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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 researcher-

made 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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 یک :بنیان دانش هایوکار کسب در تولید جهش و اجتماعی سرمایة

 (یکمّ ـ  کیفی) آمیخته رویکرد با مطالعه
 2روحی روشنک ،1جمشیدی ذنؤم هادیمیر

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه مدیریت، گروه استادیار، .1

 ایران رشت، نور، پیام دانشگاه مدیریت، گروه ارشد، کارشناس .2

 (25/12/1399 پذیرش: تاریخ ـ 20/09/1399یافت:در )تاریخ

 چکیده
.کنندایفاوابستگیقطعوکشورمعضالترفعدرگستردهینقشتوانندمیوندوکارکسبتحولوتوسعهنمادبنیاندانشهایوکارکسب
این.بوداجتماعیسرمایةیممفاهاساسبربنیاندانشهایوکارکسبتولیددرجهشایجادجهتیمدلةارائحاضرپژوهشازهدف

ودانشگاهعلمیهیئتاعضایشاملکیفیةمرحلدرشوندگانمصاحبهشد.انجامی(کمّـ)کیفیآمیختههایروشازاستفادهباتحقیق
رسیدنورفیبةگلولرویکردباهاآنازنفر12کهبودندبنیاندانشمتوسطوکوچکهایوکارکسبصاحبانوفرینیآکارةحوزدرفعال
هبکهبودندگیالناستاندرمتوسطوکوچکهایشرکتدرمدیر66یکمّةمرحلدردهندگانپاسخشدند.انتخابنظریاشباعبه

ةپرسشنامیکمّبخشدروساختاریافتهنیمهةمصاحبکیفیبخشدرهادادهگردآوریابزارشدند.انتخابدسترسدرصورت
آماریافزارنرمازیکمّبخشدروMAXQDA11کیفیافزارنرمازکیفیبخشدرهادادهوتحلیلتجزیهظورمنبهبود.ساختهمحقق

SPSS23وSmart-PLSکوچکبنیاندانشهایشرکتدرتولیدجهشبرایالزماقداماتدادنشانپژوهشهاییافتهشد.استفاده
اجتماعیسرمایةهمچنین.شوندمیبندیطبقهشهروندانوجامعهسطحوی،حاکمیتوسیاستیسطح،وکارکسبسطحسهدرمتوسطو
متوسطوکوچکهایوکارکسبتولیدجهشبریادشدهاقداماتةکنندتسهیلوبسترعنوانبهکارکردیوتعاملیوساختاریبعدسهدر

است.تاثیرگذار

 واژگانکلید
.انبنیدانشهایشرکت،اجتماعیسرمایةتولید،جهش
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 مقدمه

 روز  هر و است  داده قرار هدف را اقتصادي مختلف هاي عرصه اخير هاي سال در اقتصادي تحريم

 شدت با و رياخ سال چند در سازد. نابود را اقتصاد پيش از بيش تا افزايد مي خود نفوذ ةگستر بر

 درگير هااروک کسب ،رانيا ياسالم يجمهور هيعل غرب يرانسانيغ و جانبه کي يها ميتحر افتني

 راهکارهاي بايد که ،محصوالت فروش و توزيع تا اوليه مواد مينأت از اند، شده متعدد مشکالت

 حاضر حال در (.128 :1397 همکاران و وند حسن) کرد پيدا مشکالت اين از رفت برون براي ؤثرم

 زيادي مشکالت صادراتعرصة  در تبادل و مناسب گذاري قيمت ،بازار در موجود ثباتي بي دليل به

 از استفاده بر بيشتر متوسط و کوچک هايوکار کسبدر اين شرايط متأسفانه  کهشته دا همراه بهرا 

 ،توليدزمينة  در نوين هاي استراتژي برتأکيد  به توجه با کهدر حالي  ؛دندارتأکيد  سنتي رويکردهاي

 باشد. اقتصادي رونق جوابگوي تواند نمي سنتي هاي روش به صرف اتکاي

 و سازي تصميم نظامدر  حياتي ينقش 1کارآفرين متوسط و کوچک هايوکار کسب ،زمينه اين در

 :Wilkinson & Brouthers 2006) دارند ،توسعه حال در کشورهاي ويژه به ،کشور هر گيري تصميم

رند دا قوت نقاط و محيطي هاي فرصت تشخيص در که مهارتي با ،کارآفرينان ديگر، عبارت  به (.13

 و اقتصاد در تغيير حقيقي گامان پيش ،ها فرصت اينة توسع با هدف حرکت ايجاد در توانمندي و

 ايجاد اساس، اين بر (.Atsede & Brychan 2018: 35) شوند مي محسوب اجتماعي تحوالت

 هاي برنامه اساسي هاي اولويت از يکي ها آن از حمايت و کارآفرين متوسط و کوچک هاي بنگاه

 است. ايران اسالمي جمهوري ياقتصادة توسع

 سوي از 1399 سال ايران، اسالمي جمهوري کشورة توسع محوريت و توليد به توجه به منظور

 نوروزي پيام در اي خامنه اهلل آيت شد. گذاري نام «توليد جهش» سالِ اسالمي انقالب معظم رهبر

 خواستار و ندانست کافي را نهزمي اين در شده انجام اقدامات توليد رونق وضوعم به اشاره با خود

 رشد و بهبود براي جوان هاي مجموعه و مسئوالن سوي از حداکثري تالش و ريزي برنامه

 توليد: »فرمود کارگر و کارة هفت مناسبت به ايشان ،1399 يبهشتدار در. شد داخلي توليد محسوس

 توليد قوي اقتصاد يک ساخت در يعني بدهد؛ تشکيل کشور در را قوي ملّي اقتصاد يک تواند مي

                                                                                                                                                       
1. Entrepreneurial small and medium businesses 
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 تصور من که ]طور[ آن دارد. کشور ةادار در را انکاري غيرقابل حياتيِ تأثير يک .دارد را اول نقش

 حياتي اقتصاد براي توليد البته .نيست هم اقتصاد  ةمسئل فقط توليد  ةمسئل ،بنده اعتقاد  به کنم، مي

 مناسبت به رهبري ناتا)بي .«است اتيحي سالم اقتصاد و کشور اقتصاد براي داخلي توليد .است

 (.1399 کارگر و کارة هفت

 قرار رشد به رو مسير در بايد بلکه ،باشند ايستا حالت در هاوکار کسب نبايد پرتالطم دنياي در

 يا دوره و مستمر صورت به که يصنعت افتني يامروز يطمح يايپو و دهيچيپ تيماه ليدل به .بگيرند

 از مفهومي برداشت با (.Tamayo et al. 2010: 135) است دشوار باشد دهنش ينيکارآفر ةعرص وارد

 جهش) کلي جهش ترمينولوژي تحليل در اقتصاد، در توسعه و رشد در زمينة شده مطرح هاي نظريه

 يا معني GDP يا داخلي ناخالص توليد در سريع و پرشتاب يکمّ تغيير يک را جهش توان مي (،اقتصادي

 پايدار رشد همچنين و توسعه هاي شاخصه در کشور تيّّ مز به يابي دست آن غايي فهد که کرد تفسير

 با توليد رونق بهتر چه هر تحقق در دهي شتاب توان مي را توليد جهش همچنين .است آن يکنواخت و

 ماهنگيه و مشارکت با المللي بين و ،اي منطقه ملي، محلي، هاي پتانسيل و امکانات از بهينه گيري بهره

 و اقتصادي رونق ايجاد جهت مرتبط اشخاص و نهادهاو  غيرانتفاعي و انتفاعي هاي سازمان همة

 مطرح توسعهزمينة  در قوي کشور يک در مقام را کشور که سطحي تا تعريف کرد پايدار اجتماعي

 (.6 :1399 ،44 اصل اجراي بر نظارت و ملي توليد از حمايت )کميسيون سازد

 ابعاد ،مالي راهکارهاي ساير و مجدد گذاري سرمايه طريق از توليد جهش بر عالوهزمينه،  اين در

 يافتن براي تالشة پاي بر ابتدا حاضر تحقيق .باشد ثرؤم وکار کسب احياي در تواند مي نيز اجتماعي

 ديد از متوسط و کوچک صنايع توليد در جهش ايجاد سازي ظرفيت جهت الزم اقدامات و عوامل

 يکمنزلة  به را ديگر يعامل وجود شواهد اوليه هاي مصاحبه همان در ليکن ؛شد غازآ اندرکاران دست

اند  بر آن خبرگان از برخي داد نشان اوليه هاي مصاحبه داد. نشان توليد جهش مسير در بسترساز عامل

ة حوز در خدماتي و توليدي متوسط و کوچک هايوکار کسب ازبسياري  حاضر حال در که

 هاي سازمان مانند اما .دارند هم سود کسب ظاهر بهو  اند فعاليت حال در نيانب دانش هاي شرکت

 که است حالي در اين باشد. رسيده صفر به شايد ها آنة توسع و رشد که هستند اي رسيده بلوغ به

ة انگيز فقدان را علت شوندگان مصاحبه اين دارد. ها آن از باالتر تبامر  به سرعتي وکار کسب دنياي
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 سطح در و وکار کسب هاي بنگاه و توليدي مراکز داخل در خرد سطح در اجتماعي پيوند و جمعي

 بر ثرؤم عوامل هاي کليشه از فارغ ،داد مي نشان ها مصاحبه .معرفي کردند ايرانية جامع بين کالن

 در عياجتما سرماية بودن پايين از ناشي تواند مي که ،افراد بين درست اجتماعي پيوند يک نبود توليد،

 شود. مي توليد در جهش ةايجادکنند هاي ظرفيت شدن فعال مانع ،باشد جامعه يک

 درون به را اجتماعي ةشبک اعتماد که است سازمان سطح در راهبردي منبعي اجتماعي سرماية

 با .شود مي رقابتي مزيت خلق و سازمان اهداف تحقق سبب رهگذر اين از و دهد مي انتقال سازمان

 که فهميد توان مي وضوح به کشور در خدماتي و توليدي هاي شرکت کنوني عوض به نگاهي

 موجب زا انرژي دارويي مانند تواند نمي امروزه توسعه مديريت در کالسيک و سنتي هاي نگرش

ة سرماي بر که هايي نگرش .شود خدمات و کاال توليدزمينة  در ها شرکت جهش و بيشتر تحرک

 و اقتصادي وضعيت بهبود براي قبولي قابل ةنسخکند  مي کيدأت انيانس حتي و فيزيکي و تصاديقا

 يک مانند تواند  مي که است اجتماعي سرماية داريم نياز آن به امروز آنچه .نيست کشور در توليدي

 سرماية فاقد که اي جامعه در سازد. تسهيل را سرمايه ابعاد ساير از بهينهة استفاد فرايند کاتاليزور

 (.136: 1388 )مبشري شوند مي تلف و مانند مي ابتر ها سرمايه ساير است کافي اجتماعي

 و ها گروهو  افراد براي فعال کنش نوعي تأمين با که است دليل اين به اجتماعي سرماية اهميت

 مفهومي اجتماعي سرماية .است سودمند و مفيد برخوردارند آن از کافي ةانداز به که هايي سازمان

 فرايند سو يک از زيرا .آيد مي شمار به سازماني هاي پويايي و خالقيت و نوآوري ادايج در زيربنايي

 تحقق ديگر سوي از و دهد مي قرار ثيرأت تحت را ها اين مانند و ،تيمي يادگيري خالقيت، نوآوري،

 همکاري و تعاون مشترک، هنجارهاي اعتماد، ايجاد با اجتماعي سرماية .کند مي تسهيل را ها آن

 به سريع حرکتي ساز زمينه جمعي هويت و مشترک، همدلي جمعي، همبستگي و انسجام بل،متقا

 جهش (.50 :1394 کنارسري پرست حق و جمشيدي ذنؤم) است نوآوري و خالقيت ايجاد سمت

 اجتماعي سرماية دارد. منافات اجتماعي اعتنايي بي با و طلبد مي پذيري مسئوليت ،توليد در

