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 چکیده 

در این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد رقابتی صنایع غذایی با نقش میانجی 

فرضیه فرعی برای آن تدوین  6فرضیه اصلی و  1که بدین منظور ، انتقال تکنولوژی پرداخته شده است

های کاربردی قرار می گیرد و از نظر گردآوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف در زمره پژوهش 

توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. از بین شرکت های فعال در صنایع غذایی استان خراسان ، داده ها

شرکت که در صنعت لبنیات فعالیت دارند بعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این  52رضوی 

شرکت که اعالم همکاری  41اده شده است بدین صورت تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای استف

 کرده بودند به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

پایایی داده های جمع آوری شده در . روش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت

مون این پژوهش با به کارگیری روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. برای آز

فرضیه ها از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی استفاده شده است. همچنین از روش 

به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است که برای  (PLS)حداقل مربعات جزئی 

آمده فرضیه های  نتایج بدست مورد استفاده قرار گرفت. Pls3 Student Smartانجام امور فوق نرم افزار

 پژوهش را تایید کرد.

انتقال ، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، سرمایه شناختی، سرمایه اجتماعی :واژه های کلیدی

 عملکرد رقابتی، تکنولوژی
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 مقدمه  .1-1

توانند باقی  در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه ها افزایش یافته است، سازمان هایی می

ین منابع مهم سازمانی نیروی انسانی ابمانند که به بهترین وجه از منابع خود استفاده کنند، یکی از

است. بدین لحاظ سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های دیگر بستر مناسبی برای دسترسی به فرصت ها 

شود. در عصر حاضر مدیران برای توسعه، بیشتر از آنچه به سرمایه  و اهداف سازمان محسوب می

نوین از مفاهیم  سرمایه اجتماعی فیزیکی و انسانی نیازمند باشند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند.

 د.ها دار درجامعه شناسی است که ارتباط نزدیکی با سرمایه انسانی، به عنوان مهمترین منبع سازمان

موجب تحقق تفاهم و اعتماد بین کارکنان ومدیران ، اجتماعی باخلق هنجارها و اعتماد متقابلسرمایه 

 سازمان گشته که در ذات روابط اجتماعی سازمان بوجود می آیند.

قال مناسب تکنولوژی کمک می کند تا صنایع در زمان کوتاه تری در مقایسه با توسعه از طرفی انت

موقعیت رقابتی خود را در صنعت تقویت نمایند. تکنولوژی به عنوان کاربرد عملی ، درونی تکنولوژی

 صنعتی و کسب مزیت رقابتی صنایع داشته است. ، دانش و تجربه نقش پررنگی در توسعه اقتصادی

و حفظ حیات  شرکتهااهمیت نقش سرمایه اجتماعی و انتقال تکنولوژی در عملکرد رقابتی  به دلیل

 آنها؛ ما به بررسی آنها در صنایع می پردازیم.

اهداف تحقیق ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این زمینه، بنابراین دراین فصل ابتدا به بیان مسئله

قلمرو ، روش انجام پژوهش، رادامه متغیرهای تحقیقو سواالت و بیان فرضیات پرداخته می شود و د

 مورد مطالعه و تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم مورد استفاده در پژوهش بیان می شود.

 بیان مسئله  .1-2

سازمان های بسیاری در تکاپوی رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی ، در دنیای رو به پیشرفت امروز

گوها و شیوه های مختلف بهره می برند و مزیت رقابتی جدیدی و تداوم حیات خود هستند که از ال
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کسب می نمایند تا از سقوط و ورشکستگی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی و فناوری 

، سرمایه های اقتصادی، ( در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه73:4915 در امان بمانند )لقمانپور،

نقش را ایفا می کردند. درعصر حاضر اما برای توسعه بیشتر از آنچه  فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین

به سرمایه اجتماعی نیاز داریم زیرا بدون این ، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم، به سرمایه اقتصادی

سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد.در جامعه ای که فاقد سرمایه 

ی است سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی اجتماعی کاف

به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند 

، یروانیکه بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل گردند )الوانی و ش

46:4919 ) 

روابط افراد با ، افراد ضرورتا با سایر افراد جامعه در ارتباط هستند، از آنجا که در مشاغل امروزی 

یکدیگر که برخی از جامعه شناسان برای بررسی کمیت و کیفیت آن اصطالح سرمایه اجتماعی را 

د می آید که روابط میان زیرا سرمایه اجتماعی هنگامی بوجو (5:4914، برگزیده اند )مالحسنی

کارکنان به شیوه ای دگرگون شده باشد که هرکدام از آنان بتوانند به راحتی نقش و وظایف خود را 

اعتماد و همکاری باعث افزایش رضایت شغلی ، صداقت، انجام دهند. از این رو فضای مبتنی بر تفاهم

 (17:4915، کارکنان و درنهایت بهره وری سازمان می گردد. )لقمانپور

عملکرد محصول و بازاریابی ، عملکرد رقابتی بیانگر مجموعه ای از معیارهای مطلوب عملکرد نوآورانه

، امروزه سازمان ها با توجه به محیط چالشی و رقابت فزایندهShan and Jolly, 2012) فروش است )

تا با اجرای روش های بهبود عملکرد رقابتی را به عنوان یک اصل و هدف تلقی کرده و در تالش اند 

شرفت در درازمدت موفق در دستیابی به مزیت رقابتی و پی، سیستماتیک و جستجوی بهترین روش ها

 Horta and Camanhعملکرد رقابتی گام اساسی در توسعه اقتصادی سازمان هاست. ظاهر شوند.

عملکرد رقابتی خروجی مزیت رقابتی را در نظر می گیرد یعنی حدی که سازمان قادر به  ((2014
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توانمندی ، مزیت رقابتی .(McGinnis and Vallopra, 1999)توسعه خود بیشتر از رقبا باشد. 

تولیدکننده را در تامین سطح باالیی از خدمات برای مشتری ارتقا می دهد که منجر به عملکرد رقابتی 

 اساس پژوهشهایشان، بر(4311) ویلرایت و (4311بافا ) (Shepherd and Günter, 2006). گرددمی 

 Buffa)شمرده اند بر را "سرعت تحویل" و " پذیری انعطاف" ،" کیفیت" ،" هزینه" رقابتی اولویتهای

 بر نیز رسید انجام به پژوهشگران سایر توسط آن، از پس که عملی و تئوریک پژوهشهای (1984 ,

 ارتباط از حکایت تولید، های پارادایم به گذرا نگاهی. دارد تأکید فوق چهارگانه رقابتی های اولویت

 Heizer and) دارد بازارها بر حاکم رقابتی های اولویت با ها این پارادایم از یک هر نزدیک بسیار

Render, 2003) 

کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه از سوی دیگر با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکتها و 

تکنولوژی های جدید به عنوان یک مزیت رقابتی جهت حضور در بازار جهانی مطرح ، بازار جهانی

امکان ، درجهان امروز کشورهای دارنده تکنولوژی های جدید ((Archibugi, D,2003 گردیده اند

می باشند و بدین صورت با حفظ مزیت دسترسی به بازارهای جدید و ارائه محصوالت متمایز را دارا 

( به همین Srinivas, S, 2008امکان بقا و توسعه خود را تضمین می نمایند )، رقابتی در عرصه جهانی

دلیل کشورهای درحال توسعه که به دنبال گذر از مرحله عقب ماندگی و دستیابی به توسعه صنعتی 

رقابت در بازار جهانی و افزایش ظرفیت  هستند به شدت نیازمند کسب تکنولوژی های جدید جهت

می باشند. به طور کلی کسب تکنولوژی های جدید به  ه خود برای ایجاد مزیتهای رقابتیجذب کنند

  ((Hemmert, Martin, 2004دوطریق قابل حصول می باشند 

 توسعه داخلی تکنولوژی -4

 انتقال تکنولوژی-5

تکنولوژی جهانی را تولید  12/1در تحقیقات اخیر مشخص گردیده که کشورهای درحال توسعه فقط 

می نمایند لذا توسعه داخلی تکنولوژی برای این کشورها مقرون به صرفه و عملی نمی باشد و 
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 ,Cannice, M)کشورهای درحال توسعه بیشتر به دنبال انتقال تکنولوژی از سایر کشورها می باشند.

2003) 

شرکت ها می توانند بوسیله ی تکنولوژی های . تکنولوژی جدید ابزار مهمی برای تمایز در بازار است

محصوالت جدید و نوآورانه ارائه نمایند و یا عملکرد محصوالت موجود را بهبود بخشند ، جدید

در شرکت ها ( انتقال تکنولوژی ابزاری است که باعث رقابت پذیری بیشتر 5111)مگناسون و جانسون،

ایجاد نمایند )موریسی ، شده و کمک می کند تا شرکت ها تغییراتی را که برای بقایشان ضروری است

موجب توسعه ، اگر فرآیند انتقال تکنولوژی با موفقیت صورت گیرد، ( درواقع5112و المونسید،

ده می شود اجتماعی و اقتصادی و نیز افزایش قابلیت تکنولوژیکی سازمان و کشور دریافت کنن

 ( 5141)زاگز،

بنابراین در این تحقیق مسئله اساسی این می باشد که آیا سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی صنایع 

تاثیر می گذارد؟ متغیر میانجی چه نقشی بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی صنایع دارد؟ در 

ایی و تاثیر هرکدام را بر عملکرد رقابتی و انتقال این تحقیق ابتدا باید ابعاد سرمایه اجتماعی را شناس

 تکنولوژی رابررسی کرد.

 ضرورت و اهمیت تحقیق .1-3

سرمایه اجتماعی صبغه ای جامعه شناسانه دارد به عنوان یک اهرم موفقیت زا مطرح و مورد اقبال 

ه اجتماعی ( در مورد اهمیت و ضرورت سرمای46:4919، فراوان نیز واقع شده است )الوانی و شیروانی

در سازمان می توان گفت که در گذشته سرمایه اجتماعی یک شایستگی ضروری برای سازمان ها 

نیازهای رو به رشد ، فناوری اطالعات، محسوب نمی شد اما در حال حاضر تغییرات پرشتاب محیطی

سوی  تغییر به، پیشرفت مداوم، نیازهای ضروری برای نوآوری و خالقیت، برای اطالعات و آموزش

تامین ، ارتباط تنگاتنگ بین سازمان و شبکه های مشتریان، طراحی ساختار سازمانی مسطح و منعطف
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کنندگان و رقبا ایجاب می کند که رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یک شایستگی 

 (73:4915، ایجاد کنند )لقمانپور، مشخص سازمانی

جامعه ای امری ضروری وحائز اهمیت است زیرا سرمایه  تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در هر

اجتماعی برای فهم این مطلب که چگونه عناصر اجتماعی می توانند عملکرد افراد را در زمینه 

( گروهی 994:5117، )لین و جونموسون. مفید است، دستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند

سو سبب بهبود زندگی افراد و از سوی دیگر سبب  دانشمندان برآن هستند که سرمایه اجتماعی از یک

)رحمانی و  .افزایش نوآوری و کارایی عملکرد می گردد، توسعه مالی، افزایش انباشت سرمایه انسانی

 (45:4916، همکاران

یا یک مجموعه به صورت  صنعتبررسی سرمایه اجتماعی می توانیم متوجه شویم که چرا یک  با

بر مفاهیم چون ، این مفهوم. وچرا سازمانی درمسیرشکست قرار دارد موفقیت آمیز حرکت می کند

سرمایه اجتماعی  .دارد اعضای یک سازمان و گروه، تکیه و تاکید همکاری و روابط متقابل بین، اعتماد

 را می توان حاصل روابط مبتنی بر تفاهم واعتماد بین کارکنان و مدیران سازمان دانست.

فعالیت های تیمی درسازمان باشکست مواجه می شوند،این نشان دهنده کاهش هنگامیکه کمیته ها و 

 سرمایه اجتماعی درآن سازمان است.

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیمی است که مطالعه وضعیت و روند آن می تواند ابزاری برای پیش 

به ، ایه اجتماعیسرم در نظر داشتن بینی مختصات پیش رو و گوشزد به ساختارهای تصمیم گیر باشد.

عنوان عاملی غیر مادی که می تواند با سیاست گذاریهای درست و کم هزینه در عملکرد منابع انسانی 

 .تاثیری محسوس داشته باشد برای همه سازمانها یک ضرورت به نظر می رسد

خود  هر سازمانی برای حفظ حیاتش نیازمند بررسی بازار و رقبا و افزایش موقعیت رقابتی، از طرفی

موقعیت رقابتی خود را در ، است.شرکتها تالش می نمایند تا با به کارگیری استراتژی های مختلف
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از ، انتقال تکنولوژی یکی از مهم ترین فرایندهای پیش برنده رقابت پذیری بازارها افزایش دهند.

  اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است.

فرهنگی و صنعتی نمی تواند خود را محتاج ، از رشد علمیدر دنیای کنونی هیچ کشوری با هر اندازه 

انتقال تکنولوژی نداند. انتقال تکنولوژی مسئله مهمی است که باید با توجه به توانمندی یک کشور 

ارزیابی شود.همچنین توسعه توانمندی های تکنولوژیکی از روشهای موثر در ارتقا عملکرد رقابتی 

ناسب انتقال تکنولوژی به انتقال تکنولوژی کمک می کند تا شرکتها شرکت است.انعقاد قراردادهای م

 موقعیت خود را تقویت نمایند. ، در زمان کوتاه تری در مقایسه با توسعه درونی تکنولوژی

در این ، بنابراین باتوجه به جهان رقابتی امروز و اهمیت سرمایه اجتماعی و انتقال تکنولوژی درصنایع

که تاثیر هریک از مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی را با پژوهش تالش شده است 

 . استفاده از نقش میانجی انتقال تکنولوژی مورد بررسی قراردهیم

  اهداف تحقیق .1-4

 هدف کلی تحقیق .1-4-1

با نقش میانجی غذایی  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی صنایع، هدف کلی تحقیق

 می باشد. انتقال تکنولوژی

 اهداف جزئی .1-4-2

 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی -4

  بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی شناختیبررسی تاثیر سرمایه 

  بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی رابطه ایبررسی تاثیر سرمایه 

  بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی ساختاریبررسی تاثیر سرمایه 
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 تاثیر سرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی  بررسی -5

  بر انتقال تکنولوژی  شناختیبررسی تاثیر سرمایه 

  بر انتقال تکنولوژی  رابطه ایبررسی تاثیر سرمایه 

  بر انتقال تکنولوژی  ساختاریبررسی تاثیر سرمایه 

 بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی -9

 سواالت تحقیق .1-5

 آیا سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر می گذارد؟ -4

 آیا سرمایه شناختی بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر می گذارد؟ 

 آیا سرمایه رابطه ای بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر می گذارد؟ 

  بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر می گذارد؟ ساختاریآیا سرمایه 

 آیا سرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی تاثیر می گذارد؟ -5

  بر انتقال تکنولوژی تاثیر می گذارد؟شناختی آیا سرمایه 

  بر انتقال تکنولوژی تاثیر می گذارد؟رابطه ای آیا سرمایه 

  ی گذارد؟بر انتقال تکنولوژی تاثیر م ساختاریآیا سرمایه 

 ؟آیا انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر می گذارد -9

اثر سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی را تحت تاثیر ، آیا انتقال تکنولوژی به عنوان متغیر میانجی -1

 قرار می دهد؟

 فرضیه های تحقیق .1-6

 و معناداری دارد.مثبت سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  -4
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 و معناداری دارد.مثبت بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  شناختیسرمایه  4-4

 و معناداری دارد.مثبت بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  رابطه ایسرمایه  4-5

 و معناداری دارد.مثبت بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  ساختاریسرمایه  4-9

 و معناداری دارد.مثبت سرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی تاثیر  -5

 و معناداری دارد.مثبت تاثیر  انتقال تکنولوژیبر  شناختیسرمایه  4-4

 و معناداری دارد.مثبت تاثیر  انتقال تکنولوژیبر  رابطه ایسرمایه  5 -4

 معناداری دارد.و مثبت تاثیر  انتقال تکنولوژیبر  ساختاریسرمایه  4-9

 و معناداری دارد.مثبت انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  -9

 انتقال تکنولوژی بررابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتی اثر کاهنده دارد. -1

 قیتحق یها ریمتغ .1-7

 دستکاری و دخالت انتخاب، از بعد که است اجتماعی یا و فیزیکی محیط از ویژگی یک :مستقل متغیر

 پژوهش این در. شود مشاهده دیگر متغیر روی بر تاثیرش تا پذیرد می مقادیر محقق توسط شدن

 اجتماعی. سرمایه :از عبارتست مستقل متغیر

 حاضر تحقیق در، گرفتهقرار  مستقل متغیر تاثیر تحت آن تغییرات که است متغیری :وابسته متغیر

 .شود می گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان بهعملکرد رقابتی 

 متغیر. گیرد می قرار وابسته متغیر و مستقل متغیر بین رابط عنوان به متغیر این :میانجی متغیر

 قابل میانجی متغیر اگر. بگذارد اثر وابسته و مستقل متغیر رابطه شدت یا جهت بر تواند می میانجی

 آن به کند وارد مدل در و بسنجد را آن اندازه بخواهد نیز وپژوهشگر باشد گیری اندازه و سنجش

 رابطه میزان یا رابطه جهت بر که است متغیری کننده تعدیل متغیر. گویند کننده تعدیل متغیر
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 به. است گیری اندازه و مشاهده قابل متغیر این اثرات. باشد موثر تواند می وابسته و مستقل متغیرهای

 متغیر عنوان به انتقال تکنولوژی اینجا در که.گویند نیز فرعی مستقل متغیر گاهی کننده تعدیل متغیر

 .است شده گرفته نظر در میانجی

 روش تحقیق .1-8

در واقع روش تحقیق به عنوان یک فانوس دریایی مقصد پژوهش رو به محقق نشان می دهد. با 

آماری، نمونه  جامعه باشد. محقق با استفاده ازتوجه به ماهیت این پژوهش که یک تحقیق کاربردی می

در این تحقیق برای آزمون . آماری خود را تعریف نموده است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است

های آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده شده فرضیات مرتبط با مدل مفهومی، از روش

ها و تی، نمودارهای جمعیت شناخها و تحلیل دادهاست. در آمار توصیفی برای توصیف داده

های میانگین و انحراف معیار به کار گرفته شده است. در روش آمار استنباطی نیز از روش شاخص

  حداقل مربعات جزئی)تحلیل مسیر( استفاده شده است.

 قلمرو تحقیق .1-9

 . استان خراسان رضوی می باشد) شرکت های لبنی ( شامل صنایع غذایی  :قلمرو مکانی

 می باشد. 4931زمانی این پژوهش از فروردین ماه الی دی ماه بازه  :قلمرو زمانی

 تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح .1-11

 : تعاریف نظری .1-11-1

ناهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منافع ، از دیدگاه سازمانی :سرمایه اجتماعی -

وناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک ، قابل دسترسی از طریق، بالفعل و بالقوه موجود در درون

واحد اجتماعی تعریف می کنند.از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم 
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سازمانی است که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نمایند و برای آنها در 

 (515-4331:566، ایجاد کند )ناهاپیت و گوشال "پایدار مزیت سازمانی"مقایسه با سازمان های دیگر 

 رهایتعب مظاهر، کننده فراهم که دارد یمنابع به اشاره سرمایه اجتماعی عنصر نیا :سرمایه شناختی -

سرمایه شناختی بازتابی از میزان . است ها گروه انیم در مشترك یمعان های ستمیس و رهایتفس و

 هدف و رسالت خود است.تعهد و دفاع اعضای تیم از 

 خاطر به گریکدی با افراد که است یشخص روابط ینوع کننده فیتوص عنصر نیا :سرمایه رابطه ای -

 .کنند یم برقرار تعامالتشان سابقه

 دارد.اشاره  افراد نیب تماسهای یکل الگوی به یاجتماع هیسرما ساختاری عنصر :سرمایه ساختاری -

 ارتباطات کلی و الگوی دسترسی افراد به یکدیگر دارد.این بعد سعی در شناخت 

عملکرد رقابتی خروجی مزیت رقابتی را درنظر می گیرد یعنی حدی که سازمان  :عملکرد رقابتی -

توانمندی ، مزیت رقابتی( McGinnis and Vallopra, 1999). قادر به توسعه خود بیشتر از رقبا باشد

باالیی از خدمات برای مشتری ارتقا می دهد که منجر به عملکرد رقابتی تولیدکننده را در تامین سطح 

 (Shepherd and Günter, 2006). می گردد.

فرایندی است که بوسیله آن عرضه کننده تکنولوژی را از طریق فعالیت های  :انتقال تکنولوژی -

تکنولوژیکی دریافت  متعدد به دریافت کننده منتقل می کند و در نهایت منجر به افزایش قابلیت

 (5116، کننده می شود. )نهار و همکاران

 : تعاریف عملیاتی .1-11-2

سازمان ، پیکربندی روابط شبکه ای، مجموعه ای از عناصر شامل روابط شبکه ای :سرمایه اجتماعی

هویت و هنجارها که ، الزامات و انتظارات، اعتماد، حکایات مشترك، زبان و کدهای مشترك، مناسب

سرمایه رابطه ای و ، ارتباط بهینه میان کارکنان می شود. دارای سه بعد سرمایه شناختی موجب ایجاد
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گزینه ای لیکرت استفاده می شود و از  2سرمایه ساختاری می باشد و برای اندازه گیری آن از طیف 

 سنجیده می شود. 55-4طریق سواالت 

عبارتند از زبان و کدهای مشترك و  مهم ترین اجزای این عنصر سرمایه اجتماعی :سرمایه شناختی-

 سنجیده می شوند. 5الی  4حکایات مشترك که در این پژوهش از طریق سواالت 

این عنصر توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر  :سرمایه رابطه ای-

، اعتماد :اعی عبارتند ازمهمترین اجزای این بعد از سرمایه اجتم. سابقه تعامالتشان برقرار می کنند

 سنجیده می شود. 41الی  9هویت که در این تحقیق از طریق سواالت ، الزامات وانتظارات، هنجارها

عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد  :سرمایه ساختاری-

های این عنصر عبارت است از  شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهم ترین جنبه، یعنی

پیکربندی شبکه ای و سازمان مناسب که در این پژوهش از طریق سواالت ، روابط شبکه ای بین افراد

 سنجیده می شود. 55الی  42

انعطاف پذیری و سرعت تحویل که در ، کاهش هزینه، عناصر آن عبارتست از کیفیت :عملکرد رقابتی -

 سنجیده می شود. 56الی  59این پژوهش از طریق سواالت 

در کامل ترین صورت آن عبارت از فرایند یا زنجیره منظم  انتقال تکنولوژی :انتقال تکنولوژی-

برای ، در مکانی به جز مکان اولیه تکنولوژیمجموعه اجزا ، فعالیتهای هدفداری است که از طریق آن

میان دو ، میان دو کشور توسعه یافتهمثال از صنعتی به صنعت دیگر، از سازمانی به سازمان دیگر، 

 کشور درحال توسعه و یا از یک کشور توسعه یافته به یک کشور در حال توسعه و بالعکس واقع شود.

که در این پژوهش از طریق  سازمان افزار، انسان افزار ،نرم افزار، سخت افزار :عناصر آن عبارتند از

 سنجیده می شود. 91الی  57سواالت 
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 فصلخالصه  .1-11

عملکرد رقابتی و انتقال تکنولوژی ، در این فصل پس از ذکر مقدمه ای کوتاه به بحث سرمایه اجتماعی

سپس به بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد که بیان کردیم از آنجایی که هر . پرداختیم

انتقال ، ابتی خود استسازمانی برای حفظ حیاتش نیازمند بررسی بازار و رقبا و نیز افزایش موقعیت رق

از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار ، تکنولوژی یکی از مهم ترین فرایندهای پیش برنده رقابت پذیری

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای امری ضروری وحائز اهمیت است ؛ از طرفی دیگر 

ماعی می توانند عملکرد افراد را است زیرا سرمایه اجتماعی برای فهم این مطلب که چگونه عناصر اجت

پس از بیان اهداف تحقیق و سواالت و  .مفید است، در زمینه دستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند

روش انجام آن و قلمرو مورد مطالعه پرداختیم و در انتها به ، به معرفی متغیرهای تحقیق، فرضیات

 پژوهش پرداختیم. تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم مورد استفاده در این
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 مقدمه  .2-1

انتقال ، هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه سرمایه اجتماعی

تکنولوژی و عملکرد رقابتی انجام گرفته است. این قسمت خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و 

در بخش اول به مطالعه ، این فصل از پنج بخش تشکیل شده است. مطالعه آشنا می سازدحیطه مورد 

در بخش سوم به مبانی ، در بخش دوم به مبانی نظری انتقال تکنولوژی، مبانی نظری سرمایه اجتماعی

در بخش چهارم به پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی و در نهایت مدل ، نظری عملکرد رقابتی

 پژوهش می پردازد. مفهومی

 تعاریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی .2-2

 این از و گردیده اقتصاد و اجتماعی علوم حوزه وارد اخیر سالهای در که است ای واژه اجتماعی سرمایه

 زمینه این در. است گشوده اقتصاد و اجتماعی مسائل یابی علت و تحلیل در را ای تازه دریچه منظر

 همچون پردازانی نظریه و گرفته صورت علوم این دانشمندان و نظران صاحب توسط وسیعی مطالعات

 سرمایه از متعددی تعاریف بیکر و پرات بن لوری، گلن جاکوب، لین، فوکویاما، کلمن،، پاتنام، بوردیو

 .داد خواهیم شرح تفصیل به ادامه در که اند کرده ارائه اجتماعی

 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیربوردیو .2-2-1

-5فرهنگی و ، بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی نمود ؛ این اشکال سرمایه عبارت از شکل اقتصادی

سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و ، و سرانجام شکل دیگر سرمایهاقتصادی است  5-5-55

مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های 

 (.4911به نقل از الوانی،  5111اقتصادی باشد )وینتر،

سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو بر تعهدات و ارتباطات اجتماعی مبتنی است و خود او آن را چنین 

سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالفعل و بالقوه ای است که مربوط به داشتن شبکه "تعریف می کند: 
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بیش نهادی شده از آشنایی و شناخت متقابل است یا به عبارتی دیگر ای نسبتا پایدار از روابط کم و

م صالحیتی فراه، عضویت در یک گروه برای هریک از اعضایش از طریق حمایت یک سرمایه جمعی

 (24:4337، )بوردیو "به معانی مختلف کلمه می کند« اعتبار»می کند که آنان را مستحق 

در نظر می گیرد عضویت افراد در کلوپ ها است بنابراین از  شاخصی که بوردیو برای سرمایه اجتماعی

نظر بوردیو ایجاد و اثربخشی سرمایه اجتماعی بستگی به عضویت در یک گروه اجتماعی دارد که 

 مرزهای گروه را از طریق مبادله اشیا و نهادها بنیان نهاده اند.، اعضای آن

)خانواده،ملت،انجمن،حزب( و مجموعه ای  این روابط ممکن است از طریق کاربرد یک نام مشترك

 کامل از کنش ها برای نهادینه کردن نظیر مبادالت مادی و نمادی تضمین شود.

