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چكيده
در این مقاله ضمن مطالعه مبانی نظری پژوهش و بررسی پيشينه تحقيق درباره سرمایه اجتماعی ،سعی شده است مفهوم و مؤلفوههوای
سرمایه اجتماعی در نامههای اما اول شيعيان به مدیران منتصب خمد در بالد اسالمی و برخی افراد خاص بررسی شمد و از ایون رریوق
راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی تمسط مدیران جامعه اسالمی استخراج شمد .لذا با در نظر گرفتن تعریفی جامع از سرمایه اجتمواعی و
با بهارگيری فنمن تحقيق کيفی ،چهارچمبی کلی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمامع اسالمی کوه بور رفتوار و امودامای مودیران ایون
جمامع از نگاه امير مؤمنان تمرکز دارد ،پيشنهاد میشمد.
همچنين ،وضعيت ابعاد سرمایه اجتماعی در سازمان اممر مالياتی استان مم بررسی شد .ابزار تحقيق پرسشونامه محقوقسواخته اسوت کوه
پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (برابر با  )0/93تأیيد شد .سپس ،ميان نممنهای به حجم  66نفور از کارکنوان سوازمان امومر ماليواتی،
تمزیع شد .نتایج تجزیه و تحليل دادهها نشان داد در سازمان منتخب همه مؤلفههوای سورمایه اجتمواعی (اعتمواد ،هنجارهوای مشوترک،
تعاون و همکاری متقابل ،انسجا و همبستگی جمعی ،همدلی ،مشارکت و همیت جمعی) وضعيت مطلمب دارند.

کليدواژگان
اعتماد ،سرمایه اجتماعی ،مشارکت ،هنجارهای مشترک ،همیت جمعی.

* نویسنده مسئول

رایانامهZolfa.haghgooyan@yahoo.com :
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مقدمه
نظریههای مختلف اقتصادی طی دهههای گذشته توسعهیافتههانهد بهر عملیها
گذاشته اند .این تحول به تبدیل شکلهای سنتی سرمایه ،مثهل دارایهیههای ملمهو

سهاامار را تهثییر
(سهاتتمار

تجهیزا ) ،به سرمایههای جدید (دارایهیههای نهاملمو ) منجهر شهده اسه  .ایهن سهرمایهههای
در توسعه رشد ساامانی سهم بسزایی دارند .اژه سرمایه در متور معاصر تنوع ایهادی

ناملمو

دارد .این تنوع شامل سرمایه انسانی ،سرمایه ارتباطی ،سهرمایه مشهتری ،سهرمایه فکهری سهرمایه
بهداشتی اس  .اتیراً اقتصاددانار اجتماعی نظریه سرمایه اجتمهاعی را بهه عنهوار فرفیتهی هه بهر
عملکرد ساامانی ایر میگذارد ،مطرح ردهاند ).(Brooks & Nafukho, 2006
دیدگاه سرمایه اجتماعی آنچه برای موفقی

بر اسا
بلکه موقعی

حیاتی اس  ،یژگیهای فهردی نیسه ،

شبکه ارتباطی فرد در ساامار اسه  .یعنهی موقعیه

تعیین ننده سرمایه اجتماعی فرد اس

فهرد در شهبکهههای اجتمهاعی

ه به نتایج شغلی مختلف منجهر مهیشهود

( Lin & Huang,

.)2005
در حال حاضر ،شورهای اسالمی با دارابودر درصد قابل توجهی اا جمعی
علوم انسانی بهطور تاص مدیری
بر اسا

جهار ،در امینهه

اسالمی ،مصرف ننده نظریههای تولیدشده در جهار غرب،

مبانی اراشی غرب هستند ه ضر ر

بومیساای این نظریخهها متناسه

بها فرهنه

اراشهای حا م بر جوامع مسلمار ،به موضوعی حیاتی دغدغهای اصلی در ذهن هدایتگرار این
جوامع تبدیل شده اس  .در دین مبین اسهالم مهذه

تشهیع ،یکهی اا غنهیتهرین منهابع جهه

بومیساای نظریههای تولیدی غرب انطباق آنار با اراشهای اسالمی ،تاب گهربار نههجالبالغهه
اس

ه به دلیل بیار شیوه حکوم

اقعی در د رار تالف

عدال گستر حضر

آر حضر  ،اهمی

علی (ع) برقهراری حکومه

اسهالمی

مضاعفی برای پژ هشگرار حهواه مهدیری

اسهالمی

دارد .در پژ هش حاضر مفهوم سرمایه اجتماعی در نامه  35نهج البالغه بررسی میشهود سهرمایه
اجتماعی در ساامار امور مالیاتی استار قم سنجش میشود.

بررسی وضعيت سرمایه اجتماعی در سازمان امور مالياتی استان قم (چارچوبی برگرفته از نامه  31نهجالبالغه)
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مبانی نظری
مفهوم سرمایه اجتماعی در غرب

دانشمندار تعریفهای مختلفی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته اند .اسهتوربر

( )2002بیهار

رد مانند نظریه سرمایه انسانی ،درباره سرمایه اجتماعی در متور مدیری  ،جامعههشناسهی منهابع
انسانی تعریفهای متعددی جود دارد ( .)Brooks & Nafukho, 2006بلیلر
ردند در متور مدیری

به سرمایه اجتماعی اا دیدگاه تولید منفع

جامعهشناسار سرمایه اجتماعی را بر حس
میآ رد ،مینگرند

(2008

نگریسته میشود ،در حالی هه

منافعی هه فهرد اا ارتبهاا بها افهراد دیگهر بهه دسه

 .)Smedlund,ا ثر دانشمندار سرمایه اجتمهاعی را اا ششهمانهداا شهبکه

اجتماعی تعریف ردهاند .نظریه شبکه اجتماعی بر این فرض استوار اس
این جه

هف )2005( 2بیهار

ه شبکههای ارتباطی اا

ه به اعضای تود اجااه میدهد بهه منهابع اجتمهاعی در ر شهبکه دسه

یابنهد ،بهرای

اعضای تود اراشآفرین اند .اا دیدگاه شبکه اجتماعی 5سطح سرمایه اجتمهاعی تعیهین ننهده ایهن
اس

