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بررسی و تبیین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر اساس 

 های کلی نظام اداری سیاست
  رامین صدیقی

 چکیده

این مقاله به بررسی و تبیین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر 

کلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری  هایاساس سیاست

در پی کسب دانش و استفاده از آن ها همواره  سازمان .پردازد می

ها را در  تواند سازمان های مهم سازمانی که می کی از قابلیتی .اند بوده

 سرمایه .سرمایه اجتماعی استد، جهت کسب دانش یاری نمای

 اعتماد مانند ابعادی در برگیرنده که است کالن مفهومی اجتماعی

اجتماعی نیز  مسئولیت. است هنجارها و اجتماعی مشارکت اجتماعی،
اعی برای اعتالی نظم اساسی راهی است با هدف ارتقای گرایش اجتم

های کلی نظام اداری از جانب مقام  با توجه به ابالغ سیاست. جامعه

های مشترک میان تمامی فعاالن  توان به خلق ارزش معظم رهبری می

نجام کارهای پیوندی، زمینه ا و نظام اداری پرداخت و به واسطه ساز

در همین راستا با . کشور را فراهم نموداصالحات عمیق در نظام اداری 

ها و  و مسئولیت اجتماعی برای شرکت اجتماعی اهمیتی که سرمایه

ها باید مسئولیت و تعهد  ها در دنیای رقابتی امروز دارد، سازمان سازمان

ت تقوی رجوع و مشتریان خیلی شفاف باشد و شان به ارباب و پاسخوگویی

با  و انسجام اجتماعی، اعتماد، صداقت، مشارکت اجتماعیو ترویج 

توسعه دولت الکترونیک،  ، ، اعمال نظارت و کنترل گرایی تقویت قانون

تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم، باعث ترویج و 

 .شوندها و جامعه  گسترش سرمایه و مسئولیت اجتماعی در سازمان

های  مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سیاست :یکلید واژگان

 نظام اداری ،کلی
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Abstract 

This paper explores and explains social capital and 
social responsibility based on general General policy 

administrative system by the Supreme Leader's. 
Organizations have always been in pursuit of 

knowledge and its use. One of the most important 
organizational capabilities that can assist 

organizations in gaining knowledge, social capital. 

Social capital is a concept that encompasses large 
dimensions such as social trust, social participation 

is the norm. Social responsibility is also a way to 

promote social trends in order to promote the basic 

order of society. According to deliver the general 
General policy administrative system of the 

Supreme Leader Can create shared values among all 

active military pay office And through a link 
mechanism, the field of profound reform of the 

administrative system development of the country. 

In this regard, the importance of social capital and 
social responsibility for companies and 

organizations in today's competitive world, 

Organizations have a responsibility and commitment 

and their accountability to client and customer is 
very clear And and promotes social cohesion, Trust, 

honesty, social participation and strengthen the rule 

of law, supervision and control, the development of 
e-government, encourage managers and employees 

to serve the people, The Promote and develop social 

capital and social responsibility in organizations and 

society. 
Keywords: social responsibility, social capital, 

General policy, administrative syste 
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 مقدمه

در موفقیت   های اخیر نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی در سال

طی . ها توجه مدیران را به خود جلب کرده است ها و سازمان بنگاه

ای مهجور و  چندین دهه گذشته، مسئولیت اجتماعی از نظریه

ای، به مفهومی پیچیده، چندوجهی و فراگیر تبدیل  اغلب حاشیه

مسئولیت اجتماعی از (. 831 مهلوجی و همکاران، )شده است 

اندرکاران  موضوعاتی است که در کانون توجه اندیشمندان و دست

ت و مدیران به خوبی های مختلف به ویژه مدیریت بوده اس حوزه

اند که باید در کنار رضایت کارکنان و ذینفعان نسبت به  دریافته

توجهی به  رضایت و رفاه جامعه حساس باشند چرا که هرگونه بی

تعهد و مسئولیت اجتماعی مدیران در برابر وظایف و تکالیف خود 

عواقبی چون اختالل در ارتباطات اجتماعی و محدودیت 

میرمحمدی، ) داشت شان را به همراه خواهد سازمانهای  فعالیت

 ها سازمان که است این اجتماعی مسئولیت از منظور(. 831 

 چگونگی لذا و دارند اجتماعی سیستم بر ای عمده تأثیر

 به زیانی آن اثر در که باشد ای گونه به باید آنها های فعالیت

 ملزم مربوط های سازمان زیان، رسیدن صورت در و نرسد، جامعه

 را خود نباید ها سازمان دیگر، عبارت به. باشند آن جبران به

 اصطالح به خود بیرونی محیط از بافته جدا تافتهو  مستقل

 و بیرونی محیط یعنی کل یک از جزئی را خود باید بلکه بدانند،

 راستای در ها آن های فعالیت و اهداف باید و بدانند اجتماع

مشبکی و )  باشد جامعه آسایش و رفاه و اجتماعی های آرمان

 (.833 شجاعی،  خلیلی

 نمادین، سرمایه و فرهنگی اقتصادی، یها سرمایه کنار در امروزه،

 به مفهوم  این .است مطرح 1سرمایه اجتماعی نام به دیگری

با  عنوان منبع به شبکه یک اعضای میان ارتباطات پیوندها،

 موجب متقابل اعتماد و هنجارها خلق با که دارد اشاره ارزش

سرمایه (. 831 امیری،  صالحی)شود  اعضا می اهداف تحقق

های اخیر به عنوان دارایی با  اجتماعی مفهومی است که در دهه

ها و تولید و افزایش سرمایه انسانی  ارزشی برای توانمندی سازمان

اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی . و اقتصادی پذیرفته شده است

شود با  این است که سبب اجتماع افراد شده و باعث می در 

میز کارها را انجام دهند آ یکدیگر به طور موفقیت

                                                             
1- social responsibility 

2-Social capital 

سرمایه اجتماعی موجب  (.831 جهرمی و همکاران،  مصباحی)

بستگی، یکدلی، اتحاد، همکاری و  هایی مانند هم توسعه ارزش

ها زمانی آشکار  این شاخص ارزش . شود مشارکت همگانی می

شود که سازمان در تعامالت خود، ملزم به رعایت الگوهای  می

برای تثبیت تعامالت، به صورت   ظارات گستردهتعهد باشد و با انت

زاده و  یوسف)مواجه باشد  سویه و همراه با برابری و مساواتدو

 به نیل برای راهی اجتماعی، سرمایه(. 831 کیاکجوری، 

. شود می قلمداد به توسعه دستیابی برای محوری اصل و موفقیت

 که است مختلفی های موجودیت در برگیرنده اجتماعی سرمایه

 ها آن همه یعنی هستند، در دو عنصر مشترک ها آن تمامی

معینی از  واکنش و دارند در خود را اجتماعی از ساخت ای جنبه

 سرمایه. کنند می تسهیل ساختار این درون در را کنشگران

از  پس کلمن .است مولد اشکال سرمایه دیگر همانند اجتماعی

 ها، مختلفی ازکنش یها مجموعه اجتماعی، سرمایه از تعریف این

 سرمایه او نظر از .نامد می اجتماعی سرمایه را روابط و پیامدها

 چیزی آن هر اجتماعی سرمایه و به کار است ذاتاً قادر اجتماعی

 که این سرانجام. دهد  می عمل امکان نهادها و مردم به که است

 خنثی اخالقی و هنجاری لحاظ به از نظر کلمن اجتماعی سرمایه

 کردن فراهم با صرفاً و .نامطلوب نه و است مطلوب یعنی نه .است

 (.333 ، 8کلمن)سازد  امکانپذیر می را ها کنش وقوع الزم، منابع

 است ها انسان میان روابط کیفیت و حجم شامل اجتماعی سرمایه

 تأثیر اجتماعی سرمایه. کند تسهیل می را افراد میان همکاری که

 سرمایه مقدار هرچه. دارد جوامع پیشرفت و توسعه در ای عمده

 میان هماهنگی و همکاری باشد، بیشتر جامعه یک در اجتماعی

 صورت بهتر اطالعات گردش است،ها بیشتر  گروه و افراد

 به اقتصادی منابع یابد، می کاهش مبادله های هزینه گیرد، می

 جامعه توسعه و پیشرفت و شود می برده کار به صورت بهتری

 بدون توسعه کشورها های برنامه از بسیاری .شود می انجام سریعتر

 نتیجه به است ممکن اجتماعی سرمایه مالحظات گرفتن نظر در

 باید توسعه، های برنامه اجرای و تدوین بنابراین در .نرسد مطلوب

سند  مطابق. گیرد صورت اجتماعی سرمایه به ای ویژه توجه

 رانای جامعه  که هایی ویژگی از یکی کشور، ساله بیست انداز چشم

 شده عنوان زیر صورت باشد، به داشته باید انداز چشم نای افق  در

 در اجتماعی سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی »: است

 (.831 افسری، )« ملی تولید

                                                             
3- Coleman 



 
 

