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 چکيده

بردن مبناای اخالقاا اسات و پیاماد جنم ةامااف باا ف ای ت         ایدئولوژی حاضر پارادایم اقتصادی نئوکالسیک به دنبال منافع خود و ازبین
کاار را  »کندم ناه جنکاه ف ا     ما« دادن کار درست انجام»های انسانا حکم به اندیشف ناب متکا بر شناخت سرمایه. اخالقا پایین است

پاذیر  عنوان اشرف مخ وقات هستا امکانوسی ف انسان به های اخالقا بهدادن کار درست ف   با مدیریت ارزش انجام. «نجام دهددرست ا
هاای موةاودم دودنادان    هاا و ارزش هاایا فراتار از موموریات   روم ضرورت توةه به مفهوم سرمایف اخالقا برای ایجاد ارزش از این . است

هاای  هاا و ارزش  اخالقا فراتر از هر شکل دیگری از سازمان و ایجاد ارزش در سازمانم فراتار از موموریات   حداکثرکردن ف ی ت. شود ما
در نوشتار حاضار باا   . نمایدها باشد که لزوم توةه به جن را ضروری ماکارگیری سرمایف اخالقا در سازمان تواند از نتایج به شدهم ما تاریف
 .شده است مطرح  و های مخت ف در این زمینه بررسادیدگاه سرمایف اخالقامشناسایا  هدف

 کليدواژگان

 .اخالقا اخالقم سرمایف اةتماعام سرمایف اخالقام ف ی ت

 

 

 

                                                           
 نویسندة مسئول، رایانامه :

 سرمایة اجتماعیمدیریت 

 1931، بهار 1 ةشمار، 4 ةدور

  72ـ  44حات صف

Print ISSN: 2423-6071 

Online ISSN: 2423-608X 

http://jscm.ut.ac.ir 

 

matin@ut.ac.ir 

http://jscm.ut.ac.ir/


82                                                                     1316، بهار 1ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 مقدمه

کار به جنبة دیگرری کره شرامی دیردگا      وجای درآمد و کسب اگر جنبش شرکت اجتماعی بتواند به

بره اراراوبی    بتوانرد  ، ممکن استدشوسازی طور گسترد  مفهوم تقویت سرمایة اخالقی است، به

 .مجدد و دستیابی به تغییرات بنیادین کمک کند

ترر  انرد و بایرد در عملیرات اخالقری    شرد  « فضیلت اخالقی پایین»امروز ، جوامع داار مشکی 

وکار تغییرر پرارادایا انجرام     مدل کسب« محوریت صرفاً سود»نظر در وکار و تمایی به تجدید کسب

 دیموجو ننساا ،منفی ممفهو یکدر  ازخودبیگرانگی  یا نشدخرود  ودبیازخر  با خودفراموشی،. گیرد

 ةدسا ارتکراو  نِشداربزا ةنتیجو  دشرو می تبدیی رااآ یا یاربزا به در نهایرت، و  شرود می بعدی تک

هرای  سرمایهاو را از  .کند تبدیی می کیاز  بیگانهو  نگرءجز دیفر بهاو را  که ستا ختایکنو ریکا

بررا او  .کنرردغافرری مرری ،ستا ننساا سیستماتیک ةمحرک غیرمرئی ایقودر  که دخو نسانیر اقد ناگر

 هررایارزش مدیریتاز  نااررار هررا بررهآندادن  ستازد با ،بهتر تیرعبا بهو  دخو یهاسرمایه دنکر کررا

 تبدیی «شرررد  فرامررروشدخو» زیمجا ننساا یک به در نهایرررت،و  دگیرمی فاصله خویش خالقیا

َََـْ َُمـْأََأَ ـ َ ََأُْولَــِك ََ»: شود می شرادنوش و قردمی،   ( )ناایزترو  بدتر بلکه انرد  حیروان  ناو)  «َكاْْلَْنعـاِك

لزوم توجه به مفهوم سرمایة . عامه، اخالق و پایبندی اخالقی زبانزدند در فرهنگ (. 079، ص0931

دن شر  داری انحصاری، گررم اخالقی با موضوعاتی مانند صنعت بانکداری و پرداخت جوایز، سرمایه

انگیزی، مطالعات زیرادی  طور شگفت اما به کرة زمین و پایداری به اوج رسید  و تشدید شد  است؛

حتری در تحقیقرات   -سازی سرمایة اخالقی، شررکت اجتمراعی یرا کرارآفرینی اجتمراعی      در مفهوم

تر بیش .0های اجتماعی مبنی بر اینکه های اخیر سازمانسازیمفهوم .انجام نگرفته است -دانشگاهی

انرد؛  بیشتر نسبت به عرضة خدمات عمومی کارآفرینانه .2اند؛  کار داوطلبانهوهای کسبشبیه سازمان

ها کسب سرود و پرول نیسرت؛ نراموف      تنها هدف آن. 4گیرند؛  کار می کار را بهوهای کسبمدل .9

