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چكيده
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در دو دهه اخیر به طور جدی مورد توجه بسیاری از محققان و صاحبنظران حوزههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاستگذاری قرار گرفته است .هر چند که همچنان خأل وجود یک مدل جامع و کاربردی برای تبیین این
مفهوم به چشم میخورد .بدین منظور پژوهش حاضر ،ضمن بررسی نظریههای موجود ،سطح تجمیع ،گونه ،بعد و شاخص به عنوان
چهار جزء اصلی تبیین کننده سرمایه اجتماعی انتخاب و بر این اساس یک چارچوب مفهومی جدید استخراج و ارائه نموده است.
همچنین روابط درون هر یک از اجزا به همراه روابط بین اجزای چهارگانه مدل نیز تبیین گردیده است .سنجش اعتبار این مدل به
روش پنل اعتبارسنجی محتوایی با حضور  33نفر از محققین حوزه سرمایه اجتماعی نشان میدهد که کلیات مدل با "نسبت اعتبار
محتوایی ( ")CVRمعادل  3/78مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین دو جزء دیگر نیز به ترتیب با اجزای اصلی مدل نیز با نسبت
اعتبار محتوایی  3/1و  3/83تأیید شدهاند .در نهایت نیز ،تأثیر مثبت و منفی هر یک از اجزای مدل تأیید شده بر نوآوری از تحقیقات
نظری و تجربی موجود استخراج و ارائه گردیده است.
كليد واژهها :سرمایه اجتماعی ،نوآوری ،پنل اعتبارسنجی محتوایی ،نسبت اعتبار محتوایی
مقدمه
سرمایه اجتماعی به عنووان یکوی از عوامول کلیودی مورثر بور
توسعه ،مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران این حووزه قورار
گرفته است .به گونهای که نوور (6113و )6118آن را عامول
اصلی کارآمدی نهادی برمیشمرد .همچنین میور و اسوتیگلیتز
( )0333نیز ،به عنوان دو تن از برجستهترین صواحبنظوران و
نظریوهپوردازان توسوعه ،ضوومن طورا سورمایههوای چهارگانووه
(فیزیکی ،دانشوی ،انسوانی و اجتمواعی) ،سورمایه اجتمواعی را
مهمترین سرمایه مورد نیاز برای تحقو توسوعه پایودار و رفوع
نارساییهوای نهوادین برمویشومرند .فیروزآبوادی و همکواران
( )6371نیز ،رابطه میان توسعهیافتگی و سرمایه اجتمواعی در
استانهای کشوور را بررسوی نموودهانود.در حووزه اقتصواد نیوز
بسیاری از محققین راجع به تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد
اقتصادی و رشد بهرهوری به مطالعات گستردهای پرداختوهانود
(چین و همکاران0332 ،؛ گرداشتاین0333 ،؛ هلیوول6111 ،؛
ایشووام.)0330 ،در حوووزه توسووعهیووافتگی موودنی و وموفقیووت
حاکمیتی نیز پاتنام ( )0331با بررسی عوامل مرثر بر موفقیوت
نویسنده عهده دار مکاتبات :سید سپهر قاضی نوری ghazinoory@modares.ac.ir