هالای کلالی آن توسالط رهبالر      کشور با ابالالغ سیاسالت    نظام اداری

معظم انقالب بسالوی تحالولی بنیالادی در سالاختارهای اقتصالادی،      

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای تحقق چشم انداز بیسالت سالاله   

. در حالال حرکالت اسالت    111 ایالران در افالق    جمهوری اسالالمی  

پروری مبتنی بر اخالال    ساالری و شایسته عدالت محوری، شایسته

تالرین معیارهالای    گرایی از مهم ها و دانش سالمی، اثربخشی برنامها

بررسالالی و ارزیالالابی سالالوابق . سالالنجش نظالالام اداری اسالالالمی اسالالت

های دولتی و خصوصالی کشالور    های اداری موجود در سازمان نظام

مؤید آن است که غالبالا فاقالد قالوانین و مقالررات کالاربردی بالرای       

میررحیمی و همکالاران،  )باشند  سازی معیارهای یاد شده می پیاده

این مقاله بررسالی و تبیالین سالرمایه اجتمالاعی بالر       هدف  (.833 

و مسئولیت اجتماعی بر اسالاس بنالدهای    1 ، 3،  اساس بندهای 

های کلی نظام اداری که در زیر به آنها اشالاره   سیاست 18، 11، 1

 .باشدشده است، می

 هالای  سالازی فرهنالس سالازمانی مبتنالی بالر ارزش      نهادیناله  - بند 

هالای انسالانی و    اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهالادن باله سالرمایه   

  .اجتماعی

حفال  کرامالت و عالزت و تالأمین معیشالت بازنشسالتگان و        -3بند 

 .ها گیری از نظرات و تجارب مفید آن بگیران و بهره مستمری

رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح  خدمات -1 بند 

 .رضایتمندی و اعتماد مردم

پالذیری اداری و   گرایالی، اشالاعه فرهنالس مسالئولیت     قانون -11بند 

رجالوع و اجتنالاب از برخالورد     اجتماعی، پاسخگویی و تکریم اربالاب 

 .ها ای و فردی در کلیه فعالیت سلیقه

سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنس  نهادینه - 1بند 

زیستی و حف  بیت  جویی، ساده خودکنترلی، امانت داری، صرفه

 .المال

هالالای وارده بالالر  حفالال  حقالو  مالالردم و جبالالران خسالارت   -18بنالد  

اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصالور در تصالمیمات و اقالدامات    

 .خالف قانون و مقررات نظام اداری

 

 مبانی نظری

 تعاریف و مفاهیم سرمایه اجتماعی
  ای توسط در مقاله  39 ل از سال اصطالح سرمایه اجتماعی قب

جینیای غربی مطرح شد، اما نخستین بار دانشگاه ویرفان از  هانی

                                                             
1- Administrative system 

در اثر کالسیک جین جاکوب یعنی مرگ و زندگی شهرهای 

سرمایه . به کار گرفته شده است(  39 )بزرگ آمریکایی 

اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و 

این سرمایه از ناحیه   .شناسی در سطح جهان است جامعه

عی و وجود اعتماد متقابل بین کارکنان و همبستگی اجتما

ایجاد   مدیریت، در نهایت، یکپارچگی و انسجام در سازمان،

 اجتماعی سرمایة امروزه(. 838 توکلی و همکاران، )شود  می

 ایفا جوامع در و انسانی فیزیکی سرمایة از تر مهم بسیار نقش

 میان گروهی انسجام بخش و جمعی روابط یها شبکه و کند می

 سرمایة اجتماعی، غیاب در رو این از. ستها سازمان و ها ن انسا

 و بدون سرمایة دهند می دست از را خود بخش اثر ها سرمایه سایر

اقتصادی  و فرهنگی تکامل و توسعه های راه پیمودن اجتماعی

 های دیدگاه در (.831 باشی،  چاوش)شود  می دشوار و ناهموار

 نیروی و فیزیکی اقتصادی، یها توسعه سرمایه مدیریت سنتی

 برای حاضر عصر در اما کردند، ایفا می را نقش ترین مهم انسانی

 انسانی و فیزیکی سرمایه اقتصادی، به آنچه از بیشتر توسعه

 این بدون نیازمندیم؛ زیرا اجتماعی سرمایه به باشیم نیازمند

 .نخواهد شد انجام بهینه بطور ها سرمایه دیگر از استفاده سرمایه

 ها سرمایه سایر است کافی اجتماعی سرمایه فاقد که ای جامعه در

 اجتماعی سرمایه موضوع دو این از .شوند می تلف و ماند ابتر می

 محسوب پایدار توسعه به نیل برای اساسی یک اصل عنوان به

 بتوانند که گردند می قلمداد موفق دولت مردانی و ها حکومت. شد

 با ارتباط در مناسب ارائه راهکارهای و الزم های سیاست آغاز با

گردند  نائل اجتماعی بیشتر سرمایه توسعه و تولید به جامعه

 دیدگاه از اجتماعی سرمایه تعریف در(. 838 الوانی و شیروانی، )

 .است شده مطرح متعددی و مباحث تفاسیر شناختی، جامعه

 های رشته به توجه با علوم اجتماعی نظران صاحب و متفکران

 و سیاست شناسی، علم جامعه روانشناسی،) خود تخصصی

تفسیر  و تعریف به نظریشان، های دیدگاه و(  . . . و اقتصاد

 .شود می اشاره ها آن به ذیل در که اند پرداخته اجتماعی سرمایه

 توانایی عنوان به را اجتماعی ، سرمایه(333 ) 1پورتز

 اثر بر ، منابع کردن حف  و آوردن دست به کنشگران برای

 بر بیشتر وی .کند می تعریف اجتماعی های در شبکه عضویت

 تمرکز اجتماعی سرمایه تحلیل در اجتماعی های و شبکه روابط

 سرمایه، (333 ) ولکاک(. 831 ، باستانی و همکاران)دارد 

                                                             
1- Portes 



 
 

 جزء که متقابل عمل و هنجارهای اعتماد اطالعات، را اجتماعی

کند  می تعریف هستند، اجتماعی فرد شبکه ناپذیر جدایی

 ،(333 )  و اونیکس بولن تعبیر به(. 831 امیری،  صالحی)

 هزاران بین از که است مدنی خام جامعه ماده اجتماعی سرمایه

 میان اجتماعی سرمایه .آید می وجود مردم به روزانه متقابل کنش

 بلکه ،ندارند قرار اجتماعی ساختارهای در بین یا خاص شخصی

 دارایی ، اجتماعی سرمایه .دارد مردم وجودبین  فضای در

 به پایین از پدیده یک بلکه دولت نیست؛ یا بازار ، سازمان

 بر افراد اجتماعی های شبکه و پیوندها گیری شکل با که باالست

 وجود به کنش هنجارهای و متقابل ، عملاعتماد اصول مبنای

 طور به را اجتماعی سرمایه مفهوم(. 831 امیری،  صالحی)آید  می

 و اند روابط اجتماعی میراث که کرد تعریف منابعی توان می کلی

 طریق از که منابع این .کنند می تسهیل را جمعی کنش

 هنجارهای ، اعتماد برگیرنده در شوند حاصل می شدن اجتماعی

 موجب که است اجتماعی های پیوند از هایی شبکه و مشارکتی

 به گروه داخل در ثبات با و منسجم صورتی به افراد آمدن گرد

 از(. 831 زاهدی، )گردد  یم مشترک هدفی تأمین منظور

 و همکاران دوستان، از عبارت اجتماعی سرمایه 1برت دیدگاه

 از استفاده برای الزم های فرصت که است عمومی ارتباطات

هاشمی و نوروزی، ) آورد می فراهم را مالی و انسانی سرمایه

 تعریف ساختارگونه شبکه یک را اجتماعی سرمایه وی،(. 833 

 شبکه مراتب سلسله و تراکم شبکه، اندازه از ثرأمت که کند می

 مراتبسلسله تراکم و تر وسیع شبکه اندازه هرچه و باشد می

 افزایش به رو اجتماعی سرمایه میزان ،باشد کمتر آن در موجود

 اعضای میان در ارتباطات و پیوندها الگوی بر وی، کیدأت. است

الوانی و ) است اجتماعی سرمایه سازی مفهوم برای شبکه،

 به را اجتماعی سرمایه 8ناهاپیت و گوشال (. 83 سیدنقوی، 

 دسترس قابل درون، در موجود بالقوه و بالفعل منابع جمع عنوان

 واحد یک یا فرد یک روابط شبکه از شده ناشی و طریق، از

 و(. 831 زاده،  زاده و قاسم کاظم) کنند می تعریف اجتماعی

 فوکویاما
1
 ایجاد  اجتماعی سرمایه که هنجارهایی( 1111) 

