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با تاکید بر تعالیم قرآن  سرمایه سازمانی؛ رویکردي نوین در مدیریت اسالمی

  کریم

  1حسین محمدي

  :چکیده

گسترش دانش مدیریت و توسعه ابزارهاي کیفی و کمی براي اندازه گیري موفقیت یا عدم موفقیت سازمانهاي دولتی و 

قابل توجه بوده است که امروزه تقریبا همگی بر  به حدي غیردولتی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی،

  . نقش قابل توجه تئوري ها و ابزارهاي مدیریت در بهبود عملکرد سازمان ها اتفاق نظر دارند

اگر چه در دهه هاي اخیر موضوعاتی نظیر مسئولیت هاي اجتماعی شرکت، اخالقیات سازمان، کارافرینی و نوآوري و 

حوزه هاي مدیریتی مطرح شده و از جانب سازمان ها حداقل در ظاهر تعقیب می شود، اما واقعیت موضوعاتی مشابه در 

  .آن است که خود این موضوعات همگی در یک مقوله بزرگتر تحت عنوان سرمایه سازمانی قابل ساماندهی است

ن است که طیف گسترده اي از منظور از سرمایه سازمانی مجموعه اي از سرمایه ها و دارایی هاي غیرملموس یک سازما

سرمایه هاي معنوي، سرمایه هاي انسانی، سرمایه هاي ارتباطی، سرمایه هاي اطالعاتی و نظایر آن را تشکیل داده و 

در این مقاله با مروري بر مفهوم سرمایه سازمانی و ذکر شاخص . رسیدن به اهداف و رسالت سازمان را تسهیل می نماید

مانی تالش می شود تا با تاکید بر تعالیم قرآن کریم، جنبه هایی از سرمایه سازمانی به همراه هایی براي سرمایه ساز

زیرشاخص هاي سرمایه سازمانی مورد تاکید قرار گرفته و نقش و اهمیت این سرمایه در موفقیت و رسیدن به اهداف 

  .سازمان مورد بررسی قرار گیرد

مایه اجتماعی، شاخص هاي سرمایه سازمانی، تعالیم قرآن مدیریت، سرمایه سازمانی، سر: کلمات کلیدي

  کریم

  مقدمه -1

مدیریت و موضوعات مرتبط با آن از حوزه هاي جالب و بحث برانگیز در علوم انسانی است و تئوري هاي 

مختلف در این خصوص به ارزیابی و ارائه راهکار به مدیران جهت دست یابی به اهداف سازمان می پردازند و 

ین مسیر براي آموزش مدیریت مباحث مختلفی از جمله برنامه ریزي، کنترل، تصمیم گیري، رهبري، در ا

اخیرا تئوري هاي مدیریت وارد حوزه . انگیزش، برقراري ارتباطات، کارگزینی و سازماندهی را ذکر می کنند

بین المللی و ضرورت  هایی مثل ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی، اخالقیات در مدیریت و کسب و کار، مدیریت

هاي فرهنگی، خالقیت و حل مسائل سازمانی و مسائلی از این دست سوق داده شده اند و چرخه دانش در این 

  . حوزه بسیار رو به گسترش است

به نظر می رسد علی رغم نکات بسیار برجسته و مهم مطرح شده در تئوري ها و نظریات مدیریت توسط 

و ذکر معیارها و شاخص هاي آن بسیار خالی  "سرمایه سازمانی"حت عنوان محققان مختلف جاي موضوعی ت

  .است
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ضرورت طرح سرمایه سازمانی از آنجا ناشی می شود که یک سازمان براي کسب موفقیت عالوه بر 

امکانات مادي مثل سرمایه هاي فیزیکی و نیروي کار با مهارت نیاز به فضایی دارد که در آن نیروها و امکانات 

افزایی داشته و تا حد امکان از اصطکاك آنها که به دالیل مختلف ممکن است در سازمان ایجاد شود و  هم

این فضا در بین اعضاي یک سازمان وجود دارد . باعث هدردادن امکانات و استعدادها می شود، جلوگیري گردد

نفی و در جهت تخریب نیروها و حال یا کارکرد آن مثبت و در جهت تقویت نیروهاي سازمان و یا کارکرد آن م

  . نقش مدیریت در ایجاد این فضاي مثبت یا منفی بسیار حیاتی و مهم است. امکانات سازمان است

سرمایه سازمانی و اثرات آن در عملکرد سازمان ها، به طور مشخص و تحت این عنوان متاسفانه در ایران 

ده در ایران حول موضوعاتی نظیر نقش سرمایه انسانی، مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته و مطالعات انجام ش

نوآوري و موضوعاتی از این قبیل روي عملکرد سازمانی متمرکز شده است ولی تاثیر سرمایه سازمانی در فرایند 

یک تئوري  2پرسکات و ویسلر. تولید و تحلیل خصوصیات آن در برخی از مطالعات خارجی ذکر شده است

ارائه کرده و نتایجی را براي رشد و  3ی تحت عنوان سرمایه انسانی خاص سازمانیدرخصوص سرمایه سازمان

طبق نتیجه این محققان سرمایه سازمانی بطور مستقیم روي رشد بنگاه و عملکرد آن . اندازه بنگاه بدست آورد

هاي آن را  فرایند انباشت و تخریب سرمایه سازمانی را مدل سازي کرده و شباهت) 2000(هال. اثر گذار است

،  خاطر نشان ساختند که سرمایه سازمانی یک نهاده مهم براي 4آتکینسون و کهو. با سرمایه فیزیکی نشان داد

به 5کارلین، چاودري و گرامیس. تولید بنگاه بوده و سهم آنرا با استفاده از یک مدل ساختاري محاسبه کردند

. ا توسعه یک مدل ارتباطی درون بنگاهی پرداختندبررسی میزان سرمایه گذاري بنگاه در سرمایه انسانی ب

به تحلیل اثرات نوآوري تکنولوژي و سرمایه سازمانی روي موفقیت  6الستیگ، سیورسون و وان نیورباگ

اشاره می کنند که در محیط سرشار از نااطمینانی دنیاي امروز، ) 2005(7کوین و همکاران. مدیریتی پرداختند

در . مداومی براي مواجهه با رقابت جهانی و تقاضاي روبه رشد مشتریان ارائه نمایند بنگاهها باید راه حل هاي

این زمینه یک منبع اساسی براي دستیابی به مزیت رقابتی در مقایسه با منابع سنتی مثل دارایی هاي ثابت و 

دو بعد از سرمایه ، در مقاله اي اثر 8)2010(الودو و همکاران.  فیزیکی، دانش و سرمایه سازمانی می باشد

. معنوي یعنی سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی را روي نوآوري محصول بنگاهها مورد بررسی قرار دادند

برخالف سایر مطالعات واحد تحلیل آنها بنگاه نبود بلکه دپارتمان تحقیق و توسعه در سازمانهاي تحت بررسی 

اول . پانیا انجام شد و نتایج جالب توجهی به همراه داشتاین تحقیق در نمونه اي از بنگاههاي صنعتی اس. بود

دوم . اینکه یافته هاي تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی براي نوآوري در محصول بنگاه سودمند است

