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Abstract
Knowledge enterprises are the symbols of business development and evolution that can
play a key role in resolving the problems of a country and eliminating reliance on foreign
countries. The present study aimed to propose a production enhancement model for
knowledge enterprises based on the concepts of social capital, and was conducted using a
mixed-methods (qualitative-quantitative) approach. In the qualitative phase, the participants
were 12 faculty members active in the entrepreneurship and owners of small and medium
knowledge enterprises who were selected using the snowball sampling method until
theoretical saturation was obtained. In the quantitative phase, 66 managers at small and
medium companies in Gilan Province, Iran, were selected as respondents using the
convenience sampling method. Semi-structured interviews were used to collect data in the
qualitative phase, while the data of the quantitative phase was collected by a researchermade questionnaire. MAXQDA11 was used to analyze the data in the qualitative phase,
while data analysis in the quantitative phase was performed using SPSS v.23 and Smart
PLS. The findings indicated that that the necessary actions for the production leap in
knowledge enterprises could be classified into business, policy and governance, and society
and citizen levels. In addition, social capital – as a platform and facilitator of the mentioned
actions – was found to have an impact on the production leap in knowledge enterprises in
structural, interactive, and functional dimensions.
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مقدمه
تحريم اقتصادي در سالهاي اخير عرصههاي مختلف اقتصادي را هدف قرار داده است و هر روز
بر گسترة نفوذ خود ميافزايد تا بيش از پيش اقتصاد را نابود سازد .در چند سال اخير و با شدت
يافتن تحريمهاي يکجانبه و غيرانساني غرب عليه جمهوري اسالمي ايران ،کسبوکارها درگير
مشکالت متعدد شدهاند ،از تأمين مواد اوليه تا توزيع و فروش محصوالت ،که بايد راهکارهاي
مؤثر براي برونرفت از اين مشکالت پيدا کرد (حسنوند و همکاران  .)128 :1397در حال حاضر
به دليل بيثباتي موجود در بازار ،قيمتگذاري مناسب و تبادل در عرصة صادرات مشکالت زيادي
را به همراه داشته که متأسفانه در اين شرايط کسبوکارهاي کوچک و متوسط بيشتر بر استفاده از
رويکردهاي سنتي تأکيد دارند؛ در حالي که با توجه به تأکيد بر استراتژيهاي نوين در زمينة توليد،
اتکاي صرف به روشهاي سنتي نميتواند جوابگوي رونق اقتصادي باشد.
در اين زمينه ،کسبوکارهاي کوچک و متوسط کارآفرين 1نقشي حياتي در نظام تصميمسازي و
تصميمگيري هر کشور ،بهويژه کشورهاي در حال توسعه ،دارند

( Wilkinson & Brouthers 2006:

 .)13به عبارت ديگر ،کارآفرينان ،با مهارتي که در تشخيص فرصتهاي محيطي و نقاط قوت دارند
و توانمندي در ايجاد حرکت با هدف توسعة اين فرصتها ،پيشگامان حقيقي تغيير در اقتصاد و
تحوالت اجتماعي محسوب ميشوند ( .)Atsede & Brychan 2018: 35بر اين اساس ،ايجاد
بنگاههاي کوچک و متوسط کارآفرين و حمايت از آنها يکي از اولويتهاي اساسي برنامههاي
توسعة اقتصادي جمهوري اسالمي ايران است.
به منظور توجه به توليد و محوريت توسعة کشور جمهوري اسالمي ايران ،سال  1399از سوي
رهبر معظم انقالب اسالمي سالِ «جهش توليد» نامگذاري شد .آيتاهلل خامنهاي در پيام نوروزي
خود با اشاره به موضوع رونق توليد اقدامات انجامشده در اين زمينه را کافي ندانست و خواستار
برنامهريزي و تالش حداکثري از سوي مسئوالن و مجموعههاي جوان براي بهبود و رشد
محسوس توليد داخلي شد .در ارديبهشت  ،1399ايشان به مناسبت هفتة کار و کارگر فرمود« :توليد
ميتواند يک اقتصاد ملّي قوي را در کشور تشکيل بدهد؛ يعني در ساخت يک اقتصاد قوي توليد
1. Entrepreneurial small and medium businesses
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نقش اول را دارد .يک تأثير حياتيِ غيرقابلانکاري را در ادارة کشور دارد .آن[طور] که من تصور
ميکنم ،به اعتقاد بنده ،مسئلة توليد فقط مسئلة اقتصاد هم نيست .البته توليد براي اقتصاد حياتي
است .توليد داخلي براي اقتصاد کشور و اقتصاد سالم حياتي است( ».بيانات رهبري به مناسبت
هفتة کار و کارگر .)1399
در دنياي پرتالطم نبايد کسبوکارها در حالت ايستا باشند ،بلکه بايد در مسير رو به رشد قرار
بگيرند .به دليل ماهيت پيچيده و پوياي محيط امروزي يافتن صنعتي که به صورت مستمر و دورهاي
وارد عرصة کارآفريني نشده باشد دشوار است ( .)Tamayo et al. 2010: 135با برداشت مفهومي از
نظريههاي مطرحشده در زمينة رشد و توسعه در اقتصاد ،در تحليل ترمينولوژي جهش کلي (جهش
اقتصادي) ،ميتوان جهش را يک تغيير کمّي پرشتاب و سريع در توليد ناخالص داخلي يا  GDPمعني يا
مزيت کشور در شاخصههاي توسعه و همچنين رشد پايدار
تفسير کرد که هدف غايي آن دستيابي به ّّ
و يکنواخت آن است .همچنين جهش توليد را ميتوان شتابدهي در تحقق هر چه بهتر رونق توليد با
بهرهگيري بهينه از امکانات و پتانسيلهاي محلي ،ملي ،منطقهاي ،و بينالمللي با مشارکت و هماهنگي
همة سازمانهاي انتفاعي و غيرانتفاعي و نهادها و اشخاص مرتبط جهت ايجاد رونق اقتصادي و
اجتماعي پايدار تعريف کرد تا سطحي که کشور را در مقام يک کشور قوي در زمينة توسعه مطرح
سازد (کميسيون حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل .)6 :1399 ،44
در اين زمينه ،عالوه بر جهش توليد از طريق سرمايهگذاري مجدد و ساير راهکارهاي مالي ،ابعاد
اجتماعي نيز ميتواند در احياي کسبوکار مؤثر باشد .تحقيق حاضر ابتدا بر پاية تالش براي يافتن
عوامل و اقدامات الزم جهت ظرفيتسازي ايجاد جهش در توليد صنايع کوچک و متوسط از ديد
دستاندرکاران آغاز شد؛ ليکن در همان مصاحبههاي اوليه شواهد وجود عاملي ديگر را به منزلة يک
عامل بسترساز در مسير جهش توليد نشان داد .مصاحبههاي اوليه نشان داد برخي از خبرگان بر آناند
که در حال حاضر بسياري از کسبوکارهاي کوچک و متوسط توليدي و خدماتي در حوزة
شرکتهاي دانشبنيان در حال فعاليتاند و بهظاهر کسب سود هم دارند .اما مانند سازمانهاي
بهبلوغرسيدهاي هستند که رشد و توسعة آنها شايد به صفر رسيده باشد .اين در حالي است که
دنياي کسبوکار سرعتي به مراتب باالتر از آنها دارد .اين مصاحبهشوندگان علت را فقدان انگيزة

 288

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،8شمارة  ،2تابستان 1400

جمعي و پيوند اجتماعي در سطح خرد در داخل مراکز توليدي و بنگاههاي کسبوکار و در سطح
کالن بين جامعة ايراني معرفي کردند .مصاحبهها نشان ميداد ،فارغ از کليشههاي عوامل مؤثر بر
توليد ،نبود يک پيوند اجتماعي درست بين افراد ،که ميتواند ناشي از پايين بودن سرماية اجتماعي در
يک جامعه باشد ،مانع فعال شدن ظرفيتهاي ايجادکنندة جهش در توليد ميشود.
سرماية اجتماعي منبعي راهبردي در سطح سازمان است که اعتماد شبکة اجتماعي را به درون
سازمان انتقال ميدهد و از اين رهگذر سبب تحقق اهداف سازمان و خلق مزيت رقابتي ميشود .با
نگاهي به وضع کنوني شرکتهاي توليدي و خدماتي در کشور بهوضوح ميتوان فهميد که
نگرشهاي سنتي و کالسيک در مديريت توسعه امروزه نميتواند مانند دارويي انرژيزا موجب
تحرک بيشتر و جهش شرکتها در زمينة توليد کاال و خدمات شود .نگرشهايي که بر سرماية
اقتصادي و فيزيکي و حتي انساني تأکيد ميکند نسخة قابل قبولي براي بهبود وضعيت اقتصادي و
توليدي در کشور نيست .آنچه امروز به آن نياز داريم سرماية اجتماعي است که ميتواند مانند يک
کاتاليزور فرايند استفادة بهينه از ساير ابعاد سرمايه را تسهيل سازد .در جامعهاي که فاقد سرماية
اجتماعي کافي است ساير سرمايهها ابتر ميمانند و تلف ميشوند (مبشري .)136 :1388
اهميت سرماية اجتماعي به اين دليل است که با تأمين نوعي کنش فعال براي افراد و گروهها و
سازمانهايي که به اندازة کافي از آن برخوردارند مفيد و سودمند است .سرماية اجتماعي مفهومي
زيربنايي در ايجاد نوآوري و خالقيت و پوياييهاي سازماني به شمار ميآيد .زيرا از يک سو فرايند
نوآوري ،خالقيت ،يادگيري تيمي ،و مانند اينها را تحت تأثير قرار ميدهد و از سوي ديگر تحقق
آنها را تسهيل ميکند .سرماية اجتماعي با ايجاد اعتماد ،هنجارهاي مشترک ،تعاون و همکاري
متقابل ،انسجام و همبستگي جمعي ،همدلي مشترک ،و هويت جمعي زمينهساز حرکتي سريع به
سمت ايجاد خالقيت و نوآوري است (مؤذن جمشيدي و حقپرست کنارسري  .)50 :1394جهش
در توليد ،مسئوليتپذيري ميطلبد و با بياعتنايي اجتماعي منافات دارد .سرماية اجتماعي
بياعتنايي اجتماعي را ،که ذيل ساية بيتوجهي به نيازهاي فردي و گروهي آحاد جامعه شکل
ميگيرد و تبعاتي جز کاهش مشارکتهاي اجتماعي ،و فروپاشي همبستگي ملي در پي ندارد ،از
بين ميبرد و روحية تالش و مشارکت را به جهت رشد مهيا ميسازد .خودکفايي و توسعة صنايع،
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که بيشک نيازمند انسجام اجتماعي است ،با افزايش سرماية اجتماعي و رفع بياعتنايي توسعه
مييابد .از آنجا که گزارة اصلي سرماية اجتماعي سازماني اين است که شبکههاي اجتماعي
(ارتباطات شخصي) ،که در طول زمان توسعه مييابد ،مبنايي براي اعتماد و همکاري ايجاد ميکند
و شامل منابع ارزشمند بالفعل و بالقوه است که به هدايت روابط اجتماعي کمک ميکند و عملکرد
سازمانها را بهبود ميبخشد و سبب خلق مزيت رقابتي ميشود ،ميتوان انتظار داشت که بهبود و
افزايش سرماية اجتماعي زمينة الزم را به جهت عملکرد قابل توجهتر سازمانها مهيا کند و نهايتاً
به ايجاد جهش در توليد خدمات و کاال منجر شود.
با توجه به اينکه شرکتهاي دانشبنيان کوچک و متوسط ماهيت کارآفريني دارند و کارآفريني
فرايندي است که در شبکهاي از روابط اجتماعي واقع ميشود و ايـن روابـط ميتواند رابطة کارآفرين
را با منابع فرصتها محدود يا تسهيل کند ،توجه به سرماية اجتماعي در درون و بيرون از کسبوکار
ميتواند بر عملکرد اين گونه کسبوکارها و افزايش بيشتر شتاب توسعه تاثير داشته باشد .در جامعة
ايـران امـروز موانـع کارآفرينان ،صرفنظر از عوامل سياسي و اقتصادي و حقوقي و مديريتي ،داليل
اجتماعيـ فرهنگي ،از جمله ناديده گرفتن روابط و پيوندهاي اجتماعي ،نيز هست .بنابراين ،تدوين
الگويي که عالوه بر شناسايي اقدامات الزم در ايجاد پتانسيل شرکتهاي دانشبنيان کوچک و
متوسط ،به جهت به وجود آمدن يک نوع جهش همسو با توليد و توسعه ،ابعاد سرماية اجتماعي را به
منزلة بستري جهت بالفعل شدن اين ظرفيتها مشخص کند ،ميتواند در رونق مجدد و افزايش
شتاب توسعة اين کسبوکارها کمکي بسزا کند .بر مبناي آنچه آمد ،محققان در پژوهش حاضر
درصدد آن بودند که الگوي جهش توليد کسبوکارهاي دانشبنيان کوچک و متوسط را در بستر
سرماية اجتماعي طراحي کنند و به دنبال يافتن پاسخ اين پرسشها بودند:
ـ اقداماتي که در ايجاد جهش توليد شرکتهاي دانشبنيان دخيلاند چه هستند؟
ـ چه ابعاد و شاخصههايي از سرماية اجتماعي بستر الزم را براي ايجاد جهش توليد
کسبوکارهاي دانشبنيان تعيين ميکنند؟
پیشینة نظری
در اين بخش به مرور پيشينة موضوع پژوهش پرداخته ميشود.
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جهش تولید