ه آیا افراد ،امانی ه با افرادی ه منابع مطلوبی مانند اطالعا

ارتباا برقرار می نند ،میتوانند موقعی

اری مثبتی س

نند یها تیهر

حمای های مهالی دارنهد،
)(Lin & Huang, 2005

لین (  )200بیار رد ه در حالی ه تعریفهای متعددی برای سرمایه اجتماعی جود دارد ،ا ثهر
دانشمندار بر این موضوع توافق دارند ه سرمایه اجتماعی هم به تود افراد هم به مجموعه افراد
سود میرساند ( .)Brooks & Nafukho, 2006سرمایه اجتمهاعی تهالش مهی نهد ارتبهاا اجتمهاعی
بینفردی را با تلق اراش اقتصادی مرتبط ند .در سادهترین تعریف ،سرمایه اجتماعی بر این ایده
استوار اس
یک مهار

ه ر ابط اجتماعی اراش دارند .طبق نظر بر
در نظر گرف

)2008

سرمایه اجتماعی را میتوار به عنهوار

 .(Smedlund,سرمایه اجتماعی به عنوار ساتتار شهبکه ارتبهاطی
1. Storberg
2. Blyler & Coff
3. Network
4. Burt
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بین افراد تعریف شده اس  .به عبار
افراد اس

دیگر ،سرمایه اجتماعی عبار

اا الگوی ارتباا متقابل بهین

( .)Lin & Huang, 2005طبق نظر پوتنیم ( ) 993سرمایه اجتماعی به اراشهای جمعی

گرایشهایی ه اا شبکههای اجتماعی نشث

میگیهرد ،اشهاره دارد (.)Goyal & Akhilesh, 2007

سرمایه اجتماعی به عنوار منبعی ه در شبکههای اجتماعی (مثل ساامار) ایجهاد بههکهار گرفتهه
میشود ،تعریف شود .(Brooks & Nafukho, 2006).سرمایه اجتماعی االی جمعهی اسه
افراد بهتنهایی معنا ندارد ،بلکهه در ارتبهاا بهین افهراد معنها مهییابهد
اجتماعی به عنوار دارایی ،منبع فرفیتی اس

)2008

در ر

 .(Smedlund,سهرمایه
دانش ،بین

ه اا اعتماد ،رابطه متقابل ،حسن نی

شبکههای اجتماعی حاصل میشود ).(Glalbraith et al., 2007
وهن پورساک )200 ( 2سرمایه اجتماعی را با مؤلفهههای اعتمهاد ،درک متقابهل ،رفتارهها
اراشهای مشترک تعریف ردند ) (Brooks & Nafukho, 2006در رشته مطالعا

ساامانی سهرمایه

اجتماعی میتواند در حکم ساتتار غیررسمی (ساتتار اجتماعی ه در پس سلسهلهمراته
شهر

رسهمی

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

اجتماعی ،ر ابط اجتماعی میتواند تلق اراش ند .برتالف سرمایه انسانی دارایهیههای سهنتی
ه نتیجه ر ابط اجتماعی معنیداری اس

ساامار ،سرمایه اجتماعی اا این جه
سرمایهگذاری می نند ،منحصربهفرد اس

ه افراد برای آر

).(Brooks & Nafukho, 2006

اهميت سرمایه اجتماعی

بهطور سنتی  5نوع سرمایه طبیعی ،فیزیکی انسانی به توسعه اقتصادی منجر میشهود (
2006

 .)Fung,سرمایه فیزیکی اشاره به داراییهای فیزیکی ملمو

شر

& Zhang

دارد .سرمایه انسهانی

هر ساامار به میزار دانش مهار های ار نهار آر سهاامار اشهاره دارد (مظلهومی فهتح الههی،
 .) 531امر اه مشخص شده اس

ه این سرمایهها تا حدی به رشد اقتصادی منجهر مهیشهوند
1. Putnam
2. Cohen & Pursak
3. Coleman
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حلقه مهم مفقوده ،سرمایه اجتماعی اس  .مطالعاتی ه در سالهای اتیر انجام گرفته اس  ،اهمی
سرمایه اجتمهاعی را در توسهعه اقتصهادی نشهار داده اسه  .ا تسهاب سهرمایه اجتمهاعی نیاامنهد
(.)Zhang & Fung, 2006

سرمایهگذاری سنجیده در منابع فرهنگی منابع اقتصادی اس

سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی مل ها ،منهاطق ،جوامهع شهر

هها تهثییر مهیگهذارد

) .(Smedlund, 2008در سطح ملی ،سرمایه اجتماعی یکهی اا عوامهل ایرگهذار بهر توسهعه رشهد
اقتصادی اس  .پوتنیم ( ) 995بیار رد سرمایه اجتماعی بر عملکرد د ل
تثیید ادعای تود ،موفقی

اقتصادی منطقه ایتالیای شمالی در مقایسهه بها ایتالیهای جنهوبی را ذ هر

می ند .سرمایه اجتماعی در سطح شر
را تسهیل می ند .مطالعا

ایر میگذارد .ی برای

ها در ر شر

به نوآ ری منجر میشود تبادل منابع

نشار دادهاند سهرمایه اجتمهاعی بهه هاهش هزینهه مبهادال  ،افهزایش

همکاری ،تسهیل ارآفرینی ،تقوی

ر ابط بین عرضه نندگار یادگیری سهاامار منجهر مهیشهود

(.)Zhang & Fung, 2006
سرمایه اجتماعی برای شر
ار نار یک شر
شر

 ،به عنوار منبع محرک اراش محسوب مهیشهود .بهرای مثهال

میتوانند با ار نار شر

های دیگر در ارتباا باشند ه این ارتباطا

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

دارایی
شهغلی

تلق سرمایه انسانی منجر میشود (.)Zhang & Fung, 2006
پيشينه تحقيق
بر

( ) 991در تحقیقا

تود دریاف

مدیرار با سرمایه اجتماعی باالتر سهریعتر اا مهدیرانی هه

سرمایه اجتماعی پایینتری دارند ،ارتقا مییابند .سیبر
اجتماعی با رضای
نتایج ار ارتباا مثب