 شکل جامعه آحاد گروهي و فردي نيازهاي به توجهي بية ساي ذيل که ،ار اجتماعي اعتنايي بي

 از ،ندارد پي در ملي همبستگي فروپاشي و اجتماعي، هاي مشارکت کاهش جز تبعاتي و گيرد مي

 ،صنايعة توسع و خودکفايي سازد. مي مهيا رشد جهت به را مشارکت و تالشة روحي وبرد  مي بين
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 توسعه اعتنايي بي رفع و اجتماعي سرماية افزايش با است، اجتماعي انسجام نيازمند شک بي که

 اجتماعي هاي شبکه که است اين سازماني اجتماعي سرماية اصلي ةگزار که آنجا از .يابد مي

 کند مي ايجاد همکاري و اعتماد براي مبنايي يابد، مي توسعه زمان طول در که ،(شخصي ارتباطات)

 عملکرد و کند مي کمک اجتماعي روابط هدايت به که است بالقوه و فعلبال ارزشمند منابع شامل و

 و بهبود که داشت انتظار توان مي، شود مي رقابتي مزيت خلق سبب و بخشد مي بهبود را ها سازمان

 نهايتاً وکند  مهيا ها سازمان تر توجه قابل عملکرد جهت به را الزمة زمين يعاجتماة سرماي افزايش

 .دشو منجر کاال و خدمات توليد در جهش ايجاد به

 کارآفريني و دارند کارآفريني ماهيت متوسط و کوچک بنيان دانش هاي شرکت اينکه به توجه با

 کارآفرين ةرابط تواند مي روابـط ايـن و شود مي واقع اجتماعي روابط از اي شبکه در که است ينديافر

 وکار کسب از بيرون و درون در اجتماعي سرماية به توجه کند، تسهيل يا محدود اه فرصت منابع با را

 ةجامع در .تاثير داشته باشد توسعه شتاب شتريب افزايش و هاوکار کسب گونه  اين عملکرد بر تواند مي

 داليل ،مديريتي و حقوقي و اقتصادي و سياسي عوامل از نظر صرف ،کارآفرينان موانـع امـروز ايـران

 تدوينبنابراين،  .هست نيز ،اجتماعي پيوندهاي و روابط گرفتن ديدهنا جمله از ،فرهنگي ـ اجتماعي

 و کوچک بنيان دانش هاي شرکت پتانسيل ايجاد در الزم اقدامات شناسايي بر عالوه که يالگوي

 به را اجتماعي سرماية ابعاد توسعه، و توليد با سو هم جهش نوع يک آمدن وجوده ب جهت به ،متوسط

 افزايش و مجدد رونق در تواند مي ،کند مشخص ها ظرفيت اين شدن لبالفع جهت يبسترة منزل

 حاضر پژوهش در انمحقق ،آنچه آمد مبناي بر .کند بسزاي کمک هاوکار کسب اينة توسع شتاب

 بستر در را متوسط و کوچک بنيان دانش هايوکار کسب توليد جهش الگوي کهآن بودند  درصدد

 :ها بودند پرسش اين پاسخ يافتن الدنب به وکنند  طراحي اجتماعي سرماية

 ؟هستند چه ندا دخيل بنيان دانش هاي شرکت توليد جهش ايجاد در که اقداماتيـ 

 توليد جهش ايجاد براي را الزم بستر اجتماعي سرماية از هايي شاخصه و ابعاد چهـ 

 ؟کنند  مي تعيين بنيان دانش هايوکار کسب

 نظریة پیشین

 شود. مي پرداخته پژوهش موضوعة پيشين مرور به بخش اين در
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 تولید جهش

 اعالم توليد جهش سال را 1398 سال ايرانة فرزان رهبر صنعت، و اقتصادي رشد اهميت به نظر

 اين بر ايشان کيدأت و باشد توليد رشد تواند مي کشور اقتصادي رشد و رونق اصلي ةشاکل .فرمود

 زمينه اين در جانبه همه ملي رکتح يک اهميت از کشور اقتصادي حساس شرايط در موضوع

  ةفرهنگي، حوز  ةسياسي، حوز  ةحوز بر ،مستقيم و غيرمستقيم ،ساساً توليد اقتصاديا دارد. حکايت

نفس و  عزّتايجاد رشد و پيشرفت و  ا هدفشناسي اجتماعي و جمعي ب روان ةو حوز ،اجتماعي

 (.1 :1399 )پيغامي گذارد اثر مينفس ملي  اعتمادبه

 «Leap» معادل ومعنا کرده  «پريدن و جستن»را  جهشة واژ 1وبستر فرهنگ مانند هايي نامه واژه

 قابل و ناگهاني تغيير به اقتصاد علم در که اند هدانست فرانسوي« Mutation» وانگليسي  «Jump» و

 در نامحقق برخي را «جهش»ة واژ (.Walter 2008) کند اشاره مي مدآدر و ثروت خلق در توجه

 برگس .اند به کار برده وکار کسب و اقتصاد به مربوط موضوعات در منتشرشده مقاالت وينعنا

 رقباي تهديد به اشاره ضمن وبه کار برد  خودة مقال دررا  جهشة واژ ،قبل ها سال ،(23: 1994)

 هاي شرکت کارة چار را چابکي سمت به جهش مريکاة امتحد اياالت مرز از خارج تجاري

 .معرفي کرد ژاپني هاي شرکت همچون رقبايي تهديد برابر در دوام و مقاومت جهت مريکاييا

 در محسوسي آثار که دکر تلقي کشور اقتصادي وضعيت در تغيير نوعي توان مي را توليد جهش

 فراهم را اقتصادي پايدار رشد تواند مي اجتماعي عدالت تأمين با و آورد  مي وجوده ب ملي اقتصاد

 ةبني و سرمايه تقويت کشور، اقتصادي مهم هاي  گره رفع توليد در جهش اصلي هدف .سازد

 ،ساالري ديوان نظام بازمهندسي مردم، زندگي بهبود با مرتبط توليدات تقويت ،اصلي اقتصادي

 اقتصاد فرهنگ ترويج طريق از جامعه در مصرف سازي  بهينه و ،کشور مديريتي ساختار اصالح

 مکاني و زمان هيچ در وارد تازه يک ،«جهش ةنظري» اساس بر .(1: 1399 )عالمي است اسالمي

 از متفاوت راهي که ،را خودش راه اينکه مگر باشد، داشته جهش اقتصادي ةعرص در تواند  ينم

 که بروند را مسيري همان اگر هاوارد تازه ،واقع در .(Lee 2019) بياورد وجوده ب روهاست، پيش

 .را نخواهند داشت ها آن از سبقت امکان هرگز بگذارند، ها آن پاي جاي پا و ندا هکرد طي روها پيش

                                                                                                                                                       
1. Webster 
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 حائز روها پيش تجارب از استفاده مسير اين در اما .ساخت خواهند را خودشان راه ها نآ ،نهايت در

 اختصاصي جهش بايد بلکه دارد، نياز سازي  ظرفيت به تنها نه موفق جهش ،همچنين است. اهميت

ة زمين است الزم آن با متناسب .(Lee 2019) آيد وجوده ب ها ناوريف و ها بخش در هوشمند

 هم در را فرهنگي و سياسي، اقتصادي، هاي ظرفيت پيوندي بافت يک مانند که مناسبي اجتماعي

 .باشد داشته وجود جامعه در آويزد مي

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

 يک درون که کردند تعريف اجتماعي روابط را سازماني اجتماعي رمايةس (1999)بورن  ون و 1لينا

 شکل هدف سمت به جمعي گيري جهت و مشترک اعتماد قالب در و افراد سطح در و سازمان

 است سازمان درون اجتماعي روابط هاي ويژگي از ناشي يمنبع سازماني اجتماعي سرماية گيرد. مي

 تسهيل با که شود مي شناخته اعضا سطوح مشترک اعتماد و جمعي اهداف گيري جهت طريق از و

 .(1399 شناس )يزدان کند مي ايجاد ارزش آميز موفقيت جمعي عمل

 توجه مورد مختلف اشکال به سرمايه اين اقتصادي،مباحث  در اجتماعي سرماية ورود با

 سرماية وجود که نيامحقق از (.74 :1395 قرباني و )علمي گرفت قرار پردازان نظريه و محققان

بر  وي .دکر اشاره (1995) 2پاتنام به توان مي دانستند ثرؤم اقتصادية توسع و رشد در را اجتماعي

 هاي فعاليت ساير حاصل جانبي محصولمنزلة  به اجتماعي سرماية کالن ديدگاه از که بوداين باور 

 شکوفايي اوج مقدمات شتاب، شافزاي با ،تواند مي ،هنجارها و اعتمادهاو  پيوندهاة پاي بر اجتماعي،

 آورد فراهم است، تطابق قابل اقتصادي جهش با معنايي لحاظ به که ،را توسعه و اقتصادي

(Gelderblom 2018). 

 و نهادها نقش به «جديد نهادگرايان» مکتب ظهور با اند هداشت اذعان (1396) قرباني و علمي

 به توجه لزوم .است  شده بيشتري توجه اقتصادي عملکرد و رشد در اجتماعي سرماية خصوص به

 در کشورهاي از بسياري مشکل شده ديده که شود مي آشکار آنجا از اقتصاد در اجتماعي سرماية

 اجتماعي سرماية فقدان بلکه نيست، انساني و (فيزيکي) اقتصادي هاي سرمايه فقدان توسعه حال

                                                                                                                                                       
1. Leana 
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 سرماية امروزه .بدهند دست از ار خود کامل اثربخشي ها سرمايه ساير شود مي سبب که است

 و شود مي محسوب محوري اصل يک توسعه و باال اقتصادي رشد به يابي دست براي اجتماعي

 .است دشوار اقتصادي رشد و توسعه هاي راه پيمودن آن بدون

 روندة ادام براي ،آن سنتي شکل در سرمايه انواع جمله از ،شرايط از بسياري حاضر حال در

 با کشور صنايع در را رشد و اقتصادي روند تواند مي هچآن شايد اما .است فراهم رکشو در توليد

 از همگي که است وفاق و دوستي، ارتباط، همدردي، مساعدت، ايثار، سازدهمراه  جهش

 را خودة نظري (1972) 1بورديو د.نگنج مي آن تعريف ذيل وهستند  اجتماعي سرماية هاي شاخصه

 ايجاد در حياتي عنصري را اجتماعي سرماية آن در که داد ارائه «عمل تئوري» عنوان تحت

 .کرده است معرفي سودآور هاي گروه

 همبستگي و انسجام متقابل، همکاري و تعاون مشترک، هنجارهاي اعتماد، ايجاد با اجتماعي سرماية

 رينوآو و خالقيت ايجاد سمت به سريع حرکتي ساز زمينه جمعي هويت و مشترک، همدلي جمعي،

دهد  مي نشان که دارد وجود زيادي تحقيقات (.52 :1394 کنارسري پرست حق و جمشيدي ذنؤم) است

 ايجاد در اجتماعي سرماية نقش به وار زنجيره روابط است و شکوفايي و رشدة الزم نوآوري و خالقيت

 جمله از ،اعياجتم سرماية مختلف انواع با يتوليد و صنعتي هاي شرکت .کند مي اشاره جلو به رو جهش

 با تعامالت از حاصل اجتماعي سرمايةو  تجاري هاي شرکت ساير با تعامالت از حاصل اجتماعي سرماية

، حاکميت و گذاران سياست جمله از ،خارجي بازيگران با تماس از حاصل اجتماعي سرماية و مشتريان

 مسئوليت احساس و روابط ونهمچعواملي  بهبود با تواند مي ها شرکت اجتماعي سرماية دارند. سروکار

