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Abstract
The purpose of the present article was to provide a social capital model through a novel
institutional approach to improve the performance of Afghanistan Logistics system. This
applied study adopted an exploratory mixed-methods approach. In the qualitative phase, the
data was collected through interviews with National Logistics Organization officials and
Afghanistan university professors, and it was analyzed using thematic analysis to provide
the conceptual model of the study. In the quantitative phase, the qualitative phase findings
were used to design a questionnaire. After ensuring the validity and reliability of the
questionnaire, it was used to collect the quantitative data. The statistical population of the
quantitative phase was comprised of Afghanistan National Logistics Organization officials,
out of which 302 people were selected for survey according to Krejcie and Morgan table.
The analysis of the quantitative data was done through structural equation modeling and
PLS software. According to the results, the comprehensive social capital model through the
new institutional approach in Afghanistan logistics system entails 2 themes, 6 categories,
and 28 concepts.
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتیـ خطمشیگذاری و تصمیمگیری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/04/16 :ـ تاریخ پذیرش)1400/09/01 :

چکیده
هدف مطالعه ،ارائۀ مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد بوده است .مطالعۀ
کاربردی و از نوع آمیخته و اکتشافی بوده است .در بخش کیفی دادهها از طریق مصاحبه با کارشناسان ارشد ادارۀ تدارکات ملی و اساتید
دانشگاههای افغانستان گردآوری شده و با تحلیل مضمون ،مدل مفهومی پژوهش ارائه شد .در بخش کمّی ،با یافتههای بخش کیفی،
پرسشنامه طراحی شد و پس از بررسی پایایی و روایی ،برای جمعآوری دادهها استفاده شد .جامعۀ آماری بخش کمّی ،کارشناسان ادارۀ
تدارکات ملی افغانستان بودهاند که طبق جدول کرجسیـ مورگان  302نفر مورد نظرسنجی قرار گرفتند .تحلیل دادههای بخش کمی نیز
از طریق مدل معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSصورت پذیرفت .طبق یافتهها مدل جامع سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید
در نظام تدارکات کشور افغانستان ،شامل دو تم 6 ،مقوله و  28مفهوم است.

کلیدواژگان
سرمایۀ اجتماعی ،عملکرد ،نهادگرایی جدید.

رایانامة نویسندۀ مسئولmo.rahimi81@gmail.com :
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مقدمه
سرمایۀ اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایۀ فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند؛ بهگونهای
که در غیاب سرمایۀ اجتماعی ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و پیمودن راههای
توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود .از اینرو ،سرمایۀ اجتماعی یک
اصل محوری برای دستیابی به توسعه بهشمار میآید (افشانی و کبریایی  .)537 :1399سرمایۀ
اجتماعی یکی از بسیار داراییهایی است که یک جامعه میتواند در اختیار داشته باشد و میتواند
به عنوان شیوهها ،ارزشها و مجموعه هنجارهای موجود در اشکال مختلف شبکههای اجتماعی
تعریف شود که به همکاری ،عملکرد و عملکرد جمعی شبکه کمک کند (.)Bakker et al. 2019: 133
مفهوم سرمایۀ اجتماعی بهطور کلی برای اشاره به منابعی که مردم از روابطشان با دیگران بهدست
میآیند ،استفاده میشود .سرمایۀ اجتماعی بهویژه از طریق تعامل مدنی ساخته میشود ،که به نظر
میرسد کمابیش مترادف با شهروندی فعال است

(& et al. 2015: 1615

 .)Areekulمفهوم سرمایۀ

اجتماعی زیرک 1باقیمانده و بهسختی قابل توضیح است .پورتس )1998( 2مدام ،ادبیات سرمایۀ
اجتماعی در حوزۀ جامعهشناسی را نقد میکند .با اینوجود ،تعاریف مؤثری از سرمایۀ اجتماعی
وجود دارد ( .)Al-Azzam et al. 2020: 97آزمون واقعی مفهوم سرمایۀ اجتماعی به عنوان یک سازۀ
مفهومی ،منجر به شکلگیری بینشهای تازهای در روابط اجتماعی و تأثیر این بینشها بر زندگی
افراد میشود (زحمتزاد خوری  .)11 :1398سرمایۀ اجتماعی منبعی است که در اختیار افراد قرار
میگیرد و ناشی از تعلقات اجتماعی 3آنها و وابستگی به جامعه است .به گفتۀ کلمن ،4سرمایۀ
اجتماعی وقتی وجود دارد که وابستگی متقابل بین افراد وجود داشته باشد ،بیشتر است (

Sabatino

 .)2019: 357پیوند دادن شبکههای اجتماعی بخش مهم پشتیبانی برای مقابله با بحران را تشکیل
میدهد .این مسئله دسترسی به منبع گستردهای از اطالعات را تسهیل میکند (.)Alam et al. 2020: 243
سرمایۀ اجتماعی بیاعتنایی اجتماعی را ،که ذیل سایۀ بیتوجهی به نیازهای فردی و گروهی
آحاد جامعه شکل میگیرد و تبعاتی جز کاهش مشارکتهای اجتماعی ،و فروپاشی همبستگی ملی
1. elusive
2. Portes
3. social bonds
4. Coleman
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در پی ندارد ،از بین میبرد و روحیۀ تالش و مشارکت را برای رشد مهیا میسازد .خودکفایی و
توسعۀ صنایع ،که بیشک نیازمند انسجام اجتماعی است ،با افزایش سرمایۀ اجتماعی و رفع
بیاعتنایی توسعه مییابد (مؤذنجمشیدی و روحی  .)288 :1400بنابراین ،میتوان اذعان داشت که
سرمایۀ اجتماعی میتواند جایگاه ویژهای برای ارتقای عملکرد نظام تدارکات عمومی بهعنوان یکی
از ابعاد تعیینکنندۀ اجتماعی در ادارۀ امور جامعه است.
1

