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 .1استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

(تاریخ دریافت2901/21/90 :؛ تاریخ پذیرش)2901/99/19 :

چکيده
ایدئولوژی حاضر پارادایم اقتصادی نئوکالسیک به دنبال منافع خود و ازبین بردن مبناای اخالقاا اسات و پیاماد جنم ةامااف باا ف ای ت
اخالقا پایین است .اندیشف ناب متکا بر شناخت سرمایههای انسانا حکم به «انجامدادن کار درست» ماکندم ناه جنکاه ف ا «کاار را
درست انجام دهد» .انجامدادن کار درست ف با مدیریت ارزشهای اخالقا بهوسی ف انسان بهعنوان اشرف مخ وقات هستا امکانپاذیر
است .از این روم ضرورت توةه به مفهوم سرمایف اخالقا برای ایجاد ارزشهاایا فراتار از موموریاتهاا و ارزشهاای موةاودم دودنادان
ماشود .حداکثرکردن ف ی ت اخالقا فراتر از هر شکل دیگری از سازمان و ایجاد ارزش در سازمانم فراتار از موموریاتهاا و ارزشهاای
تاریفشدهم ماتواند از نتایج بهکارگیری سرمایف اخالقا در سازمانها باشد که لزوم توةه به جن را ضروری مانماید .در نوشتار حاضار باا
هدف شناسایا سرمایف اخالقام دیدگاههای مخت ف در این زمینه بررسا و مطرح شده است.

کليدواژگان
اخالقم سرمایف اةتماعام سرمایف اخالقام ف ی ت اخالقا.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmatin@ut.ac.ir :
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مقدمه
اگر جنبش شرکت اجتماعی بتواند بهجای درآمد و کسبوکار به جنبة دیگرری کره شرامی دیردگا
تقویت سرمایة اخالقی است ،بهطور گسترد مفهومسازی شود ،ممکن است بتوانرد بره اراراوبی
مجدد و دستیابی به تغییرات بنیادین کمک کند.
امروز  ،جوامع داار مشکی «فضیلت اخالقی پایین» شرد انرد و بایرد در عملیرات اخالقریترر
کسب وکار و تمایی به تجدیدنظر در «محوریت صرفاً سود» مدل کسبوکار تغییرر پرارادایا انجرام
گیرد .با خودفراموشی ،ازخرودبیخرودشدن یا ازخودبیگرانگی در یک مفهوم منفی ،انسان موجودی
تکبعدی میشرود و در نهایرت ،به ابﺰاری یا آاار تبدیی میشرود و نتیجة ابﺰارشدنِ او تکرار سادة
کاری یکنواخت است که او را به فردی جﺰءنگر و بیگانه از کی تبدیی میکند .او را از سرمایههرای
گرانقدر انسانی خود که در قوای ﻏیرمرﺋی محرکة سیستماتیک انسان است ،ﻏافرری مرریکنررد .او بررا
کرراکردن سرمایههای خود و بهعبارتی بهتر ،با ازدستدادن آنهررا بررهنااررار از مدیریت ارزشهررای
اخالقی خویش فاصله میگیرد و در نهایرررت ،به یک انسان مجازی «خودفرامررروششرررد » تبدیی
ك
َم ْـأَأَ َ ـ َ» (اون حیروانانرد بلکه بدتر و ناایﺰتر) (شرادنوش و قردمی،
میشود« :أ ُْولَــِ ََََ َك ْاْلَنْع كـاَََِـ ْ ُ
 ،0931ص .)079در فرهنگ عامه ،اخالق و پایبندی اخالقی زبانﺰدند .لﺰوم توجه به مفهوم سرمایة
اخالقی با موضوعاتی مانند صنعت بانکداری و پرداخت جوایﺰ ،سرمایهداری انحصاری ،گررمشردن
کرة زمین و پایداری به اوج رسید و تشدید شد است؛ اما بهطور شگفتانگیﺰی ،مطالعات زیرادی
در مفهومسازی سرمایة اخالقی ،شررکت اجتمراعی یرا کرارآفرینی اجتمراعی -حتری در تحقیقرات
دانشگاهی -انجام نگرفته است .مفهومسازیهای اخیر سازمانهای اجتماعی مبنی بر اینکه  .0بیشتر
شبیه سازمانهای کسبوکار داوطلبانهاند؛  .2بیشتر نسبت به عرضة خدمات عمومی کارآفرینانهانرد؛
 .9مدلهای کسبوکار را بهکار میگیرند؛  .4تنها هدف آنها کسب سرود و پرول نیسرت؛ نراموف
بود اند (.)Bull et al, 2008
 .0اعراف 073/
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با سرعت فعلی جهانی شردن ،روابﻂ اقتصادی میان کشورهرا توجره روزافﺰونی را جلرب کررد
است .ادامة این تحول بﺰرگ جهانی به فضایی مملوّ از امنیرت و آرامش نیازمند اسرت .برای اینکره
یک کشور بتواند رفا مردم را تﺄمین کند و سیستا اقتصادی یک کشور ،سالا کار کند ،داشتن
اخرالق اقتصادی شرطی اساسی است (خداویسی و عﺰتی شورگلی.)0934 ،
از سوی دیگر ،تغییر پارادایا مفروض در شرکتهای بﺰرگ دنیا ،با تمرکﺰ بیشتر برر مسرئولیت
اجتماعی در حال جایگﺰینی است .هدف برخی بحث و گفتوگوها ،دربارة مفهوم سرمایة اخالقری
برای اخالق کسبوکار ،زمینههای اقتصادی است .بهعبارت بهتر ،اخالق مریتوانرد بررای افرﺰایش
سودآوری به عنوان سرمایة اخالقی در نظر گرفتره شرود .سررمایة اخالقری «ارزش» مصررفکننرد ،
کارمند ،تﺄمینکنندگان ،مشتریان ،مدیر ارشد و سرمایهگذار یرا عرامالن دیگرر را برهعنروان اعضرای
جامعة مشترک نشان میدهد.
بنابراین ،سرمایة اخالقی ایست؟ اه ایﺰی دربارة سرمایة اخالقری مهرا اسرت؟ آیرا سررمایة
اخالقی عامی اصلی تحریک بسیاری از مردم به فراتررفتن از سطح نیاز به ﻏذا ،سرپنا و تلویﺰیرون
و جﺰ آن ،با ایجاد حس خوشبختی و شادی است؟
اگراه سرمایة اخالقی از حیث مفهومی بدیهی مینماید ،ولی بهکارگیری آن در جامعه بهطوری
که بتواند نقش ایفا کند ،دشوار است .تا کنون ،مطالعات زیادی دربارة سرمایة اخالقی بهعنوان یرک
مفهوم یا در ارتباط با سازمان انجام نگرفته است .باید در نظر داشت که اگراه توجه به ارزشهرای
اخالقی در سطح سازمانهای کسبوکار بینالمللی نادید گرفته شد است ،سازمانها برای رسیدن
به بقا و موفقیت سازمانی به توجه به ارزشهای اخالقی نیازمندند.
همچنین ،با توجه به اینکه ایدﺋولوژی حاضر پارادایا اقتصادی نئوکالسیک به دنبال منافع خرود
و ازبین بردن مبنای اخالقی بود و پیامد آن ،جامعة با فضیلت اخالقی پایین است ،ضرورت توجره
به مفهوم سرمایة اخالقی برای ایجاد ارزشهایی فراتر از مﺄموریتها و ارزشهای موجود ،دوبرابرر
میشود .از این رو ،هدف مطالعة حاضر پرکردن این شکاف است که در راستای ایرن هردف ،ابتردا
اشکال مختلف سرمایه ،مفهوم سرمایة اخالقی و سطوح آن بهطور مفصری اراﺋره مریشرود .سرسس،