 تعهدات ادای صداقت، قبیل از سجایایی شامل اًاساس را کنند می

 (.833 هاشمی و نوروزی، ) کند می عنوان جانبه دو ارتباطات و

                                                             
2- Boullen & Oneyx 

3- Berth 

3  - Nahapiet & Gghoshal 

4  - Fukuyama 

 است آن دهنده نشان اجتماعی سرمایه مفهوم کلمن، دیدگاه از

 منبعی عنوان به تواند می گروه یک اجتماعی ساختار چگونه که

 (.831 زاده،  زاده و قاسم کاظم) نماید عمل گروه آن افراد برای

 
 عناصر کلیدی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی

 به را اجتماعی سرمایه های مؤلفه و کلیدی عناصر بتوان شاید

 :برشمرد صورت ذیل

  اجتماعی اعتماد

 اجتماعی سرمایه های شاخص ترین از مهم اجتماعی اعتماد

 های شاخص از یکی ، اعتماد مبحث از آنجا که .شود محسوب می

 این برای ای ویژه اهمیت نیز کلمن است، اجتماعی سرمایه مهم

 و ایجاد مهم های شاخص از یکی را آن او .است قائل مفهوم

 نیز اسالم مبین دین. داند می اجتماعی سرمایه میزان سنجش

 به است؛ شده قائل زیادی اهمیت اجتماعی اعتماد مقوله برای

 در جهت تالش ، بیان ، اندیشه در شفافیت و صداقت که ای گونه

احترام  و همگرایی روحیه تشویق ، متقابل اعتماد آوردن پدید

 کارآفرین و پسندیده اخال  .شوند می شمرده نوع این از متقابل

 سرمایه عوامل بازتولید دیگر از ، ارشد مدیران از سوی ویژه به

 به (.باشد می پیامبر مشهور یها خصلت از که)است  اجتماعی

 از ای مجموعه با ، اجتماعی سرمایه بر حاکم روح ، کلی طور

 اجتماعی و اقتصادی های فعالیت روند بر که هنجارها و ها ارزش

 قراردادها، ، دوباره تعهد ، اعتماد .دارد انطبا  هستند، مؤثر جامعه

هستند  ها نمونه این از جامعه به تعلق احساس و کاری وجدان

فوکویاما معتقد است که اعتماد (. 831 ، و دادگر نجفی)

ها را  ها و پرداخت کاری است که روابط نابرابر قدرت، جایگا و ساز

عالوه بر اهمیت . کند در راستای پیشرفت اقتصادی یکپارچه می

توسعه و شکوفایی اقتصادی، نظم و یکپارچگی اجماع اعتماد در 

اعتماد را (  313 )نیز به آن وابسته است تا حدی که لوهمن 

 (.831 امامقلی، )داند  قلب نظم اجتماعی می

   یاجتماع مشارکت

سرمایه  تولیدکننده های حوزه عنوان به مشارکت های شبکه وجود

 سیاسی توسعه و نوسازی ادبیات در را توجه بیشترین اجتماعی،

 اعضای تعامالت شیوه که آنجایی از. است کرده خود معطوف به

 مشارکت های شبکه ، است زبانی مبنای ارتباطات بر شبکه

                                                             
6- social trust 

1- social participation 



 
 

 بر افراد ، نباشد زبان لکنت آنها که در هستند موفق ای اجتماعی

 منطق به و نمایند برقرارارتباط  یکدیگر با کالم و سخن مبنای

 تعدد ، کلی طور به. کنند فصل و حل را طرفین مسائل کالم،

 ای جامعه سازمان یا ، گروه هر در اجتماعی مشارکت های شبکه

 های چقدر شبکه هر لذا .است آن اجتماعی سرمایه میزان بیانگر

،  باشد تر گسترده ای جامعه یا سازمان ، گروه یک در مشارکت

 (.831 بند،  عالقه)است  تر غنی اجتماعی سرمایه

  7اجتماعی انسجام

 انسجام مفهوم که است شناسانی جامعه اولین از ، 1دورکیم امیل

 آن وجود و است داده قرار مطالعه مورد را اجتماعی و همبستگی

 در او .داند می الزم ای جامعه «اجتماعی کار تقسیم»هر  برای را

 است بوده او ارشد کارشناسی تز حاصل خود که معروف کتاب

 بین از را مدرن حالت به سنتی از حالت جوامع انتقال اصلی علت

 زعم به .داند میمکانیکی  بر انسجام مبتنی کهنه پیوندهای رفتن

 زیرا ؛ هستند انسجام ارگانیکی بر مبتنی مدرن جوامع ، وی

 بسیار تفاوتافراد  که است حاکم جایی در مکانیکی انسجام

 واحدی هستند مقدس اهداف و ها ش ارز دارای ، دارند باهم اندکی

(. 811 ازکیا، )کنند  می ایفا را مشابهی اقتصادی یها فعالیت و

 دورکیم از نقل به 8ترنر جاناتان» : که دهد می رخ وقتی انسجام

 ، شوند تنظیم فرهنگی نمادهای وسیله به افراد گوید عواطف می

 ها کنش ، باشند شده اجتماعی ، جماعت به افراد متصل که جایی

 ها نابرابری که جایی و باشند شده تنظیم هنجارها وسیله به

  (.333 تورنر، ) « ند شو می تصور قانونی

 سرمایه مختلف یها جنبه سازمانی رویکرد با وگوشال ناهاپیت

 و ای رابطه شناختی، :دهند جای می طبقه سه در را اجتماعی

 (.1113، 1سباتینی)ساختاری 

 که دارد منابعی به اشاره اجتماعی سرمایه شناختی عنصر (الف

 معانی یها سیستم و تعبیرها، تفسیرها مظاهر، کننده فراهم

بعد  نای های  جنبه مهمترین .است ها گروه میان در مشترک

 .مشترک های حکایت و کدها ، زبان :از اند عبارت

 کلی الگوی به اشاره اجتماعی سرمایه ساختاری عنصر (ب

 چگونه و کسانی به چه شما یعنی، دارد افراد بین های تماس

                                                             
2- social solidarity 

2  - Emile Durkheim 

3  - Jonathan Turner 

5- Sabatini 

 :از اند عبارت عنصر نای یها جنبه مهمترین .دارید دسترسی

 .مناسب سازمان و ای شبکه بندی پیکر ، افراد ای بین شبکه روابط

 روابط نوعی کننده توصیف اجتماعی سرمایه ای رابطه عنصر (ج

 تعامالتشان سابقه دلیل یکدیگر به با افراد که است شخصی

اجتماعی  سرمایه از بعد نای های  جنبه مهمترین .کنند می برقرار

 .هویت و انتظارات ، الزامات هنجارها، اعتماد، :از اند عبارت

 ی ارتقا در را سرمایه اجتماعی اهمیت ، متعدد بی تجر های یافته

 به توان می مثال عنوان به .دهند می جوامع نشان توسعه سطح

 که اشاره کرد اجتماعی سرمایه زمینه در کریستوفر مطالعه

 و اجتماعی توسعه سطح در را کشورها و مناطق بین اختالف

 سرمایه موجود ذخیره در ها آن ناشی ازاختالف اقتصادی،

 نسبتاً دارای ذخیره کشورهای یا مناطق .است دانسته اجتماعی

 تعهد و یافته تعمیم اعتماد حسب بر) اجتماعی سرمایه باالی

 به پایین، مدنی تعهد و اعتماد دارای جوامع مقایسه با در (مدنی

 (.8 11، 1کریستوفر)اند  یافته دست رشد از باالتری سطوح

 

 تعاریف و مفاهیم مسئولیت اجتماعی
پذیری نسبت به یک قرن پیش دچار  امروزه تعریف مسئولیت