 (.Bull et al, 2008)اند بود 
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 کررد   را جلرب نی وفزروزاهرا توجره   روکش نمیا دیقتصاا بطروا ،شردن   جهانی فعلی سرعت با

 اینکره  ایبر .اسرت  مندزمش نیاو آرا به فضایی مملوّ از امنیرت  جهانی رگبز لتحو ینا مةادا. تسا

 شتندا ،کند رکا سالا ،رکشو یک دیقتصاا سیستاو  کند تأمینرا  دممر  فار ندابتو رکشو یک

 (.0934خداویسی و عزتی شورگلی، )اقتصادی شرطی اساسی است  قالرخا

های بزرگ دنیا، با تمرکز بیشتر برر مسرئولیت   تغییر پارادایا مفروض در شرکت دیگر، سوی از

وگوها، دربارة مفهوم سرمایة اخالقری   گفت وهدف برخی بحث . اجتماعی در حال جایگزینی است

ایش توانرد بررای افرز   عبارت بهتر، اخالق مری به. های اقتصادی استزمینه کار،وبرای اخالق کسب

کننرد ،  مصررف « ارزش»سررمایة اخالقری   . نظر گرفتره شرود   عنوان سرمایة اخالقی در سودآوری به

عنروان اعضرای   گذار یرا عرامالن دیگرر را بره    کنندگان، مشتریان، مدیر ارشد و سرمایهکارمند، تأمین

 .دهدجامعة مشترک نشان می

قری مهرا اسرت؟ آیرا سررمایة      بارة سرمایة اخالبنابراین، سرمایة اخالقی ایست؟ اه ایزی در

اخالقی عامی اصلی تحریک بسیاری از مردم به فراتررفتن از سطح نیاز به غذا، سرپنا  و تلویزیرون  

 با ایجاد حس خوشبختی و شادی است؟ ،و جز آن

طوری  کارگیری آن در جامعه بهنماید، ولی بهاگراه سرمایة اخالقی از حیث مفهومی بدیهی می

عنوان یرک   تا کنون، مطالعات زیادی دربارة سرمایة اخالقی به. فا کند، دشوار استکه بتواند نقش ای

هرای  اگراه توجه به ارزش نظر داشت که باید در. نگرفته است مفهوم یا در ارتباط با سازمان انجام 

ها برای رسیدن شد  است، سازمان المللی نادید  گرفته  وکار بین های کسباخالقی در سطح سازمان

 .های اخالقی نیازمندنده بقا و موفقیت سازمانی به توجه به ارزشب

همچنین، با توجه به اینکه ایدئولوژی حاضر پارادایا اقتصادی نئوکالسیک به دنبال منافع خرود  

بردن مبنای اخالقی بود  و پیامد آن، جامعة با فضیلت اخالقی پایین است، ضرورت توجره   و ازبین

های موجود، دوبرابرر  ها و ارزشهایی فراتر از مأموریتبرای ایجاد ارزش به مفهوم سرمایة اخالقی

رو، هدف مطالعة حاضر پرکردن این شکاف است که در راستای ایرن هردف، ابتردا     از این . شود می

سرسس،  . شرود   طور مفصری ارائره مری    مفهوم سرمایة اخالقی و سطوح آن به ،اشکال مختلف سرمایه
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نشرد  مرورد بحرث و بررسری قررار       شرناخته  رسرمیت  عنوان مفهومی جایگزینِ بهسرمایة اخالقی به

 .گیرد می

 انواع سرمایه

بار  بوردیو، ضمن مخالفت با تقلیی انواع سرمایه به سرمایة اقتصادی، معتقد است مفهوم سرمایه یک

ماعی جهران  توان ساختار و کارکرد اجتوی، نمی زعا  به. دیگر باید به حیات اجتماعی معرفی شود

را تبیین کرد، مگر اینکه مفهروم سررمایه در همرة اشرکال آن و نره صررفاً در شرکی اقتصرادی آن،         

بوردیو، سرمایه هرگونه خاستگا  و سراشمه در عرصة اجتمراعی اسرت    زعا  به. ی شودساز مفهوم

در اهار حاصی شود، مؤثر باشد و  صحنه درمندی از منافع خاصی که که در توانایی فرد برای بهر 

 (.Bourdieu, 1989, pp.14-23: )شودمیشکی بنیادی متجلی 

هرای مختلرف دارد و   ازای اقتصادیِ معینی در میردان  مابهای است که سرمایه: 0سرمایة اقتصادی

یی به پول است، سررمایة  تبد  قابیری فوطور مستقیا و  یگر، آن جنبه از یک پدید  که بهد  عبارت به

هرا و  بنابراین، عالو  بر پول نقد و اعتبار برانکی، ارزش نقردی دارایری   . ودش اقتصادی محسوب می

 (.Bourdieu, 1986, p.244)شود  ها نیز سرمایة اقتصادی محسوب میتخصص

های فرهنگی اطرالق  کنندة ارزش ینتأمیا  کنند  و ذخیر های مجسابه دارایی: 2سرمایة فرهنگی