 03

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،4شمارة  ،1بهار 1316

سرمایة اخالقی بهعنوان مفهومی جایگﺰینِ بهرسرمیتشرناختهنشرد مرورد بحرث و بررسری قررار
میگیرد.
انواع سرمایه
بوردیو ،ضمن مخالفت با تقلیی انواع سرمایه به سرمایة اقتصادی ،معتقد است مفهوم سرمایه یکبار
دیگر باید به حیات اجتماعی معرفی شود .به زعا وی ،نمیتوان ساختار و کارکرد اجتماعی جهران
را تبیین کرد ،مگر اینکه مفهروم سررمایه در همرة اشرکال آن و نره صررف ًا در شرکی اقتصرادی آن،
مفهومسازی شود .به زعا بوردیو ،سرمایه هرگونه خاستگا و سراشمه در عرصة اجتمراعی اسرت
که در توانایی فرد برای بهر مندی از منافع خاصی که در صحنه حاصی شود ،مؤثر باشد و در اهار
شکی بنیادی متجلی میشود.)Bourdieu, 1989, pp.14-23( :
سرمایة اقتصادی :0سرمایهای است که مابهازای اقتصادیِ معینی در میردانهرای مختلرف دارد و
بهعبارت دیگر ،آن جنبه از یک پدید که بهطور مستقیا و فوری قابی تبدیی به پول است ،سررمایة
اقتصادی محسوب میشود .بنابراین ،عالو بر پول نقد و اعتبار برانکی ،ارزش نقردی دارایریهرا و
تخصصها نیﺰ سرمایة اقتصادی محسوب میشود (.)Bourdieu, 1986, p.244
سرمایة فرهنگی :2به داراییهای مجساکنند و ذخیر یا تﺄمینکنندة ارزشهای فرهنگی اطرالق
میشود که از سه بُعد تجسایافته( 9مجموعه قابلیتهای ذهنی و مهارتهای عملی و رفتاری است
که در شیوة سخنگفتن ،باورها ،ارزشها و نگرشهای خاص فرد تجلری مرییابرد) ،عینیرتیافتره
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(برخورداری از اشیای مادی ،کاالهای فرهنگی مثی نوشرتههرا ،کترابهرا ،نقاشریهرا ،مجسرمههرا،
مصنوعات فرهنگی و ابﺰارهای موسیقی) و نهادینهشد (نروعی سررمایة فرهنگری عینیرتیافتره در
قالب مدارک دانشگاهی و تحصیلی است) تشکیی یافته است (.)Bourdieu, 1989, pp.14-23
1. Economic Capital
2. Cultural Capital
3. Embodied Cultural Capital
4. Objectified Cultural Capital
5. Institutionalized Cultural Capital
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سرمایة اجتماعی :0به عقیدة برخی محققران ،سررمایة اجتمراعی از دو کلمرة سررمایه و جامعره
تشکیی شد است؛ یعنی این نوع سرمایه ،شخصی نیست و در اجتماع شکی میگیررد (