های تولیدکننده  در گذشته سازمان.  تغییرات بزرگی شده است

ها  ، و تولید، محور اصلی فعالیت آن درآمدسازی بودند تنها مسئول

های سازمانی تغییر کرد  اما از چند دهه قبل نگاه به مسئولیت. بود

به مرور عرضه .  و تولیدکنندگان توجه بیشتری به مشتریان کردند

نسبت به تقاضا افزایش پیدا کرد و تأمین رضایت مشتریان و 

امروز جهان و شرایط .  کنندگان اهمیت بسیار یافت ف مصر

کند تا رهبران و مدیران  فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می

های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای  ها و شرکت سازمان

،  نوعی تعادل میان  در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند

های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کار خود  بخش

ئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند ایجاد کنند و مس

، تعهد داوطلبانه  مسئولیت اجتماعی(. 839 خضرحیدری، )

ایفای وظایف شفاف و غیر شفافی است که انتظارات  سازمان برای 

این  بنابه. ، بر عهده شرکت نهاده است ، به طور قراردادی جامعه

، مسئولیت اجتماعی راهی است با هدف ارتقای گرایش  تعریف

تماعی برای اعتالی نظم اساسی جامعه و شامل وظایفی اج

شود که چارچوب قانونی و قراردادهای اجتماعی را در بر  می

                                                             
1- Christoforou 



 
 

مسئولیت   گریفن و بارنی (.831 رضائیان و همکاران، )گیرد  می

مسئولیت اجتماعی مجموعه : کنند اجتماعی را چنین تعریف می

جهت حف  و وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در 

، انجام دهد  کند ای که در آن فعالیت می مراقبت و کمک به جامعه

مسئولیت :  معتقدند که 1فرنچ و هینر  (.331 بارنی و گریفن، )

این معنا  ، به  ای است بر عهده موسسات خصوصی اجتماعی وظیفه

کنند،  که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می

:  وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند این میزان . نگذارد

، نپرداختن به  ، تبعیض قائل نشدن در استخدام آلوده نکردن

کننده از کیفیت  های غیر اخالقی و آگاه کردن مصرف فعالیت

ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در  همچنین وظیفه.  محصوالت

 معتقد نیز 8رابینسون (. 81 فرنچ و هینر، )زندگی افراد جامعه 

 در سازمان مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات: است

 اولیه هدف که نحوی به؛  است جامعه ساختن منتفع جهت

بخشد  متعالی صورتی را سود کردن حداکثر یعنی سازمان

در یک تعریف کلی مسئولیت  (.831 لو،  عراقی و یقین خلیلی)

شود که طی آن  اجتماعی سازمان به عنوان روشی توصیف می

ها و  ها و رفتارهایش را با ارزش سازمان درصدد است ارزش

 (.831 میرمحمدی، )رفتارهای ذینفعان مختلف هماهنس سازد 

 ابعاد مسئولیت اجتماعی

 : مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است که عبارتند از

ها بعد  مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان : بعد اقتصادی

ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار  است که در آن فعالیتاقتصادی 

به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب . گیرد می

وقتی سازمان سود الزم را به دست آورد و حیات خود . سود است

. های دیگرش بپردازد تواند به مسئولیت را تضمین کرد، می

بعد مورد توجه درحقیقت اهداف اولیه سازمانی در این 

 .گیرد قرارمی

( حقوقی)دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی  :بعد قانونی

شوند که در چارچوب قانون عمل کنند،  ها ملزم می است و سازمان

موظف هستند به این مقررات به  ها، و کلیه شهروندان و سازمان

 بعد قانونی مسئولیت. عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند

 .گویند نیز می« التزام اجتماعی»اجتماعی را 

                                                             
1. Barnay & Griffin 

2. French & Heiner 

3. Robinson 

ها، بعد  سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان :بعد اخالقی

رود که همچون سایر اعضای  ها انتظار می از سازمان. اخالقی است

ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام  جامعه به ارزش

های خود مورد  فعالیتگذاشته و شئونات اخالقی را در کارها و 

پاسخگویی  »اجتماعی بعد اخالقی مسئولیت . توجه قراردهند

 .گویند می« اجتماعی

 بعد اجتماعی مسئولیت بعد چهارمین :ملی و عمومی بعد

 های سیاست و ها انتظارات، خواسته شامل که است ملی

 رود می انتظار که است کالن سطح در عالی مدیران

 رعایت و جانبه همه با نگرش ها سازمان کارگزاران و مدیران

و  کشور، تصمیمات عمومی مصالح و وحدت حف 

 با و داده قرار خود امور را سرلوحه کلی یها استراتژی

پذیری  مسئولیت ملی بعد .کنند گیری تصمیم بلندمدت دید

 (.838 بزرگی، )نامند  می« پاسخگویی اجتماعی»اجتماعی را 

 

 :اجتماعیاصول بنیادی مسئولیت 

ارائه  را اصولی اجتماعی مسئولیت زمینه در که مؤسساتی از یکی

ISM )، موسسه  داده
است؛ اصولی که قابل تعمیم به دیگر  ( 1

 : این اصول عبارتند از . ها است سازمان

 و جامعه برای مزیت جادای راستای  در تعهدش :جامعه -7

 برای ی مرتبطها سازمان تشویق و تحریک همچنین

 . جامعه منافع راستای در حرکت

 سازوکار جادای برای  سازمان تحریک و تشویق :محیط -2

 نارضایتی و که ابهام طوری به ؛ خود محیط پاسخگویی

 اثرات و سازمان مواضع و همچنین شود رفع محیط

 فقر و بیکاری تورم، یها نرخ روی بر سازمان یها سیاست

 .روشن شود

 کوشش و سازمان برای اخالقی منشور ایجاد : اخالق -9

 .اخالقی مبانی و اصول به عمل جهت در

 در که افرادی اموال برابر در مسئولیت : مالی مسئولیت -4

 یها سازمان در و همچنین اند کرده گذاری سرمایه سازمان

 ثروت و مردم اموال برابر در مسئولیت دولتی، بزرگ

 .ملی
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 از خارج و داخل افراد با برخورد :ها انسان کرامت - 

 و احترام شأن افراد، رعایت با و محرمانه طور به سازمان

 حیطه در که جایی تا المللی حقو  بین از پشتیبانی

 مرتبط ها سازمان دیگر در تحرک جادای و  است سازمان

 .دیگران به گذاشتن برای احترام

 و سازمان درون افراد برای امن فضایی ایجاد :امنیت - 

 جادای  عدم و ارتباط هستند در سازمان با که بیرون افراد

 (.1111موسسه مدیریت عرضه، )دیگرافراد  برای ناامنی

ها داری ارزش و  ها و شرکت سازمانمسئولیت اجتماعی برای 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد هایی است که می اهمیت

 تأثیرات جامعه مختلف یها بخش در مدیران تصمیمات - 

 یها مسئولیت به توجه مدیران بنابراین گذارد، می عمیق

 دارد زیادی اهمیت ، تصمیم اتخاذ زمان در شان اجتماعی

 .شود جلوگیری جامعه به تحمیل خسارت از تا

 جامعه مؤسسات و ها سازمان ،ها گروه افراد، چنانچه -1

 مختلف یها و بحران اتفاقات رویدادها، به نسبت را خود

 بسیاری کنند، تالش ها بحران حل در و دانسته مسئول

 و سالم ای جامعه و شده حل زمان کوتاه در ها بحران از

 .دیآ می وجود به آرام

 جامعه در خود جایگاه بهبود و حف  برای ها سازمان -8

 جامعه تا کرده شان توجه اجتماعی یها مسئولیت به باید

 مشروعیت از و نکنند محدود را ها آن یها فعالیت دامنه

 .برخوردار باشند جامعه در

 جامعه بر عملکردش کند، عمل نحوی هر به سازمان -1

 سازمان خود بد، به یا خوب ، تأثیر نای و  گذارد میتأثیر 

 مدیران کردن عمل بد بنابراین،. گردد می منعکس

 نهایت در که شود می برای جامعه مشکالتی بروز موجب

 .گرفت خواهد نیز را خودشان گریبان

 احساس آن به نسبت که مدیرانی با ای جامعه هزینه -1

 (.811 الوانی و قاسمی، )باالست  بسیار کنند نمی مسئولیت

 