اینکه سرمایه سازمانی اثر غیرمستقیمی روي نوآوري محصول از طریق تاثیر گذاري مثبت روي سرمایه 

ع به این معناست که بنگاهها می تواند ارتباطات و تعامالت بین افراد را بیشتر کرده و این موضو. اجتماعی دارد

  )سرمایه سازمانی(با استفاده از ابزار دانش ضمنی و جهت دار. از این طریق نوآوري را بیشتر نمایند

ایه به دلیل مطالعات اندك انجام شده در ایران حول این موضوع این پژوهش ضمن معرفی نظریه سرم

سازمانی به دنبال معرفی شاخص هایی براي سرمایه سازمانی با استفاده از ادبیات موضوع در جهان و ایران 
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است و در انتها نیز با کمک گرفتن از تعالیم قرآن کریم، شاخص هایی مبتنی بر قرآن کریم براي سرمایه 

  .سازمانی ذکر می شود

  روش شناسی تحقیق - 2

دانان معموال سرمایه هاي فیزیکی مثل ماشین آالت، ساختمان و تجهیزات را در تعریف سرمایه، اقتصاد

مد نظر قرار می دهند که به همراه سرمایه انسانی به شکل مهارت، قابلیت، تخصص، توانایی و دانش نیروي 

 میالدي 1990از دهه . کار و سایر نهاده هاي تولید، عملکرد یک سازمان و بنگاه تولیدي را شکل می دهد

اقتصاددانانی مثل پوتنام به نقش سرمایه اجتماعی در تسهیل کارکردهاي اجتماعی و کاهش هزینه هاي 

پس از این زاویه اقتصاددانان سرمایه را به شکل سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و . معامالتی اشاره داشته اند

د رشد و توسعه اقتصادي مورد بررسی و سرمایه اجتماعی طبقه بندي کرده و نقش هر کدام از آنها را در فراین

  .ارزیابی قرار داده اند

اما در حوزه مدیریت، وظیفه یک مدیر ترکیب اثر بخش و کارامد منابع و عوامل تولید از قبیل سرمایه 

هاي فیزیکی و انسانی براي دستیابی به بهترین نتایج تفسیر می شود و یک مدیر براي رسیدن به اهداف 

د تا به اهداف مشخص سازمان برنامه ریزي، کنترل، تصمیم گیري، سازماندهی، رهبري و تیم سازي می کن

نقش مدیریت در بهبود عملکرد و یا تخریب امکانات و استعدادهاي مجموعه امري بدیهی و . شده دست یابد

غیرقابل انکار است ولی نکته اي که وجوددارد آن است که وجود برخی شرایط و فضاي سازمانی، کار مدیریت 

خی فضاهاي کاري و تنش هاي محیطی باعث می را براي تعقیب اهداف سازمانی آسان کرده ولی وجود بر

شود بیشتر توان مدیریت صرف خنثی سازي نیروهاي منفی سازمان گشته و تعقیب بهینه اهداف سازمانی 

این فضاي کاري که از آن تعبیر به سرمایه سازمانی می کنیم، موضوعی است . موضوعی دست دوم باقی بماند

ریف شده براي آن، به محاسبه آن پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و که هر مدیر  می تواند با شاخصهاي تع

نقاط ضعف سازمان، در جهت رفع نقاط ضعف و ارتقاي سرمایه سازمانی اقدام کرده و از این مسیر دستیابی به 

  . اهداف سازمانی را تسهیل نماید

ستفاده از اطالعات خاص به عنوان انباشت و ا)1980(9سرمایه سازمانی ابتدا توسط پرسکات و ویسچر

این سرمایه می تواند به عنوان منبعی با ارزش براي یک . براي تحریک کارایی تولید در یک بنگاه تعریف شد

طبق تعریف این محققان، عناصري که می تواند شکل دهنده سرمایه سازمانی یک بنگاه باشد . بنگاه تلقی شود

و مواردي نظیر آن که می تواند به عنوان منبعی براي مزیت  عبارتند از فرهنگ، ساختار، یادگیري سازمانی

  . رقابتی سازمان مد نظر قرار گیرد

در این شکل کل سرمایه بنگاه در دو . در نمودار زیر شماي کلی سرمایه یک بنگاه نشان داده شده است

 . 10شکل سرمایه هاي ملموس و سرمایه هاي معنوي تقسیم بندي شده است

  بندي سرمایه کل یک بنگاه تقسیم: 1نمودار 

                                                           
9 Prescott and Visscher (1980) 
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سرمایه هاي ملموس همان دارایی هاي ملموس مثل سرمایه هاي فیزیکی و منابع مالی بنگاه بوده و 

سرمایه . سرمایه هاي معنوي شامل سرمایه انسانی، سرمایه هاي ارتباطی و سرمایه هاي ساختاري می باشد

نشان داده و سرمایه ارتباطی می تواند در ارتباطات انسانی در مهارت، تخصص و دانش نیروي کار خود را 

سرمایه ساختاري نیز داراي سه بخش است که سرمایه . شرکت با محیط درون و برون سازمان تعریف شود

طبق این تقسیم بندي سرمایه . سازمانی، سرمایه فرایندي و سرمایه نوآوري از اجزاي آن به شمار می ایند

 .فلسفه سازمانی می باشندسازمانی شامل سیستم ها و 

اما به نظر می رسد این تقسیم بندي سرمایه و این تعریف از سرمایه سازمانی، جایگاه سرمایه سازمانی را 

چندان برجسته نشان نداده و به دلیل اختالط باسایر شکلهاي سرمایه معنوي عمال تفکیک آن را دشوار می 

  . سازد

ه کل بنگاه از دو بخش سرمایه هاي ملموس و سرمایه هاي بهتر است اینگونه تصور کنیم که سرمای

سازمانی تشکیل شده است که سرمایه سازمانی خود شامل اجزایی مثل سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، 

این تعریف نشانگر بهتري از سرمایه سازمانی است چون بدون فضایی . سرمایه ارتباطی و سرمایه نوآوري است

رافرینی و نوآوري باشد، عمال سرمایه نوآوري نیز شکل نمی گیرد و یا اینکه بدون یک سازمانی که مشوق کا

فضاي مناسب براي جذب و بکار گیري نیروي انسانی کارامد در سازمان عمال سرمایه انسانی نیز بازدهی 

به جاي از این رو بهتر است سرمایه سازمانی را به عنوان مجموعه اي کلی . مناسب خود را نخواهد داشت

  . سرمایه معنوي در نظر بگیریم

بنابراین سرمایه سازمانی از این دیدگاه، مفهومی نوین و جایگاهی واال در مباحث مدیریتی دارد که اشاره 

به میزان اعتماد متقابل مدیران و کارکنان، همکاري و کار تیمی، صداقت و امانت داري، آگاهی و دانش کاري، 

ي در محیط کار، فرصت هاي برابر و عدالت، شناخت اهداف و رسالت مجموعه امنیت شغلی، شایسته ساالر
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سازمانی، میزان خالقیت و نوآوري در سازمان، میزان اعتماد و همکاري مخاطبان و سایر ارگان هاي مرتبط با 