& Heidari

 .)Rostami, 2012, p.3193برخی از جامعرهشناسران نیرﺰ ،سررمایة اجتمراعی را شرامی شربکههرای
اجتماعی و ارتباطات میدانند که میتواند با بهاشرتراک گذاشرتن اطالعرات میران افرراد جامعره یرا
سازمان ،احساس اعتماد ،مشارکت و همکاری را میران آنهرا برهوجرود آورد (

Veismoradi et al.,

 .)2014, p.2909; Khosravi et al., 2014, p.87سرمایة اجتماعی را میتروان در کنرار سررمایههرای
اقتصادی و انسانی ،بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسربی بررای نیری بره موفقیرت
قلمداد میشود ) .)Fine, 2002; Siegler, 2014سرمایة اجتماعی ،موقعیرتهرا و روابطری اسرت کره
درون گرو ها و شبکههای اجتماعی ،امکان دسترسی به فرصتهرای شرغلی ،نظریرههرا ،قردرت و
نفوذ ،اطالعات ،راهنماییها ،سرمایة مالی ،اعتماد و همکاری ،حمایرت احساسری و خیرخرواهی را
افرﺰایش مریدهرد ( .)Ogada, 2013, p.7; Ramezanpour et al., 2014, p.599برخری از ابعراد مهرا
سرمایة اجتماعی عبارتاند از مشارکت اجتماعی و همردلی ،شربکههرا و هنجرار مشرترک ،اعتمراد
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تعاون و همکاری متقابی ،و هویت جمعی.
سرمایة نمادین :2مجموعهای از آداب وابسته به افتخار یا ح شناسی است که به یک فرد یا یک
گرو تعل میگیرد و افراد متوجه آثار آنها ،آنطور که هسرت ،نیسرتند

(Bourdieu, 1989, pp.14-

.)23
پیش از ورود به بحث دربارة «سرمایة اخالقی و سرطوح آن» بررای جلروگیری از برهکرارگیری
نادرست مفهوم سرمایة اخالقی ،سرمایة معنوی و معنویت بهجای یکدیگر ،باید در آﻏاز این مفاهیا
تعریف شد اند:
لیو ( )2117سرمایة معنوی را نیرو و نفوذ حاصی از دلبستن به نیروی مافوق بشرری دانسرته و
آن را موجب آرامش ،تالش هدفمند و امیدواری ﻏایتنگر معرفی کرد است (.)Liu, 2007
1. Social Capital
2. Symbolic Capital
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سرمایة اخالقی تمهیدات سرمایهگذاری و نهادی اسرت کره ممکرن اسرت توسرﻂ هنجارهرای
اخالقی پاسخگویی ،شفافیت ،روابﻂ متقابی و عردالت برهکرار گرفتره و ادار شرود (

Gupta et al.,

 .)2003, p.979بهعبارتی ،سرمایة اخالقی میتواند بهعنوان «بسیج ارزشهای اخالقی» تعریف شرود
( .)Bull et al., 2010, p.252تا کنون سه دسته تعریف ،یکی سرمایة معنوی بهعنوان سررمایة دینری،
دیگری سرمایه معنوی بهعنوان عاملی معنابخش بره زنردگی و در آخرر سررمایة معنروی در قالرب
دلبستگی به خدای متعال برای این پدید معرفی شد است ( .)Liu, 2007در دیرن اسرالم معنویرت
در قالب پایبندی به رفتارها و باورهای مذهبی همرا با دلبستگی ،توکری و امیرد بره لطرف و مردد
بیکران الهی معرفی شد است (گیپرور .)0939 ،عالو برر ایرن« ،معنویرت حالرت منحصرربهفررد
ﻏیرقابی انکاری بود که ادﻏام کنندة ابعاد جسرمی ،اجتمراعی ،فرهنگری ،عراطفی ،معنروی ،روحری،
عرفانی ،باطنی ،ارتباطی و شناختی است که به صورت بامعنابودن ،هدفمنردبودن ،ارضراکنند برودن،
خالقبودن ،صداقت و اعتمادداشتن در زندگی بروز میکند و سبب ارتقای فعالیتهای مستمر فررد
در عرصههای متغیر و ثابت ،و ایجاد ارزشهای عمی در فعالیتهای مرتبﻂ با ایرن ابعراد خواهرد
شد» (واحدیان عظیمی و رحیمی ،0930 ،ص.)01
پس از معرفی انواع سرمایه و بیان وجه افتراق سرمایة اخالقی ،سرمایة معنروی و معنویرت ،در
مرحلة بعد این پژوهش به پژوهشهای انجامگرفته در زمینة مفهوم سرمایة اخالقی مرور مریشرود.
براساس دیدگا همینگوی و برِرِتون ،)2113( 0پس از جستوجوی پرژوهشهرای انجرامگرفتره و
تعیین واژ شناسی 2پژوهش ،کلیدواژة سرمایة اخالقی 9بهعنوان هدف پژوهش در مقاالت ااپشد
در پایگا های معتبر 4جستوجو شرد ،سرسس ،مقراالت بررسری شردند ،جردول  0تعرداد مقراالت
مستخرج از هر پایگا با توجه به هدف تعریفشد را نشان میدهرد .در پایران بره تبیرین سررمایة
اخالقی و بررسی پژوهشهای انجامگرفته در حوزة سرمایة اخالقی پرداخته شد است.
1. Hemingway & Brereton
2. Terminology
3. Ethical Capital
4. Emerald, Eric, Elsevier, Civilica, Springer, Sciencedirect, Proquest, Noormagz, Ensani, Irandoc.
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ادامة جدول  .1تعداد مقاالت مستخرج از هر پایگاه با توجه به هدف پژوهش