 7های کلی نظام اداری سیاست

 2کلی یها سیاست

                                                             
1- general General policy administrative system 

2- General policy  

 جمهوری اساسی حقو  در مهم مفهومی کلی یها سیاست

 مدیریت علم در همواره ن مفهومای اگرچه  .ران استای  اسالمی

 قانوناصالح  تا اما است، بوده بحث مورد اساسی حقو  و دولتی

 رانای در  اساسی حقو  مباحث وارد 893  سال در اساسی

حضور  از دهه دو نزدیک گذشت با آنجاست که جالب. بود نشده

 مفهوم این سر  بر مهمی اختالفات اساسی قانون در مفهوم نای 

 (.833 مرادخانی، ) نیست مشخص آن مرزهای و دارد وجود

 مشی خط .اند دانسته عمومی مشی خط معادل را کلی های سیاست

 علم به مربوط مباحث از گذاری مشی خط اصوالً و عمومی

 بحثی راجع دولتی مدیریت مبانی کتب اکثر در و است مدیریت

 مطرح را دست نای از  سؤاالتی و دارد وجود گذاری مشی خط به

در  نقشی چه دارد؟ انواعی چه چیست؟ مشی خط: که کنند می

 مدیریت علمای از برخی ... و دارد ایی ویژگی چه دارد؟ جامعه

مشی  خط از .است داده اختصاص موضوع نای بررسی  به را کتبی

 سیاسی تصمیم را آن برخی .اند کرده زیادی های تعریف عمومی

 منافع حف  نماینده که مختلف وسیله مراجعاند که به  دانسته

 که هایی یا روش شود؛ می اتخاذ هستند، جامعه در عمومی

 ها ارزش از ای سلسله را آن برخی است، گیران تصمیم راهنمای

گیرنده  تصمیم مراجع سایر و دولت اقدامات که پشتوانه دانند می

 اجزای که اند دانسته و موازینی اصول را ن آ دیگر برخی .است

 به(. 838 الوانی، )کند  می هماهنس هم با را کشور در هر موجود

 که هستند اصولی عمومی های مشی خط گفت توان می کلی طور

 با را خود باید نظام نهادهای و اند وضع نموده ذیصالح مراجع

 رشته به تناسب را بحث مدیریت علمای .کنند هماهنس ها آن

از  را بحث نای حقو   علمای اما نگرند، می خاصی سطح در خود

 افق آنکه چه کنند، می بررسی آن پیامدهای و حقوقیهای  جنبه

 در را کشور سیاسی و نظام حقوقی و ها متفاوت است آن فکری

شود  می مطرح ها حیطه نای در  ها آن های پرسش و دارند نظر

 نویسندگان از برخی که چنان سیاستگذاری، (.833 مرادخانی، )

 که شود می محسوبسیاسی  مدیریت امور از اند، کرده اشاره هم

 کنترل و نظارت سازماندهی، ریزی، برنامه مثل اصولی به متکی

 دانست حدودی و راهنما را آن توان می و(. 899 اقتداری، )است 

 آن محدودة باید در شود می گرفته ندهیآ  در که هایی تصمیم که

الزم های کلی،  ارائه تعریف سیاستبرای  (. 83 رضائیان، )باشد 

مصدر یا اسم  سیاست به عنوان. شوداست واژه سیاست تعریف 

: است؛ از جملهمعانی زیاد و مختلفی مصدر، در لغت دارای 

ت، جزا، محافظت داری، عدال کردن، حکمحکومت کردن، ریاست 



 
 

 .(818 دهخدا، ) ...دوراندیشی و حدود ملک، تدبیر، 

 و تدوین تعیین، :از است عبارت کشورداری امر در گذاری سیاست

 و اِعمال دولت کلی مقتضیات آن در که موازینیو  ضوابط ارائة

 دولت کلی سیاست از منظور. شود می تأمین ملت جمعی مصالح

 حدود و حف  و نظم استقرار حاکمیت، تثبیت ، اول درجة در

 کارگیری به ، ملت جمعی مصالح از منظور و کشور استقالل ثغور

 صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،متنوع  یها سیاست

 یها آن خواسته در تا است ... و بهداشتی ، کشاورزی خدماتی،

 با ما حقوقدانان از یکی (.831 هاشمی، ) شود برآورده مردم

ایی  مشی خط را کلی های سیاست ،مدیریت علمای به تأسی

 و شود می اجرا قوانین از ای دسته وسیله به که داند  می عمومی

 که کلی های سیاست - : کند تقسیم می دسته ها را به سه آن

 عمل در جامعه موجود نظام های هدف انسجام و هماهنگی برای

 آن به دولت و جامعه که است هایی ارزش حاوی و شود می

 بیانگر -8 نبایدهاست و بایدها کننده مشخص -1 .پایبندند

 .است جامعه مورد قبول های اولویت و اقتصادی نظام فرهنس

 و آزادی حق، عدالت، مانند اصولی باید مسائل، نای بر  عالوه

شود  گرفته نظر در کلی یها سیاست روند در نیز ... بشر و حقو 

 های سیاست که گفت توان می تعریف نهایی در .(1118سینیور، )

 برای نظام کالن و راهبردهای ها گیری جهت از ای مجموعه ، کلی

اند  زمانی مشخص ة دور در اساسی قانون اهداف و ها آرمان تحقق

 (.831 انصاری، )

 

 7نظام اداری
 با رو در رو و  نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم

 خاصی اعالالالالالتبار و اهمیت از اجتماع مختلف های الیه و آحاد

 دولت خدمات از عظیمی حجم نکهای دلیل  به و باشد می برخوردار

 شهروندان بدست دولتی مختلف های بخش و ها کانال طریق از

نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛  یک از برخورداری لذا رسد، می

سیاستگذاران  های دولتمردان و شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه

کنند با  ها سعی می گردد بطوریکه دولت ای محسوب می هر جامعه

و انجام اصالحات  مطالعات علمی و تدوین قوانین و مالقررات الزم

های  های نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی اداری بر توانمندی

 به توجه با رانای در  اداری نظام(.  83 فیض، ) عمومی بکاهند

 از یکی دارد؛ امور انجام در مؤثری که و گسترده نقش

                                                             
1- administrative system 

 آن به توجهی بی که شود می توسعه محسوب مهم های زیرساخت

 نظام های ن آرما تحقق مسیر در ناپذیری جبرانی ها آسیب موجب

... ها، رضایت مردم و  ایران، تحقق برنامه جمهوری اسالمی 

های  ها همواره در سطوح مختلف و به شیوه دولت. شود می

اند؛ لیکن به دالیلی از  گوناگون به دنبال اصالح نظام اداری بوده

تدقیق جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع، عدم تعریف و 

رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور کشور، عدم تدوین راهبردها و 

راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمره، به 

موفقیت چندانی در اصالحات و تحقق اهداف مورد نظر نایل 

این وضعیت در شرایطی است که ساختار نظام اداری در   .اند نشده

ایفای نقش محرک  ها به جای  ی از زمینهشرایط فعلی و در بسیار

برای پیشرفت و توسعه کشور، مانعی برای دستیابی به توسعه 

این شرایط فارغ از آنکه اصالحات از یک سو،  در . پایدار است

شود؛ عدم اصالح  اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می

از آن عالوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت کشور، بخش عظیمی 

این  نماید و  منابع الزم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می

انداز  کاستی موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم

ای  نظام اداری مجموعه (.831 نقشه اصالح نظام اداری، )شود  می

های انسانی و  ها، سرمایه ها، اهداف، سیاست از اصول، ارزش

ایران است  جمهوری اسالمی امکانات مادی برای مدیریت نظام 

 های مدیریتی ایجاد هماهنگی از طریق فعالیت که در جهت 

های  بین بخش( ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل برنامه )

ها و اهداف اقتصادی، اجتماعی،  مختلف جامعه و تحقق آرمان

(. 831 میرمحمدی، )کند  فرهنگی و سیاسی کشور فعالیت می

. آیدمانی جز الینفک سازمان به حساب مینظام اداری در هر ساز

این نظام در واقع محملی برای تحقق اهداف و برنامه سازمان بوده  

های سازمان به آن بستگی و کارایی و اثربخشی کلیه اجزا و مؤلفه

، «ساختار تشکیالتی»نظام اداری متشکل از چهار زیرنظام . دارد

قوانین و مقررات  »و « های انجام کار روش»، «نیروی انسانی»

محقق معین  (.833 میررحیمی و همکاران، )باشد می« حاکم

ایران، بروکراسی  اینکه الگوی نظام اداری  ضمن اشاره به ( 839 )

غربی است به نقل از زنده یاد جمشیدیان یازده خصوصیت 

این خصایص  .  شمارد ایران بر می نمادین را برای بروکراسی اداری 

 :  عبارتند از
این معنی که در مناطق کامالً شهری تعداد کثیری  به . ناجور - 

ها با درجات متنوعی از ساختارهای  از ادارات حکومتی و سازمان

 . فریبنده اداری وجود دارند



 
 