نظر به اهميت رشد اقتصادي و صنعت ،رهبر فرزانة ايران سال  1398را سال جهش توليد اعالم
فرمود .شاکلة اصلي رونق و رشد اقتصادي کشور ميتواند رشد توليد باشد و تأکيد ايشان بر اين
موضوع در شرايط حساس اقتصادي کشور از اهميت يک حرکت ملي همهجانبه در اين زمينه
حکايت دارد .اساساً توليد اقتصادي ،مستقيم و غيرمستقيم ،بر حوزة سياسي ،حوزة فرهنگي ،حوزة
اجتماعي ،و حوزة روانشناسي اجتماعي و جمعي با هدف رشد و پيشرفت و ايجاد عزّتنفس و
اعتمادبهنفس ملي اثر ميگذارد (پيغامي .)1 :1399
واژهنامههايي مانند فرهنگ وبستر 1واژة جهش را «جستن و پريدن» معنا کرده و معادل «»Leap
و « »Jumpانگليسي و « »Mutationفرانسوي دانستهاند که در علم اقتصاد به تغيير ناگهاني و قابل
توجه در خلق ثروت و درآمد اشاره ميکند ( .)Walter 2008واژة «جهش» را برخي محققان در
عناوين مقاالت منتشرشده در موضوعات مربوط به اقتصاد و کسبوکار به کار بردهاند .برگس
( ،)23 :1994سالها قبل ،واژة جهش را در مقالة خود به کار برد و ضمن اشاره به تهديد رقباي
تجاري خارج از مرز اياالت متحدة امريکا جهش به سمت چابکي را چارة کار شرکتهاي
امريکايي جهت مقاومت و دوام در برابر تهديد رقبايي همچون شرکتهاي ژاپني معرفي کرد.
جهش توليد را ميتوان نوعي تغيير در وضعيت اقتصادي کشور تلقي کرد که آثار محسوسي در
اقتصاد ملي به وجود ميآورد و با تأمين عدالت اجتماعي ميتواند رشد پايدار اقتصادي را فراهم
سازد .هدف اصلي جهش در توليد رفع گرههاي مهم اقتصادي کشور ،تقويت سرمايه و بنية
اقتصادي اصلي ،تقويت توليدات مرتبط با بهبود زندگي مردم ،بازمهندسي نظام ديوانساالري،
اصالح ساختار مديريتي کشور ،و بهينهسازي مصرف در جامعه از طريق ترويج فرهنگ اقتصاد
اسالمي است (عالمي  .)1 :1399بر اساس «نظرية جهش» ،يک تازهوارد در هيچ زمان و مکاني
نميتواند در عرصة اقتصادي جهش داشته باشد ،مگر اينکه راه خودش را ،که راهي متفاوت از
پيشروهاست ،به وجود بياورد ( .)Lee 2019در واقع ،تازهواردها اگر همان مسيري را بروند که
پيشروها طي کردهاند و پا جاي پاي آنها بگذارند ،هرگز امکان سبقت از آنها را نخواهند داشت.
1. Webster
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در نهايت ،آنها راه خودشان را خواهند ساخت .اما در اين مسير استفاده از تجارب پيشروها حائز
اهميت است .همچنين ،جهش موفق نهتنها به ظرفيتسازي نياز دارد ،بلکه بايد جهش اختصاصي
هوشمند در بخشها و فناوريها به وجود آيد ( .)Lee 2019متناسب با آن الزم است زمينة
اجتماعي مناسبي که مانند يک بافت پيوندي ظرفيتهاي اقتصادي ،سياسي ،و فرهنگي را در هم
ميآويزد در جامعه وجود داشته

باشد.

سرمایة اجتماعی و نقش آن در رشد و جهش اقتصادی و تولید

لينا 1و ون بورن ( )1999سرماية اجتماعي سازماني را روابط اجتماعي تعريف کردند که درون يک
سازمان و در سطح افراد و در قالب اعتماد مشترک و جهتگيري جمعي به سمت هدف شکل
ميگيرد .سرماية اجتماعي سازماني منبعي ناشي از ويژگيهاي روابط اجتماعي درون سازمان است
و از طريق جهتگيري اهداف جمعي و اعتماد مشترک سطوح اعضا شناخته ميشود که با تسهيل
عمل جمعي موفقيتآميز ارزش ايجاد ميکند (يزدانشناس .)1399
با ورود سرماية اجتماعي در مباحث اقتصادي ،اين سرمايه به اشکال مختلف مورد توجه
محققان و نظريهپردازان قرار گرفت (علمي و قرباني  .)74 :1395از محققاني که وجود سرماية
اجتماعي را در رشد و توسعة اقتصادي مؤثر دانستند ميتوان به پاتنام )1995( 2اشاره کرد .وي بر
اين باور بود که از ديدگاه کالن سرماية اجتماعي به منزلة محصول جانبي حاصل ساير فعاليتهاي
اجتماعي ،بر پاية پيوندها و اعتمادها و هنجارها ،ميتواند ،با افزايش شتاب ،مقدمات اوج شکوفايي
اقتصادي و توسعه را ،که به لحاظ معنايي با جهش اقتصادي قابل تطابق است ،فراهم آورد
(.)Gelderblom 2018
علمي و قرباني ( )1396اذعان داشتهاند با ظهور مکتب «نهادگرايان جديد» به نقش نهادها و
بهخصوص سرماية اجتماعي در رشد و عملکرد اقتصادي توجه بيشتري شده است .لزوم توجه به
سرماية اجتماعي در اقتصاد از آنجا آشکار ميشود که ديده شده مشکل بسياري از کشورهاي در
حال توسعه فقدان سرمايههاي اقتصادي (فيزيکي) و انساني نيست ،بلکه فقدان سرماية اجتماعي

