بررسی  بنابراین، برای. توایع نرمال دارندتحقیق های  متغیر الذ

بهرای اجهرای ایهن آامهور      . ار گرفته شد تی استیودن  بهدر ساامار امور مالیاتی استار قم آامور 

 .های آماری ایر ایجاد شد فرض

     5H0: µ= 

   5H1: µ≠ 
 

 در سازمان امور مالياتي استان قم اجتماعي سرمايه هاي مؤلفه توصيفيوضعيت  .5جدول 

 استاندارد خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد معيارها

525/5 30 اعتماد  135/0  03 /0  

1/5 5 35 هنجارهای مشترک  1 5/0  011/0  

1/0 1  /021  3 تعا ر   همکاری متقابل  01 /0  

211/5 32 انسجام   همبستگی جمعی  312/0  091/0  

335/5 33 همدلی، درک   احترام متقابل  132/0  01 /0  

919/5 35 مشار    109/0  011/0  

5/ 11  3 هوی  جمعی  112/0  012/0  
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  تي استيودنتنتايج آزمون  .4جدول 

 آزمون ميانگين يک جامعه

3= مقدار ارزشي   

 درجه آاادی آماره تی 
معناداری 

 د طرفه

انحراف 

 معیار

درصد 93ار سطح اطمین  

 حد باال حدپایین

352/5 اعتماد  19 000/0  52230/0   330/0   900/0  

000/0 32  /192 هنجارهای مشترک  5 311/0   3 3/0    93/0  

000/0 35   /5 3 تعا ر   همکاری متقابل  02119/  331 /0   112/  

2/  3 انسجام   همبستگی جمعی  3  001/0  21015/0  019 /0   12 /0  

لی، درک   احترام متقابلهمد  353/   3  000/0  3329 /0  1039/0  0000/  

000/0 32   /1 1 مشار    91392/0  3 10/0     9/  

0 /113 هوی  جمعی  35 000/0  11035/0  121 /0  9  3/0  

333/9 سرمایه اجتماعی  11 000/0  1  10/0  3  1/0  11 1/0  

 

فهرض   ،بزرگتهر باشهد  ( 03/0)ر گرفته شهده  اگر عدد معناداری آامور اا سطح معناداری در نظ

اگهر عهدد   . اسه   یعنی  ضعی  متغیر در حد متوسهط  ،5  مقدار متغیر برابر با شود   می ییدثصفر ت

 .شهود  رد مهی فرض صفر  ، متر باشد( 03/0)معناداری آامور اا سطح معناداری در نظر گرفته شده 

باید بهه عالمه  حهد بهاال        5قدار میانگین بزرگتر یا  وشکتر بودر اا م گیری درباره برای تصمیم

اسه      5مقدار میهانگین  هوشکتر اا    داشته باشند،اگر هر د  حد عالم  منفی  .پایین توجه  نیم

 5مقدار میانگین بزرگتر اا  داشته باشد،مثب   عالم گر هر د  حد ا. اس  مناس عی  متغیر نا ض

 همهه  ،اس  بیار شده  طور  ه در جد ل  ارهم .اس     ضعی  متغیر مربوطه مناس  تواهد بود

انسهجام     تعها ر   همکهاری متقابهل،    ،هنجارههای مشهترک   اعتمهاد، ) اجتماعی سرمایههای  مؤلفه

 . ارند ضعی  مطلوب د( مشار     هوی  جمعی همدلی، همبستگی جمعی،
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 قم در سازمان امور مالياتي استانسرمايه اجتماعي هاي  مؤلفهوضعيت  بررسي. 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

سهرمایه   دربهاره  پهژ هش   بررسهی پیشهینه تحقیهق     متهور نظهری  عهه  در این مقاله ضمن مطال

شده امام ا ل شیعیار بهه مهدیرار    های نگاشته های سرمایه اجتماعی در نامه لفهؤمفهوم   م اجتماعی،

 ضهعی  ابعهاد    ،مهه ادر اد ،همچنین. شدمنتص  تود در بالد اسالمی   برتی افراد تاص بررسی 

نتهایج تجزیهه   تحلیهل اطالعها       .مالیاتی استار قم بررسی شهد  سرمایه اجتماعی در ساامار امور

تعها ر     هنجارهای مشترک، اعتماد،) های سرمایه اجتماعی نشار داد در ساامار منتخ  همه مؤلفه

 ضعی  مطلوب ( مشار     هوی  جمعی همدلی، انسجام   همبستگی جمعی، همکاری متقابل،

 . داشتند

 :شود اجتماعی پیشنهادهای ایر مطرح میسرانجام برای ارتقای سرمایه 

 هارگیری فنها ری اطالعها        هساای   تسهیل ارتباطا  اا طریق به  تالش در جه  شبکه.  