 (.Habersetzer et al. 2019) سازد فراهم را ها شرکت رشد موجبات ديگران برابر در

 خوبي پتانسيل از که اند داده نشان بنيان دانش هاي شرکت و متوسط و کوچک هايوکار کسب

 ايبر خوبي عملکرد نوآوري جهاني شاخص برخوردارند. کشورة توسع مسير در فعاليت براي

 اين کشورهاي جمع به ميالدي 2011 سال از که ،ايران است. داده نشان زمينه اين در ايران

 120 و (2013) 113 هاي رتبه کشور 129 بين توانسته گذشته هاي سال در است، پيوسته بندي رتبه

 نيز اخير لاس دو در صعودي روند اين .را به دست آورد (2016) 78 و (2015) 106 و (2014)

                                                                                                                                                       
1. Bourdieu 
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 خود، بلند جهش با بود، گرفته قرار 75 جايگاه در گزارش آخرين در ايران که درحالي و شده حفظ

 ملي توليد از حمايت )کميسيون گيرد قرار جنوبي و مرکزي آسياي 2 و جهاني 65 ةرد در توانست

 (.8 :1399 ،44 اصل اجراي بر نظارت و

 سال در ديد. توان مي نيز تاريخي وقايع برخي در جهش ايجاد در را اجتماعي سرماية وجود پايّ رد

 که ،جنگ بحران از حاصل اجتماعي پيوند نوعي آمدن وجوده ب ،دوم جهاني جنگ پايان از پس ،1945

ه ب جنگ درگير کشورهاي از بسياري اقتصادي رشد در شگرفي تغييرات ،داشت قرار همدلية پاي بر

 بود، شده مبدل سوخته يسرزمين به نگج از پس که ،خورده شکست غربي آلمان در آورد. وجود

 شرايط، اين در بود. داده قرار ثيرأت تحت را آلمان مردم و سرزمين کل نابسامان اقتصادي وضعيت

ة فاصل کاهش و جنگ از پس بحران از ناشي همدلي ايجادو  اقتصادي لحاظ به مردم شدن دست يک

 اجتماعي سرماية اين ،حقيقت در .دش اجتماعية سرماي هاي شاخصه افزايش باعث اجتماعي طبقات

 از حمايت ، چوناقتصادي تصميمات آنة ساي در که بود غربي آلمانة جامع اعضاي بين وجودآمده هب

دانست  جهش آن را توان مي شرايط آن در که ايجاد کرد ناگهاني تغييراتي ،پولي رفرم و گذاري سرمايه

(Henderson 2008). لهستان 1990ة ده در افتاد. اتفاق لهستان کشور در خصوص اين در ديگرة نمون 

 عبارت به يا پلکانية توسع و رشد از مهمي بخش .کرد تجربه توسعه و اقتصاد در چشمگيري تغيير

 متوسط هاي شرکت و خانوادگي کوچک هاي شرکت فعاليتة حوز در کشور اين اقتصادي جهش ديگر

 تحريک باعث آنچه داده نشان تحقيقات شدند. تبديل کشور اين اقتصاد ةدهند شکل هاي سازه به که بود

 بوده اجتماعي مداوم هاي سرمايه بلکه نبوده، مالي حتي و فيزيکي هاي سرمايه لزوماً شده ها شرکت اين

 (.Marjański et al. 2019) است دهکر عمل توسعه اين موتورمثابة  به که

 تجربيات اما .بگذارد اثر کشور کي ياقتصاد رشد و توسعه بر تواند مي مهمي بسيار عوامل

 ندشو اقتصادة توسع و رشد باعث توانند مي زماني عوامل اين دهد مي نشان مطالعات برخي از حاصل

 باشد بوده موفق شود مي خوانده اجتماعي سرماية آنچهة توسع در کالن سطح در کشور که

(Subramony et al. 2018.) عملکرد رشددر  ثريؤم عامل يممستقبه طور  تنها نه اجتماعي سرماية 

 ها سازمان عملکرد همچون مثبتي پيامدهاي بر متغيرها ساير اثرگذاري در تواند مي بلکه ست،ها شرکت

 همچون عوامل برخي ديگر عبارت به کند. ايفا نجيامي نقش فروش رشدي و اقتصاد رشدو 
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 اجتماعي سرماية بهبود و توسعه قطري از ها سازمان در ها آن هاي تواناييدر کنار  رهبري هاي شيوه

 برخي (.Subramony et al. 2018) ندشو عملکرد و فروشو  توليد بهبود و رشد موجب توانند مي

 بينة رابط در مثبت تعديلگر متغير يکمنزلة  به اجتماعي سرماية ثيرأت ةدهند نشان نيز مطالعات

 سرماية متغير .است صنعت و ،اقتصاد مع،جوا ها، سازمان در مثبت پيامدهاي بر ثيرگذارأت متغيرهاي

 دانش، مديريت رهبري، انساني،ة سرماي همچون ـ اثرگذار متغيرهاي با تعاملة وسيله ب اجتماعي

 به .کند مي بيشتر مطلوب متغيرهاي بر را متغيرها اين ثيرأت شدت ـ ... و ،انساني منابع هاي فعاليت

 که زماني غيرسازماني، و سازماني جوامع در مطلوب پيامدهاي ةوجودآورند هب عوامل ديگر عبارت

ه ب را بيشتري مطلوب نتايج است، برخوردار باالتري اجتماعي سرماية سطح ازشده  ة اشارهجامع

 .(Lin & Hung 2005; Zheng et al. 2017; Singh et al. 2021) آورد خواهند وجود

 تجربیة پیشین

 پرسشنامه از حاصل اطالعات دريافت و موردي يبررس شش با (2019) شهمکاران و 1هابرتسزر

 سرماية که گرفتند نتيجه يسئسو کشور در شرکت 978 از متشکل اي جامعه در دهنده پاسخ 441 از

 ةدهند نشان ها آن تحقيقات باشد. ثيرگذارأت ها شرکت رشد و اشتغال رشد بر تواند مي اجتماعي

 ايجادزمينه  اين در که بود ها شرکتة توسع و رشد بر تعامالت و ها شبکه توجه قابل ثيراتأت

 .بينجامد صنايع و ها شرکت سريع رشد به تواند مي گذاران ستاسي نيز و نفعان ذي ساير با ها شبکه

 موتورمثابة  به اجتماعي سرماية نقش خصوص در اي مطالعه 2016تا  2014 هاي سال طول در

 متوسط و کوچک شرکت 1280 بين انلهست کشور در متوسط و کوچک هاي شرکت رشدة محرک

 پاسخ يافتن جويو جست در تحقيق اين محققان شد. منتشر 2019 سال در آن نتايج که گرفت انجام

 سرماية نقش نيز و خانوادگي هاي شرکت مشاغل در اجتماعي سرماية ويژگي همچون االتيؤس براي

 هاي شرکت در اجتماعي سرماية االيب سطح داد نشان نتايج بودند. انساني منابعة توسع در اجتماعي

 نشان (2019) شهمکاران و 2مارجنسکي دارد. ها آن گسترش و توسعه بر بسزايي ثيرأت بررسي مورد

 کارمندان، بين گويو گفت برخوردارند اجتماعي سرماية باالي سطح از که هايي شرکت در دادند
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 توانايي و ،جديد نامخاطب با روابط برقراري براي مالکان استقبال مشتري، با خوب روابط

 کردن فدا بدون اجتماعي پيوندهاي از استفاده با ساز مشکل هاي موقعيت براي حل راه جويو جست

 رد.دا ها شرکت اين اقتصادي وضعيت بهبود و توليد رشد بر توجهي قابل ثيرأت قبلي اهداف

 که ،هند کشور در رکتش نمونه 223 بين را اي مطالعه همکارانش و 1سابراماني 2018 سال در

 اجتماعي سرماية ميانجي نقش تبيين به داشتند قصد ها آن دادند. انجامداشتند،  رشد حال در اقتصاد

 که گرفتند نتيجه ها آن بپردازند. ها آن عملکرد و ها سازمان رهبران اي توسعه هاي فعاليتة رابط در

 رشد همچون ،سازمان عملکردي مثبت عوامل بر رهبران اي توسعه هاي سبک ثيرگذاريأت در

 ثيرأت تواند مي ميانجي يکمثابة  به ها سازمان داخل و کارکنان ميان موجود اجتماعي سرماية فروش،

 سازد. ميسر عملکرد رشد بر را ،توسعه هاي شيوه همچون ،مختلف عوامل

 ايه شرکت مديران از نفر 288 بين اي همطالع در چين کشور در (2017) همکارانش و 2ژنگ

 در دانش مديريت وجود نيز و اي مبادله و انتقالي رهبري سبک چون عواملي دادند نشان عمراني

 اجتماعي سرماية داراي هاي شرکت از بيشتردارند  باالتري اجتماعي سرماية سطح که هايي شرکت

 .شود ميمنجر  نوآورانه عملکرد به تر پايين

 عملکرد بهبود بر نوآورانه هاي بليتقا نقش بررسي جهت به پژوهشي اندونزي کشور در

 مطالعاتية نمون عنوان به متوسط و کوچک شرکت 352 شد. انجام متوسطو  کوچک هاي شرکت

 تعديلگر، متغير يکمنزلة  به ،اجتماعي سرماية داد نشان نتايج شدند. داده شرکت تحقيق اين در

 را ها شرکت عملکرد بر نوآورانه هاي قابليت اثرگذاري شرايط وکند  مي عمل محکم بستر يک مانند

 بر ها شرکت عملکرد بهبود در کننده تسهيل نقش اجتماعي سرماية تحقيق اين در بخشد. مي بهبود

 (.Purwati 2021)کند  مي ايفا نوآورانه عملکرد اثر

 زماني ةدور براي ،تابلويي هاي داده روش از استفاده با ،(82ـ  71: 1396) قرباني و علمي

 شمال و خاورميانه کشورهاي در اقتصادي رشد بر اجتماعي سرماية اثر بررسي به ،2012 تا 1996

 رشد بر معناداري و مثبت اثر اجتماعي سرماية داد نشان ها آن تحقيق نتايج پرداختند. فريقاا

 گذارد. مي اقتصادي

                                                                                                                                                       
1. Subramony 

2. Zheng  
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 وليدت ةکنند حمايت عوامل شناسايي به خود پژوهش در (27ـ  5: 1396) شهمکاران و حيدري

 .پرداختند ،است مؤثر رهبري معظم مقام منظر از مقاومتي اقتصاد هاي سياست تحقق در که ،داخلي

 و مفاهيم شناسايي ضمن ،رهبري معظم مقام بيانات کدگذاري و بنيان داده روش از استفاده با آنان

 حوزه اين رد مفهومي مدل ةارائ به رهبري، معظم مقام نگاه از داخلي توليد ابعاد و ها مقوله

 هاي دستگاه ،اجرايي هاي دستگاه اقتصادي، هاي بنگاه مردمي، نقش بعد چهار نهايت در .پرداختند

 مقاومتي اقتصاد هاي سياست تحقق جهت داخلي توليد از حمايت در اصلي عوامل منزلة به نظارتي

 .شدند شناسايي رهبري معظم مقام منظر از

 ايران اقتصادي رشد بر اجتماعي ةسرماي ثيرأت بررسي هب (30ـ  1: 1388)ش همکاران و رحماني

 ةسرماي اثرگذاري ةنحو تاريخي و اسنادي هاي داده از استفاده با و مطالعه يک در ها آن پرداختند.