ار سازمان، ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی، ارتباطات بهتر با مشتریان، مخاطبان، دولت و سایر بنگاهها، ک

شایسته و مفید و پایبندي به مقررات و قوانین سازمان دارد که این سرمایه از مجموع سرمایه تک تک 

سرمایه سازمانی مفهومی است که فراتر از مجموعه قوانین و . کارکنان و مدیران مجموعه تشکیل شده است

ه وري و کارایی در سازمان مقررات حاکم بر مجموعه سازمانی می تواند نقش موثري در ارتقاء یا افت بهر

می توان براي سرمایه سازمانی با اجزاء تعریف شده فوق یک شاخص ترکیبی ساخته و با وزن . داشته باشد

دادن به آن، این سرمایه را محاسبه کرده و با شناخت اجزاي مختلف آن در سازمان و نقاط قوت و ضعف، 

  .مان را بیشتر کردتالش کرد تا با رفع نقاط ضعف سازمان کارامدي ساز

 شاخص هاي سرمایه سازمانی -3

همانگونه که عنوان شد سرمایه سازمانی میزان سرمایه بین اعضاي یک سازمان را براي رسیدن به اهداف 

شاخص هاي سرمایه سازمانی برخی مفاهیم هستند که جهت سنجش میزان . مشخص و واحد نشان می دهد

این شاخص ها با جمع آوري اطالعات پرسشنامه اي . قرار می گیرند سرمایه سازمانی مورد بررسی و محاسبه

از کارکنان سازمان، مراجعان و مخاطبان سازمان، سازمانهاي باال دست و زیردست و سازمانهاي مرتبط 

استخراج شده و میانگین وزنی این شاخص ها می تواند جهت محاسبه سرمایه سازمانی مورد استناد و استفاده 

خوبی این محاسبات آن است که اگر به صورت دقیق سرمایه سازمانی شرکت هاي مختلف محاسبه . قرار گیرد

شود، اوال نقاط قوت و ضعف سازمان به خوبی نمایان شده و از این مسیر می توان پیشنهادات مفیدي براي 

مایه سازمانی شرکت رفع مشکالت احتمالی سازمان جهت تعقیب اهداف سازمان ارائه کرد و ثانیا با مقایسه سر

هاي مختلف می توان سودمند ترین شرکت ها و یا غیرمفید ترین سازمان ها را در یک شهر یا کشور رتبه 

. بندي کرد و بر مبناي شایستگی آنها، این سازمانها و مدیران و کارکنانشان را مورد تشویق یا توبیخ قرار داد

  :ه همراه زیرشاخص هاي آن ها عبارتند ازبرخی شاخص هاي مهم در محاسبه سرمایه سازمانی ب

  اعتماد) 1

هر چه میزان اعتماد بین کارکنان و مدیران یک مجموعه به یکدیگر بیشتر باشد، درك متقابل بیشتر 

در شاخص . شده و از این طریق ضمن کاهش تنش هاي کاري، کارایی مجموعه سازمان افزایش می یابد

  :از اعتماد زیرشاخص هاي مربوطه عبارتند

  میزان اعتماد کارکنان مجموعه به یکدیگر) 1-1

  میزان اعتماد مدیران و اعضاي هیات مدیره به یکدیگر) 1-2

  میزان اعتماد کارکنان مجموعه به مدیران) 1-3

  میزان اعتماد مدیران مجموعه به کارکنان) 1-4

 میزان اعتماد سایر سازمانها و دستگاههاي مرتبط با شرکت) 1-5

  اعتماد مخاطبان و ارباب رجوعان به کارکنان، مدیران و فرایندهاي سازمان میزان) 1-6
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  همکاري و کار تیمی ) 2

. بدون همکاري و مشارکت کارکنان یک مجموعه دستیابی به اهداف سازمانی تقریبا امري غیرممکن است

ته و براي تحقق یک سازمان موفق تشکیل شده است از تیم هایی که به وظایف کاري خود آگاهی کامل داش

از این رو تحقق اهداف مستلزم جلب مشارکت و همکاري .  اهداف سازمان با یکدیگر همکاري می نمایند

  :تمامی اعضاي سازمان است که شاخص هاي آن عبارتند از

  میزان مشارکت کارکنان در تصمیم سازیهاي سازمان) 2-1

  سازمانمیزان همکاري کارکنان در دستیابی به اهداف ) 2-2

  میزان کمک کارکنان به یکدیگر در مواقع ضروري) 2-3

  میزان همکاري مدیران با کارکنان ) 2-4

  تعداد تیم هاي کاري سازمان) 2-5

  عالقه و ترجیح کارها و تصمیمات تیمی و گروهی به کارها و تصمیمات فردي در سازمان) 2-6

  تعداد موفقیت هاي تیمی و یا فردي در سازمان) 2-7

  میزان همکاري سایر دستگاهها و سازمانهاي مرتبط  )2-8

  میزان تمایل و پذیرش سازمان نسبت به کارها و تصمیمات گروهی ) 2-9

  صداقت و امانت داري) 3

میزان صداقت مدیران با کارکنان و بالعکس و نیز امانت داري طرفین تاثیر مستقیم بر میزان اعتماد 

از این بعد زیر . سازمانها تالش می کنند کارکنانی صادق و امین را انتخاب کنندسازمانی می گذارد و از این رو 

  :شاخص هاي صداقت و امانت داري را می توان به صورت زیر برشمرد

  میزان صداقت بین کارکنان مجموعه) 3-1

  میزان صداقت بین مدیران مجموعه) 3-2

  میزان صداقت کارکنان با مدیران) 3-3

  مدیران با کارکنانمیزان صداقت ) 3-4

  میزان امانت داري کارکنان) 3-5

  میزان امانت داري مدیران) 3-6

میزان صداقت و امانت داري کارکنان و مدیران مجموعه نسبت به مخاطبان، ارباب رجوعان و سایر ) 3-7

  سازمانهاي مرتبط

  آگاهی، دانش کاري و تجربه مرتبط با کار) 4

ک مجموعه تاثیر بسیار زیادي در تحقق اهداف سازمان و تصمیم دانش و آگاهی کارکنان و مدیران ی

از این رو کارکنان و مدیران آگاه  می توانند جزء سرمایه هایی باشند که در یک . گیري صحیح ایفا می نماید

سازمان قابل سنجش و اندازه گیري با معیار پول نیستند و الزم است قدر و مرتبه آنها در یک مجموعه همواره 

  :از این زاویه زیرشاخص هاي این معیار عبارتند از. نظر قرار گیرد مد

  سطح دانش و آگاهی تخصصی و تجربه کاري مدیر عامل) 4-1

  سطح دانش و آگاهی تخصصی و تجربه هیات مدیره ) 4-2
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  سطح دانش و تخصص و تجربه کارکنان مجموعه) 4-3

  تناسب سطح دانش و مسئولیت واگذارشده به مدیران) 4-4

  تناسب سطح دانش و مسئولیت کارکنان) 4-5

  میزان ارزش و اعتبار سازمان به دانش و تخصص و تجربه) 4-6

  میزان اعتبار تخصیص داده شده به طرح هاي پژوهشی به کل بودجه سازمان) 4-7

  میزان استفاده از نتایج طرح هاي پژوهشی و دانش روز در فعالیت هاي سازمان) 4-8

  ارتقاء متناسب کاري شایسته ساالري و) 5

شایسته ساالري در محیط کار یعنی اینکه افراد متناسب با قابلیت ها، تخصص و توانایی هاي خود در 