1. Leana
2. Putnam
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است که سبب ميشود ساير سرمايهها اثربخشي کامل خود را از دست بدهند .امروزه سرماية
اجتماعي براي دستيابي به رشد اقتصادي باال و توسعه يک اصل محوري محسوب ميشود و
بدون آن پيمودن راههاي توسعه و رشد اقتصادي دشوار است.
در حال حاضر بسياري از شرايط ،از جمله انواع سرمايه در شکل سنتي آن ،براي ادامة روند
توليد در کشور فراهم است .اما شايد آنچه ميتواند روند اقتصادي و رشد را در صنايع کشور با
جهش همراه سازد ايثار ،مساعدت ،همدردي ،ارتباط ،دوستي ،و وفاق است که همگي از
شاخصههاي سرماية اجتماعي هستند و ذيل تعريف آن ميگنجند .بورديو )1972( 1نظرية خود را
تحت عنوان «تئوري عمل» ارائه داد که در آن سرماية اجتماعي را عنصري حياتي در ايجاد
گروههاي سودآور معرفي کرده است.
سرماية اجتماعي با ايجاد اعتماد ،هنجارهاي مشترک ،تعاون و همکاري متقابل ،انسجام و همبستگي
جمعي ،همدلي مشترک ،و هويت جمعي زمينهساز حرکتي سريع به سمت ايجاد خالقيت و نوآوري
است (مؤذن جمشيدي و حقپرست کنارسري  .)52 :1394تحقيقات زيادي وجود دارد که نشان ميدهد
خالقيت و نوآوري الزمة رشد و شکوفايي است و روابط زنجيرهوار به نقش سرماية اجتماعي در ايجاد
جهش رو به جلو اشاره ميکند .شرکتهاي صنعتي و توليدي با انواع مختلف سرماية اجتماعي ،از جمله
سرماية اجتماعي حاصل از تعامالت با ساير شرکتهاي تجاري و سرماية اجتماعي حاصل از تعامالت با
مشتريان و سرماية اجتماعي حاصل از تماس با بازيگران خارجي ،از جمله سياستگذاران و حاکميت،
سروکار دارند .سرماية اجتماعي شرکتها ميتواند با بهبود عواملي همچون روابط و احساس مسئوليت
در برابر ديگران موجبات رشد شرکتها را فراهم سازد (.)Habersetzer et al. 2019
کسبوکارهاي کوچک و متوسط و شرکتهاي دانشبنيان نشان دادهاند که از پتانسيل خوبي
براي فعاليت در مسير توسعة کشور برخوردارند .شاخص جهاني نوآوري عملکرد خوبي براي
ايران در اين زمينه نشان داده است .ايران ،که از سال  2011ميالدي به جمع کشورهاي اين
رتبهبندي پيوسته است ،در سالهاي گذشته توانسته بين  129کشور رتبههاي  )2013( 113و 120
( )2014و  )2015( 106و  )2016( 78را به دست آورد .اين روند صعودي در دو سال اخير نيز
1. Bourdieu
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حفظ شده و درحاليکه ايران در آخرين گزارش در جايگاه  75قرار گرفته بود ،با جهش بلند خود،
توانست در ردة  65جهاني و  2آسياي مرکزي و جنوبي قرار گيرد (کميسيون حمايت از توليد ملي
و نظارت بر اجراي اصل .)8 :1399 ،44
ردپاي وجود سرماية اجتماعي را در ايجاد جهش در برخي وقايع تاريخي نيز ميتوان ديد .در سال
ّ
 ،1945پس از پايان جنگ جهاني دوم ،به وجود آمدن نوعي پيوند اجتماعي حاصل از بحران جنگ ،که
بر پاية همدلي قرار داشت ،تغييرات شگرفي در رشد اقتصادي بسياري از کشورهاي درگير جنگ به
وجود آورد .در آلمان غربي شکستخورده ،که پس از جنگ به سرزميني سوخته مبدل شده بود،
وضعيت اقتصادي نابسامان کل سرزمين و مردم آلمان را تحت تأثير قرار داده بود .در اين شرايط،
يکدست شدن مردم به لحاظ اقتصادي و ايجاد همدلي ناشي از بحران پس از جنگ و کاهش فاصلة
طبقات اجتماعي باعث افزايش شاخصههاي سرماية اجتماعي شد .در حقيقت ،اين سرماية اجتماعي
بهوجودآمده بين اعضاي جامعة آلمان غربي بود که در ساية آن تصميمات اقتصادي ،چون حمايت از
سرمايهگذاري و رفرم پولي ،تغييراتي ناگهاني ايجاد کرد که در آن شرايط ميتوان آن را جهش دانست
( .)Henderson 2008نمونة ديگر در اين خصوص در کشور لهستان اتفاق افتاد .در دهة  1990لهستان
تغيير چشمگيري در اقتصاد و توسعه تجربه کرد .بخش مهمي از رشد و توسعة پلکاني يا به عبارت
ديگر جهش اقتصادي اين کشور در حوزة فعاليت شرکتهاي کوچک خانوادگي و شرکتهاي متوسط
بود که به سازههاي شکلدهندة اقتصاد اين کشور تبديل شدند .تحقيقات نشان داده آنچه باعث تحريک
اين شرکتها شده لزوماً سرمايههاي فيزيکي و حتي مالي نبوده ،بلکه سرمايههاي مداوم اجتماعي بوده
که به مثابة موتور اين توسعه عمل کرده است (.)Marjański et al. 2019
عوامل بسيار مهمي ميتواند بر توسعه و رشد اقتصادي يک کشور اثر بگذارد .اما تجربيات
حاصل از برخي مطالعات نشان ميدهد اين عوامل زماني ميتوانند باعث رشد و توسعة اقتصاد شوند
که کشور در سطح کالن در توسعة آنچه سرماية اجتماعي خوانده ميشود موفق بوده باشد
( .)Subramony et al. 2018سرماية اجتماعي نهتنها به طور مستقيم عامل مؤثري در رشد عملکرد
شرکتهاست ،بلکه ميتواند در اثرگذاري ساير متغيرها بر پيامدهاي مثبتي همچون عملکرد سازمانها
و رشد اقتصادي و رشد فروش نقش ميانجي ايفا کند .به عبارت ديگر برخي عوامل همچون
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شيوههاي رهبري در کنار تواناييهاي آنها در سازمانها از طريق توسعه و بهبود سرماية اجتماعي
ميتوانند موجب رشد و بهبود توليد و فروش و عملکرد شوند ( .)Subramony et al. 2018برخي
مطالعات نيز نشاندهندة تأثير سرماية اجتماعي به منزلة يک متغير تعديلگر مثبت در رابطة بين
متغيرهاي تأثيرگذار بر پيامدهاي مثبت در سازمانها ،جوامع ،اقتصاد ،و صنعت است .متغير سرماية
اجتماعي به وسيلة تعامل با متغيرهاي اثرگذارـ همچون سرماية انساني ،رهبري ،مديريت دانش،
فعاليتهاي منابع انساني ،و ...ـ شدت تأثير اين متغيرها را بر متغيرهاي مطلوب بيشتر ميکند .به
عبارت ديگر عوامل بهوجودآورندة پيامدهاي مطلوب در جوامع سازماني و غيرسازماني ،زماني که
جامعة اشارهشده از سطح سرماية اجتماعي باالتري برخوردار است ،نتايج مطلوب بيشتري را به
وجود خواهند آورد (.)Lin & Hung 2005; Zheng et al. 2017; Singh et al. 2021
پیشینة تجربی
هابرتسزر 1و همکارانش ( )2019با شش بررسي موردي و دريافت اطالعات حاصل از پرسشنامه
از  441پاسخدهنده در جامعهاي متشکل از  978شرکت در کشور سوئيس نتيجه گرفتند که سرماية
اجتماعي ميتواند بر رشد اشتغال و رشد شرکتها تأثيرگذار باشد .تحقيقات آنها نشاندهندة
تأثيرات قابل توجه شبکهها و تعامالت بر رشد و توسعة شرکتها بود که در اين زمينه ايجاد
شبکهها با ساير ذينفعان و نيز سياستگذاران ميتواند به رشد سريع شرکتها و صنايع بينجامد.
در طول سالهاي  2014تا  2016مطالعهاي در خصوص نقش سرماية اجتماعي به مثابة موتور
محرکة رشد شرکتهاي کوچک و متوسط در کشور لهستان بين  1280شرکت کوچک و متوسط
انجام گرفت که نتايج آن در سال  2019منتشر شد .محققان اين تحقيق در جستوجوي يافتن پاسخ
براي سؤاالتي همچون ويژگي سرماية اجتماعي در مشاغل شرکتهاي خانوادگي و نيز نقش سرماية
اجتماعي در توسعة منابع انساني بودند .نتايج نشان داد سطح باالي سرماية اجتماعي در شرکتهاي
مورد بررسي تأثير بسزايي بر توسعه و گسترش آنها دارد .مارجنسکي 2و همکارانش ( )2019نشان
دادند در شرکتهايي که از سطح باالي سرماية اجتماعي برخوردارند گفتوگوي بين کارمندان،
1. Habersetzer
2. Marjański
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روابط خوب با مشتري ،استقبال مالکان براي برقراري روابط با مخاطبان جديد ،و توانايي
جستوجوي راهحل براي موقعيتهاي مشکلساز با استفاده از پيوندهاي اجتماعي بدون فدا کردن
اهداف قبلي تأثير قابل توجهي بر رشد توليد و بهبود وضعيت اقتصادي اين شرکتها دارد.
در سال  2018سابراماني 1و همکارانش مطالعهاي را بين  223نمونه شرکت در کشور هند ،که
اقتصاد در حال رشد داشتند ،انجام دادند .آنها قصد داشتند به تبيين نقش ميانجي سرماية اجتماعي
در رابطة فعاليتهاي توسعهاي رهبران سازمانها و عملکرد آنها بپردازند .آنها نتيجه گرفتند که
در تأثيرگذاري سبکهاي توسعهاي رهبران بر عوامل مثبت عملکردي سازمان ،همچون رشد
فروش ،سرماية اجتماعي موجود ميان کارکنان و داخل سازمانها به مثابة يک ميانجي ميتواند تأثير
عوامل مختلف ،همچون شيوههاي توسعه ،را بر رشد عملکرد ميسر سازد.
ژنگ 2و همکارانش ( )2017در کشور چين در مطالعهاي بين  288نفر از مديران شرکتهاي
عمراني نشان دادند عواملي چون سبک رهبري انتقالي و مبادلهاي و نيز وجود مديريت دانش در
شرکتهايي که سطح سرماية اجتماعي باالتري دارند بيشتر از شرکتهاي داراي سرماية اجتماعي
پايينتر به عملکرد نوآورانه منجر ميشود.
در کشور اندونزي پژوهشي به جهت بررسي نقش قابليتهاي نوآورانه بر بهبود عملکرد
شرکتهاي کوچک و متوسط انجام شد 352 .شرکت کوچک و متوسط به عنوان نمونة مطالعاتي
در اين تحقيق شرکت داده شدند .نتايج نشان داد سرماية اجتماعي ،به منزلة يک متغير تعديلگر،
مانند يک بستر محکم عمل ميکند و شرايط اثرگذاري قابليتهاي نوآورانه بر عملکرد شرکتها را
بهبود ميبخشد .در اين تحقيق سرماية اجتماعي نقش تسهيلکننده در بهبود عملکرد شرکتها بر
اثر عملکرد نوآورانه ايفا ميکند (.)Purwati 2021
علمي و قرباني ( 71 :1396ـ  ،)82با استفاده از روش دادههاي تابلويي ،براي دورة زماني
 1996تا  ،2012به بررسي اثر سرماية اجتماعي بر رشد اقتصادي در کشورهاي خاورميانه و شمال
افريقا پرداختند .نتايج تحقيق آنها نشان داد سرماية اجتماعي اثر مثبت و معناداري بر رشد
اقتصادي ميگذارد.
1. Subramony
2. Zheng
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حيدري و همکارانش ( 5 :1396ـ  )27در پژوهش خود به شناسايي عوامل حمايتکنندة توليد
داخلي ،که در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي از منظر مقام معظم رهبري مؤثر است ،پرداختند.
آنان با استفاده از روش دادهبنيان و کدگذاري بيانات مقام معظم رهبري ،ضمن شناسايي مفاهيم و
مقولهها و ابعاد توليد داخلي از نگاه مقام معظم رهبري ،به ارائة مدل مفهومي در اين حوزه
پرداختند .در نهايت چهار بعد نقش مردمي ،بنگاههاي اقتصادي ،دستگاههاي اجرايي ،دستگاههاي
نظارتي به منزلة عوامل اصلي در حمايت از توليد داخلي جهت تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي
از منظر مقام معظم رهبري شناسايي شدند.
رحماني و همکارانش ( 1 :1388ـ  )30به بررسي تأثير سرماية اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران
پرداختند .آنها در يک مطالعه و با استفاده از دادههاي اسنادي و تاريخي نحوة اثرگذاري سرماية
اجتماعي بر رشد اقتصادي را بررسي کردند .در اين مطالعه تأثير سرماية اجتماعي بر رشد اقتصادي
 28استان کشور طي دورة  1379تا  1382بررسي شد و نتايج تجربي نشان داد سرماية اجتماعي
داراي تأثير مثبت و معنادار بر رشد اقتصادي است و با ثابت بودن ساير شرايط يک واحد شاخص
سرماية اجتماعي رشد اقتصادي  0/18درصد خواهد داشت.
روش و ابزار تحقیق
تحقيق حاضر يک تحقيق آميخته است که با استفاده از الگوي زنجيرهوار کيفيـ کمّي ابتدا با
رويکرد کيفي آغاز شد و در مرحلة بعد با رويکرد کمّي خاتمه يافت .ابزار مورد استفاده در مرحلة
کيفي مصاحبههاي باز و نيمهساختاريافته بود .شرکتکنندگان در مرحلة کيفي متشکل از تعدادي از
اعضاي هيئتعلمي بودند که سابقة ايجاد و فعاليت و مديريت در حوزة کارآفريني و ايجاد
شرکتهاي فناور و دانشبنيان فعال داشتند .در انتخاب مصاحبهشوندگان از رويکرد گلولة برفي
استفاده شد و تعداد افراد درنظرگرفتهشده در اين بخش بر اساس قاعدة اشباع نظري مشخص شد؛
بدين ترتيب که پس از مصاحبه با نفر  8محققان با تکرار دادهها و اطالعات مواجه شدند و دادة
جديدي حين مصاحبه استخراج نشد .ليکن ،به جهت اطمينان و دستيابي به سطح اعتماد بيشتر،
مصاحبهها تا نفر  20ادامه پيدا کرد .مدت زمان هر مصاحبه از  25دقيقه تا  45دقيقه به طول
انجاميد .در اين پژوهش ،براي تجزيهوتحليل دادههاي حاصل از مصاحبهها از تکنيک تحليل محتوا
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استفاده شد .در مرحلة کيفي به جهت بررسي روايي و تعيين اعتبار در مرحلة مکتوب کردن دادهها
و استخراج کدها متن مصاحبهها توسط هر يک از محققان به طور مستقل و جداگانه بررسي و
کدگذاري شد و سپس نتايج با يکديگر مقايسه شد تا از صحت استخراج کدها و مقولهها اطمينان
حاصل شود .همچنين مقولهها و نتايج تحليل مصاحبهها بار ديگر به شرکتکنندگان در تحقيق
نشان داده شد تا از ميزان انطباق نتايج با نظر مصاحبهشوندگان اطمينان حاصل شود .در ادامه ،به
منظور انجام تحليل عاملي تائيدي و سنجش مناسب بودن ابعاد ،مؤلفهها و شاخصه هاي
بهدستآمدة محور سرماية اجتماعي ،پرسشنامة سرماية اجتماعي همسو با جهش توليد در
کسبوکار ،مشتمل بر  58گويه و با استفاده از طيف ليکرت  5گزينهاي ( =1کامالً مخالفم تا =5
کامالً موافقم) ،طراحي شد .پرسشنامههاي طراحيشده ،پس از تأييد روايي محتوا و صوري
پرسشنامه از سوي خبرگان ،بين نمونهها توزيع شد .با توجه به اينکه در مرحلة کمّي سطح تحليل
در اين پژوهش سازماني بود  66بنگاه کسبوکار کوچک و متوسط توليدي در استان گيالن به
عنوان نمونه انتخاب شدند .پرسشنامهها در هر يک از اين شرکتها به مدير شرکت و معاون يا
معاونان وي داده شد و پس از دريافت پرسشنامههاي پاسخدادهشده ،با توجه به سازماني بودن
سطح تحليل در هر شرکت ،براي هر سؤال به طور جداگانه ميانگين پاسخ مدير و معاونان محاسبه
شد و سپس ،به جهت اعتبارسنجي و تحليل عاملي تأييدي ،نتيجه وارد نرمافزار شد .به جهت
تحليل عاملي تأييدي ،با توجه به سطح تحليل سازماني و حجم کم نمونه ،از نرمافزار

Smart-PLS

استفاده شد .کارايي اين نرمافزار در آزمونهاي با حجم کم و شرايط توزيع دادههاي غيرنرمال بارها
تأييد شده است (.)Khani & Moazen Jamshidi 2013: 39
یافتهها
در اين بخش به ارائة نتايج کيفي و کمّي تحقيق پرداخته ميشود.
مرحلة کیفی :تحلیل مصاحبه و استخراج شاخصها