همکهارانش (  )200دریافتنهد سهرمایه

شغلی ارتقا ارتباا مستقیمی دارد .تحقیقا
دارد ( .)Lin & Huang, 2005تحقیقا

نشار میدهد سرمایه اجتماعی با

نشار میدههد سهرمایه اجتمهاعی در
1. Seibert
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سطح ملی ،در افراد ،گر هها ،ساامارها به افزایش یادگیری بهاشتراکگهذاری اطالعها
منجر میشود .همچنین ،تحقیقا

نشار داده اس

دانهش

سرمایه اجتماعی باعث اهش امار هزینههای

تبادل اطالعا  ،اهش د باره اری ،اهش هزینههای نظار  ،تشویق همکهاری ایجهاد سهاامار
تالق میشود ( .)Goyal & Akhilesh, 2007مطالعا

نشار میدهد سهرمایه اجتمهاعی بهه هاهش

هزینه مبادال  ،افزایش همکاری ،تسهیل ارآفرینی ،تقویه

ر ابهط عرضهه ننهدگار ،یهادگیری

منجر میشود ( .)Zhang & Fung, 2006همچنین ،نشار داده شده اس
تسهیل حل مسئله منجرمیشود ،بلکه منبعی اراشمند برای مشار

سرمایه اجتماعی نهتنهها بهه
با همکارار اس  .لذا در ا ثهر

مواقع سرمایه اجتماعی به ارتقای شغلی فرد منجر میشود (.)Lin & Huang, 2005
مفهوم سرمایه اجتماعی برای درک پویاییهای ساامانی ،نوآ ری تلق اراش ضر ری اسه .
ساامارهایی ه اعضای آر سرمایه اجتماعی باالیی دارند ،در موقعیتی مناس
نشار داده اس

فرص ها میباشند .تحقیقا

سرمایه اجتماعی بر فرآیند نوآ ری ،تالقیه  ،تلهق

دانش سرمایههای ذهنی ،بهاشتراکگذاری دانش ،یادگیری تیمی ،موفقیه
ایجاد شایستگی تثییرگذار اس

جهه

سهودبردر اا

در محصهول جدیهد

(.)Goyal & Akhilesh , 2007

سرمایه اجتماعی نتیجه ار رد عاطفی شناتتی احدهای اجتماعی اسه  ،عوامهل عهاطفی
شناتتی ،سرمایه اجتماعی فرآیندهای نوآ ری را بهه ههم مهرتبط مهی نهد

( Goyal & Akhilesh,

 .)2007مطالعهای ه با عنوار «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتبهاا بهین متغیهرههای سهرمایه
انسانی تحرک شغلی» در سال  2003در تایوار انجام گرف  ،نشهار داد سهرمایه اجتمهاعی نقهش
متغیر اسطهای را در ارتباا بین سرمایه انسانی تواناییهای انسانی دارد (.)Lin & Huang, 2005
در مطالعهای ه برای بررسی ارتباا سهرمایه اجتمهاعی عملکهرد شهر
 5100شر

در  5ایال

شین انجام گرف  ،نتایج نشار داد عضوی

معنیداری بر عملکرد مؤسسا
شر

های مختلف ایهر

بخش تصوصی شین ندارد .همچنین ،سرمایهگذاری وتهاهمهد

در سرمایه اجتماعی بر عملکرد شهر
اس

در شر

در سهال  2005در

(.)Zhang & Fung, 2006

تهثییر معنهیداری دارد عامهل تعیهین ننهده در عملکهرد

بررسی وضعيت سرمایه اجتماعی در سازمان امور مالياتی استان قم (چارچوبی برگرفته از نامه  31نهجالبالغه)

نشاردهنده مشار

اا آنجا ه محبوبی

همکاری فرد با همکهارار اسه  ،محبوبیه

شبکه اجتماعی منعکس ننده میزار سهرمایه اجتمهاعی اسه  .بالهد ین
تحقیقا
اطالعا

تود نشار دادند فردی ه در شبکه اجتماعی محوری
راهحلهای عملی برای مشکال
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در ر

همکهارانش ( ) 991در

دارد ،اغله

توانهایی جمهعآ ری

اری را دارند ).(Lin & Huang, 2005

اهداف تحقيق
اهداف اصلی این تحقیق به شرح ایر اس :
 بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی در نامه  35نهج البالغه. -بررسی ضعی

ابعاد سرمایه اجتماعی در ساامار امور مالیاتی استار قم.

سؤالهای تحقيق
سؤالهای اصلی تحقيق

سؤالهای اصلی تحقیق به شرح ایر اس :
مفهوم سرمایه اجتماعی در نامه  35نهج البالغه امام علی (ع) شگونه اس
ضعی

ابعاد سرمایه اجتماعی در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه اس

سؤالهای فرعی تحقيق

سؤالهای فرعی تحقیق به شرح ایر اس :
ضعی

اعتماد در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه 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 اس
1. Baldwin
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ضعی

همدلی ،درک احترام متقابل در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه اس

ضعی

مشار

ضعی

هوی

در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه اس
جمعی در ساامار امور مالیاتی استار قم شگونه اس

مفهوم سرمایه اجتماعی در نامه  31نهجالبالغه
نامه  35امام علی (ع) ،نامهای اس

ه حضر

(ع) هنگامی ه مالک اشتر نخعی را به امار

مصر

توابع آر برگزید ،به ایشار نوش  .در آر امار ار بر محمدبنابیبکر آشفته شده بود حضر
علی (ع) در این نامه موارد بی بدیلی اا قوانین مملک داری

اداره امور به شیوه اسالمی را به

مالک اشتر نخعی متذ ر میشود .در این نامه موارد ایادی اا نحوه برتورد درس
طوری ه به همراهی همدلی مردم با حکام جه