شایسته ساالري از ارکان مهم سرمایه سازمانی . سازمان رشد کرده و به مشاغل و مناصب باالتر خواهند رسید

پذیر تر باشند و بدانند روش رسیدن به مشاغل و است چون باعث می شود کارکنان متعهد بوده و مسئولیت 

برخی . مسئولیت هاي مهم تر در شرکت آن است که در مسئولیت هاي فعلی به بهترین وجه عمل نمایند

  :ارکان مهم شایسته ساالري عبارتند از

  تناسب پست ها و مدیریت ها با سابقه، تخصص و دانش افراد) 5-1

  میزان دخالت افراد خارج از سازمان در عزل و نصب ها و پست هاي سازمانی ) 5-2

تعداد مدیران و روئساي سازمان که از داخل سازمان و بنا بر سابقه کاري و تخصص انتخاب شده ) 5-3

  اند

  برابري فرصت هاي ارتقا براي کارکنان) 5-4

  میزان ثبات مدیریت و یا عزل و نصب ها در سازمان) 5-5

  میزان پارتی بازي و تبانی در سازمان) 5-6

  عدالت در محیط کار) 6

اینکه آیا در محیط کار از لحاظ دریافت ها، حجم کار، تعداد ارباب رجوع، حوزه کار و نظایر آن عدالت 

از این بعد شاخص هاي . وجود دارد یا خیر از موضوعاتی است که در نگرش کارکنان سازمان اهمیت دارد

  :می توان به صورت زیر ذکر کردعدالت را 

  عدالت در برخورد مدیران با کارکنان) 6-1

  تناسب حجم کار و پرداختی به کارکنان و مدیران) 6-2

  تناسب درآمد دریافتی از کار در مقایسه با سایر کارکنان و مدیران) 6-3

  عدالت در نحوه برخورد کارکنان و مدیران با اربابان رجوع) 6-4

  امکانات وتسهیالت سازمان به کارکنان و اعضاي مجموعه عدالت در) 6-5

  شناخت اهداف و رسالت سازمانی) 7

شناخت اهداف و رسالت سازمان توسط کارکنان و مدیران سازمان، ضمن آنکه رسیدن به این اهداف را 

خص در این بخش زیرشا. تسهیل می کند، باعث ایجاد انگیزش مثبت در مجموعه اعضاي سازمان خواهد شد

  .هاي زیر مطرح می گردند
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  شناخت سابقه سازمان و اهداف سازمان توسط کارکنان) 7-1

  شناخت سابقه و اهداف سازمان توسط مدیران) 7-2

  تفکیک رسالت و اهداف سازمانی توسط کارکنان و مدیران) 7-3

  میزان باور و اعتقاد به تحقق اهداف و رسالت سازمان توسط کارکنان و مدیران) 7-4

  میزان خالقیت و نوآوري) 8

سازمانهایی که سرمایه سازمانی آنها بیشتر است میزان خالقیت کارکنان و  نوآوري در فرایندها در آنها 

بیشتر بوده و مدیران نیز با اهمیت دادن و ارج گذاشتن به این خالقیت ها و نوآوري ها، سازمان را در مسیر 

  :قسمت عبارتند از زیرشاخص هاي این. هاي بهتري هدایت می کنند

  میزان نوآوري هاي سازمان در فرایندهاي درونی و بیرونی سازمان) 8-1

  تعداد افراد خالق و نوآور در مجموعه سازمان) 8-2

  میزان پاداش و امتیازات و حمایت ها از ایده هاي خالقانه و نوآورانه) 8-3

  زشمند کارکنان یا مدیران مجموعهتعداد اختراعات ویا اکتشافات و یا مقاالت و گزارشات ار) 8-4

  ایجاد زمینه هاي شناسایی و کشف استعدادهاي برتر و خالقانه کارکنان و مدیران مجموعه) 8-5

  شناسایی، پذیرش و استقبال سازمان از ایده ها و استعدادهاي خالق خارج از سازمان) 8-6

  میزان جذب کارکنان و مدیران خالق و نوآور در سازمان) 8-7

  میزان واگذاري مسائل و مشکالت سازمان به کارکنان جهت حل خالقانه آنها )8-8

  میزان بکارگیري نوآوریها و خالقیت ها براي حل مشکالت سازمان) 8-9

  ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی و تعهد به اخالقیات سازمان) 9

میزان اعتماد هر چه یک شرکت پایبندي بیشتري به ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی داشته باشد، 

تعهد به اخالقیات کسب و . مخاطبان به این شرکت بیشتر شده و سطح سرمایه اجتماعی آن بیشتر می شود

  :در این شاخص زیربخشها عبارتند از. کار سازمانی نیز موجب ارتقاي سطح سرمایه سازمانی خواهد شد

  کنانمیزان شناخت و تعهد به مسئولیت هاي اجتماعی سازمان توسط کار) 9-1

  میزان شناخت و تعهد به  مسئولیت هاي اجتماعی سازمان توسط مدیران) 9-2

  میزان شناخت و تعهد به اخالقیات سازمان توسط کارکنان) 9-3

  میزان شناخت و تعهد به اخالقیات سازمان توسط مدیران) 9-4

  سازمانیمیزان اثر گذاري مسئولیت هاي اجتماعی در دستیابی به اهداف و رسالت ) 9-5

  میزان اثر گذاري اخالقیات در دستیابی به اهداف و رسالت سازمانی) 9-6

میزان ارزش گذاري جامعه و مخاطبان نسبت به ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی و اخالقیات توسط ) 9-7

  سازمان

  میزان اعتقاد عملی به اصول اخالقی و مذهبی در گفتار، رفتار و عمل کارکنان و مدیران) 9-8
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  شناخت و پایبندي به مقررات سازمان) 10

هر چه در یک سازمان قوانین و مقررات شفاف تر، عادالنه تر و شناخته شده تر باشند، تکلیف کارکنان و 

  . مدیران و مخاطبان روشن تر بوده و سطح سرمایه سازمانی بیشتر است

  میزان شناخت و پایبندي کارکنان به قوانین و مقررات سازمان) 1- 10

  میزان پایبندي مدیران به قوانین و مقررات سازمان) 10-2

  میزان آگاهی مخاطبان و مراجعان به سازمان از قوانین و مقررات سازمان) 10-3

  میزان تغییر قوانین و مقررات سازمان) 10-4

  شفاف بودن و عادالنه بودن قوانین سازمان) 10-5

  کار شایسته و مفید) 11

مدیران هر چه کار مفید بیشتري در راستاي تحقق اهداف سازمان داشته در هر سازمان نیروي کار و 

زیرشاخص هاي . باشند، دستاوردهاي سازمان نیز بیشتر بوده و مراجعان نیز رضایت بیشتري خواهند داشت