پایگاه مجالت

عنوان

واژگان کلیدی

سازمانهای اجتماعی :عرضة

Social capital, Health
policy, NHS, Social
enterprises, Healthcare reform,
Organisational ethics

مراقبتهای بهداشتی و سرمایة
Emerald

اخالقی
مفهومسازی سرمایة اخالقی در
شرکتهای اجتماعی

Business ethics,
Social capital, Nonproi.t organizations

معادل فارسی
سرمایة اجتماعی ،سیاستهای بهداشتی،
بیمة خدمات درمانی ،شرکتهای
اجتماعی ،اصالحات مراقبتهای
بهداشتی ،اخالق سازمانی
اخالق کسبوکار ،سرمایة اجتماعی،
سازمانهای ﻏیرانتفاعی

بسیج مردمی ،نوآوریهای
Elsevier

تکنولوژیکی و دانش سنتی،
ارزشها و نهادها :تبیین سرمایة

--------------------

--------------------

اجتماعی و اخالقی
سرمایة اخالقی (فصی  7کتاب
springer

اخالق در اقتصاد سرمایهداری،
کسبوکار و جامعه)

Science direct

--------------------

---------------------------------------

--------------------

--------------------

ایجاد سرمایة اخالقی :ادراک
وضعیت اخالقی در بخش
Willey

--------------------

--------------------

عمومی
سرمایة اخالقی« :اه ایﺰی یک
فرد فقیر هنگام مردن با خود

dying, socioeconomic
status, capital, legacy

میبرد؟»

مردن ،وضعیت اقتصادی اجتماعی،
سرمایه ،میراث

Proquest

-------------------

--------------------

--------------------

Civilica

-------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

----------------------------------------------------------

--------------------

حقوق طبیعی :در دو اعالمیه در
Ensani

دو سوی آتالنتیک
سرمایة اخالقی و بقای سیاسی

Noormags
Irandoc

---------------------------------------

---------------------------------------
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ادامة جدول  .1تعداد مقاالت مستخرج از هر پایگاه با توجه به هدف پژوهش

عنوان

پایگاه مجالت

واژگان کلیدی

بهبود اثربخشی سرمایههای
SID

انسانی با تمرکﺰ بر مدیریت

--------------------

ارزشهای اخالقی
اخالق در نظامهای اقتصادی
سرمایهداری ،سوسیالیستی و
سایر پایگاهها

اسالم
دیدن شرکت اجتماعی از طری
مفهومسازی نظری سرمایة
اخالقی

-------------------Ethical Capital, Social
Enterprise,
Conceptual Lenses,
Adam Smith, Milton
Friedman, Moral
Virtues

معادل فارسی
ارزش سازمانهای اخالقی،
خودفراموشی انسان ،مدیریت سازمانی
اخالق در اقتصاد ،سرمایهداری،
سوسیالیستی ،اقتصاد اسالمی
سرمایة اخالقی ،شرکت اجتماعی،
ریشهیابی مفهومی ،آدام اسمیت ،میلتون
فریدمن ،فضاﺋی اخالقی