تدارکات عمومی ابزاری برای سیاستگذاری مؤثر برای نوآوریهای مولد و تشویق تجدید
صنعت است ( .)Tommi et al. 2020: 1پورتر 2و میلر ( )1985ادعا کردند که تدارکات نوعی فعالیت
اصلی در یک سازمان نیست ،بلکه یک پشتیبانی مشخص و یا یک کارکرد استراتژیک است تا
کارکردی عملیاتی .در بخش دولتی ،تدارکات به اکتساب برای مصرف عمومی ،در قالب کاالها،
کارها و خدمات برای کلیۀ زیرمجموعههای منطقهای یا وظیفهای 3یک دولت ملی 4اشاره دارد
( .)Bour 2019: 6این مسئله برای دولتها در جوامع در حال توسعه اهمیت زیادی دارد .افغانستان از
جمله کشورهایی است که طی چند دهۀ اخیر تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مختلفی را
پشت سر گذاشته و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است .مجموعه مسائل یادشده موجب
شکلگیری شکافهای راهبردی و عملیاتی در خصوص توسعۀ این کشور شده است .نظام
تدارکات کشور افغانستان یکی از جنبههای اساسی برای سرعتبخشی به توسعه در این کشور
بوده و بیشک چنین امری ،مستلزم توجه به ابعاد و چالشهای مختلف مطرح پیرامون نظام
تدارکاتی افغانستان از نظر علمی است تا بتوان مسیرهای روشنی را برای دستیابی به اهداف توسعه
دنبال کرد .موفقیت نظام تدارکات افغانستان به دلیل آنکه از یکسو با رویکردی نهادی به دنبال
پشیبرد امور است و از سویی دیگر ،وجود مسئولیت اجتماعی برای اهداف کالن سیاسی و
اقتصادی و مهمتر از همه ،اجتماعی برای چنین مجموعهای مطرح است ،همراه با شکلدهی
سرمایۀ اجتماعی متناسب با نهادگرایی جدید میسر خواهد شد .اما واقعیت آن است که مشکالت
زیرساختی در شکلدهی نظامهای اجتماعی مناسب درون جامعه به وسیلۀ نظام تدارکات افغانستان
1. generating innovations
2. Porter
3. territorial or functional subdivisions
4. nation state
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معضالت خاصی ایجاد کرده و این مسئله به تحلیلها و بررسیهای علمی و کارشناسانه نیاز دارد.
در واقع ،مطالعۀ حاضر دو هدف کلی را دنبال میکند که ابتدا به دنبال شناسایی ابعاد سرمایۀ
اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان است و سپس ،روابط میان آنها
را تحلیل و بررسی میکند.
چارچوب نظری و پیشینة پژوهش
سرمایۀ اجتماعی اصطالحی است که کاربرد آن هر روز در حال افزایش است ،اما این مفهوم
چارچوب و تعریف مشخصی ندارد .علت اصلی تکثیر تعاریف سرمایۀ اجتماعی از این امر نشئت
میگیرد که ماهیت این مفهوم به گونهای است که در هر بستر اجتماعی و فرهنگی به شکلی خاص
درمیآید و دیگر اینکه ،مفهومبندی و عملیاتی کردن سرمایۀ اجتماعی امری بسیار پیچیده و مشکل
است (عالئی و شیرسوار .)54 :1398
سرمایۀ اجتماعی بهعنوان منابعی در شبکههای اجتماعی تعبیه میشود و به طور مشخص ،آن را
به عنوان موقعیتهای هرمی ،1بهویژه در ساختار اقتصاد اجتماعی 2تغییر میدهد

( Song & Pettis 2018:

 .)5دو طبقهبندی اصلی سرمایۀ اجتماعی وجود دارد .اولین مورد بر اساس دیدگاه شبکه است که
سرمایۀ اجتماعی را با استفاده از مفاهیم تعلق ،پل زدن و پیوند 3تعریف میکند .دیگری بر اساس
دیدگاه ساختار اجتماعی است که سرمایۀ اجتماعی را با استفاده از سرمایۀ ساختاری ،رابطهای و
شناختی 4تعریف میکند ( .)Jia et al. 2020: 8باید دانست که دو معنای مشخص از سرمایۀ اجتماعی
وجود دارد (سرمایۀ اجتماعی در سطح فردی و جامعه) .سرمایۀ اجتماعی فردی منافع افراد یا
خانوادهها را منتقل میکند ( ،)Bourdieu 1984در حالی که سرمایۀ اجتماعی جامعه اقدام جمعی را
برای واحدهای بزرگتر اجتماعی امکانپذیر میکند (پاتنام .)2003 ،شیدلر و کریبیل ( )2009اظهار
داشتند« :سرمایۀ اجتماعی به بهترین وجه بهعنوان یک کاالی عمومی ناخالص 5توصیف میشود،
به این صورت که افراد با انگیزههای خصوصی برای ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی روبهرو
1. hierarchical positions
2. socioeconomic structure
3. bonding, bridging and linking
4. structural, relational, and cognitive
5. impure public good
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میشوند ،اما چنین رفتاری تولیدکنندۀ منافع عمومی است که با جامعه به اشتراک میگذارند
( .)Harrison et al. 2019: 1طبق نظر کوری 1و استنلی ( ،)2008سرمایۀ اجتماعی مزایایی را که افراد و
جوامع از طریق منافع مشارکت اجتماعی ،کمکهای متقابل 2و اعتماد به دست میآورند را توصیف
میکند (.)Kawasaki et al. 2019: 2
آرون )2003( 3نهادها را به عنوان مجموعهای از محدودیتهای رسمی و غیررسمی که بر
فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی تحمیل میشود ،تعریف میکند .سنجش کیفیت نهادها در
ادبیات تجربی شامل شاخصههایی مانند حقوق مالکیت ،4ساختار بوروکراتیک و حقوق سیاسی و
آزادیهای مدنی است ( .)Baliamoune-Lutz 2011: 336از هدفهای اصلی تمام نظامهای اقتصادی،
تحقق رشد و توسعۀ اقتصادی است .به این منظور ،الگوهای گوناگون رشد اقتصادی بهویژه
الگوهای رشد نئوکالسیک ،تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عاملهای
اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی ،انسانی و منابع انرژی) و بهرهوری میدانند؛ در حالی که تفاوت در
انباشت انواع سرمایه و بهرهوری خود ریشه در عاملهای دیگری نیز غیر از عوامل کالن اقتصادی
دارد ،که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی میکنند (پورعلی و همکاران
 .)80 :1399بخش دولتی با بهرهمندی از سرمایههای انسانی توانمند و متمایز ،میتواند ظرفیت
رقابتپذیری ملی را ارتقا دهد که این امر منجر به تقویت شاخصهای حکمرانی خوب میشود
که در نهایت ،زمینه برای ارتقای رفاه ملی فراهم میآورد (داناییفرد و باباشاهی  .)469 :1400از
دیدگاه نهادگرایان ،دولت را نباید به مثابه یک کل منسجم و یکپارچه در نظر گرفت ،بلکه دولت
مجموعهای از نهادها به همراه طیف متنوعی از افراد است که درون آن به حداکثرسازی مطلوبیت
خود مشغولاند (عباسی و محمودی  .)113 :1398رویکرد نهادگرایی ساختار قواعد حاکم،
انگیزهها و قیودی را برای اقدامات فردی به دنبال دارد .با خطمشی رفتار به این شیوه ،عادتهای
موافق در میان جمعیت بیشتر توسعه یافته و تقویت شده است .عادتها ،اجزای تشکیلدهندۀ
نهادها هستند که نهادها را بادوام تقویت میکنند و قدرت و اقتدار هنجاری ارائه میدهند .در واقع،
1. Currie
2. mutual assistance
3. Aron
4. property rights
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این فعل و انفعال رفتار ،عادت ،احساس و عقالنیت به توضیح قدرت هنجاری عرف در جامعه
کمک میکند .همانطور که ادموند برکه 1میگوید« :عرف ،ما را با همهچیز آشتی میدهد و قوانین
عرفی میتواند نیروی اقتدار اخالقی را به دست آورد .در عوض ،هنجارهای اخالقی به تقویت
بیشتر نهادها کمک میکند (هادوینیا و خدیوی رفوگر  .)58 :1395یک فرض اساسی در مطالعۀ
نهادها این است که سازمانها بهشدت در بستر نهادهای وسیع قرار دارند و نهادها شکلدهندۀ
رفتار هستند و از اینرو ،تغییر نهاد منجر به تغییر رفتار خواهد شد .این بستر نهادی شامل محدودۀ
شناختهشدهای از ساختارهای قدرت سیاسی ،ارزشهای فرهنگی و ایدئولوژیها میشود که توسط
تنظیمات اجتماعی در زمینههای خود تعبیه شدهاند .بنابراین ،شیوههای سازمانی بهطور مستقیم
انعکاس یا واکنشی نسبت به قوانین و ساختارهای ساختهشده در محیط بزرگترشان هستند .این
محیط نهادی منبع قانونسازی ،پاداش و یا ایجاد محدودیتها بر فعالیتهای سازمانی است
(زاهدی و همکاران  .)175 :1400نهادگرایی جدید در حوزههایی همچون اقتصاد ،علومسیاسی،
جامعهشناسی ،برنامهریزی منطقهای و ناحیهای و بهویژه در حوزههای مرتبط با حکمروایی و
مدیریت شهری قابل ردیابی است؛ تکامل نظریههای نهادگرایی در درون نظریههای برنامهریزی،
تحلیل فرایندهای اجرا ،اقتصاد سیاسی برنامهریزی و نظریههای برنامهریزی صورت گرفته است
(اسکندریثانی و همکاران  .)33 :1396پس حمایتهای سازمانی و نهادی در ارائۀ اثربخش
خدمات عمومی را برای جوامع باید مهم و ضروری دانست .بنابراین ،میتوان شکلگیری