 .های اجتماعی تح   ب ایجاد شبکه

ر ابط   ه های اجتماعی اینترنتی های جدید مانند اینترن    ساتتن شبکه گیری اا رسانه بهره. 2

ابانی مشهترک ایجهاد  هرد   بهه درک     ها  آر بدین طریق بین   ل،بین افراد مختلف را تسهی

 .به سات  معانی مشترک رسید ،نهای  در  ند، می مک ها  آر مفاهیم در بین

 وضعيت متغير متغيرها

 مطلوب سرمایه اجتماعی

 مطلوب اعتماد

 مطلوب هنجارهای مشترک

 مطلوب تعا ر   همکاری متقابل

 مطلوب انسجام   همبستگی جمعی

 مطلوب همدلی، درک   احترام متقابل

 مطلوب مشار  

 مطلوب هوی  جمعی
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مال  امالقها    تعه   بد سهاامار،  اتبار توب   همهبرقراری ارتباطا  باا   شفاف، انتشار . 5

 .نار در امور مختلفمستمر  ار نار با مدیرار سطوح مختلف،   مشار    ار 

ریهزی   امانبنهدی  ارهایشهار ایهن شهیوه       برنامهه  ، برای مثال دربارهتفویض اتتیار به افراد.  

 هه ایهربخش     ننهد  میتود را فردی مسئول تلقی  ایرا .بهترین ر ش اعتمادساای در ساامار اس 

 .اس مند    به آینده ساامار عالقه اس 

سا  همهدیگر بهرای   ادر ساامار به منظور درک احستقوی  هوش عاطفی   هوش هیجانی . 3

 .(هوش ساامانی)رسیدر به ارتباطا  ساانده    فاق جمعی

 .منافع مشترک در پرتو مشار   دا طلبانه ها   اراش تعریف ارتباطا  سودآ ر  . 1

 .های انسانی   احترام متقابل توجه به اراش. 1
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 و مآخذمنابع 

 .نهج البالغه 35نامه 

 :، برگرفته اا« اهش سرمایه اجتماعی بررسی ر ند ر به»، (533 )افشار، سمیه  . 
http://sociologyofiran.com  

تثملی بر امکار توسعه   سرمایه اجتماعی در »، (531 )اصغر  امیرتانی، طیبه؛ پورعز ، علی .2

 شماره ا ل، د ره ا ل،دیری  د لتی، نشریه م، «های د لتی پرتو عدال  ساامانی در ساامار

 .9 -52صفحا 

گر هی  بررسی آیار سرمایه اجتماعی در ر   بر ر»، (533 )امیری، میثم؛ رحمانی، یمور  .5

 .   -32 ، صفحا  1 ، شمارههای اقتصادی جستار، «های ایرار بررشد اقتصادی استار

 .تشارا  آگه، تهرار، انرفتار ساامانی پیشرفته، (533 )متین، حسن  اارعی . 

 ، شمارهد اادهم ، سالتدبیر، «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه»، (530 )علوی، سیدبابک  .3

 . 1 -33 صفحا   ،شانزدهم

تعیین نقش سرمایه فکری   سرمایه : مزی  رقابتی»، (531 )لی، بهر ا  مشبکی، اصغر؛ قلیچ .1

شماره  ،  ، د ره نسانیمدر  علوم ا، «(مطالعه موردی در شر   تودر ساا ایرانی)اجتماعی 

 .252-212، صفحا 5

مطالعا  ، «های راهبردی سرمایه اجتماعی   شر  »، (531 )الهی، افشین  مظلومی، نادر؛ فتح .1

 .11-11، صفحا   3شماره ، (بهبود   تحول)مدیری  

، های فرهنگی دفتر پژ هش، تهرار، «عصر مشار  »، (511 )مک لگار، پاتریشیا؛ نل،  ریستیو  .3

 . مشاپ د

: ، برگرفته اا«مدیری  مشار    ار نار با ر یکرد مدیری  اسالمی»، (533 )میرشاهی، علی  .9
http://mydocument.ir/main/index(online)  

: ، برگرفته اا«سرمایه اجتماعی بررسی نمونه قم»، (531 )ااده، سیدعلی  نافم .0 
http://www.sharemation.com        

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی   توسعه فرفی  یادگیری ، (531 )راد،  حید   ایری .  

http://sociologyofiran.com/
http://mydocument.ir/main/index(online)
http://www.sharemation.com/
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