  :این بخش عبارتند از

  تعداد ساعت کار مفید کارکنان سازمان در هر روز) 11-1

  ان سازمان در هر روزتعداد ساعت کار مفید مدیر) 11-2

  میزان تعهد کارکنان به انجام درست کار در موقع مناسب براي مخاطبان)  11-3

  میزان تعهد مدیران به انجام درست کار و در موقع مناسب براي مراجعان) 11-4

  خروجی ها و بازدهی سازمان ) 11-5

  میزان تمایل به کار و لذت بردن از کار و تعلق سازمانی) 12

کارکنان و مدیران یک سازمان از کار خود لذت بیشتري برده و آنرا با عالقه انجام دهند، بازدهی هر چه 

برعکس چنانچه کارکنان به کار خود به عنوان یک وظیفه تکراري و فاقد . آنها در کار نیز افزایش خواهد یافت

ار، بهره وري آنها نیز بتدریج جذابیت نگاه داشته باشند، ضمن کاهش انگیزه هاي کاري و کاهش خالقیت در ک

  :زیرشاخص هاي این بخش عبارتند از. کاهش خواهد یافت

  میزان تمایل به عوض کردن شغل در بین کارکنان یا مدیران) 12-1

  )فقط کسب درآمد یا درآمد و رضایت(انگیزه هاي شغلی ) 12-2

  میزان راحتی و یا سختی کار)  12-3

  علق وي به کار در سازمانمیزان احساس رضایت فرد و ت) 12-4

  داشتن شغل دوم و کار خارج از سازمان) 12-5

  ارتباطات) 13

این ارتباطات طیف . هر چه ارتباطات در یک سازمان بیشتر باشد، سرمایه سازمانی بیشتر خواهد بود

ارتباطات خارج از گسترده اي از ارتباطات بین کارکنان سازمان، بین کارکنان و مدیران، بین مدیران سازمان، 

  :سازمان، ارتباط مدیران با سایر بخش ها و نظایر آن می باشد که زیر شاخص هاي آن عبارتند از

  میزان شناخت و ارتباط کارکنان مجموعه با یکدیگر) 13-1
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  میزان شناخت و ارتباط مدیران مجموعه با یکدیگر) 13-2

  لعکسمیزان ارتباط و شناخت مدیران از کارکنان و با) 13-2

  میزان ارتباط کارکنان سازمان با مدیران یا کارکنان سایر سازمان ها) 13-4

  میزان ارتباط مدیران سازمان با مدیران و کارکنان سایر سازمان ها) 13-5

  تعداد سازمانهاي باال دست و پایین دست مرتبط با فعالیت سازمان) 13-6

  ارتباطات اعضاوسایل ارتباطی موجود در سازمان براي گسترش ) 13-7

  سهولت دسترسی کارکنان به مدیران سازمان ) 13-8

  گردش آمار، اطالعات و گزارشات عملکرد)14

هر چه در یک سازمان اطالعات بیشتر و شفاف تر باشد، واقعیت هاي سازمان بهتر منعکس شده و چاره 

گیري هاي درست است و  آمار و اطالعات صحیح کلید تصمیم. جویی براي رفع مشکالت سریعتر خواهد بود

میزان دسترسی کارکنان، مدیران سازمان، تصمیم گیران و مخاطبان سازمان به آمار و اطالعات کامل و به 

سازمانهاي کارا همواره براي  .روزشده و  غیرمحرمانه سازمان، می تواند جزو سرمایه هاي سازمانی به شمار آید

قرار می دهند زیرا در  آنهان و بروزترین اطالعات را در اختیار افزایش توانمندي کارکنان مهمترین وکاملتری

اجزاي این شاخص عبارتند  عصر اطالعات آنانی که اطالعات بیشتري دارند توانایی و قابلیت باالتري نیز دارند

  :از

  میزان دسترسی کارکنان به آمار و اطالعات سازمان) 14-1

  عات سازمانمیزان دسترسی مدیران سازمان به اطال) 14-2

  استفاده از آمار و اطالعات سازمان در تنظیم گزارشات مفید براي سازمان) 14-3

  میزان دسترسی مخاطبان به آمار و اطالعات سازمان) 14-4

  میزان دقت و صحت آمار هاي اعالم شده سازمان) 14-5

ژوهشی در تصمیمات میزان استفاده از گزارشات، آمار و اطالعات و نتایج حاصل از طرح هاي پ) 14-6

  سازمان

  تغییر سازمانی سازنده -15

در سازمان هاي امروزي بین نیروهاي نگهدارنده ثبات و نیروهاي پیش برنده تغییر مدام کشمکش وجود 

ثبات زیاد موجب افول سازمان و تغییر زیاد باعث . دارد و برقراري تعادلی مولد بین این نیروها ضروري است

برخی شاخص هاي تغییر سازنده . تخریب روحیه کارکنان سازمان و مدیران می شودمحو رسالت سازمان و 

  :عبارتند از

  میزان تغییرات سازمان در نتیجه رویدادها و فشارهاي محیطی) 15-1

  .میزان تغییراتی که سازمان بنا بر مصالح و از روي اختیار در سازمان اعمال می کند) 15-2

  ازمانمیزان تغییرات تدریجی س) 15-3

  میزان تغییرات اساسی و استراتژیک سازمان) 15-4

  واکنش کارکنان نسبت به تغییر در سازمان و یا حفظ وضعیت موجود) 15-5

  واکنش مدیران نسبت به تغییر در سازمان و یا حفظ وضعیت موجود) 15-6
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  میزان آینده نگري در سازمان) 15-7

شاخص ارائه شده در فوق می تواند به صورت تکمیل پرسشنامه از سازمانهاي مختلف  15مجموعه 

مورد محاسبه قرار گیرد و شاخصی بر ) یا بنا به اولویت سازمان وزن هاي نابرابر(تکمیل شده و با وزنهاي برابر

د کند که شاخص صد مبناي صفر تا صد براي هر زیر شاخص و در مجموع براي کل سرمایه سازمانی ایجا

انجام این . نمایانگر بیشترین میزان سرمایه سازمانی و شاخص صفر نمایانگر کمترین سرمایه سازمانی است

پژوهش در سازمانها باعث می شود سازمانها نقاط قوت و ضعف خود را در هر شاخص یا زیرشاخص هاي آن 

این شاخص می . وت خود برنامه ریزي نمایندتشخیص داده و براي رفع مشکالت و موانع و یا تقویت نقاط ق

تواند در طول زمان نمایانگر میزان پیشرفت و یا افت یک سازمان در جهت تحقق اهداف مورد نظر سازمان 

  . مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد

 برخی شاخص هاي سرمایه سازمانی در قرآن کریم -4

سرمایه اجتماعی می تواند از بسیاري از جهات تعمیم سرمایه سازمانی به دلیل قرابت و نزدیکی مفهوم با 

اهمیت شاخص هاي چون اعتماد، همکاري، آگاهی و دانش، تغییر . سرمایه اجتماعی در سازمانها محسوب شود

از آنجا که سرمایه . سازنده و نظایر آن در پیشبرد اهداف اجتماعی و سازمانی موضوعی غیر قابل انکار است

یم با شاخص هایی مشخص بیان شده است می توان از تعالیم قرآن کریم شاخص هایی اجتماعی در قرآن کر