رفتاری است  وهای عملی ذهنی و مهارت یهامجموعه قابلیت) 9یافته تجساشود که از سه بُعد می

 4یافتره ، عینیرت (یابرد  های خاص فرد تجلری مری   ها و نگرشگفتن، باورها، ارزش که در شیوة سخن

، هرا  مجسرمه هرا،  هرا، نقاشری  هرا، کتراب  برخورداری از اشیای مادی، کاالهای فرهنگی مثی نوشرته )

یافتره در   سررمایة فرهنگری عینیرت    ینروع )  شد  ینهنهاد و (مصنوعات فرهنگی و ابزارهای موسیقی

 (.Bourdieu, 1989, pp.14-23)تشکیی یافته است ( دانشگاهی و تحصیلی استقالب مدارک 
                                                           
1. Economic Capital 
2. Cultural Capital 
3. Embodied Cultural Capital 
4. Objectified Cultural Capital 
5. Institutionalized Cultural Capital 
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به عقیدة برخی محققران، سررمایة اجتمراعی از دو کلمرة سررمایه و جامعره       : 0سرمایة اجتماعی

 & Heidari) یررد گاجتماع شکی میدر شد  است؛ یعنی این نوع سرمایه، شخصی نیست و  یی تشک

Rostami, 2012, p.3193.)  هرای  شناسران نیرز، سررمایة اجتمراعی را شرامی شربکه       برخی از جامعره

گذاشرتن اطالعرات میران افرراد جامعره یرا        اشرتراک  تواند با بهدانند که میاجتماعی و ارتباطات می

 ,.Veismoradi et al)وجرود آورد   ههرا بر  سازمان، احساس اعتماد، مشارکت و همکاری را میران آن 

2014, p.2909; Khosravi et al., 2014, p.87 .)هرای  تروان در کنرار سررمایه   سرمایة اجتماعی را می

آورد که بستر مناسربی بررای نیری بره موفقیرت       حساب  بهاقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی 

هرا و روابطری اسرت کره      یرت موقعتماعی، سرمایة اج(.  (Fine, 2002; Siegler, 2014شودمیقلمداد 

هرا، قردرت و    ی شرغلی، نظریره  هرا  فرصتی اجتماعی، امکان دسترسی به ها شبکهو  ها گرو درون 

ها، سرمایة مالی، اعتماد و همکاری، حمایرت احساسری و خیرخرواهی را     ییراهنمانفوذ، اطالعات، 

برخری از ابعراد مهرا    (. Ogada, 2013, p.7; Ramezanpour et al., 2014, p.599)دهرد   یمر افرزایش  

و هنجرار مشرترک، اعتمراد     هرا  شربکه از مشارکت اجتماعی و همردلی،   اند عبارتسرمایة اجتماعی 

 .اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعاون و همکاری متقابی، و هویت جمعی

ک ی است که به یک فرد یا یشناس ح یا  افتخار  بهای از آداب وابسته مجموعه: 2سرمایة نمادین

-Bourdieu, 1989, pp.14)هسرت، نیسرتند   طور که ها، آنگیرد و افراد متوجه آثار آنگرو  تعل  می

23.) 

کرارگیری   بررای جلروگیری از بره    «سرمایة اخالقی و سرطوح آن » ةپیش از ورود به بحث دربار

مفاهیا  جای یکدیگر، باید در آغاز این نادرست مفهوم سرمایة اخالقی، سرمایة معنوی و معنویت به

 :اند  دتعریف ش

بستن به نیروی مافوق بشرری دانسرته و    سرمایة معنوی را نیرو و نفوذ حاصی از دل( 2117)لیو 

 (.Liu, 2007)است  نگر معرفی کرد امیدواری غایتآن را موجب آرامش، تالش هدفمند و 

                                                           
1. Social Capital 
2. Symbolic Capital 
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 یکره ممکرن اسرت توسرط هنجارهرا      ی اسرت و نهاد یگذارهیسرما تمهیداتسرمایة اخالقی 

 ,.Gupta et al)ادار  شرود   و کرار گرفتره   بره روابط متقابی و عردالت   ت،یشفاف ،ییپاسخگو یالقاخ

2003, p.979.) تعریف شرود « های اخالقی بسیج ارزش» عنوانتواند بهعبارتی، سرمایة اخالقی می به 

(Bull et al., 2010, p.252). دینری،   عنوان سررمایة  سه دسته تعریف، یکی سرمایة معنوی به کنون تا

عنوان عاملی معنابخش بره زنردگی و در آخرر سررمایة معنروی در قالرب       دیگری سرمایه معنوی به

در دیرن اسرالم معنویرت    (. Liu, 2007)دلبستگی به خدای متعال برای این پدید  معرفی شد  است 

د در قالب پایبندی به رفتارها و باورهای مذهبی همرا  با دلبستگی، توکری و امیرد بره لطرف و مرد     

فررد   معنویرت حالرت منحصرربه   »عالو  برر ایرن،    (.0939پرور، گی)بیکران الهی معرفی شد  است 