به منظور دستهبندي و کدگذاري ،پس از تهية مستندات حاصلشده از طريق مصاحبه ،با استفاده از
نرمافزار کيفي  ،MAXQDAکار دستهبندي و کدگذاري باز آغاز شد .گفتني است مصاحبهها در
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قالب  116کد اوليه سازماندهي شدند .اين کدهاي اوليه در مراحل بعدي بررسي و تحليل و
دستهبندي شدند که در ادامه شرح داده ميشود.
رویة کدگذاری عملیاتی

با بررسي و تحليل  116کد اوليه از مصاحبههاي انجامشده ،به کمک نرمافزار کيفي ،MAXQDA
اقدام به کدگذاري محوري شد که بر اساس تشخيص ميزان مشابهت و قرابت معنايي  2محور
اصلي مشتمل بر اقدامات و بستر سرماية اجتماعي 6 ،بعد مشتمل بر  3بعد ظرفيتسازي در سطح
بنگاه و کسبوکار و اقدامات تسهيلکننده در سطح مردم و جامعه و اقدامات تسهيلکنندة سياستيـ
حاکميتي حول محور اقدامات ،و  3بعد ساختاري و تعاملي و کارکردي حول محور بستر سرماية
اجتماعي طبقهبندي شدند 6 .مقولة مرتبة دوم مجموعاً  25مقولة فرعي مرتبة اول را در خود جاي
داده است .همة شاخصهها و مقولهها حول دو محور اصلي اقدامات و بستر سرماية اجتماعي در
جدول  1تا  4آمده است.
در جدول  1شاخصهها و مقولههاي مربوط به اقدامات در سطح بنگاه کسبوکار نشان داده
شده است .بعد ،اقدامات در سطح بنگاه به منظور ظرفيتسازي براي جهش توليد در پنج مقولة
اقدامات کيفي در حوزة بازاريابي ،اقدامات کمّي در حوزة بازاريابي ،اقدامات منابع انساني،
شايستگي مديران ،و مسئلة محوري تقسيم شد .منظور از اقدامات کيفي در حوزة بازاريابي اقداماتي
است که از منظر کيفي ميتواند فعاليتهاي بازاريابي و جايگاه محصول را بهبود بخشد .اقدامات
کمّي در حوزة بازاريابي به آن دسته از اقدامات اشاره ميکند که عرضه و فروش بيشتر محصوالت
را در پي دارد .اينگونه اقدامات به دنبال گسترش اندازه و وسعت بازار است تا بتواند سهم
بيشتري از بازار را به خود اختصاص دهد و تداوم و رونق توليد را در بر داشته باشد .اقدامات
منابع انساني مشتمل بر آن دسته از فعاليتهاي منابع انساني است که به توسعة کارکنان منجر
ميشود و مهارت و انگيزة آنها را براي توليد افزايش ميدهد .شايستگي مديران مجموعهاي از
قابليتها ،مهارتها ،دانش ،و تواناييهاست که عملکرد موفقيتآميزتر را در پي دارد .مسئلة
محوري به آن دسته از اقدامات اشاره ميکند که با هدف شناخت درست مسئله و حل اثربخش و
رفع موانع و مشکالت به استفاده از ظرفيتهاي دانشي و تحقيقاتي و توسعهاي ميپردازد.

سرمایة اجتماعی و جهش تولید در کسبوکارهای دانشبنیان :یک مطالعه با رویکرد آمیخته (کیفیـ کمّی)

299 

جدول  .1مقولههای استخراجشده مربوط به اقدامات در سطح بنگاه کسبوکار

بعد

مقوله

شاخصهها
شناسايي نيازهاي بازار
ارزشافزايي
توجه به کيفيت

اقدامات کيفي در حوزة بازاريابي

تمايز محصول
رقابتپذير کردن
بهرهوري در توليد
برندسازي
تنوع محصول
دستيابي به سهم بيشتر بازار

اقدامات کمّي در حوزة بازاريابي

شناسايي بازارهاي بالقوه
تأمين نيازهاي بازار داخلي
توجه به بازارهاي فرامرزي
بهکارگيري نيروي انساني ماهر

اقدامات به منظور ظرفيتسازي
در سطح بنگاه

آموزش
اقدامات منابع انساني

تشويق خالقيت و نوآوري
توجه به کارکنان
ايجاد انگيزه
استقرار نظام شايستگي
دانش تخصصي
تحولگرايي

شايستگي مديران

نوآوري
روحية جهادي
اصيل و قابل اعتماد
تفکر استراتژيک
ارتباط دانشگاه با صنعت

مسئلة محوري

توجه به خالقيت و نوآوري
توجه و راهاندازي واحدهاي تحقيق و توسعه در
سازمانها
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جدول  2شاخصهها و مقولههاي مربوط به اقدامات در سطوح سياستيـ حاکميتي را نشان
ميدهد .بُعد اقدامات در سطوح سياستيـ حاکميتي آن دسته از اقداماتي را دربرميگيرد که از سوي
دولت و حاکميت در سطح کالن و به منظور ظرفيتسازي براي جهش توليد ميتواند انجام گيرد.
بعد سياستيـ حاکميتي شامل چهار مقوله است .اقدامات اجتماعي شامل آن دسته از اقداماتي
هستند که از سوي دولت ميتواند مشوقي براي شهروندان در ارتباط با خريد خدمات يا کاالي
ايراني باشد و نيز ،عالوه بر تمايل ،توانايي آنها را نيز جهت خريد و مصرف افزايش دهد.
اقدامات حمايتي آن دسته از اقدامات حاکميتي را شامل ميشود که به جهت ايجاد و تداوم روند
توليد کاال و خدمات بنگاههاي کسبوکار نقش روانکنندگي و تسهيلکنندگي را دارد .منظور از
ديپلماسي اقتصادي اقداماتي است که به صورت رسمي از سوي حاکميت در سطح بينالمللي
انجام ميگيرد تا امکان دسترسي به بازارهاي بينالمللي را براي بنگاههاي کسبوکار داخلي مهيا
سازد .يکي ديگر از مقولههاي استخراجشده در بعد سياستيـ حاکميتي ،تغيير نگاه و نگرش
کارگزاران دولتي نسبت به خصوصي سازي و سرمايه گذاري ميباشد .اين مقوله به تغيير رفتار و
روندهايي اشاره ميکند که در گذشته در اصل خصوصيسازي رواج داشته و همواره انتقادات
مختلف را از سوي صاحبنظران در پي داشته است.
جدول  3شاخصهها و مقولههاي مربوط به اقدامات در سطح جامعه و شهروندان را نشان
ميدهد .اين بعد مقولههاي تغييرات نگرشي مردم و فعل و عمل شهروندان را در ارتباط با کاالها و
خدمات توليدشده در داخل کشور دربرميگيرد .تغييرات نگرشي شهروندان به ايجاد يک نگاه
مطلوب به خدمات و کاالهاي توليدشده اشاره ميکند و به دنبال ايجاد ارزش در مصرف توليدات
داخلي و حذف عينک بدبيني در ارتباط با اينگونه توليدات بين عامة مردم است .مقولة فعل و
عمل نيز به رفتارهاي عملي شهروندان در خريد و مصرف کاالها و خدمات ايراني ،ارائة بازخورد
مثبت و منفي در خصوص کيفيت کاالي مصرفشده به توليدکنندگان ،و نيز تالش شهروندان
توانمند در جهت ايجاد کسبوکار و کارآفريني اشاره ميکند.
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جدول  .2مقولهها و شاخصههای استخراجشده مربوط به اقدامات در سطوح سیاستیـ حاکمیتی

بعد

مقوله

شاخصهها
تالش براي افزايش قدرت خريد مردم

اقدامات اجتماعي

تشويق مردم براي خريد کاالهاي ايراني
حمايت از حقوق مصرفکننده
احياي اعتماد ملي براي کاالهاي ايراني
حمايت از توليد داخلي
جهتدهي به معافيتها
جهتدهي به حمايتهاي مالي
تشويق به راهاندازي شرکتهاي مولد
حمايت از تجارت فرامرزي

اقدامات حمايتي

رفع مشکالت بنگاههاي کوچک
تسهيل در اعطاي مجوزها
تأمين نياز سازمانهاي دولتي از شرکتهاي خصوصي

اقدامات در سطوح سياستي و حاکميتي

مبارزه با اقتصاد رانتي
تالش براي کاهش و جلوگيري از فعاليتهاي نامولد
رقيب توليد
شايستهساالري و تخصصگرايي در انتخاب و انتصاب
استفاده از تجربة مفيد کشورهاي موفق و پيشرو
ديپلماسي اقتصادي

تعريف مجدد از ديپلماسي اقتصادي
ارتقاي شاخص آزادي اقتصادي
تمکين قانون بازار
رقابتي کردن اقتصاد

تغيير نگاه و نگرش

خصوصيسازي هدفمند و واگذاري به اهل
تغيير نگرش در انتخاب و انتصاب
تغيير نگاه در ارتباط با سرمايهگذار و ثروتمند
فهم مشترک از جهش توليد
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جدول  .3مقولهها و شاخصههای استخراجشده در ارتباط با اقدامات در سطح جامعه و شهروندان

بعد

شاخصهها

مقوله

تمايل به خريد کاالي ايراني
تغيير نگرش مردم
اقدامات در سطح جامعه و شهروندان

افتخار به مصرف کاالي ايراني
حذف عينک بدبيني در ارتباط با کاالي ايراني
همدلي با توليدکنندگان و کارآفرينان
خريد و مصرف کاالهاي ايراني

فعل و عمل

ارائة بازخورد سازنده به توليدکنندگان
تالش

در بررسي و طبقهبندي دادههاي حاصل از کدگذاري مصاحبهها ،مشاهده شد مصاحبهشوندگان
بر برخي شاخصهها ،به منزلة زمينه و بستر ،بيشتر تأکيد کردهاند .مصاحبهشوندگان اغلب اين
شاخصهها را ،که در حوزة تعامالت و ارتباطات اجتماعي اثربخش قرار داشت ،عامل اصلي جهش
دانستهاند و برخي از آنها به کمبود اين شاخصهها در جامعة کنوني اشاره کردهاند و بر اين باورند
که تا وقتي اينگونه نقصها در کشور وجود داشته باشد ايجاد جهش در توليد با مشکل روبهرو
ميشود .مثالً يکي از مصاحبهشوندگان گفته است:
ممکن است توليد داشته باشيم ،ممکن است سازمانهاي ما براي ادارة امور خود و درآمد
سرمايهگذاران سود بهظاهر کافي توليد کنند و تا حدي به ارزشافزايي بپردازند ،اما در مقايسه با
صنايع توليدي و خدماتي در کشورهاي توسعهيافته و پيشرفته اين ارزشافزايي کافي نيست.
صنعت در کشورهاي پيشرفته ايستا نيست که منتظر بماند تا صنايع کشور ايران به آنها برسد .اين
امر مسئوليتپذيري ميطلبد .همدلي ميطلبد .ما اين همدلي را نداريم .اعتمادي وجود ندارد که
اين همدلي به وجود آيد .شرکت من اگر بخواهد يک حرکت رو به جلوي ناگهاني داشته باشد،
بايد بين من و پرسنلم يکدلي و يک هدف مشترک وجود داشته باشد .مشتري بايد با من همدل
باشد .اغلب مردم ما يک عينک بدبيني به کاالي ايراني دارند .مشتري با من در ارتباط نيست .عيب
کاالي من را به من بگو ،اگر برطرف نکردم ،آنوقت به من بياعتماد شو.
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با بررسي شاخصههاي مورد تأکيد مشخص شد اين شاخصهها به مثابة يک عامل بسترساز
حول محور سرماية اجتماعي ميتواند طبقهبندي شود .جدول  4شاخصهها و مقوله و ابعاد
استخراجشده از مصاحبهها ،حول محور زمينة سرماية اجتماعي ،را نشان ميدهد .محور زمينة
سرماية اجتماعي شامل سه بعد ساختاري و تعاملي و کارکردي است .بعد ساختاري به الگوي کلي
ساختاري اشاره ميکند که تسهيلکنندة تماسها و توسعة تبادالت اجتماعي است و در نتيجه خلق
ارزش و اعتبار اجتماعي را به همراه دارد .اين بعد مشتمل بر  25شاخص است که در  6مقوله
دستهبندي شدند .مقولههاي استخراجشده عبارت بودند از :ساختار منعطف سازمان،
بروکراسيزدايي ،توانمندسازي ساختاري ،ارتقاي گروههاي غيررسمي درونسازماني ،ارزيابي
عملکرد مبتني بر شايستگي ،استقرار سيستم مديريت مبتني بر هدف .بعد تعاملي دربرگيرندة
عواملي است که بر مبناي ارزشها و الزامات و انتظارات تقويتکنندة عناصري همچون اعتماد و
اخالقيات است و به استحکام و تداوم ارتباط ميانجامد .بر اساس دادههاي جمعآوريشده ،اين
بعد از سرماية اجتماعي  13شاخص را در  3مقولة استقرار فرهنگ مبتني بر اعتماد ،پايبندي به
اخالقيات ،توسعة اخالق حرفهاي ميان کارکنان جاي داده است.
بعد کارکردي سرماية اجتماعي به کارکردها و فوايد گوناگوني اشاره ميکند که بر سرماية
اجتماعي مترتب است .بر اساس دادههاي حاصل از مصاحبه 20 ،شاخص در  5مقولة کارکردي
استخراج شد .اين مقولهها عبارت بودند از :ايجاد فرصتهاي برابر براي توسعة کارکنان ،توسعة
ارتباطات بينفردي ،بهبود ارتباطات بين مديريت و کارکنان ،تصميم گيري مشارکتي ،و بهبود
هويت سازماني.