 . ایجاد قانون و عدم اجرای آن است بهترین مثال آن .  گرا شکل -1

 .   ساالری به مفهوم وجود رابطه. پرست خویش و قوم -8

 .  ها در ادارات حاکم بودن انواعی از سوگیری. پرور مرید -1

های  یعنی وجود چندین سازمان برای فعالیت. موازی کار -1

 . مشابه و موازی

این معنی که تلقی از نظام اداری بیشتر ویترین  به . نمایش کار -9

 .ای برای تولید است تا کارخانه

به معنی تلقی اعتبار و حاشیه امنیت از کارمند .  ای سفره خانه -1

 . دولت بودن

 . نفا  -3

 .گرا  مدرگ -3

به عبارتی یعنی احساساتی بودن در . گرا ذهنیت -1 

 . گیری تصمیم

 .  اتخاذ تصمیمات بزرگ و کوچک توسط مدیران.  محور مدیر -  

عوامل مؤثر در بروز  ،(831 )غالمی و طاهری گودرزی 

 : برند ایران را به شرح زیر نام می های اداری در  ناهنجاری

 . ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان -  

 . ها گیری های اطالعاتی در تصمیم نارسائی - 1

 .ساختار اقتصادی ناکارآمد -8

 .راهبردهای سیاسی غیرواقع بینانه -1

 .کاربرد صحیح دانشضعف در تولید، توسعه و  -1

 .توجهی به آینده در قانونگذاری بی -9

 .های دولتی تا حدی اثربخش ولی فاقد کارایی سازمان -1

 .های اداری فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمان -3

 .ها بی توجهی به اصول اخالقی در سازمان -3

 .ساختار اداری متمرکز -1 

 .شعار تفکر سیستمیمدیریت هیئتی در لفافه  -  

این محققان که به عنوان نمونه و از میان خیل  رسد که به نظر می

نظران در حوزه نظام اداری مورد اشاره قرار گرفتند،  زیاد صاحب

ایران  هایی چند در نظام اداری  جملگی در خصوص وجود نارسایی

بر . اند این نقایص را با ادبیات گوناگون بیان کرده اتفا  نظر دارند و

حال توسعه غالباً با  کشورهای درهای بعمل آمده  اساس بررسی

که نوعی پایین بودن اثربخشی و کارایی سازمانی مواجه هستند 

، وجود افرادی با تعهد باالی سازمانی که دارای آنرفع  برای

اصوال . ها و باورهای مشترکی باشند، الزم و ضروری است ارزش

منزله ابزاری جهت تحقق اهداف توسعه  بهنظام اداری و سازمانی 

وجود یک حس و باور مشترک  بنابراین، ،استدر ابعاد مختلف، 

 ها میان مجموعه اعضای سازمان جهت انسجام بخشیدن به بخش

کشورهای درحال توسعه در راه  های مختلف، الزامی استو مؤلفه

رسیدن به اهداف توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

های فناوری، با نوعی  ، صرفنظر از مسایل و دشواری...یاسی وس

فقدان فرهنس سازمانی مناسب در نظام اداری خود، مواجه 

 .(831 بابایی و محرابی، ) هستند

 
 های کلی نظام اداری سیاست

 هئارا نظام مصلحت تشخیص مجمع وظایف مهمترین از یکی

 نظام کلی های سیاست تعیین در رهبری معظم مقام به مشاوره

" اساسی قانون 1   اصل  طبق .است رانای اسالمی  جمهوری

 از پس  "ایران اسالمی جمهوری نظام کلی های سیاست تعیین

ورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری مش

های کلی نظام اداری نیز با مشاوره  سیاست. شمرده شده است

مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری در تاریخ 

جهت اجرا به روسای قوای سه گانه، رئیس مجمع  833 / /1 

تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ 

با توجه به مباحث کالن مطروحه در (. 831 انصاری، )شد 

-های دولتی و بهرههای کشور بویژه سازمانن سازمانکارایی پایی

، رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ  وری پایین منابع انسانی

مشورت با مجمع  های کلی نظام اداری که پس از سیاست

های  تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، نظام اداری دستگاه

 .اجرایی کشور را در آستانه تحول بزرگی قرار دادند

ها را ، آنکلی نظام اداریهای  اساس تحلیل مفهومی سیاست بر

 : بندی نمودتوان در شش محور موضوعی به شرح زیر تقسیم می

 محوری عدالت 

 محوری دانش و مهارت 

 محوری دین 

 محوریت معیارهای توسعه 

  رجوع ارباب( تکریم)محوریت 

  میررحیمی و همکاران، )محوریت تشکیالت کارآمد

 833.) 

 



 
 

 
(7933اران، کمیررحیمی و هم)بندی مفهومی سیاستهای نوین و کلی نظام اداری کشور گروه: 7شکل 

های کلی نظام  سیاست 1 ، 3،  های  بند(  )با توجه به شکل 

تکریم ارباب اداری در محور معیارهای محوریت باورهای دینی و 

های کلی  سیاست   هدف از اجرای بند .کنند رجوع نمود پیدا می

سازی فرهنس کار، خودکنترلی و امانت داری،  نهادینه نظام اداری،

تعلق و تعهد سازمانی، انظباط اداری، اجتماعی و مالی و 

، در  اینکه بند   با توجه به. باشد منت به مردم می دهی بی خدمات

نامه توسعه فرهنس سازمانی در نقشه اصالح نظام زیر مجموعه بر

گیرد، اقدامات اساسی متناسب که برای اجرای آن  اداری قرار می

 :بینی شده است عبارتند از پیش

های  طراحی الگوی مطلوب فرهنس سازمانی مبتنی بر ارزش - 

 .ایرانی و کرامت انسانی  -اسالمی

 .مطلوب های فرهنس سازمانی تبیین عوامل و ویژگی -1

شناسی وضع موجود فرهنس سازمانی، تدوین  سنجش و آسیب -8

برنامه بهبود فرهنس سازمانی مبتنی بر اصالح رفتار مدیران و 

 .کارکنان و اصالح قوانین و مقررات

نقشه )راهبری استقرار، نظارت و سنجش فرهنس سازمانی  -1

 (.831 اصالح نظام اداری، 

کلی نظام اداری حف  کرامت های  سیاست 3هدف از اجرای بند 

بگیران و  و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری

ها  ور از آن ها و استفاده بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آن بهره

این بند زیر مجموعه  باشد، که  در راستای تحقق اهداف کشور می

برنامه مدیریت منابع انسانی در نقشه اصالح نظام اداری قرار 

 :از ندعبارت  متناسب جهت اجرای آن اتگیرد و اقدام می

 کارکنان خدمات جبران و پرداخت های م نظا یا نظام بازنگری - 

 .دولتی بخش

) تناسب برای انحاء خروج از خدمت تدوین الگوی م -1

 ...(.بازنشستگی، بازخریدی، ازکار افتادگی و 

ارایه های کلی نظام اداری،  سیاست 1 هدف از اجرای بند 

خدمات عمومی با کیفیت برتر، قیمت مناسب و زمان کوتاه در 

اینکه بند اشاره شده در باال،  با توجه به . باشد فضای رقابتی می

زیر مجموعه برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی و صیانت از 

حقو  مردم و سالمت اداری در نقشه اصالح نظام اداری قرار 

تناسب که برای اجرای آن در برنامه گیرد، اقدامات اساسی م می

 :بینی شده است عبارتند از خدمات عمومی پیش



 
 