 اقتصادي رشد بر اجتماعي ةسرماي ثيرأت مطالعه اين در .را بررسي کردند اقتصادي رشد بر اجتماعي

 اجتماعي سرماية داد نشان تجربي نتايج و شد بررسي 1382تا  1379ة دور طي کشور استان 28

 شاخص واحد يک شرايط ساير بودن ثابت با واست  اقتصادي رشد بر دارامعن و مثبت ثيرأت داراي

 .خواهد داشت درصد 18/0 اقتصادي رشد اجتماعي ةسرماي

 تحقیق ابزار و  روش

 با ابتدا يکمّ ـ کيفي وار زنجيره الگوي از استفاده با کهاست  آميخته تحقيق يک حاضر تحقيق

ة مرحل در استفاده مورد ابزار .يافت خاتمه يکمّ رويکرد با بعدة مرحل در و شد آغاز کيفي رويکرد

 از تعدادي از متشکل کيفيمرحلة  در کنندگان شرکت بود. ساختاريافته نيمه و باز هاي مصاحبه کيفي

 ايجاد و کارآفرينية حوز در مديريت و فعاليت و ايجادة سابق کهبودند  علمي تئهي اعضاي

 برفيگلولة  رويکرد از شوندگان مصاحبه انتخاب در ند.داشت فعال بنيان دانش و فناور هاي شرکت

 ؛شد مشخص نظري اشباعة قاعد اساس بر بخش اين در شده درنظرگرفته افراد تعداد و شد استفاده

دادة  وند شد مواجه اطالعات و ها داده تکرار با انمحقق 8 نفر با مصاحبه از پس که ترتيب بدين

 بيشتر، اعتماد سطح به يابي دست و اطمينان جهت به ،ليکن .نشد استخراج مصاحبه حين جديدي

 طول به دقيقه 45 تا دقيقه 25 از مصاحبه هر زمان مدت کرد. پيدا ادامه 20 نفر تا ها مصاحبه

 محتوا تحليل تکنيک از ها مصاحبه از حاصل هاي داده لوتحلي تجزيه براي پژوهش، اين در انجاميد.
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 ها داده مکتوب کردنة مرحل در اعتبار تعيين و روايي بررسي جهت به کيفية مرحل در .شد استفاده

 و بررسي جداگانه و مستقلبه طور  نامحقق از يک هر توسط ها مصاحبه متن کدها استخراج و

 اطمينان ها مقوله و کدها استخراج صحت از تا شد يسهمقا ديگر يک با نتايج سپس و شد کدگذاري

 تحقيق در کنندگان شرکت بهبار ديگر  ها مصاحبه تحليل نتايج و ها مقوله همچنين .دشو حاصل

به  ،ادامه در شود. حاصل اطمينان شوندگان مصاحبه نظر با نتايج انطباق ميزان از تا شد داده نشان

 هايه شاخص و ها لفهؤم ،ابعاد سنجش مناسب بودن و منظور انجام تحليل عاملي تائيدي

در  توليد جهش با سو هم اجتماعي سرماية ةپرسشنام ،اجتماعي سرماية محور ةآمد دست هب

 =5تا  مخالفم کامالً =1) اي گزينه 5 ليکرت طيف از استفاده با و گويه 58 بر مشتمل ،وکار کسب

 صوري و محتوا رواييتأييد  از پس ،شده حيطرا هاي پرسشنامه .دش طراحي ،(موافقم کامالً

 تحليل سطح يکمّة مرحل دراينکه  به توجه با د.ش توزيع ها نمونه بين خبرگان، سوي از پرسشنامه

 به گيالن استان در توليدي متوسط و کوچک وکار کسب بنگاه 66 بود سازماني پژوهش اين در

 يا معاون و شرکت مدير به ها شرکت اين از يک هر در ها پرسشنامه شدند. انتخاب نمونه عنوان

 بودن سازماني به توجه با ،شده داده پاسخ هاي پرسشنامه دريافت از پس و شد داده وي نامعاون

 محاسبه نامعاون و مدير پاسخ ميانگين جداگانه طور به الؤس هر براي ،شرکت هر در تحليل سطح

 جهت به .دش افزار نرم وارد نتيجه ،ييديأت عاملي تحليل و اعتبارسنجي جهت به ،سپس و شد

 Smart-PLS افزار نرم از ،نمونه کم حجم و سازماني تحليل سطح به توجه باتأييدي،  عاملي تحليل

 بارها غيرنرمال هاي داده توزيع شرايط و کم حجم با هاي آزمون در افزار نرم اين کارايي .دش استفاده

 (.Khani & Moazen Jamshidi 2013: 39) است شده أييدت

 ها یافته

 .شود مي پرداخته تحقيق يکمّ و کيفي نتايجة ارائ به بخش اين در

 ها شاخص استخراج و مصاحبه تحلیل کیفی:ة مرحل

 از استفاده با مصاحبه، طريق از شده حاصل مستندات ةتهي از پس کدگذاري، و بندي دسته منظور به

 در ها مصاحبه است گفتني شد. آغاز باز کدگذاري و بندي دسته کار ،MAXQDA کيفي افزار نرم
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 و تحليلو  بررسي بعدي مراحل در اوليه کدهاي اين .ندشد سازماندهي اوليه کد 116 قالب

 شود. داده مي شرح ادامه در که شدند بندي دسته

 عملیاتی کدگذاریة روی

 ،MAXQDA فيکي افزار نرمبه کمک  ،شده انجام هاي مصاحبه از اوليه کد 116 تحليل و بررسي با

 محور 2 معنايي قرابت و مشابهت ميزان تشخيص اساس بر که شد محوري کدگذاري به اقدام

 سطح در سازي ظرفيت بعد 3 بر مشتمل بعد 6 ،اجتماعي سرماية بستر و اقدامات بر مشتمل اصلي

ـ  استيسي ةکنند تسهيل اقداماتو  جامعه و مردم سطح در کننده تسهيل اقداماتو  وکار کسب و بنگاه

 سرماية بستر محور حول کارکردي و تعامليو  ساختاري بعد 3 و ،اقدامات محور حول حاکميتي 

 جاي خود در را اولة مرتب فرعية مقول 25 مجموعاً دومة مرتبة مقول 6 شدند. بندي طبقه اجتماعي

 در عياجتما سرماية بستر و اقدامات اصلي محور دو حول ها مقوله و ها شاخصه همة است. داده

 آمده است. 4تا  1 جدول

 داده نشان وکار کسب بنگاه سطح در اقدامات به مربوط هاي مقوله و ها شاخصه 1 جدول در

ة مقول پنج در توليد جهش براي سازي ظرفيت منظور به بنگاه سطح در اقدامات ،بعد .است شده

 انساني، منابع قداماتا ،بازاريابية حوز در يکمّ اقدامات بازاريابي،ة حوز در کيفي اقدامات

 اقداماتي بازاريابية حوز در کيفي اقدامات از منظور .شد تقسيم محورية مسئل و مديران، شايستگي

 اقدامات بخشد. بهبود را محصول جايگاه و ريابياباز هاي فعاليت تواند مي کيفي منظر از که است

 محصوالت بيشتر فروش و عرضه کهکند  مياشاره  اقدامات از دسته آن به بازاريابية حوز در يکمّ

 سهم بتواند تااست  بازار وسعت و اندازه گسترش دنبال به اقدامات گونه اين دارد. پي در را

 اقدامات باشد. داشته بر در را توليد رونق و تداوم ودهد  اختصاص خود به را بازار از بيشتري

 منجر کارکنانة توسع به که است يانسان منابع هاي فعاليت از دسته آن بر مشتمل انساني منابع

 از اي مجموعه مديران شايستگي دهد. مي افزايش توليد براي را ها آنة انگيز و مهارت شود و مي

ة مسئل دارد. پي در را آميزتر موفقيت دعملکر که هاست توانايي و دانش، ها، مهارت ها، قابليت

 و اثربخش حلو  مسئله درست شناخت هدف با کهکند  مياشاره  اقدامات از دسته آن به محوري

 پردازد. مي اي توسعه و تحقيقاتيو  دانشي هاي ظرفيت از استفاده به مشکالت و موانع رفع
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 وکار کسب بنگاه سطح در اقدامات به مربوط شده استخراج های مقوله .1 جدول

ها شاخصه مقوله بعد  

 سازي ظرفيت منظور به اقدامات
بنگاه سطح در  

بازاريابية حوز در کيفي اقدامات  

بازار نيازهاي شناسايي  

افزايي ارزش  

تکيفي به توجه  

محصول تمايز  

کردن پذير رقابت  

توليد در وري بهره  

 برندسازي

بازاريابية حوز در يکمّ اقدامات  

محصول تنوع  

بازار بيشتر سهم به يابي دست  

بالقوه بازارهاي شناسايي  

داخلي بازار ينيازها مينأت  

فرامرزي بازارهاي به توجه  

انساني منابع اقدامات  

ماهر انساني نيروي کارگيري به  

 آموزش

نوآوري و خالقيت تشويق  

کارکنان به توجه  

انگيزه ايجاد  

شايستگي نظام استقرار  

مديران گيشايست  

تخصصي دانش  

گرايي تحول  

 نوآوري

جهادية روحي  

اعتماد قابل و اصيل  

استراتژيک تفکر  

محورية مسئل  

صنعت با دانشگاه ارتباط  

نوآوري و خالقيت به توجه  

 در توسعه و تحقيق واحدهاي اندازي راه و توجه

ها سازمان  
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 نشان را حاکميتي ـ سياستي سطوح در اقدامات به مربوط هاي مقوله و ها شاخصه 2 جدول

 سوي از که گيرد دربرمي را اقداماتي از دسته آن حاکميتي ـ استييس سطوح در تاقداما عدبُ دهد. مي

 گيرد. انجام تواند مي توليد جهش براي سازي ظرفيت منظور به و کالن سطح در حاکميت و دولت

 اقداماتي از دسته آن شامل اجتماعي اقدامات .است مقوله چهار شامل حاکميتي ـ سياستي بعد

 کاالي يا خدمات خريد در ارتباط با شهروندان براي مشوقي تواند مي ولتد سوي از که هستند

 دهد. افزايش مصرف و خريد جهت نيز را ها آن توانايي تمايل، بر عالوه ،نيز و باشد ايراني

 روند تداوم و ايجاد جهت به که شود مي شامل را حاکميتي اقدامات از دسته آن حمايتي اقدامات

 از منظور دارد. را کنندگي تسهيل و کنندگي روان نقش وکار کسب هاي نگاهب خدمات و کاال توليد

 المللي بين سطح در حاکميت سوي از رسمي صورته ب که است اقداماتي اقتصادي ديپلماسي

 مهيا داخلي وکار کسب هاي بنگاه براي را المللي بين بازارهاي به دسترسي امکان تا گيرد مي انجام

 نگرش و نگاه تغيير ،حاکميتي ـ سياستي بعد در شده استخراج هاي ولهمق از ديگر يکي سازد.