کنندة ابعاد جسرمی، اجتمراعی، فرهنگری، عراطفی، معنروی، روحری،        انکاری بود  که ادغام غیرقابی

برودن،   صورت بامعنابودن، هدفمنردبودن، ارضراکنند    عرفانی، باطنی، ارتباطی و شناختی است که به

های مستمر فررد  کند و سبب ارتقای فعالیتبودن، صداقت و اعتمادداشتن در زندگی بروز می القخ

های مرتبط با ایرن ابعراد خواهرد    های عمی  در فعالیتهای متغیر و ثابت، و ایجاد ارزش در عرصه

 (.01ص ،0930واحدیان عظیمی و رحیمی، )« شد

پس از معرفی انواع سرمایه و بیان وجه افتراق سرمایة اخالقی، سرمایة معنروی و معنویرت، در   

 .شرود  یمر  مرور در زمینة مفهوم سرمایة اخالقی هتگرف انجامهای پژوهش  بهمرحلة بعد این پژوهش 

گرفتره و   انجرام هرای   ی پرژوهش وجو جست، پس از (2113) 0همینگوی و برِرِتونبراساس دیدگا  

 شد  ااپعنوان هدف پژوهش در مقاالت به 9ة اخالقیپژوهش، کلیدواژة سرمای 2شناسی تعیین واژ 

تعرداد مقراالت    0جردول  ، ندی شرد بررسر مقراالت   وجو شرد، سرسس،   جست 4های معتبردر پایگا 

در پایران بره تبیرین سررمایة     . دهرد شد  را نشان می یفتعرمستخرج از هر پایگا  با توجه به هدف 

 .ایة اخالقی پرداخته شد  استگرفته در حوزة سرم انجامهای اخالقی و بررسی پژوهش

                                                           
1. Hemingway & Brereton 
2. Terminology 
3. Ethical Capital 
4. Emerald, Eric, Elsevier, Civilica, Springer, Sciencedirect, Proquest, Noormagz, Ensani, Irandoc. 
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-------------------- 
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-------------------- 

 ،داری سرمایهاخالق در اقتصاد، 
 یاقتصاد اسالم ،یستیالیسوس

دیدن شرکت اجتماعی از طری  
سازی نظری سرمایة  مفهوم

 اخالقی

Ethical Capital, Social 
Enterprise, 

Conceptual Lenses, 
Adam Smith, Milton 

Friedman, Moral 
Virtues 

، یشرکت اجتماع ،سرمایة اخالقی
 لتونیم ت،یآدام اسم ،یمفهوم یابیریشه

 یفضائی اخالق دمن،یفر

ی بررسو سایر مقاالت   پس از بررسی مقاالت مستخرج، مقاالت نامرتبط و تکراری حذف شد

 و گرفتره مرورد بحرث    انجامهای د  نتایج مرور پژوهشش یفتعردر ادامه، با توجه به هدف . شدند

 .ه استگرفتبررسی قرار 

 .پرداخته بودند، بررسی شدندسرمایة اخالقی برای دستیابی به این هدف منابعی که به 

در اخالق ارسطویی، پرورش فضائی اخالقی و عقالنی، از آن حیث که معیار ارزشمندیِ افعرال  

. شرط رسیدن بره سرعادت نیرز هسرت     آنکهگذشته از . ارزشمند است خود خودی شود، بهتلقی می

ارسطو کسی است که مجموعه فضائی اخالقری یعنری شرجاعت، عردالت،      نظر ازصاحب فضیلت 

شرخص صراحب   (. 2 0ص، 0934خزایری،  )داری و فضائی عقالنی را کسب کرد  باشرد  خویشتن

. کند و نره را  تفرریط را  راط را طی میفضیلت، فردی متعالی است که در عواطف و رفتار نه را  اف

، 0934خزایی، ) یباکنه از بی وی شجاع است، بدین معنا که نه از ترس و جبن در او اثری است و

ة اساسی، از فضائی دیگری ماننرد خیرخرواهی، انفراق،    اهارگاناین افراد در کنار فضائی (. 9 0ص

 .برخوردارندی و جز آن دست گشاد 

هرا هریا اجمراع عمرومی      تررین آن  های ممکن، فهرست بلندی است و بر مهافهرست فضیلت

اند از شجاعت، خیرخواهی، سخاوت، صرداقت، مردارا و    های ممکن عبارتوجود ندارد، اما گزینه

 .داریخویشتن
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یعنی محبت، ایمران و امیرد بره فهرسرت فضرائی       ة دینیگان سهنیز فضائی  0از دیدگا  آکوئیناس

 (.4 0، ص0934خزائی، )افزود  شد  است 

هرای  آمرد  از حکمرت بزرگران، درس    دسرت  ای از قروانین بره  سرمایة اخالقی شرامی مجموعره  

اغلرب در قالرب بردیهیات و    . شد ، و در برخوردهای روزانه مجدداً ایجادشدة زندگی است آموخته