پس از بررسی مقاالت مستخرج ،مقاالت نامرتبﻂ و تکراری حذف شد و سایر مقاالت بررسی
شدند .در ادامه ،با توجه به هدف تعریفشد نتایج مرور پژوهشهای انجامگرفتره مرورد بحرث و
بررسی قرار گرفته است.
برای دستیابی به این هدف منابعی که به سرمایة اخالقی پرداخته بودند ،بررسی شدند.
در اخالق ارسطویی ،پرورش فضاﺋی اخالقی و عقالنی ،از آن حیث که معیار ارزشمندیِ افعرال
تلقی میشود ،بهخودیخود ارزشمند است .گذشته از آنکه شرط رسیدن بره سرعادت نیرﺰ هسرت.
صاحب فضیلت از نظر ارسطو کسی است که مجموعه فضاﺋی اخالقری یعنری شرجاعت ،عردالت،
خویشتنداری و فضاﺋی عقالنی را کسب کرد باشرد (خﺰایری ،0934 ،ص .)0 2شرخص صراحب
فضیلت ،فردی متعالی است که در عواطف و رفتار نه را افراط را طی میکند و نره را تفرریﻂ را.
وی شجاع است ،بدین معنا که نه از ترس و جبن در او اثری است و نه از بیباکی (خﺰایی،0934 ،
ص .)0 9این افراد در کنار فضاﺋی اهارگانة اساسی ،از فضاﺋی دیگری ماننرد خیرخرواهی ،انفراق،
گشاد دستی و جﺰ آن برخوردارند.
فهرست فضیلتهای ممکن ،فهرست بلندی است و بر مهاتررین آنهرا هریا اجمراع عمرومی
وجود ندارد ،اما گﺰینههای ممکن عبارت اند از شجاعت ،خیرخواهی ،سخاوت ،صرداقت ،مردارا و
خویشتنداری.
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از دیدگا آکوﺋیناس 0نیﺰ فضاﺋی سهگانة دینی یعنی محبت ،ایمران و امیرد بره فهرسرت فضراﺋی
افﺰود شد است (خﺰاﺋی ،0934 ،ص.)0 4
سرمایة اخالقی شرامی مجموعرهای از قروانین برهدسرتآمرد از حکمرت بﺰرگران ،درسهرای
آموخته شد  ،و در برخوردهای روزانه مجدداً ایجادشدة زندگی است .اﻏلرب در قالرب بردیهیات و
اصول فرض میشود .سرمایة اخالقی همچنین ،میتواند آموختههای گذشته را ترکیرب و یکساراره
کند ،اما به هدایت معنوی و مذهبی محدود نمیشرود .سررمایة اخالقری فرصرتی را بررای درسرتی
زندگی در مواجهه با االشهرای زنردگی و ناامیردی اراﺋره مریدهرد .بررای افررادی کره بیمراری
عالج ناپذیر دارند ،سرمایة اخالقی منبعی برای کنارآمدن با بیمراری و مردیریت تعامری برا دیگرران
است (.)Beverley et al., 2010, p.882
عد ای نیﺰ سرمایة اخالقی را به عنوان منبعی نامشهود که در تجربة شخصی ریشه دارد و شرامی
درسهایی برای زندگی اسرت ،تعریرف کررد انرد و اینکره سررمایة اخالقری شرامی اصرول کلری
بهدست آمد از تجربة شخصی است که میتواند برای برخورد و مقابله با جنبههای عملری زنردگی
روزمر بهکار گرفته شود .این اصول از درایت منتقیشد از بﺰرگان و مربیان و همچنرین ،تجرارب
خودمان و درس از زندگی روزمر بهدست آمد است ،که بهوسیلة امور فرهنگی و اجتماعی شرکی
داد شد است و از طری تعامی با دیگران آزمون میشود .تجارب مثبت در کارنامة ما حفظ شرد
و به دیگران منتقی میشود ،و تجارب منفی بهعنوان داسرتان احتیراطآمیرﺰ و هشرداردهنرد هنگرام
آموزش دیگران بهکار گرفته میشود .سرمایة اخالقی در ساختار تعامی اجتماعی نهادینه شد اسرت
و انتقال تجارب را به نسی بعد بهعنوان اخالق شخصی بهدسرتآمرد از یرک عمرر تجربره ،قرادر
میکند .از این رو ،میتوان گفت ایجاد و برقراری ارتباط از طری سرمایة اخالقی ،خرود راهری بره
دور از مرگومیر و حرکت بهسوی حالت رضایتازبودن است (.)Beverley et al., 2010, p.891
سرمایة اخالقی سطوحی دارد که عبارتاند از:
1. Aquinas