سرمایههای حمایتی در سرمایۀ اجتماعی را بخشی از انعکاس نهادگرایی جدید درون مدل کلی
سرمایۀ اجتماعی در حوزهای عمومی همچون تدارکات عمومی مورد توجه قرار داد.
فرایند تدارکات عمومی باید در پارامترهای دقیق تحمیلشده توسط قوانین قانونی و رویههای
سازمانی اجرا شود .بنابراین ،ایجاد روابط مشترک با ارائهدهندگان چالشبرانگیز است .تدارکات
عمومی باید مطابق با مقررات طراحیشده برای جلوگیری از تبعیض و برخورد متفاوتی با
ارائهدهندگان باشد ( .)Holma et al. 2020: 1اگرچه نظامهای تدارکات مزایا و معایب خاص خود را
دارند ،اما برخی از ویژگیهای نظام تدارکات میتوانند بسیار مشابه باشند (.)Tang et al. 2019: 4
1. Edmond Berke
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مطالعات اندکی به تحلیل روابط میان سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی و نظامهای
تدارکات پرداختهاند .طبق مطالعۀ رضوی و همکاران ( 18 ،)1398عامل بر اساس تکرار واقعی
دارای قابلیت تعمیم بودهاند که در قالب چارچوبی برای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین
سیاست تدارکات عمومی نوآوری ایران ارائه شدهاند .این عوامل شامل دو بُعد بیرونی (شرایط
بینالمللی و بافت سیاستی) و چهار بُعد درونی (ویژگیهای نهادی ،سازماندهی و توانمندی،
تجمیع تقاضا و طراحی مشوقها) هستند .نتایج پژوهش قاسمزاده و شیخی ( )1397نشان میدهد
سرمایۀ اجتماعی نقش واسط و میانجی را در گذار از نهادگرایی قدیم به جدید بازی کرده است .با
توجه به اهمیت نهادها در مطالعۀ سرمایۀ اجتماعی ،نهادگرایی جدید بیشتر از مطالعات
جامعهشناختی تأثیر پذیرفته است .حیدری و همکاران ( )1395طی پژوهشی نشان دادند نه تنها
سرمایۀ سالمت و سرمایۀ اجتماعی روی رشد اقتصادی مؤثر است ،بلکه ارتباط متقابل آنها ،با
توجه به اینکه از یک طرف ،سرمایۀ اجتماعی باعث تقویت شاخصهای سالمت روحی و جسمی
افراد جامعه میشود.
نینا و همکاران ( )2020طی پژوهشی بیان داشتند که شهرداریهای هلند ،نه تنها از طریق
مقررات ،بلکه با استفاده از قدرت تدارکات عمومی خود ،در هماهنگی ،تسهیل و تسریع
فرایندهای کاهش انتشار نقش مؤثری دارند .نتایج مطالعۀ اتزابه )2018( 1نشان داد یک شبکۀ
غیررسمی وجود دارد که جایگزینی قابل توجه برای کانالهای رسمی تعامل است و به درک
پویایی صنعتی شهر کمک میکند .نتایج پژوهش الوفی 2و همکاران ( )2016در خصوص شکست
نظام تدارکات در عربستان ،نشان داد نظام تدارکاتی ریسک عمدۀ پروژهها است و تأثیرات منفی بر
پروژههای عمرانی دارد و نیاز به بهسازی دارد .نتایج پژوهش پیرس و همکاران ( )2016نشان داد
تاریخ و سطوح سرمایۀ اجتماعی معاصر در سطح منطقهای بهشدت با هم مرتبط هستند و هر دو
مورد یادشده بهشدت با شاخصهای عملکرد نهادی منطقهای و ابتکارات پایداری ارتباط دارند.
نتایج پژوهش آالم و همکاران ( )2016نشان میدهد خانوارها در حال اجرای استراتژیهای
1. Etxabe
2. Alofi & et al
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سازگاری مانند تنوع زراعی ،1کاشت درختان 2و باغداری خانگی 3و مهاجرت هستند .موانع
سازگاری ناهمگن در بین گروههای کشاورزی مشاهده میشود که دسترسی به اعتبار و عدم اطالع
از راهکارهای سازگاری مناسب از جمله موانع مهم سازگاری است .طبق نتایج ،انتخاب
استراتژیهای سازگاری به طور قابل توجهی تحت تأثیر سرمایۀ اجتماعی و دسترسی به نهادها
است .برای حمایت از سازگاری محلی و تقویت تابآوری خانوادههای آسیبپذیر به منظور مقابلۀ
بهتر با تغییر اقلیمی ،مداخالت دولت از طریق سازگاری برنامهریزیشده مانند دسترسی به نهادها و
تسهیالت اعتباری و بستهای از فناوری کشاورزی و زیستمحیطی با تحقیقات الزم است .نتایج
پژوهش آریکول و همکاران ( )2015نشان داد مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی شامل انسان ،نهاد ،دانش
معرفتی 4و فرهنگ ،بودجه جامعه 5و منابع طبیعی 6است .مؤلفههای تقویت سرمایۀ اجتماعی که از
پنج مرحلۀ چرخهای تشکیل شده است :مشارکت قابل اعتماد 7در مطالعۀ مسئله ،تصمیمگیری،
اجرا ،مصالح و ارزیابی .مدل تقویت سرمایۀ اجتماعی برای یک جامعۀ پایدار مادامالعمر یادگیرنده،
رابطۀ بین مؤلفهها و تقویت سرمایۀ اجتماعی را نشان میدهد.
روششناسی پژوهش
این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و بر حسب گردآوری دادهها و اطالعات آمیختهـ اکتشافی
انجام شده و شامل دو بخش کیفی و کمی است .جامعۀ آماری در بخش کیفی ،کارشناسان ارشد
ادارۀ تدارکات ملی افغانستان است که آشنایی الزم با سرمایۀ اجتماعی دارد و حداقل دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی ارشد و حداقل سه سال سابقۀ کاری مرتبط دارند ،هستند .انتخاب افراد در
ادارۀ تدارکات ملی افغانستان و ایالتهای مختلف به صورت گلولهبرفی صورت گرفت .در
مجموع ،با  15نفر از افراد واجد شرایط یادشده مصاحبه صورت پذیرفت .مشخصات عمومی افراد
مصاحبهشده به صورت جدول  1است.
1. diversifying crops
2. tree plantation
3. homestead gardening
4. wisdom knowledge
5. community funds
6. natural resources
7. trusty participation
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جدول  .1مشخصات عمومی افراد مصاحبهشده