تدوین قوانین و مقررات الزم برای تغییر رویکرد ارایه خدمات  - 

 .از فضای انحصاری به فضای رقابتی

تدارک برنامه آموزشی برای مدیران واحدهای خدماتی به  -1

 .این رویکرد منظور آشنایی با 

اقداماتی که در برنامه صیانت از حقو  مردم  و سالمت اداری و 

 : بینی شده است پیش

 اهداف، شامل مردم حقو  از صیانت عملیاتی برنامه تهیه - 

 … و اقدامات ها، سیاست

 و مردم حقو  تثبیت جهت در مقررات و قوانین بازنگری -1

 .تنبیه و تشویق و ها ه دستگا پاسخگویی

نامه جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر در  تدوین نظام -8

 .تصمیمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداری

 .راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقو  مردم -1

مندی مردم از نحوه ارایه  گیری میزان رضایت سنجش و اندازه -1

بندی  رتبه رجوع های اجرایی و تکریم ارباب خدمات دستگاه

ها برای  های اجرایی، اطالع رسانی و انتشار نتایج سنجش دستگاه

 (.831 نقشه اصالح نظام اداری، )عموم مردم 

های  سیاست 11، 18،1های  بند ،( )و همچنین با توجه به شکل 

کلی نظام اداری در محور معیارهای توسعه و تکریم ارباب رجوع 

های  سیاست 11، 1های  بندهدف از اجرای  .کنند نمود پیدا می

سازی فرهنس کار، خودکنترلی و  کلی نظام اداری،  نهادینه

داری، تعلق و تعهد سازمانی، انظباط اداری، اجتماعی و مالی  امانت

اینکه بندهای  با توجه به . باشد منت به مردم می دهی بی و خدمات

در اشاره شده در باال زیر مجموعه برنامه توسعه فرهنس سازمانی 

گیرند، اقدامات اساسی متناسب  نقشه اصالح نظام اداری قرار می

 :بینی شده است عبارتند از ها پیش که برای اجرای آن

های  طراحی الگوی مطلوب فرهنس سازمانی مبتنی بر ارزش - 

 .ایرانی و کرامت انسانی  -اسالمی

 .های فرهنس سازمانی مطلوب تبیین عوامل و ویژگی -1

شناسی وضع موجود فرهنس سازمانی، تدوین  بسیآسنجش و  -8

برنامه بهبود فرهنس سازمانی مبتنی بر اصالح رفتار مدیران و 

 .کارکنان و اصالح قوانین و مقررات

نقشه ) راهبری استقرار، نظارت و سنجش فرهنس سازمانی -1

 (.831 اصالح نظام اداری، 

ظام های کلی ن سیاست 18، 11های  همچنین هدف از اجرای بند

، حف  و صیانت از حقو  مردم، افزایش پاسخگویی،  اداری

پذیری و اعتماد عمومی، ارتقای سالمت اداری و کاهش  مسئولیت

بینی  ها پیش اقدامات متناسب که برای اجرای آن. باشد فساد می

 : شده است عبارتند از

تعیین پارادایم، مفاهیم و مصادیق عمومی حقو  متقابل مردم  - 

 .های اسالمی و کرامت انسانی مبتنی بر ارزشو دولت 

تعیین مصادیق اختصاصی حقو  متقابل مردم و دستگاه  -1

های اجرایی بر اساس مصادیق عمومی  توسط هر یک از دستگاه

 (.831 نقشه اصالح نظام اداری، )حقو  مردم 

 

 گیری نتیجه
ها دارای  ها و سازمان امروزه مسئولیت اجتماعی برای شرکت

ها  ، شرکت چرا که در دنیای رقابتی امروز. اهمیتی دوچندان است

باید مسئولیت و تعهد و پاسخگوییشان به ارباب رجوع و مشتریان 

خیلی شفاف باشد و خدمات را بدون چشم داشتی به مشتریان 

اینکه منافع خود را   ها باید بکوشند عالوه بر سازمان. ارائه دهند

و نیازهای مشتریان نیز توجه خاصی  ، به منافع کنند تامین می

سرمایه اجتماعی نیز امروزه به عنوان شایستگی . داشته باشند

سرمایة اجتماعی منبع . شود ها محسوب می ضروری برای سازمان

ایی  های اجتماعی درون سازمان است، و دارایی ناشی از ویژگی

 ایجاد است که هم برای سازمان و هم برای اعضای سازمان ارزش 

های مشترک، وفا   سرمایه اجتماعی در حقیقت به آرمان .کند می

های قوی برای پیشرفت، کسب  و انسجام اجتماعی، انگیزه

افتخارات فزاینده، اعتماد، صداقت و احترام متقابل افراد جامعه 

ها و هنجارها و اصول اخالقی و  نسبت به همدیگر، رعایت ارزش

های اجتماعی به منظور  در کنشگونه تظاهر و ریا  پرهیز از هر

به طور کلی،  .شود کمک به پویایی جامعه و جز آن اطال  می

ای، نشان دهنده  میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه

سازی  با توجه به مفهوم. میزان اعتماد افراد به یکدیگر است

 بندی رسید که در عصر این جمع توان به  سرمایه اجتماعی می

حاضر برای توسعه، بیش از آن که نیازمند سرمایه اقتصادی، 

فیزیکی و انسانی باشیم نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم، زیرا 

ها به طور بهینه صورت  این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه بدون 

ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است سایر  در جامعه. گیرد نمی

این رو است که موضوع سرمایه  ز ا. شوند ها تلف می سرمایه

شود و مدیرانی  ها محسوب می اجتماعی محور مدیریت در سازمان

شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و     موفق قلمداد می

مدیران باید بکوشند . توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل شوند

کنند و  تا فضایی را که در آن به فعالیت مشغول هستند بهینه



 
 

 اینکه با توجه به  .باشد سازی می سرمایه اجتماعی تنها روش بهینه

-ای از اجزای اصلی یک سازمان را در بر مینظام اداری مجموعه

های آن از باورها و فرهنس سازمانی سازمان نشأت  گیرد که بنیان

ایران مؤید ناکارآمدی آن است  شرایط فعلی نظام اداری . گیرد می

ها بویژه  وری نیروی انسانی شاغل در دستگاهپایین بهرهو سطح 

واحدهای دولتی، معیار بارزی برای تشخیص اثربخشی نامناسب 

با وجود وقوع انقالب اسالمی و ورود مبانی دینی . این نظام است 

به چارچوب نظام حکومتی کشور، بدلیل تعاریف ساختی گذشته و 

در روند توسعه مطابق غالبیت آن بر نظام اداری کشور، تحول 

بر همین اساس مقام معظم رهبری با . انتظارات صورت نپذیرفت

های کلی نظام اداری و ابالغ به دستگاههای دولتی  تعیین سیاست

این پژوهش  لذا در . اند در صدد کارآمدسازی نظام اداری بر آمده

ضمن تبیین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی به بررسی 

 18،  1، 11، 1 ، 3،  های  با توجه به بنداین موضوع  

های کلی نظام اداری پرداخته شد و پیشنهاداتی برای  سیاست

و مسئولیت اجتماعی در  اجتماعی بکارگیری هر چه بهتر سرمایه

 :شود ها و جامعه به شرح زیر داده می میان کارکنان، سازمان

عین و گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراج تقویت قانون - 

 ها تکریم آن

اعمال نظارت و کنترل و حف  روابط سالم کارمند در انجام  -1

المال  وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت

 (قانون مدیریت خدمات کشوری 31و   31،3موضوع ماده )

 سازی فرآیندهای انجام کار توسعه دولت الکترونیک و شفاف -8

حقو  و تکالیف خود به منظور استفاده آشنا کردن مردم با  -1

 های اجرایی مناسب از خدمات دستگاه

شناسی  ای در جهت آسیب های مختلف رسانه اجرای برنامه -1

 رجوع نظام اداری، معرفی حقو  مردم و تکریم ارباب

 تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم -9

نظام اداری و کارآمدسازی نظام نظارت و کنترل در  -1

 سازی اطالعات یکپارچه

تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقای روحیه  -3

 کنترلی خود

دهنده به کارکنان  برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه -3

 ها به مراجع قضایی های اجرایی و ارسال پرونده آن دستگاه

 ها های سالمت اداری و سنجش سالیانه آن تدوین شاخص -1 

ایمان و باورهای  های فرهنگی جهت افزایش  ارائه آموزش -  

 خودکنترلی

آنچه که برای تحقق سرمایه اجتماعی نیاز است توجه  -1 

ها به متغیرهای اعتماد و اعتمادپذیری است که پیشنهاد  سازمان

آموزشی های کوتاه مدت  شود تحقق این امر از طریق دوره می

 .میسر گردد

 افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به  -8 

 .رسانی بهتر به مردم خدمت

 .تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم -1 

شناسی  ای در جهت آسیب های مختلف رسانه اجرای برنامه -1 

 .رجوع نظام اداری، معرفی حقو  مردم و تکریم ارباب

وازین اخال  اسالمی و گزاری به مردم با رعایت م خدمت -9 

 .منشور اخالقی و اداری

ایجاد سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان بویژه  -1 

مندی از فکر و  باشند، و بهره بازنشستگان که سرمایه سازمان می

 . گیری اندیشه آنان درتصمیم

های  طراحی الگوی مطلوب فرهنس سازمانی مبتنی بر ارزش -3 

 .رامت انسانیایرانی و ک  -اسالمی

و  ارائه سازوکارهایی برای بهبود مدیریت عملکرد گروهی -3 

 .سازی برای مشارکت اعضاء زمینه

 
 منابع 
 :تهران .توسعه شناسی جامعه بر ای مقدمه  .(811 ) .مصطفی ازکیا،

  .اطالعات انتشارات

 موردی نوآوری بر اجتماعی سرمایه تأثیر  .(831 ) . علی افسری،

 پیام اقتصادی، دانشگاه ارشد علوم کارشناسی نامه پایان کشورها،

 .نور

سازمان و مدیریت، سیستم و رفتار  .(899 ) .اقتداری، علیمحمد

 .انتشارات مولوی :تهران .سازمانی

:  تهران .مشی دولتی گیری و خط تصمیم .(838 ) .الوانی، سید مهدی

 .چاپ سیزدهم .انتشارات سمت

: سرمایه اجتماعی(  83 )علی  نقوی، میر سیدمهدی و  الوانی، سید

 .ها، فصلنامه مطالعات مدیریت و بهبود و تحول مفاهیم و نظریه
 .19-8، صص 81و  88شماره 