افزایش دانش عمومی در این حوزه می تواند ضمن افزایش سطح . را نیز براي سرمایه سازمانی بدست آورد

بهبود سرمایه سازمانی در سازمانها، عملکرد بهتر سرمایه هاي فیزیکی و مادي را نیز به همراه داشته و با 

در ادامه با کمک گرفتن از . کارایی و بهره وري سازمانها در ایران، به رشد و توسعه اقتصادي کمک نماید

تعالیم قرآن کریم چند شاخص براي سرمایه سازمانی شناسایی شده است ولی تاکید می گردد که شاخص 

موارد نیست و می توان با جستجوي هاي سرمایه سازمانی در تعالیم قرآن کریم و ادبیات دینی منحصر به این 

  . بیشتر و دقیق تر شاخص هاي دیگري را نیز گزارش کرد

 :احترام به حقوق سایر افراد -1

انَّ : در خصوص موضوع احترام به حقوق سایر افراد آیات متعددي در قرآن کریم وجود دارد از جمله

اَتْقیکُـــم اللّــــهنْــــدع کُــــمشماست شما نزدخداوند باتقواترین ترین گرامى): 13حجرات، ( اَکْــــرَم.   

از این رو ثروت، شهرت، . در این آیه اشاره شده است که گرامی ترین مردم نزد خداوند باتقوي ترین است

مقام و مواردي نظیر آن معیار برتري انسان نیست و فقط تقوي معیار برتري انسانها است و از این رو باید 

نسبت به دیگران با دیده احترام نگریست چون ممکن است تقوي بیشتري داشته و نزد خداوند ارزش همواره 

  . باالتري داشته باشند

اگر این آیه شریفه قرآن کریم را در سازمان ها نصب العین قرار دهیم، رفتار کارکنان با مراجعان، مدیران 

  .و از این رو سطح سرمایه سازمانی در سازمان ترقی یابدبا کارکنان و کارکنان با یکدیگر می تواند بهتر باشد 

 :همکاري و تعاون -2

( و  :الْبِرِّو التَّقْوى و التَعاونُوا علَى االِْثْمِ و الْعدوانِ  وتَعاونُواعلَى: خداوند در آیه دوم از سوره مائده می فرماید

  .د یدر راه گناه و تعدى همکارى ننمای) هرگز ( و در راه نیکى و پرهیزکارى با هم تعاون کنید ) همواره 
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از کار و کسب . بدیهی است که امور نیک و خوب دامنه گسترده اي از فعالیت هاي بشري را فرا می گیرد

در ادامه اشاره شده . حالل گرفته تا همکاري براي ساخت یک کشور همگی جزء این امور به حساب می آید

ي همکاري ننمایید چون این همکاري باعث انحراف تعداد بیشتري از افراد شده و است که در راه گناه و تعد

  .مسلما تاثیر آن بر اجتماع بیشتر است

اگر کارکنان یک سازمان براي ترقی سازمان و بهبود رفاه حال جامعه با یکدیگر همکاري و مشارکت 

  . یعتر امکان پذیر خواهد بودداشته باشند، قطعا دست یابی به اهداف سازمان بسیار راحتتر و سر

 ):مشارکت جمعی(مشورت -3

در آیات مختلفی از قرآن کریم لزوم مشورت در جهت اتخاذ تصمیم و سپس قاطعیت در اجراي تصمیم 

آل عمران، (تَوکِّلینَ اال�مرِ فَاذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللّه انَّ اللّه یحب الْم و شاوِرهم فى: از جمله. تاکید شده است

بر خــدا تــوکّل کــن ) قاطع بــاش و(در کارها با آنان مشورت کن اما هنگامى که تصمیم گرفتى، ): 159

  . زیـــرا خــداونــد متــوکــالن را دوســـت دارد

تصمیمات گروهی و مشورت گرفتن از نظرات افراد خبره درون و بیرون سازمان می تواند نقش مهم و 

وثري در شناخت درست و تصمیم واقع گرایانه داشته باشد و از این رو اصل مشورت در سازمانها می تواند م

ضمن باال بردن روحیه اعتماد به نفس در بین کارکنان بدلیل اهمیت قائل شدن به نظرات آنها، باعث تقسیم 

  .مسئولیت و تحقق بهتر اهداف سازمان گردد

 :برابري و برادري -4

مختلفی از قرآن کریم اشاره شده است که مومنان با یکدیگر برادرند و معیار برتري آنها صرفا  در آیات

انَّمـا الْمؤْمنُـونَ اخْـوةٌ فَاَصلحـوا بینَ اَخَویکُم و اتَّقُوااللّه  :می فرماید. تقوي و اطاعت از دستورات الهی است

برقرار سازید و تقواى  گرند ، بنابراین میان دو برادر خود صلحیمؤمنان برادر یکد ):10حجرات، (لَعلَّکُم تُرْحمونَ 

از این رو طبق نظر قرآن مومنان و مسلمانان با یکدیگر . کنیـد تا مشمـول رحمـت او شوید  الهى پیشـه

اگر تصور . سازند برادرند و چطور ممکن است برادران کار یکدیگر را به تعویق انداخته و یا حق یکدیگر را ضایع

کنیم که در جامعه اي اسالمی و در فضایی برادرانه فعالیت می کنیم و هدفمان رضاي خداوند است، به تحقق 

  .اهداف سازمان نزدیک تر شده ایم

 :آگاهی و آموزش -5

 :می فرمایدمثال . در آیات مختلفی از قرآن کریم نسبت به آگاهی و علم و نیز آموزش تاکید شده است

اال�کْـرَم ــکبر قْــرَأْ وبِـالْقَلَــمِ، ا لَّـــماَلَّــذى ع ،لَمعی االِْنْسانَ ما لَم لَّمبخـوان کـه ): 5الی  3علق، (ع

و به انسـان آنچه را  همـان کسـى کـه به وسیله قلم تعلیم نمود ،پـروردگارت از همه بزرگوارتر است

رو مساله علم و دانش و آگاهی را از جانب پروردگار به انسان مطرح کرده است و  از این .دانست، یاد داد نمى

انَّما یخْشَى اللّه : خوانیم سوره فاطر مى 28در آیه  این موضوع اهمیت دانش و آگاهی را می رساند، تا جایی که

فقط بندگان آگاه نسبت به : ده است کهاشاره ش ترسند تنها علما و ارباب معرفت از خدا مى: منْ عبـاده الْعلَمـاء

  . خداوند خاشع هستند و این موضوع اهمیت زیاد مساله علم ، دانش و آگاهی را در قرآن کریم بیان می دارد
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اگر افراد آگاه و خبره در سازمان مورد توجه و تکریم قرار گرفته و از نظرات آنها در پیشبرد اهداف 

وند ها و کاهش هزینه هاي سازمان استفاده گردد، تصمیم گیري هاي سازمان، اصالح ساختارها، بهبود ر

  .سازمان نیز اصالح شده و این همان بعد ارتقاي سطح سرمایه انسانی سازمان می تواند محسوب شود