 03

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،4شمارة  ،1بهار 1316

 .0عاملیت اخالقی ﻏیرعمدیِ منفعی که از طری پیرروی از قروانین برازیِ کسربوکرار فرراها
میشود .در این سطح کسبوکارها قانونیاند ،به کارگران حداقی دستمﺰدی پرداخت مریشرود کره
تنها شرایﻂ و ضوابﻂ رعایت شود در حالی که ثروت سهامداران را با حداقیهای آشکار (پرداخرت
حداقی دستمﺰد به کارگران ،در حد رعایت حداقیهای قانونی) حداکثر میکننرد .عاملیرت اخالقری
ﻏیرعمدی یا ناخواسته سطح حداقلی را از سرمایة اخالقی بهدست میآورد« ،خروب بایرد برهدلیری
کسب سود انجام شود» .به طور کلی در این سطح ،از اخالق اثری نیست و فقﻂ در حد حرف است
و اخالق با حقوق و حداقی استانداردهای قانونی ،برابری میکند.
 .2عاملیت اخالقی عمدیِ (ازپیشتعیینشد ) منفعی که از طریر متابعرت و پیرروی از قروانین
بررازی کسرربوکررار فررراها شررد اسررت ،و هنجارهررای اخالقرری ماننررد دسررتیابی برره اسررتاندارهای
زیستمحیطی را تحت تﺄثیر قرار میدهد .در ا ینجا نیﺰ ممکرن اسرت برخری اذعران کننرد کره اگرر
کارکنان شادتر باشند ،میتوانند ایفاکنندة نقش بهتری باشند.
در دو سطح سرمایة اخالقی یادشد (عاملیت اخالقی عمردی و ﻏیرعمردی منفعری) پیامردهای
اخالقی خوب با پیروی از حداقی الﺰامات قانونی و آدابورسوم اخالقی ایجاد شد انرد .مسرئولیت
اجتماعی شرکتها در این دو سطح محدود شد است ،و هرگونه اقدام دیگری که نتایج اجتمراعی
و یا اخالقی خوب را ترویج کند بر سودآوری آثار منفری خواهرد داشرت .بنرابراین ،نبایرد توسرﻂ
کسبوکارها انجام گیرد؛ بهعبارتی ،هﺰینههای اقتصادیِ اخالقیبودن ،بیشازحد باال است.
 .9عاملیت اخالقی ازپیشتعیینشدة فعال که باعث ایجاد سرمایة اخالقی میشود .این سرطح از
طری تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعیِ شرکتهای بﺰرگ بهدست میآید .تصمیاهرای اخالقری
ناشی از اراد و نیت نیک در اقدامات اخالقی باید مانند یک هدف و وظیفه و نه یک ابﺰار در نظرر
گرفته شوند.
در این سطح از لحاظ اقتصادی به نفع کسبوکار اسرت کره کارهرایی خرارج از فعالیرتهرای
رسمی آنی برای حداکثرکردن سود انجام دهد ،برخالف دو سطح قبی که تصرور مریشرد هرگونره
اقدام اخالقی از طری کسبوکار به لحاظ اقتصادی ،بیشازحد پرهﺰینه است ،برای مثال ،پرداخرت
دستمﺰد مناسب و معقول به کارکنان.
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در حالی که آنچه دید میشود این است که «برخی مشتریان ،کارکنان یا سهامداران در صورت
راضی و خوشحال بودن ،خودشان اظهاریة مالیاتی خود را بره نمرایش مریگذارنرد و تصرمیاهرای
اخالقی خود را بهطور قانونی درمیآورند و مشتریان حاضر به پرداخت بیشتری بررای محصروالت
«اخالقیتر» هستند .این ادﻏام ،عقیدة اخالقی را با اسرتراتژی شررکت و پیگیرری مﺰیرت رقرابتی و
حداکثرسازی سود ،روا میکند» .بهطور کلی ،همﺰمان عقیدة اخالقی و هدف شرکت را که میتواند
کسب مﺰیت رقابتی یا حداکثرسازی سود باشد ،نیﺰ مدنظر قرار میدهد.
برخی ادعا میکنند میتوان از سطح سوم ،که در آن سرمایة اخالقی صرفاً برای منافع اقتصرادی
در نظر گرفته میشود ،فراتر رفت و به سرمایة اخالقی بهجای اینکه صرفاً برای حداکثرکردن سرود
توجه شود ،بهطور فعال مد نظر قرار گیرد ).(Wagner-Tsukamoto, 2007
با توجه به ناموف بودن سه سطح اولیه در شناخت و تشخیص جامعة مدنی ،سرطح اهرارمی از
فعالبودن مطرح میشود ،که ارزشهرای ترکیبری ازقبریتعیرینشردة نترایج و عواقرب اجتمراعی و
اقتصادی را از طری سرمایة اخالقی ترکیب میکند .در حالی که سه سرطح اول ،رفترار اخالقری را
مربوط به تجمع «سودآوری» از نظر سرمایة اقتصادی میبینند ،امرا فقرﻂ در سرطح اهرارم اخرالق
کسبوکار برای تنظیا مجدد مفهوم بهگونهای که بیشتر از لحاظ ﻏیراقتصادی انرداز گیرری شرود و
مدنظر قرار گیرد ،تجدید نظر شد است.
سطوح  2 ،0و  9نشاندهندة اخالق کسبوکارهای خصوصی است که در درجة اول بر ایجراد
ارزش اقتصادی متکیاند .در سه سطح اول ،هدف ،کسرب حرداکثر سرود اسرت و ایجراد سررمایة
اخالقی ابﺰاری برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شد است؛ اما با گسترش سرطح اهرارم،
موفقیت اقتصادی وسیلهای برای اطمینان از وجود سرمایة اخالقی اسرت .در ایرن سرطح ،عاملیرت
اخالقی فعال بهخودیخود یک هدف و بهعبارتی ،سودآوری یک هدف مها ،اما ثانوی و محصرول
عمی اخالقی آگاهانه است.
در سطوح  4و بهطور قابیتوجهی مبنای ارزشها تغییر کرد اسرت .فراترر از سرطح اهرارم،
جایگا پنجا که پذیرای مفهوم «فضیلت» است ،معرفی میشود .در نابترین شرکی ،ترالش بررای
حذف کامی تفکر اقتصادی از تصمیاگیری برای عمی اجتماعی وجود دارد .هنگام فعالیت مؤسسرة
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خیریه – به معنای واقعی کلمه «محبت/عش »  -اراﺋهدهند  ،هیا سود اقتصادی از عمری اراﺋره داد
شد دریافت نمیکند .بهتازگی سازمانهای خیریه استراتژیهای درآمدی خرود را بررای تقویرت و
حفظ مﺄموریت سازمانی خود در شرایﻂ فعلی گسترش داد اند .شررکتهرای  CIOمثرالی از تغییرر
شرایﻂاند ).(Alter, 2007; Bull et al., 2010
باید افﺰود سه نظریرة اصرلی در حروزة اخرالق عبرارتانرد از اخرالق وظیفرهگرایری ،اخرالق
نتیجهگرایی و اخالق فضیلتمحور .اخالق فضیلتمحور بر این اعتقاد است که ما بیش از آنکه بره
اصول اخالقی احتیاج داشته باشیا ،باید بکوشیا تا متخلر بره فضرایی اخالقری باشریا (نیکخروا
فرخانی و همکاران .)0939 ،این نظریه جامعتر از سایر قواعد اخالقری اسرت؛ زیررا بره راهنمرایی
کردار نیﺰ میپردازد و همة پرسشهای اخالق در اراراوب آن قابریطررح اسرت (