الزم به ذکر است که بوردیو سرمایه اجتماعی را ویژگی انحصاری نخبگان می داند که برای تامین 

یه اجتماعی فقط برای افراد موقعیت نسبی شان طراحی شده است و لذا او بر این باور بود که سرما

 (91:4911، )فیلد .مرفه مفید است

 : از نظر بوردیو مقدار سرمایه اجتماعی در تملک هر عامل اجتماعی به دو امر وابسته است

 اول( اندازه شبکه ارتباطی که عامل اجتماعی به خوبی بتواند آن ها را بسیج نماید.

هر یک از کسانی که عامل اجتماعی با آنها در ارتباط  دوم( مقدار سرمایه )اقتصادی،فرهنگی،نمادی(

 است.

از روابط یک ودیعه طبیعی یا حتی یک ودیعه ای به اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه 

 اجتماعی نیست بلکه چیزی است که در طول زمان و با تالش بی وقفه بدست می آید.

یه تاکید داشته و سرمایه اقتصادی را ریشه انواع دیگر بوردیو بر قابلیت تبدیل انواع مختلف سرما

( سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو لباس مبدل برای سرمایه 5114سرمایه می داند و به تعبیر لین )

 اقتصادی می باشد.
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از دیدگاه بوردیو سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری است و ، همانگونه که مالحظه می شود

به عنوان ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی ، مایه که شامل فرهنگی و اجتماعی استانواع دیگر سر

 مفهوم پیدا می کنند.

ه از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی در ممالک سرمایه داری به عنوان ابزاری برای تثبیت و تقویت جایگا

و سرمایه اجتماعی و  سرمایه اقتصادی پایه است، در این ممالکاقتصادی افراد به شمار می رود. 

فرهنگی ابزاری برای تحقق آن محسوب می شوند. می توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه 

سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف است. به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد 

تحلیل از سرمایه اجتماعی عالوه براین در این نوع کاربردی نخواهد داشت.، سرمایه اقتصادی شود

تاثیرپذیری از تئوری سرمایه مارکس کامال مشهود است و به نظر می رسد می توان مباحث بوردیو از 

 سرمایه اجتماعی را بیشتر یک رویکرد تضادگرا تلقی کرد.

 سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمز کلمن .2-2-2

وی مفهوم سرمایه تماعی کمک گرفت، تعریف سرمایه اجبرخالف بردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای 

 اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد.

صرفا محدود به طبقه مرفه نبوده بلکه سرمایه اجتماعی بر خالف بوردیو معتقد است که کلمن  

نظر کلمن سرمایه اجتماعی نشان دهنده یک منبع است از  میتواند برای طبقات پایین نیز مفید باشد.

 (.91:4911باشد)فیلد،  و اعتماد میمشترك بر ارزشهای  مبتنیکه های زیرا متضمن شب

 با همدیگر بود. افرادهمکاری و تعاون  نحوهسرمایه اجتماعی برای کلمن وسیله ای برای تبیین مفهوم 

توانند منافعی  یکی از وسایلی است که افراد به کمک آن میاجتماعی بر این باور بود که سرمایه او 

میباشد و به همین کارکرد بدست آورند بنابراین سرمایه اجتماعی از نظر کلمن مفید است و دارای 

 کند. اجتماعی را یا کارکرد آن تعریف میسرمایه دلیل 
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تعریفی کارکردی از سرمایه و نقش و کارکرد آن کمک گرفت از برای تعریف سرمایه اجتماعی کلمن 

از آن جنبه  اجتماعی عبارت از ارزشسرمایه  این اساس،بر  تعریف ماهوی. هو نداد  اجتماعی ارائه

اهداف و منافع خود به قرار میگیرد تا بتوانند  اعضاکه به عنوان منابعی در اختیار اجتماعی ساختار 

 (4911نیاالوبه نقل از  4331)کلمن،دست پیدا کنند

تا با استفاده  میدهدبخشی از ساختار اجتماعی میداند که به کنشگر اجازه را سرمایه اجتماعی کلمن 

داند که  و سرمایه اجتماعی را همانند سایر اشکال سرمایه مولد مییابد خود دست منافع از آن به 

 (165،4977)کلمن،. سازد دستیابی هدفهای معینی را امکانپذیر می

ابع ساختی اجتماعی در کنش هایشان برای بدست آوردن که برای استفاده افراد از من حالیدر کلمن 

معتقد است که . او داردنیز اصرار اجتماعی سرمایه طبیعت جمعی ولی بر ورزد می بهترین نتایج تاکید 

 پذیر و انتقال پذیر،تقسیم  دارد که آن را از کاالهای خصوصی،معینی  هایویژگی سرمایه اجتماعی 

 :این کاالی عمومی را چنین بر می شمرد ویژگی هایس .سپمیسازدمتمایز 

 این سرمایه منبعی است که ارزش استفاده دارد.شود اگرچه  نمیآسانی مبادله به 

دارایی هیچ یک از افرادی که از آن سود می برند نیست و این به واسطه صفت کیفی سرمایه اجتماعی 

 در آن قرار گرفته است. فرداست که اجتماعی ساختار 

های دیگر است و معموال شخص خاصی آن را به وجود نمی آورد زیرا انگیزه برای فعالیت فرعی نتیجه 

سرمایه گذاری در آن وجود ندارد یا ضعیف است،برخالف سرمایه فیزیکی که به واسطه منافع شخصی 

است اش انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش نمی یابد.سرمایه اجتماعی با اینکه منبع مهمی برای افراد 

وجود این از آنجا با  تواند بر توانایی انجام کنش و کیفیت زندگی آن ها بسیار تاثیر گذار باشد، و می

افرادی غیر از فردی آورند، توسط  که بسیاری از منافع کنش هایی که سرمایه اجتماعی را به وجود می

این می شود که . نتیجه ردآو وجودسود فرد نیست که آن را به به  میشود،کسب که آن را ایجاد کرده 

اگر  بود می شود.ایا نایجاد بیشتر شکل های سرمایه اجتماعی به شکل نتیجه فرعی فعالیت های دیگر 
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فروبستگی »دارد و معتقد است عواملی نظیر اشاره و نابودی اجتماعی حفظ  چه کلمن به عوامل ایجاد،

حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی موثر در « ولوژیئاید»و « ساختار اجتماعیثبات »، «اجتماعیشبکه 

 هستند.

تنها  نهبیشتر بر خالف بعضی اشکال دیگر سرمایه استفاده  اجتماعی در صورتسرمایه نهایتا اینکه 

 (165و  121:4977)کلمن،. مستهلک نمی شود بلکه افزایش می یابد

ه مشارکت و عضویت فرد در گروه ل بائق. هردو بوردیو و کلمن تا حدودی شبیه به هم هستندف یتعار

« چسبندگی»برای این مفهوم از واژه ، بوردیو آن را به عنوان سرمایه تلقی می نمودندماحصل بودند و 

 گرفتند.کمک « اجتماعیساختار »از واژه و کلمن 

 انسانیکلمن، سرمایه  را به عنوان هدف غایی در نظر می گرفتند،اقتصادی خالف بوردیو که سرمایه بر 

انسانی را به عنوان هدف غایی مطرح و سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه 

با استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و کلمن  عبارتی،به  برد. میبکار 

تقویت سرمایه بتواند موجب طریق ارزش ها در داخل خانواده با شبکه های اجتماعی بود تا از این 

 .انسانی شود

 پاتناماجتماعی از دیدگاه رابرت سرمایه  .2-2-3

او در ارتباط ی  و نظریه است پردازان مفهوم سرمایه اجتماعی هپاتنام نیز از اندیشمندان و نظریرابرت 

اولین در  ظمی و آنارشی قریب الوقوعکویل نگران بی ن، دوتو با نظریه الکسیس دوتو کویل است

دموکراسی شناخته شده دنیا بود و معتقد بود که برابری رسمی در برابر قانون سبب اتمیزه کردن 

در پایان سفرهای خود در امریکا به این نتیجه رسید که شود اما س منجربه استبداد می و سپجامعه 

ی تعهد مدنی را اجتماعی است و این انجمنها میزان باالنظم زندگی انجمنی یکی از شالوده های مهم 

کنند و این امر از ظهور استبداد جلوگیری می کند و نظریه پاتنام این بود که هشدار می داد  ایجاد می
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مفهوم سرمایه  دموکراسی امریکایی در حال نابودی است و در همین راستای سنگ بنای تو کویل

همیاری و شبکه ، هنجارهای اعتمادرا سرمایه اجتماعی پانتام  (25:4911رد)فیلد،اجتماعی را بکار ب

کند و هدف سرمایه اجتماعی را تامین  هایی می داند که دستیابی به منافع متقابل را تسهیل می

فردی  سطحآمد و توسعه اقتصادی می داند.بنابراین پاتنام سرمایه اجتماعی را فراتر از دموکراسی کار 

های تاثیر آن بر نهادو در سطح منطقه ای و ملی  به چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعیو  بکار می گیرد

 پردازد. دموکراتیک می

عمده وی به نحوه تاثیر تاکید  اخیر سرمایه اجتماعی است. ژوهشگرینپ( از 4331تا  4339پاتنام )

 ت.مختلف اسدموکراتیک سرمایه اجتماعی بر رژیم های سیاسی و نهاد های 

و شبکه ها می داند که هنجارها  از مفاهیمی مانند اعتماد،اجتماعی را مجموعه ای پاتنام، سرمایه 

یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین اعضای موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه 

عنوان منابعی هستند که در کنش به  در شبکه، عضانظر وی اعتماد و ارتباط متقابل ا. از کردخواهد 

 .(4911به نقل از الوانی، 5111)پاتنام،. است های اعضای جامعه موجود

معتقد است سرمایه اجتماعی نیز مانند سایر سرمایه ها مولد است و امکان دست یابی به اهداف پاتنام 

دارند نسبت به ی مثال گروهی که اعضایش به یکدیگر اعتماد زیاد، برای مشخصی را فراهم می کند

 (521:4973. )پاتنام، و کارایی بیشتری را دارندفق ترند موهستند ویژگی ها این فاقد  گروهی که

ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های وسیله اجتماعی را پاتنام، سرمایه 

 بود که میعامل عمده وی بر مفهوم اعتماد بود و به زعم وی همین تاکید  دانست. مختلف سیاسی می

بنابراین  سیاسی شود،ه مردان و نخبگان سیاسی موجب توسعو دولتلب اعتماد میان مردم توانست با ج

اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود که  شود ارزشی از سرمایه محسوب میمنبع با اعتماد 

 اجتماعی بیشتر خواهد بود.توسعه سیاسی و رشد  اندازههمان داشته باشد به 
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سرمایه اجتماعی  ،که یک کاالی خصوصی هستندد است که بر خالف سرمایه متعارف عتقمپاتنام،

همانند سرمایه متعارف مند هستند  بهرهافرادی که از آن و  آید نوعی کاالی عمومی به شمار می

 (.535)همان: . تمایل به افزایش آن دارند

 واعتماد  ها،: شبکه ازعبارتند کند که  برای سرمایه اجتماعی سه تا مولفه و شاخص تعریف میپاتنام 

اعتماد و  کند. دسته بندی میشخصی  را به دو نوع اجتماعی و. او اعتماد هنجار های همیاری

 .(535)همان:. داند تر میمند اجتماعی را برای جامعه سود

، خالف آن دو. بر در مقیاس بکارگیری مفهوم سرمایه اجتماعی استکلمن کار پاتنام با بوردیو و تفاوت 

و  ر مقیاس کالن و در رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار دادسرمایه اجتماعی را دپاتنام 

 شد.به همین جهت با مشکالت و پیچیدگی های خاص سیاسی و مالحظات سیاسی روبرو 

 اجتماعی از دیدگاه نان لینسرمایه  .2-2-4

این مساله را مطرح کرده است که دست یابی به ( مشخصا 4315) 4با طرح نظریه منابع اجتماعیلین 

ت های عیبه موق( میتواند در شبکه های اجتماعی 5هنهفت)منابع منابع اجتماعی و استفاده از آنها 

سرمایه ( مفهوم 4331)در سال های اخیر اساس لین همین بر  بهتری منجر شود.اقتصادی  -اجتماعی

زیده و آن را به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی اجتماعی را برای طرح نظرات پیشین خود برگ

لین،  نظر، از این ترتیب. به یا گردآوری استدسترسی قابل هدفمند با کنش های که  کند تعریف می

 دسترسی افراد، قابلیت نهفته در ساختار اجتماعی: منابع اجتماعی از سه جز تشکیل شده استسرمایه 

. گونه منابع اجتماعی در کنش های هدفمند استفاده یا گردآوری اینو  گونه منابع اجتماعی اینبه 

 (.7:4333)لین،

                                                           
1 Social resource 
2 Embedded resource 
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لذا سرمایه و  کند پایگاه اجتماعی معرفی میو  قدرتثروت،منابع ارزشمند در اکثر جوامع را لین 

یر که فرد با آنها پیوند های مستقیم و غدیگرانی اجتماعی افراد را با حسب میزان یا تنوع ویژگیهای 

موقیعت از متاثر دستیابی به منابع و استفاده از آنها خود البته  داند. مستقیم دارد قابل سنجش می

 9«یهای شبکه اموقیعت »و « نهفتهمنابع »او . فرد در ساختار سلسله مراتبی موجود در جامعه است

در روابط و شبکه  مفهومی سرمایه اجتماعی قلمداد می کند و نتایج سرمایه گذاری افرادعنصر دو را 

برای کنش  طبقه بندی می نماید. 2اظهاریو کنش  1های اجتماعی در ارتباط با دو نوع کنش ابزاری

بازدهی  ،)ثروت(اقتصادی بازدهی  مطرح می کند:)بازدهی( را شت سرمایه گسه گونه بازی ابزار

مساعد درباره نا مساعد یا مثابه نظرات توان به  را میشهرت  بازدهی اجتماعی است. )قدرت(سیاسی 

 (44)همان: « شبکه اجتماعی تعریف کردک فرد در ی

کنش اظهاری سرمایه اجتماعی ابزاری است برای تحکیم منابع و دفاع در برابر از دست دادن در 

و روانی ، سالمت جسمانیسالمت  کند: سه نوع بازدهی را در این رابطه ذکر میمنابع. او احتمالی 

جسمانی مستلزم حفظ توان کارکردی جسمانی و رهایی از بیماری ها و . سالمت یرضایت از زندگ

برابر تنش ها و حفظ تعادل عقلی و احساسی را ، توانایی پایدار روانیسالمت آسیب دیدگی است.

از زندگی نیز نشانگر خوش بینی و رضایت از عرصه های مختلف زندگی رضایت  منعکس می کند.

ت کنش های ابزاری اوقامعتقد است اغلب وی  است.زیست  جامعه و محیط، کار ج،، ازدوامانند خانواده

 (45)همان:کنند  و کنش های اظهاری یکدیگر را تقویت می

اقتصادی و سرمایه انسانی را شکل ، سرمایه در مقایسه سرمایه اجتماعی با اشکال دیگر سرمایهلین 

بکار می را  «ارتباطیدارایی »آن که برای سرمایه اجتماعی عنوان حال  های شخصی سرمایه می نامند،

اینکه افراد نی یع گیرد، روابط صورت می یبروبلکه بروی فرد ، نه گذاری در این سرمایهسرمایه  برد.

به مواردی در چگونگی وی  کنند. برای دست یابی به سود در تعامالت و شبکه سازی شرکت می

                                                           
3 Network location 
4 Instrumental action 
5 Expressive action 
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کند که معتقد است در اشکال شخصی سرمایه به آن پرداخته نمی  اشاره میکارکرد سرمایه اجتماعی 

به تسهیل جریان اطالعات در برخی پیوند های اجتماعی اشاره می کند که به او  ر مثال،طوبه  شود.

با پیوند ها می توانند و تخاب ها به فرد می رسد ها و ان فرصتمندی درباره اطالعات سود واسطه آن 

جامعه را از وجود و عالیق افرادی که در صورت فقدان پیوندها کارگزاران یا حتی  سازمان ویک 

چنین اطالعاتی هزینه مبادله سازمان را برای بهره گیری از افراد  باقی می مانند را آگاه کند.ناشناس 

  می دهد.، کاهش بهتر و هزینه مبادله افراد برای یافتن سازمان های بهتر

فرد از ارزش خود به اطمینان  ر می رود روابط اجتماعی هویت و اعتبار را تقویت کند.اینکه انتظانهایتا 

منافع و منابع مشابهی شریکند موجبات حمایت عاطفی و در یک گروه اجتماعی که عضوی از عنوان 

، «اطالعات»صر اعن. لین تایید برای حفظ سالمت فکری و استحقاق بهره مندی از منابع ضروری است

توضیح چگونگی کار کرد سرمایه اجتماعی در کنش ابزاری و کنش را « تایید»و « اجتماعیاعتبار »

 (.51:5114)لین، اظهاری می داند

و لین صرفا بر منافع فردی سرمایه اجتماعی متمرکز است ، مباحث می شود مالحظهکه همانگونه 

به اقدام  با انگیزه کسب سود برای خود، را در درجه اول امری فردی می داند که افراداجتماعی سرمایه 

این سرجمع به زغم لین مانند سرمایه انسانی اگرچه  نمایند. در روابط اجتماعی میگذاری سرمایه 

 دارایی های ارتباطی به نفع جامعه نیز تمام شود.

 اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاماسرمایه  .2-2-5

 اجتماعی نیز مانند پاتنام در سطح کالن دنبال شده است.پیرامون سرمایه فوکویاما و مطالعات مباحث 

اقتصادی آنها مورد بررسی قرار توسعه سرمایه اجتماعی را در سطح کشور ها و در ارتباط با روش و او 

 داده است.

و سرمایه اجتماعی به منزله دارایی گروه ه تعریف جمعی بود کتعریف او از سرمایه اجتماعی یبنابراین 

 جوامع تلقی می شود.ها و 
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اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان مجموعه معینی از هنجار ها یا ارزش های غیر سرمایه »

 همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند.که اعضای گروهی ، که رسمی تعریف کرد

ادای  از قبیل صداقت،باید شامل سجایابی اساسا  سرمایه اجتماعی می کنند،د که تولیهنجارهایی 

 (45:4973-44)فوکویاما،  .«دو جانبه باشندارتباطات  تعهدات و

 :مانند پاتنام هنجارهای همیاری را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می نماید و می نویسد کویامافو

های هنجار های رفتاری مبتنی بر تشریک رفتار بر این است که سرمایه اجتماعی وجود  فرض»

او مفهوم شبکه را در ارتباط با . همچنین (44-45:4973 )فوکویاما، «را منعکس می کندمساعی 

 مینماید:سرمایه اجتماعی طرح 

سازمان رسمی به تعریف در نیامده بلکه به صورت نوعی سرمایه اجتماعی شبکه به عنوان از دیدگاه 

منفردی است که در المان عگروهی از شبکه  مبتنی بر اعتماد تعریف می شود.اخالقی ارتباط ک ی

های متداول بازار مشترك ستدهنجار ها یا ارزش های فراتر از ارزش ها و هنجار های الزم برای دادو

گیرند از هنجار ساده دوسویه مشترك بین دو  جای می عریفو ارزشهایی که در این تهنجارها هستند.

یابد  میته ایجاد کرده اند ادامه ارزشی پیچیده که مذهب سازمان یافهای نظام تا  دوست گرفته،

 (.63)همان:

شبکه های مشارکت از  پاتنام در تعریف سرمایه اجتماعی اعمبحث می شود مولفه های مورد مالحظه 

 شود. مدنی با روابط افقی یا هنجارهای اعتماد و همیاری در بحث فوکویاما نیز تکرار می

 :اجتماعی بر خصلت سرمایه اجتماعی تاکید می نمایدبر خالف دیگر نظریه پردازان سرمایه فوکویاما 

نه چرا که این سرمایه متعلق به گروه هست و ت اجتماعی زیر مجموعه سرمایه انسانی نیسسرمایه »

ک دارند که بیش از یعنا صورتی مدر  دهند، که شالوده سرمایه اجتماعی را شکل میهنجارهایی  افراد.

امی سرمایه اند ممکن است که به کوچکی دو دوست باشند که با که حگروهی . فرد در آن سهیم باشد

است ن یکدیگر تبادل اطالعات می کنند یا در پروژه ای به صورت مشترك همکاری می نماید یا ممک
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( در سرمایه)بازدهی همین دلیل کارکرد سرمایه اجتماعی به  «.ملت باشد کمقیاسی بزرگتر تمام یدر 

یک جامعه موجب ر معتقد است میزان باالی اعتماد د، او جامعه استنظریات فوکویاما در سطح 

زنی و  انهحذف یا کاهش هزینه های مربوط به چباعث می شود چرا که کاراتر  پیدایش اقتصادی

همچنین کارکرد دیگر سرمایه اجتماعی در او  مراقبت بر اجرای مفاد قراردادهای اقتصادی می گردد.

مدنی که در جامعه » داند: از طریق تقویت جامعه مدنی میپایدار  سیسطح کالن را تقویت دموکرا

در  قابل توجهی کانون توجه نظریه پردازی های مردم ساالری بوده است،طور سال های اخیر به 

 (.49)همان: « مقیاس وسیعی محصول سرمایه اجتماعی است

میگیرد که سرمایه اجتماعی را نوعی قرار این ترتیب فوکویاما در زمره کسانی نظیر کلمن و پاتنام به 

 می کنند.قلمداد کاالی عمومی یا به تعبیر نان لین دارایی جمعی 

 دیگر از سرمایه اجتماعیتعاریف  .2-3

اجتماعی را شبکه های سرمایه « و زندگی شهرهای بزرگ آمریکاییمرگ »جاکوب در کتاب جین 

عدم وجود  در ارتباط با حفظ نظافت،اجتماعی فشرده ای می داند که در محدوده های قدیمی شهری 

مقایسه با عوامل نهادهای در  جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی،

دهند.یک  بیشتری از خود نشان میولیت مسئ، نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامیمانند رسمی 

های غیردولتی حمایت از محیط زیست تشکل مثال عینی این تعریف را در دنیای امروز میتوان در 

به وجود می آورد که ها  NGOرا به صورت  بعضا نیروهای قدرتمندی شبکه های اجتماعیاین  یافت.

)فوکویاما، حتی در حمایت از محیط زیست موجب توقف پروژه های عمرانی دولت نیز می شوند 

 (4919 از سوری،نقل  به 4337

یست آن را به دو طبقه اکند که می ب می عنوانن سرمایه اجتماعی رای مفهومی کردنیز بآپهوف 

شکل یا سرمایه اجتماعی در شکل ساختاری را وی  و شناختی.ساختاری  مرتبط به هم تقسیم کرد:

ها و دامنه ای  ههای قبلی یا رسوم و روی، قواعد، روش های گوناگون سازمان اجتماعی مانند نقش ها
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پیوند  ،دکن به همکاری یا تعاون و کنش جمعی دو تعرفه سودمند کمک میگسترده از شبکه هایی که 

ها بوده و بوسیله  ایدهبندی شناختی نیز از فرایند های ذهنی مشتق شده و نتیجه آن طبقه  می دهد.

باورهایی که به رفتار مبتنی بر همکاری و و  ها، نگرش هایعنی هنجار شوند. ولوژی تقویت میئاید

 (.4913 به نقل از جهانگیری و شکری زاده، 5111)آپهوف،ند ک تعاون کمک می

همچنین بر این باور است که هر دو طبقه بندی از سرمایه اجتماعی در سطح باالیی به هم آپهوف 

. هر گونه ای که هر کدام از شکل های شناختی و ساختاری کمک کننده به یکدیگرندبه  وابسته اند،

وسیله تجار شرطی شده و دو پدیده به تظارات بر رفتار تاثیر می گذراند.هردوی ان ها از راه سازو کار ان

 )همان(.به وسیله فرهنگ روحیه یا طرز فکر یک دوره و دیگر عوامل تاثیر گذار تقویت می شوند 

  شناسی و زمینه تاریخی سرمایه اجتماعیتبار  .2-4

 یم کاربردها،هاواما اگر بخندارد اگرچه در خصوص زمینه های تاریخی دسته بندیهای مشخصی وجود 

و پیشینه این مفهوم کنیم از این مفهوم می شود دسته بندی اجتماعی  ریفی که در علوماو تعمقاصد 

در چند حیطه بتوان به ردیابی آن شاید  کالسیک جستجو کنیم،و را در آرای اندیشمندان معاصر 

به « سرمایه »در کتاب او  آغاز می کنند.مارکس ای ردیابی این مفهوم را از کارل دسته  پرداخت.