مسئولیت/سمت

تجربه (سابقه) کاری

ردیف

جنسیت

سن

سطح تحصیالت

تخصص (رشته تحصیلی)

 7سال
 5سال

1

مرد

45

کارشناسی ارشد

اقتصاد

مدیر تدارکات

2

مرد

51

دکتری

جامعهشناسی

استاد دانشگاه

3

مرد

37

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

مسئول تدارکات

 4سال

4

مرد

42

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

استاد دانشگاه

 6سال

5

مرد

35

کارشناسی ارشد

مدیریت )(MBA

کارشناس تدارکات

6

مرد

32

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

کارشناس ارشد تدارکات
ملی

 3سال
 6سال

7

مرد

41

دکتری

فقه و حقوق اسالمی

استاد دانشگاه

 3سال

8

زن

43

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

مشاور ارشد تدارکات

 7سال

9

مرد

38

کارشناسی ارشد

مدیریت تدارکات

رئیس تدارکات

 6سال

10

مرد

46

دکتری

حقوق و علوم سیاسی

استاد دانشگاه

 5سال

11

مرد

39

کارشناسی ارشد

اقتصاد

مدیر تدارکات

 6سال

12

زن

38

کارشناسی ارشد

حسابداری

استاد دانشگاه

 5سال

13

زن

29

کارشناسی ارشد

اقتصاد توسعه

استاد دانشگاه

 3سال

14

مرد

42

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

رئیس اسبق تدارکات

 8سال

15

مرد

37

کارشناسی ارشد

MDA

مدیر پروژۀ تدارکات

 5سال

برای مصاحبه تا حد اشباع نظری با این افراد ارتباط برقرار شد .بر اساس تکرار دادههای
مصاحبههای قبلی در مصاحبههای  14و  15پژوهشگر ادامۀ مصاحبه را متوقف ساخت .نسبت به در
واقع نمونهگیری استفادهشده در پژوهش ،نمونهگیری نظری بوده است .روش جمعآوری دادهها
مصاحبه است و همچنین ،در خصوص مبانی نظری پژوهش به بررسی مطالعات و مقاالت علمی
پرداخته شد .پروتکل اصلی مصاحبه دارای  6سؤال بود که بر حسب اهداف پژوهش ،به طرح نظرات
مصاحبهشوندگان در خصوص ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای سرمایۀ اجتماعی نظام تدارکات عمومی
افغانستان با رویکرد نهادگرایی جدید و همچنین ،نقش نهادگرایی جدید و سرمایۀ اجتماعی در نظام
تدارکات افغانستان پرداخت .دادههای جمعآوریشده از طریق تحلیل اکتشافی تم ،تحلیل و کدگذاری
شد .تحلیل اطالعات در روش تحلیل مضمون بر فرایند کدگذاری مبتنی است .این روش ،فرایندی برای
تحلیل دادههای متنی است که دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند .با
توجه به پیچیدگی و پراکندگی مفاهیم مطرح در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی درون ادارۀ تدارکات ملی
افغانستان ،از این روش برای تحلیل دادههای کیفی استفاده شد .مضمون یا تم ،بیانگر مفهوم الگوی
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موجود در دادهها و مرتبط با پرسشهای پژوهش است .برای بررسی روایی و پایایی در بخش کیفی از
چک شدن نتایج توسط مصاحبهشوندگان ،توصیف حوزۀ بررسیشده و شرکتکنندگان در پژوهش،
مستندسازی دادههای بهدستآمده از مصاحبهها و کدگذاری ثانوی استفاده شد.
جامعۀ آماری در بخش کمی ،کارشناسان ادارۀ تدارکات ملی افغانستان بودهاند .برای تعیین
حجم نمونه از جدول کرجسیـ مورگان استفاده شد .بر اساس اطالعات موجود ،تعداد افراد جامعۀ
آماری حدود  1400نفر بودند که بر این اساس 302 ،نفر مورد نظرسنجی قرار گرفتند .ابزار
جمعآوری دادهها نیز پرسشنامه بوده که بر اساس یافتههای بخش کیفی طراحی و تدوین شد.
پایایی پرسشنامۀ یادشده پس از بررسی اولیه به طور کلی  0/873محاسبه شد و برای متغیرهای
سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ ارتباطی ،سرمایۀ حمایتی ،عملکرد ابداعی و عملکرد
نهادی بهترتیب  0/782 ،0/794 ،0/823 ،0/816 ،0/809و  0/819به دست آمده که نشان از اعتبار
زیاد پرسشنامه دارد .همچنین ،روایی محتوا و سازه پرسشنامه یادشده بررسی و تأیید شد .تحلیل
دادهها در بخش کمی از طریق مدل معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSانجام شد.
مدل مفهومی پژوهش
در بخش کیفی مطالعه بر اساس پروتکل تدوینشدۀ پژوهش با  15نفر مصاحبه صورت پذیرفت.
برای تحلیل و دستهبندی یافتههای حاصل از مصاحبه در این مطالعه از روش تم استفاده شد .ابتدا
مصاحبهها بهصورت متن کتبی درآمد و سپس ،با توجه به نکات کلیدی و موارد بااهمیت ،کدگذاری
صورت گرفت .یافتههای حاصل از مصاحبه در قالب دو تم و  6مقوله و  28مفهوم هستند که در
مجموع ،شبکۀ مضامین حاصل از استخراج عوامل در مصاحبههای صورتگرفته ارائه شد.
تم ابعاد محتوایی سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در مصاحبهها مورد توجه
مصاحبهشوندگان بوده و از مقولههایی تشکیل شده است که در مجموع ،محقق پس از انجام
مصاحبه در رابطه با این تم به  332کد ( 73عامل) دست یافته که در  4دسته مقولۀ سرمایۀ
ساختاری ،سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ ارتباطی و سرمایۀ حمایتی و در  20دسته مفهومی قرار گرفته
که مفاهیم مربوطه به طور خالصه عبارتاند از :قانونمداری ،امنیت ،رسانههای اجتماعی ،میزان
هزینه ،کاهش هزینۀ مبادله ،قواعد رفتاری ،هنجارها ،ارزشها ،دین و ایدئولوژی ،نمادها ،اعتماد،
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روابط متقابل ،مشارکت ،آگاهی عمومی ،اخالق ،مسئولیت اجتماعی ،حمایت حقوقی و قضایی،
حمایت اجتماعی ،حمایت اطالعاتی و حمایت حرفهای.
ارزشها