کساراره  های گذشته را ترکیرب و ی تواند آموختهسرمایة اخالقی همچنین، می. شوداصول فرض می

سررمایة اخالقری فرصرتی را بررای درسرتی      . شرود کند، اما به هدایت معنوی و مذهبی محدود نمی

بررای افررادی کره بیمراری     . دهرد هرای زنردگی و ناامیردی ارائره مری     مواجهه با االشزندگی در 

ناپذیر دارند، سرمایة اخالقی منبعی برای کنارآمدن با بیمراری و مردیریت تعامری برا دیگرران       عالج

 (.Beverley et al., 2010, p.882)است 

عنوان منبعی نامشهود که در تجربة شخصی ریشه دارد و شرامی   ای نیز سرمایة اخالقی را بهعد 

انرد و اینکره سررمایة اخالقری شرامی اصرول کلری        هایی برای زندگی اسرت، تعریرف کررد    درس

های عملری زنردگی   بله با جنبهتواند برای برخورد و مقاآمد  از تجربة شخصی است که می دست به

شد  از بزرگان و مربیان و همچنرین، تجرارب    این اصول از درایت منتقی. کار گرفته شود روزمر  به

وسیلة امور فرهنگی و اجتماعی شرکی   دست آمد  است، که به خودمان و درس از زندگی روزمر  به

رب مثبت در کارنامة ما حفظ شرد   تجا. شود شد  است و از طری  تعامی با دیگران آزمون می  داد 

دهنرد  هنگرام   آمیرز و هشردار  عنوان داسرتان احتیراط   شود، و تجارب منفی به و به دیگران منتقی می

شد  اسرت    سرمایة اخالقی در ساختار تعامی اجتماعی نهادینه. شودکار گرفته می آموزش دیگران به

عمرر تجربره، قرادر     آمرد  از یرک    دسرت  بهعنوان اخالق شخصی  و انتقال تجارب را به نسی بعد به

  گفت ایجاد و برقراری ارتباط از طری  سرمایة اخالقی، خرود راهری بره   توان رو، می از این . کند می

 (.Beverley et al., 2010, p.891)ازبودن است سوی حالت رضایت میر و حرکت بهودور از مرگ

 :اند از  سرمایة اخالقی سطوحی دارد که عبارت

                                                           
1. Aquinas 
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وکرار فرراها    که از طری  پیرروی از قروانین برازیِ کسرب     عاملیت اخالقی غیرعمدیِ منفعی .0

شرود کره    اند، به کارگران حداقی دستمزدی پرداخت مری  وکارها قانونی سطح کسب در این. شود می

پرداخرت  )های آشکار که ثروت سهامداران را با حداقی تنها شرایط و ضوابط رعایت شود در حالی 

عاملیرت اخالقری   . کننرد  حداکثر می( های قانونی تمزد به کارگران، در حد رعایت حداقیحداقی دس

دلیری   خروب بایرد بره   »آورد، دست می غیرعمدی یا ناخواسته سطح حداقلی را از سرمایة اخالقی به

طور کلی در این سطح، از اخالق اثری نیست و فقط در حد حرف است  به. «کسب سود انجام شود

 .کند قوق و حداقی استانداردهای قانونی، برابری میو اخالق با ح

منفعی که از طریر  متابعرت و پیرروی از قروانین      (شد  تعیین ازپیش) عاملیت اخالقی عمدیِ .2

هنجارهررای اخالقرری ماننررد دسررتیابی برره اسررتاندارهای  وشررد  اسررت،   وکررار فررراها بررازی کسررب

ینجا نیز ممکرن اسرت برخری اذعران کننرد کره اگرر        در ا. دهد محیطی را تحت تأثیر قرار می زیست

 .توانند ایفاکنندة نقش بهتری باشندکارکنان شادتر باشند، می

پیامردهای  ( عاملیت اخالقی عمردی و غیرعمردی منفعری   ) در دو سطح سرمایة اخالقی یادشد 

مسرئولیت  . انرد  رسوم اخالقی ایجاد شد واخالقی خوب با پیروی از حداقی الزامات قانونی و آداب

ها در این دو سطح محدود شد  است، و هرگونه اقدام دیگری که نتایج اجتمراعی  اجتماعی شرکت

بنرابراین، نبایرد توسرط     .و یا اخالقی خوب را ترویج کند بر سودآوری آثار منفری خواهرد داشرت   

 .ستازحد باال ا بودن، بیش های اقتصادیِ اخالقیعبارتی، هزینه وکارها انجام گیرد؛ به کسب

این سرطح از  . شود شدة فعال که باعث ایجاد سرمایة اخالقی می تعیین عاملیت اخالقی ازپیش. 9

هرای اخالقری    تصمیا. آیددست می های بزرگ بهطری  تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعیِ شرکت

ر نظرر  ناشی از اراد  و نیت نیک در اقدامات اخالقی باید مانند یک هدف و وظیفه و نه یک ابزار د

 .گرفته شوند

هرای  کار اسرت کره کارهرایی خرارج از فعالیرت     ودر این سطح از لحاظ اقتصادی به نفع کسب