پناهندگان و  وضعیتگیرند مانند  مساله همبستگی از روی اجبار و ضرورت که در آن قرار می

را به سوی استفاده از نیروی به  منفی و بحرانی از افرادبین معنی شرایط  مهاجران در یک جامعه،

به یکدیگر و توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیل اتکا  ،بالقوه جمعیهای توانایی  جمعی،

 در مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح است.نوعی نیز به امروز  خاصیت،این  می کند.ترغیب های گروهی 

استفاده از انرژی جمعی و اتکا به پشتیبانی افراد در مناسبات جمعی به نحوی که با نتایج  همانیعنی 

 آورد.هم جمع می ا گرد افراد ر منفی مثبت و

یا « بستانبده »جایی که او از مفهوم یعنی  دیگر در آرای جورج زیمل قابل بازشناسی است.رویکرد 

بده بستان هنجارها و قواعد رفتاری است که افراد برای سامان مبنای  می کند.صحبت « دادوستد»
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 کند. میوضع ود ضروری می دانند خی امالتی که برای بقاعو تمبادالت  دادن به مناسبات بین فردی،

تواند هر شکلی به حوزه  با توجه به کدام سود و منفعت در مقابل چنین سرمایه گذاری که میالبته 

 و لطفی که نشان می دهند جبران شود.کمک توقع دارند افراد  خود بگیرد.

و زودهنگام را در  و سود آنیپاداش تا ضرر کنند که این مطلب سود و نفع که  چنین تعبیر میبرخی 

این رویکرد مفهوم سرمایه اجتماعی به . در دارددگرخواهی قرار و  ایثارمقابل در  بر نمی گیرد،

با مالحظات مشخص البته  دادوستدهای که افراد در زندگی اجتماعی صورت می دهند تقلیل می یابد.

به مبادالت اجتماعی امروز رواج نگاه این  برآورده شدن آن می رود،انتظار  و منفعتی که دیر یا زود،

ها آغاز شد و وجود  کادبیات اقتصادی که با نئوکالسیدر  عنوان مثال این نگاه،. به بیشتری دارد

نش به طور کلی و مشخص در نظریه مبادله و کیا است گرفته سود ریشه اصالت فلسفی آن از مکتب 

 .متقابل با آن پرداخته شده است

« دور کیمامیل »سوم که اثرات عمیق و نسبتا فراگیری بر جای گذشته مباحثی است که با رویکرد 

 .شدپیگیری « پارسونزتالکوت »با از او  پسو آغاز 

افراد با نگاه انتقادی و در پاسخ به بینش ها و رویکردهایی که مفهوم سرمایه را به مبادالت این 

ش پرداختند و تعبیر خود را به نوعی بر درون فکنی طرح مفهوم ارزبه  دانند، اقتصادی تقلیل می

این  ها و هنجارهای اجتماعی است.ارزش  تعهداتی که بر مبنای آن ها،یعنی  ارزشی استوار کردند.

گوییم ریشه در هنجارها و  آن سرمایه اجتماعی میطور عام به روابط تعامالت و همکاری ها که به 

داد به از دغدغه های مثبتی برقرار فارغو ارزشهایی افراد را  اهنجارهچنین  دارند.جامعه  ارزش های

 .کند خود ترغیب می نقش ها و اعمالایفای 

رویکردی که مسائل یعنی  نگاه نگرشی ارزشی به مساله شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد.این 

که ارائه  و تاریخی را در شکل گیری سرمایه اجتماعی داخل می داند و در تفسیریفرهنگی  سختی،

 می دهد از این مسائل بهره می جوید.
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که وبر مطرح می کند نام برد. مباحثی « وبرکس ام»از باید جریانات فکری تاثیر گذار دیگر از 

رسمی ال که اعتماد در متن رسمی و غیرسو. این مفاهیمی است که به مفهوم اعتماد معطوف است

مفهوم در  تی برای افراد به همراه دارد،امالزممتن اجتماعی چه ک چگونه ساخته می شود و در ی

است که به سوی خطر پذیری که به قراردادی  اعتماد،این  بوده است. وثرسازی سرمایه اجتماعی م

کارهای برای  خطر پذیری در روابط اجتماعی،. این نوعی سود متقابل را در بر دارد سوق می دهد

یعنی آمادگی افراد برای اینکه در یک متن اجتماعی و اعتماد  و فردی چیزی جز اعتماد نیست.معی ج

در روابط اجتماعی بپذیرند که باید به سایر افراد اطمینان داشته باشند و البته به همان نحو در مقابل 

ترتیب می بینیم که در ریشه یابی این مفهوم زمینه های بدین  بدهند،سایرین نیز اطمینان نشان 

اصوال مانعی در جهت ارائه تعریفی دقیق از مفهوم سرمایه برداشت هایی نین چ متنوعی تاثیر گذار بود.

تعاریف سرمایه اجتماعی پیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود در  اجتماعی به شمار می آیند.

به طور کلی این زمینه های نظری گسترده و کلی را می توان به عنوان ریشه های نظری اما  ندارد،

توجه به سوگیری که در هر یک با  اعی در نظر گرفت که هنوز هم هر یک هوادارانی دارد،سرمایه اجتم

نقل به  و پارسونز،)تالکوت نیز متفاوت خواهد بود تعاریف  وجود دارد،ی از نحوه ها و جریان های فکر

 (4911 از پرندی،

سرمایه  اصطالحنخستین  بنایم« اجتماعی و حفظ آن()سرمایه نظم پایان »در کتاب معروف فوکویاما 

سرمایه اجتماعی تا آن جا که من از آن آگاه اصطالح »می دهد که  رحاجتماعی را بدین صورت ش

( به 4364)شهرهای بزرگ آمریکایی زندگی و مرگ  :جاکوبر در اثر کالسیک جین ابنخستین  شدم،

وده های مختلف و داده بود شبکه های اجتماعی فشرده در محد توضیحدر آن که  کار رفته است،

وجود عدم  از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت،صورتی  قدیمی شهری،

مقایسه با عوامل نهادهای ، در جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی

 «.خود نشان دهندبیشتری از ، مسولیت رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی
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سرمایه اجتماعی را در دهه ، اصطالح جامعه شناس الیتایوان لوری اقتصاددان نیز هم چون گلن 

های آفریقایی االصل در محدوده آمریکایی  برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری به کار برد: 4371

حالی که برای آمریکایی های آسیایی االصل و دیگر در  اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند،

فقدان اعتماد و همبستگی در میان داشت. همین ماد و همبستگی وجود تعاقومی، این گروه های 

 ضعف دادوستد در میان سیاهان بود.بین سیاهان م

ر تری مورد استفاده قراوسیع این اصطالح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای  4311دهه در 

را در مورد نقش پرشور گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قوی و 

 (41:4973)فوکویاما، سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم ایاالت متحده برانگیخت

 بررسی نظریه های پیرامون سرمایه اجتماعی .2-5

 ساخت سرمایه اجتماعیعوامل  .2-5-1

 یمز کلمن عوامل ساخت سرمایه اجتماعی از چهار دسته خارج نیست:مبنای نظر جبر 

 نهادیعوامل 

 خود جوشعوامل 

 بیرونی عوامل 

 عوامل طبیعی

را در جداول زیر آن یک از عوامل خود به گروه های کوچیکتری قابل تقسیم هستند که تقسیمات هر 

 (4911 )پرندی،می توان مشاهده کرد

 نهادیعوامل  -2-5-1-1

عرف،عادت و یا سازمانی است که در زندگی سیاسی یا اجتماعی مردم موثر رسم، ی قانون،انعبه منهاد 

بارز مثال  میکند.ایجاد  واقع شده و نظام هدفداری را در جهت رفع نیازهای یک اجتماع سازمان یافته،
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سرمایه است که به واسطه وضع قوانین و ایجاد نظام هدفدار موجب تشکیل دولت  از یک نهاد،

 اجتماعی می شود.

مل نهادی به صورت عقالیی وضع می گردند تا انسانها را وادار به اعک برخی از قوانین به عنوان یدر 

نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین دارای چنین ی کمونیستی هادولت  مشارکت می نماید.

 خصوصیاتی بودند.

 تشکل ها رسمیت هوآن ن هگردد که بر پای وضع مینظام های دموکراسی نیز قوانین به گونه ای در 

 سیاسی یا تشکل های مردمی.احزاب  می یابند که مسوول ترویج ارزش های غیر رسمی اند مانند:

رفتاری در اثر قدرت طلبی و سلطه یک گروه بر گروه دیگر در جامعه هرگاه  معتقد است،فوکویاما 

 در تشکیل سرمایه اجتماعی به شمار می رود. عنوان عامل نهادی غیر عقالییبه  شکل بگیرد،

 خود جوشعوامل  -2-5-1-2

هایی که به صورت خودجوش به جای قانون و دیگر نهاد های رسمی از کنش های متقابل هنجار 

عنوان عوامل به  اعضای یک اجتماع به وجود می آیند و ناشی از انتخاب های تعمدی نیستند،

اجتماعی در نظر گرفته می شوند که به دو دسته عوامل خودجوش خودجوش در ایجاد سرمایه 

 شوند. عقالیی و عوامل خودجوش غیر عقالیی تقسیم می

ولی بر اساس تعقل و غیرعمد تقابل با یکدیگر هرچند در  که کنش های افراد یک اجتماعهنگامی 

 سرمایه اجتماعی است.را به وجود می آورد که زمینه ساز تشکیل هنجارهایی  گیرد، تفکر صورت می

منطقی و تصادفی باشند مانند همیاری و همکاری غیر  هنگامی که این کنش های متقابل،ولی 

نام ، با گیرد در ساخت کندو که بدون هیچ تعقل و تفکر و به صورت غریزی صورت میعسل زنبورهای 

 عوامل خودجوش غیر عقالیی دسته بندی می گردد.

  



02 
 

 بیرونیعوامل  -2-5-1-3

است که از جای غیر از همان اجتماعی که در آن بکار گرفته هنجارهایی  از این دسته عوامل،منظور 

 ءو فرهنگ یا تجربه مشترك تاریخی جزایدولوژی  همچون دین و مذهب،عواملی  سرچشمه می گیرد.

 گروه طبقه بندی می شود.این 

به دلیل ، بلکه ایجاد کننده اخالق در کاربه دین نه تنها به دلیل عامل وبر  چنین بیان می کند:کلمن 

 عامل ایجاد کننده شبکه های اعتماد در روابط تجاری و مبادالت اقتصادی توجه می کند.

به سازمان یافتن میل  نامند، بخش غیر دولتی که آن را جامعه مدنی میتمامی  دنیای مدرن امروز،در 

هنجارها از فرهنگ ها ناشی می شود بدون آن م اعظطرف دیگر بخش . از پیرامون ایدئولوژی ها دارند

 که بتوان ارتباطی بین آنها و مذهب یافت.

 طبیعیعوامل  -2-5-1-4

می  یشاوندی و همبستگی های قومی و نژادی قرارواین گروه دو دسته از عوامل به صورت روابط خدر 

جامعه به جامعه دیگر به ک یشاوندی در مقایسه با دیگر ساختار های اجتماعی از یوخاهمیت  گیرند.

شواهد  یشاوندی به صورت کامل محو نشده است.ودر هیچ جامعه ای خاما  می کند. رقمیزان زیادی ف

در بلکه  قابل مشاهده ای از علوم طبیعی وجود دارد که می گوید اجتماعی بودن نه تنها در انسان

تا ها  جتماعی بودن در انسانکه اعین حال سوی دیگر در از دیگر موجودات نیز امری ذاتی است.

و با مسائل ژنتیکی نیز ن حدی ریشه در فرهنگ دارد ولی با گرایش های بنیانی به سمت اجتماعی بود

و نژاد هردو از مقوالتی هستند که مردم اعتقاد دارند از منابع مهم هویت .قومیت بسیار مرتبط است

یعی و حتی کنش های اجتماعی در بدون توجه به مسائل زیست شناسی و طببنابراین  هستند.

های قومی و نژادی از عوامل طبیعی ساخت سرمایه اجتماعی به همبستگی  شناخت قومیت و نژاد،

 شمار می آیند.
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 های سرمایه اجتماعیتئوری  .2-5-2

تئوری منابع ساختاری و ، شکاف مفهوم سازی سرمایه اجتماعی از سه تئوری پیوند های ضعیفبرای 

شبکه ارتباطات تاکید دارند و بر شکاف ساختاری  و پیوند ضعیفتئوری  است، اجتماعی استفاده شده

 .تئوری منابع اجتماعی بر محتوای روابط در شبکه متمرکز می باشد

 تئوری پیوندهای ضعیف -2-5-2-1

، تئوری نیا مطابق .است فیضع وندهاییپ تئوری ،یاجتماع هیسرما سازی مفهوم برای تئوری نیاول

 و کمتر یاجتماع هیسرما ارزش، باشد شتریب شبکه اعضای انیم روابط استحکام و شدت چه هر

 شتریب یاجتماع هیسرما دهنده نشان باشد تر فیضع روابط نیا استحکام و شدت چه هر بالعکس

 .است

 شدت، نظر از را یاجتماع هیسرما توان یم که است معتقد ف،یضع وندهاییپ تئوری واضح گرانووتر

 و شدت. داد قرار سنجش مورد... ها همکاری ها،یدوست مانند روابط مختلف انواع تیشمول و تکرار

 یم رونیب با گروه آن اعضای روابط فیتضع موجب گروه داخل در یاجتماع گروه کی روابط استحکام

 با فیضع روابط به منجر گروه، کی اعضای انیم منسجم روابط که بود معتقد گرانووتر واقع در. گردد

 درون فیضع وندهاییپ مقابل، در و دهد یم کاهش را یاجتماع هیسرما و شده یخارج های گروه

. انجامد یم یاجتماع هیسرما جادیا به و شده یخارج های گروه و افراد با روابط جادیا موجب یگروه

 (4911، به نقل از الوانی 5114، )سایبرت

 ساختاری شکاف تئوری-2-5-2-2

برای مفهوم سازی سرمایه اجتماعی بکاربرده شد.تاکید تئوری « برت»توسط  4335این تئوری درسال 

 و همین طور روابط میان همکاران با« همکاران وی در شبکه»و « فرد»شکاف ساختاری بر رابطه میان 

 یاجتماع شبکه کی در فرد دو انیم ارتباط فقدان تئوری، نیا در شکاف از منظور. است گریهمد

 .شود یم یتلق سازمان برای یتیمز نفسه یف که، است
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 ارتباط در هم با همکاران با خود یاجتماع شبکه در فرد کی اگر ساختاری، شکاف تئوری مطابق

. برد خواهد را استفاده تینها کند، برقرار ارتباط دارند، گریهمد با یکم ارتباط حداقل ای ستندین

 قدرت، اطالعات رینظ یب و عیسر یابیارز :جمله از است ییایمزا دارای دار، شکاف های شبکه تیتقو

 (همان) جینتا و منابع بر کنترل قدرت شیافزا و مضاعف یزن چانه

 کند یم فرض، تئوری نیا کرد؛ یبررس را ساختاری شکاف تئوری مفهوم توان یم زین گرید گونه به

 ساختار آنها انیم روابط که یصورت در هستند هم با ارتباط در که افرادی و ها سازمان بازارها، که

 هرچه و شد خواهد یتلق آنها برای سودآور هیسرما کی عنوان به باشد نشده فیتعر و نظم یب افته،ین

 و تیرسم یکل طور به. شود یم کاسته هیسرما نیا از باشد ساختارمندتر و تر منظم آنها انیم روابط

 .است تعارض در یاجتماع هیسرما با شدن مند قانون

 ملعوا از متاثر که کند یم فیتعر گونه ساختار شبکه کیرا یاجتماع رساختا شکاف تئوری

 (4911 ،یالوان از نقل به 4337 برت،)راستیز

 .است کمتر اعضا تیتبع برای اجبار و بوده یلیتحم کمتر گسترده، و عیوس های شبکه :شبکه اندازه

 اجبار دارد، شترییب شدت اعضا انیم تعامل و ارتباط آن در که های شبکه :شبکه یچگال ای تراکم

 .است ادیز تیتبع برای اعضا

 حالت، ردیگ یم شکل مسلط ارتباط کی هیپا بر روابط آن، در که ییها شبکه :شبکه مراتب سلسله

 .دارد شترییب لیتحم و جبر

 اندازه چه هر. کرد توجه فوق عامل سه به دیبا یاجتماع هیسرما زانیم سنجش برای تئوری نیا مطابق

 .است یفزون به رو هیسرما زانیم باشد کمتر آن در موجود مراتب سلسله و تراکم و تر عیوس شبکه

  یاجتماع منابع تئوری -2-5-2-3

 می رسد، پیوندهای موجود در 4314درسال « لین و کاتور»این تئوری که ریشه های آن به مطالعات 

 در موجود منابع فقط تئوری نیا دگاهید از. داند ینم کارامد آن داخل منابع وجود بدون را شبکه

 ،یالوان از نقل به 4314 ن،یل )شود قلمداد هیسرما کی عنوان به تواند یم که است شبکه درون
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 التیتحص نفوذ، قدرت جمله از ادییز منابع دارای شبکه اعضا است ممکن مثال، عنوان به. (4911

 یتلق هیسرما یصورت در تنها منابع نیا اما شوند، شناخته ارزش با منبع عنوان به و باشند... هیعال

 ازمندین یهدف به دنیرس برای فرد اگر ر،یاخ مثال در. باشد داشته منابع آن به ازین فرد که شد خواهد

، اعضا منابع ریسا "تبعا و شد خواهد یتلق هیسرما خود به خود منبع آن باشد، خود همکار نفوذ قدرت

 اعضای تئوری، نیا دگاهید از خالصه طور به.آمد نخواهد حساب به هیسرما هیعال التیتحص مانند

 .رساند اریی اهداف به دنیرس در را فرد تواند یم که هستند یارزش با منابع دارای شبکه در موجود

 تئوری که دیرس بندی جمع نیا به توان یم یاجتماع هیسرما سازی مفهوم به مربوط اتیادب مرور با

 بر ساختاری شکاف تئوری دارد، اشاره افراد انیم تعامالت و ارتباطات تیماه به فیضع وندهاییپ

 یاجتماع منابع تئوری و داشته تمرکز شبکه در موجود اعضای انیم در ارتباطات و وندهایپ نیا الگوی

 .دارد اشاره روابط محتوای و اعضا تعامالت و ارتباطات های یژگیو بر

شبکه ها معطوف هستند در حالی « ساختار»ضعیف و شکاف ساختاری هردو بر پیوندهای ، به عبارتی

 توجه دارد.« محتوای شبکه»که تئوری منابع اجتماعی به 

 نشانه های ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان .2-6

 نهادهای جادیا مقررات، و نیقوان نیتدو به ازین باشد، باال سازمان در یاجتماع هیسرما رهیذخ چه هر

 توانند یم ریز عوامل و ها شاخص قیطر از ناریمد رسد یم نظر به. ابدی یم کاهش ینظارت و ییاجرا

 در عوامل نیا چه هر که معنا نیبد دهند صیتشخ را سازمان در یاجتماع هیسرما زانیم و درجه

 در یاجتماع هیسرما ضعف های نشانه جمله از. بود خواهد کمتر یاجتماع هیسرما، باشد باال سازمان

 : سازمان

 فراوان بخشنامه های و ها دستورالعمل

 یبازرس و ینظارت متعدد نهادهای

 یپراکن عهیشا
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 ها تیشخص بیتخر و ترور

 اداری تخلفات

 سازمان به کارکنان ییاعتنا یب

 سازمان در کاری های تهیکم و ها میت شکست

 اطالعات و دانش میتسه و روز دانش رییادگی به کارکنان نداشتن لیتما

 رقبا به نسبت ای سازمان درون در ییجو رقابت هیروح فقدان

 (4911 پرندی از نقل به 4333 برن، و نایل)... و یمرخص بت،یغ شیافزا

  یاجتماع هیسرما اییمزا .2-7

 هیسرما عمده و یاصل تیمز برشمرد؛ یاجتماع هیسرما برای توان یم را ادییز و متعدد اییمزا

 که است یگرانیباز برای اندك زمان و نییپا نهیهز با ادییز اطالعات گذاشتن اریاخت در یاجتماع

 دادن قرار اریاخت در بر عالوه یاجتماع هیسرما. کنند یم فایا یاجتماع هیسرما در را یاصل نقش

 که داد نشان کلمن مثال، بعنوان. دینما یم فراهم زین را آن یابیارز و لیتحل های نهیزم هیسرما

 فرصتهای به مربوط اطالعات یابیارز امکان ،یاجتماع هیسرما تئوری محور، شبکه در موجود وندهاییپ

 .کند یم کمک نظر مورد شغل انتخاب در را آنها و دهد یم اعضای به را یشغل

 که دارد سازمان برای یمختلف اییمزا است یاجتماع هیسرما کار حاصل که یسازمان انیم های شبکه

 سازمان در تواند یم که است یتیمز ها شبکه اعضای سوی از دیجد دانش و مهارتها کسب جمله از

 برای یتیمل چند های شرکت که داد نشان گریید قاتیتحق. باشد داشته کاربرد بخش چند های

 .برند استفاده تئوری نیا از توانند یم ارتباطات انیجر در عیتسر و اطالعات تبادل

 " واژه به اشاره خود های نوشته در کلمن. است یاجتماع هیسرما گرید اییمزا از نفوذ و قدرت کسب

 قدرت ندگانینما یبرخ است "قدرت " بحث منظور واقع در که دارد "مجلس ندگانینما کلوپ

 خود برای ندگانینما ریسا با متفاوت تعهدات آنها که چرا دارند گرید ندگانینما به نسبت شترییب
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 کی. کنند یم استفاده خود رفتار به دنیبخش تیمشروع برای تعهدات نیا اعتبار از و اند کرده جادیا

 .ابدی دست خود اهداف به تا دهد یم اجازه)یاجتماع هیدرسرما ( اصل گریباز به یقدرت نیچن

 محکم باورهای و هنجارها. است اعضا انمی در "یکپارچگی" جادیا یاجتماع هیسرما گرید تیمز

 موجب

 هنجار نیا و است یخاص نیقوان و رسوم و آداب رندهیگ بر در که شود یم قوی یاجتماع شبکه جادیا

 که کند یم استدالل نیچن ( 4311 ) یاُچ رابطه نیا در. شود یم یرسم کنترلهای ینیگزیجا

 تعهد و بوده بهرمند نظارت اندك های نهیهز از قوی مشترك هنجارهای با ای لهیقب های سازمان

 از نقل به 4333 ووکون، و آلدر)است یاجتماع هیسرما همان واقع در که دارند اریاخت در را ییباال

 (4911 ،یالوان

 سازمان جادیا مانند ییایمزا دارای سازمان سطح در یاجتماع هیسرما رییگ بکار فوق ییایمزا بر عالوه

 برای سازی نهیزم ،یگروه عملکرد تیریمد بهبود برای ییکارها و ساز ارائه منعطف، مهاییت و کاری

سرمایه های غیرمادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت  توسعه

 (4911، به نقل از الوانی 4333، عامه است.)لیانا وبرن

  یاجتماع هیسرما رییگ بکار از خطرات ناشی .2-8

 محسوب مخرب ابزار عنوان به مواقع یبرخ در تواند یم و است ییها نهیهز به توأم یاجتماع هیسرما

 اما است شده انجام یاجتماع هیسرما رییگ بکار از حاصل ییایمزا با ارتباط در ادییز قاتیتحق. شود

 .است شده پرداخته کمتر آن داتیتهد و خطرات به

 و جادیا. شود یم مربوط دارند محوری و یاصل نقش یاجتماع هیسرما در که یگرانیباز اشکال نیاول

 و حفظ منظور به توجه قابل یمال هیسرما صرف ازمندین سازمان کی در یاجتماع هیسرما نگهداری

 کمتر مراتب به یاجتماع هیسرما از حاصل اییمزا مواقع یبرخ در. است اعضا انیم "روابط "نگهداری

 :باشد برقرار ریز نامساوی دینبا هموراه یعبارت به. است آن به افتهی اختصاص هیازسرما
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 اعضا انیم روابط نگهداری نهیهز > هیسرما از حاصل اییمزا

 مربوط سازمان در آمده بوجود قوی وندهاییپ به یاجتماع هیسرما رییگ بکار از یناش دیتهد نیدوم

 روابط نیا استحکام و اعضا انیم روابط تیتقو به شیگرا یاجتماع هیسرما که صورت نیبد شود؛ یم

 وندهاییپ دارای که های میت و سازمان که است داده نشان نهیزم نیا در شده انجام قاتیتحق اما دارد،

 کندتر دارند فتریضع وندیپ که های میت به نسبت خود فیوظا انجام برای هستند ها واحد ریسا با قوی

 یبخش اثر دارای (است یاجتماع هیسرما حاصل که)قوی ارتباط و وندیپ ،یعبارت به. کنند یم عمل

 هستند واحدها ریسا با یفیضع وندیپ دارای که های میت و است فیضع وندهاییپ به نسبت کمتری

 .دهند یم انجام بهتر و عتریسر مار

 آن به یقبل قسمت در که تیمز نیا. است مربوط "یکپارچگی"تیمز به یاجتماع هیسرما گرید رادیا

 و اتحاد داشتن. اوردیب بار به یاصل گرانیباز برای عکس جهینت موارد یبرخ در است، ممکن شد اشاره

 آنان با ارتباط و روابط مشغول را گرانیباز است ممکن گروه کی اعضا با اندازه از شیب یکپارچگی

 و هدف جابجای یحت مواقع یبرخ در و کاهد یم یاصل های تیمأمور و اهداف به توجه از و ساخته

 های تیمأمور و اهداف نیگزیجا اعضا انیم روابط حفظ که صورت نیبد رد،یگ یم صورت لهیوس

 موجب تواند یم "یکپارچگی " هیروح تیتقو اهداف، ییجابجا امکان بر عالوه. شود یم سازمان

 یم متذکر "ولیپا و دور"که همانگونه. شود اعضا نظر کوته و یتنبل سازمان، در دیجد افکار کاهش