قانونمدار

قواعد رفتاری

هنجارها

رسانههای

امنیت

اجتماعی

ی

دین و

میزان

ایدئولوژی

هزینه
سرمایۀ

سرمایۀ

ساختاری

شناختی

کاهش

نمادها

هزینه
حمایت

محتوای سرمایۀ اجتماعی

حقوقی

با رویکرد نهادگرایی

اعتماد
روابط
متقابل

حمایت
اجتماعی

سرمایۀ

مشارکت

مدل سرمایۀ اجتماعی

حمایتی

سرمایۀ

با رویکرد نهادگرایی

حمایت

ارتباطی

اطالعاتی

آگاهی
عمومی

حمایت
حرفهای

عملکرد سرمایه اجتماعی

اخالق

با رویکرد نهادگرایی
مسئولیت
اجتماعی

عملکرد
عملکرد

ابداعی

نهادی
عملکرد

کنترل

اجتماعی

منبعیابی

فرصتیابی

تصمیمگیر

عملکرد

سیاسی و

عملکرد

ی

اجرایی

حقوقی

اقتصادی

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش بر حسب شبکۀ مضامین برگرفته از مصاحبهها
منبع :یافتههای پژوهش
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سرمایۀ اجتماعی عالوه بر ابعاد و جنبههای محتوایی ،ابعاد عملکردی نیز دارد .بهخصوص
اینکه سرمایۀ اجتماعی در وضعیت و شرایط تشکیالتی و سازمانی مورد توجه قرار گیرد .این
مسئله در برخی مدلهای پژوهشی اخیر نیز مورد اشاره و توجه قرار گرفته و همچنین ،محقق با
این مسئله در مصاحبهها نیز مواجه شده و مصاحبهشوندگان نیز تأکیدات خاصی بر ابعاد عملکردی
سرمایۀ اجتماعی داشتهاند .بنابراین ،تم دوم مطرح در مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی
جدید در بخش تدارکات کشور افغانستان ،ابعاد عملکردی سرمایۀ اجتماعی است.
تم ابعاد عملکردی سرمایۀ اجتماعی در مصاحبههای انجامشده مورد توجه مصاحبهشوندگان بوده
و از مقولههایی تشکیل شده است که در مجموع ،محقق پس از انجام مصاحبه در رابطه با این تم به
 141کد ( 33عامل) دست یافته که در  2دسته مقولۀ عملکرد نهادی و عملکرد ابداعی و در  8دستۀ
مفهومی قرار گرفته که مفاهیم مربوطه به طور خالصه عبارتاند از :تصمیمگیری ،کنترل ،منبعیابی،
فرصتیابی ،عملکرد اجتماعی ،عملکرد اقتصادی ،عملکرد سیاسی و حقوقی و عملکرد اجرایی.
در نهایت ،بر حسب تحلیل صورتگرفته از مصاحبهها 28 ،مفهوم استخراج شد که در  6مقوله
دستهبندی شدند .از اینرو ،مجموعه عوامل مطرح در مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی
جدید عبارتاند از :سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ ارتباطی ،سرمایۀ حمایتی ،عملکرد
نهادی و عملکرد ابداعی .بنابراین ،مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید بهصورت
نمودار  1ارائه شد.
تحلیل دادههای کمی

تحلیل دادهها در بخش کمی از طریق مدل معادالت ساختاری صورت پذیرفت .پیش از تحلیل مدل،
هر یک از مدلهای اندازهگیری بررسی شد که یافتهها در جدولهای 2ـ  7آورده شده است.
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ارائة مدل سرمایة اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد
جدول  .2مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری سرمایۀ ساختاری

سازه

قانونمداری

امنیت

رسانههای اجتماعی

میزان هزینه

کاهش هزینۀ مبادله

گویهها

بار عاملی

آمارۀ t

سطح معناداری

نتیجه

Q01

0.671

21.518

0.000

تأیید نشانگر

Q02

0.878

51.492

0.000

تأیید نشانگر

Q03

0.902

62.621

0.000

تأیید نشانگر

Q04

0.843

41.691

0.000

تأیید نشانگر

Q05

0.767

26.610

0.000

تأیید نشانگر

Q06

0.898

65.218

0.000

تأیید نشانگر

Q07

0.903

71.099

0.000

تأیید نشانگر

Q08

0.805

35.441

0.000

تأیید نشانگر

Q09

0.812

32.977

0.000

تأیید نشانگر

Q10

0.904

75.802

0.000

تأیید نشانگر

Q11

0.906

59.953

0.000

تأیید نشانگر

Q12

0.833

39.490

0.000

تأیید نشانگر

Q13

0.893

64.237

0.000

تأیید نشانگر

Q14

0.931

82.253

0.000

تأیید نشانگر

Q15

0.881

49.804

0.000

تأیید نشانگر

Q16

0.924

87.125

0.000

تأیید نشانگر

Q17

0.958

160.434

0.000

تأیید نشانگر

Q18

0.884

39.807

0.000

تأیید نشانگر

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .3مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری سرمایۀ شناختی

سازه
قواعد رفتاری

هنجارها

ارزشها

گویهها

بار عاملی

آمارۀ t

سطح معناداری

نتیجه

Q19

0.826

32.231

0.000

Q20

0.900

66.057

0.000

Q21

0.923

96.435

0.000

Q22

0.858

52.475

0.000

Q23

0.814

29.717

0.000

Q24

0.895

59.692

0.000

Q25

0.899

48.402

0.000

Q26

0.905

78.058

0.000

Q27

0.836

38.837

0.000

Q28

0.852

47.365

0.000

Q29

0.929

98.796

0.000

Q30

0.944

158.149

0.000

Q31

0.876

51.728

0.000

تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
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ادامۀ جدول  .3مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری سرمایۀ شناختی

سازه
دین و ایدئولوژی

نمادها

گویهها

بار عاملی

tآمارۀ

Q32

0.921

80.963

0.000

Q33

0.957

145.968

0.000

Q34

0.926

88.351

0.000

Q35

0.902

71.114

0.000

Q36

0.943

105.382

0.000

Q37

0.935

103.845

0.000

سطح معناداری

نتیجه
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .4مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری سرمایۀ ارتباطی

سازه

اعتماد

روابط متقابل

مشارکت

آگاهی عمومی

اخالق

مسئولیت اجتماعی

منبع :یافتههای پژوهش

گویهها

بار عاملی

آماره t

سطح معنیداری

نتیجه

Q38

0.853

45.159

0.000

تأیید نشانگر

Q39

0.934

84.947

0.000

تأیید نشانگر

Q40

0.949

147.580

0.000

تأیید نشانگر

Q41

0.887

61.455

0.000

تأیید نشانگر

Q42

0.910

64.664

0.000

تأیید نشانگر

Q43

0.950

128.799

0.000

تأیید نشانگر

Q44

0.911

81.751

0.000

تأیید نشانگر

Q45

0.907

77.263

0.000

تأیید نشانگر

Q46

0.952

135.672

0.000

تأیید نشانگر

Q47

0.906

68.489

0.000

تأیید نشانگر

Q48

0.899

62.104

0.000

تأیید نشانگر

Q49

0.943

120.214

0.000

تأیید نشانگر

Q50

0.892

55.891

0.000

تأیید نشانگر

Q51

0.914

78.343

0.000

تأیید نشانگر

Q52

0.947

106.555

0.000

تأیید نشانگر

Q53

0.897

56.436

0.000

تأیید نشانگر

Q54

0.919

90.725

0.000

تأیید نشانگر

Q55

0.955

147.391

0.000

تأیید نشانگر

Q56

0.876

40.935

0.000

تأیید نشانگر
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جدول  .5مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری سرمایۀ حمایتی