شرد هرگونره    تصرور مری   دو سطح قبی کهبرخالف  ،رسمی آنی برای حداکثرکردن سود انجام دهد

رداخرت  مثال، پ  ازحد پرهزینه است، برای وکار به لحاظ اقتصادی، بیش اقدام اخالقی از طری  کسب

 .دستمزد مناسب و معقول به کارکنان
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برخی مشتریان، کارکنان یا سهامداران در صورت »شود این است که که آنچه دید  می  در حالی

هرای   گذارنرد و تصرمیا  بودن، خودشان اظهاریة مالیاتی خود را بره نمرایش مری    راضی و خوشحال

ر به پرداخت بیشتری بررای محصروالت   آورند و مشتریان حاضطور قانونی درمی اخالقی خود را به

این ادغام، عقیدة اخالقی را با اسرتراتژی شررکت و پیگیرری مزیرت رقرابتی و      . هستند« تراخالقی»

تواند  طور کلی، همزمان عقیدة اخالقی و هدف شرکت را که میبه. «کندحداکثرسازی سود، روا می

 . دهد رار میکسب مزیت رقابتی یا حداکثرسازی سود باشد، نیز مدنظر ق

توان از سطح سوم، که در آن سرمایة اخالقی صرفاً برای منافع اقتصرادی  می کنندبرخی ادعا می

جای اینکه صرفاً برای حداکثرکردن سرود   شود، فراتر رفت و به سرمایة اخالقی بهدر نظر گرفته می

 .(Wagner-Tsukamoto, 2007)قرار گیرد طور فعال مد نظر   توجه شود، به

بودن سه سطح اولیه در شناخت و تشخیص جامعة مدنی، سرطح اهرارمی از    توجه به ناموف  با

شردة نترایج و عواقرب اجتمراعی و      تعیرین  هرای ترکیبری ازقبری    که ارزش شود، بودن مطرح می فعال

که سه سرطح اول، رفترار اخالقری را      در حالی. کنداقتصادی را از طری  سرمایة اخالقی ترکیب می

بینند، امرا فقرط در سرطح اهرارم اخرالق      از نظر سرمایة اقتصادی می« سودآوری»جمع مربوط به ت

گیرری شرود و    اقتصادی انرداز  ای که بیشتر از لحاظ غیر گونه کار برای تنظیا مجدد مفهوم بهوکسب

 .نظر شد  است نظر قرار گیرد، تجدیدمد

ه در درجة اول بر ایجراد  کارهای خصوصی است کودهندة اخالق کسب نشان 9و  2، 0سطوح 

در سه سطح اول، هدف، کسرب حرداکثر سرود اسرت و ایجراد سررمایة       . اند ارزش اقتصادی متکی

اما با گسترش سرطح اهرارم،    شد  است؛ نظر گرفته  اخالقی ابزاری برای دستیابی به این هدف در

سرطح، عاملیرت   در ایرن  . اسرت ای برای اطمینان از وجود سرمایة اخالقی موفقیت اقتصادی وسیله

عبارتی، سودآوری یک هدف مها، اما ثانوی و محصرول   خود یک هدف و به خودی اخالقی فعال به

 .عمی اخالقی آگاهانه است

فراترر از سرطح اهرارم،    . ها تغییر کرد  اسرت توجهی مبنای ارزشطور قابی به  و  4در سطوح 

ترین شرکی، ترالش بررای    ر نابد. شود است، معرفی می« فضیلت»که پذیرای مفهوم  جایگا  پنجا

هنگام فعالیت مؤسسرة  . گیری برای عمی اجتماعی وجود داردحذف کامی تفکر اقتصادی از تصمیا
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  دهند ، هیا سود اقتصادی از عمری ارائره داد   رائها - «عش /محبت»معنای واقعی کلمه  به –خیریه 

های درآمدی خرود را بررای تقویرت و    های خیریه استراتژیتازگی سازمان به. کندشد  دریافت نمی

مثرالی از تغییرر    CIOهرای  شررکت . اندحفظ مأموریت سازمانی خود در شرایط فعلی گسترش داد 

 .(Alter, 2007; Bull et al., 2010)اند شرایط

یری، اخرالق   گرایفره وظاز اخرالق   انرد  سه نظریرة اصرلی در حروزة اخرالق عبرارت     افزود باید 

محور بر این اعتقاد است که ما بیش از آنکه بره  خالق فضیلتا. محوریی و اخالق فضیلتگرا یجهنت

 نیکخروا  )اصول اخالقی احتیاج داشته باشیا، باید بکوشیا تا متخلر  بره فضرایی اخالقری باشریا      

قواعد اخالقری اسرت؛ زیررا بره راهنمرایی      تر از سایر این نظریه جامع(. 0939فرخانی و همکاران، 

 ,McLaughlin) اسرت  طررح  قابری های اخالق در اراراوب آن   پردازد و همة پرسشکردار نیز می

2006). 