McLaughlin,

.)2006
صاحبنظران معتقدند ،یک نگا به سرمایة اجتماعی بهعنروان منبعری از لحراظ اخالقری خنثری
است که در ارتباط با روابﻂ اجتماعی و شبکه است .به نظر میرسد سرمایة اجتماعی میتواند برای
اهداف خوب یا بد و پیامدهای خوب یا بد بهکار گرفته شود ،ایﺰی که دربارة همة اشکال سررمایه
صدق میکند

(& Kwon, 2002

 .)Adlerآثار منفی گاهی «نیمة تاریکِ» سرمایة اجتماعی نامید مری

شوند ( .)Field, 2003; Ayios et al., 2010برخی نیﺰ دو تصور نسربت بره سررمایة اجتمراعی بیران
میکنند؛ اول ،سرمایة اجتماعی بهعنوان منبعی که از لحاظ اخالقی خنثی است؛ و دوم ،این سررمایه
در جهت منافع مشترک استفاد خواهد شد .تعریف دوم سررمایة اجتمراعی ،سررمایة اخالقری را از
طری بسیج روابﻂ اجتماعی ،شبکه و ﻏیر ایجاد میکند .اعتماد متقابی در شبکة اجتماعی محردود،
از طری دستیابی به یک هدف مشترک در جهت منافع اجتماعی گسرترد ترر ،سررمایة اجتمراعی را
شکی میدهد .با وجود این ،زمانی که این هدف مشترک از طری ابﺰارهای اخالقی و بررای منرافع
ﻏیرفرقهای پیگیری شود ،میتوان آن را بهمنﺰلرة سررمایة اخالقری در نظرر گرفرت (