  :عدالت -6

در خصوص رعایت عدالت در رفتار، تشخیص و حتی سخن گفتن در قرآن کریم آیات مشخصی وجود 

عدالت کنید ): 8مائده، (اعدلُوا هو اَقْرَب : می فرماید. میت فوق العاده زیاد این موضوع استدارد که بیانگر اه

قرآن کریم در مورد عدالت تا آنجا حساسیت به خرج می دهد که حتی . تر است  که به پرهیزکارى نزدیک

گویید، عدالت  که سخنى مى و هنگامى): 152م ، انعا(و اذا قُلْتُم فَاعدلُوا : عدالت را در گفتار نیز توصیه می نماید

  .را رعایت نمایید

سازمانی را تصور کنیم که مدیران و کارکنان آن در صحبت، رفتار و اعمال خود این آیات را در نظر 

قطعا سرمایه سازمانی این سازمان در نتیجه رعایت . داشته و تالش می کنند از مسیر عدالت منحرف نشوند

  .بیشتر خواهد بودعدالت بسیار 

 : وفاي به عهد -7

و اَوفُوا بِالْعهد انَّ الْعهد کانَ مسؤُالً : در قرآن کریم آیات متعددي در این خصوص وارد شده است از جمله

و الَّذیـنَ هـم الَمـانـاتهِـم و  :در جاي دیگر .شود وفا کنید که ازعهد سؤال مى) خود ( عهد  به ): 34اسراء، (

معنـى  اَمـانَـۀ. کنند ها و عهد خود را رعایت مى ها که امانت و آن): 8و مومنون،  32معارج، (عهـدهـم راعـُونَ

ـا امانـت هـاى الهـى  گیـرد ، بلکـه امــانت هـاى مـادى مـردم را از هـر نـوع دربرمى وسیعـى دارد کـه نـه تنه

هــاى  هـاى الهــى امانتـى از امــانــات او اســت ، پســت هـریـک از نعمـت. شـود  شـامـل مىنیز و را 

یا  :در جاي دیگري می فرماید .ترین امانات است از مهـم "پســت حکــومـــت"اجتمـــاعـــى و خصــوصـا 

قُودفُوا بِالْعنُوا اَوا الَّذینَ امهها و قراردادها وفا کنید اید به پیمان ى کسانى که ایمان آوردها) 1مائده، ( اَی .  

اگر در سازمان به قراردادها، پیمان ها، مسئولیت ها و وظایف خود پایبند بوده و آنها را رعایت نماییم، 

  .سطح سرمایه سازمانی افزایش قابل مالحظه اي خواهد داشت

 :پرهیز از تقلب و یا کم کاري -8

می شود، تقلب، و یا یک سازمان  یکی از مشکالتی که باعث کاهش اعتماد عمومی به کاالهاي یک کشور 

کم فروشی، نداشتن کیفیت الزم کاال، عدم تعهدات براي کاال و نظایر آن است که بتدریج باعث می شود دید 

این هزینه زیاد بابت منافع  .عموم کال نسبت به یک کاال یا یک کشور تولید کننده کاال تغییر پیدا نماید

کوتاهمدتی است که برخی با تقلب یا کم فروشی بدست می آورند و در قرآن کریم و در آیات متعدد نهی از 

و اَوفُوا الْکَیلَ اذا کلْتُم و زِنُوا بِالْقسطاسِ الْمستَقیمِ ذلک خَیرٌ و اَحسنُ تَأویالً . کم فروشی یا تقلب شده است

کنید حق پیمانه را ادا نمایید و با ترازوى درست وزن کنید این براى شما  که پیمانه مى به هنگامى ):35اسراء، (

. و اَوفُوا الْکَیلَ والْمیزانَ بِالْقسط  سوره انعام می فرماید 152درآیه در جایی دیگر  .بهتر و عاقبتش نیکوتر است

  .سالم بر مساله صداقت و پرهیز از تقلب در ارائه کاال یا خدمت استهمگی این موارد حاکی از تاکید زیاد ا
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صداقت و پرهیز از تقلب باعث جلب اعتماد مردم به سازمان شده و از این طریق سطح سرمایه سازمانی را 

 .ارتقا می دهد

 : کار شایسته و عمل صالح -9

. و کار خوب نیز اشاره شده است در قرآن کریم هر جا صحبت از ایمان است، بعد از آن به عمل صالح

. بدین مفهوم که ایمان بدون عمل چندان مفید فایده نیست و انسان باید تعالیم دینی را در عمل پیاده نماید

که ایمان ها آن خداوند به): 9مائده (عد اللّه الَّذینَ امنُوا و عملُوا الصالحات لَهم مغْفرَةٌ و اَجرٌ عظیم و: می فرماید

انَّ الَّذینَ امنُوا و عملُوا : همچنین. اند وعده آمرزش و پاداش عظیمى داده است آوردهاند و عمل صالح انجام داده

مسلما کسانى که ایمان آوردند و عمل صالح انجام ): کهف 30( الصالحات انّا ال نُضیع اَجرَ منْ اَحسنَ عمالً

به هر حال ، یکی از زیانبارترین معضالتی که ممکن است . ن را ضایع نخواهیم کرددادندما پاداش نیکوکارا

دامن یک جامعه را بگیرد گرفتار شدن به سستی و تنبلی و عادت به بیکاري و کسب مال بدون رنج و زحمت 

منان قرآن کریم به مو. است که شیوع آن مشکالت اقتصادي و اجتماعی دیگري را نیز در جامعه رقم می زند

توصیه می کند که سستی و تنبلی نکرده و در تصمیمات خود به خداوند تکیه و توکل نمایند و با تالش در 

و ال تَهِنُــوا و ال تَحــزَنُـوا و اَنْتُــم اال�علَونَ انْ کُنْتُم  : از جمله می فرماید. جهت رضاي خداوند حرکت نمایند

در جاي . سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید ): 139ال عمران، (مؤْمنینَ 

هر کس به خداوند توکل و اعتماد نماید، ): 3تغابن، ( و منْ یتَوکَّلْ علَى اللّه فَهـو حسبـه:دیگري می فرماید

  .خداوند برایش کافی است

شایسته و مفید ارتقا یابد تا از این مسیر ضمن از این رو در سازمان ها باید روحیه عمل صالح و کار 

  . افزایش سرمایه سازمانی، منافع اجتماع نیز افزایش یابد

 صداقت و اعتماد  -10

انَّ اللّه یجـزِى : در خصوص اهمیت صداقت و درستکاري در قرآن مجید آیات متعددي است از جمله

الْمؤمنینَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا  منَ : همچنین. دهد ا پاداش مىخداوند متصـدقان ر): 88یوسف، (الْمتَصـدقینَ

هلَیع اند صادق هستند  گروهى از مؤمنان کسانى هستند که در عهد و پیمانى که با خدا بسته ):23احزاب،(اللّه

  .و بر سر پیمان خود ایستادند

یجاد اعتماد متقابل بین آنها شده و از این صداقت در بین کارکنان و مدیران و مخاطبان سازمان باعث ا

راهکار قرآن براي جلوگیري از کاهش اعتماد عمومی به صورت زیر .  مسیر سرمایه سازمانی را ارتقا می دهد