عنروان منبعری از لحراظ اخالقری خنثری       به سرمایة اجتماعی به یک نگا  نظران معتقدند، صاحب

تواند برای رسد سرمایة اجتماعی میبه نظر می. که در ارتباط با روابط اجتماعی و شبکه است است

شود، ایزی که دربارة همة اشکال سررمایه   کار گرفته خوب یا بد بهاهداف خوب یا بد و پیامدهای 

سرمایة اجتماعی نامید  مری « تاریکِ نیمة »آثار منفی گاهی . (Adler & Kwon, 2002) کندصدق می

نسربت بره سررمایة اجتمراعی بیران       دو تصورنیز برخی . (Field, 2003; Ayios et al., 2010) شوند

لحاظ اخالقی خنثی است؛ و دوم، این سررمایه   عنوان منبعی که از کنند؛ اول، سرمایة اجتماعی به می

تعریف دوم سررمایة اجتمراعی، سررمایة اخالقری را از     . در جهت منافع مشترک استفاد  خواهد شد

اعتماد متقابی در شبکة اجتماعی محردود،  . کندطری  بسیج روابط اجتماعی، شبکه و غیر  ایجاد می

ترر، سررمایة اجتمراعی را    اجتماعی گسرترد   از طری  دستیابی به یک هدف مشترک در جهت منافع

وجود این، زمانی که این هدف مشترک از طری  ابزارهای اخالقی و بررای منرافع    با . دهدشکی می

 ,Gupta, 2003) منزلرة سررمایة اخالقری در نظرر گرفرت      توان آن را بهای پیگیری شود، میغیرفرقه

pp.978-979) تمراعی در نظرر گرفتره شرود، عناصرر سررمایة       بنابراین، اگر تعریف دوم سررمایة اج ؛

هرای ارتقرای منرافع مشرترک و     شرود، ماننرد طررح   راستا با مفهوم سرمایة اخالقی مری  اجتماعی ها

توان اسرتدالل کررد سررمایة    بدین ترتیب، می. شکوفایی افراد برای جامعه از طری  بسیج اجتماعی
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واع سرمایة اجتماعی درون سرمایة اخالقی برخی ان. اجتماعی و اخالقی با یکدیگر همسوشانی دارند

تاریک سرمایة اجتماعی، اگر تعریرف اولیره یعنری از لحراظ       مانند نیمة)نیستند، بلکه خارج از آنند 

برخی اشکال سرمایة اخالقی مانند اخالق شخصی یا کردهای  و ( اخالقی خنثی در نظر گرفته شود

 .(Frith, 2014)اخالقی، مرتبط با سرمایة اجتماعی نیستند 

توانرد بره عنروان     حاکی از آن است که سرمایة اخالقی، می هگرفت انجامهای نتایج مرور پژوهش

تواند فضایی اخالقی و همچنین عالقره  سازمان می. دارایی اخالقی در یک سازمان مدنظر قرار گیرد

بره دارایری    توانرد اخالق مری . رشدی را از پیروان، بازدهی عملکرد و مزیت رقابتی جذب کندروبه

هرای برزرگ، سرودآوری و بقرای     اقتصادی تبدیی شود و مزایای رقابتی مأموریت اخالقری شررکت  

تنهرا بره    هرای برزرگ نره   در مقابری، مأموریرت اخالقری نارسرای شررکت     . دهرد شرکت را افزایش 

شرود، بلکره مشرکی اسرتفاد  از سررمایه در       ساختارهای انگیزشی ناقص مبتنی بر قانون منجرر مری  

هرای اجتمراعی   در زمان رکود اقتصادی، شررکت . شود نفعان را نیز باعث می ت شرکت و ذیتعامال

 .کنندکار خصوصی فعالیت میوهای کسب بهتر از بنگا 

 براالتر  یِاخالقر  یهرا توسرط ارزش  ی کهاز اعتماد اجتماع یبخشاند  برخی محققان تأکید کرد 

ها آن. در نظر گرفته شودسرمایة اخالقی  کهبل د،نباشی اجتماع نجاره استممکن  ،دشوهدایت می

افرراد و   ،مرردم  ةاگونره ترود   تالش شد  است، بیان شود 0در شبکة هانی بیکه  ندردک یریگجهینت

 از خرارج  یکمک ایحی مشکالت بدون ه یجامعه برا یسرمایة اجتماعی و اخالقبا  یجوامع محل

، توسعة دموکراتیک عالو  بر سرمایة اجتماعی نیازمند سرمایة اخالقی نیز باید افزود. کنندتالش می

 (.Gupta et al., 2003, p.986) هست

مدنی نیازمند سرمایة اخالقی است و سرمایة اخالقی ها ایرزی جرز    همچنین، ورود به جامعة

ن هرر  شرد  رشتة حقوق نیست؛ حقوقی که از هنگام زاد   ها از یکوارای انسان اون برخورداری بی

برار   منزلرة حقروق طبیعری بررای نخسرتین      سان، حقروق بشرر بره   آید؛ و بدینکس برای او پدید می