حکام اسالمی

اداره امور جامعه منجر شود ،بیار شده اس

همین موضوع ،دلیل انتخاب نامه  35امام علی (ع) برای رسیدر به شهارشوب مفهومی سرمایه
اجتماعی اا دیدگاه اسالمی اس

ایرا در امانی ه مالک اشتر به مصر عزیم

مسئله ایجاد پیوندی د باره بین مردم

حا م اسالمی بوده اس

ردهاند ،مهمترین

ه معنی امر ای آر ارتقای

سرمایه اجتماعی مردم اس  .برای پاسخ به سؤال ا ل تحقیق با تحلیل نامه  35امام علی (ع)1 ،
مؤلفه ه به نوعی به ارتقای اعتماد ،مشار

 ،انسجام

جز آر در مردم منجر میشود ،استخراج

شد ه در جد ل ذ ر شده اس  .در این جد ل ،عال ه بر بیار الم موال ،مؤلفه استخراجشده
بیار شده اس

ارتباا معنایی مؤلفه یادشده با مؤلفههای مدل رایج سرمایه اجتماعی بیار شده

اس :
ادامه جدول  .1مؤلفههاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالمؤمنين در نامه  35به مالك اشتر نخعي

رديف

بخشي از كالم موال
مهربانى به رعی

د س داشتن آرها لطف در حق ایشار را شعار دل
تود ساا.

2

مهربانى به رعی

د س داشتن آرها لطف در حق ایشار را شعار دل
تود ساا.

مؤلفه استخراجي
مهربانی به مردم
د س داشتن مردم

ارتباط با مؤلفه
سرمايه اجتماعي
حمای
حمای

اجتماعی
اجتماعی
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ادامه جدول  .1مؤلفههاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالمؤمنين در نامه  35به مالك اشتر نخعي

رديف
5

بخشي از كالم موال
مهربانى به رعی

مؤلفه استخراجي

د س داشتن آرها لطف در حق ایشار را شعار دل
تود ساا.

پس ،اا عفو بخشایش تویش نصیبشار ده
آنکه تو را بر آر سرامین الی
3

ه تو را الی

اس

داده ،برتر اا توس

ارتباط با مؤلفه
سرمايه اجتماعي

لطف به مردم

حمای

اجتماعی

عفو بخشش

حمای

اجتماعی

تدا ند برتر اا سى
امانتداری

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

اعتماد

آرها آاموده اس .
1
1

هرگز به تشمى ،ه اا آن

هرگاه ،اا سلطه قدرتى ه در آر هستى در تو نخوتى یا غر رى پدید آمد،
عظم

3
9

امکار رهایى هس  ،مشتاب.

دمسااتر تشنودى رعی

را در پى داشته باشد.

باید ه محبوبترین ارها در نزد تو ،ارهایى باشد ه با میانهر ى سااگارتر
0

دمسااتر تشنودى رعی

تودپسندی

نماى.

باید ه محبوبترین ارها نزد تو ،ارهایى باشد ه با میانهر ى سااگارتر بود

بود با عدال

پرهیز اا غر ر

ملک تدا ند را به یاد آر.
انصاف را رعای

با عدال

پرهیز اا تشم بیمورد

را در پى داشته باشد ایرا تشم

رعای
عدال

اما ستور دین انبوهى مسلمانار ساا بر

در برابر دشمنار ،عامه مردم

2

در مردم عی هایى اس
عدا

5

گفته سخنشین را تصدیق مکن .ایرا سخنشین ،تیانتکار اس  ،هر شند،

نیااهای آنار

3

1

بدترین ایرار تو ،ایرى اس

شریک گناهار ایشار
برگزیدهترین ایرار تو سانى باشند ه سخن حق بر ابار آرند ...

اعتماد
اعتماد ،مشار
حمای

عاطفی

رااداری
رد ردر تملق شاپلوسی
سخنشینی

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

ه ایر بد ارار پیش اا تو بوده اس

رضای

پوشیدر عیوب مردم

تود را شور نیکخواهار انماید.
حرص طمع را در ششم تو مىآرایند.

میانهر ی

اعتماد

توجه به توده مردم

اس .
را بگسل تود را اا آنچه اا تو پوشیده داشتهاند ،به تغافل ار

انصاف

عامه

هستند ،پس ،باید توجه تو به آنار بیشتر میل تو به ایشار افز رتر باشد.
الى اا هر س دیگر به پوشیدر آرها سزا ارتر

اعتماد
اعتماد

تالش در جه

تودههاى مردم،

اعتماد

ندادر بخیالر

حریصار در تصمیمگیری

مشار

مشار

به ارنگرفتن مقاما
حکوم

فاسد قبلی در

اعتماد

اداره امور
به ارگیری حقگویار
پرهیزگارار راستگویار

اعتماد

،
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ادامه جدول  .1مؤلفههاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالمؤمنين در نامه  35به مالك اشتر نخعي

رديف

بخشي از كالم موال

1

ادار نکردنشار به انجام دادر ارهایى ه بدار ملزم نیستند

مؤلفه استخراجي

ارتباط با مؤلفه
سرمايه اجتماعي

برای مشاغل د لتی

3
9

بهترین شیزى ه حسن فن الى را نسب
ردر الى اس
سن

استن اس

نیکویى را ه بزرگار این ام

به آر عمل ردهاند رعی

بر آر سن

ه ملزم نیستند.
نیکی ردر همدلی
همدردی با مردم
عدم سن شکنی نفی
گذشتگار صالح
مشار

با دانشمندار حکیمار فرا ار گفتگو ن.

ارش را به صالح آ رد.

آر قدر ه حال ا نیکو دارد
ا

دانشمندار در

تصمیمگیریها

براى هر یک اا این اصناف ،گشایشى اس  .هر یک را بر الى حقى اس  ،رعای
آنگاه اا لشکریار تود آر را ه در نظر

22

اا بار رنج آنار اس .

عدم اجبار مردم به ارهایی احسا

به نظام آمده حالش نیکو شده اس  ،مشکن.