 و رفتار تغيير به مقوله اين .باشد مي گذاري  سرمايه و سازي خصوصي به نسبت دولتي کارگزاران

 انتقادات همواره و داشته رواج سازي خصوصي اصل در گذشته در که کند اشاره مي روندهايي

 است. داشتهپي  در راننظ صاحب سوي از را مختلف

 نشان را شهروندان و جامعه سطح در اقدامات به مربوط هاي مقوله و ها شاخصه 3 جدول

 و کاالها در ارتباط با را شهروندان عمل و فعل و مردم نگرشي تغييرات هاي مقوله بعد اين دهد. مي

 نگاه کي ايجاد به شهروندان نگرشي تغييرات گيرد. دربرمي کشور داخل در توليدشده خدمات

 توليدات مصرف در ارزش ايجاد دنبال به وکند  مي اشاره شدهتوليد کاالهاي و خدمات به مطلوب

 و فعلة مقول .است مردمة عام بين توليدات گونه اين در ارتباط با بدبيني عينک حذف و داخلي

 ازخوردبة ارائ ،ايراني خدمات و کاالها مصرف و خريد در شهروندان عملي رفتارهاي به نيز عمل

 شهروندان تالش نيز و ،توليدکنندگان به شده مصرف کاالي کيفيت خصوص در منفي و مثبت

 کند. مي اشاره فرينيآکار و وکار کسب ايجاد جهت در توانمند
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 حاکمیتی ـ سیاستی سطوح در اقدامات به مربوط شده استخراج یها شاخصه و ها مقوله .2 جدول

 ها شاخصه مقوله بعد

 حاکميتي و سياستي سطوح در اقدامات

 اجتماعي اقدامات

 مردم خريد قدرت افزايش براي تالش

 ايراني کاالهاي خريد براي مردم تشويق

 کننده مصرف حقوق از حمايت

 ايراني کاالهاي براي ملي اعتماد احياي

 حمايتي اقدامات

 داخلي توليد از حمايت

 ها معافيت به دهي جهت

 مالي هاي حمايت به دهي جهت

 مولد هاي شرکت اندازي راه به تشويق

 فرامرزي تجارت از حمايت

 کوچک هاي بنگاه مشکالت رفع

 مجوزها اعطاي در تسهيل

 خصوصي هاي شرکت از دولتي هاي سازمان زاني مينأت

 رانتي اقتصاد با مبارزه

 نامولد هاي فعاليت از جلوگيري و کاهش براي تالش

 توليد رقيب

 انتصاب و انتخاب در گرايي تخصص و ساالري شايسته

 ياقتصاد ديپلماسي

 رو پيش و موفق کشورهاي مفيدة تجرب از استفاده

 اقتصادي ديپلماسي از مجدد تعريف

 اقتصادي آزادي شاخص ارتقاي

 نگرش و نگاه تغيير

 بازار قانون تمکين

 اقتصاد کردن رقابتي

 اهل به واگذاري و هدفمند سازي خصوصي

 انتصاب و انتخاب در نگرش تغيير

 ثروتمند و گذار سرمايه در ارتباط با نگاه تغيير

 توليد جهش زا مشترک فهم
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 شهروندان و جامعه سطح در اقدامات در ارتباط با شده استخراج های شاخصه و ها مقوله .3 جدول

 ها شاخصه مقوله بعد

 شهروندان و جامعه سطح در اقدامات

 مردم نگرش تغيير

 ايراني کاالي خريد به تمايل

 ايراني کاالي مصرف به افتخار

 ايراني کاالي در ارتباط با بدبيني عينک حذف

 فرينانآکار وکنندگان توليد با همدلي

 عمل و فعل

 ايراني کاالهاي مصرف و خريد

 گانتوليدکنند به سازنده بازخوردة ارائ

 تالش

 

 شوندگان مصاحبهشد  مشاهده ،ها مصاحبه کدگذاري از حاصل هاي داده بندي طبقه و بررسي در

 اين اغلب شوندگان مصاحبه .اند کرده کيدأتبيشتر  ،بستر و زمينهمنزلة  به، ها شاخصه برخيبر 

 جهش اصلي عامل داشت، قرار اثربخش يعاجتما ارتباطات و تعامالتة حوز در که ،را ها شاخصه

بر اين باورند  و اند کرده اشاره کنونية جامع درها  اين شاخصه کمبود به ها آن از برخي و اند دانسته

 رو هروب مشکل با توليد در جهش ايجادداشته باشد  وجود کشور در ها نقص گونه اين وقتي تا که

 :گفته است شوندگان مصاحبه از يکي مثالً .شود مي

 درآمد و خود امور ةادار براي ما هاي سازمان است ممکن باشيم، داشته توليد است ممکن

 با مقايسه در اما بپردازند، افزايي ارزش به حدي تا و کنند توليد کافي ظاهر به سود گذاران سرمايه

 نيست. کافي افزايي ارزش اين پيشرفته و يافته توسعه کشورهاي در خدماتي و يتوليد صنايع

 اين برسد. ها آن به ايران کشور صنايع تا بماند منتظر که نيست ايستا هپيشرفت کشورهاي در صنعت

 که ندارد وجود اعتمادي نداريم. را همدلي اين ما طلبد. مي همدلي .دطلب مي پذيري مسئوليت امر

 باشد، داشته ناگهاني يجلو به رو حرکت يک بخواهد اگر من شرکت آيد. وجوده ب همدلي اين

 دلهم من با بايد مشتري باشد. داشته وجود مشترک هدف يک و دلي يک لمپرسن و من بين بايد

 عيب نيست. ارتباط در من با مشتري دارند. ايراني کاالي به بدبيني عينک يک ما مردم اغلب باشد.

 شو. اعتماد بي من به وقت آن برطرف نکردم، اگر بگو، من به را من کاالي
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 بسترساز عامل يکمثابة  به ها شاخصه اين دش مشخص کيدأت مورد هاي شاخصه بررسي با

 ابعاد و مقوله و ها شاخصه 4 جدول .شود بندي طبقه تواند مي اجتماعي سرماية محور حول

ة زمين محور دهد. مي نشان را ،اجتماعي سرمايةة زمين محور حول ها، مصاحبه از شده جااستخر

 کلي الگوي به ساختاري بعد .است يکارکرد و تعامليو  ساختاري بعد سه شامل اجتماعي سرماية

 خلق نتيجه در واست  اجتماعي تبادالتة توسع و ها تماس ةکنند تسهيل کهکند  مي اشاره ساختاري

 مقوله 6 در کهاست  شاخص 25 بر مشتمل بعد اين دارد. همراه به را اجتماعي اعتبار و ارزش

 سازمان، منعطف ساختار از: بودند عبارت شده استخراج هاي مقوله شدند. بندي دسته

 ارزيابي سازماني، درون غيررسمي هاي گروه ارتقاي ساختاري، توانمندسازي زدايي، بروکراسي

 ةدربرگيرند تعاملي بعد هدف. بر مبتني مديريت سيستم استقرار شايستگي، بر مبتني عملکرد

و  اعتماد همچون عناصري ةکنند تقويت انتظارات و الزاماتو  ها ارزش مبناي بر که است عواملي

 اين شده، آوري جمع هاي داده اساس بر انجامد. مي ارتباط تداوم و استحکام به واست  اخالقيات

 به پايبندي اعتماد، بر مبتني فرهنگ استقرارة مقول 3 در را شاخص 13 اجتماعي سرماية از بعد

 است. داده جاي کارکنان ميان اي حرفه اخالق ةتوسع اخالقيات،

 سرماية بر کهکند  مي اشاره گوناگوني فوايد و کارکردها به اجتماعي سرماية يکارکرد بعد

 کارکردية مقول 5 در شاخص 20 مصاحبه، از حاصل هاي داده اساس بر است. مترتب اجتماعي

ة توسع کارکنان،ة توسع براي برابر هاي فرصت ايجاد از: بودند عبارت ها مقوله اين .دش استخراج

 بهبودو  تصميم گيري مشارکتي، کارکنان، و مديريت بين اترتباطا بهبود ،فردي بين ارتباطات

 .سازماني هويت
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  اجتماعی سرمایةة زمین به مربوط شده استخراج های شاخصه و ها مقوله .4 جدول

 ها شاخصه مقوله بعد

 ساختاري عوامل

 سازمان منعطف ساختار

 ساختار در پايين رسميت
 غيرمتمرکز نظارت

 شفاف و کدر قابل ساختار
 منعطف ساختار به مديران اخالقي اعتقاد

 زدايي بروکراسي

 خشک اداري هاي رويه حذف
 عملکرد در رسميت حذف
 اثربخشي بر کيدأت

 مراتب سلسله حذف

 ساختاري توانمندسازي

 اطالعات بودن دسترس در
 ارتقا براي مناسب هاي فرصت وجود

 گيري تصميم براي الزم هاي حمايت وجود
 درست

 اطالعاتي شفافيت به مديران اعتقاد

 سازماني درون غيررسمي هاي گروه ارتقاي

 صميمي و باز ارتباطات
 جمعي کار ةروحي

 شکيبايي
 افراد اجتماعي توانايي ارتقاي

 گروه در موقعيت درک

 شايستگي بر مبتني عملکرد ارزيابي

 هاي شاخص در شايستگي هاي لفهؤم وجود
 عملکرد يابيارز سيستم

 هدف به دستيابي اساس بر ارزيابي
 اثربخشي و کارايي اساس بر ارزيابي

 هدف بر مبتني مديريت سيستم استقرار

 اهداف و ها برنامه کنترل
 سازماني و فردي اهداف بين سويي هم

 کارکنان با مديران فکري هم
 سازماني اهدافهت ج در گيري تصميم

 اهداف به رسيدن جهت در تالش و پيگيري
 سازماني ةشد تدوين

 اعتماد بر مبتني فرهنگ استقرار تعاملي عوامل

 ادراک براي الزم بستر و فرهنگ بودن مطرح
 اعتماد

 محور اخالق و متعالي فرهنگ
 ارگانيک فرهنگ
 منعطف فرهنگ
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  اجتماعی سرمایةة زمین به مربوط شده استخراج های شاخصه و ها مقوله .4 جدولادامة 

 ها شاخصه مقوله بعد

 تعاملي عوامل

 اخالقيات به پايبندي

 رفتار آموزش
 مداري اخالق

 اخالقي اصول به پايبندي
 ها ارزش به پايبندي

 کارکنان ميان اي حرفه اخالقة توسع

 خدمات کيفيت به تعهد
 پذيري مسئوليت

 پاسخگويي
 مداري مشتري

 اخالقي منشور رعايت

 کارکردي عوامل

 کارکنانة توسع براي برابر هاي فرصت ايجاد

 عدالت از ادراک
 اخالقي اصول هب توجه

 محوري عدالت
 برابر هاي فرصت

 فردي بين ارتباطاتة توسع

 انساني مهارت تقويت
 انساني هاي سرمايه به توجه

 انساني ارتباطات به توجه
 افراد بين روابط اعتالي

 کارکنان و مديريت بين ارتباطات بهبود

 چندگانه ارتباطات ةتوسع
 کارکنان و مدير بين شده تعريف روابط

 کارکنانهاي پيشنهاد کسب
 کارکنان منطقيهاي پيشنهاد به توجه

 مشارکتي گيري تصميم

 گيري تصميم در کارکنان دنکر دخيل
 کارکنان و مديران فکري هم و مشارکت

 کار براي انسجام داشتن
 گروهي کار قدرتشتن دا

 سازماني هويت بهبود

 باال کاري تعهد
 متعهد انساني نيروي

 عاطفي تعهد
 شرکت به عشق

 یدیأیت عاملی تحلیل ی:کمّة مرحل

 اجتماعي سرماية به مربوط هاي شاخصه اند کرده اذعان شوندگان مصاحبه اکثر نکهآ به توجه با

 ديگر يک به بستر اين ذيل اقدامات به مربوط هاي مقوله تا باشد داشته وجود بايد که است بستري
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 به، آورند وجوده ب توليد در را توجهي قابل رشد که کنند عمل نحوي به بتوانند وبخورند  پيوند

 هاي شاخصه و ها مقولهو  ابعاد بر بيشتر کيدأت با ،ناميد جهش بتوان را رشد اين ميزان که نحوي

 و ها مقولهو  ادابع مناسب بندي دسته از اطمينان جهت به ،يکمّة مرحل در ،اجتماعي سرماية

-Smart افزار نرم در را زمونآ مورد مدل 1 شکل شد. استفاده يديأيت عاملي تحليل از ها شاخص

PLS مورد معيار اولين است. شده داده نشان آزمون از حاصل مقادير 5 جدول در دهد. مي نشان 

 پردازد. مي دخو هاي شاخصه با مقوله هر همبستگي ميزان بررسي به که گراست هم روايي بررسي

 ها، شاخصه مناسب گراي هم روايي ةدهند نشان 5/0 از تر بزرگ (AVE) راجيخاست واريانس متوسط

 متوسط مقادير ، همةاست شده داده نشان 5 جدول در که طور همان است. ابعاد و ،ها مقوله

 مناسب گراي هم روايي ةدهند نشان کهاست  5/0 از تر بزرگ ها مقولههمة  براي استخراجي واريانس