 (.32، ص 093دهشیار، )مشروعیت کاربردی یافت 
                                                           
1. Honey Bee 
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هرای انسرانی حکرا بره     اند اندیشة ناب متکی بر شناخت سرمایه برخی پژوهشگران اذعان کرد 

انجام کار درسرت فقرط برا    . «را درست انجام دهدکار »کند، نه آنکه تنها می« دادن کار درست انجام»

پرذیر اسرت   عنروان اشررف مخلوقرات هسرتی امکران     وسیلة انسان به های اخالقی بهمدیریت ارزش

 (.017، ص0931شادنوش و قدمی، )

 بندی و نتيجهجمع

گراه سرمایة اخالقی در کارکرد مانند اشکال دیگرر سررمایه بررای ایجراد پیونرد میران تعهردهای        

کرار گرفتره    بره نیرز  هرا  عنوان منبعی برای معنابخشی و کرامت به افراد و خانواد اعی است، بهاجتم

فردبودن و فردیت از محتروا و مضرمون، بررخالف انرواع     بهدلیی منحصر سرمایة اخالقی به. شود می

دادن بره   ای دقیقاً یکسان نیسرتند و هریا دو شخصری برا پایران     هیا دو زندگی. دیگر سرمایه است

کره سررمایة     در حرالی . آورنرد های زنردگی بره ارمغران نمری    ، وضعیت یکسانی را از درسزندگی

کنندة  طور رسمی از طری  قانونی، قراردادی یا دیگر فرایندهای نهادی رسمی که تسهیی اقتصادی به

ای است  نامه شود، معموالً سرمایة اخالقی ماهیتاً، زندگیاند، منتقی می صالحیت فرهنگی و اجتماعی

شود که داستان زنردگی فررد   های زندگی افراد منتقی میطور غیررسمی از طری  آموختن درسو به

شود، سرمایة برخالف سرمایة اقتصادی که تنها در میان افراد ممتاز انتقال داد  می. کندرا روایت می

. ی اسرت جهرت، بررعکس سررمایة اقتصراد      و از این شوداخالقی در میان افراد عادی نیز منتقی می

که اشکال دیگر سرمایه تنها در میان بخشی از اجتمراع   قدرتی ضعیف است، در حالی  ترتیب، بدین 

انرد و همچنرین،    شرد   عنوان خشرونت نمرادین در نظرر گرفتره     شوند و توسط بوردیو بهردوبدل می

کنرد،  هرای دیگرر را ایجراد    تواند در ساختار، روابط برین سررمایه  برخالف سرمایة اجتماعی که می

شرود و  سرمایة اخالقی یک منبع ایجاد منزلت شخصی است که برای دیگران به ارث گذاشرته مری  

در نهایرت، سررمایة اخالقری ماننرد سررمایة      . شودکار گرفته می برای آموزش در زندگی شخصی به

دادن وضعیت و سرسس، انتقرال بره دیگرران      که شامی عالئا و سلیقة طبقة برتر، برای نشان فرهنگی

باشد، بلکه سرمایة اخالقی منبعی است که تقریباً همة افراد بررای حمایرت از کرامرت و     ت، نمیاس

 .دهند اذعان شخصی به مرگ و برای نسی بعدی مد نظر قرار می
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در مجمروع،  . افزایرد مفهوم سرمایة اخالقی به درک ما از اگونگی عمری افرراد در جامعره مری    

عنوان اساسی متفاوت از دیگر اشکال سرمایه  مفهوم جدید بهعنوان شکلی از سرمایة نمادین، این  به

انرد،   ترین روش بررای مطالعرة طبقرات براال و متوسرط      های دیگر که مناسببرخالف سرمایه. است

تواند در میان طبقة کرارگر و فرودسرت نیرز    معتقدیا سرمایة اخالقی شکلی از سرمایه است که می

رمایه است که قدرت نمادین دارد و برای کسانی که با اند ترتیب، شکلی از سبدین . بدل شودردو

 .گیردعنوان راهی برای حفظ کرامت مورد استفاد  قرار می اند، به ابزار اقتصادی مهار شد 

د، شرکوفایی و رشرد مطلروب اقتصرادی     نهای اخالقی در بستر سازمانی رعایت شواگر توصیه

شردن   بستر مناسب برای کراربردی . دد آورنان خواههای انسانی را به ارمغهمرا  با شکوفایی ارزش

هررای دموکراتیرک بررا انرد مررورد اسررتثنائات   سررمایة اخالقرری در معنرای درسررت کلمره، سررازمان   

. های اقتردارگرا برا انرد مرورد اسرتثنائات مردیریت مشرارکتی اسرت        جای سازمان اقتدارگرایانه به

های وجود، حضور سازمان با این . نندکهای کنترل هنجاری را تشوی  میهنجارهای اخالقی تکنیک

فرمرا   توانرد غالرب و حکرا   مدت نمیهای هنجاری در بلندکنندة ارزش عنوان ضمانت دموکراتیک به

 .باشد
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