و شکسووت دولووت محلووی ،ادعووا نمووود کووه نحوووه "زنوودگی
مشارکتی "6و سطح "اعتماد اجتماعی "0تأثیر جدی و عمیقی
بر موفقیت ،کارآمدی عمومی دارد.
همچنین در حووزه نووآوری محققوین متعوددی بوه بررسوی توأثیر
سوورمایه اجتموواعی پرداختووهانوود .فووونتین ( )6117در مقالووه خووود،
سرمایه اجتماعی را بوه عنووان عامول کلیودی توانمندسواز نووآوری
برمیشمرد .مسکل ( )0333نیز معتقد است سورمایه اجتمواعی بوه
افزایش رقابتپذیری و نوآوری کمک شایانی مینمایود .چوو ()0331
در بررسی تجربی خود نشان میدهدکه همکاری بنگاهها در تحقیو
و توسعه تأثیر مثبت قابل توجهی بر سرعت نوآوری بنگاههوا دارد.اموا
نکته قابل توجوه اینجاسوت کوه برخوی از محقوین حووزه نووآوری،
نظریههای متفاوت و حتی متضادی را برای سرمایه اجتماعی مطورا
نمودهاند.به عنوان مثال ،پورتز ( )6117معتقد است هنگامی که یوک
کنشگر (فرد ،گروه یا سازمان) محدودیت تعل به یک شبکه را موی-
1 - Associational Life
2- Social Trust
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با توجه به منابع مورد اشاره در این مطالعه (جدول  )6میتوان
نقشه ک ن تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری را ترسیمنمود .در
این نقشه ،که در شکل  6نشان داده شده ،سرمایه اجتماعی از
طری افزایش هزینه تغییرات و افزایش ارزش (ارتباي با)
شرکا و همکاران منجر به کاهش نوآوری از مسیر کاهش
فضای رقابتی و افت خ قیت فردی گردیده است .همچنین با
توجه به کاهش امکان سوء استفاده از فرصتها و کاهش
هزینه مبادمت ،زمینه دسترسی به منابع و افزایش ظرفیت
جذب و یادگیری فراهم شده کهاین تغییرات به نوبه خود
موجبات ارتقای نوآوری را فراهم میآورد.
بنابراین چنین سرالی مطرا میگردد که چطور میتوان وجود
تبعات متفاوت و در برخی موارد متناقض سرمایهاجتماعی بر
نوآوری را توضیح داد و استدمل نمود؟ از اینرو ،مقاله حاضر
ت ش نموده است با بررسی عمی تر سرمایه اجتماعی و
واکاوی اجزای مختلف آن ،چارچوب نظری کارآمدی را
استخراج نماید تا بتواند تفاوتها و تناقضات موجود در تبعات
سرمایه اجتماعی بر نوآوری را توضیح دهد.همچنین بر اساس
چارچوب نظری ارائه شده ،تأثیر هر یک از اجزای سرمایه
اجتماعی بر نوآوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پووذیرد ،محوودودیتهووایی(مووث ب بوورای ارتبوواي بووا بیوورون از شووبکه،
دسترسی به اط عات پیراموونی و غیوره) بور وی تحمیول مویشوود
کهاین مسأله به نوبه خود ،خ قیت و یوادگیری را تحوت توأثیر قورار
موویدهوود .پروسووا ( )0336نیووز در مطالعووات جداگانووهای نتووای
مشابهی را مشاهده و گزارش نموده است .اوزی ( )6118نیوز معتقود
است ،وابستگی اعضوای یوک گوروه یوا شوبکه بوه عضوو مرکوزی و
وفاداری آنها به آرمانهای گروه ،میتوانود موجبوات سوکون و عودم
پویووایی مزم بوورای نوووآوری را بووه دنبووال داشووته باشوود .در تحقی و
مشابهی پورتز و همکاران ( )6113بروز رفتار غیر عق یی را از نتوای
گروه گروه شدن بازیگران میداند .کووهن و همکواران ( )0336نیوز
معتقدند ،عدم در صحیح تغییورات محویط پیراموونی و از دسوت
دادن فرصت همکاری با بیرونیها از معایب اعتمواد و روابوط در هوم
تنیده گروهی اسوت .داسوگوپتا ( )0333و چوو و همکواران ()0331
نیز در تحقیقات جداگانهای تأثیر منفی سرمایه اجتماعی بر نووآوری
را نتیجهگیری نموده است.
به طور کلی میتوان دیدگاههوای مختلوف راجوع بوه توأثیرات
سرمایه اجتماعی را میتوان در دو دسته کلی پیامدهای مثبت
و منفی تقسیمبندی نمود که برخی از این دیدگاههوا در جودول 6
آورده شده است.

جدول  :1جمعبندی پيامدهای مثبت و منفی سرمايه اجتماعی
پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی


کاهش سوء استفاده از شرکا (پاتنام)6111 ،

پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی


کاهش عق نیت به دلیل افزایش ارزش شرکا (پورتز)6117 ،



وابستگی سایر اعضا به عضو مرکزی شبکه (اوزی)6118 ،



تسهیل دسترسی به منابع مشتر



کاهش هزینه مبادمت (فوکویاما)6111 ،





رشد شبکههای همکاری (کاواچی)6118 ،



محدودیت آزادی فردی (پورتز)6117 ،

(فوکویاما)6111 ،

6

انحصارگرایی در اثر طرد بازیگران بیرونی (پورتز)6117 ،
0



تأثیر مثبت بر همکاری بلند مدت بنگاهها (چو)0331 ،



کاهش تدریجی پویایی و خ قیت (پورتز)6117 ،



افزایش رقابتپذیری و نوآوری (ماسکل)0333 ،



مقاومت در برابر تغییرات و ارزشهای نوظهور (پورتز)6117 ،



تسهیل انباشت و جذب تجربیات (ایشام)0330 ،



آسیب دیدن فضای رقابتی (کوهن)0336 ،

شكل  :1نقشه كالن تأثير سرمايه اجتماعی بر نوآوری (ارائه شده توسط مؤلفين)
1- Exclusion of Outsiders
2- Restriction on Individual Freedom

ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی درحوزه نوآوری
از اینرو ،در بخش دوم مقاله ادبیات نظری حوزه سرمایه اجتمواعی
مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم بر اسواس ادبیوات موورد
بررسی ،چارچوب اولیه استخراج و جزییات آن نیز تشریح گردیوده
است .در بخش چهارم تحقی حاضر اعتبار مدل پیشنهادی موورد
بررسی قرار خواهد گرفت .در بخش پایوانی مقالوه نیوز پیامودهای
هریک از اجزای سرمایه اجتماعی بر نوآوری بور اسواس چوارچوب
پیشنهادی تبیین گردیده است.
خاستگاه نظری و تبيين مفهومی سرمايه اجتماعی
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محیط اجتماعی وجوود دارد .دوم ،ظرفیوت گوردش اط عوات
درون ساختار اجتماعی برای ایجاد مبنای عمل میباشد .سوم،
وجود هنجارهای دارای ضمانت اجرایی مورثر اسوت .کلمون بوا
تکمیل نگاه بوردیو ،سرمایه اجتماعی را از مفهومی فورد محوور
به جامعه محور 1ارتقوا داده و معتقود اسوت کوه ایون سورمایه
متعل به گروه ،سازمان ،نهواد یوا جامعوه اسوت .همچنوین بور
خ د بوردیوو ،کلمون دسوت بوه مطالعوات تجربوی و تودوین
شاخصهایی برای (اندازهگیری) سرمایه اجتماعی زد .همچنین
وی گستره مفهووم را از سوطح نخبگوان( 1کوه توسوط بوردیوو
مطرا شده بود) به سایر اقشار (غیر نخبگان) تسری بخشید.
در حال حاضر ،به دلیل گسترش بحر از سطح آکادمیک به حوزه
وسیعتر اجتماعی توسط پاتنام ( 6111 ،6113و  )0333این بحر
بیشتر با نام وی شناخته میشود .پاتنام به عنوان یک نظریهپرداز
علوم سیاسی این حوزه ،تمرکز خود را بر شبکههای اجتماعی قرار
داده و آن را اینگونه تعریف میکند :شبکهها ،هنجارها و اعتماد که
کنشگران را قادر میسازد تا به نحو مرثرتری اقدام به همکاری جهت
تحق اهداد مشتر نمایند .وی همچنین با توجه به شواهد و آمار
نشان میدهد که عضویت فعال شهروندان در گروههای اجتماعی در
حال کاهش بوده و همین امر مشارکت عمومی در مسائل سیاسی،
مذهبی و مدنی را دچار خلل نموده است .پاتنام نیز این ایده را تأیید
نمود که سرمایه اجتماعی جزو ویژگیهای جامعه به حساب میآید.
آدام ( )0333مطالب مطرا شده توسط  3اندیشمند برتر این حوزه را
در قالب جدول  0جمعبندی نموده است.

ریشوه طورا مفهووومی سورمایه اجتمواعی را بووه دورکهوایم ،زیمول،
مارکس و وبر نسوبت مویدهنود و خاسوتگاه نظوری آن را "تئووری
مبادمت اجتماعی "6و "تئوری قرارداد روانشناختی "0بر میشومرند
(سایبرت .)0336 ،هور چنود ایون موضوو بوا مفهووم جدیود و
امروزی آن برای اولین بار توسط بوردیو (6181و )6171مطرا
گردید .وی با طورا مفهووم سورمایه اجتمواعی در بسوتر نگواه
تئوری انتقادی بوه جامعوه در کتواب معورود خوود بوا عنووان
"برتری"ضمن اشاره به نقش اشکال گوناگون سورمایه (اعوم از
فیزیکی ،انسانی ،اجتماعی و  )...به عنوان منابع اصلی بازتعریف
روابط نابرابر قدرت در جامعه ،سرمایه اجتماعی را نیز به عنوان
یکی از گونههای سرمایه مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را
در تنظیم روابط قدرت میان صاحبان قودرت و سورمایه موورد
کنکاش قرار میدهد.سرمایه اجتمواعی از منظور بوردیوو ،فورد
محور 3بوده و کاربرد سرمایه برای آن ،ماهیت نمادین داشته تا
بتواند پدیدهای رای در جامعه طبقهای 2را به خووبی توصویف
کند .آدام و همکاران ( ،)0333رویکرد بوردیوو را در چوارچوب
نگاه جامعه شناسانه صرد ،طبقهبندی میکنند.
پس از آن ،کلمن (  6177و  )6113چارچوب نظوری بحور را
ارائه و تکمیل نمود .وی نیز یوک جامعوه شوناس اسوت کوه از
طری نظریه انتخاب عق یی ،گرایشاتی به دیگاههای اقتصوادی
نیز دارد .لوذا در توصویف سورمایه اجتمواعی تلقیقوی از علووم
اجتماعی و اقتصادی را به کار میگیرد.کلمن معتقد اسوت کوه
سرمایه اجتماعی یک نهواد واحود نبووده بلکوه مجموعوهای از
نهادها هستند که دارای کارکرد و و یژگوی مشوترکی هسوتند:
همگی شامل بُعدی از ساختار اجتماعیاند کوه عملکورد افوراد
درون آن ساختار را تسوهیل مویکننود .وی همچنوین معتقود
است که سرمایه اجتماعی میتواند سه شکل را به خود بگیورد:
اول ،اجبارها و انتظاراتی است که بر اساس قابلیوت اعتمواد در