 ست.ها مقوله از يک هر تبيين در ها شاخصه

 
 . مدل مورد بررسی در تحلیل عاملی تائیدی1شکل 
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 آنکه به توجه با شود، مي مشاهده 5 جدول در که طور همان، يديأيت عاملي تحليل بررسي در

 حد در ها شاخصهمة  پايايي ،است بيشتر 7/0 از ها مقوله و ها شاخصههمة  براي عاملي بار مقدار

 آمد دست به 355/0 (GOF) مدل کل برازش شاخص مقدار طور همين .است ييدأت مورد و مطلوب

 توان مي قوي و متوسطو  ضعيف مقادير عنوان به 36/0 و 25/0و  01/0 مقادير با مقايسه در که

 است. باالتر متوسط مقدار از يديأيت عاملي تحليل آزمون در مدل برازش گرفت نتيجه

 تحلیل عاملی تائیدیآزمون  نتایج .5 جدول

 مقوله بعد
 سازه عاملی بار

 دوممرتبة 
 عاملی بار ها شاخصه

 ساختاري عوامل

 سازمان منعطف ساختار
721/0=AVE 

841/0 

 718/0 ساختار در پايين رسميت
 746/0 غيرمتمرکز نظارت

 812/0 شفاف و درک قابل ساختار
 768/0 منعطف ساختار به مديران اخالقي اعتقاد

 زدايي بروکراسي
659/0=AVE 

886/0 

 805/0 خشک اداري هاي يهرو حذف
 769/0 عملکرد در رسميت حذف
 783/0 اثربخشي بر کيدأت

 743/0 مراتب سلسله حذف

 ساختاري توانمندسازي
573/0=AVE 

922/0 

 809/0 اطالعات بودن دسترس در
 832/0 ارتقا براي مناسب هاي فرصت وجود

 گيري تصميم براي الزم هاي حمايت وجود
 درست

769/0 

 704/0 اطالعاتي شفافيت به مديران اعتقاد

 غيررسمي هاي گروه ارتقاي
 سازماني درون
572/0=AVE 

835/0 

 757/0 صميمي و باز ارتباطات
 712/0 جمعي کار ةروحي

 754/0 شکيبايي
 727/0 افراد اجتماعي توانايي ارتقاي

 754/0 گروه در موقعيت درک

 بر مبتني عملکرد ارزيابي
 شايستگي

531/0=AVE 
863/0 

 هاي شاخص در شايستگي هاي لفهؤم وجود
 عملکرد ارزيابي سيستم

751/0 

 723/0 هدف به يابي دست اساس بر ارزيابي
 813/0 اثربخشي و کارايي اساس بر ارزيابي
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 تحلیل عاملی تائیدیآزمون  نتایج .5 جدولادامة 

 مقوله بعد
 سازه عاملی بار

 دوممرتبة 
 عاملی بار ها شاخصه

 ساختاري عوامل
 مبتني مديريت سيستم استقرار

 هدف بر
619/0=AVE 

896/0 

 836/0 اهداف و ها برنامه کنترل
 782/0 سازماني و فردي اهداف بين سويي هم

 اهداف به رسيدن جهت در تالش و پيگيري
 سازماني ةشد تدوين

732/0 

 713/0 سازماني اهداف سو با هم گيري تصميم
 745/0 کارکنان با مديران فکري هم

 تعاملي عوامل

 اعتماد بر يمبتن فرهنگ استقرار
631/0=AVE 

916/0 

 ادراک براي الزم بستر و فرهنگ بودن مطرح
 اعتماد

760/0 

 882/0 محور اخالق و متعالي فرهنگ
 843/0 ارگانيک فرهنگ
 756/0 منعطف فرهنگ

 اخالقيات به پايبندي
648/0=AVE 

939/0 

 757/0 رفتار آموزش
 749/0 مداري اخالق

 738/0 اخالقي اصول به يبنديپا
 777/0 ها ارزش به پايبندي

 ميان اي حرفه اخالقة توسع
 کارکنان

663/0=AVE 
911/0 

 812/0 خدمات کيفيت به تعهد
 879/0 پذيري مسئوليت

 864/0 پاسخگويي
 820/0 مداري مشتري

 839/0 اخالقي منشور رعايت

 کارکردي عوامل

 براي برابر هاي فرصت ادايج
 کارکنانة توسع
567/0=AVE 

880/0 

 856/0 عدالت از ادراک
 84/0 اخالقي اصول به توجه

 843/0 محوري عدالت
 871/0 برابر هاي فرصت

 فردي بين ارتباطاتة توسع
53/0=AVE 

941/0 

 755/0 انساني مهارت تقويت
 852/0 انساني هاي سرمايه به توجه

 738/0 انساني ارتباطات به توجه
 848/0 افراد بين روابط اعتالي

 و مديريت بين ارتباطات بهبود
 کارکنان

541/0=AVE 
930/0 

 757/0 چندگانه ارتباطات ةتوسع
 732/0 کارکنان و مدير بين شده تعريف روابط

 804/0 کارکنانهاي پيشنهاد کسب
 815/0 کارکنان منطقي پيشنهادات به توجه



   309   (یکمّ ـ  کیفی) آمیخته رویکرد با مطالعه یک :بنیان دانش هایوکار کسب در تولید جهش و اجتماعی سرمایة

 تحلیل عاملی تائیدیآزمون  نتایج .5 جدولادامة 

 مقوله بعد
 سازه عاملی بار

 دوممرتبة 
 عاملی بار ها شاخصه

 

 مشارکتي گيري تصميم
588/0=AVE 

888/0 

 866/0 گيري تصميم در کارکنان دنکر خيلد
 705/0 کارکنان و مديران فکري هم و مشارکت

 762/0 کار براي انسجام داشتن
 700/0 گروهي کار قدرت نداشت

 سازماني هويت بهبود
594/0=AVE 

836/0 

 799/0 باال کاري تعهد
 727/0 متعهد انساني نيروي

 706/0 عاطفي تعهد
 713/0 شرکت به عشق

  355/0 GOF=  

 تیجهن

 سوي از توليد در جهش ايجاد سمت به حرکت دش مشخص ها مصاحبه از حاصل هاي داده بررسي در

 اجتماعي سرماية بستر و اقدامات محور دو حول دباي متوسط و کوچک بنيان دانش و فناور هاي شرکت

 3 بر مشتمل آن شتاب افزايش و توليد جهش سمت به حرکت مسير در الزم اماتاقد گيرد. صورت

 اقدامات جامعه، و مردم سطح در کننده تسهيل اقدامات ،وکار کسب و بنگاه سطح در سازي ظرفيت بعد

 نقش ،چارچوب و اسکلت مانند ،اجتماعي سرماية هاي شاخصه .است حاکميتي ـ  سياستي ةکنند تسهيل

 شده مشخص اقدامات الزم اجتماعي سرماية وجود بدون يعني دارد. را اقدامات گروه هس ةپيونددهند

 دارد. را توليدة روزمر روندة ادام توانايي حداکثر ورد ندا را جهش و شتاب ايجاد توانايي

 که شود مي شامل را اقدامات از اي مجموعه کارو کسب و بنگاه سطح در شده مشخص اقدامات

 تغيير يک ايجاد مسير در توانست نخواهند هرگز اقدامات آن بدون ها شرکت ود کن مي ارزش ايجاد

 اقدامات از دسته آن بازاريابي کيفي اقدامات بردارند. گام توليد ابعادهمة  در جلو روبهة مالحظ قابل

 رقابتي جايگاه حفظ در توانند مي خدمات و محصوالت کيفيت افزايش با که شوند مي شامل را

 و ها سازمان چنانچه اند بر آن که (،2017) همکارانش و 1پارک هيون نظريات باشند. ثرؤم ها شرکت

 با رقابتي بازار در شرکت رشد باشند نداشته کيفيت بهبودبا  در ارتباط قوي تعهدي ها شرکت

                                                                                                                                                       
1. Hyun Park 
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 کهاست  اقدامات از دسته آن يکمّ اقدامات .ستسو هم يافته اين با ،شد خواهد رو هروب شکست

 از استفاده انساني، منابع اقدامات. دهد اختصاص شرکت به را بازار از بيشتري سهم دتوان مي

 با سو هم اقدامات عنوان به کهاست  هايي مقوله ديگر از محور مسئله اقدامات و شايسته، مديران

 بدون توليد جهش شدند. شناخته بنيان دانش هاي شرکت مديران سوي از توليد در جهش ايجاد

 نيروي از مناسب برداري بهره خصوص در .نيست پذير امکان انساني نيروي مناسب يکارگير هب

 قرار مناسبي جايگاه در انساني نيروي کارگيري هب در ايراني هاي شرکت دهد مي نشان شواهد انساني

 را 138ة رتب انساني منابع کارگيري هب در و 50ة رتب انساني منابعة توسع شاخص در ايران ندارند.

 در الزم دانش و تواناييو  قابليت داراي که ،شايسته مديران کارگيري هب (.1399 ،رضايي )عيار ددار

 صنعتي، فني، علمي، توان افزايش سمت به حرکت براي ،باشند مديريتي نظامي ارتقا جهت

 هاي شرکت .است ضروري رو پيش کشورهاي با فاصله کاهش و ،توليد افزايش نوآوري،

 به توجه نيازمند ها آن حل که هستند رو هروب مسائلي با همواره متوسط و کوچک وکار کسب

 ارتباط و توسعه و تحقيق .است دانشگاه با صنعت بخش ارتباط و توسعه و تحقيق واحدهاي

 هر براي مناسب پاسخ يافتن ضمن شود، موجب مي ،ها دانشگاه نظير ،علمي هاي بخش با ها شرکت

 تحقق جهت در و توليد هاي حوزه هاي ماندگي عقب جبران براي مناسب اقدامات ،سؤاالت از يک

 .پذير شود امکان توليد جهش

 سطوح در دباي کالن سطح در که است حاکميتي ـ سياستي اقداماتِ اقدامات دومة دست

 تشويق مردم، خريد قدرت افزايش براي تالش نظير اجتماعي اقدامات گيرد.صورت  حاکميتي

در  مردم بين ملي اعتماد احياي کننده، مصرف حقوق از حمايت ايراني، يکاالها خريد براي مردم

 حاکميت و دولت کهاست  اجتماعي اقداماتة مقول ءجز ايراني خدمات و کاالهاارتباط با 

 در ليتسه مالياتي، هاي معافيت داخلي، توليد از حمايت .کنند ايفا آن در را مهمي نقش توانند مي

 ي،رانت اقتصاد با مبارزه ي،خصوص يها شرکت از يدولت يها سازمان ازين نيمأت ،مجوزها ياعطا

 که هايي فعاليت از دسته آن يعني ، ديتول بيرق نامولد يها تيفعال از يريجلوگ و کاهش يبرا تالش

 توليدي هاي فعاليت از بيشتري سود متوسط طور به اما دنکن نمي اضافه چنداني چيز ملي توليد به

 اشاره ها آن به تحقيق اين در کنندگان شرکت که بود هايي مقوله از ند،سته ها آن از رت راحت يا دندار
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 گيري جهت فاقد عمدتاً ها حمايت اين توزيع دهد مي نشان ايران در توليد از حمايت ةتجرب .کردند

 در هم و رفته هدر ها آن از بخشي هم نتيجه در و است بوده سياستي( چارچوب )در مشخص

 بهترين جاي به ها رانت اين نتيجه، در .است شده ايجاد فساد هاي زمينه ها آن زيعتو فرايند

 اند بوده تر موفق رانت به دسترسي در که رسيده کارآفريني مدعيان از دسته آن دست به کارآفرين

 اقداماتي ديگر از نگرش و نگاه تغيير و اقتصادي ديپلماسي .(11 :1399 غياثي شهبازي و )سياح