20
2

در حق رعی

به رعیتش سب

مىشود ،نیکى

ایرگذاری

حقوق همه افراد
جامعه

ارایی
اجتماعی

حمای

پذیرش

فرفی

ها

تفا
مشار

امنی

احسا

نیکخواهترین آرها به تدا پیامبر

امام توس  ،به ار برگمار .اینار باید پا دامنترین شکیباترین افراد

اعتماد

شایستهگزینی

سپاه باشند.
نباید بدین بهانه ،ه به ارهاى بزر
 25مانى ،ایرا الطاف وشک را جایى اس
ارهاى بزر
2
23
21

را هم جایى اس

مىپردااى ،اا ارهاى وشکشار غافل

ه اا آر بهرهمند مىشوند توجه به وشک بزر
ه اا آر بىنیاا نخواهند بود.

مهربانى تو به آرها دلهایشار را به تو مهربار ند.
بهترین مایه شادمانى الیار برپاىداشتن عدال

در بالد باشد

تحمل ردهاند ،همواره بر ابار آر.
همواره در نظر دار ه هر یک در شه ارى تحمل رنجى ردهاند ،تا رنجى

21

به حساب دیگرى نگذارى

متر اا رنج

محنتى ه تحمل رده ،پاداشش مده.
براى دا رى در میار مردم ،یکى اا افراد رعی

مردم
عطوف

پس امیدهایشار را نیک برآ ر پیوسته به نیکیشار بستاى رنجهایى را ه

را ه یکى تحمل رده اس

توجه به همه نیااهای
ارگزارار حمای
با مردم

عدال محوری
تقدیر تشکر اا افراد
نظام ارایابی عملکرد
درس

 23برمىآید .مردى ه مدعیار با ستیزه لجاج ،رأى تود را بر ا تحمیل نتوانند
رد اگر مرتک

حمای

اجتماعی
اعتماد
اعتماد

اعتماد

را بگزین ه در نزد تو برتر اا

دیگرار بود .اا آر سار ،ه ارها بر ا دشوار نمىآید اا عهده ار قضا
تطایى شد ،بر آر اصرار نوراد شور حقیق

در گرایش به آر درن

اجتماعی

را شنات

نکند نفسش به آامندى متمایل نشود به اندک

ایجاد نظام قضایی سالم

اعتماد احسا
امنی
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ادامه جدول  .1مؤلفههاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالمؤمنين در نامه  35به مالك اشتر نخعي

رديف

بخشي از كالم موال
فهم ،بىآنکه به عمق حقیق

29

ارتباط با مؤلفه

مؤلفه استخراجي

سرمايه اجتماعي

رسد ،بسنده نکند.

ارگزارار شایسته را در میار گر هى بجوى ه اهل تجربه حیا هستند اا

شایستهگزینی

تاندارهاى صالح ،آرها ه در اسالم سابقهاى دیرین دارند.

اعتماد

تامین سطح مناسبی اا
50

در ارااقشار بیفزاى ،ایرا فرا انى ارااق ،آنار را بر اصالح تود نیر دهد اا نیااهای ارگزارار د لتی
در جه

دس اندااى به مالى ه در تصرف دارند ،باا مىدارد.

اعتماد حمای
اجتماعی

اهش فساد
اداری

اگر فرمان
5

را مخالف

ارهایشار تفقد ن

تللى پدید آ رند .پس در

نند یا در امانت

ا ش نماى جاسوسانى اا مردم راستگوى

فادار

اعتماد

برتورد با فساد اداری

به تود بر آنار بگمار.
52

در ار تراج نیکو نظر ن ،به گونهاى ه به صالح تراجگزارار باشد.
لى باید بیش اا تحصیل تراج در اندیشه امین باشى ،ایرا تراج حاصل

 55نشود ،مگر به آبادانى امین هر ه تراج طلبد امین را آباد نکند ،شهرها
مردم را هالک رده اس
5
53
51

به دبیران

ارش استقام

نیابد ،مگر اند ى

نظر ن بهترین آنار را بر ارهاى تود بگمار.

اینک سفارش مرا در حق باارگانار پیشه رار بپذیر درباره آرها به
ارگزاران
اگر سى باا هم دس
عبر

نیکو سفارش ن.

به احتکار اال اد ،یفرش ده عقوبتش ن تا سب
دیگرار گردد لى ار به اسراف نکشد.

نیاامندار بینوایار امینگیرار .در این طبقه ،مردمى هستند سائل مردمى
هستند ،ه در عین نیاا ر ى سؤال ندارند .تدا ند حقى براى ایشار مقرر
داشته اا تو تواسته اس

53

ه آر را رعای

تصمیمگیریهای حکومتی
توجه به عمرار آبادانی
توسعه پیشرف

شور

شایستهگزینی در مشاغل
د لتی
توجه به فضای س

ار

نى.

مباراه با مفاسد اقتصادی

اعتماد

محر می ادایی مباراه با
فقر توجه یژه به اقشار حمای

اجتماعی

آسی پذیر

براى سانى ه به تو نیاا دارند ،امانى معین ن ه در آر فارغ اا هر ارى به ارتباا مستقیم بی اسطه
آنار پردااى.

اعتماد

امور اقتصادی جامعه

تدا را ،تدا را ،در باب طبقه فر دین :سانى ه بیچارگاراند اا مسا ین
51

رعای

منفع

عامه در

اعتماد

با مردم

مشار

 ،اعتماد،

احسا

ایر گذاری
ارایی
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ادامه جدول  .1مؤلفههاي سرمايه اجتماعي با كالم اميرالمؤمنين در نامه  35به مالك اشتر نخعي

رديف

مؤلفه استخراجي

بخشي از كالم موال
پس تحمل نماى ،درشتگویى یا عجز آرها را در سخن گفتن .تن

59

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

تحمل آرای مخالف

ر ى تو بگشاید.
0

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

ارهایى اس
اس

به ارگزارار در جایى ه دبیران

به هر حال ،ر ى پوشیدن
رعی

درمانده شوند.