 304

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،8شمارة  ،2تابستان 1400
جدول  .4مقولهها و شاخصههای استخراجشده مربوط به زمینة سرمایة اجتماعی

بعد

مقوله

شاخصهها
رسميت پايين در ساختار

ساختار منعطف سازمان

نظارت غيرمتمرکز
ساختار قابل درک و شفاف
اعتقاد اخالقي مديران به ساختار منعطف
حذف رويههاي اداري خشک

بروکراسيزدايي

حذف رسميت در عملکرد
تأکيد بر اثربخشي
حذف سلسلهمراتب
در دسترس بودن اطالعات
وجود فرصتهاي مناسب براي ارتقا

توانمندسازي ساختاري

وجود حمايتهاي الزم براي تصميمگيري
درست
اعتقاد مديران به شفافيت اطالعاتي
ارتباطات باز و صميمي

عوامل ساختاري

روحية کار جمعي
ارتقاي گروههاي غيررسمي درونسازماني

شکيبايي
ارتقاي توانايي اجتماعي افراد
درک موقعيت در گروه
وجود مؤلفههاي شايستگي در شاخصهاي

ارزيابي عملکرد مبتني بر شايستگي

سيستم ارزيابي عملکرد
ارزيابي بر اساس دستيابي به هدف
ارزيابي بر اساس کارايي و اثربخشي
کنترل برنامهها و اهداف
همسويي بين اهداف فردي و سازماني

استقرار سيستم مديريت مبتني بر هدف

همفکري مديران با کارکنان
تصميمگيري در جهت اهداف سازماني
پيگيري و تالش در جهت رسيدن به اهداف
تدوينشدة سازماني
مطرح بودن فرهنگ و بستر الزم براي ادراک
اعتماد

عوامل تعاملي

استقرار فرهنگ مبتني بر اعتماد

فرهنگ متعالي و اخالقمحور
فرهنگ ارگانيک
فرهنگ منعطف
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ادامة جدول  .4مقولهها و شاخصههای استخراجشده مربوط به زمینة سرمایة اجتماعی

مقوله

بعد

شاخصهها
آموزش رفتار

پايبندي به اخالقيات

اخالقمداري
پايبندي به اصول اخالقي
پايبندي به ارزشها
تعهد به کيفيت خدمات

عوامل تعاملي

مسئوليتپذيري
توسعة اخالق حرفهاي ميان کارکنان

پاسخگويي
مشتريمداري
رعايت منشور اخالقي
ادراک از عدالت

ايجاد فرصتهاي برابر براي توسعة کارکنان

توجه به اصول اخالقي
عدالتمحوري
فرصتهاي برابر
تقويت مهارت انساني

توسعة ارتباطات بينفردي

توجه به سرمايههاي انساني
توجه به ارتباطات انساني
اعتالي روابط بين افراد
توسعة ارتباطات چندگانه

عوامل کارکردي

بهبود ارتباطات بين مديريت و کارکنان

روابط تعريفشده بين مدير و کارکنان
کسب پيشنهادهاي کارکنان
توجه به پيشنهادهاي منطقي کارکنان
دخيل کردن کارکنان در تصميمگيري

تصميمگيري مشارکتي

مشارکت و همفکري مديران و کارکنان
داشتن انسجام براي کار
داشتن قدرت کار گروهي
تعهد کاري باال

بهبود هويت سازماني

نيروي انساني متعهد
تعهد عاطفي
عشق به شرکت

مرحلة کمّی :تحلیل عاملی تأییدی

با توجه به آنکه اکثر مصاحبهشوندگان اذعان کردهاند شاخصههاي مربوط به سرماية اجتماعي
بستري است که بايد وجود داشته باشد تا مقولههاي مربوط به اقدامات ذيل اين بستر به يکديگر
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پيوند بخورند و بتوانند به نحوي عمل کنند که رشد قابل توجهي را در توليد به وجود آورند ،به
نحوي که ميزان اين رشد را بتوان جهش ناميد ،با تأکيد بيشتر بر ابعاد و مقولهها و شاخصههاي
سرماية اجتماعي ،در مرحلة کمّي ،به جهت اطمينان از دستهبندي مناسب ابعاد و مقولهها و
شاخصها از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد .شکل  1مدل مورد آزمون را در نرمافزار

Smart-

 PLSنشان ميدهد .در جدول  5مقادير حاصل از آزمون نشان داده شده است .اولين معيار مورد
بررسي روايي همگراست که به بررسي ميزان همبستگي هر مقوله با شاخصههاي خود ميپردازد.
متوسط واريانس استخراجي ( )AVEبزرگتر از  0/5نشاندهندة روايي همگراي مناسب شاخصهها،
مقولهها ،و ابعاد است .همانطور که در جدول  5نشان داده شده است ،همة مقادير متوسط
واريانس استخراجي براي همة مقولهها بزرگتر از  0/5است که نشاندهندة روايي همگراي مناسب
شاخصهها در تبيين هر يک از مقولههاست.

شکل  .1مدل مورد بررسی در تحلیل عاملی تائیدی
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در بررسي تحليل عاملي تأييدي ،همانطور که در جدول  5مشاهده ميشود ،با توجه به آنکه
مقدار بار عاملي براي همة شاخصهها و مقولهها از  0/7بيشتر است ،پايايي همة شاخصها در حد
مطلوب و مورد تأييد است .همينطور مقدار شاخص برازش کل مدل ( 0/355 )GOFبه دست آمد
که در مقايسه با مقادير  0/01و  0/25و  0/36به عنوان مقادير ضعيف و متوسط و قوي ميتوان
نتيجه گرفت برازش مدل در آزمون تحليل عاملي تأييدي از مقدار متوسط باالتر است.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل عاملی تائیدی

بعد

مقوله

ساختار منعطف سازمان
AVE=0/721

بروکراسيزدايي
AVE=0/659

توانمندسازي ساختاري
عوامل ساختاري

AVE=0/573

بار عاملی سازه
مرتبة دوم

0/841

0/886

0/922

0/835

AVE=0/572

AVE=0/531

نظارت غيرمتمرکز

0/746

ساختار قابل درک و شفاف

0/812

اعتقاد اخالقي مديران به ساختار منعطف

0/768

حذف رويههاي اداري خشک

0/805

حذف رسميت در عملکرد

0/769

تأکيد بر اثربخشي

0/783

حذف سلسلهمراتب

0/743

در دسترس بودن اطالعات

0/809

وجود فرصتهاي مناسب براي ارتقا

0/832

وجود حمايتهاي الزم براي تصميمگيري

0/863

0/769

اعتقاد مديران به شفافيت اطالعاتي

0/704

ارتباطات باز و صميمي

0/757

روحية کار جمعي

0/712

شکيبايي

0/754

ارتقاي توانايي اجتماعي افراد

0/727

درک موقعيت در گروه

0/754

وجود مؤلفههاي شايستگي در شاخصهاي

ارزيابي عملکرد مبتني بر
شايستگي

رسميت پايين در ساختار

0/718

درست

ارتقاي گروههاي غيررسمي
درونسازماني

شاخصهها

بار عاملی

سيستم ارزيابي عملکرد

0/751

ارزيابي بر اساس دستيابي به هدف

0/723

ارزيابي بر اساس کارايي و اثربخشي

0/813
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ادامة جدول  .5نتایج آزمون تحلیل عاملی تائیدی

بعد

مقوله

بار عاملی سازه
مرتبة دوم

استقرار سيستم مديريت مبتني
عوامل ساختاري

بر هدف

0/896

AVE=0/619

شاخصهها
کنترل برنامهها و اهداف

0/836

همسويي بين اهداف فردي و سازماني

0/782

پيگيري و تالش در جهت رسيدن به اهداف
تدوينشدة سازماني

استقرار فرهنگ مبتني بر اعتماد
AVE=0/631

تصميمگيري همسو با اهداف سازماني
همفکري مديران با کارکنان

0/745

عوامل تعاملي

پايبندي به اخالقيات
AVE=0/648

اعتماد

0/939

توسعة اخالق حرفهاي ميان
کارکنان

0/911

AVE=0/663

ايجاد فرصتهاي برابر براي
توسعة کارکنان

0/880

AVE=0/567

عوامل کارکردي

توسعة ارتباطات بينفردي
AVE=0/53

0/941

بهبود ارتباطات بين مديريت و
کارکنان
AVE=0/541

0/930

0/732
0/713

مطرح بودن فرهنگ و بستر الزم براي ادراک
0/916

بار عاملی

0/760

فرهنگ متعالي و اخالقمحور

0/882

فرهنگ ارگانيک

0/843

فرهنگ منعطف

0/756

آموزش رفتار

0/757

اخالقمداري

0/749

پايبندي به اصول اخالقي

0/738

پايبندي به ارزشها

0/777

تعهد به کيفيت خدمات

0/812

مسئوليتپذيري

0/879

پاسخگويي

0/864

مشتريمداري

0/820

رعايت منشور اخالقي

0/839

ادراک از عدالت

0/856

توجه به اصول اخالقي

0/84

عدالتمحوري

0/843

فرصتهاي برابر

0/871

تقويت مهارت انساني

0/755

توجه به سرمايههاي انساني

0/852

توجه به ارتباطات انساني

0/738

اعتالي روابط بين افراد

0/848

توسعة ارتباطات چندگانه

0/757

روابط تعريفشده بين مدير و کارکنان

0/732

کسب پيشنهادهاي کارکنان

0/804

توجه به پيشنهادات منطقي کارکنان

0/815
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ادامة جدول  .5نتایج آزمون تحلیل عاملی تائیدی