 شدند. شناخته توليد جهش مسير در سازي ظرفيت جهت به حاکميتي ـ سياستي سطح در که بودند

 هاي فرصت از ثرأمت که گيري تصميم هاي روش از اي مجموعه توليد در جهش ايجاد مسير در

 در بايد هستند خصوصي بخش محوريت به حاکميتي نظام هاي آفريني نقش با پيوند در المللي بين

 اثربخش توليد ةدهند شتاب تا گيرد شکل ... و ،خدمات تجارت، گذاري، سرمايه مختلف هاي زمينه

 ديگر معناي بهو  ،اقتصادي رشد جهتبه  المللي بين اصول به اعتقاد و خارجي روابط اصالح .باشد

 (.1399 رضايي )عيار باشدمي جهش ايجاد ضروريات از اقتصادي، ديپلماسي از مجدد بازتعريف

 بايد که بود اقداماتي کردند اشاره آن به تحقيق اين در کنندگان شرکت که داماتياق از سومة دست

 بر مشتمل ايراني خدمات و کاالها به مردم نگرش تغيير .دشو انجام شهروندان و جامعه سطح در

 ايراني، کاالهايبه  در نگاه بدبيني عينک حذف ،داخل توليد کاالهاي مصرف و خريد به تمايل

 ايراني کاالهاي مصرف و خريد مانند عملي اقدامات همچنين ايراني، يدکنندگانتول با همدلي

ة ادام براي را الزم مالي هاي ظرفيت داخلي هاي شرکت محصوالت براي تقاضا ايجاد با تواند مي

 ايده توليد در را الزم هاي قابليت که شهرونداني تالش سازد. مهيا کشور داخل در ها شرکت توليد

 سازد. مهيا جديد هايوکار کسب ايجاد و کارآفريني براي را زمينه تواند مي ارندد خالقيت و

مطرح  تحقيق در کنندگان شرکت اکثر سوي از تقريباً اوليه هاي مصاحبه همان از که عاملي اما

 گرفت. مي قرار اجتماعي سرماية هاي شاخصهة گستر در نظري لحاظ به که بود هايي شاخصه شد مي

 کوچک بنيان دانش و فناور هاي شرکت مديريت به مربوط مسائل درگير خود که ،انشوندگ مصاحبه

کند  مي عمل بند هم بافت يک مانند اجتماعي سرماية وجود که داشتندباور  اغلب ،بودند متوسط و

 آن از حاکي نحوي به ها مصاحبه از شده يافت هاي داده .است اقدامات از دسته سه ةپيونددهند و

 منافات اجتماعي اعتنايي بي با وطلبد  مي را جامعه کل پذيري مسئوليت توليد در جهش که است
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 سرماية افزايش با است، اجتماعي انسجام نيازمند شک بي که ،صنايعة توسع و خودکفايي دارد.

 تداوم در تواند مي ساز ظرفيت اقدامات اگرچه ،آن بدون و يابد مي توسعه اعتنايي بي رفع و اجتماعي

 رونق از فراتر اقدامي صورت به ملي همت و جهد ايجاد به قادر ،باشد ثرؤم ّي حد تا توليد ندرو

 نيست. کشور اقتصاد امروزي شرايط در توليد

 در اقدامات مدل اين در دهد. مي نشان مدل يک قالب در را تحقيق اين از برآمده نتايج 2 شکل

 اقداماتمنزلة  به شهروندان و جامعه و حاکميتي، ـ سياستي ،وکار کسب هاي بنگاه سطح سه

 قابليت اين اجتماعي سرماية از بستري در متوسط و کوچک هايوکار کسب در جهش ساز ظرفيت

 در امروزه باشند. داشته جلو سمت به جهشي وبشکنند  را عادي توليد روند مرز که اند کرده پيدا را

 فراهم توليد روندة ادام براي ،آن سنتي شکل در سرمايه انواع جمله از ،شرايط از بسياري کشور

 ايثار، سازد رو هروب جهش با کشور صنايع در را رشد و اقتصادي روند بتواند شايد هچآن اما .است

 اجتماعي سرماية هاي شاخصه از همگي که است وفاق و دوستي، ارتباط، همدردي، مساعدت،

 بافت و بستر يکمنزلة  به ياجتماع سرماية نقش د.نگنج مي آن تعريف ذيل در وهستند 

 را اجتماعي سرماية آن در که ،(1972) بورديو عملة نظري با اقدامات از دسته سه ةپيونددهند

 دارد. همخوانيکرده است،  معرفي سودآور هاي گروه ايجاد در حياتي عنصري

 و وکار کسب توليد جهش با مرتبط تخصصي متونة مطالع و شده انجام هاي مصاحبه اساس بر

 و فناور هاي شرکت براي اجتماعي سرماية بستر محور انتخابي، کدگذاري از حاصل نتايج

 کارکردي عوامل و تعاملي عواملو  ساختاري عوامل بعد سه در متوسط و کوچک بنيان دانش

 و ها تماس ةکنند تسهيل کهکند  مياشاره  ساختاري کلي الگوي به ساختاري بعد .دش بندي طبقه

 بعد دارد. همراه به را اجتماعي اعتبار و ارزش خلق نتيجه در واست  اجتماعي تبادالتة توسع

 عناصري ةکنند تقويت انتظارات و الزامات، ها، ارزش مبناي بر که است عواملي ةدربرگيرند تعاملي

 سرماية کارکردي بعد .انجامد مي ارتباط تداوم و استحکام به واست  اخالقياتو  اعتماد همچون

 است. مترتب اجتماعي سرماية بر کهکند  مي اشاره گوناگوني فوايد و کارکردها به اجتماعي
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 . مدل برآمده از یافته های تحقیق2شکل 

 به خدمت حال در تحريم شرايط در که وکارهايي کسب در اجتماعي سرماية ساختاري عوامل

 توانند مي ،... و توليد کيفيت در نمايان جهشي و رونق جهت به ،هستند اقتصادي کارزار در کشور

 ،سازمان منعطف ساختار .ندکن ايفا دهنده شتاب عوامل شدن واقع ثرؤم جهت به را مهم ينقش

 هاي گروه ارتقاي ،شايستگي بر مبتني عملکرد ارزيابي ،ساختاري توانمندسازي ،زدايي بروکراسي

 که ستنده اي ساختاري موارد ،هدف بر مبتني مديريت سيستم استقرار سازماني، درون غيررسمي

 اين در اجتماعي تبادالت ةکنند تسهيل تواند مي آن محتواي و سازماني ساختار در ها آن تقويت

 آزمون و يئجز مربعات حداقل روش طريق از مدل بررسي به توجه با همچنين باشد. ها شرکت

 براي اجتماعي سرماية بر مبتني ساختاري عوامل بين که شود مي مالحظه يديأيت عاملي تحليل

 عاملي بار باالترين داراي 922/0 ميزان به ساختاري توانمندسازية مقول وکار کسب توليد جهش
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 به توجه ساختاري بعد در که معناست بدان اين .است ساختاري عوامل با مرتبط ابعاد ساير بين

 ثيرأت نياز مورد اطالعاتة اشاع و پشتيباني و حمايت و يادگيري و رشد براي برابر هاي فرصت

 (2020) شهمکاران و 1آمور .گذارد مي سازمان در ارتباط با کارکنان ادراکاتبر  بسزايي

 ـ کار محل در يسازمان منابع و ياجتماع يساختارها و ها وهيش وجود را يساختار يتوانمندساز

 فيتوص ـ دانش و اطالعات اشتراک همساالن، با خوب ارتباط ها، رساختيز ،زاتيتجه مانند

 بهتر عملکرد و شغل با کارکنان تعامل همچون پيامدهايي دارامعن بهبود در مهمي نقش که دنکن يم

 دارند. ها سازمان

 ةکنند تقويت انتظارات و الزامات، ها، ارزش از استفاده با که اجتماعي سرماية تعاملي عوامل

 ها نسازما در ارتباط تداوم و استحکام به منجر هستند اخالقياتو  اعتماد همچون عناصري

 مورد بنيان دانش و فناور هاي شرکت در دباي که ،اجتماعي سرماية از بعد اين هاي مقوله شوند. مي

 ةتوسع ،اخالقيات به پايبندي ،اعتماد بر مبتني فرهنگ استقرار از: ندا عبارت ،گيرند قرار توجه

 مربوط عاملي بار باالترين داد نشان يديأيت عاملي تحليل از حاصل نتايج همچنين اي. حرفه اخالق

 اعضاي بين اخالقيات به پايبندي .است 939/0 ميزان به اخالقيات به پايبندية مقول به

 ةدهند اشاعه تواند مي اخالق بر مبتني فرهنگي باورهاي اعتالي با توليدي سازمان يک ةدهند تشکيل

 همچون ،سازمان وندر اجتماعي پيوندهاي ةدهند توسعه و ارتباطات ةکنند مستحکم هاي مقوله ساير

 باعث که باشد ،سازمان در اعتماد بر مبتني اعتقادات و اخالقي هاي ارزش بر مبتني هايرفتار

 و سازماندرکي شفاف از  وباشد  مثبت سازمان در حاکم سازماني ّ جو به کارکنان نگرش شود مي

 به دست آورند. آن اهداف

 کارکردي عوامل تواند مي بنيان دانش هاي شرکت در اجتماعي سرماية بستر محور از بعد سومين

 اشاره گوناگوني فوايد و کارکردها به اجتماعي سرماية از بعد اين دربرگيرد. را اجتماعي سرماية

 در توسعه و گسترشة زمين ةمهياکنند واست  اجتماعي سرماية ديگر بعد دوة نتيج کهکند  مي

 وهستند  اقتصادي کارزار در کشور به خدمت حال در تحريم شرايط در که است وکارهايي کسب

 اجتماعي سرماية از بعد اين هاي مقوله .کنند مي تالش توليد کيفيت در جهش و رونق منظور به

                                                                                                                                                       
1. Amor 
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 بهبود ،فردي بين ارتباطات ةتوسع ،کارکنان ةتوسع براي برابر هاي فرصت ايجاد از: ندا عبارت

 سازماني. هويت بهبود ،مشارکتي گيري تصميم ،کارکنان و مديريت بين ارتباطات

 عوامل بين که شود مي مالحظه يديأيت عاملي تحليل از حاصل نتايج بررسي با همچنين

 بعد به عاملي بار باالترين ،ثرندؤم وکار کسب توليد جهش در که ،اجتماعي سرماية مبين کارکردي

 و کارکنان ميان يفرد بين روابط ارتقاي .است مربوط ،941/0 ميزان به ،فردي بين ارتباطاتة توسع

 بروزة زمين تواند مي متوسط و کوچک توليدي هاي سازمان در ارتباطي چنين از مديريت حمايت

 سازد. مهيا را توليد در توجه قابل يجهش

 در اجتماعي سرماية نقش که باشد نظريه اين مبينتواند  مي تحقيق اين هاي يافته ،کلي طور به

همة  ةپيونددهندمنزلة  به تواند مي کهاست  کننده تسهيل بستر انبني دانش و فناور توليدي هاي شرکت

 نظر با نتيجه اين .کند تسريع و تقويت را اقدامات اين ثيرأت هاوکار کسب ساز ظرفيت اقدامات

 روابط ايجاد با تواند مي اجتماعي سرماية»کنند  مي اذعان که ،(2019) همکارانش و مارجينسکي

 آرماني هايي هدف نفعان ذية شبک برقراري و مشتريان با قبول قابل باطارت و کارکنان بين اثربخش

 و رشد براي را زمينه ها آن تک تک انرژي از فراتر اي انرژي با تاکند  ايجاد صنعت کنشگران بين را

 .سوست هم ،.«سازد هموار توليدي هاي سازمان بالندگي

 پیشنهاد

 در ساز ظرفيت ثرؤم هاي شاخصه دش تالش وهشپژ اين در اينکه گرفتن نظر در با و مجموع در