اا مردم به دراا نکشد ،ایرا ر ى پوشیدر الیار اا

تود ،گونهاى نامهربانى اس

به آرها ،سب

مىشود ه اا امور ملک

آگاهى اند ى داشته باشند.
2
5

بدار ه الى را تویشا ندار نزدیکار اس
برترىجویى گردنکشى اس
اگر رعی

در معامل

در ایشار توى
انصاف نکنند.

با مردم رعای

بر تو به ستمگرى گمار برد ،عذر تود را به آشکارا با آنار در میانه
نه با این ار اا بدگمانیشار بکاه.

پاسخگویی مسئوالر د لتی
گزارش اقداما
شفافساای برای مردم

ارتباط با مؤلفه
سرمايه اجتماعي
فرفی

پذیرش

تفا تها
اعتماد

اعتماد

مباراه با فساد اداری

اعتماد

شفافساای

اعتماد

در برابر پیمانى ه بستهاى امانى ه دادهاى تود را سپر ساا ،ایرا هیچ یک
اا اجبا

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

فای به عهد

اعتماد

همداستار همرأى هستند ،بزرگتر اا فاى به عهد پیمار نیس .
بپرهیز اا تورها تونریزیهاى بناحق .ایرا هیچ شیز ،بیش اا تونریزى
3

بناحق ،موج

یفر تدا ند نشود بااتواستش را سب

نشود نعمتش را

عدال محوری

اعتماد

به ا ال نکشد.
1
1

بپرهیز اا اینکه به تود اتتصاص دهى ،شیزى را ه همگار را در آر حقى
اس .
اا صایا عهود رسولاهلل (صلىاهلل علیه آله) با من ترغی
دادر ا ا

مهربانى با غالمانتار.

حفظ اموال عمومی
بی المال

به نماا بود

اشاعه اراشهای اتالقی

اعتماد
اعتماد

روش تحقيق ،جامعه و نمونه آماری
این تحقیق اا نظر هدف ،اا نوع اربردی اا نظر ر ش ،تحقیقی توصیفی اا شهاته همبسهتگی
اس  .جامعه آماری شامل ار نار ساامار امور مالیاتی استار قم اس  .تعداد افراد جامعه  210نفهر
اس

ه نمونهای به حجم  31نفر با به ارگیری فرمول ایر در سطح تطای  3درصد انتخاب شد.
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2 2
2

2 2

2

S =0/0233

ضعی

جمعی شناتتی جامعه مورد نظر در جد ل  2بیار شده اس .
جدول  .2وضعيت جمعيتشناختي نمونه آماري

سطوح متغير
جنسی
ضعی

تثهل

تحصیال

سابقه تدم

فراواني

ار

/

%2

مرد

/

%1

متثهل

%31

مجرد

% 0 /3

دیپلم پایینتر

%29/

فوق دیپلم

%31

لیسانس

% 2 /3

فوق لیسانس

% 1 /9

متر اا  3سال

%23/1

 3تا  0سال

% 1 /1

 0تا  3سال

% 1 /5

 3تا  20سال

%9/5

بدون پاسخ
% /2
%5/3

% /2

% /2

در این پژ هش پرسشنامه محققساتته ایریراد ( ) 531به ار گرفته شده اس  .ر ایهی ایهن
پرسشنامه توسط ایریراد با نظر تعدادی اا اساتید پردیس فارابی دانشگاه تهرار اا ارشناسهار
مدیرار ساامار جهاد شا رای قم تثیید شد.
ضری

پایایی این پرسشنامه در نمونهه  50تهایی در جامعهه آمهاری  0/95بهه دسه

نشاردهنده پایایی مناس

پرسشنامه اس .

آمهد هه
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معرفی متغيرهای تحقيق
مؤلفههای سرمایه اجتماعی

 .1اعتماد
سرمایه اجتماعی به عنوار دارایی ،منبع فرفیتی اس

ه اا اعتماد ،رابطه متقابهل ،حسهن نیه

دانش بین شهبکهههای اجتمهاعی حاصهل مهیشهود ( .)Glalbraith et al., 2007هوهن پورسهاک
(  )200سرمایه اجتماعی را با مؤلفههای اعتماد ،درک متقابل ،رفتارها هنجارهای مشترک تعریف
ردند ( .)Brooks & Nafukho, 2006اینگلههار
اعتماد اس

ه در آر شبکهها ،ارتباطا

رحمانی .) 533 ،تحقیقا

( ) 991مهیگویهد :سهرمایه اجتمهاعی فرهنه

سیع ساامارها دا طلبانهه شهکل مهیگیهرد (امیهری

نشار میدهد در جایی ه ر ابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی اسه ،

افراد تمایل ایادی برای تبادل اجتماعی تعامل همکارانهه دارنهد .میسهزتار 2مهیگویهد« :اعتمهاد،
تثمین ننده ارتباطا
اس

گفتمار اس ( ».مشبکی قلهیچلهی .) 531 ،د تهر الهوانی ( ) 530معتقهد

ه مدیرار د لتی اا طریق احسها

مسهئولی

اجتمهاعی ،یگهانگی

حهد

پایبندی به اصول اتالقی میتوانند بر ضایعه اهش اعتماد افراد جامعه غلبه رده اس
سرمایه اجتماعی فضای اعتماد یاری نند (امیرتانی پورعز 531 ،

بها جامعهه،
به ایجهاد

).

 .2هنجارهای مشترک
یکی اا مولدترین اجزای سرمایه اجتماعی هنجارهای مشهترک اسه

( ایهریراد ، 531 ،ص.)52

وهن پورسهاک (  )200سهرمایه اجتمهاعی را بها مؤلفههههای اعتمهاد ،درک متقابهل ،رفتارهها
هنجارهای مشترک تعریف ردند ( .)Brooks & Nafukho, 2006طبق نظر پهوتنیم ( ) 993سهرمایه
اجتماعی به هنجارهای جمعی گرایشهایی ه اا شبکههای اجتماعی نشث

میگیرد ،اشهاره دارد

(.)Goyal & Akhilesh, 2007
1. Ingelhart
2. Misztal
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 .3تعاون و همکاری متقابل
فرانسیس فو ویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه معینی اا هنجارها یا اراشهای غیررسمی تعریهف
می ند ه اعضای گر هی ه همکاری تعا ر میانشار مجاا اس  ،در آر سههیمانهد ( ایهریراد،
 ، 531ص.)53
 .4انسجام و همبستگي جمعي
منظور اا سرمایه اجتماعی انسجام در نی فرهنگی اجتماعی جامعه ،هنجارها

به اعم گر ار

اراشهای حا م بر تعامال

بین مردم نهادهایی اس

سرمایه اجتماعی به منزله شینی اس

ه این هنجارها در آر تعبیهه شهده اسه .