سازه
حمایت حقوقی

حمایت اجتماعی

حمایت اطالعاتی

حمایت حرفهای

گویهها

بار عاملی

آماره t

سطح معنیداری

Q57

0.831

32.186

0.000

Q58

0.919

78.640

0.000

Q59

0.932

110.930

0.000

Q60

0.875

63.471

0.000

Q61

0.787

34.558

0.000

Q62

0.875

59.004

0.000

Q63

0.916

95.633

0.000

Q64

0.891

71.484

0.000

Q65

0.828

42.578

0.000

Q66

0.824

31.965

0.000

Q67

0.944

133.763

0.000

Q68

0.931

90.715

0.000

Q69

0.884

53.154

0.000

Q70

0.885

50.291

0.000

Q71

0.939

111.196

0.000

Q72

0.936

108.076

0.000

Q73

0.833

34.793

0.000

نتیجه
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .6مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری عملکرد ابداعی

سازه
تصمیمگیری

کنترل

منبعیابی

فرصتیابی

منبع :یافتههای پژوهش

گویهها

بار عاملی

آمارۀ t

سطح معناداری

Q74

0.846

43.779

0.000

Q75

0.926

87.973

0.000

Q76

0.938

124.522

0.000

Q77

0.863

47.418

0.000

Q78

0.852

41.355

0.000

Q79

0.921

82.139

0.000

Q80

0.909

66.556

0.000

Q81

0.814

35.396

0.000

Q82

0.836

40.581

0.000

Q83

0.931

104.918

0.000

Q84

0.915

76.960

0.000

Q85

0.841

39.284

0.000

Q86

0.863

52.873

0.000

Q87

0.926

83.697

0.000

Q88

0.878

48.202

0.000

Q89

0.786

23.894

0.000

نتیجه
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
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جدول  .7مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری عملکرد نهادی

سازه

عملکرد اجتماعی

عملکرد اقتصادی

سیاسی و حقوقی

عملکرد اجرایی

گویهها

بار عاملی

آمارۀ t

سطح معناداری

نتیجه

Q90

0.859

40.021

0.000

تأیید نشانگر

Q91

0.902

62.227

0.000

تأیید نشانگر

Q92

0.933

99.612

0.000

تأیید نشانگر

Q93

0.860

46.428

0.000

تأیید نشانگر

Q94

0.822

38.195

0.000

تأیید نشانگر

Q95

0.909

76.075

0.000

تأیید نشانگر

Q96

0.916

82.352

0.000

تأیید نشانگر

Q97

0.822

37.280

0.000

تأیید نشانگر

Q98

0.808

31.938

0.000

تأیید نشانگر

Q99

0.891

63.231

0.000

تأیید نشانگر

Q100

0.927

105.622

0.000

تأیید نشانگر

Q101

0.873

46.980

0.000

تأیید نشانگر

Q102

0.766

28.726

0.000

تأیید نشانگر

Q103

0.845

43.433

0.000

تأیید نشانگر

Q104

0.894

63.604

0.000

تأیید نشانگر

Q105

0.915

83.387

0.000

تأیید نشانگر

Q106

0.825

39.304

0.000

تأیید نشانگر

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به تأیید مقادیر بار عاملی در مدلهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،در ادامه به
آزمون مدل معادلۀ ساختاری پژوهش پرداخته میشود .مدل ساختاری مدلی است که در آن روابط
بین متغیرهای مکنون (مستقل یا برونزا) و وابسته (درونزا) مورد توجه قرار میگیرد .از آنجا که
مدل ساختاری مدلی برآمده از رابطه بین مدلهای اندازهگیری موجود در مدل است ،بعد از
ارزیابی پایایی و روایی مدلهای اندازهگیری ،نوبت به ارزیابی مدل ساختاری میرسد.
همچنین ،نمودار  2نتایج تحلیل مربوط به مدل ساختاری پژوهش را نشان میدهد .به عالوه
نمودار  ،3نمرات تی مربوط به هر یک از روابط مدل  2را نشان میدهد.

ارائة مدل سرمایة اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد
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نمودار  .2ضرایب مسیر آزمون مدل پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

نمودار  .3نمرات تی مربوط به آزمون مدل پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

طبق نمودار  3نشان میدهد تمامی ضرایب مسیر مستقیم در سطح  95درصد معنادارند.
همچنین ،تمامی اثرات غیر مستقیم نیز در سطح  95درصد معنادار شدهاند.

 626

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 1400
جدول  .8نتایج آزمون فرضیهها

ضریب

عدد معناداری t-

نتیجة آزمون

فرضیه

مسیر

1

سرمایۀ ساختاری بر عملکرد ابداعی تأثیر معناداری دارد.

0/365

2

سرمایۀ ساختاری بر عملکرد نهادی تأثیر معناداری دارد.

0/562

11/032

3

سرمایۀ شناختی بر عملکرد ابداعی تأثیر معناداری دارد.

0/190

2/670

تأیید

4

سرمایۀ شناختی بر عملکرد نهادی تأثیر معناداری دارد.

0/205

3/176

تأیید

5

سرمایۀ ارتباطی بر عملکرد ابداعی تأثیر معناداری دارد.

0/305

5/090

تأیید

6

سرمایۀ ارتباطی بر عملکرد نهادی تأثیر معناداری دارد.

0/308

5/126

تأیید

7

سرمایۀ حمایتی بر عملکرد ابداعی تأثیر معناداری دارد.

0/412

8/670

تأیید

8

سرمایۀ حمایتی بر عملکرد نهادی تأثیر معناداری دارد.

0/544

9/599

تأیید

9

عملکرد ابداعی بر عملکرد نهادی تأثیر معناداری دارد.

0/465

8/382

تأیید

مسیر ()β

value

5/981

تأیید
تأیید

منبع :یافتههای پژوهش

طبق نتایج جدول  ،8تمامی فرضیههای مطرحشده طبق مدل پژوهشی ،مورد تأیید قرار گرفتند.
بحث و نتیجه
در این پژوهش به ارائه و آزمون مدل جامع سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید (مورد مطالعه:
بهبود نظام تدارکاتی کشور افغانستان) پرداخته شده است .ماهیت ارزشمند سرمایۀ اجتماعی در بهبود
پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی در جوامع با توجه به شکلدهی و جهتدهی نهادهای اجتماعی
قابل تأمل و توجه است .بنابراین ،با استفاده از سرمایۀ اجتماعی بر حسب نهادگرایی جدید میتوان
انتظار بهبود نظام تدارکاتی کشور در حال توسعۀ افغانستان داشت .یافتههای این مطالعه نشان داد مدل
جامع سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکات کشور افغانستان ،شامل دو تم
(محتوای سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی و عملکرد سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی) و 6
مقوله (سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ ارتباطی ،سرمایۀ حمایتی ،عملکرد ابداعی و عملکرد
نهادی) و  28مفهوم است .همچنین ،روابط بین متغیرهای پژوهش نشان داد سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ
شناختی ،سرمایۀ ارتباطی و سرمایۀ حمایتی بر عملکرد ابداعی و عملکرد نهادی تأثیر معناداری دارد.
عملکرد ابداعی بر عملکرد نهادی تأثیر معناداری دارد.