Gupta, 2003,

)pp.978-979؛ بنابراین ،اگر تعریف دوم سررمایة اجتمراعی در نظرر گرفتره شرود ،عناصرر سررمایة
اجتماعی هاراستا با مفهوم سرمایة اخالقی مریشرود ،ماننرد طررحهرای ارتقرای منرافع مشرترک و
شکوفایی افراد برای جامعه از طری بسیج اجتماعی .بدین ترتیب ،میتوان اسرتدالل کررد سررمایة
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اجتماعی و اخالقی با یکدیگر همسوشانی دارند .برخی انواع سرمایة اجتماعی درون سرمایة اخالقی
نیستند ،بلکه خارج از آنند (مانند نیمة تاریک سرمایة اجتماعی ،اگر تعریرف اولیره یعنری از لحراظ
اخالقی خنثی در نظر گرفته شود) و برخی اشکال سرمایة اخالقی مانند اخالق شخصی یا کردهای
اخالقی ،مرتبﻂ با سرمایة اجتماعی نیستند ).(Frith, 2014
نتایج مرور پژوهشهای انجامگرفته حاکی از آن است که سرمایة اخالقی ،میتوانرد بره عنروان
دارایی اخالقی در یک سازمان مدنظر قرار گیرد .سازمان میتواند فضایی اخالقی و همچنین عالقره
روبهرشدی را از پیروان ،بازدهی عملکرد و مﺰیت رقابتی جذب کند .اخالق مریتوانرد بره دارایری
اقتصادی تبدیی شود و مﺰایای رقابتی مﺄموریت اخالقری شررکتهرای برﺰرگ ،سرودآوری و بقرای
شرکت را افﺰایش دهرد .در مقابری ،مﺄموریرت اخالقری نارسرای شررکتهرای برﺰرگ نرهتنهرا بره
ساختارهای انگیﺰشی ناقص مبتنی بر قانون منجرر مری شرود ،بلکره مشرکی اسرتفاد از سررمایه در
تعامالت شرکت و ذینفعان را نیﺰ باعث میشود .در زمان رکود اقتصادی ،شررکتهرای اجتمراعی
بهتر از بنگا های کسبوکار خصوصی فعالیت میکنند.
برخی محققان تﺄکید کرد اند بخشی از اعتماد اجتماعی که توسرﻂ ارزشهرای اخالقریِ براالتر
هدایت میشود ،ممکن است هنجار اجتماعی نباشد ،بلکه سرمایة اخالقی در نظر گرفته شود .آنها
نتیجهگیری کردند که در شبکة هانی بی 0تالش شد است ،بیان شود اگونره ترودة مرردم ،افرراد و
جوامع محلی با سرمایة اجتماعی و اخالقی جامعه برای حی مشکالت بدون هیا کمکی از خرارج
تالش میکنند .باید افﺰود ،توسعة دموکراتیک عالو بر سرمایة اجتماعی نیازمند سرمایة اخالقی نیﺰ
هست (.)Gupta et al., 2003, p.986
همچنین ،ورود به جامعة مدنی نیازمند سرمایة اخالقی است و سرمایة اخالقی ها ایرﺰی جرﺰ
برخورداری بیاونوارای انسانها از یک رشتة حقوق نیست؛ حقوقی که از هنگام زاد شردن هرر
کس برای او پدید میآید؛ و بدینسان ،حقروق بشرر برهمنﺰلرة حقروق طبیعری بررای نخسرتینبرار
مشروعیت کاربردی یافت (دهشیار ،093 ،ص.)32
1. Honey Bee
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برخی پژوهشگران اذعان کرد اند اندیشة ناب متکی بر شناخت سرمایههرای انسرانی حکرا بره
«انجامدادن کار درست» میکند ،نه آنکه تنها «کار را درست انجام دهد» .انجام کار درسرت فقرﻂ برا
مدیریت ارزشهای اخالقی بهوسیلة انسان بهعنروان اشررف مخلوقرات هسرتی امکرانپرذیر اسرت
(شادنوش و قدمی ،0931 ،ص.)017
جمعبندی و نتيجه
گراه سرمایة اخالقی در کارکرد مانند اشکال دیگرر سررمایه بررای ایجراد پیونرد میران تعهردهای
اجتماعی است ،بهعنوان منبعی برای معنابخشی و کرامت به افراد و خانواد هرا نیرﺰ برهکرار گرفتره
میشود .سرمایة اخالقی بهدلیی منحصربهفردبودن و فردیت از محتروا و مضرمون ،بررخالف انرواع
دیگر سرمایه است .هیا دو زندگیای دقیقاً یکسان نیسرتند و هریا دو شخصری برا پایراندادن بره
زندگی ،وضعیت یکسانی را از درسهای زنردگی بره ارمغران نمریآورنرد .در حرالی کره سررمایة
اقتصادی به طور رسمی از طری قانونی ،قراردادی یا دیگر فرایندهای نهادی رسمی که تسهییکنندة
صالحیت فرهنگی و اجتماعیاند ،منتقی میشود ،معموالً سرمایة اخالقی ماهیتاً ،زندگینامهای است
و بهطور ﻏیررسمی از طری آموختن درسهای زندگی افراد منتقی میشود که داستان زنردگی فررد
را روایت میکند .برخالف سرمایة اقتصادی که تنها در میان افراد ممتاز انتقال داد میشود ،سرمایة
اخالقی در میان افراد عادی نیﺰ منتقی میشود و از این جهرت ،بررعکس سررمایة اقتصرادی اسرت.
بدین ترتیب ،قدرتی ضعیف است ،در حالی که اشکال دیگر سرمایه تنها در میان بخشی از اجتمراع
ردوبدل میشوند و توسﻂ بوردیو بهعنوان خشرونت نمرادین در نظرر گرفترهشرد انرد و همچنرین،
برخالف سرمایة اجتماعی که میتواند در ساختار ،روابﻂ برین سررمایههرای دیگرر را ایجراد کنرد،
سرمایة اخالقی یک منبع ایجاد منﺰلت شخصی است که برای دیگران به ارث گذاشرته مریشرود و
برای آموزش در زندگی شخصی بهکار گرفته میشود .در نهایرت ،سررمایة اخالقری ماننرد سررمایة
فرهنگی که شامی عالﺋا و سلیقة طبقة برتر ،برای نشاندادن وضعیت و سرسس ،انتقرال بره دیگرران
است ،نمی باشد ،بلکه سرمایة اخالقی منبعی است که تقریباً همة افراد بررای حمایرت از کرامرت و
اذعان شخصی به مرگ و برای نسی بعدی مد نظر قرار میدهند.
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مفهوم سرمایة اخالقی به درک ما از اگونگی عمری افرراد در جامعره مریافﺰایرد .در مجمروع،
به عنوان شکلی از سرمایة نمادین ،این مفهوم جدید به عنوان اساسی متفاوت از دیگر اشکال سرمایه
است .برخالف سرمایههای دیگر که مناسبترین روش بررای مطالعرة طبقرات براال و متوسرﻂانرد،
معتقدیا سرمایة اخالقی شکلی از سرمایه است که میتواند در میان طبقة کرارگر و فرودسرت نیرﺰ
ردوبدل شود .بدین ترتیب ،شکلی از سرمایه است که قدرت نمادین دارد و برای کسانی که با اند
ابﺰار اقتصادی مهار شد اند ،بهعنوان راهی برای حفظ کرامت مورد استفاد قرار میگیرد.
اگر توصیههای اخالقی در بستر سازمانی رعایت شوند ،شرکوفایی و رشرد مطلروب اقتصرادی
همرا با شکوفایی ارزشهای انسانی را به ارمغان خواهند آورد .بستر مناسب برای کراربردیشردن
سررمایة اخالقرری در معنرای درسررت کلمره ،سررازمانهررای دموکراتیرک بررا انرد مررورد اسررتثناﺋات
اقتدارگرایانه به جای سازمان های اقتردارگرا برا انرد مرورد اسرتثناﺋات مردیریت مشرارکتی اسرت.
هنجارهای اخالقی تکنیکهای کنترل هنجاری را تشوی میکنند .با این وجود ،حضور سازمانهای
دموکراتیک بهعنوان ضمانتکنندة ارزشهای هنجاری در بلندمدت نمیتوانرد ﻏالرب و حکرافرمرا
باشد.
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