ه انسجام جوامع را تضمین می ند بهد ر آر ههیچ رشهد

اقتصادی یا بهزیستی انسانس میسر نمیشود ( ایریراد ، 531 ،ص.)39
 .5همدلي ،درک و احترام متقابل
موضوع همدلی در سرمایه اجتماعی را میتوار بر اسا

مطالعا

دیویار در باب مسهائل اتالقهی

اا سرمایه اجتماعی مربوا رد ( ایهریراد ، 531 ،ص .)31هوهن پورسهاک (  )200سهرمایه
اجتماعی را با مؤلفههای اعتماد ،درک متقابل ،رفتارها هنجارهای مشترک تعریف

ردند ( Brooks

.)& Nafukho, 2006
همدلی عبار
موارد ایر اس
شنات

اس

اا آگاهی اا احساسا  ،نیااها عالئهق دیگهرار درک آرهها ،شهامل

(اارعیمتین ، 533 ،ص:)23
دیگرار :درک احساسا  ،ا لوی ها اهداف دیگرار؛

توسعه دیگرار :درک نیااهای توسعه دیگرار حمای

اا تواناییهایشار؛

تدم محوری :پیشبینی ،تشخیص تثمین نیااهای مشتریار (دیگرار)؛
توانایی نفوذ :بهرهمندی اا تا تیکهای مؤیر برای ترغی

دیگرار؛

آگاهی سیاسی :توانایی توسعه عواطف شناسایی ر ابط قدر .
 .6مشاركت
بوردیو ،جامعهشنا

متثتر فرانسوی ،بیار می ند سرمایه اجتماعی ،ارتباطا

مشار

اعضهای
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جامعه برای نیهل بهه اههداف آرهاسه

(نهافمااده .) 531 ،مشهار

اجتمهاعی بهه آر دسهته اا

فعالی های ارادی اشاره دارد ه اا طریق آر ،اعضای جامعه در امور محله ،شهر ر سهتا بههطهور
مستقیم یا غیرمستقیم ،در شکلدادر حیا

اجتماعی مشار

مزایای مشور  ،به نظر میرسد مشار

پاسخی منطقی به شرایط شالشهای امر ا اس .

یکی اا شیوههای مؤیر برای مشار
مدیری

دارند (افشهار .) 533 ،بها توجهه بهه
مشهار تی اسه .

افراد در ساامارها به ارگیری مدیری

مشار تی یکی اا شیوههای نوین انگیزشی در اداره مؤیر ساامارههای تولیهدی تهدماتی

در بخشهای تصوصی عمومی اس  .مدیری

مشار تی بر این منطق استوار اس
آرها ایر میگذارد ،مشار

تصمیمساایها تصمیمگیریهایی ه بر سرنوش

هه افهراد در
نند ،در ارههای

تود آاادی عمل بیشتری داشته باشند ،اندگانی اری تهود را نتهرل ننهد (مهک لگهار نهل،
 ، 511ص1

).

 .7هويت جمعي
سرمایه اجتماعی شهامل مجموعهه هنجارهها اراشههای موجهود در نظهامههای فکهری ،علمهی،
اجتماعی اقتصادی اس

ه یژگیهای اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی احسا

هوی

جمعهی

را دارد (افشار .) 533 ،سرمایه اجتماعی را میتهوار حاصهل پدیهدهههای ایهر در نظهام اجتمهاعی
دانس :
اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی متقابهل ،احسها
تصویری مشترک اا آینده
هوی  ،فرآیندی اس

هویه

ار گر هی (علوی530 ،
ه در آر افراد احسا

جهود

جمعهی گر ههی ،احسها

).

می نند با فرد یا گر هی اا افراد دیگر عضو یک

گر ه احد هستند (مشبکی قلیچلی .) 531 ،هوی

جمعی تعاملی ر انی -اجتمهاعی اسه

هه

فرد بین تصویر اا تودش ،استنباا انتظار دیگرار اا تودش تطابق هماهنگی ایجاد مهی نهد
( ایههریراد ، 531 ،ص .)12لویسههکی بههانکر در تحقیههق تههود نشههار دادنههد هوی ه

گر هههی

1. Lewicki & Bunker

بررسی وضعيت سرمایه اجتماعی در سازمان امور مالياتی استان قم (چارچوبی برگرفته از نامه  31نهجالبالغه)

ششمگیر ،نهتنها فرص های تبادل اطالعا
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را افزایش میدهد ،بلکه فرا انهی اقعهی همکهاری را

بین افراد افزایش میدهد (مشبکی قلیچلی.) 531،
 .8تجزيهوتحليل دادهها
بههرای تجزیههه تحلیههل دادهههها ،آمههار اسههتنباطی شههامل آامههور ولمههوگر ف -اسههمیرنف ،آامههور
تیاستیودن

آامور فریدمن به ار گرفته شد.