سرمایه اجتماعی، اصل ( 838 )الوانی، سید مهدی و شیروانی، علیرضا 

 .11 سال پانزدهم، شماره  .یربمحوری توسعه، ماهنامه تد

مدیریت و  .(811 ) .، سید احمد رضا قاسمیمهدی و  الوانی، سید

مرکز آموزش مدیریت : تهران ،های اجتماعی سازمان مسئولیت

 .دولتی



 
 

نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی، ( 831 )امامقلی، فاطمه 

 .13-91، صص  1، شماره 8دوره  .فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

 .ام قانونگذاری در ایرانهای کلی در نظ جایگاه سیاست .انصاری، مجید

مجموعه (. 831 )های مجلس شورای اسالمی  مرکز پژوهش: تهران

  ،مقاالت همایش یکصدمین سال قانونگذاری

گزیده مقاالت  .(831 ) .علی و محرابی، محمد زکلیکی، محمد  بابایی

مرکز مدیریت  ،سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی

 .انتشارات روناس :تهران. آوریل   تا  3اروپا 

( 831 ) مریم هیکویی، باستانی، سوسن؛ کمالی، افسانه و صالحی

مجله  ،سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی

، 9 دوره  .(دانشگاه خوارزمی)دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 .11- 3، صص 9شماره 
 ماهنامه  اجتماعی، و سازمانی فردی اهداف  (838 ) فرزاد بزرگی،

 .11  شماره .تدبیر

 و دموکراسی اعتماد، :اجتماعی سرمایه .(831 ) .کیان بخش، تاج

 .اول چاپ .شیرازه انتشارات:  تهران. توسعه

توکلی، عبداهلل؛ عزیزپور لیندی، عبدالصمد؛ رضایی، الهام و میرزایی، 

سرمایه های  بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفه( 838 )اشرف 

، صص 1، شماره  دوره  .فکری، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی

131-191. 

سرمایه اجتماعی در مقایسه با سایر ( 831 )باشی، فرزانه  چاوش

 .13شماره  .ها، پژوهشنامه مدیریت و سرمایه اجتماعی سرمایه

های جمع آوری شده از  سخنرانی .حاکمیت قانون و محاکمه عادالنه

اولین جلسه مذاکره دو جانبه در مورد حقو  بشر بین اتحادیه اروپا 

ترجمه مینا سینیور، (. 1118مارس  1 و  1 )، بروکسل، "و ایران
 .کپن هاک، انتشارات پارسون اند نومی

 جامعه ضرورت اجتماعی، مسئولیت  (839 ) فهیمه خضرحیدری،

 .131د ملی، شماره ؛ روزنامه اعتمامدرن

 از هایی روشن سایه (831 ) مهرانگیر لو، یقین و مریم عراقی، خلیلی

سال  .ماهنامه تدبیرها،  مسئولیت اجتماعی شرکت پذیری مسئولیت

 .11 پانزدهم، شماره 

انتشارات دانشگاه : تهران ،3ج  ،لغت نامه .(818 ) .اکبر دهخدا، علی

 .تهران

چاپ : تهراناصول مدیریت، انتشارات سمت،  .( 83 ) .رضائیان، علی

 .بیست و سوم

 (831 ) ، حمید علیخانیو   ، غالمعلی طبرسا؛ ، عادل ذرآ ؛ ، علی رضائیان

سازمان، مطالعات  سالت مسئولیت اجتماعیرتبیین و طراحی مدل 

 .3شماره  .راهبردی

 چاپ .مازیار نشر :تهران ،نابرابری و توسعه  .(831 ). جواد محمد زاهدی،

 .دوم

درآمدی بر مفهوم سرمایه اجتماعی، ( 831 )امیری، سید رضا  صالحی

 . 13شماره  .پژوهشنامه مدیریت و سرمایه اجتماعی

 فصل ماهنامه اجتماعی، سرمایه بر درآمدی  (831 ) مهدی بند، عالقه

 .نو

مشکالت ساختار اداری  .(831 ) .، حجتو طاهری گودرزی سماعیلغالمی، ا

 .در ایران

 .صائبی محمد .مدیریت فرهنس  .( 81 ) .هینر ساورد، و درک فرنچ،
 .دولتی مدیریت آموزش مرکز  : تهران

بررسی مسائل نظام اداری ایران، پایگاه مقاالت (  83 )فیض، محمد 

 شماره سوم، سال .ایران مدیریت علوم فصلنامه ،علمی مدیریت

 .91-13، ص  1 

( 831 )زاده علیشاهی، ابوالفضل  قاسمزاده بیطالی، مهدی و  کاظم

تبیین نقش و میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و 

سال  .آموزش اثربخش، فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش
 .1اول، شماره 

در جستجوی الگوی مناسب مدیریت در  .(839 ) .محقق معین، محمدحسن

 .شبکه معین علمی ،ایران

مباحثی پیرامون مفهوم، جایگاه و اجرای  (833 )فردین  مرادخانی،

های کلی نظام و نظارت بر آن، فصلنامه اطالع رسانی  سیاست

 .حقوقی
http://www.modiryar.com/indexmanagement/general/s

tructure/3298-1389-01-17-03-53-59.html 
زاده، مرضیه؛ نخعی، سکینه و  جهرمی، نگارالسادات؛ ادیب مصباحی

تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی ( 831 )محمود  حسینی، سید

 .و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی

 .891-831، صص 8، شماره 1دوره 

 فرهنس رابطه بررسی( 833 )شجاعی، وهاب  صغر، خلیلیمشبکی، ا

وزارت نیرو به )  (CSR)ها  سازمان اجتماعی مسئولیت و سازمانی

 .1، شماره  1سال  .، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی (عنوان مورد

 .(833 ) .و نوروزی، عباس  دزفولی، عبداله رحیمی، سید داود؛ مخبر میر

های  سیاستاجرای بستری مناسب برای فرهنس سازمانی جهاد 

ایران،  111 در فرآیند تحقق چشم انداز افق  کلی نظام اداری

 .مین همایش ملی فرهنس و مدیریت جهادی مجموعه مقاالت برگزیده سو

 .نشر آموزش کشاورزی، کرج

: تهران. مفاهیم کلیدی نظام اداری .(831 ) .محمد محمدی، سید میر
 .انتشارات نگاه دانش

ثیر أت (831 ) کرمانشاه، علی ، ، هندیجانی، رزا مهلوجی، حسین

 دیدگاه مبتنی بر منابع،: ها مسئولیت اجتماعی بر نواوری در بنگاه

 .91-13، صص 1 ، شماره 8دوره  .فصلنامه علوم مدیریت ایران

http://www.modiryar.com/indexmanagement/general/structure/3298-1389-01-17-03-53-59.html
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سرمایه اجتماعی و بازتولید آن    (831 )یداهلل  محمدباقر ودادگر،نجفی،

 11شماره .اسالمی اقتصاد، فصلنامه (ص)در عصر پیامبر اسالم 

 .8 -83صص 

نقشه (. 831 . )معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

اصالح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابالغی مقام معظم 

شورای  831 اسفند ماه  1 رهبری و ابالغیه رئیس جمهور مصوبه 

 . مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی .عالی اداری

ج  .حقو  اساسی جمهوری اسالمی ایران .(831 ) .محمد ، سید هاشمی
 .چاپ پنجم .نشر دادگستر: ، تهران1

شناسی و  مفهوم( 833 )رضا  حامد و نوروزی، محمد هاشمی، سید

ملی بررسی تأثیر دولت بر سرمایه اجتماعی در جامعه، همایش 

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، ایران، سمنان، اسفند، صص 

1 3-188. 

های  بررسی رابطه مهارت( 831 )زاده، سعید و کیاکجوری، داود  یوسف

ارتباطی مدیران و سرمایه اجتماعی سازمان، فصلنامه مدیریت 
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