 است، ممکن شود یم سازمان در اعضا نشیب تیتقو و دید وسعت موجب که ییوندهایپ " شوند

 از نقل به 4333 ووکون، و آلدر) ".شود آنان یینایناب و کوری موجب که شود پبوندهای به لیتبد

 (4911 ،یالوان
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  یاجتماع هیسرما مختلف های مدل یمعرف  .2-9

 (1998) گوشال و تیناهاپ یاجتماع هیسرما مدل .2-9-1

 مختلف های جنبه ها آن. اند پرداخته یاجتماع هیسرما مقوله به یسازمان دگاهید از گوشال و تیناهاپ

 .یشناخت و ای رابطه ساختاری، :دادند جای طبقه سه در را یاجتماع هیسرما

 آن توان یم که اند گرفته نظر در را بعد سه یاجتماع هیسرما برای تیناهاپ و گوشال گرید عبارت به

 (4913 ،یمیمق و ثمری از نقل به 4331 ت،یناهاپ و گوشال) داد شینما ریز شکل صورت به را

 

 

 

 

 

 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال 1-2شکل 

 

  (1999) پاکستون یاجتماع هیسرما مدل .2-9-2

 هیسرما ،یاجتماع های شبکه ساختاری و هنجاری بعد برای پروازانه بلند یتالش در پاکستون پامال

 کرده فیتعر کند، عمل گریید از مستقل تواند یم کدام هر که مختلف جزء دو از متشکل را یاجتماع

 : از عبارتند پاکستون فیتعر های مولفه ( 4915 کر،یب نیوا از نقل به 4333 پاکستون،) است

 ینیع ای شبکه ساختار ای افراد نیب در ( یانجمن یزندگ) یانجمن های یوستگیپ زانیم. الف

 .مشابه افراد نیب یذهن وندهاییپ. ب

 مولفه دو نیا راتیتاث که است کرده ارائه ساده یجدول مولفه دو نیا استقالل دادن نشان برای او

 ریمتغ دو هر که دارد وجود یزمان یاجتماع هیسرما پاکستون اعتقاد به. کند یم جدا هم از را مختلف

 سرمایه اجتماعی

 بعد شناختی بعد ساختاری بعد رابطه ای
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 باشند، نییپا یذهن وندهاییپ یول باشند باال یانجمن های یوستگیپ اگر.باشند ییباال سطح در

 یرسم قراردادهای عقد جمله از همکاری، نیتام برای گریید های راه به است ممکن کنشگران

 باشند، ینییپا سطح در یانجمن های یوستگیپ یول بوده ادیز یذهن وندهاییپ اگرچه.شوند متوسل

 ییها واسطه ازمندین موثر همکاری موانع بر غلبه برای ادیز احتمال به یول داشت خواهد وجود تین

 .بود میخواه

 زیتما اجتماع، سطح در آن راتیتاث و فردی سطح در یاجتماع هیسرما راتیتاث نیب نیهمچن پاکستون

 .دهد یم ارائه اتصال مختلف انواع وزن نییتب برای دیمف یروش پاکستون مدل.است شده لیقا

 

 برای سرمایه اجتماعیمدل پاکستون  1-2جدول 

  پیوستگی های انجمنی بین افراد

 زیاد کم

B A 
سرمایه 

 اجتماعی

پیوندهای  زیاد

 ذهنی بین افراد

D C کم 

 

 گروه کی درون یاجتماع هیسرما ستین الزم که است نیا دارد وجود مدل نیا در که یمهم نکته

در واقع  (36:4333پاکستون، )باشد داشته اجتماع سطح در یاجتماع هیسرما با یمثبت رابطه واحد

 سطح در مستحکم وندهاییپ وجود بر یمنف اثری است ممکن یگروه درون قوی یاجتماع سرمایه

 .باشد داشته گسترده اجتماع

  کلمن و پاتنام یاجتماع هیسرما ساختاری مدل .2-9-3

 مشارکت که طوری به رندیگ یم نظر در جوامع ییدارا منزله به را یاجتماع هیسرما کلمن و پاتنام

 شود یم گریکدی به شتریب اعتماد و یاجتماع تعامالت از تری محکم شبکه به منجر جامعه در شتریب
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 هیسرما یعنی. باشد مشاهده قابل کنند یم یزندگ جوامع آن در که هم افرادی در دیبا اثرات همان اما

 را خود فردی نیب اعتماد و یمدن مشارکت سطوح نیب محکم جانبه دو رابطه کی صورت به یاجتماع

 آموزند یم شتریب آنها باشد، شتریب شان جوامع در شهروندان مشارکت چه هر که طوری به دهد نشان

 در که دارد وجود شترییب احتمال باشد، شتریب ها آن نیب اعتماد هرچه و ندینما اعتماد گریهمد به تا

 یدولت نهادهای به کنند یم اعتماد گریکدی به که افرادی نیهمچن. ندینما مشارکت خود جوامع امور

 صورت به و اند نهاده نام یاجتماع هیسرما ساختاری مدل را مدل نیا آنها. دارند شترییب اعتماد زین

 (4337 رهان، و برهن) دهند یم نشان ریز

 

 

 

 

 سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمنمدل ساختاری  2-2شکل 

 

 نیب اعتماد نیب جانبه دو روابط که است ذکر قابل نکته نیا یاجتماع هیسرما ساختاری مدل مورد در

 قوی اریبس فردی اعتماد بر یمدن مشارکت اثر یعنی. است متقارن ریغ کامال یمدن مشارکت و فردی

 .است آن معکوس حالت از تر

 (2111) استون یاجتماع هیسرما مدل .2-9-4

 روابط ساختار و ها شبکه ساخت اول بعد. باشد یم بعد دو شامل یاجتماع هیسرما استون نظر به

 یاجتماع هیسرما های یژگیو. باشد یم یاجتماع روابط تیفیک و هنجارها ساخت دوم بعد و یاجتماع

 سطح و روابط یرونیب ساختار، روابط یدرون ساختار ،ها شبکه اندازه ،روابط نوع :از عبارتند اول بعد در

 استون،)جبران هنجار و اعتماد، هنجارها :از عبارتند دوم بعد در یاجتماع هیسرما های یژگیو. روابط

 (4911 شمند،یاند از نقل به 5114

 اعتماد به دولت

 اعتماد بین فردی مشارکت مدنی
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 (2115) هدسون یاجتماع هیسرما مدل .2-9-5

 ها شاخص نیا. است نموده ارائه شاخص سه سازمان در یاجتماع هیسرما یبررس برای هدسون

 ناسالم دیشد رقابت و یسازمان شهروندی رفتار کاری، گروه در یشغل تیرضا متوسط سطح:از عبارتند

 انیم در

 از کی هر (4913 ،ینیآقاحس و یبرزک و وانصاری یاصفهان نصر از نقل به 5112 هدسون،)همکاران

 .ردیگ یم قرار یبررس مورد ریز در گانه سه ها شاخص نیا

 : یشغل تیرضا

. است گرفته قرار استفاده مورد عیوس طور به رفتار علوم در که است یمیمفاه از یکی یشغل تیرضا

 چه تا شغل نیا. شود یم درك کارکنان یذهن های شاخص از ای مجموعه بعنوان یشغل تیرضا

 .سازد یم برآروده را کارکنان مادی و یاجتماع ،یعاطف ازهایین حدی

 : همکاران انیم در ناسالم دیشد رقابت

 همکاران انیم در یمنف روابط. است کار در (یاجتماع جو ) از یمهم بخش گریکدی با همکاران روابط

 مهم نوع کی. دینما وارد لطمه دییتول های تیفعال به و مزمن یتینارضا و یدرماندگ عامل تواند یم

 گریید عهده به را آن و کنند اجتناب کار از کارکنان که شود یم جادیا یهنگام سازمان در تعارض

 یم آنها دردسر باعث رایز شود؛ یم تصور یمنف کارکنان ریسا لهیوس به کار در یهرسست. کنند واگذار

 لخدا تعارض از گریید نوع پاداشها در یانصاف یب تصور. کند یم ادتریز را کارشان نکهیا ای و شود

 سازمان در ادیز است،دردسرهای شده عیتوز منصفانه ریغ شود، یم تصور ییپاداشها. است یگروه

 (همان)کرد خواهد دیتول

 گروه داخل ییبدگو -4

 گروه داخل تعارض -5

 گروه داخل مزاحمت -9



19 

 

 گروهها نیب ییبدگو -1

 گروهها نیب تعارض -2

 گروهها نیب مزاحمت -6

 و زیبرانگ خشم های سهیمقا قلمرو در کاری گروههای نیب تنش ،یسازمان های تعارض اغلب در

 ییبدگو

 ت،یشخص ترور ز،یبرانگ خشم های سهیمقا ناسالم، رقابت در متداول های کیتاکت از. ابدی یم ادامه

 .است گریید دوش به کار عمدی انداختن و ییبدگو

 : یسازمان شهروندی رفتار

 شرایط و شغل شرح در که ییرفتارها افراد، عملکرد یابیارز هنگام گذشته در یسازمان شهروندی رفتار

 زیتجو نقش از فراتر ییرفتارها امروزه اما. گرفت یم قرار سنجش مورد رفت، یم انتظار فرد از احراز،

 در که استی رفتارهای ینقش درون عملکرد بهتوجه  اغلب گذشته در. ردیگ یم قرار نظر مد شده،

 آن چهارچوب در که شود یم خواسته کارکنان از و شود یم انیب یرسم نقشهای و فیوظا شرح

 از فراتر یشغل رفتارهای ،یفرانقش عملکرد نیب تیریمد نظران صاحب4311 دهه از. ندینما تیفعال

 در معموالً و ردیگ یم صورت داوطلبانه و یاریاخت بصورت که است سازمان در کارکنان های نقش

 ،یاجتماع شیب رفتارهای مثل یمیمفاه با رفتارها نیا.شود ینم لحاظ سازمان یرسم پاداش ستمیس

 شهروندی رفتارهای یکل طور به و ای نهیعملکردزم و جوش خود رفتارهای ،ینقش فرا رفتارهای

 کارکنان که است دیمف و ارزشمند شهروندی رفتارهای یکل طور به و. دنشو یم فیتوص یسازمان

 .دهد یم شیافزا را سازمان یبخش اثر رفتارها نیا. دهند یم بروز داوطلبانه و دلخواه بصورت

 :دهد یم قرار استفاده مورد شهروندی رفتار سنجش برای را ریز رفتار پنج ارگان

 جوانمردی -4

 فیتعر ت،یشکا ابراز بدون سازمان یبحران و سخت طیشرا در گذشت و تحمل دادن نشان جوانمردی

 .شود یم
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 یمدن لتیفض -5

 .است سازمان از مناسب رییتصو ارائه زین و یسازمان یزندگ در مشارکت به لیتما منظور

 بودن انوجد با و یشناس وظیفه -9

 کاری ساعت از بعد کردن کار مثال، برای. است سازمان در فرد نقش الزامات از فراتر که ییرفتارها

 .سازمان به رساندن سود برای

 یدوست نوع -1

 به یشناس فهیوظ و یدوست نوع. فشانیوظا بهتر انجام در همکاران به کمک یمعن به یدوست نوع

 یبرزک و وانصاری یازنصراصفهان نقل به، 5111 کاسترو،)شود یم شامل را کننده کمک رفتار هم اتفاق

 (4913 ،ینیآقاحس و

 نزاکت و ادب -2

 پور یقل)شود یم گفته گرانید با دررابطه کاری مشکالت و تنشها از رییجلوگ برای کارکنان تالش به

 (همان از نقل به، 4916

 یرونیب عوامل به تیناهاپ و گوشال هینظر که شد واقف مهم نیا به توان یم هینظر پنج نیا سهیمقا در

 درسطح را یاجتماع هیسرما تناماپ و کلمن. است نداشته یخاص توجه یاجتماع هیسرما بر گذار اثر

 در که یشناخت و ساختاری جنبه به توجه رغم یعل SCAT هینظر. اند داشته توجه مورد جامعه کالن

. کند یم تیفعال درآن سازمان که دارد اشاره یطیمح به بوده، توجه مورد گوشالو تیناهاپ هینظر

 انیم در رقابت ،یشغل تیرضا شاخص، سه سازمان در یاجتماع هیسرما یبررس برای هدسون هینظر

 یبررس مورد را یشناخت و ساختاری جنبه و داده قرار توجه مورد را شهروندی رفتارهای و همکاران

 .است نداده قرار
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 یاجتماع هیسرما گرید های مدل .2-11

 مجازی سازمان کی در دانش بیترک ،ییتوانا و زهیانگ -فرصت قیطر از اعتماد که است معتقد پارك

 ساختار از و داده شیافزا را مجازی بیترک ییوتوانا زهیانگ فرصت، تواند یم اعتماد. کند یم فراهم را

 به 5116 پارك،( کند تیحما سکیر یمنف ریتاث و مشترك های ارزش و هنجارها ،یرسم ریغ شبکه

 (4911 شمند،یاند از نقل

 هیسرما نیب تعامل یاصل علت را وآن پرداخته یاجتماع هیسرما یشناخت بعد یبررس به ییوندا مدل

 ابعاد لهیوس به که یاجتماع هیسرما یشناخت بعد که است معتقد او. داند یم فکری و یاجتماع

 یم سازمان در فکری و یاجتماع هیسرما نیب تعامل یاصل نقطه رد،یگ یم شکل ای رابطه و ساختاری

 (4911 شمند،یاند از نقل به 5117 ،ییوندا)  باشد

 نیا در و کرده اشاره یسالمت و کار تیفیک و سازمان یاجتماع سرمابه نیب رابطه به همکاران و یهسل

 انتقال وری، بهره ،یاجتماع هیسرما نیب مثبت رابطه یهسل مدل. اند پرداخته مدل ارائه به رابطه

 سازمان در را بهتر یسالمت و باال یشغل تیرضا خدمت، ترك کاهش ،یمیت یاثربخش نوآوری، دانش،

 شیپ را یسالمت و یشغل تیرضا تواند یم ،یسازمان یعموم های یژگیو که معتقدند و دهد یم نشان

 سازد برقرار را ها یژگیو نیا انیوندمیپ تواند یم ساختار کی عنوان به یاجتماع هیسرما و کرده ینیب

 (4911 شمند،یاند از نقل به 5117 همکاران، و هسلس)

 آن، که رایز دهد یم شیافزا را دانش انتقال ییکارا یاجتماع هیسرما همکارانش، و گودرهام دهیعق به

 دست به برای است دییکل دانش انتقال که است نیا آنان یاصل دهیا. کند یم بیترغ را یجمع رفتار

 مدل از استفاده با آنان. شود یم محسوب سازمان برای تیمز کی و تیصالح ،یستگیشا اوردن

 همکاری در دانش انتقال برای تواند یم یاجتماع هیسرما که اند کرده ارائه را یمدل گوشال و تیناهاپ

 (همان از نقل به 5117 همکاران، و گدرهام) شود کاربرده به یتیمل چند های
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 محرك همراه به مشترك یاجتماع هیسرما لیتحل و هیتجز برای فکری چارچوب کی ارائه به دمنیو

 هیسرما برای را یاصل تیمز سه دمنیو. است پرداخته اعتباری و ای رابطه هیسرما یعنی آن دییکل

 اعتماد، -9 و نفوذ و کنترل کردن فراهم -5 یاطالعات منابع به یدسترس -4 :است قائل یاجتماع

 :از عبارتند که کند یم اشاره آن با مرتبط یژگیو 1 به خود مدل در مشترك اعتبار برای نیهمچن

 هیپا عنوان به توانند یم ها یژگیو نیا ،یستگیشا در اعتماد و رییپذ تیمسول اعتماد، تیقابل اعتبار،

 و دمنیو(گردند محسوب مشترك اعتبار یاصل های مولفه و مشترك یاجتماع هیسرما اهداف

 .) همان از نقل به 5116 همکاران،

. دهد یم ارائه ها امدیوپ مجاری ها، ییدارا :های حوزه در ی رااجتماع هیسرما ،یجهان بانک مدل

 کانال ای مجاری و کنند یم فراهم یاجتماع روابط برای را طیمح که هستند ییها یژگیو ها، ییدارا

 بهره شیافزا و لیتسه برای جامعه در یاجتماع هیسرما های ییدارا لهیوس به که هستند یمنابع ها،

 برای یاصل های حوزه ها امدیپ نیهمچن شوند، یم برده کار به یجمع تالش برای الزم تیفعال وری

 (همان از نقل به 5111 ،یجهان بانک )هستند جوامع در یاجتماع هیسرما کاربرد

 انتخاب لیدل و استفاده مورد مدل انتخاب .2-11

 های مولفه و دیگرد ذکر یاجتماع هیسرما رامونیپ ها مدل نیمهمتر از مورد چهار قبل قسمت در

گوشال و » مدل از تا میدار قصد پژوهش نیا در ما. شد آورده زین را ها مدل نیا از کی هر با مرتبط

 استفاده نماییم.« ناهاپیت

 

 

 

 

 مدل سرمایه اجتماعی انتخاب شده 3-2شکل 

 سرمایه اجتماعی

 بعد شناختی بعد ساختاری ای بعد رابطه
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 : لیقب از مواردی به توان یم مدل نیا انتخاب لیدال از

برعملکرد  یاجتماع هیسرما تاثیر یبررس که پژوهش یاصل اهداف به توجه با مدل نیا بودن کاربردی

 .باشد یم رقابتی

 .پژوهش عنوان به توجه با مدل تناسب

 حیتشر بهتر را یاجتماع هیسرما ابعاد که چرا باشد یم تر کامل گرید های مدل به نسبت مدل نیا

 .است نموده

  گوشال و تیناهاپ مدل براساس یاجتماع هیسرما ابعاد .2-12

 یم جای طبقه سه در را یاجتماع هیسرما مختلف های جنبه یسازمان کردییرو با گوشال و تیناهاپ

 .یشناخت و ( مشتری )ای رابطه ساختاری، :دهند

 ساختاری عنصر .2-12-1

این بعد سعی در . دارداشاره  افراد نیب تماسهای یکل الگوی به یاجتماع هیسرما ساختاری عنصر

شناخت ارتباطات کلی و الگوی دسترسی افراد به یکدیگر دارد.جنبه های فراوانی به منظور معرفی این 

 : دراین میان متداول ترین و مهم ترین جنبه های این عنصر عبارتند ازبعد عنوان گردیده است اما 

 ای شبکه روابط 2-12-1-1

از  منابع به یدسترس امکان ای شبکه روابط که است نیا یاجتماع هیسرما تئوری یاصل شنهادیپ 

 که هستند یاطالعات کانالهای کننده جادیا ،یاجتماع روابط. سازند یم فراهم را جمله منابع اطالعاتی

روابط شبکه ای با .دهند یم کاهش را اطالعات گردآوری برای ازین مورد گذاری هیسرما و زمان زانیم

سازمان ها و نهادهای گوناگون منجر به ارتقا دسترسی به اطالعات و واکنش سریع در ، تیم ها، گروه ها

 . برابر تغییرات و تحوالت درون و برون سازمانی می گردد

(Totterman & Sten, 2005) 
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 ای شبکه روابط کربندییپ 2-12-1-2

 یاجتماع هیسرما مهم از جنبه هایارتباطی شبکه های  افراد با یکدیگر در روابط کیفیت و کمیت 

پیوند و سلسله مراتب همگی از طریق تاثیر بر ، تراکم. که سبب تبادل و انتقال دانش می گردد است

شبکه با یکدیگر سبب انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطالعات  میزان تماس و قابلیت دسترسی اعضا

می شوند.میزان ارتباطی که افراد به منظور توسعه سهم دریافت اطالعات در درون شبکه برقرار می 

در شبکه ای ، بعنوان مثال. کنند می تواند سبب افزایش و ارتقا بعد ساختاری سرمایه اجتماعی گردد

ی پیوندهای ضعیف اند در مقایسه با شبکه ای که افراد آن از پیوندهای که افراد با یکدیگر دارا

شخصی، کاری و تیمی باالیی برخوردارند، تبادل دانش و اطالعات بسیار کم است.شبکه هایی که در 

تعامل اعضا با ، آن ها ارتباطات و تعامل میان اعضا شدت بیشتری دارد و تراکم باالتری حاکم است

از طرفی نیز  (Yang & et al, 2011) دانش و برقراری روابط موثر کاری بیشتر است یکدیگر و انتقال

گاهی اوقات روابط و انتقال . می بایست توجه نمود که کیفیت این روابط نیز بسیار حائز اهمیت است

اما گاهی . اطالعات تنها به منظور انجام وظیفه و در حدی است که فرد از طرف گروه تنبیه نگردد

مسلما در چنین ، ستات دیدگاه دوستانه و گروهی بر روابط حاکم است و پیروزی گروه اصل ااوق

 ,Clopton). شرایطی است که سرمایه اجتماعی ارتقا می یابد و سبب بهبود عملکرد گروهی می گردد

2011 ) 

  مناسب سازمان 2-12-1-3

 اغلب خاص، طیمح کی در اعتماد و هنجارها، وندهایپ و روابط جمله از شده جادیا یاجتماع هیسرما 

 الگوی بر بیترت نیبد و شود داده انتقال گرید یاجتماع طیمح به یاجتماع طیمح کی از تواند یم

 به دسترسی بالقوه شبکه کی توانند یم مناسب یاجتماع های سازمان.گذارد ریتاث یاجتماع تبادل

. انگیزشی قوی در میان کارکنان ایجاد نمایدآورند و این خود یک عامل  فراهم را شان منابع و افراد

(Totterman & Sten, 2005) 
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 یشناخت عنصر .2-12-2

 یمعان های ستمیس و رهایتفس و رهایتعب مظاهر، کننده فراهم که دارد یمنابع به اشاره عنصر نیا

 سرمایه شناختی بازتابی از میزان تعهد و دفاع اعضای تیم از هدف و. است ها گروه انیم در مشترك

 : از عبارتند بعد نیا های جنبه نیمهمتر. رسالت خود است

 زبان و کدهای مشترک 2-12-2-1

برمشارکت اجتماعی، ترکیب دانش، ارتباطات درون تیمی اثرگذار است.زبان دارای کارکردهای مهمی  

ارتباط ، در روابط اجتماعی می باشد زیرا ابزاری است که افراد از طریق آن با یکدیگر بحث می کنند

. اطالعات را مبادله می نمایند و امور تجاری و سازمانی خود را به انجام می رسانند، برقرار می کنند

زبان بر ادراك تاثیرگذار است و همچنین کدها نیز چارچوب مرجعی را برای مشاهده و تفسیرمان از 

اعضا را افزایش می  زبان مشترك قابلیت ترکیب اطالعات و تسهیم آن میان. محیط فراهم می کنند

همگی عواملی که ذکر شد سبب . دهد و سبب القای احساس یگانگی و وحدت به افراد تیم می شود

 ارتقا سرمایه شناختی افراد تیم می گردد.

 حکایات مشترک  2-12-2-2

محققین معتقدند که اسطوره ها، داستان ها و استعاره ها همگی ، عالوه بر زبان و کدهای مشترك 

حکایات . تبادل و نگهداری مجموعه های غنی معانی اند، قدرتمندی در اجتماع به منظور ایجاد ابزار

می تواند منجر به تبادل تجربیات پنهان در بین متخصصان گردد و ظهور حکایتهای مشترك در یک 

اجتماع سبب خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش را که 

 & Chen). تسهیل نموده و سرمایه اجتماعی اعضا را ارتقا می دهد، عموما به صورت پنهان اند

Lovvorn, 2011) 
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 ای رابطه عنصر .2-12-3

 تعامالتشان سابقه خاطر به گریکدی با افراد که است یشخص روابط ینوع کننده فیتوص عنصر نیا

  :از عبارتند یاجتماع هیسرما از بعد نیا جنبه های نیمهمتر.کنند یم برقرار

 اعتماد 2-12-3-1

 لیتما افراد دارد وجود ییباال سطح در اعتماد بر یمبتن روابط که ییجا در دهد یم نشان قاتیتحق 

که این امر به نوبه خود سبب تسهیل جریان ، دارند همکارانه تعامل و یاجتماع تبادل برای ادییز

تامین کننده ارتباطات و گفتمان است و ، گردد.اعتماداطالعات در سازمان و اشتراك و تولید دانش می 

 می تواند سبب کمک افراد به یکدیگر به خصوص در شرایط ابهام و عدم اطمینان گردد.

 هنجارها 2-12-3-2

ارزش های اصولی حاکم درمیان اعضا گروه در مرحله اول می تواند شکل دهنده اعتماد میان اعضا  

هنجارها می توانند هماهنگ کننده . گردد و در گام بعد سبب برقراری ارتباطاتی اثربخش شود

وه فعالیتهای گروهی گردند و از این طریق به اثربخشی گروه کمک نمایند.هنگامی که میان اعضای گر

اصول و هنجارهایی حاکم می شود که کلیه اعضا به آن ها معتقدند، نوعی احساس یگانگی و وحدت 

 حاکم می گردد و سرمایه اجتماعی اعضا ارتقا می یابد.