بعد

مقوله

تصميمگيري مشارکتي
AVE=0/588

بهبود هويت سازماني
AVE=0/594

بار عاملی سازه
مرتبة دوم

0/888

0/836

0/355

شاخصهها

بار عاملی

دخيل کردن کارکنان در تصميمگيري

0/866

مشارکت و همفکري مديران و کارکنان

0/705

داشتن انسجام براي کار

0/762

داشتن قدرت کار گروهي

0/700

تعهد کاري باال

0/799

نيروي انساني متعهد

0/727

تعهد عاطفي

0/706

عشق به شرکت

0/713

=GOF

نتیجه
در بررسي دادههاي حاصل از مصاحبهها مشخص شد حرکت به سمت ايجاد جهش در توليد از سوي
شرکتهاي فناور و دانشبنيان کوچک و متوسط بايد حول دو محور اقدامات و بستر سرماية اجتماعي
صورت گيرد .اقدامات الزم در مسير حرکت به سمت جهش توليد و افزايش شتاب آن مشتمل بر 3
بعد ظرفيتسازي در سطح بنگاه و کسبوکار ،اقدامات تسهيلکننده در سطح مردم و جامعه ،اقدامات
تسهيلکنندة سياستيـ حاکميتي است .شاخصههاي سرماية اجتماعي ،مانند اسکلت و چارچوب ،نقش
پيونددهندة سه گروه اقدامات را دارد .يعني بدون وجود سرماية اجتماعي الزم اقدامات مشخصشده
توانايي ايجاد شتاب و جهش را ندارد و حداکثر توانايي ادامة روند روزمرة توليد را دارد.
اقدامات مشخصشده در سطح بنگاه و کسبوکار مجموعهاي از اقدامات را شامل ميشود که
ايجاد ارزش ميکند و شرکتها بدون آن اقدامات هرگز نخواهند توانست در مسير ايجاد يک تغيير
قابل مالحظة روبهجلو در همة ابعاد توليد گام بردارند .اقدامات کيفي بازاريابي آن دسته از اقدامات
را شامل ميشوند که با افزايش کيفيت محصوالت و خدمات ميتوانند در حفظ جايگاه رقابتي
شرکتها مؤثر باشند .نظريات هيون پارک 1و همکارانش ( ،)2017که بر آناند چنانچه سازمانها و
شرکتها تعهدي قوي در ارتباط با بهبود کيفيت نداشته باشند رشد شرکت در بازار رقابتي با

1. Hyun Park

 310

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،8شمارة  ،2تابستان 1400

شکست روبهرو خواهد شد ،با اين يافته همسوست .اقدامات کمّي آن دسته از اقدامات است که
ميتواند سهم بيشتري از بازار را به شرکت اختصاص دهد .اقدامات منابع انساني ،استفاده از
مديران شايسته ،و اقدامات مسئلهمحور از ديگر مقولههايي است که به عنوان اقدامات همسو با
ايجاد جهش در توليد از سوي مديران شرکتهاي دانشبنيان شناخته شدند .جهش توليد بدون
بهکارگيري مناسب نيروي انساني امکانپذير نيست .در خصوص بهرهبرداري مناسب از نيروي
انساني شواهد نشان ميدهد شرکتهاي ايراني در بهکارگيري نيروي انساني در جايگاه مناسبي قرار
ندارند .ايران در شاخص توسعة منابع انساني رتبة  50و در بهکارگيري منابع انساني رتبة  138را
دارد (عيار رضايي .)1399 ،بهکارگيري مديران شايسته ،که داراي قابليت و توانايي و دانش الزم در
جهت ارتقاي نظام مديريتي باشند ،براي حرکت به سمت افزايش توان علمي ،فني ،صنعتي،
نوآوري ،افزايش توليد ،و کاهش فاصله با کشورهاي پيشرو ضروري است .شرکتهاي
کسبوکار کوچک و متوسط همواره با مسائلي روبهرو هستند که حل آنها نيازمند توجه به
واحدهاي تحقيق و توسعه و ارتباط بخش صنعت با دانشگاه است .تحقيق و توسعه و ارتباط
شرکتها با بخشهاي علمي ،نظير دانشگاهها ،موجب ميشود ،ضمن يافتن پاسخ مناسب براي هر
يک از سؤاالت ،اقدامات مناسب براي جبران عقبماندگيهاي حوزههاي توليد و در جهت تحقق
جهش توليد امکانپذير شود.
دستة دوم اقدامات اقداماتِ سياستيـ حاکميتي است که در سطح کالن بايد در سطوح
حاکميتي صورت گيرد .اقدامات اجتماعي نظير تالش براي افزايش قدرت خريد مردم ،تشويق
مردم براي خريد کاالهاي ايراني ،حمايت از حقوق مصرفکننده ،احياي اعتماد ملي بين مردم در
ارتباط با کاالها و خدمات ايراني جزء مقولة اقدامات اجتماعي است که دولت و حاکميت
ميتوانند نقش مهمي را در آن ايفا کنند .حمايت از توليد داخلي ،معافيتهاي مالياتي ،تسهيل در
اعطاي مجوزها ،تأمين نياز سازمانهاي دولتي از شرکتهاي خصوصي ،مبارزه با اقتصاد رانتي،
تالش براي کاهش و جلوگيري از فعاليتهاي نامولد رقيب توليد ،يعني آن دسته از فعاليتهايي که
به توليد ملي چيز چنداني اضافه نميکنند اما به طور متوسط سود بيشتري از فعاليتهاي توليدي
دارند يا راحتتر از آنها هستند ،از مقولههايي بود که شرکتکنندگان در اين تحقيق به آنها اشاره
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کردند .تجربة حمايت از توليد در ايران نشان ميدهد توزيع اين حمايتها عمدتاً فاقد جهتگيري
مشخص (در چارچوب سياستي) بوده است و در نتيجه هم بخشي از آنها هدر رفته و هم در
فرايند توزيع آنها زمينههاي فساد ايجاد شده است .در نتيجه ،اين رانتها به جاي بهترين
کارآفرين به دست آن دسته از مدعيان کارآفريني رسيده که در دسترسي به رانت موفقتر بودهاند
(سياح و شهبازي غياثي  .)11 :1399ديپلماسي اقتصادي و تغيير نگاه و نگرش از ديگر اقداماتي
بودند که در سطح سياستيـ حاکميتي به جهت ظرفيتسازي در مسير جهش توليد شناخته شدند.
در مسير ايجاد جهش در توليد مجموعهاي از روشهاي تصميمگيري که متأثر از فرصتهاي
بينالمللي در پيوند با نقشآفرينيهاي نظام حاکميتي به محوريت بخش خصوصي هستند بايد در
زمينههاي مختلف سرمايهگذاري ،تجارت ،خدمات ،و  ...شکل گيرد تا شتابدهندة توليد اثربخش
باشد .اصالح روابط خارجي و اعتقاد به اصول بينالمللي به جهت رشد اقتصادي ،و به معناي ديگر
بازتعريف مجدد از ديپلماسي اقتصادي ،از ضروريات ايجاد جهش ميباشد (عيار رضايي .)1399
دستة سوم از اقداماتي که شرکتکنندگان در اين تحقيق به آن اشاره کردند اقداماتي بود که بايد
در سطح جامعه و شهروندان انجام شود .تغيير نگرش مردم به کاالها و خدمات ايراني مشتمل بر
تمايل به خريد و مصرف کاالهاي توليد داخل ،حذف عينک بدبيني در نگاه به کاالهاي ايراني،
همدلي با توليدکنندگان ايراني ،همچنين اقدامات عملي مانند خريد و مصرف کاالهاي ايراني
ميتواند با ايجاد تقاضا براي محصوالت شرکتهاي داخلي ظرفيتهاي مالي الزم را براي ادامة
توليد شرکتها در داخل کشور مهيا سازد .تالش شهرونداني که قابليتهاي الزم را در توليد ايده
و خالقيت دارند ميتواند زمينه را براي کارآفريني و ايجاد کسبوکارهاي جديد مهيا سازد.
اما عاملي که از همان مصاحبههاي اوليه تقريباً از سوي اکثر شرکتکنندگان در تحقيق مطرح
ميشد شاخصههايي بود که به لحاظ نظري در گسترة شاخصههاي سرماية اجتماعي قرار ميگرفت.
مصاحبهشوندگان ،که خود درگير مسائل مربوط به مديريت شرکتهاي فناور و دانشبنيان کوچک
و متوسط بودند ،اغلب باور داشتند که وجود سرماية اجتماعي مانند يک بافت همبند عمل ميکند
و پيونددهندة سه دسته از اقدامات است .دادههاي يافتشده از مصاحبهها به نحوي حاکي از آن
است که جهش در توليد مسئوليتپذيري کل جامعه را ميطلبد و با بياعتنايي اجتماعي منافات
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دارد .خودکفايي و توسعة صنايع ،که بيشک نيازمند انسجام اجتماعي است ،با افزايش سرماية
اجتماعي و رفع بياعتنايي توسعه مييابد و بدون آن ،اگرچه اقدامات ظرفيتساز ميتواند در تداوم
حدي مؤثر باشد ،قادر به ايجاد جهد و همت ملي به صورت اقدامي فراتر از رونق
روند توليد تا ّ
توليد در شرايط امروزي اقتصاد کشور نيست.
شکل  2نتايج برآمده از اين تحقيق را در قالب يک مدل نشان ميدهد .در اين مدل اقدامات در
سه سطح بنگاههاي کسبوکار ،سياستيـ حاکميتي ،و جامعه و شهروندان به منزلة اقدامات
ظرفيتساز جهش در کسبوکارهاي کوچک و متوسط در بستري از سرماية اجتماعي اين قابليت
را پيدا کردهاند که مرز روند توليد عادي را بشکنند و جهشي به سمت جلو داشته باشند .امروزه در
کشور بسياري از شرايط ،از جمله انواع سرمايه در شکل سنتي آن ،براي ادامة روند توليد فراهم
است .اما آنچه شايد بتواند روند اقتصادي و رشد را در صنايع کشور با جهش روبهرو سازد ايثار،
مساعدت ،همدردي ،ارتباط ،دوستي ،و وفاق است که همگي از شاخصههاي سرماية اجتماعي
هستند و در ذيل تعريف آن ميگنجند .نقش سرماية اجتماعي به منزلة يک بستر و بافت
پيونددهندة سه دسته از اقدامات با نظرية عمل بورديو ( ،)1972که در آن سرماية اجتماعي را
عنصري حياتي در ايجاد گروههاي سودآور معرفي کرده است ،همخواني دارد.
بر اساس مصاحبههاي انجامشده و مطالعة متون تخصصي مرتبط با جهش توليد کسبوکار و
نتايج حاصل از کدگذاري انتخابي ،محور بستر سرماية اجتماعي براي شرکتهاي فناور و
دانشبنيان کوچک و متوسط در سه بعد عوامل ساختاري و عوامل تعاملي و عوامل کارکردي
طبقهبندي شد .بعد ساختاري به الگوي کلي ساختاري اشاره ميکند که تسهيلکنندة تماسها و
توسعة تبادالت اجتماعي است و در نتيجه خلق ارزش و اعتبار اجتماعي را به همراه دارد .بعد
تعاملي دربرگيرندة عواملي است که بر مبناي ارزشها ،الزامات ،و انتظارات تقويتکنندة عناصري
همچون اعتماد و اخالقيات است و به استحکام و تداوم ارتباط ميانجامد .بعد کارکردي سرماية
اجتماعي به کارکردها و فوايد گوناگوني اشاره ميکند که بر سرماية اجتماعي مترتب است.
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شکل  .2مدل برآمده از یافته های تحقیق