برای بررسی نرمالبودر متغیرهای تحقیق ،آامور ولموگر ف-اسمیرنف به ار گرفته شهد .بهر
اسا

معناداری سرمایه اجتماعی مؤلفههای آر وشکتر اا  3صدم بهدسه

نتایج ،ضری

لذا متغیرهای تحقیق توایع نرمال دارند .بنابراین ،برای بررسی ضعی
در ساامار امور مالیاتی استار قم آامور تی استیودن

آمهد،

مؤلفههای سرمایه اجتماعی

به ار گرفته شد .بهرای اجهرای ایهن آامهور

فرضهای آماری ایر ایجاد شد.
H0: µ=5
H1: µ≠5
جدول  .5وضعيت توصيفي مؤلفههاي سرمايه اجتماعي در سازمان امور مالياتي استان قم

معيارها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار استاندارد خطای ميانگين

اعتماد

30

5/525

0/135

0/03

هنجارهای مشترک

35

5/5 1

0/1 5

0/011

تعا ر همکاری متقابل

3

/021

0/1 1

0/01

انسجام همبستگی جمعی

32

5/211

0/312

0/091

همدلی ،درک احترام متقابل

33

5/335

0/132

0/01

35

5/919

0/109

0/011

3

5/11

0/112

0/012

مشار
هوی

جمعی
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جدول  .4نتايج آزمون تي استيودنت

آزمون ميانگين يک جامعه
مقدار ارزشي= 3

اعتماد
هنجارهای مشترک
تعا ر همکاری متقابل

آماره تی

درجه آاادی

5/352

19

0/000

/192

32

0/000

0/5 311

35

0/000

/02119

0/331

3

0/001

0/21015

0/019

/353

3

0/000

0/3329

0/1039

/0000

/1

32

0/000

0/91392

0/3 10

9

0/113

35

0/000

0/11035

0/121

0/9 3

9/333

11

0/000

0/1 10

0/3 1

0/11 1

5

/3

انسجام همبستگی جمعی
همدلی ،درک احترام متقابل
مشار
هوی

2/3

1

جمعی

سرمایه اجتماعی

معناداری

انحراف

سطح اطمینار  93درصد

د طرفه

معیار

حدپایین

حد باال

0/52230

0/ 330

0/ 900

0/ 3 3

0/ 93
112

/

0/ 12

/

اگر عدد معناداری آامور اا سطح معناداری در نظر گرفته شهده ( )0/03بزرگتهر باشهد ،فهرض
صفر تثیید میشود مقدار متغیر برابر با  ،5یعنی ضعی

متغیر در حد متوسهط اسه  .اگهر عهدد

معناداری آامور اا سطح معناداری در نظر گرفته شده ( )0/03متر باشد ،فرض صفر رد مهیشهود.
برای تصمیمگیری درباره بزرگتر یا وشکتر بودر اا مقدار میانگین  5باید بهه عالمه
پایین توجه نیم .اگر هر د حد عالم
ضعی
اس

متغیر نامناس
ضعی

منفی داشته باشند ،مقدار میهانگین هوشکتر اا  5اسه

اس  .اگر هر د حد عالم

متغیر مربوطه مناس

حهد بهاال

مثب

داشته باشد ،مقدار میانگین بزرگتر اا 5

تواهد بود .همارطور ه در جد ل بیار شده اس  ،همهه

مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتمهاد ،هنجارههای مشهترک ،تعها ر همکهاری متقابهل ،انسهجام
همبستگی جمعی ،همدلی ،مشار

هوی

جمعی) ضعی

مطلوب دارند.

بررسی وضعيت سرمایه اجتماعی در سازمان امور مالياتی استان قم (چارچوبی برگرفته از نامه  31نهجالبالغه)
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جدول  .4بررسي وضعيت مؤلفههاي سرمايه اجتماعي در سازمان امور مالياتي استان قم

متغيرها

وضعيت متغير

سرمایه اجتماعی

مطلوب

اعتماد

مطلوب

هنجارهای مشترک

مطلوب

تعا ر همکاری متقابل

مطلوب

انسجام همبستگی جمعی

مطلوب

همدلی ،درک احترام متقابل

مطلوب

مشار
هوی

مطلوب
مطلوب

جمعی

نتيجهگيری و پيشنهادها
در این مقاله ضمن مطالعهه متهور نظهری پهژ هش بررسهی پیشهینه تحقیهق دربهاره سهرمایه
اجتماعی ،مفهوم مؤلفههای سرمایه اجتماعی در نامههای نگاشتهشده امام ا ل شیعیار بهه مهدیرار
تود در بالد اسالمی برتی افراد تاص بررسی شد .همچنین ،در ادامهه ،ضهعی

منتص

ابعهاد

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

همه مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتماد ،هنجارهای مشترک ،تعها ر

همکاری متقابل ،انسجام همبستگی جمعی ،همدلی ،مشار

هوی

جمعی) ضعی

مطلوب

داشتند.
سرانجام برای ارتقای سرمایه اجتماعی پیشنهادهای ایر مطرح میشود:
 .تالش در جه

شبکهساای تسهیل ارتباطا

ایجاد شبکههای اجتماعی تح

اا طریق بهه هارگیری فنها ری اطالعها

ب.

 .2بهرهگیری اا رسانههای جدید مانند اینترن

ساتتن شبکههای اجتماعی اینترنتی ه ر ابط

بین افراد مختلف را تسهیل ،بدین طریق بین آرها ابانی مشهترک ایجهاد هرد بهه درک
مفاهیم در بین آرها مک می ند ،در نهای  ،به سات

معانی مشترک رسید.
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 .5برقراری ارتباطا

باا شفاف ،انتشار همه اتبار توب بد سهاامار ،مالقها

مستمر ار نار با مدیرار سطوح مختلف ،مشار

تعهامال

ار نار در امور مختلف.

 .تفویض اتتیار به افراد ،برای مثال درباره برنامههریهزی امانبنهدی ارهایشهار ایهن شهیوه
بهترین ر ش اعتمادساای در ساامار اس  .ایرا تود را فردی مسئول تلقی می ننهد هه ایهربخش
اس

به آینده ساامار عالقهمند اس .
 .3تقوی

هوش عاطفی هوش هیجانی در ساامار به منظور درک احساسا

رسیدر به ارتباطا

ساانده

 .1تعریف ارتباطا

همهدیگر بهرای

فاق جمعی(هوش ساامانی).

سودآ ر اراشها منافع مشترک در پرتو مشار

 .1توجه به اراشهای انسانی احترام متقابل.

دا طلبانه.
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منابع و مآخذ
نامه  35نهج البالغه.
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