  انتظارات و الزامات 2-12-3-3

الزامات سبب ایجاد انتظارها  .است ندهیدرآ یتیفعال انجام برای فهیوظ ای تعهد کی دهنده نشان 

دردرون روابط شخصی و میان گروهی می گردد که می تواند بر دسترسی و انگیزش افراد و گروه ها به 

 منظور تبادالت اثربخش و ارتقا سرمایه اجتماعی موثر باشد.
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 هویت 2-12-3-4

فرایندی است که درآن افراد احساس می کنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک گروه واحد  

هویت و احساس یکی کردن سبب نگرانی درخصوص نتایج جمعی و عملکرد گروهی می گردد . هستند

 . تبادل دانش و اطالعات و همیاری می گردد، که این خود سبب ارتقا همکاری

(Wickramasinghe & Weliwitigoda, 2011 )  

 آن اجزاء و تکنولوژی .2-13

 شناسی معنای به «لوژی» پسند  و معنای فن به« تکنیک»  از است ترکیبی « تکنولوژی» مرکب  واژه

 از های مختلفی تعریف علمی معتبر های مقاله و کتب در. است شناسی فن آن، الفظی تحت معنای و

 می را تکنولوژی»:شود می اشاره آنها از بهترین نمونه چند به اینجا در که است شده ارائه تکنولوژی

و  خلق جهت در که کرد تعریف هایی سیستم و روشها ابزارها، فرآیندها، محصوالت، دانش، تمام توان

 انجام روش از است عبارت تکنولوژی ساده زبان به. شوند می گرفته بکار خدمات هئارا و کاالها ساخت

 در علمی های آگاهی و قوانین اصول، مستقیم کاربرد تکنولوژی،» (4919، )طارق«  ما توسط کارها

 چگونگی شناخت به تکنولوژی که گفت توان می بنابراین. باشد می تولید فرآیند یا و بشر زندگی

 (4963)سازمان برنامه و بودجه،  «است متمرکز چراها شناخت بر علم که حالی در شود، می مربوط

 طرز طرزکار، طراحی، بر مشتمل صنعتیو  علمی های فعالیت به مربوط دانش یعنی تکنولوژی»

 (4962، )وزارت ارشاد اسالمی«  آالت ماشین و ابزار وسایل، از استفاده و نگهداری و تهیه طرز ساخت،

 وی اعتقاد به. آورد می شمار به آن فرآیندهای و تولید دانش از فراتر را تکنولوژی(  5119) بتز 

 تا سازد می قادر را خود دارنده که است فنی هایی توانای و مهارت دانش، از ای آمیخته تکنولوژی

 دانش نوعی را تکنولوژی( 5114)  همکارانش و فال .((Betz ,2003 دهد تغییر را طبیعت جهان

 و محصوالت قطعات، ها، دستگاه و آالت ماشین چون مصنوعاتی قالب در که دانند می کاربردی

 در( 4332) همل و پراهاالد ((Phaal & Farrukh & Probert;2001شود می متبلور ها سیستم



02 
 

 و کلیدی شایستگیهای توسعه برای بنگاه تکنولوژیکی ابعاد نمودن متمرکز اهمیت بر خود پژوهشهای

 پژوهشگران این (Prahalad & Hamel , 1994)اند نموده تأکید آن رقابتی های مزیت افزایش بالتبع

 کارکنان مهارت و سازمان تکنولوژی را آن پودهای و تار که ای قالیچه همچون را کلیدی شایستگی

 که را تکنولوژی از ابعادی(  4332) شریف نواز راستا، این در. اند نموده تمثیل است، داده تشکیل

 بندی طبقه بخش چهار در قراردهد توجه مورد باید مناسب رقابتی موقعیت به دستیابی برای بنگاه

 , Sharif)افزار سازمان و افزار انسان ،(افزار نرم) افزار اطالعات افزار، سخت: از عبارتند که است، کرده

1995) 

 تکنولوژی انتقال و مدیریت .2-14

 از برداری بهره و تهیه خریداری، خلق، است که هایی سیستم مدیریت دربرگیرنده تکنولوژی مدیریت

 (4919، )طارق.سازد می میسر را تکنولوژی

 مدیریت. تکنولوژی جمعی های فعالیت و کنترل هدایت سازماندهی،: از عبارتست تکنولوژی مدیریت

 اینکه دوم و تکنولوژی است های مولفه از یکی خود اینکه اول: است مطرح در تکنولوژی جهت دو از

 (4966، نقل از طلوعی، )هریسون.دارد تأثیر آن دیگر های مؤلفه پیشرفت و ارتقاء بر

 آن به را کنند می تأکید و تمرکز خلق تکنولوژی بر که را هایی رشته از دسته آن تکنولوژی مدیریت

 حوزه تخصصی این. سازد می مرتبط سازند، می میسر ثروت به را آن که تبدیل هایی رشته از دسته

 تجاری استراتژی با تکنولوژی استراتژی یکپارچه کردن نحوه کند، می بررسی را تکنولوژی خلق نحوه

، )طارق .کند می بررسی را رقابتی مزیت کسب برای تکنولوژی از استفاده و نحوه کند می بررسی را

4919) 

 و توسعه جهت راهبری و کنترل هدایت، ریزی، برنامه فرآیند تکنولوژی مدیریت، دیگر تعریف اساس بر

 سازمان استراتژیک عملیاتیو اهداف اجرای و طراحی برای "تکنولوژیکی های توانمندی"کارگیری به

 آن تمامی در تقریباً که اند نموده ئهارا تکنولوژی مدیریت برای مختلفی های مدل پژوهشگران. است
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 .است شده اشاره تکنولوژی مدیریت در کلیدی کارکردی عنوان به تکنولوژی اکتساب فرآیند به ها

(Cotec, 1998) 

تکنولوژی مورد نیاز خود را مبتنی بر پژوهش و توسعه ، بنگاه ها و صنایع مختلف، در فرآیند اکتساب

( انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی را 5111یونیدو ). نمایندداخلی و انتقال تکنولوژی کسب می 

تعریف نموده  "کاربرد فرآیندها و یا به کارگیری خدمات، انتقال سیستماتیک دانش تولید محصوالت"

( انتقال تکنولوژی، انتقال 4331از منظر کییزا )(Benedetto & Calantone & Zhang , 2003) است

. محصول و خدمات است که توسط سازمان یا یک بخش نگهداری می شوددانش طراحی یا تولید 

Chiesa, 2001)) 

 تکنولوژی انتقال تعریف و مفهوم .2-15

شاید از پرمصرف ترین واژه هایی است که اینک در کشورهای جهان سوم ازیک سو و  تکنولوژیانتقال 

درکاب راهنمای  4924یکی از اولین تعریف ها درسال کشورهای پیشرفته از سوی دیگر مطرح است.

نتایج حاصله  تکنولوژیقراردادهای صنعتی )تکنولوگ( ارائه شده است.طبق این تعریف انتقال 

به طور . انجام می گیرد، ، به صورت مدارك یا دستورالعمل ها و آموزش متخصصین مربوطهتکنولوژی

از محل ایجاد انتقال به محیط دیگر که در  تکنولوژیبجایی را می توان جریان جا تکنولوژیکلی انتقال 

 (4914، )سهرابی .آنجا قابل استفاده باشد تعریف کرد

انتقال تکنولوژی نیز نظیر اصل تکنولوژی مفهومی بسیار وسیع داشته و برداشت های بسیار متفاوتی از 

جهت به حداقل رساندن سرمایه  ابزاری"آن می شود.اما به طور خالصه می توان انتقال تکنولوژی را 

عنوان نمود.تا با استفاده از نتیجه سرمایه  "گذاری و ریسک گیرنده در باال بردن سطح تکنولوژی خود

از انجام تحقیقاتی مشابه و پرهزینه خودداری نماید و ، گذاری های تحقیقاتی مرجع تکنولوژیک

چرا که در ، قطعا نتیجه بخش می باشدمطمئن باشد که تکنولوژی گرفته شده قبال آزمایش شده و 

 , Cohen)) .بسیاری از موارد تحقیقات ممکن است منجر به شکست یا نتایجی غیرکاربردی شوند

2004 
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ی در کامل ترین صورت آن عبارت از فرایند یا زنجیره منظم فعالیتهای هدفداری است انتقال تکنولوژ

برای مثال از صنعتی به صنعت ، به جز مکان اولیه در مکانی تکنولوژیمجموعه اجزا ، که از طریق آن

میان دو کشور درحال توسعه و یا از ، دیگر، از سازمانی به سازمان دیگر، میان دو کشور توسعه یافته

در آموزش و ، تکنولوژییک کشور توسعه یافته به یک کشور در حال توسعه و بالعکس واقع شود.ایجاد 

به هرحال در کاربردهای اقتصادی هرچه گسترده تر، مورد بهره جذب و همچنین توسعه و تکامل و 

 (4919، )علی احمدی برداری قرار می گیرد.

البته نگرشی نیز وجود دارد که این روش را متضاد با رشد درونی جامعه و نهایتا موجب پیروی 

کورکورانه از کشورهای پیشرفته قلمداد می نماید.این معضل بیشتر از آنجا ناشی می شود که متاسفانه 

موشی سپرده شده به علت خال برنامه و استراتژی در انتقال تکنولوژی، بسیاری از موارد مثبت آن به فرا

و احیانا به ابزاری جهت به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری و بهره وری از تجارب دیگران به 

منظور باالبردن سطح تکنولوژی و پیروی کورکورانه و خرید سخت افزارهای گران قیمت محدود می 

که  (4919، ی نوری)قاضشود.چرخه کامل انتقال تکنولوژی را می توان به صورت زیر در نظر گرفت 

 خالقیت -2بومی سازی  -1بهره برداری  -9فراگیری  -5گزینش  -4مراحل آن عبارتند از: 

 مجموعه آن طریق از که است هدفمند های فعالیت از منظم ای زنجیره یا فرآیند تکنولوژی انتقال

 به تکنولوژی انتقال. شود گرفته کار به تکنولوژی ایجاد اولیه مکان جز به مکانی در تکنولوژی عناصر

 طور به و یابند انتقال عناصر این همه که یابد می تحقق کامل طور به صورتی در ستد و داد یک عنوان

 آن طریق از که است فرآیندی تکنولوژی انتقال (4961، )آقایی. گیرند قرار استفاده مورد بهینه

 های تکنولوژی برخلق ای پایه و ها فرآورده تولید منظور به خود آفرینش محل و خاستگاه از تکنولوژی

 کاربرد، جذب، انطباق، کسب، انتخاب، مختلف گامهای فرآیند این. یابد می راه دیارها دیگر به تازه،

 (4911، )زارع.بردارد در را دریافتی تکنولوژی توسعه و اشاعه
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 برای است الزم بنابراین است شده یاد«  فرآیند» یک  عنوان به تکنولوژی انتقال از مختلف، تعاریف در

 صحیح موجود، درك های زیرساخت سازی برآماده عالوه بهتر، نتایج به دستیابی و آن بهینه مدیریت

 ناقص بسا چه کنیم؛ برنامه ریزی آن برای دقت زیادی با و داشته فرآیند این مراحل کلیه از کاملی و

 شکست و ناموفق تکنولوژی انتقال به منجر فرآیند، این مراحل همه به کامل عدم توجه یا کردن اجرا

 .شود کشور یا سازمان برنامه های

 چرخه انتقال تکنولوژی  .2-16

فرایند انتقال تکنولوژی دربردارنده ابعاد متعدد بسیار پیچیده ای است و این پیچیدگی همراه با جاذب 

هایی که دارد مدل سازی آن را به امری ضروری تبدیل می کند.بدین صورت که این مدل عالوه بر 

بته با توجه به فرایند انتقال باید موانع و مشکالت موجود بر سر راه انتقال را نیز مشخص نماید.ال

مدار از فناوری و همچنیفن تاثیر سازوکارهای سازمانی و اجتماعی بر آن تنوع بسیار ماهیت محصول 

زیاد مسیرهای جاری شدن فناوری در جامعه نمی توان از بهترین و یگانه ترین راه انتقال فناوری 

 ( (Bennett, 1999صحبت کرد.

 ((Bennett , 1999را افزایش می دهد عبارتند از: وین عواملی که میل به انتقال تکنولوژی ن

 منافع کلی بیشتر، ضریب اطمینان، کیفیت، بازدهی -الف

 ارزیابی اهداف فنی و راهکارهای مربوطه -ب

افزایش توانایی های منحصر به فرد که از طریق همکاری تکنولوژی نقش بسزایی در تولید  -ج

 .محصوالت دارد

 تکنولوژی نوین به وسیله ارتقا عملیات تولیدیحمایت مستمر از  -د

 تداوم مدرنیزه کردن تجهیزات و فرایندهای مربوطه برای کشورهای درحال توسعه -ه
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 فرآیند انتقال تکنولوژی و مراحل آن .2-17

  :مراحل کلی انتقال تکنولوژی به شرح ذیل می باشد

 مرحله شناسایی و ارزیابی -1

. های مختلف و موجود در کشورهای جهان شناسایی و بررسی می شوند تکنولوژیدر این مرحله 

موردنظر ارزیابی و سهولت انتقال آن از کشورهای مختلف بررسی  تکنولوژیشرایط کشورهای دارنده 

 می شود.

 تکنولوژیمرحله انتخاب و کسب  -2

انتقالی نقش عمده ای را  تکنولوژیچگونگی امکانات برای جذب ، تکنولوژیمرحله انتخاب: در انتخاب 

، برخی از شیوه های فنی منحصر به فرد بوده و بنابراین در صورت نیاز به انتقال آن ها. بازی می کند

بایستی مسائل داخلی کشور دریافت کننده بررسی  تکنولوژیدر انتخاب . تنها یک انتخاب وجود دارد

منابع طبیعی و درآمدهای ، انسانی آموزش دیدهوجود نیروی ، این مسائل مانند تعداد بیکاران. شود

 (Mohr , 1999). خواهند داشت تکنولوژیارزی نقش بسیار تعیین کننده ای در انتخاب 

 مرحله کسب -3

دریافت اسناد و مدارك و نیز پیش بینی محدوده فعالیت ، این مرحله شامل تنظیم قرارداد و امضا آن

، است. همچنین در مرحله اجرا اقداماتی نظیر آموزش تکنولوژیهر کدام از طرفین درگیر در انتقال 

 مهارتهای انسانی و مباحث کلی مدیریتی را در بر می گیرد.

 تکنولوژیجذب و کاربرد ، مرحله انطباق -4

انتخاب شده به شرایط خاص محل بوده و  تکنولوژی: این مرحله شامل تطبیق دادن تکنولوژیانطباق 

مواد ، حجم تولید، سرمایه گذاری، اجتماعی –درنظر گرفتن مواردی همچون اوضاع و احوال اقتصادی 
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 (Mohr , 1999) اهمیت بسیار زیادی داردیسات زیربنایی و ماشین آالت و...تاس، سطح مهارت ها، اولیه

وارداتی  تکنولوژیصورت گیرد. استفاده از  تکنولوژیاین مرحله ممکن است همزمان با مرحله کسب 

بدون درنظر گرفتن موارد فوق اگر امکان پذیر باشد قطعا باعث گسیخته شدن زنجیره منظم فرایند 

 Cohen , 2004)) توسعه و اشاعه ( تحقق نخواهد یافت.، خواهد شد و مراحل دیگر )جذب تکنولوژی

یعنی درك کامل فرایند انتقال آن و طراحی فنی تجهیزات که شامل  تکنولوژی: جذب تکنولوژیجذب 

شیوه های ، از روش طراحی هاآگاهی کامل ، کسب شده تکنولوژیپی بردن به دانش مربوط به 

ده و از طرفی شامل نصب و راه اندازی خطوط تولید بو، ، روش های بازرسی و کنترل کیفیتساخت

( Mohr , 1999)تعمیر و نگهداری و نظام های مدیریتی نیز می باشد. ، آموختن روش های تولید

نصب و راه اندازی ماشین آالت شروع و به فراگیر ، از بررسی مبانی طراحی تکنولوژیفرایند جذب 

وارداتی جزئی از  تکنولوژیفنی در سطح جامعه ختم می یابد. به گونه ای که دانش  تکنولوژیشدن 

 Cohen , 2004)) عمومی کشور وارد کننده تلقی گردد.مجموعه دانش و مهارت 

به منظور تولید کاال و خدمات و همچنین دستیابی  تکنولوژیفرایند بهره برداری از  :تکنولوژیکاربرد 

                      می گویند تکنولوژیبه روشهای تولید و انجام فعالیتها و اقدامات قبل از بهره برداری را کاربرد 

( Mohr , 1999 ) نصب و راه اندازی ماشین آالت ، احداث ساختمان و تاسیسات، دراین مرحله طراحی

 Cohen , 2004)) و استقرار نظام ها و سازمان های مدیریتی انجام می شود.

 تکنولوژیمرحله توسعه و انتشار  -5

به درستی انجام گیرد  تکنولوژیجذب و کاربرد ، اگر مراحل فوق الذکر یعنی انطباق :تکنولوژیتوسعه 

تحقق یافته است.یعنی آنچه که انتقال دهنده طبق  تکنولوژیمی توان امید داشت که امر انتقال 

  (Mohr , 1999). تمام نشده است تکنولوژیقرارداد تعهد کرده است انجام پذیرفته ولی فرایند انتقال 

بدست آمده و ایجاد نوآوری و  تکنولوژیگسترش و تعمیم ، توسعه، تکنولوژیمرحله آخر در انتقال 

وارداتی و  تکنولوژیدرواقع در این مرحله از مجموع  (Mohr , 1999) ابداعات براساس آن می باشد
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موجود را بهبود و  تکنولوژیجدیدی ایجاد می شود که می تواند  تکنولوژیمهارت های داخلی 

 Cohen , 2004)). تبدیل کند تکنولوژیگسترش داده و واردکننده یا مصرف کننده را به تولید کننده 

های نوین  تکنولوژیکسب شده و  تکنولوژیفراگیر شدن  تکنولوژی: منظور از انتشار تکنولوژیانتشار 

  (Mohr , 1999) .استکاربرد و توسعه ، جذب، در تمامی زمینه های آن از جمله آموزش

 موانع انتقال تکنولوژی  .2-18

 : کرکلند پنج گروه از موانع انتقال تکنولوژی را به این صورت بیان می کند

موانع ارتباطات  -1محدودیت های نیروی انسانی)مهارت ها(  -9موانع قانونی  -5موانع مالی  -4

 (Kirkland , 1999)موانع و دشواری های فنی  -2مناسب بین صنعت و دانشگاه 

، ضعف در زیر ساخت ها، از دیگر موانع انتقال تکنولوژی می توان به ضعف در زمینه تحقیق و توسعه

ضعف در ارتباطات میان انتقال دهنده و دریافت کننده تکنولوژی و ضعف در سیستم های اطالعاتی 

 (Kunnumkal , 2004)اشاره کرد 

 روش های انتقال تکنولوژی .2-19

 :تقال تکنولوژی کانال های مختلفی وجود دارد که برخی از اصلی ترین این کانال ها عبارتند ازبرای ان

 –جابه جایی پرسنل  –اعطای مجوز  –سرمایه گذاری مشترك  –سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

مهندسی  –مشاوره های فنی به وسیله مشاوران یا شرکت های خارجی  –کلید در دست طرح های 

 بیع متقابل –آموزش های فنی به وسیله کشورهای توسعه یافته  –معکوس 

 (Marcotte & Niosi , 2005) 

  



23 

 

 تکنولوژی اصلی عناصر .2-21

 و وسیع درك به عناصر این فهم دلیل اینکه به. است شده تشکیل اصلی عنصر چهار از تکنولوژی

 می پرداخته عناصر ایناز  یک هر مختصر شرح به ذیل در کند می فراوانی فراگیر تکنولوژی کمک

 :شود

 و تأسیسات تجهیزات، آالت، ماشین ابزارها، از ای مجموعه دربرگیرنده(: افزار سخت) افزار فن -4

 به است بیشتر تکنولوژی دیگر عناصر از افزار فن پیشرفت و رشد سرعت. است فیزیکی تسهیالت

 درك. باشد افزار فن شتابان رشد پاسخگوی تواند نمی دیگر عنصر سه اوقات اغلب دلیل همین

 در دلیل همین به است؛ بوده افزار فن با مترادف تکنولوژی از توسعه حال در کشورهای از بسیاری

 عنصر سه توسعه از و دارند تجهیزات و آالت ماشین دریافت بر وافر تأکید آنها تکنولوژی، انتقال زمینه

 .اند ورزیده غفلت دیگر

 و شود می نامیده فزارن اانسا است یافته تجلی ها انسان در که تکنولوژی از بخش آن: افزار انسان -5

 که توسعه حال در کشورهای. است انسان های انگیزه و ابتکار مهارتها، تجارت، نبوغ، خرد، دربرگیرنده

 انطباق، صحیح، انتخاب در آنها به که دارند نیاز افزاری انسان به هستند تکنولوژی واردکننده اغلب

 .کند کمک بومی تکنولوژی توسعه نیز و وارداتی تکنولوژی توسعه و جذب اصالح،

 منظور به و انسانی نیروی توسط و باشد می اسناد در یافته تجسم تکنولوژی واقع در :افزار اطالعات -9

، اسناد مثل مختلف اشکال به اطالعاتی مجموعه دربرگیرنده و شود می ایجاد افزار فن در کارگیری به

 .است نشریات و کتابها ها، جزوه ها، نقشه آمارها، اطالعات، ها، داده، مدارك

 تکنولوژی کنندگان عرضه دلیل، همین به است بیشتر افزار فن به نسبت آن بودن محرمانه جنبه

 انتقال زمینه در موفقیت کسب. دارند توسعه حال در کشورهای به آن انتقال به نسبت کمی تمایل
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 و پژوهشی علمی، زیربنای یعنی توسعه حال در کشورهای جذب توان به زیادی بستگی افزار اطالعات

 .دارد کشورها این تکنولوژیک

 مرتبط بازاریابی و سازی شبکه مدیریتی، سازماندهی، نظامهای مجموعه برگیرنده در: افزار سازمان -1

 و کننده هماهنگ کلیدی نقش افزار سازمان. است تکنولوژی توسعه و برداری بهره جذب، انتقال، با

 (,APCTT 1988). دارد عهده بر را تکنولوژی دیگر جزء سه کننده کنترل

 رقابتی عملکرد .2-21

 و مالی رویکردهای از فراتر سطحی در موفق و رقابتی بنگاه های در عملکرد وتحلیل تجزیه امروزه

 سنجش برای های متنوعی شاخص از هاه بنگا مدیران و است جریان در محور بهره وری رویکردهای

 می گرفت، قرار استفاده نیز مورد گذشته در که ها شاخص این از بعضی. کنند می استفاده عملکرد

 وری بهره و کارایی ظرفیت، به جمله می توان آن از که هستند ارتباط در تولید فرآیند با مستقیماً

 استراتژیک رویکرد با که دارد وجود عملکرد برای تحلیل ها شاخص از دیگری دسته اما. نمود اشاره

 تحلیل موارد این از. است استفاده مورد وسیعی طور به و امروزه داشته تنگاتنگی ارتباط سازمان

 و تحویل سرعت قیمت، کیفیت، حوزه های در رقابت چهارگانه ابعاد بر اساس بنگاه رقابتی عملکرد

 .پذیری است انعطاف

عملکرد محصول و بازاریابی ، از معیارهای مطلوب عملکرد نوآورانه مجموعه اینگر رقابتی بیاعملکرد 

، ا با توجه به محیط چالشی و رقابت فزایندهامروزه سازمان ه (Shan and Jolly ,2012)فروش است 

بهبود عملکرد رقابتی را به عنوان یک اصل و هدف تلقی کرده و در تالش اند تا با اجرای روش های 

ستیابی به مزیت رقابتی و پیشرفت در درازمدت موفق در د، بهترین روش ها سیستماتیک و جستجوی

 ,Horta and Camanh) .کردرقابتی گام اساسی درتوسعه اقتصادی سازمان هاستعملظاهر شوند.

ابتی را درنظر می گیرد یعنی حدی که سازمان قادر به توسعه عملکرد رقابتی خروجی مزیت رق (2014



64 

 

توانمندی تولیدکننده را ، مزیت رقابتی (McGinnis and Vallopra, 1999). باشدخود بیشتر از رقبا 

 .در تامین سطح باالیی از خدمات برای مشتری ارتقا می دهد که منجر به عملکرد رقابتی می گردد

 (Shepherd and Günter, 2006) جهت  "رقابتشیوه و حوزه "دوبعد استراتژیک ، نظر پورتر سبراسا

، در ارزیابی های عملکرد سازمان، کاپالن و نورتن. دستیابی به عملکرد رقابتی سازمان ها حیاتی است

روش کارت امتیازی متوازن را توسعه دادند که معیارهای عملکرد رقابتی در این روش بر مبنای 

  .نوآوری و یادگیری بنا نهاده شده است، فرایندهای کسب وکار داخلی، رضایت مشتری

.(Horta and Camanho, 2014) 

محققانی دیگر عملکرد رقابتی سازمان را مزیت رقابتی با دورنمای ارزش و کیفیت مطرح کرده و 

مزیت رقابتی مبتنی . محصول محوری و خدمات محوری می دانند، عناصر اصلی آن را هزینه محوری

با قیمت تمام شده پایین تر و همچنین عرضه محصوالت ، به معنای هزینه تولید پایین تر، بر هزینه

طراحی و سبک ، به معنای کیفیت، مزیت رقابتی مبتنی بر محصولقیمت پایین تر نسبت به رقباست. 