هايي پيشنهاد ،شود شناسايي اجتماعي سرمايةة گستر در بسترساز عوامل همراه توليد جهش مسير

 بر .شود مي ارائه باشد کننده کمک ثرؤم هايوکار کسب توليد در جهش ايجاد مسير در تواند مي که

 سطح سه در بنيان دانش و فناور هاي شرکت در ساز ظرفيت اقدامات تحقيق، از حاصل نتايج اساس

 بر کيدأت و توجه با همراه شهروندان و جامعه و حاکميتي، ـ سياستي ،وکار کسب و بنگاه

 اثربخشي ميزان بر تواند مي کارکردي و تعامليو  ساختاري ابعاد در اجتماعي سرماية هاي شاخصه

 محصوالت کيفيت و يکمّة توسع جلوي روبه حرکت مسير در را شتاب وبيفزايد  اقدامات اين

 بيفزايد. بنيان دانش و فناور هاي شرکت توليدي
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 گيرندگان تصميم و مديران به توليد در جهش سمت به بنيان دانش هاي شرکت حرکت سو با هم

 و رشد شتاب افزايش براي ظرفيت ايجاد و توانمندي ايجاد جهت به شود مي پيشنهاد ها شرکت اين

 محصول، در تمايز ايجاد مانند ، کيفي هاي شاخصه به توجه ضمن ،محصوالت يمّک و کيفي ترقي

 بازار، بيشتر سهم به يابي دست براي تالش همچون اقداماتي نيز و ،محصول افزايي ارزش به توجه

 اهميت شرکت در اجتماعي سرماية ابعاد به فرامرزي بازارهاي به توجه و ،داخلي نيازهاي مينأت

 جويند. مدد اقدامات اين بيشتر اثربخشي جهت در آن مکمل و کننده تسهيل وينير از ودهند 

هستند  اجتماعي رفتارهاي ةدهند  جهت و زيربنا که مناسب سازماني ساختارهاي کارگيري به

 محيط و سازمان بين همچنينو  مديران و کارکنان ميان اجتماعي تر قوي پيوند ايجاد در تواند مي

 شرکت اهداف با سو هم ها آن هدايت و غيررسمي هاي گروه به توجه همچون ياقدامات .باشد ثرؤم

 جهت سازمان در غيررسمي هاي گروه بين اجتماعي تعامالت کارگيري هب براي را زمينه تواند مي

 خالقيت تشويق و انگيزه ايجاد و کارکنان به توجه .کند مهيا شرکت توليدات کيفي و يکمّي ارتقا

 جهادي،ة روحي داشتنچون  هايي شايستگي با يمديران از استفاده ، در کنارکنانکار بين ريونوآ و

 و مديران و کارکنان بين ارتباط ساز زمينه تواند مي اعتماد قابل و اصيل نوآور، و خالق گرا، تحول

 خلق به باالتر دهي اولويت رويکرد با سودآوري تبيين باشد. اجتماعي سرماية هاي شاخصه تقويت

ة دربار مستمر و واقعي اطالعات کسب منظور به هايي مسمکاني ايجاد ،مردم و جامعه رايب ارزش

 براي پرورشي و آموزشي مدونة برنام اجراي با همراه سازمان، ضعف و قوت نقاط و عملکرد

 بستر تقويت جهت الزم هاي راهنمايي کسب براي خارجي مشاوران از استفاده و ،کارکنان

 عوامل با تعامل در که استهايي پيشنهاد ديگر از شکست بحران وقوع از پيشگيري و وکار کسب

 تواند مي ،اجتماعي روابط سازي مستحکم و اخالقيات به توجه همچون ،اجتماعي سرمايةة سازند

 به توجه باشود،  مي پيشنهاد .کند آماده توليد ترقي و توسعه در سرعت افزايش براي را زمينه

 به توجه ،اجتماعي سرماية تقويت در تعاملي عواملمنزلة  به عتمادا و اخالقيات نقش اهميت

 گيرندگان تصميم و مديران توجه مورد اي حرفه اخالق و سازمان درون روابط در اخالقيات

 و پست گرفتن نظر در بدون انديشي هم جلسات برقراري گيرد. قرار بنيان دانش و فناور هاي شرکت

 جديد هاي ايده خلق جهت به شرايط ايجاد ضمن ،تواند مي ها رکتش اين در مراتبي سلسله جايگاه
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 اخالق به مديران توجه آورد. وجوده ب کارکنان و مديران ميان را يکپارچگي و همدلي ،نوآوري و

 ساز زمينه دوسويه ارتباطات تقويت طريق از کارکنان به نگرش اين انتقال و اخالقي هاي ارزش و

 مديران به دهد. مي گسترش سازمان درون را اجتماعي روابط وست ا سازمان در اعتماد ايجاد

 خارجي کشورهاي به وابستگي رفع منظور به مناسبة انگيز داراي که ،فعال بنيان دانش هاي شرکت

 ادامه همواره را دانشگاه و صنعت بين سازنده ارتباط و تعامل دشو مي پيشنهاد هستند، توليد امر در

 اجتماعي پيوندهاي مزاياي از که ،ارتباط اين از ناشي مضاعف افزايي هم و هماهنگي با تا هندد

 وابستگي کاهش و توليد رونق و توسعه امر در تريبلند هاي گام است، دانش مراکز با سازمان ميان

 .شود برداشته خارجي کشورهاي به

 همچون متوسط و کوچک هايوکار کسب در زمينة کالن حمايتي اقداماتجهت  در دولت

 هاي شرکت اندازي راه در تشويق مالي، هاي حمايت به دهي جهت ،کارآفريني هاي طرح از حمايت

 نظير اقتصادي ديپلماسي تقويت نيز و فرامرزي تجارت از حمايت و مجوزها، صدور تسهيل مولد،

 مولد که اقتصادي آزادي هاي شاخص ارتقايو  رو پيش کشورهاي مفيدتجربة  از استفاده

 براي توليد در جهش ايجاد مسير هموارسازي درمؤثري  نقش تواند مي است ريگذا سرمايه

 احداث .کند ايفا  2020 انداز مچش سند اهداف با گامي هم به مايل و فعال هايوکار کسب

 موقعيت تحليل با که ،نگر حال پايش هدف با هاوکار کسب و کارآفرينان حامي هاي کانون

 سقوط و انحاللة مرحل به رسيدن از پيش و دهد اطالع ها آن به ار شان رقابتي وضعيت کارآفرينان

 هايوکار کسب به کمک براي دولت سوي از تواند مي شود، متذکر را تهديدکننده عوامل

 ايجاد در اجتماعي سرماية اهميت به توجه با .گيرد قرار توجه مورد انگيزه داراي و متولدشده تازه

 نقش نبودن پوشيده همچنين مردم و حاکميتي، ـ سياستي ،روکا کسب سطح سه اقدامات سويي هم

 رانتي، اقتصاد با مبارزه ،اعتماد ايجاد نظير اقداماتي با دولت  اجتماعي سرمايةارتقاي  در دولت

 افزايش جهت در جلو روبه ومؤثر  هاي گام تواند مي اجتماعي تعدال برقراري و فساد، با مبارزه

 افزايش و پذيري مسئوليت حس ايجاد همانا آننتيجة  کهرد دابر دولت و ملت بين اجتماعي سرماية

 جهت در جامعه ارکانهمة  فراگير تالش آن دنبال به و جامعه کل در جمعي تالش و انگيزه

 بود. خواهد توليد جمله از ها زمينههمة  در کشور پيشرفت و توسعه شتاب افزايش
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 منابع
 ش ،3 د، کارآفريني ةتوسع، «ايران در کارآفرينان شکست للع» (.1389) غالمي منيره هرا؛، آراستي .1

 .184ـ  163ص ص ،2

ة مجلـ ، «باشـيم  داشـته  جهشـي  گفتمـان  بايـد  توليد جهش به رسيدن براي» (.1399) عادل پيغامي، .2

ــي ــار  اينترنتــ ــابي، نگــ ــده بازيــ ــفند 3 در شــ -https://farsi.khamenei.ir/others .1399 اســ

dialog?id=45573 

ها بر صـادرات غيرنفتـي    تأثير تحريم»(. 1397يونس نادمي ) ؛داريوش حسنوند ؛لي اکبرحسنوند, ع .3

 .687 – 666، صص 24، ش 6، د هاي راهبردي و کالن سياست، «ايران

 ةکننـد  حمايـت  عوامـل  شناسـايي » (.1396) دهقان اهلل حبيب ؛اسفندياري خسرو کيومرث؛، حيدري .4

 اهلل )حفظـه  رهبـري  معظـم  مقـام  منظر از مقاومتي صاداقت هاي سياست تحقق در مؤثر داخلي توليد

 .27ـ  5ص ص ،40 ش ،13 د، نظامي فنون و علوم، «(تعالي

 مـديريت  انـداز  چشـم  ،«کـارآفريني  توسـعة  گذاري مشي خط نظام مدل ارائة» (.1391) علي ،داوري .5

 .31ـ  15ص ص ،3 ش ،3 د، دولتي

ـ  بررسـي » (.1386) اميـري  ميثم ؛نژاد عباسي حسين تيمور؛ رحماني، .6  رشـد  بـر  اجتمـاعي ة سـرماي  ثيرأت

 .30ـ  1ص ص ،2 ش ،7 د اقتصادي(، هاي )پژوهش پايدارة توسع و رشد هاي پژوهش، «ايران اقتصادي

 از حمايـت  راهبـردي  الگـوي  توليد: جهشة دربار (.1399) غياثي شهبازي موسي امير؛ سيد سياح، .7

 .اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز تهران،، توليد

 جهـش  طريق از ايران اسالمي جمهوري شدن قوي سياستي راهبردهاي (.1399) سعيدرضا عالمي، .8

 فرهنگي. انقالب شوراي تهران،، توليد

ـ  و توليـد  جهـش  مفهوم (.1399) ــــــــــــــــ .9  انقـالب  شـوراي  تهـران، ، کـره  و چـين ة تجرب

 فرهنگي.

 کشـورهاي  در اقتصـادي  رشد برة اجتماعي سرماي اثر» (.1395) قرباني محبوبه )ميال(؛ زهرا، علمي .10

 .82ـ  71ص ص ،4 ش ،8 د، ايران اجتماعية توسع مطالعات، «فريقاا شمال و خاورميانه

، 4880، ش دنيـاي اقتصـاد  ، «الزامات و پيش نيازهـاي جهـش توليـد   (. »1399عيار رضايي، بهمن ) .11

 .2 – 1صص 
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مفـاهيم و  »در خصـوص   (.1399) 44 اصـل  اجـراي  بـر  نظارت و ملي توليد از حمايت کميسيون .12

 امور کلة ادار، تهران، «راهبردها و راهکارها ةارائو  ،شناسي ها، آسيب الزامات جهش توليد، ظرفيت

 اسالمي. شوراي مجلس نظارت کارشناسي

 .156-135، صص 40، ش  پژوهشنامه، «سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي»(. 1388مبشري، محمد ) .13

سـرماية   تـأثير  ميـزان  سـنجش » (.1394) کنارسـري  پرست حق نرجس ؛ميرهادي، جمشيدي ذنؤم .14

 و الکتريکـي  خـانگي  لـوازم  توليـدي  هـاي  شـرکت  مطالعـه:  )مـورد  کارکنـان  خالقيت براجتماعي 

 .74ـ  49ص ص ،1 ش ،2 د ،سرماية اجتماعي مديريت، «(ايران در الکترونيکي

 بـر  تأکيد با گام پيش فرانقش رفتارهاي بر شناختي روان سرماية اثرگذاري» (.1399) مهدي، شناس يزدان .15

 .505ـ  487ص ص ،4 ش ،7 د ،سرماية اجتماعي مديريت، «سازماني اجتماعي سرماية ميانجي نقش
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