عوامل ساختاري سرماية اجتماعي در کسبوکارهايي که در شرايط تحريم در حال خدمت به
کشور در کارزار اقتصادي هستند ،به جهت رونق و جهشي نمايان در کيفيت توليد و  ،...ميتوانند
نقشي مهم را به جهت مؤثر واقع شدن عوامل شتابدهنده ايفا کنند .ساختار منعطف سازمان،
بروکراسيزدايي ،توانمندسازي ساختاري ،ارزيابي عملکرد مبتني بر شايستگي ،ارتقاي گروههاي
غيررسمي درونسازماني ،استقرار سيستم مديريت مبتني بر هدف ،موارد ساختارياي هستند که
تقويت آنها در ساختار سازماني و محتواي آن ميتواند تسهيلکنندة تبادالت اجتماعي در اين
شرکتها باشد .همچنين با توجه به بررسي مدل از طريق روش حداقل مربعات جزئي و آزمون
تحليل عاملي تأييدي مالحظه ميشود که بين عوامل ساختاري مبتني بر سرماية اجتماعي براي
جهش توليد کسبوکار مقولة توانمندسازي ساختاري به ميزان  0/922داراي باالترين بار عاملي
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بين ساير ابعاد مرتبط با عوامل ساختاري است .اين بدان معناست که در بعد ساختاري توجه به
فرصتهاي برابر براي رشد و يادگيري و حمايت و پشتيباني و اشاعة اطالعات مورد نياز تأثير
بسزايي بر ادراکات کارکنان در ارتباط با سازمان ميگذارد .آمور 1و همکارانش ()2020
توانمندسازي ساختاري را وجود شيوهها و ساختارهاي اجتماعي و منابع سازماني در محل کارـ
مانند تجهيزات ،زيرساختها ،ارتباط خوب با همساالن ،اشتراک اطالعات و دانشـ توصيف
ميکنند که نقش مهمي در بهبود معنادار پيامدهايي همچون تعامل کارکنان با شغل و عملکرد بهتر
سازمانها دارند.
عوامل تعاملي سرماية اجتماعي که با استفاده از ارزشها ،الزامات ،و انتظارات تقويتکنندة
عناصري همچون اعتماد و اخالقيات هستند منجر به استحکام و تداوم ارتباط در سازمانها
ميشوند .مقولههاي اين بعد از سرماية اجتماعي ،که بايد در شرکتهاي فناور و دانشبنيان مورد
توجه قرار گيرند ،عبارتاند از :استقرار فرهنگ مبتني بر اعتماد ،پايبندي به اخالقيات ،توسعة
اخالق حرفهاي .همچنين نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي نشان داد باالترين بار عاملي مربوط
به مقولة پايبندي به اخالقيات به ميزان  0/939است .پايبندي به اخالقيات بين اعضاي
تشکيلدهندة يک سازمان توليدي با اعتالي باورهاي فرهنگي مبتني بر اخالق ميتواند اشاعهدهندة
ساير مقولههاي مستحکمکنندة ارتباطات و توسعهدهندة پيوندهاي اجتماعي درون سازمان ،همچون
رفتارهاي مبتني بر ارزشهاي اخالقي و اعتقادات مبتني بر اعتماد در سازمان ،باشد که باعث
جو سازماني حاکم در سازمان مثبت باشد و درکي شفاف از سازمان و
ميشود نگرش کارکنان به ّ
اهداف آن به دست آورند.
سومين بعد از محور بستر سرماية اجتماعي در شرکتهاي دانشبنيان ميتواند عوامل کارکردي
سرماية اجتماعي را دربرگيرد .اين بعد از سرماية اجتماعي به کارکردها و فوايد گوناگوني اشاره
ميکند که نتيجة دو بعد ديگر سرماية اجتماعي است و مهياکنندة زمينة گسترش و توسعه در
کسبوکارهايي است که در شرايط تحريم در حال خدمت به کشور در کارزار اقتصادي هستند و
به منظور رونق و جهش در کيفيت توليد تالش ميکنند .مقولههاي اين بعد از سرماية اجتماعي
1. Amor
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عبارتاند از :ايجاد فرصتهاي برابر براي توسعة کارکنان ،توسعة ارتباطات بينفردي ،بهبود
ارتباطات بين مديريت و کارکنان ،تصميمگيري مشارکتي ،بهبود هويت سازماني.
همچنين با بررسي نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي مالحظه ميشود که بين عوامل
کارکردي مبين سرماية اجتماعي ،که در جهش توليد کسبوکار مؤثرند ،باالترين بار عاملي به بعد
توسعة ارتباطات بينفردي ،به ميزان  ،0/941مربوط است .ارتقاي روابط بينفردي ميان کارکنان و
حمايت مديريت از چنين ارتباطي در سازمانهاي توليدي کوچک و متوسط ميتواند زمينة بروز
جهشي قابل توجه در توليد را مهيا سازد.
به طور کلي ،يافتههاي اين تحقيق ميتواند مبين اين نظريه باشد که نقش سرماية اجتماعي در
شرکتهاي توليدي فناور و دانشبنيان بستر تسهيلکننده است که ميتواند به منزلة پيونددهندة همة
اقدامات ظرفيتساز کسبوکارها تأثير اين اقدامات را تقويت و تسريع کند .اين نتيجه با نظر
مارجينسکي و همکارانش ( ،)2019که اذعان ميکنند «سرماية اجتماعي ميتواند با ايجاد روابط
اثربخش بين کارکنان و ارتباط قابل قبول با مشتريان و برقراري شبکة ذينفعان هدفهايي آرماني
را بين کنشگران صنعت ايجاد کند تا با انرژياي فراتر از انرژي تکتک آنها زمينه را براي رشد و
بالندگي سازمانهاي توليدي هموار سازد ،».همسوست.
پیشنهاد
در مجموع و با در نظر گرفتن اينکه در اين پژوهش تالش شد شاخصههاي مؤثر ظرفيتساز در
مسير جهش توليد همراه عوامل بسترساز در گسترة سرماية اجتماعي شناسايي شود ،پيشنهادهايي
که ميتواند در مسير ايجاد جهش در توليد کسبوکارهاي مؤثر کمککننده باشد ارائه ميشود .بر
اساس نتايج حاصل از تحقيق ،اقدامات ظرفيتساز در شرکتهاي فناور و دانشبنيان در سه سطح
بنگاه و کسبوکار ،سياستيـ حاکميتي ،و جامعه و شهروندان همراه با توجه و تأکيد بر
شاخصههاي سرماية اجتماعي در ابعاد ساختاري و تعاملي و کارکردي ميتواند بر ميزان اثربخشي
اين اقدامات بيفزايد و شتاب را در مسير حرکت روبهجلوي توسعة کمّي و کيفيت محصوالت
توليدي شرکتهاي فناور و دانشبنيان بيفزايد.
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همسو با حرکت شرکتهاي دانشبنيان به سمت جهش در توليد به مديران و تصميمگيرندگان
اين شرکتها پيشنهاد ميشود به جهت ايجاد توانمندي و ايجاد ظرفيت براي افزايش شتاب رشد و
ترقي کيفي و کمّي محصوالت ،ضمن توجه به شاخصههاي کيفي ،مانند ايجاد تمايز در محصول،
توجه به ارزشافزايي محصول ،و نيز اقداماتي همچون تالش براي دستيابي به سهم بيشتر بازار،
تأمين نيازهاي داخلي ،و توجه به بازارهاي فرامرزي به ابعاد سرماية اجتماعي در شرکت اهميت
دهند و از نيروي تسهيلکننده و مکمل آن در جهت اثربخشي بيشتر اين اقدامات مدد جويند.
بهکارگيري ساختارهاي سازماني مناسب که زيربنا و جهتدهندة رفتارهاي اجتماعي هستند
ميتواند در ايجاد پيوند قويتر اجتماعي ميان کارکنان و مديران و همچنين بين سازمان و محيط
مؤثر باشد .اقداماتي همچون توجه به گروههاي غيررسمي و هدايت آنها همسو با اهداف شرکت
ميتواند زمينه را براي بهکارگيري تعامالت اجتماعي بين گروههاي غيررسمي در سازمان جهت
ارتقاي کمّي و کيفي توليدات شرکت مهيا کند .توجه به کارکنان و ايجاد انگيزه و تشويق خالقيت
و نوآوري بين کارکنان ،در کنار استفاده از مديراني با شايستگيهايي چون داشتن روحية جهادي،
تحولگرا ،خالق و نوآور ،اصيل و قابل اعتماد ميتواند زمينهساز ارتباط بين کارکنان و مديران و
تقويت شاخصههاي سرماية اجتماعي باشد .تبيين سودآوري با رويکرد اولويتدهي باالتر به خلق
ارزش براي جامعه و مردم ،ايجاد مکانيسمهايي به منظور کسب اطالعات واقعي و مستمر دربارة
عملکرد و نقاط قوت و ضعف سازمان ،همراه با اجراي برنامة مدون آموزشي و پرورشي براي
کارکنان ،و استفاده از مشاوران خارجي براي کسب راهنماييهاي الزم جهت تقويت بستر
کسبوکار و پيشگيري از وقوع بحران شکست از ديگر پيشنهادهايي است که در تعامل با عوامل
سازندة سرماية اجتماعي ،همچون توجه به اخالقيات و مستحکمسازي روابط اجتماعي ،ميتواند
زمينه را براي افزايش سرعت در توسعه و ترقي توليد آماده کند .پيشنهاد ميشود ،با توجه به
اهميت نقش اخالقيات و اعتماد به منزلة عوامل تعاملي در تقويت سرماية اجتماعي ،توجه به
اخالقيات در روابط درون سازمان و اخالق حرفهاي مورد توجه مديران و تصميمگيرندگان
شرکتهاي فناور و دانشبنيان قرار گيرد .برقراري جلسات همانديشي بدون در نظر گرفتن پست و
جايگاه سلسلهمراتبي در اين شرکتها ميتواند ،ضمن ايجاد شرايط به جهت خلق ايدههاي جديد
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و نوآوري ،همدلي و يکپارچگي را ميان مديران و کارکنان به وجود آورد .توجه مديران به اخالق
و ارزشهاي اخالقي و انتقال اين نگرش به کارکنان از طريق تقويت ارتباطات دوسويه زمينهساز
ايجاد اعتماد در سازمان است و روابط اجتماعي را درون سازمان گسترش ميدهد .به مديران
شرکتهاي دانشبنيان فعال ،که داراي انگيزة مناسب به منظور رفع وابستگي به کشورهاي خارجي
در امر توليد هستند ،پيشنهاد ميشود تعامل و ارتباط سازنده بين صنعت و دانشگاه را همواره ادامه
دهند تا با هماهنگي و همافزايي مضاعف ناشي از اين ارتباط ،که از مزاياي پيوندهاي اجتماعي
ميان سازمان با مراکز دانش است ،گامهاي بلندتري در امر توسعه و رونق توليد و کاهش وابستگي
به کشورهاي خارجي برداشته شود.
دولت در جهت اقدامات حمايتي کالن در زمينة کسبوکارهاي کوچک و متوسط همچون
حمايت از طرحهاي کارآفريني ،جهتدهي به حمايتهاي مالي ،تشويق در راهاندازي شرکتهاي
مولد ،تسهيل صدور مجوزها ،و حمايت از تجارت فرامرزي و نيز تقويت ديپلماسي اقتصادي نظير
استفاده از تجربة مفيد کشورهاي پيشرو و ارتقاي شاخصهاي آزادي اقتصادي که مولد
سرمايهگذاري است ميتواند نقش مؤثري در هموارسازي مسير ايجاد جهش در توليد براي
کسبوکارهاي فعال و مايل به همگامي با اهداف سند چشمانداز  2020ايفا کند .احداث
کانونهاي حامي کارآفرينان و کسبوکارها با هدف پايش حالنگر ،که با تحليل موقعيت
کارآفرينان وضعيت رقابتيشان را به آنها اطالع دهد و پيش از رسيدن به مرحلة انحالل و سقوط
عوامل تهديدکننده را متذکر شود ،ميتواند از سوي دولت براي کمک به کسبوکارهاي
تازهمتولدشده و داراي انگيزه مورد توجه قرار گيرد .با توجه به اهميت سرماية اجتماعي در ايجاد
همسويي اقدامات سه سطح کسبوکار ،سياستيـ حاکميتي ،و مردم همچنين پوشيده نبودن نقش
دولت در ارتقاي سرماية اجتماعي دولت با اقداماتي نظير ايجاد اعتماد ،مبارزه با اقتصاد رانتي،
مبارزه با فساد ،و برقراري عدالت اجتماعي ميتواند گامهاي مؤثر و روبهجلو در جهت افزايش
سرماية اجتماعي بين ملت و دولت بردارد که نتيجة آن همانا ايجاد حس مسئوليتپذيري و افزايش
انگيزه و تالش جمعي در کل جامعه و به دنبال آن تالش فراگير همة ارکان جامعه در جهت
افزايش شتاب توسعه و پيشرفت کشور در همة زمينهها از جمله توليد خواهد بود.