قابلیت دسترسی و ، انعطاف پذیری باالتر محصول، نهایتا مزیت رقابتی مبتنی بر خدمات. بهتر است

 .مینان و پشتیبانی تخصصی را درنظر می گیردقابلیت اط، سرعت ارائه باالتر محصول

Ismail et al., 2012; Gimenez and Ventura, 2002; Morgan et al., 2004)) 

 

 رو بازار پیش در خود رقابتی جایگاه ارتقاء برای عمده مسیر سه ها بنگاه ،(4312) پورتر منظر از

 با محصول دوم، تولید مسیر رقبا، با مقایسه در تولید هزینه ترین پایین به دستیابی اول، مسیر :دارند

 یا و هزینه رهبری بر هدف مبتنی بازار از خاصی حوزه بر تمرکز سوم، مسیر و متمایز ویژگی هایی

 رقابتی اولویتهای اساس پژوهشهایشان، بر (4311) ویلرایت و (4311بافا ) (Porter, 1985) است تمایز

 پژوهشهای (Buffa , 1984)شمرده اند بر را "سرعت تحویل" و"پذیری انعطاف"، "کیفیت " ،"هزینه"

 رقابتی های اولویت بر نیز رسید انجام به پژوهشگران سایر توسط آن، از پس که عملی و تئوریک

 از یک هر نزدیک بسیار ارتباط از حکایت تولید، های پارادایم به گذرا نگاهی. دارد تأکید فوق چهارگانه

 (Heizer and Render, 2003) .دارد بازارها بر حاکم رقابتی های اولویت با ها این پارادایم
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 رقابتی عملکرد ابعاد .2-22

 هزینه کاهش .2-22-1

 فروش رقبا، امکان سایر با چالش در باید بنگاه است، پایین محصول واحد هر سود حاشیه که زمانی

 سرمایه گذاری درقبالمناسب  پاسخگوی با و نماید ایجاد خود برای را محصوالت از حجم باالتری

 شرایطی چنین در( (Hill , 1994نماید حفظ خود برای را آینده در فرصت ایجاد امکان شده، انجام

 اجرای و دقیق تدوین صورت در که شود می کلیدی رقابتی اولویت یک به تبدیل هزینه، کاهش

. یابد می دست هدف بازار در هزینه رهبری رقابتی مزیت به سازمان مربوط، های استراتژی صحیح

 می متغیر غیر و ثبات با استاندارد، تولید فرآیندهای بر مبتنی هزینه کاهش های استراتژی معموالً

 بر گام خود کارائی نمودن حداکثر و هزینه کاهش مسیر در که هایی شرکت (Porter ,1985) باشند

 با تا کنند می تالش و هستند خود فرآیندهای استانداردسازی و خطا سطح کاهش دنبال به دارند می

 .یابند دست مقیاس به جویی صرفه مزیت به مناسب یتکنولوژیک سبد کارگیری به

Safizadeh, M.H., Ritzman, L.P., Sharma, D., & Wood, C.H. 1996)) 

 کیفیت .2-22-2

 کلیدی وظایف تا شده باعث امر این و شود می یافت ادبیات در مفهوم این برای متنوعی تعاریف

 .باشد متفاوت مختلف بازارهای و صنایع در نیز کیفیت بر مبتنی برنده رقابت با ارتباط در مدیریتی

Kathuria & Partovi, 2000) )نیاز با نهایی محصول مشخصات انطباق عملیات و تولید حوزه در 

 کیفیت بر مبتنی رقابتی های مزیت کسب هدف با که است تولید مدیرانت های مسئولی از مشتریان

 توسعه جهت در مناسب های گذاری سرمایه بر عالوه کیفیت بر مبتنی رقابت. شود می دنبال

 یا مشکالت از جلوگیری برای روشی تنها را کیفیت که است جامع رویکردی نیازمند تکنولوژی،

 .نماید قلمداد مشتری رضایت جلب برای فرصتی را آن بلکه ننگرد، کاری دوباره های هزینه کاهش
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 موقع به تحویل .2-22-3

تحویل  وعده به اطمینان قابل و سریع عمل برگیرنده در رقابتی، رویکرد با موقع به تحویل مفهوم

 " را محصولتوانایی عمل به وعده تحویل ، (4331( و هیل )4312اسکینر ) ((Roth, 1989. است

 ,Hill. می نامند "تحویل سرعت" را رقبا از تر سریع تحویل توانایی و "تحویل اطمینان قابلیت

 عنوان به را مناسب تحویل اولویت رقابتی، شرکت های خدماتیخصوصا ، بسیاری از شرکتها ((1994

 آن منزله به اولویت این انتخاب. یرندگ می رکا به بازار در مناسب رقابتی جایگاه توسعه و ایجاد معیار

 رقبا سایر به نسبت باالتری اطمینان با و تر سریع را خود محصوالت گیرد می تصمیم شرکت که است

 .نماید تحویل خود مشتریان به

 پذیری انعطاف .2-22-4

 برابر در مناسب واکنش برای نیاز مورد تنظیمات انجام در بنگاه توانایی نمایانگر پذیری انعطاف

 که دارند نظر اتفاق پژوهشگران. است عملکرد بر زیاد منفی تأثیرات ایجاد بدون محیطی، تغییرات

 چه شامل دقیقاً آن اصلی ابعاد که این درباره اما است بعدی چند مفهومی تولید، پذیری انعطاف

 پذیری انعطاف از عبارتند پذیری انعطاف ابعاد کلی طور هب اما. دارد وجود نظر اختالف است، مواردی

 و بازار مواد، انتقال تولید، عملیات، توسعه، تولید، حجم مسیریابی، محصول، فرآیند، آالت، ماشین در

 . برنامه

Heizer and Render, 2003)) 

 پیشینه تجربی پژوهش .2-23

 تحقیقات در داخل کشور .2-23-1

( مورد بررسی 4935نقش سرمایه اجتماعی در کسب مزیت رقابتی توسط اسماعیل شاه طهماسبی )

این مدل . مدل مفهومی تدوین شد، در این پژوهش با بررسی گسترده ادبیات موضوع. قرار گرفت
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مفهومی در شرکت های صنعت رنگ و رزین مورد مطالعه قرار گرفت و داده های مورد نیاز با 

با استفاده از آمار . پرسشنامه از مدیران ارشد مرتبط و اعضای هیئت مدیره این شرکتها جمع آوری شد

نتایج . ه شداستنباطی و مدلسازی معادله های ساختاری به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخت، توصیفی

عالوه بر این بعد ساختاری . نشان داد سرمایه اجتماعی تاثیر به سزایی بر مزیت رقابتی سازمان دارد

مولفه سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین و موثرترین بعد و بعد شناختی کمترین تاثیر را بر مزیت 

 رقابتی داشته است.

رتقا سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان ( طی پژوهشی به بررسی ا4931حوریه فیض آبادی )

اعتماد افراد با بهبود عملکرد ، نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد. در شهرداری پرداخت

میزان سرمایه . رابطه مستقیم و همچنین شبکه های رسمی با بهبود عملکرد رابطه غیرمستقیم دارد

ط است و بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد رابطه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد حد متوس

 . مستقیم وجود دارد

. ( به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت ها پرداخته است4934مهرناز عباسی )

با استفاده . نفر از مدیران شرکت های صنایع غذایی همدان می باشد 61جامعه آماری در این پژوهش 

ارتباط ، نتایج تحقیق نشان دادکه بین سرمایه اجتماعی و رفتار رقابتی، ن رگرسیون خطیاز آزمو

 معناداری وجود دارد.

( مورد بررسی 4931الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان توسط افچه و محمودزاده )

بر . خودرو می باشدشرکت فعال در صنعت ساخت قطعات  45دراین پژوهش جامعه آماری . قرار گرفت

این نتیجه حاصل شد که عملکرد سازمان های مورد مطالعه ، یج بدست آمده از این تحقیقااساس نت

اعتماد و هنجارهای ، تابعی از سرمایه اجتماعی این سازمان ها است و متغیرهای شبکه اجتماعی

 مشترك در سازمان بر عملکرد سازمان اثرگذار بوده اند.
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این . ( به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی بنگاه پرداختند4913نی )مختارزاده و یزدا

بر عملکرد رقابتی قطعه سازان  31پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر انتقال تکنولوژی تولید خودرو تندر 

تقال ان، براساس یافته های تحقیق. ایرانی با استفاده از مدل معادالت ساختاری به انجام رسیده است

داشته  31تکنولوژی اثر مستقیمی بر عملکرد رقابتی شرکت های فعال در پروژه تولید خودرو تندر 

است و به افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید منجر شده است و از سوی دیگر در فرایند انتقال 

 وده است.تکنولوژی توجه بنگاه ها بیشتر بر ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی متمرکز ب

مهدی شیشه گر به بررسی تاثیر بکارگیری قراردادهای انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی در شرکت 

مپنا پرداخته است.در این پژوهش ابعاد انتقال تکنولوژی و ابعاد عملکرد رقابتی شناسایی شده و سپس 

نتایج . ه گردیده استروابط بین متغیرهای شناسایی شده در قالب یک مدل معادالت ساختاری ارائ

بدست آمده نشان می دهد انتقال تکنولوژی در شرکت مپنا بر عملکرد رقابتی شرکت تاثیر مثبت و 

 معناداری دارد.

سرمایه اجتماعی ، در تحقیق دیگری که زهرا برومند و سودابه جلیلی درباره بررسی تاثیر هوش عاطفی

نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه ، انجام داده اندو توسعه منابع انسانی بر بهره وری شرکت همشهری 

یعنی هوش عاطفی بر بهره وری شرکت همشهری و سرمایه اجتماعی ، های اصلی تحقیق تایید شدند

بر بهره وری شرکت همشهری و نیز توسعه منابع انسانی بر بهره وری شرکت همشهری تاثیر 

 (417ص  ،4917، مستقیمی دارد )صالحی امیری

 در خارج از کشورتحقیقات  .2-23-2

 شرکت عملکرد بر اثرگذار یاجتماع هیسرما های مولفه نییتع یبررس ( در5116) همکارانش کروزو

 شیافزا و یاجتماع انسجام، یاجتماع مشارکت، ی(اجتماع ی)آگاه یشناخت هیسرما ،ییکایآمر های

 کار( یدگیچیپ و محصول ارائه و تیفعال تیفیک درآمد، )بهبود عملکرد بهبود بر را یاجتماع تعامالت
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 تعامالت و روابط کردندکه شنهادیپ پژوهشگران ن،یبرا عالوه.است کرده یمعرف اثربخش ها شرکت

 .شوند میتنظ ها شرکت انتظار مورد عملکرد با متناسب یستیبا اثرگذار یاجتماع

 در یخصوص های شرکت عملکرد بر یاجتماع هیسرما نقش یبررس ( در5117) ژانگ پژوهش جینتا

 شرکت عملکرد و مختلف های سازمان در افراد تیعضو تنوع نیب داری یمعن رابطه که داد نشان نیچ

 یاجتماع هیسرما تیتقو روی بر مدت کوتاه گذاری هیسرما نیهمچن. ندارد وجود ها آن یخصوص های

 هیسرما های مولفه. بود خواهد اثرگذار اریبس ها شرکت نیا عملکرد بر یخصوص های شرکت اعضای

 بوده یاجتماع یآگاه و انسجام اعتماد، ،یاجتماع مشارکت شامل قیتحق نیا در نظر مورد یاجتماع

 .است

 یبررس مورد یجیف یساحل مناطق در دییتول تیریمد در را یاجتماع هیسرما نقش (5111سانو ) 

 اعتماد، یاجتماع انسجام و هنجارها شامل افراد، یاجتماع هیسرما رهاییمتغ قیتحق نیا در. داد قرار

 های گروه تیریمد عملکرد بر یاجتماع مشارکت و یاجتماع یآگاه ،یاجتماع اتحاد، یاجتماع

 گروه اعضای ای و افراد در یاجتماع مشارکت فقدان فوق، رهاییمتغ انیم در. اند بوده اثرگذار اقتصادی

 .است گذاشته یساحل مناطق در اقتصادی تیریمد بر را اثر نیشتریب اقتصادی های

( سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار برای تعاونی 5149تومینن و جوسیال )

مدیران و هیئت نظارت خرده فروشی ، در این پژوهش مصاحبه بامدیران اجرایی. های مصرف می دانند

اجتماعی برای تعاونی های فنالند صورت گرفته که نتایج نشان می دهند منابع مختلفی از سرمایه 

در ادامه نشان می دهد ، مصرف وجود دارد بعنوان مثال تعامل و به اشتراك گذاشتن هویت مشترك

شناختی و ساختاری ، که چگونه این منابع سرمایه اجتماعی به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی )ارتباطی

که سرمایه اجتماعی به تعاونی های  عالوه بر این یافته ها نشان می دهد. ( ارتباط تنگاتنگ دارد

 مصرف جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک می کند.
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( به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد انتقال تکنولوژی در 5149) نورلنا حسنان و همکاران

نتقال نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین سرمایه اجتماعی و ا. یکی از پارك های مالزی پرداختند

 تکنولوژی رابطه معناداری وجود دارد.
 تکنولككوژی انتقككال در موفقیككت بككرای کلیككدی عامككل 1 خككود تحقیككق ( در4333ماتیسككون ) مایككک

 نقكش  فنكی،  مكوارد  :از عبارتنكد  عوامكل  ایكن  مكی دهكد   قكرار  مكوردی  مطالعكه  مكورد  و بر میگزیند را

 انتقككال و دهنككده انتقككال تمایككل هككا، دولككت نقككش عملکككردی، اهككداف بهبككود، مككدیریت، تاریخچككه

 اینگونككه تکنولككوژی انتقككال خصككوص در وی. انسككانی منككابع توسككعه و تکنولككوژی، آمككوزش گیرنككده

 انتقككال امككا اسككت، ضككروری رقككابتی مزیككت حفككظ بككرای همکاریهككای تکنولككوژیکی": گویككد مككی

 در. دارد خككوب ریككزی برنامككه و اسككتراتژی یككک بككه همکككاری، نیككاز بككرای ای برنامككه و تکنولككوژی

 هشكت  امكا  داراسكت  را خكود  فكرد  بكه  منحصكر  سكازمان عوامكل   هكر  تکنولوژیکی استراتژیهای حالیکه

 .هستند ضروری تکنولوژیکی بسیار همکاریهای پیشبرد برای فوق عامل

، ( اشاره شده است5114در تحقیقات کوهن و پروساك )، ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان ها

ویژگی روابط اجتماعی درون سازمان و توانایی اجرای فعالیت های دسته ، سازمانیسرمایه اجتماعی 

 (967-924، ص 4333، )لینا و همکاران. جمعی برای به ثمر رساندن اهداف سازمانی می باشد

 الگوی مفهومی تحقیق .2-24

انتقال ، و مدل های صاحب نظران و محققان در حوزه های سرمایه اجتماعینظرات ، در این فصل آرا

  .تکنولوژی و عملکرد رقابتی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن مدل مفهومی تحقیق تدوین شد
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 مدل مفهومی پژوهش 4-2 شکل

 

  

سرمایه 

 ساختاری

سرمایه 

 شناختی

 سرمایه رابطه

 ای

یانتقال تکنولوژ  

 سرمایه اجتماعی

 عملکرد رقابتی
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 مدل تحلیلی عملیاتی پژوهش 2-2جدول 

جمع سواالت 

 مرتبط

سواالت مرتبط 

 با شاخص

 
 متغیر ابعاد شاخص

 4-5 سوال 5

زبان و کدهای  

سرمایه  مشترك

 شناختی

سرمایه 

 اجتماعی

حکایات  

 مشترك

 9-41 سوال 45

 اعتماد 

سرمایه رابطه 

 ای

 هنجارها 

الزامات و  

 انتظارات

 هویت 

 42-55 سوال 1

 روابط شبکه ای 

سرمایه 

 ساختاری

پیکربندی  

 روابط شبکه ای

 سازمان مناسب 

 59-56 سوال 1

 کیفیت 

 
عملکرد 

 رقابتی

 کاهش هزینه 

 انعطاف پذیری 

 سرعت تحویل 

 57-91 سوال 1

 سخت افزار 

 
انتقال 

 تکنولوژی

 نرم افزار 

 انسان افزار 

 سازمان افزار 
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 خالصه فصل .2-25

ناهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منافع ، از دیدگاه سازمانی :سرمایه اجتماعی -

وناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک ، قابل دسترسی از طریق، بالفعل و بالقوه موجود در درون

سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم واحد اجتماعی تعریف می کنند.از دیدگاه آنها 

سازمانی است که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نمایند و برای آنها در 

 (515-4331:566، ایجاد کند )ناهاپیت و گوشال "مزیت سازمانی پایدار"مقایسه با سازمان های دیگر 

تی خروجی مزیت رقابتی را درنظر می گیرد یعنی حدی که سازمان عملکرد رقاب :عملکرد رقابتی -

توانمندی ، مزیت رقابتی (McGinnis and Vallopra, 1999). قادر به توسعه خود بیشتر از رقبا باشد

تولیدکننده را در تامین سطح باالیی از خدمات برای مشتری ارتقا می دهد که منجر به عملکرد رقابتی 

 (Shepherd and Günter, 2006).. می گردد

فرایندی است که بوسیله آن عرضه کننده تکنولوژی را از طریق فعالیت های  :انتقال تکنولوژی -

متعدد به دریافت کننده منتقل می کند و در نهایت منجر به افزایش قابلیت تکنولوژیکی دریافت 

 (5116، )نهار و همکاران. کننده می شود
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  3 فصل

 روش تحقیق
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 مقدمه .3-1

شود، سؤاالتی در ذهن محقق ای طرح میهر تحقیق علمی ابتدا به صورت طرح مشکل یا مسئله

آوری اطالعات و تجزیه پژوهشگر نیز با استفاده از جمع. شودکند و سبب ایجاد فرضیاتی میایجاد می

است که روش شناسی واضح . آیدو تحلیل آنها درصدد پاسخ به سؤاالت و تأیید یا رد فرضیات بر می

دهد که بدون توجه به آن، نتایجی برای محقق و دیگران صحیح یک تحقیق، بنیان تحقیق را شکل می

بنابراین، تالش محقق در بکارگیری یک روش علمی و عقالیی صحیح برای دستیابی به . نخواهد داشت

و حاوی بنیان علمی  های یک روش تحقیق علمی، نظامند بودناز جمله ویژگی. نتایج ضروری است

 بودن آن است که در یک روش علمی صحیح و درست باید مورد توجه قرار گیرد.

مند از روش تحقیق به کار رفته در تحقیق پیش رو، با این مقدمه، به منظور ارائه چارچوبی نظام

ابزار  در این فصل به موضوعاتی همچون نوع وروش پژوهش، معرفی جامعه آماری و تعیین حجم نمونه،

ها و آزمون ها، شیوه تجزیه و تحلیل دادهها، روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهو روش گردآوری داده

 فرضیات مرتبط با این تحقیق پرداخته خواهد شد.

 روش تحقیق .3-2

یافته برای های معتبر)قابل اطمینان( و نظامای از قواعد، ابزارها و راهروش تحقیق مجموعه

به منظور . (4917ها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است )خاکی، بررسی واقعیت

تحقیق را . بایست، به دقت مورد مطالعه قرار گیرندانتخاب روش تحقیق، موضوع تحقیق و اهداف می

دهند؛ حل مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد و دوم افزودن به به دومنظور متفاوت انجام می

هنگامی که با هدف برخورداری از . شری در زمینه خاصی که مورد عالقه محقق استمجموعه دانش ب

اما . نامیمپردازیم، آن را تحقیق کاربردی میها برای مسائل موجود در سازمان به تحقیق مینتایج یافته

های سازمانی وقتی اساساً برای بهبود درك خود درباره مسائل خصوصی که به طور معمول در محیط

های یافته. خوانیمکنیم، آن را تحقیق بنیادی میدهند و نیز چگونگی حل آنها را تحقیق میوی میر
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)سکاران، . کندهای مختلف مدیریتی کمک میچنین تحقیقی به افزایش دانش بشری در زمینه

4911.) 

دانش هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درك یا . این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است

در این . گرددشده برطرف میالزم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته

ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرایندی در نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه

اکتشافی را  در واقع مطالعات. باشدبر اساس ماهیت مطالعه، اکتشافی می. کندواقعیت را دنبال می

های های مرتبط با آن، تحقیقدهیم که شاید درباره پدیدهای انجام میماهیت مسأله برای درك بهتر

ای است که نتیجه اندکی صورت گرفته باشد و با توجه به اینکه هدف محقق یافتن پاسخ برای مسئله

گرا کاربرد، تحقیق تصمیم گیری مورد استفاده قرارگیرد؛ بر اساستواند در تصمیمآن بالفاصله می

)رامین مهر و چارستاد، . رودها، از نوع تحقیقات کمی به شمار میاز نظر گردآوری داده. باشدمی

4935.) 

 جامعه آماری .3-3

جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت 

عناصر جامعه آماری مشترك بوده و متمایز صفت مشخصه، صفتی است که بین همه . مشخصه باشند

نمایش  Nمعموالً جامعه آماری را با . (4912کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد )آذر و مؤمنی، 

 دهند.می

های فعال در صنایع غذایی استان خراسان رضوی صورت  این پژوهش در تعدادی از شرکت

جامعه آماری در . باشدمی، ت لبنیات فعالیت دارندشرکت که در صنع 52گرفته است که دربرگیرنده 

باشد که با صنعت لبنیات به طور مستقیم در ارتباط هستند و آشنایی کامل برگیرنده کارشناسان می

 . دارند
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 نمونه آماری  .3-4

کننده ویژگی اصلی جامعه نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان 

در این روش، هر یک عناصر . گیری تصادفی ساده استفاده گردیدتحقیق از روش نمونهدر این . باشد

با توجه به مشخص . (4912شدن، شانس مساوی دارند )آذر و مؤمنی، جامعه مورد نظر برای انتخاب

 گیری خوشه ای استفاده شده است.نبودن دقیق جامعه آماری، از روش نمونه

کند، که این تهیه نیاز میساختن چارچوب برای تمامی جامعه بیای ما را از نمونه گیری خوشه

، به عالوه چون واحدهای یک خوشه. تای اسچارچوب خود اغلب یک کار پرخرج و خسته کننده

مجاور هم هستند و بنابراین دسترسی به آنها آسان است، فرآیند نمونه گیری بطور قابل توجهی به 

 به که هستند افراد از گروهی بلکه ٬ای واحد اندازه گیری فرد نیستگیری خوشه در نمونه. صرفه است

 52با توجه به آنچه بیان شد از بین . اندت طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل دادهصور

 442. شرکت که اعالم همکاری کرده بودند و دسترسی به آنها وجود داشت 41شرکت، برای 

 پرسشنامه دریافت شد. 19 پرسشنامه ارسال گردید و در نهایت

 روش ها و ابزارهای جمع آوری اطالعات .3-5

. آوری اطالعات واقعی با توجه به اهداف تحقیق دارای اهمیت زیادی استدر هر تحقیقی جمع

 ای و پیمایشی استفاده کرده است.در این تحقیق، محقق از دو روش کتابخانه

 ایروش کتابخانه .3-5-1

ای در این پژوهش، استخراج اطالعات مورد نیاز خصوصاً در هدف از به کارگیری روش کتابخانه

. باشدهای متغیرهای مورد بررسی میها و شاخصارتباط با تدوین ادبیات موضوعی و نیز تعیین مؤلفه

های اطالعاتی اینترنتی استفاده ای مانند کتاب، مقاالت تخصصی و بانکبدین منظور از منابع کتابخانه

 شده است.
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 یشیروش پیما .3-5-2

های مورد نیاز برای آزمون فرضیات در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه به منظور گردآوری داده

باشد: بخش اول به پرسش پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش کلی می. استتحقیق استفاده شده

سابقه ، های جمعیت شناختی پرداخته است و سؤاالتی در خصوص جنسیت، سندر خصوص داده

بخش دوم پرسشنامه مربوط بررسی وضعیت متغیرهای . میزان تحصیالت مطرح شده است کاری و

سوال تخصصی است که در راستای فرضیه ها و سواالت تحقیق طراحی  91باشد که شامل تحقیق می

سوال مربوط به  55گردیده است و از نوع بسته و چند جوابی است به گونه ای که در قسمت اول 

سوال مربوط به  1سوال مربوط به انتقال تکنولوژی و قسمت سوم  1قسمت دوم  سرمایه اجتماعی و

که یکی از رایج ترین مقیاس های ، گزینه ای لیکرت 2دراین پرسشنامه از طیف . عملکرد رقابتی است

 اندازه گیری به شمار می رود برای سنجش گویه ها استفاده شده است.

 روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق .3-6

آوری شده های جمعآوری اطالعات از روایی و پایایی الزم برخوردار باشد، دادهزار جمعاگر اب

در این بخش به بررسی میزان روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق، . صحت و دقت الزم را خواهند داشت

 . شودپرداخته می

 روایی )اعتبار( .3-6-1

. معنای صحیح و درست بودن استاز واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و به ، روایی

از ، اهمیت روایی. بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد، مقصود از روایی آن است که ابزار اندازه گیری

آن رو است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا 

واقع نشان گر این امر است که تا چه میزان سواالت و ( روایی پرسشنامه در 591:4934، )خاکی .سازد

بر این اساس . حوزه محتوایی متغیر و موضوع مورد بحث را پوشش می دهند، متغیرهای مورد بررسی
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در این تحقیق از روش اتکا و تمرکز بر ادبیات موضوع و استفاده از نظر متخصصان برای ارزیابی 

برای . د استفاده در این پرسشنامه سواالت استاندارد استسواالت مور. پرسشنامه ها استفاده شد

سواالت مربوط به انتقال تکنولوژی ، سواالت مربوط به سرمایه اجتماعی از پایان نامه هوشیار خیرخواه

. از پایان نامه مرضیه طالبی و سواالت مربوط به عملکرد رقابتی از حمیدرضا یزدانی استخراج گردید

ه، از اساتید در مورد سواالت پرسشنامه و ترتیب قرار گرفتن سواالت در پس از تدوین پرسشنام

از نظرات ارائه شده توسط استاد راهنما در طراحی پرسشنامه استفاده شد و . پرسشنامه نظرخواهی شد

 . در نهایت پرسشنامه جدید جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق مناسب تشخیص داده شد

 پایایی )قابلیت اطمینان( .3-6-2

پایایی یا قابلیت اطمینان ابزار سنجش اشاره دارد به اینکه اگر خصیصه مورد سنجش را با همان 

گیری نماییم، نتایج حاصل از آن، مشابه نتایج حاصل از سنجش وسیله و تحت شرایط مشابهی اندازه

های یگیری زمانی پایایی دارد که دارای ویژگدر واقع یک ابزار اندازه. بوددفعات قبل خواهد

تکرارپذیری باشد یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتایج مشابه دریافت 

بر این اساس، برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ به . (4917کرد )خاکی، 

 . استفاده شده است SPSSکمک نرم افزار 

 

 پرسشنامه کرونباخ یآلفا :1-3جدول 

 مقدار مناسب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 %39 سرمایه اجتماعی

 %73 عملکرد رقابتی % 71

 %19 انتقال تکنولوژی
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات .3-7

هایی که از طریق به ای است که طی آن، دادهها، فرآیندی چند مرحلهتجزیه و تحلیل داده

بندی اند، خالصه، کدگذاری، دستهاطالعات در نمونه آماری فراهم آمدهکارگیری ابزارهای جمع آوری 

ها به منظور بررسی ها و ارتباطات بین دادهشوند تا زمینه انجام انواع تحلیلو در نهایت پردازش می

ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ جنبه تجربی، پاالیش در این فرایند داده. ها فراهم آیدفرضیه

در این . ها به عهده دارندها و تعمیمهای گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاجشوند و تکنیکمی

های آمار توصیفی و همچنین آمار تحقیق برای آزمون فرضیات مرتبط با مدل مفهومی، از روش

های جمعیت ها و تحلیل دادهدر آمار توصیفی برای توصیف داده. استنباطی استفاده شده است

در روش آمار . های میانگین و انحراف معیار به کار گرفته شده استها و شاخصشناختی، نمودار

 . استنباطی نیز از روش حداقل مربعات جزئی)تحلیل مسیر( استفاده شده است

 آمار توصیفی .3-7-1

کردن، تهیه هایی است که برای ساماندهی، خالصهای از روشآمار توصیفی شامل مجموعه

رود )حبیب آوری شده از نمونه آماری به کار میهای جمعمودار، توصیف و تفسیر دادهجداول، رسم ن

 (.4911پور، 

تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به اجرای تحقیقات توصیفی می

در پژوهش حاضر جهت تحلیل اطالعات جمعیت شناختی از نمودارهای . گیری باشدفرآیند تصمیم

 . ای و از پارامترهای میانگین و انحراف معیار استفاده شده استدایره

 آمار استنباطی .3-7-2

کند که آیا الگوها و فرآیندهای کشف شده در نمونه، در جامعه آمار استنباطی مشخص می

ها و پارامترهای مربوط به جامعه بنابراین آمار استنباطی راجع به ویژگی. آماری هم کاربرد دارد یا نه
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از آمار استنباطی در تجزیه و تحلیل . سنجدماری تحقیق وکیفیت ارتباط بین مفاهیم و متغیرها را میآ

های حاصل به عبارت دیگر تعمیم دادن یافته. شودهمبستگی( استفاده می -ای )علیای و رابطهمقایسه

 گویند.گیری به کل جامعه آماری را آمار استنباطی میاز نمونه

 داقل مربعات جزئیروش ح 3-7-2-1

های تحقیق از روش کمترین توان دوم جزئی استفاده شده ها و آزمون فرضیهبه منظور تحلیل داده

کنند، نیز معرفی می PLSروش حداقل مربعات جزئی که در بحث الگوسازی رگرسیونی آنرا با . است

رغم برخی  علیتوان شود که بوسیله آن میهای آماری چند متغیره محسوب مییکی از روش

 ها مانند: نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و یا وجود خودمحدودیت

همبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر پاسخ را به طور همزمان در قبال چندین 

همچنین حجم ین تکنیک به فرض نرمال بودن جامعه و درواقع ا. متغیر توضیحی الگوسازی نمود

 .نمونه متکی نیست

یابی معادالت ساختاری شامل یک جزء های مدلروش حداقل مربعات جزئی همانند همه روش

گیری را که بیانگر چگونگی ارتباط ساختاری است که روابط بین متغیرهای پنهان و یک جزء اندازه

سومی دارد که عبارت است  این روش جزء. کندهای آن است را منعکس میمتغیرهای پنهان و مولفه

 روند.از روابط وزنی برای برآوردهای عاملی متغیرهای پنهان به کار می

یابی معادالت ساختاری مبتنی بر کواریانس که ابتدا پارمترهای مدل و سپس بارهای برخالف مدل

بعات جزئی روش حداقل مر. ها را برآورد کندها به مجموعه تمام مولفهعاملی را از طریق برگشت آن

به همین منظور روش حداقل مربعات جزئی مشاهده . کندی بارهای عاملی آغاز میکارش را با محاسبه

های ها برآورد کرد و با این نمونههای تجربی آننشده را به عنوان ترکیبات خطی دقیق مدل مولفه

استفاده شده برای برآورد این های کند، وزنبرآورد شده به عنوان جانشین متغیرهای پنهان رفتار می

شوند که بارهای عاملی بدست آمده بیشتر واریانس متغیرهای بارهای عاملی به نحوی برآورد می
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در واقع ایده اصلی . بینی متغیرهای وابسته مفید استمستقل را بدست آورند که این کار برای پیش

تغیر پنهان را با بکارگیری روابط وزنی های یک ماین است که اول روابط وزنی را که مولفه PLSروش 

و بر اساس میانگین موزون مولفه های آن محاسبه کرده و نهایتا این بارهای عاملی را برای برآورد 

ای از معادالت رگرسیون به کار گیرد)عاشقی پارمترهایی برای روابط ساختاری در مجموعه

 (.4931اسکویی،

این نرم . استفاده گردید Smart Pls3 Studentهش از نرم افزار های این پژوبرای تجزیه و تحلیل داده

نرم . شودیا حداقل مربعات جزئی استفاده می Partial Least Squares برای حل مسائل رافزا

توان از خدماتش استفاده که با مراجعه با سایت آن می افزار رایگان استیک نرم  Smart PLSافزار

 کرد.

 خالصه فصل .3-8

در واقع روش تحقیق به عنوان یک فانوس دریایی . به بررسی روش تحقیق پرداخته شد در این فصل

با توجه به ماهیت این پژوهش که یک تحقیق کاربردی . مقصد پژوهش رو به محقق نشان می دهد

ابزار گردآوری . محقق با استفاده از جامعه آماری، نمونه آماری خود را تعریف نموده است. باشدمی

ادامه فصل به روایی و پایایی . پرسشنامه بود که به تفکیک هریک از متغیرها توضیح داده شداطالعات 

پرسشنامه اشاره دارد که در این پژوهش پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردیده 

نیک با توجه به حجم نمونه آماری و با در نظرگرفتن اهداف تحقیق، تصمیم به استفاده از تک. است

های پژوهش در حال حاضر این روش یکی از پرکاربردترین روش. حداقل مربعات جزئی گرفته شد

. باشد که با توجه به اینکه پیش نیاز خاصی نیاز ندارد، بسیار مورد استقبال قرار گرفته شده استمی

 استفاده گردید. Smart Pls3 Studentهای این پژوهش از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل دادهسپس 
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  4 فصل

 یافته هاتجزیه و تحلیل 
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 مقدمه  .4-1

. ترین مرحله هر پژوهش دستیابی به پاسخی است که محقق در پی آن بوده استترین و اصلیمهم

دو دسته پردازش . کندبنابراین تجزیه و تحلیل اطالعات، هدف نهایی از انجام یک تحقیق را برآورد می

توصیفی و  کار از آماربرای این. شودها انجام میعمده در تحقیقات مختلف بر روی دادهاصلی به طور 

پردازد از ها میدر آمار توصیفی که معموال به توصیف داده. گرددآمار استنباطی استفاده می

های جمع آوری شده استفاده های پراکندگی برای بیان دادههای تمایل مرکزی و شاخصشاخص

بر اساس تعداد موارد  -برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معموال از جداول توزیع فراوانی . شودمی

همچنین در . شودای استفاده میهای مختلف مانند ستونی یا دایرهو نیز نمودار درصد، مطلق و نسبی

استاندارد و غیره نیز های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف این زمینه استفاده از شاخص

با شود.های مورد بررسی در تحقیق پرداخته میدر آمار استنباطی به آزمون فرضیه. قابل ذکر است

توجه به اهداف تحقیق، ابتدا به بررسی آمار توصیفی پرداخته شده و در ادامه با استفاده از تحلیل 

 . خته شده استعاملی به شناسایی و بررسی میزان اثرگذاری عوامل مربوط پردا
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 آمار توصیفی .4-2

ای است که اطالعات با ارزشی را از ماهیت افراد یک تحلیل توصیفی مستلزم تحقیقات علمی ساده

در این قسمت ابتدا اطالعات جمعیت شناختی پاسخ . دهدگروهی خاص در اختیار پژوهشگر قرار می

 گیرد.مورد بررسی قرار می کاری و سطح تحصیالتدهندگان از نظر جنسیت، سن، سابقه

 توصیف داده های جمعیت شناختی .4-2-1

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر 

. الزم است این داده ها توصیف شوند، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، با متغیرهای پژوهش

ها گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین همچنین توصیف آماری داده 

 (571:4913، )حافظ نیا. روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود

های جمعیت شناختی نمونه آماری از نظر جنسیت، سن، سطح تحصیالت و سابقه در این بخش، داده

های آماری فراوانی و فراوانی ها از شاخصتوصیف این داده کاری در جداول زیر ارائه شده است و برای

ای برای نمایش گویاتر درصد متغیرها سپس از نمودارهای دایره. تجمعی استفاده شده است

ای ای یا رتبهای، نموداری است که برای نمایش متغیرهای طبقهنمودار دایره. گردیداستفاده

 شود.گیرد و معموالً بر حسب درصد تهیه میاستفاده قرار می)متغیرهای کمی با سطوح محدود( مورد 
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 جنسیت 4-2-1-1

 % 52از پاسخ دهندگان مرد و  % 72آوری شده، های جمعدرنمونه آماری مورد مطالعه بر اساس داده

 باشند.از پاسخ دهندگان زن می

 

 تیجنس برحسب دهندگان پاسخ یفراوان عیتوز :1-4جدول 

 

 

 
 : جنسیت پاسخ دهندگان1-4نمودار 

 

مرد
75%

زن
25%

مرد زن

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی جنسیت

 % 72 % 72 65 مرد

 % 411 % 52 54 زن

 - % 411 19 کل
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 سن 4-2-1-2

، بیشترین 5-1های جدول با توجه به داده. های ده سال تعریف شده استمتغییر سن بر اساس بازه

دهنده این است پاسخ دهندگان نسبتاً جوان نشانقرار دارند،که  91-11پاسخ دهندگان در گروه سنی 

 باشند.می

 سن حسب بر دهندگان پاسخ یفراوان عیتوز :2-4 جدول

درصد  درصد فراوانی سن ردیف

 تجمعی

4 91-51 91 96 % 96 % 

5 11-91 92 15 % 71 % 

9 21-11 45 42 % 39 % 

1 61-21 6 7 % 411 % 

 -- %411 19 مجموع 7

 

 

 دهندگان پاسخ یسن یهاگروه 2-4نمودار 

36%

42%

15%
7%

30-20 40-30 50-40 60-50
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 تجربه کاری 4-2-1-3

ای دهندگان دارای تجربهدهد، اکثریت پاسخبا توجه به جدول زیر که توزیع فراوانی تجربه نشان می

 باشند.سال می 41تا  2بین 

 تجربه کاری حسب بر دهندگان پاسخ یفراوان عیتوز :3-4 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی مدت ردیف

 % 46 % 46 49 2تا  4 4

 % 16 % 91 52 41تا  2 5

 %66 % 51 47 42تا  41 9

 % 13 % 59 43 51تا  42 1

 % 411 % 44 3 52تا  51 2

 ----- % 411 19 مجموع 6

 

 

 نمودار تجربه کاری 3-4 نمودار

16%

30%

20%

23%

11%

5تا 1 10تا 5 15تا 10 20تا 15 25تا 20
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 سطح تحصیالت 4-2-1-4

نفر  22این تعداد برابر . باشند، بیشتر پاسخ دهندگان دارای مدرك لیسانس می1-1بر اساس جدول 

 باشد.نمونه آماری می % 66که معادل 

 التیتحص سطح اساس بر دهندگان پاسخ یفراوان عیتوز: 4-4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطح تحصیالت ردیف

 % 43 % 43 46 فوق دیپلم 4

 % 12 % 66 22 لیسانس 5

 %411 % 42 49 فوق لیسانس 9

 --- %411 19 مجموع 1

 

 

 سطح تحصیالت :4-4نمودار

 

 

19%

, 66%

15%

فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس
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 متغیرها توصیف .4-2-2

های آماری میانگین و های مربوط به پنج متغیر در جدول زیر با شاخصتجزیه و تحلیل توصیفی داده

 باشد:پاسخ دهنده به شرح زیر می 19انحراف معیار برای 

 متغیرهای پژوهش یفیتوص لیتحل :5-4جدول 

مؤلفه                                      

  شاخص
 انحراف معیار میانگین

 697.1 519.9 سرمایه اجتماعی

 213.1 551.9 عملکرد رقابتی

 665.1 594.9 انتقال تکنولوژی

 

 

 : نمودار توصیفی متغیرهای تحقیق5-4نمودار 

 

 

 

 

3.243

3.228

3.231

انتقال تکنولوژیعملکرد رقابتیسرمایه اجتماعی
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 روش حداقل مربعات جزئی .4-3

رگرسیون و  Canonilرگرسیون،  OLSهای برای روشاین روش به عنوان یک جایگزین 

هایی که متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد، ( در پژوهشSEMسازی معادالت ساختاری )مدل

شود نامیده می 6در اغلب اوقات، معادالت ساختاری مبتنی بر مولفه PLSروش . بکارگرفته شود

شود که این روش زمانی استفاده می. است 7نسدرحالی که روش معادالت ساختاری مبتنی بر کواریا

خواهیم تاثیرات چندین متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیر وابسته بررسی کنیم اما پیش می

های انجام رگرسیون یا معادالت ساختاری برقرار نیست و یا اینکه در پژوهش با مشکالت زیر فرض

 مواجه هستیم:

 .چندین متغیر وابسته داشته باشیم 

 .تعداد متغیرهای مستقل زیاد باشند و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار مشکل باشد 

 .در متغیرهای مستقل هم خطی وجود داشته باشد 

 .حجم نمونه کم باشد 

  در رگرسیون توزیع فراوانی متغیرها نرمال نباشد و یا در روش معادالت ساختاری نرمال بودن

 چند متغیره برقرار نباشد.

تواند تاثیرات متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته به صورت یک مدل عات جزئی میروش حداقل مرب

سازی اکتشافی بینی یا مدلچنانچه هدف پژوهشگر پیش. کندرگرسیونی یا مدل ساختاری برازش می

سازی معادالت ساختاری برای مقاصد تایید روش مدل. شودتوصیه می PLSباشد استفاده از روش 

مدل کاربرد دارد و برای برآورد پارامترهای مدل نیازمند حجم نمونه زیاد و برقراری پیش فرض نرمال 

گونه پیش فرضی چون برای مقاصد اکتشافی کاربرد دارد به هیچ PLSبودن چند متغیر است اما روش 

                                                           

6 Component-Based SEM  
7 Covariance-Based SEM 
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نمونه نیز قابل انجام است و  41با حداقل  PLSت روش در برخی از منابع ذکر شده اس. نیاز ندارد

در این . (4934قنواتی,  &)آذر, غالمزاده رسول, پایدار است  1های مفقود شدهنتایج در مقابل داده

 پردازیم.تحقیق سه دسته فرضیه مطرح گردید، که در ادامه به بررسی این عوامل می

 عملکرد رقابتی –بررسی فرضیات عوامل سرمایه اجتماعی  .4-3-1

 فرضیات برای عوامل به شرح زیر می باشد:

 و معناداری دارد. مثبتعملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  سرمایه اجتماعی بر 

 و معناداری دارد. مثبتعملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  سرمایه شناختی بر 

 و معناداری دارد. مثبتعملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  ای برسرمایه رابطه 

 و معناداری دارد. مثبتعملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  سرمایه ساختاری بر 

 به عبارتی دیگر:

 معناداری ندارد. عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر سرمایه اجتماعی بر

 تاثیر معناداری دارد.عملکرد رقابتی صنایع غذایی  سرمایه اجتماعی بر

{
𝐻0:𝑟=0   
𝐻1:𝑟≠0   

 

 که نتایج حاصل از بررسی به شرح زیر می باشد:

 

 (نییتع بیضر و t ی آماره ر،یمس بیضرا ) تاثیر عوامل محیطی اتیفرض یبررس 6-4جدول 

 t 𝑅2آماره  (ضریب مسیر ) متغیر وابسته متغیر پیش بین

 سرمایه اجتماعی

 عملکرد رقابتی

619/1 973/49 166/1 

 579/1 222/1 259/1 سرمایه شناختی

 113/1 612/3 693/1 ایسرمایه رابطه

 271/1 931/51 721/1 سرمایه ساختاری

 

                                                           
8 Missing value 
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. توان گفت که سرمایه اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد رقابتی داردمی 6-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر گرفتن، . باشدمی (36/4استاندارد )( بیشتر از مقدار tچون ضریب معناداری ) آماره 

توان گفت که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتی رابطه مثبت و مثبت بودن ضریب مسیر می

همچنین با توجه مقادیر آماری برای ابعاد سرمایه اجتماعی، می توان گفت . مستقیمی وجود دارد

 عملکرد رقابتی دارند. تمامی ابعاد آن اثر مثبت و معناداری بر

 

 (استاندارد نیتخم) عملکرد رقابتی –سرمایه اجتماعی  یساختار معادالت یمدلساز 1 -4شکل 

 

درصد تغییرات عملکرد  16توان گفت که سرمایه اجتماعی، می (2Rبا توجه به مقدار ضریب تعیین ) 

 کند.رقابتی را پیش بینی می

 

 (معناداری ضرایب) عملکرد رقابتی –سرمایه اجتماعی  یساختار معادالت یمدلساز 2 -4شکل 

 

 

 

 



02 
 

 انتقال تکنولوژی –بررسی فرضیات سرمایه اجتماعی  .4-3-2

 فرضیات برای عوامل به شرح زیر می باشد:

  و معناداری دارد. مثبتسرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی تاثیر 

  دارد.و معناداری  مثبتسرمایه شناختی بر انتقال تکنولوژی تاثیر 

 و معناداری دارد. مثبتای بر انتقال تکنولوژی تاثیر سرمایه رابطه 

  و معناداری دارد. مثبتسرمایه ساختاری بر انتقال تکنولوژی تاثیر 

 به عبارتی دیگر:

 معناداری ندارد. سرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی در صنایع غذایی تاثیر

 صنایع غذایی تاثیر معناداری دارد.سرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی در 

{
𝐻0:𝑟=0   
𝐻1:𝑟≠0   

 

 که نتایج حاصل از بررسی به شرح زیر می باشد:

 

 (نییتع بیضر و t ه یآمار ر،یمس بیضرا ) تاثیر عوامل محیطی اتیفرض یبررس 7 -4جدول 

 t 𝑅2آماره  (ضریب مسیر ) متغیر وابسته متغیر پیش بین

 سرمایه اجتماعی

 تکنولوژیانتقال 

216/1 164/41 911/1 

 559/1 332/2 179/1 سرمایه شناختی

 536/1 445/3 211/1 ایسرمایه رابطه

 916/1 131/49 655/1 سرمایه ساختاری

 

چون . توان گفت که سرمایه اجتماعی تاثیر باالیی بر انتقال تکنولوژی داردمی 7-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر گرفتن، مثبت . باشدمی (36/4بیشتر از مقدار استاندارد )( tضریب معناداری )آماره 

توان گفت که بین سرمایه اجتماعی و انتقال تکنولوژی رابطه مثبت و مستقیمی بودن ضریب مسیر می
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توان گفت با توجه به مقادیر آماری برای ابعاد سرمایه اجتماعی و انتقال تکنولوژی، می. وجود دارد

بیشترین تاثیر را سرمایه ساختاری . ابعاد آن اثر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی دارندتمامی 

 داراست.

 

 

 (استاندارد نیتخم) انتقال تکنولوژی - سرمایه اجتماعی یساختار معادالت یمدلساز3-4شکل

 

انتقال درصد تغییرات  91توان گفت که سرمایه اجتماعی، می (2Rبا توجه به مقدار ضریب تعیین )

 کند.را پیش بینی می تکنولوژی

 

 

 (یمعنادار بیضرا) انتقال تکنولوژی - سرمایه اجتماعی یساختار معادالت یمدلساز 4 - 4شکل 
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 عملکرد رقابتی -بررسی فرضیه انتقال تکنولوژی .4-3-3

 باشد.با توجه به مدل پژوهش این فرضیه به شرح زیر می

o  و معناداری بر عملکرد رقابتی دارد. مثبتانتقال تکنولوژی تاثیر 

 به عبارتی دیگر

 عملکرد رقابتی تأثیر معناداری ندارد.بر انتقال تکنولوژی 

 انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی تأثیر معناداری دارد.

{
𝐻0:𝑟=0   
𝐻1:𝑟≠0   

 

 

 داده شده است.نتایج حاصل از بررسی فرضیات در جدول زیر نشان 

 

 (نییتع بیضر و t ی¬آماره ر،یمس بیضرا)  نگرش اتیفرض یبررس 8-4جدول 

 t 𝑅2آماره  (ضریب مسیر ) وابسته متغیر بینمتغیر پیش

 961/1 114/3 616/1 عملکرد رقابتی انتقال تکنولوژی

 

و  مثبتتاثیر انتقال تکنولوژی  توان گفت کهاست، می 36/4که بیشتر از مقدار  tبا توجه به آماره 

توان گفت که انتقال تکنولوژی ، می( 2Rبا توجه به ضریب تعیین ). معناداری بر عملکرد رقابتی دارد

 کند.بینی میدرصد تغییرات عملکرد رقابتی را پیش 96
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 (استاندارد نیتخم) عملکرد رقابتی –انتقال تکنولوژی  یساختار معادالت یمدلساز 5 -4شکل 

 

 

 (یمعنادار بیضرا) عملکرد رقابتی –انتقال تکنولوژی  یساختار معادالت یمدلساز 6 -4شکل 

 

 بررسی فرضیه متغیر میانجی .4-4

 : با توجه به مدل پژوهش این فرضیه به شرح زیر است

  بر رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتی اثر کاهنده دارد.انتقال تکنولوژی 

تحقیق متغیر میانجی انتقال تکنولوژی وجود دارد و به دنبال بررسی نقش میانجی از آنجائیکه در این 

به . متغیر مذکور بین سرمایه اجتماعی )متغیرهای مستقل( و عملکرد رقابتی )متغیر وابسته( می باشد

استفاده کردیم، که ساختار این مدل به این  3(4316منظور بررسی این فرضیه از مدل برن و کنی )

ی باشد که ابتدا تاثیر متغیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی سنجیدیم و مورد بررسی قرار شکل م

                                                           
9 Baron & Kenny 1986 
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( و در نهایت با استفاده از متغیر میانجی )انتقال تکنولوژی( تاثیر متغیر مستقل را بر 4دادیم )مدل

  .(5وابسته سنجیدیم )مدل 

 

 (1)مدل  ریمس بیضرا نیتخم حالت در یساختار معادالت مدل 7 -4شکل

 

 

 (1)مدل  یمعنادار بیضرا حالت در یساختار معادالت مدل 8 -4 شکل

 

 

 (2)مدل  ریمس بیضرا نیتخم حالت در یساختار معادالت مدل 9 - 4شکل 
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 (2)مدل  یمعنادار بیضرا حالت در یساختار معادالت مدل 11 -4 شکل

 

عدد  سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتیمتغیر ( ضریب مسیر بین 7-1) شکل 4از آنجائیکه در مدل

مقدار ضریب  ( با توجه به نقش متغیر میانجی انتقال تکنولوژی3-1شکل ) 5در مدل. باشدمی 619/1

انتقال تکنولوژی )متغیر توان گفت کاهش پیدا کرد، می 299/1مسیر بین این دو متغیر به مقدار 

  عملکرد رقابتی دارد. وسرمایه اجتماعی  رابطهمیانجی( اثر کاهنده بر 
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 خالصه فصل  .4-5

این فصل دربرگیرنده نتایج اصلی و فرعی تحقیق که حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج آماری 

ها در دو بخش توصیفی و استنباطی های تحقیق به تجزیه و تحلیل آنآوری دادهپس از جمع. باشدمی

های جمعیت شناختی که فی دادهسطح تحلیل توصیفی شامل تجزیه و تحلیل توصی. صورت پذیرفت

دهندگان نتایج نشان می دهد که اکثریت پاسخ. باشدشامل سن،جنسیت، تحصیالت، سابقه کار می

از لحاظ تجربه . باشندسال می 11تا  91درصد پاسخ دهندگان دارای سنی بین  15. باشندمرد می

درصد( لیسانس  66اسخ دهندگان) سال تجربه دارند و تحصیالت غالب پ 41تا  2درصد آنها  91کاری 

در بخش دوم که به بررسی فرضیات پرداخته شد، نتایج حاکی از تاثیرگذاری سرمایه . باشدمی

اثر کاهنده انتقال تکنولوژی بر رابطه همچنین . اجتماعی بر انتقال تکنولوژی و عملکرد رقابتی است

 نیز تایید گردید. سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتی
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  1 فصل

 نتیجه گیری و پیشنهادات
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 مقدمه .5-1

این بخش در . یکی از آخرین اجزای پیکرةاصلی نوشته تحقیقی، بخش نتایج و پیشنهادها است معموالً

در فصل های گذشته به معرفی پژوهش، پیشینه آن، روش اجرا و تجزیه و . واقع عصاره پژوهش است

های ای از تحقیق انجام شده، با تحلیل دادهتحلیل آماری پرداختیم، در این فصل ضمن ارائه خالصه

گرفت و بدست آمده و در چارچوب فرضیات تحقیق، نتایج تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد

سرمایه اجتماعی و انتقال تکنولوژی که در نهایت به افزایش ستای بهبود وضعیت پیشنهاداتی در را

ارائه خواهد شد و در انتها پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی مطرح ، عملکرد رقابتی می انجامد

 گردد.می

 خالصه ای از پژوهش انجام شده: .5-2

 بررسی موضوع پرداخته است: فصل به 2این پژوهش با پیروی از یک چهارچوب منظم و در قالب 

 در فصل اول، به بیان مسأله تحقیق، اهداف، اهمیت، سؤاالت و فرضیات و قلمرو تحقیق پرداخته شد.