ارائة مدل سرمایة اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید در نظام تدارکاتی افغانستان برای بهبود عملکرد
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در مجموع ،بر اساس یافتههای بهدستآمده باید گفت که مجموعه عوامل متعدد و متنوعی در
ایجاد و ساخت سرمایۀ اجتماعی باحسب رویکرد نهادگرایی جدید نقش دارند و همچنین ،در
چارچوب ترتیبی فرایندی میتوان این مدل را مورد توجه قرار داد .به این صورت که بخش
محتوایی مدل را میتوان ساختار ورودی مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید برای
نظام تدارکات دانست .همچنین ،بخش عملکردی نشاندهندۀ خروجی و ستاندههای حاصل از
سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید برای نظام تدارکات است .درضمن ،تأیید روابط میان
ابعاد و اجرای محتوایی سرمایۀ اجتماعی (یعنی سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ
ارتباطی ،سرمایۀ حمایتی) با ابعاد عملکرد سرمایۀ اجتماعی (یعنی عملکرد ابداعی و عملکرد
نهادی) ،بیانگر نقش برجسته سرمایۀ اجتماعی در نظامهای نهادی برای دستیابی به عملکرد
مطلوب و مناسب است .در واقع ،پذیرش ارزش و اهمیت سرمایۀ اجتماعی در سطح جامعه
میتواند زمینهساز ادارۀ مسائل عمومی جامعه بهشکلی اثربخش و کارآمد شود .این مسئله در
مطالعات پیشین نیز به شکلی مورد توجه قرار گرفته است که میتوان به آنها توجه داشت.
بهطور کلی ،نگاهی مختصر به یافتههای پژوهش میتوان نمایی متفاوت از آن را در مطالعات
دیگر نیز دید و این نکته خود گویای چند نکته میتواند باشد .یکی اینکه سرمایۀ اجتماعی به
خودی خود نمیتواند برای یک جامعه مفید واقع شود مگر آنکه بتوان از آن در چارچوبهای
اجتماعی استفادۀ الزم را داشت .دیگر آنکه ،سرمایۀ اجتماعی با مفاهیم اجتماعی و پذیرش برتری
جمع بر فرد میتواند معنای بیشتری به خود بگیرد .در واقع ،سرمایۀ اجتماعی در یک نظام یا نهاد
میتواند مفهوم بیشتری داشته باشد تا اینکه در چارچوبهای تکبعدی مورد توجه قرار گیرد.
همچنین ،تمایالت نهادگرایی در اصل شکلگیری و شکلدهی سرمایۀ اجتماعی وجود داشته و
برای توسعه و گسترش سرمایۀ اجتماعی ناخودآگاه تمایالت به سمت نهادگرایی شکل میگیرد.
عالوه بر موارد یادشده ،تمامی مطالعات به ابعاد و جنبههای سرمایۀ اجتماعی (به دلیل طرح در
حیطۀ علوم انسانی) با نگاه خود پرداخته و با وجود تمایزات شکلی در اساس و پایه نظری
متفاوت نیستند و یکدیگر را نقض نمیکنند که این مسئله خود نشاندهندۀ پویایی ذاتی در مفهوم
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سرمایۀ اجتماعی است .در مجموع ،میتوان گفت که یافتههای مطالعات پیشین و پژوهش حاضر
همراستای یکدیگر هستند و نتایج این پژوهشها اعتمادپذیری الزم را دارند.
با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش موارد زیر برای ادارۀ تدارکات افغانستان پیشنهاد
میشود:
 با توجه به مدل پیشنهادی پژوهش دو تم محتوایی و عملکردی برای سرمایۀ اجتماعی بارویکرد نهادگرایی نوین ارائه شده است .پیشنهاد میشود برای بهبود و افزایش سطح کارایی و
اثربخشی نظام تدارکاتی در کشور افغانستان به این چارچوب فرایندی (دو بخش محتوایی و
عملکردی) برای مدیریت نظام تدارکات افغانستان توجه شود .در واقع ،بخش محتوایی مدل
ساختار ورودی مدل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید برای نظام تدارکات بوده و
همچنین ،بخش عملکردی نشاندهندۀ خروجی و ستاندههای حاصل از سرمایۀ اجتماعی با رویکرد
نهادگرایی جدید برای نظام تدارکات است.
 برای سنجش سطح موفقیت ادارۀ تدارکات افغانستان ،عملکرد این مجموعه با استفاده ازمؤلفههای مطرحشده در خصوص عملکرد ابداعی (کنترل ،منبعیابی ،فرصتیابی و تصمیمگیری) و
عملکرد نهادی (عملکرد اجرایی ،عملکرد سیاسی و حقوقی ،عملکرد اقتصادی و عملکرد
اجتماعی) ارزشیابی و کنترل شود و استانداردهای مشخصی برای کسب حداقل عملکرد در این
خصوص تعریف شود.
 برای پژوهشهای آتی توصیه میشود هر یک از مقولههای معرفیشده ابعاد محتوایی وعملکردی سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی نوین را متناسب با شرایط در حال تحول و گذار
نظام تدارکات افغانستان آسیبشناسی شود.
 به پژوهشگران عالقهمند به مسئلۀ مورد بررسی پیشنهاد میشود در مطالعات آتی  4مقولۀمحتوایی و  2مقولۀ عملکردی مطرحشده برای سرمایۀ اجتماعی با رویکرد نهادگرایی نوین با
مؤلفههای هر یک از آنها مورد اولویتبندی و مقایسه قرار گیرد.
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