ى کـه اى کسانـ): 2صف، (یــا اَیهـــــا الَّــذیــــنَ امنُـــــوا لــــم تَقُـــولُــــونَ مــا ال تَفْعلُــــونَ :است

از بدترین بالهایى که ممکن است بر  کنیـــد؟ گوییــد کـه عمــل نمـى چـرا سخنـى مى! ایـد ایمـان آورده

که  جدایى گفتاراز کردار است، مردمى آن اصلى یک جامعه مسلط شود، بالى سلب اطمینان است و عامل

باشند،  هماهنگ دربرابرمشکالتنمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و کنند، هرگز  نمى گویند و عمل مى

ها حاکم نخواهد شد و هرگز ارزش و قیمتى نخواهند داشت و هیچ  هرگزبرادرى و صمیمیت در میان آن

بنابراین هماهنگی گفتار و کردار مخصوصا براي مسئولین یک جامعه می تواند . برد هاحساب نمى دشمنى از آن

  .وثري در جهت کاهش اعتماد عمومی به حساب آیدراهکار م
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در یک سازمان نیز اگر بین مخاطبان و سازمان اعتماد و جود داشته باشد، اگر بین کارکنان و مدیران 

اعتماد وجود داشته باشد، بسیاري از هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم در سازمان کاهش یافته و از این مسیر 

  در سازمانی که بین اف. زایش خواهد یافتمیزان سرمایه سازمانی اف

 مسئولیت انسان و امید به آینده -11

اگر انسان یقین حاصل کند که در برابر هر گفتار، کردار و رفتارش مسئولیت دارد قطعا در بسیاري از این 

قرآن کریم  .رفتارها تجدید نظر خواهد کرد و به این ترتیب راه براي ساخت جامعه اي سالم تر هموار می گردد

): 36اسراء، (و ال تَقْف ما لَیس لَک بِه علْم انَّ السمع و الْبصرَ و الْفُؤاد کُلُّ اُولئک کانَ عنْه مسؤُالً: می فرماید

تنها از علم و دانش می . ها همه مسؤول هستند دانى پیروى مکن، چرا که گوش و چشم ودل چه نمى ازآن

در مسائل اعتقادي، گفتار، شهادت، قضاوت، عمل، رفتار همگی باید با شناخت باشد زیرا . نیتوانی پیروي ک

  . انسان در مورد تمامی اعمالش مسئولیت دارد

مسئولیت پذیري و امید به آینده و تالش و کار صادقانه می تواند از سرمایه هایی باشد که در سازمانها 

قرآن کریم در موارد متعدد بیان کرده است که نباید از لطف و  .می تواند بسیاري از مشکالت را حل کند

و ال تَایئَسوا منْ روحِ اللّه  :جایی که می فرماید. رحمت خداوند ناامید بود و دست از تالش و حرکت برداشت

خدا مأیوس نشوید که از رحمت خدا جز  از رحمت): 31یوسف، (انَّــه ال یایئَس منْ روحِ اللّه االَّ الْقَوم الْکفرُونَ 

قدرت او مافوق  و بکوشید و مأیوس نشوید که یأس نشانه کفر است یعنی  .شـونـد قوم کافر مـأیوس نمـى

خبــرنـد از رحمتـش  ایمـان کـه از قــدرت خـدا بـى تنهــا کــافــران بـى و ها است  همه مشکالت و سختى

  . شــونـد مـأیـوس مى

 ندي و نتیجه گیريجمع ب -5

محاسبه سرمایه سازمانی براي تمامی سازمان ها جهت شناخت وضعیت موجود سرمایه آنها و اقدام براي 

این سرمایه در طول زمان اگر افزایش . بهبود این سرمایه می تواند از مسئولیت هاي مهم مدیران سازمان باشد

لکرد سازمان را مختل کرده و نهایتا سازمان را به نیابد با کاهش مواجه خواهد شد و کاهش آن می تواند عم

این سازمانهاي غیرکارامد نه تنها در عرصه رقابت . یک مجموعه زیان ده، غیرکارامد و غیر مفید تبدیل نماید

پس جهت . جهانی حرفی براي گفتن ندارند بلکه در فرایندهاي اصالح ساختاري خیلی زود محو می گردند

باید سطح سرمایه سازمانی ارتقا پیدا کند که الزمه این کار شناخت سطح موجود  جلوگیري از این موضوع

  .سرمایه سازمانی و تالش در جهت ارتقاي نقاط داراي کمبود است

شاخص براي مقوله سرمایه سازمانی مطرح شده و براي هر شاخص نیز چند  15در این پژوهش 

وهشی در این بعد در دنیا انجام نشده است و در خصوص سرمایه سازمانی پژ. زیرشاخص معرفی گردید

موضوعی بکر و جدید در ادبیات مدیریتی به شمار می آید اگر چه سرمایه سازمانی با تعریف بسیار محدودتر 

ویژگی بارز این پژوهش آن است که سرمایه سازمانی و . در برخی مطالعات خارج از کشور به چشم می خورد

با تعالیم قرآن کریم منطبق کرده و از این زاویه به این موضوع تاکید داشته شاخص هاي آنرا تا حد امکان 

است که در صورت عمل به فرامین و تعالیم قران کریم سطح سرمایه سازمانی در سازمانهاي ایران افزایش 

نقاط الزمه این موضوع آن است که با شناخت و ارزیابی سطح موجود سرمایه سازمانی و ارزیابی . خواهد یافت
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قوت و ضعف هر سازمان، سیاستگذاري هایی را در حوزه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی براي سازمان 

  . انجام داد تا شاخص هاي مد نظر در حد مطلوب قرار گیرند

پیشنهاد مشخص این پژوهش آن است که با تکیه بر تعالیم قرآن کریم و همچنین تئوري هاي موجود در 

با توجه به زیرشاخص هاي مطرح شده (ریت و علوم انسانی، شاخص ترکیبی سرمایه سازمانیزمینه علوم مدی

ساخته شده و میزان سرمایه سازمانی در سازمانهاي مختلف دولتی در ایران مورد بررسی و ) در این پژوهش

به همراه زیر این شاخص ترکیبی . محاسبه قرار گیرد تا از این مسیر نقاط ضعف و قوت سازمان ارزیابی گردد

شاخص هاي خود هر ساله توسط کارکنان، مدیران و مخاطبان هر سازمان تکمیل شده و در در نقشه راه 

ارتقاي سطح سرمایه سازمانی، به بهبود کارایی و بهره وري سازمان منجر . سازمان مورد استفاده قرار گیرد

  والسالم. می کند خواهد شد و از این مسیر راه را براي رشد و توسعه کشور هموار

 بر لّــهل ـــدمالْح لیــنَ وــرْسلَـــــى الْمع ـــــالمس فُونَ وصا یمزَّةِ عالْع بر کبحانَ ربس

از  صاحب عزت و قدرت و برتر منـزّه است پـروردگـار، پروردگارپاك و ): صافات 180-182(الْعــــالَمیـــنَ

 ســـــــــالم بـــــر رســــــــــوالن و حمـد و ستایش ، مخصـوص ،کنند ها مى هایى که آن توصیف

  .پروردگاه جهانیان است
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