انتقال تکنولوژی و عملکرد ، در فصل دوم، به بررسی سابقه و ادبیات تحقیق در زمینه سرمایه اجتماعی

خلی و خارجی، آخرین دستاوردهای علمی و رقابتی پرداخته شد و با استفاده از متون و منابع دا

بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقیق باعث . نظریات صاحب نظران مختلف مورد بررسی قرار گرفت

 شود که بتوان برای پژوهش، یک چارچوب معقول و منطقی ارائه داد.می

قابل تعمیم نتایج زمانی قابل اعتماد، مطمئن و . در فصل سوم، به روش شناسی تحقیق اشاره شد

جامعه آماری این تحقیق کارشناسان صنایع لبنی . هستند که با روش مناسب به دست آمده باشند

در این صنایع حضور و به فعالیت مشغول  31خراسان رضوی می باشد که در شش ماه دوم سال 

ده شده از روش نمونه گیری خوشه ای استفا، با توجه به مشخص نبودن دقیق جامعه آماری. اندبوده

ای بر با در نظر گرفتن ابعاد موجود در مدل تحقیق و ضمن مشاوره با اساتید مختلف، پرسشنامه. است
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 ها، مورد بررسی و تجزیه واساس ادبیات طراحی و بین کارکنان توزیع گردید و پس از جمع آوری داده

 . لیل قرار گرفتندتح

پس از جمع آوری . باشدفرعی تحقیق می در فصل چهارم، که شامل نتایج بررسی فرضیات اصلی و

. داده های تحقیق به تجزیه و تحلیل آن ها در دو بخش توصیفی و آمار استنباطی پرداخته شده است

های جمعیت شناختی )سن،جنسیت، سطح تحلیل توصیفی شامل تجزیه و تحلیل توصیفی داده

، روش حداقل مربعات جزئیطی از در سطح تجزیه و تحلیل استنبا. باشدتحصیالت، سابقه کار( می

 فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

گیری مناسب دست یافت وهمچنین بندی، نتیجهشود در آن به یک جمعو فصل پنجم، که سعی می

 این فصل شامل موارد زیر است.. بتوان پیشنهاداتی را برای تحقیقات آتی بیان نمود

 بررسی و تحلیل نتایج تحقیق 

 های تحقیقپیشنهادات مبتنی بر یافته 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 

 های تحقیقمحدودیت  

 تحلیل نتایج تحقیق .5-3

در بخش اول به بررسی و تحلیل . بررسی و تحلیل نتایج در این تحقیق به دو بخش تقسیم می شود

پردازیم و میپردازیم و در بخش دوم به بررسی نتایج حاصل از فرضیات آمار توصیفی تحقیق می

 دهیم.پیشنهاداتی را مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه می

 تحلیل آمار توصیفی  .5-3-1

با توجه به نتایج بدست آمده اکثریت . پردازیمهای توصیفی میدر این قسمت به تحلیل داده

باشند، که با توجه به ماهیت فعالیت صنایع مذکور این موضوع قابل توجیه دهندگان مرد میپاسخ
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دهنده قرار دارند و این نشان 51-11دهندگان در بین سنین درصد پاسخ 71نزدیک به  .است

درصد  14. باشد و یک مزیت بسیار خوب برای صنایع مورد نظر استبودن صنایع مذکور میجوان

لیسانس هستند که نشان از یک سازمان دانشی دهندگان دارای سطح تحصیالت لیسانس و فوقپاسخ

با تغییرات و تحوالت سازمانی که بوسیله فناوری اطالعات  صنایع شناسانان گفت کارتودارد و می

سال دارند که با  41کاری زیر درصد از افراد پاسخگو به سواالت تجربه 16. آید، آشنا هستندبوجود می

 . باشدها کامال قابل درك میبودن آنتوجه به جوان

 بحث و بررسی فرضیات تحقیق .5-3-2

فرضیه فرعی را مطرح ساختیم، که در ادامه آنها را مورد  شش فرضیه اصلی و چهار در این پژوهش

 بررسی و تحلیل قرار می دهیم:

  مثبتسرمایه اجتماعی بر عملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  "عبارت است از  4فرضیه اصلی 

 ." و معناداری دارد

 چون. قابل توجهی بر عملکرد رقابتی دارد سرمایه اجتماعی تاثیرمی توان گفت  6-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر گرفتن، . باشدمی( 36/4( بیشتر از مقدار استاندارد )tضریب معناداری ) آماره 

توان گفت که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتی رابطه مثبت و مثبت بودن ضریب مسیر می

 16ی توان گفت که سرمایه اجتماعی، م R)2) ضریب تعیین و با توجه به مقدار مستقیمی وجود دارد

 . بنابراین این فرضیه اصلی پژوهش تایید شد. درصد تغییرات عملکرد رقابتی را پیش بینی می کند

در واقع سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی باشد، از یک مزیت رقابتی بهره مند خواهد شد که می 

همان گونه که از نتایج پژوهش مستفاد می شود سرمایه . رقیبان باشد تواند باعث پیشی گرفتن از سایر

اجتماعی می تواند به عنوان یکی از قابلیت ها و دارایی های سازمان به شمار آید و در افزایش عملکرد 

شاه اسماعیل توسط  4935نتایج این پژوهش با پژوهشی که در سال . رقابتی کمک بسیار نماید

( نیز سرمایه اجتماعی را به عنوان 5149تومینن و جوسیال ). گرفته مطابقت داردطهماسبی صورت 
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نتایج تحقیقات آن ها نشان می دهد که سرمایه ، یک منبع مزیت رقابتی پایدار معرفی می کنند

 اجتماعی به تعاونی های مصرف جهت دستیابی به مزیت رقابتی کمک می کند.

  و معناداری  مثبتعملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  سرمایه شناختی بر " 4-4فرضیه فرعی

 دارد.

 تاثیر گذار است چونبر عملکرد رقابتی  شناختیسرمایه  کهمی توان گفت  6-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر گرفتن، . باشد( می36/4( بیشتر از مقدار استاندارد )tضریب معناداری ) آماره 

و عملکرد رقابتی رابطه مثبت و  شناختیتوان گفت که بین سرمایه مثبت بودن ضریب مسیر می

 57، شناختیمی توان گفت که سرمایه  R)2)مستقیمی وجود دارد و با توجه به مقدار ضریب تعیین

. پژوهش تایید شد فرعیبنابراین این فرضیه . درصد تغییرات عملکرد رقابتی را پیش بینی می کند

در پژوهشی . سرمایه اجتماعی کمترین تاثیر را بر عملکرد رقابتی می گذاردقابل ذکر است این بعد از 

 بعد شناختی کمترین تاثیر را دارا بود.، ( نیز صورت گرفت4935که توسط اسماعیل شاه طهماسبی )

  و معناداری  مثبتعملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  سرمایه رابطه ای بر " 5-4فرضیه فرعی

 دارد.

 تاثیرگذار است چونبر عملکرد رقابتی  رابطه ایسرمایه می توان گفت که  6-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر گرفتن، . باشد( می36/4( بیشتر از مقدار استاندارد )tضریب معناداری ) آماره 

و عملکرد رقابتی رابطه مثبت و  رابطه ایتوان گفت که بین سرمایه مثبت بودن ضریب مسیر می

 11، رابطه ایمی توان گفت که سرمایه  R)2)مستقیمی وجود دارد و با توجه به مقدار ضریب تعیین

در . پژوهش تایید شد فرعیبنابراین این فرضیه . درصد تغییرات عملکرد رقابتی را پیش بینی می کند

هنجارهای همکاری و هویت مشترك در سازمان ، واقع اگر مدیران صنایع غذایی ترغیب کننده اعتماد

 باشند در واقع پایه ای قوی برای ایجاد مزیت رقابتی در شرکت بوجود آورده اند.

  و  مثبتعملکرد رقابتی صنایع غذایی تاثیر  سرمایه ساختاری بر " 9-4فرضیه فرعی

 معناداری دارد.
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ابل توجهی بر عملکرد رقابتی دارد تاثیر ق ساختاریسرمایه  می توان گفت که 6-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر گرفتن، . باشد( می36/4( بیشتر از مقدار استاندارد )tضریب معناداری )آماره چون 

و عملکرد رقابتی رابطه مثبت و  ساختاریتوان گفت که بین سرمایه مثبت بودن ضریب مسیر می

 27، ساختاریمی توان گفت که سرمایه  R)2)ب تعیینمستقیمی وجود دارد و با توجه به مقدار ضری

این . پژوهش تایید شد فرعیبنابراین این فرضیه . درصد تغییرات عملکرد رقابتی را پیش بینی می کند

اسماعیل شاه طهماسبی نیز در . بعد از سرمایه اجتماعی بیشترین تاثیر را بر عملکرد رقابتی دارد

داد سرمایه ساختاری را به عنوان مهم ترین و موثرترین بعد سرمایه انجام  4935تحقیقاتی که در سال 

 اجتماعی معرفی می کند.

دوستی ها و ارتباطات ، اگر مدیران این صنایع ترغیب کننده و تسهیل کننده شبکه روابط باشند

تراوش اطالعات و حمایت ، غیررسمی کارکنان با همکاران می تواند به واسطه تامین ارتباطات

ارتباطات اجتماعی رضایت مندانه . اعی گسترش یابد و موجبات مزیت رقابتی را فراهم می آورداجتم

از طریق گسترش شبکه روابط . بین کارکنان صنایع غذایی منجر به رشد شبکه روابط آنان خواهد شد

برای تجارب و اطالعات بین آن ها ردوبدل می شود و زمینه را ، دانش، عالوه بر مهارت های اجتماعی

خالقیت کارکنان مستعد خواهد کرد و کارکنان می توانند ارزش بیشتری ایجاد کرده و سازمان را 

 . جوالن گاه ارتباطات سازنده تبدیل نمایند

بالعکس چنانچه مدیران صنایع به این امر توجه نداشته باشند تاثیر مخربی بر ارتباطات به عنوان 

متجانس و یکنواخت ، بسته، شبکه روابط کارکنان کوچکشریان حیاتی سازمان دارد و در نتیجه 

خواهد شد و فرصت دستیابی به اطالعات یا کشف فرصت های تبادل دانش و اطالعات کمتر خواهد 

 بود.

  و معناداری  مثبتسرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی تاثیر  "است از عبارت 5فرضیه اصلی

 . "دارد
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 سرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی تاثیرگذار است چون گفت کهمی توان  7-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر گرفتن، مثبت . باشد( می36/4( بیشتر از مقدار استاندارد )tضریب معناداری )آماره 

رابطه مثبت و مستقیمی انتقال تکنولوژی توان گفت که بین سرمایه اجتماعی و بودن ضریب مسیر می

درصد  91می توان گفت که سرمایه اجتماعی،  R)2)توجه به مقدار ضریب تعیینوجود دارد و با 

 . بنابراین این فرضیه اصلی پژوهش تایید شد. را پیش بینی می کند انتقال تکنولوژیتغییرات 

ساختار سرمایه اجتماعی از سازمان ها و شبکه های افقی تشکیل شده که از فرایند تصمیم گیری 

این یافته ها . رهبران پاسخگو و روشهای کارجمعی و مسئولیت متقابل برخوردار است، جمعی و شفاف

نشان می دهد که ساختار سرمایه اجتماعی نقش مثبت و قابل توجهی در موفقیت انتقال تکنولوژی 

به تبع آن روابط رسمی و غیررسمی نیز در تضمین موفقیت انتقال تکنولوژی مهم . ایفا می کند

 هستند.

 و  مثبتسرمایه شناختی بر انتقال تکنولوژی تاثیر  "است از عبارت 4-5فرعی فرضیه

 . "معناداری دارد

انتقال تکنولوژی تاثیرگذار است چون  بر شناختیسرمایه  می توان گفت که 7-1با توجه به جدول 

گرفتن، همچنین با در نظر . باشد( می36/4( بیشتر از مقدار استاندارد )tضریب معناداری ) آماره 

و انتقال تکنولوژی رابطه مثبت و  شناختیتوان گفت که بین سرمایه مثبت بودن ضریب مسیر می

 55، شناختیمی توان گفت که سرمایه  R)2)مستقیمی وجود دارد و با توجه به مقدار ضریب تعیین

 . پژوهش تایید شد فرعیبنابراین این فرضیه . درصد تغییرات انتقال تکنولوژی را پیش بینی می کند

رفتار و هنجارهای اجتماعی اشاره ، نگرش، باورها، سرمایه ای است که به ارزش ها، سرمایه شناختی

 این سرمایه کمترین تاثیر را دارا می باشد.. دارد

  و  مثبتسرمایه رابطه ای بر انتقال تکنولوژی تاثیر  "است از عبارت 5-5فرضیه فرعی

 . "معناداری دارد
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انتقال تکنولوژی تاثیرگذار است چون  بر رابطه ایسرمایه  می توان گفت که 7-1به جدول  با توجه

همچنین با در نظر گرفتن، . باشد( می36/4( بیشتر از مقدار استاندارد )tضریب معناداری ) آماره 

و انتقال تکنولوژی رابطه مثبت و  رابطه ایتوان گفت که بین سرمایه مثبت بودن ضریب مسیر می

 53، رابطه ایمی توان گفت که سرمایه  R)2)مستقیمی وجود دارد و با توجه به مقدار ضریب تعیین

 . پژوهش تایید شد فرعیبنابراین این فرضیه . درصد تغییرات انتقال تکنولوژی را پیش بینی می کند

  و  مثبتسرمایه ساختاری بر انتقال تکنولوژی تاثیر  "است از عبارت 9-5فرضیه فرعی

 . "معناداری دارد

. انتقال تکنولوژی تاثیرگذار است بر ساختاری؛ یعنی سرمایه می توان گفت که 7-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر گرفتن، . باشد( می36/4( بیشتر از مقدار استاندارد )tضریب معناداری ) آماره چون 

و انتقال تکنولوژی رابطه مثبت و  ساختاریتوان گفت که بین سرمایه بودن ضریب مسیر میمثبت 

 91، ساختاریمی توان گفت که سرمایه  R)2)مستقیمی وجود دارد و با توجه به مقدار ضریب تعیین

 . پژوهش تایید شد فرعیبنابراین این فرضیه . درصد تغییرات انتقال تکنولوژی را پیش بینی می کند

 این سرمایه بیشترین تاثیر را دارد.

  و معناداری بر عملکرد رقابتی مثبتانتقال تکنولوژی تاثیر  "است از عبارت 9فرضیه اصلی 

 ."دارد

می توان گفت که انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی تاثیر مثبت و معناداری  1-1با توجه به جدول 

همچنین با در نظر . باشدمی( 36/4مقدار استاندارد ) ( بیشتر ازtضریب معناداری ) آماره  دارد.چون

و عملکرد رقابتی رابطه مثبت  انتقال تکنولوژیتوان گفت که بین گرفتن، مثبت بودن ضریب مسیر می

 96، انتقال تکنولوژیمی توان گفت که  R)2)و با توجه به مقدار ضریب تعیین و مستقیمی وجود دارد

 .بنابراین این فرضیه اصلی پژوهش تایید شد. درصد تغییرات عملکرد رقابتی را پیش بینی می کند

 . صورت گرفت مطابقت دارد مهدی شیشه گرنتایج این پژوهش با پژوهشی که توسط 
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یافته ها ، ( نیز به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی پرداختند4913مختارزاده و یزدانی )

حاکی از آن بود که انتقال تکنولوژی اثر مستقیمی بر عملکرد رقابتی شرکت های فعال در پروژه تولید 

 داشته است. 31خودرو تندر 

سازمان باید بهره برداری کامل و اثربخش از تکنولوژی انتقال ، بنابراین بمنظور افزایش عملکرد رقابتی

رفیت جذب خود را با تمرکز بر آموزش وفعالیتهای به این منظور مدیران باید ظ. یافته داشته باشد

تیمی از کارشناسان را ، هدفمند تحقیق و توسعه افزایش دهد.همچنین باید قبل از انتخاب تکنولوژی

جهت مطالعه و آشنایی با تکنولوژی موردنظر انتخاب نموده تا با ایجاد تعامل کارا و اثربخش نیازهای 

کننده تکنولوژی تشریح و کسب هدفمند تکنولوژی را تسهیل و تکنولوژیک شرکت را برای تامین 

از سوی دیگر آن ها باید فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه شرکت با هدف بومی سازی . تسریع نماید

و همچنین . تکنولوژی انتقال یافته و به منظور افزایش توانمندی های تکنولوژیک شرکت صورت پذیرد

تم های سازمانی خود پشتیبانی الزم از تکنولوژی در حال اکتساب را شرکت می تواند با توسعه سیس

در این خصوص ارزیابی مجدد ساختار سازمانی شرکت برای حصول اطمینان از وجود . فراهم نماید

ارتباطات الزم در میان واحدها جهت بکارگیری حداکثری و انتشار تکنولوژی در سازمان می تواند اثر 

 رقابتی را افزایش دهد.تکنولوژی بر عملکرد 

  بر رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتی  انتقال تکنولوژی "است از عبارت 1فرضیه اصلی

 "اثر کاهنده دارد

عدد  متغیر سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتی( ضریب مسیر بین 7-1) شکل 4از آنجائیکه در مدل

مقدار ضریب  متغیر میانجی انتقال تکنولوژی( با توجه به نقش 3-1شکل ) 5در مدل. باشدمی 619/1

توان گفت انتقال تکنولوژی )متغیر کاهش پیدا کرد، می 299/1مسیر بین این دو متغیر به مقدار 

بنابراین این فرضیه نیز تایید . میانجی( اثر کاهنده بر رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد رقابتی دارد

 گردید.
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می توان گفت که در حال ، 1ار توصیفی و استنباطی موجود در فصل بنابراین با توجه به جداول آم

انتقال تکنولوژی و ، خراسان رضوی به لحاظ سرمایه اجتماعی )شرکتهای لبنی( حاضر صنایع غذایی

 عملکرد رقابتی از وضعیت رضایت بخشی برخوردار است.

 پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق .5-4

انتقال  بهبود سرمایه اجتماعی و افزایشصنایع مورد نظر جهت  درهای پژوهش حاضر با توجه به یافته

 گردد:تکنولوژی پیرامون دستیابی به عملکرد رقابتی پیشنهادات زیر ارائه می

 : سرمایه اجتماعی افزایشالف ( پیشنهاداتی جهت 

، هنجارها، شبکه روابط، اعتمادبا توجه به همبستگی درونی متغیرهای سرمایه اجتماعی همچون -4

هر یک ، مدیر می تواند با ایجاد و تقویت جو سازمانی و فرهنگی مناسب. هویت و..، الزامات و انتظارات

 . از این ابعاد را گسترش دهد و میزان سرمایه اجتماعی را باال برد

روش های زاید و سلسله مراتب طوالنی و پیچیده را ، قوانین و مقررات دست و پاگیرمدیر باید -5

 حذف نمایند تا سطح دیوان ساالری زاید در سازمان کاهش یابد.

های تشویقی و انگیزشی برای تقویت تالش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق سیستم -9

 نسانی سازمانیادگیری و توسعه منابع ا، و نوآوریخالقیت 

تدارك ، تدارك اردو، وانایی های افراداستفاده از ت، توجه به عالئق کارکنان و بهبود روحیه آنان-1

 مراسم خاص همچون جشن هاو مهمانی ها و...

از بین بردن فرهنگ مقایسه، ، ترویج صداقت، ایجاد اعتماد و برچیدن بساز باندبازی ورابطه بازی -2 

 دالت و انصاف در سازمان و....برقراری ع، رفع تبعیض

 پاسخگویی به نیازهای اولیه کارکنان و...، تامین رفاه کارکنان، ایجاد انگیزه در کارکنان-6

 حمایت سازمانی و نداشتن دید ابزاری به کارکنان، شایسته ساالری-7
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ها در  مدیران به جای استفاده از رویه ها و خط مشی های دست وپاگیر به نهادینه کردن ارزش-1

این کار موجب می شود که کارکنان به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و ، شرکت بپردازند

 مهارت ها و تخصص هایشان را با هم در میان بگذارند.، اطالعات

 : ب( پیشنهاداتی جهت بهبود انتقال تکنولوژی

 توجه مدیریت به فعالیت های تحقیق و توسعه-4

ی برای اجرای مناسب تکنولوژی های ی کارکنان به منابع داخلی و خارجمدیر باید جهت دسترس-5

 اقدامات الزم را انجام دهد.، جدید

ایجاد دسترسی به متخصصان داخلی و خارجی مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی تکنولوژی های -9

 جدید یا تکنولوژی های موجود

( اکتفا ننموده و اکتساب توانمندی های مدیران تنها به جذب بعد فیزیکی تکنولوژی )سخت افزار-1

 تکنولوژیک را در کانون توجه خود قرار دهند.

ظرفیت جذب خود را ، صنایع به منظور بهره برداری کامل و اثربخش از تکنولوژی های انتقال یافته-2

 با تمرکز بر آموزش و فعالیتهای هدفمند تحقیق و توسعه افزایش دهد.

کارشناسان را جهت مطالعه و آشنایی با تکنولوژی موردنظر انتخاب نموده تا مدیریت باید تیمی از -6

با ایجاد تعامل کارا و اثربخش نیازهای تکنولوژیک شرکت را برای تامین کننده تکنولوژی تشریح و 

 کسب هدفمند تکنولوژی را تسهیل و تسریع نمایند.

از تکنولوژی در حال اکتساب را فراهم صنایع با توسعه سیستم های سازمانی خود پشتیبانی الزم -7

 نمایند.

راه اندازی سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی سبب ، ایجاد دوره های آموزشی مورد نیاز-1

 ارتقای دانش فنی نیروی انسانی شده و جذب دانش فنی به طور کامل انجام می گیرد.

زگاری بین عوامل و عناصر چهارگانه شایسته و جسور جهت سا، خالق، انتخاب مدیرانی کارآمد-3

 تکنولوژی 
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 پیشنهادات برای تحقیقات آینده .5-5

با توجه به تجربیات حاصل از این پژوهش، توصیه می گردد در تحقیقات آتی موارد زیر مورد توجه 

 صورت گیرد:

سرمایه اجتماعی درون ، جهت باال بردن روایی پژوهش به تفکیک، در بررسی سرمایه اجتماعی -

 و سرمایه اجتماعی برون گروهی مورد سنجش و بررسی قرار گیرد. گروهی

دراین پایان نامه تاثیر هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی بر انتقال تکنولوژی و عملکرد رقابتی  -

بررسی شده است.پژوهشگران آینده می توانند تاثیر سرمایه اجتماعی را بر هریک از مولفه 

 رقابتی مورد بررسی قرار دهندهای انتقال تکنولوژی و عملکرد 

  .به محققین توصیه می شود صنایعی انتخاب کنند که از بلوغ کافی برخوردار باشند -

 اجرای پژوهش مشابه در سایر صنایع -

با هدف شناسایی برترین شیوه های دستیابی به ، پیشنهاد می شود در مورد عملکرد رقابتی -

 رد.عملکرد رقابتی در صنایع لبنی پژوهش صورت گی

پژوهشگران می ، از آنجا که مدل های گوناگون پیرامون سرمایه اجتماعی ارائه گردیده است -

 توانند در پژوهش های خود از مدل های دیگر استفاده کنند.

 های تحقیقمحدودیت .5-6

در روند انجام پژوهش حاضر یک سری محدودیت هایی وجود داشت که در ادامه به توضیح برخی از 

 پردازیم:میاین محدودیت ها 

عدم همکاری برخی کارکنان در تکمیل پرسشنامه ها و تحویل و عودت پرسشنامه های  -

 پژوهش به محقق.

 عدم همکاری تعدادی از صنایع  -
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عالیق و ویژگی های ، نگرش ها، در اجرای این تحقیق عوامل و متغیرهایی همچون نیازها -

تاثیرگذار باشد که از اختیار محقق شخصیتی کارکنان وجود داشت که می تواند بر نظر آن ها 

 خارج بوده و کنترل نشده اند.

محدود کردن ابزار سنجش و جمع آوری اطالعات به پرسشنامه و استفاده نکردن از سایر  -

که می توانست بر بار علمی . مصاحبه و..، روش های جمع آوری اطالعات از جمله مشاهده

 زایش دهد.تحقیق بیفزاید و اعتبار یافته های آنرا اف

پیشرو نبودن در عرصه تکنولوژی خود یکی از محدودیت های این ، با توجه به قلمرو تحقیق -

 تحقیق است 

جامعه آماری به کارشناسان صنایع لبنی که می توانست در مورد تمام کارکنان  بودنمحدود  -

 انجام شود.

 خالصه فصل .5-7

های حاصل از آمار توصیفی و استنباطی  در این فصل نتایج حاصل از یافته های پژوهش اعم از یافته

باتوجه به نتایجی ، مرور گردید و در ادامه محدودیت هایی که پژوهشگر با آن مواجه بود و به دنبال آن

پیشنهادهایی برای مدیران صنایع مربوطه و سایر صنایع ، که محقق از کار تحقیقاتی خود بدست آورد

ن جهت انجام تحقیقات آتی در زمینه های مرتبط با مشابه و همچنین پیشنهادهایی برای محققا

 موضوع این پژوهش ارائه گردید.
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Abstract 

In this research, the impact of social capital in competitive performance of the food 

industry with role of technology transfer mediator has beed discussed, for this purpose, 

4 main hypotheses and 6 secondary hypothesis has been developed for it. In terms of 

goal, this research placed in the category of research applications and in terms of data 

collection, is survery type and descriptive. Among the componies, active in the food 

industry of Khorasa Razavi state, there are 25 componies are active in the dairy industry 

has been considered as a statical population.   

In this research, cluster sampling has been used, it means than 10 companies which 

announced cooperation, are selected as our samples. Method of data collection was 

using a questionnaire. The reliability of the collected data in this study was examined 

and verified by using Cronbach’s alpha method. To test the hypotheses, descriptive 

statistical and inferential statistics methods were used. Also in order to analyze the data 

and test hypotheses the method of partial least squares (PLS) has been used, which for 

this case, PLS3 Student Smart software was used. The results confirmed the research 

hypotheses. 

Key words: social capital, cognitive capital, relational capital, structural capital, transfer 

of technology, competitive performance. 
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