 318

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،8شمارة  ،2تابستان 1400

منابع
 .1آراستي ،هرا؛ منيره غالمي (« .)1389علل شکست کارآفرينان در ايران» ،توسعة کارآفريني ،د  ،3ش
 ،2صص  163ـ .184
 .2پيغامي ،عادل (« .)1399براي رسيدن به جهش توليد بايـد گفتمـان جهشـي داشـته باشـيم» ،مجلـة
اينترنتــــي نگــــار ،بازيــــابيشــــده در  3اســــفند https://farsi.khamenei.ir/others- .1399
dialog?id=45573

 .3حسنوند ,علي اکبر؛ داريوش حسنوند؛ يونس نادمي (« .)1397تأثير تحريمها بر صـادرات غيرنفتـي
ايران» ،سياستهاي راهبردي و کالن ،د  ،6ش  ،24صص .687 – 666
 .4حيدري ،کيومرث؛ خسرو اسفندياري؛ حبيباهلل دهقان (« .)1396شناسـايي عوامـل حمايـتکننـدة
توليد داخلي مؤثر در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي از منظر مقـام معظـم رهبـري (حفظـه اهلل
تعالي)» ،علوم و فنون نظامي ،د  ،13ش  ،40صص  5ـ .27
 .5داوري ،علي (« .)1391ارائة مدل نظام خطمشيگذاري توسـعة کـارآفريني» ،چشـمانـداز مـديريت
دولتي ،د  ،3ش  ،3صص  15ـ .31
 .6رحماني ،تيمور؛ حسين عباسينژاد؛ ميثم اميـري (« .)1386بررسـي تـأثير سـرماية اجتمـاعي بـر رشـد
اقتصادي ايران» ،پژوهشهاي رشد و توسعة پايدار (پژوهشهاي اقتصادي) ،د  ،7ش  ،2صص  1ـ .30
 .7سياح ،سيد امير؛ موسي شهبازي غياثي ( .)1399دربارة جهش توليد :الگـوي راهبـردي حمايـت از
توليد ،تهران ،مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.
 .8عالمي ،سعيدرضا ( .)1399راهبردهاي سياستي قوي شدن جمهوري اسالمي ايران از طريق جهـش
توليد ،تهران ،شوراي انقالب فرهنگي.
 .9ــــــــــــــــ ( .)1399مفهوم جهـش توليـد و تجربـة چـين و کـره ،تهـران ،شـوراي انقـالب
فرهنگي.
 .10علمي ،زهرا (ميال)؛ محبوبه قرباني (« .)1395اثر سرماية اجتماعي بر رشد اقتصـادي در کشـورهاي
خاورميانه و شمال افريقا» ،مطالعات توسعة اجتماعي ايران ،د  ،8ش  ،4صص  71ـ .82
 .11عيار رضايي ،بهمن (« .)1399الزامات و پيش نيازهـاي جهـش توليـد» ،دنيـاي اقتصـاد ،ش ،4880
صص .2 – 1

319 

) یک مطالعه با رویکرد آمیخته (کیفیـ کمّی:سرمایة اجتماعی و جهش تولید در کسبوکارهای دانشبنیان

 در خصـوص «مفـاهيم و.)1399( 44  کميسيون حمايت از توليد ملي و نظارت بـر اجـراي اصـل.12
 ادارة کل امور، تهران،» و ارائة راهبردها و راهکارها، آسيبشناسي، ظرفيتها،الزامات جهش توليد
.کارشناسي نظارت مجلس شوراي اسالمي
.156-135  صص،40  ش، پژوهشنامه،» «سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي.)1388(  محمد، مبشري.13
 «سـنجش ميـزان تـأثير سـرماية.)1394(  ميرهادي؛ نرجس حقپرست کنارسـري، مؤذن جمشيدي.14
 شـرکتهـاي توليـدي لـوازم خـانگي الکتريکـي و:اجتماعي بر خالقيت کارکنـان (مـورد مطالعـه
.74  ـ49  صص،1  ش،2  د، مديريت سرماية اجتماعي،»)الکترونيکي در ايران
 «اثرگذاري سرماية روانشناختي بر رفتارهاي فرانقش پيش گام با تأکيد بـر.)1399(  مهدي، يزدانشناس.15
.505  ـ487  صص،4  ش،7  د، مديريت سرماية اجتماعي،»نقش ميانجي سرماية اجتماعي سازماني
References
1. Alemi, S.R. (2020). Policy Strategies for Strengthening the Islamic Republic of Iran
through a Leap in Production, Tehran, Supreme Council of the Revolution. (in Persian)
2. ------------ (2020). The concept of leap in production and The experiences of China and
Korea, Tehran, Supreme Council of the Rvolution. (in Persian)
3. Arasti, H. & Gholami, M. (2010). “Causes of Entrepreneurship Failure in Iran”,
Entrepreneurship Development Quarterly, 2 (8), pp. 163-184. (in Persian)
4. Atsede, W. & Brychan, T. (2018). Financial Entrepreneurship for Economic Growth in
Emerging Nations. USA: IGI Global.
5. Ayyar Rezayi, B. (2020). “Requirements and prerequisites for Leap in production”,
Donya-e-Eqtesad Newspaper, No. 4880, pp. 1-2. (in Persian)
6. Bourdieu, P. (1972). 1977 Outline of a Theory of Practice, Trans Richard Nice,
Cambridge: Cambridge University Press.
7. Burgess, T.F. (1994). “Making the Leap to Agility: Defining and Achieving Agile
Manufacturing through Business Process Redesign and Business Network Redesign”,
International Journal of Operations & Production Management, 14 (11), pp. 23-34.
8. Davari, A. (2012). “Presenting the Model of Entrepreneurship Development PolicyMaking System”, Public Management Perspectives Quarterly, 3 (3), pp. 15-31. (in
Persian)
9. Elmi, Z. & Gorbani, M. (2016). “The effect of social capital on economic growth in the
Middle East and North of Africa”, Journal of Iranian Social Development Studies, 8 (4),
pp. 71-82. (in Persian)
10. Gelderblom, D. (2018). “The limits to bridging social capital: Power, social context and
the theory of Robert Putnam”, The Sociological Review, 66 (6), pp. 1309-1324.
11. Habersetzer, A., Grèzes-Bürcher, S., Boschma, R., & Mayer, H. (2019). “Enterpriserelated social capital as a driver of firm growth in the periphery?”, Journal of rural
studies, 65, pp. 143-151.

1400  تابستان،2  شمارة،8  دورة،مدیریت سرمایة اجتماعی

 320

12. Hassanvand, A., Hassanvand, D., & Nademi, Y. (2018). “The Impact of sanctions on
non-oil exports of Iran: Structural time series approach”, Quarterly Journal of The
Macro and Strategic Policies, 6(24), pp. 666-687.
13. Heidari, Q., Esfandiari, K., & dehghan, H. (2017). “Identifying the factors contributing
to domestic production effective in realizing the policies of resistance economy from
the Viewpoint of the Supreme Leader of Iran”, Military Science and Tactics, 13 (40),
pp. 5-27. (in Persian)
14. Henderson, D. R. (2008). German economic miracle, The concise encyclopedia of
economics.
Retrieved
December
13,
2020.
http://www.econlib.org/library/Enc/GermanEconomicMiracle.htm
15. Holienka, M., Pilková, A., & Munk, M. (2014). “Business Restart in Visegrad
Countries”, Entrepreneurial Business and Economics Review, 2 (1), pp. 37-48.
16. Hyun Park, S., Seon Shin, W., Hyun Park, Y., & Lee, Y. (2017). “Building a new
culture for quality management in the era of the Fourth Industrial Revolution”, Total
Quality Management & Business Excellence, 28 (9-10), pp. 934-945.
17. Khani, N. & Moazen-Jamshidi, M. H. (2013). PLS Guide: A Practical Guide to Design
and Analysis of Structural Equation Model, USA, Create Space publishing.
18. Khelil, N. (2015). “The many faces of entrepreneurial failure: Insights froman empirical
taxonomy”, Journal of Business Venturing, 11 (7), pp. 39-55.
19. Leana III, C. R. & Van Buren, H. J. (1999). “Organizational social capital and
employment practices”, Academy of management review, 24 (3), pp. 538-555.
20. Lee, K. (2019). The art of economic catch-up: Barriers, detours and leapfrogging in
innovation systems, Cambridge University Press.
21. Lin, S. C. & Huang, Y. M. (2005). “The role of social capital in the relationship
between human capital and career mobility: Moderator or mediator?”, Journal of
Intellectual Capital, 6(2), pp. 191-205.
22. Liu, Y., Yong, L., Hoa, X., & Zhang, Y. (2019). “Narcissism and learning from
entrepreneurial failure”, Journal of Business Venturing, 11(9), pp. 75-100.
23. Marjański, A., Sułkowski, Ł., Marjańska-Potakowska, J., & Staniszewska, K. (2019).
“Social capital drives SME growth: A study of family firms in Poland”, German Journal
of Human Resource Management, 33 (3), pp. 280-304.
24. Moazen-Jamshidi, M. H. & Haghparast Kenarsari, N. (2015). “Evaluating the impact of
social capital on employees’ creativity (Case study: electrical and electronic household
appliances manufacturing companies in Iran)”, Social Capital Management, 2 (1), pp.
49-74. (in Persian)
25. Mobasheri, M. (2009). “Social Capital and Economic Development”, Bulletin, No. 40,
pp. 135-156.
26. Morgan, J. & Sisak, D. (2016). “Aspiring to succeed: A model of entrepreneurship and
fear of failure”, Journal of Business Venturing, 31 (1), pp. 1-21.
27. North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance,
Cambridge university press.
28. Peyghami, A. (2020). “To achieve the leap in production we must have a leaping
discourse”, Negar internet magazine, Retrived February 21, 2021. (in Persian)
https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=45573

321 

) یک مطالعه با رویکرد آمیخته (کیفیـ کمّی:سرمایة اجتماعی و جهش تولید در کسبوکارهای دانشبنیان

29. Rahmani, T., Abbasinejad, H., & Amiri, M. (2007). “Investigating the Impact of Social
Capital on Iran's Economic Growth”, The Economic Research, 7 (2), pp. 1-30. (in
Persian)
30. Sayyah, S.A. & Shahbazi Ghiyasi, M. (2020). About Production Leap: A Strategic
Model of Production Support in Iran, Tehran, Islamic Parliament Research Center Of
The Islamic Republic Of IRAN. (in Persian)
31. Singh, S. K., Mazzucchelli, A., Vessal, S. R., & Solidoro, A. (2021). “Knowledge-based
HRM practices and innovation performance: Role of social capital and knowledge
sharing”, Journal of International Management, 27 (1), (Article in press).
32. Soni, B. (2017). “Star Model of Entrepreneurship”, International Journal of Engineering
Technology Science and Research, 4 (8), pp. 441-452.
33. Special Commission for Support of National Production and Supervision of the
Implementation of princple 44 Constitution (2020). Concepts and requirements of leap
in production, capacities, pathology and Provide strategies and solutions, Tehran,
Deputy Supervisor, General Directorate of Supervision Expert Affairs, Islamic
Parliament of Iran. (in Persian)
34. Spigel, B. (2017). “The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems”,
entrepreneurship: Theory and Practice, 1 (12), pp. 67-89.
35. Subramony, M., Segers, J., Chadwick, C., & Shyamsunder, A. (2018). “Leadership
development practice bundles and organizational performance: The mediating role of
human capital and social capital”. Journal of business research, 83, pp. 120-129.
36. Tamayo-Torres, I., Ruiz-Moreno, A. & Verdú, A. J. (2010). “The moderating effect of
innovative capacity on the relationship between real options and strategic
flexibility”. Industrial Marketing Management, 39(7), 1120-1127.
37. Walter, E. (2008). Cambridge advanced learner's dictionary, Cambridge university
press.
38. Wilkinson, T. & Brouthers, L. E. (2006). “Trade promotion and SME export
performance”, International Business Review, 15 (3), pp. 233-252.
39. Wyrwich, M., Stuetzer, M., & Sternberg, R. (2016). “Entrepreneurial role models, fear
of failure, and institutional approval of entrepreneurship: A tale of two regions”, Small
Business Economics, 46 (3), pp. 467-492.
40. Yazdanshenas, M. (2020). “The Effect of Psychological Capital on Proactive ExtraRole Behaviors With the Mediating Role of Organizational Social Capital”, Social
Capital Management, 7 (4), pp. 487-505. (in Persian)
41. Zacharakis, A.L., Meyer, G.D., & DeCastro, J. (1999). “Differing Perception of New
Venture Failure: A Matched Exploratory Study of Venture Capitalists and
Entrepreneurs”, Journal of Small Business Management, 37 (3), pp. 1-14.
42. Zhang, H., Amankwah-Amoah, J., & Beaverstock, J. (2018). “Toward a construct of
dynamic capabilities malfunction: Insights from failed Chinese entrepreneurs”, Journal
of Business Research, 2 (80), pp. 76-89.
43. Zheng, J., Wu, G., & Xie, H. (2017). “Impacts of leadership on project-based
organizational innovation performance: The mediator of knowledge sharing and
moderator of social capital”, Sustainability, 9 (10), 1893.