ت ش برای تمیز ضمنی گونههای سرمایه اجتماعی را میتووان
به کلمن نسبت داد .هر چند تفکیک صریح و دستهبندی اولیه
گونههای سرمایه اجتماعی را باید به والیس و کروکور ()6117
نسبت داد .هرچند پس از آن در مطالعات دیگری نیز این کوار
انجام گرفت( .به عنوان مثال رجو شود به :نارایان و همکواران
 ،6111هالپرن و دیگران  0330و دولفزما و همکاران)0333
یکی از مرسومترین تقسیمبندیهای انجام شده بورای تفکیوک
انوا سرمایه اجتماعی ،مطالعه آدلر و همکاران ( )0330اسوت.
تقسیمبندی ارائه شده توسط این محققین عبارت است از:
پیوندی :8این نو اشاره به تعوام ت ،ارتبواي و اعتمواد میوان افوراد یوا
گروههای فشرده ،بسوته ،همگون و همورده ماننود :اعضوای خوانواده و
دوستان صمیمی دارد .از این گونه با عنوان " داخلی" نیز یاد میشود.

1- Social Exchange Theory
2- Psychological Contract Theory
3- Egocentric
4- Class Society

5- Sociocentric
6 - Elite
7- Bonding

گونههای سرمايه اجتماعی
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جدول  :2نظرات  3دانشمند صاحب نظر حوزه سرمايه اجتماعی (آدام)2003 ،
نام محقق

تعريف ارائه شده

سطح تحليل

منظر تحليل

بوردیو

منبعی بر کسب سرمایه اقتصادی

افراد (دارای سرمایه)در مقابل افراد (فاقد سرمایه)

اقتصادی

کلمن

منبعی برای کسب منفعت جمعی (گروه یا شبکه)

افراد عضو گروه در مقابل غیر اعضا

منابع انسانی

سیاسی و ملی

دموکراسی و جامعه مدنی

پاتنام

منابع تسهیلکننده جهتنیل به هدد مشتر

 آوندی :6این گونه اشاره بوه اعتمواد و ارتبواي میوان طیوف
گستردهای از گروهها و افراد از طبقههای مختلوف دارد کوه
در آن تعووام ت میووان بووازیگران مختلووف پراکنووده شووده
است.این نو سرمایه اجتماعی را " بیرونی" نیز مویگوینود
(.)Adler et al, 2002
سطوح سرمايه اجتماعی
وجووود سوورمایه اجتموواعی در سووطوا مختلووف در تحقیقووات
بسیاری مورد اشاره قرار گرفته است .بوه عنووان مثوال کلمون
( )6117معتقد است که سرمایه اجتماعی یک کوامی عموومی
است که متعل به شخص نیسوت ،بلکوه متعلو بوه گوروه یوا
جامعووه اسووت .بوور خ و د وی ،داسووگوپتا ( )6111و فوکویامووا
( )0336معتقدند که سرمایه اجتماعی یک کامی خصوصی به
حساب میآید که میتواند اثرات بیرونی مثبت یا منفی داشوته
باشد .این در حالی است که گروهی از محققین بیان میکننود
که سرمایه اجتماعی مویتوانود در سوطوا مختلوف (از فوردی
گرفته تا جمعی و گروهی) پدیدار گشته و بر این اسواس موی-
تواند شکل کامی عمومی یا کامی خصوصوی بوه خوود بگیورد
(آلدری .)0336 ،
چو ( )0333در تحقی خود تقسیم بندی سه گانه خرد ،میوانی و
ک ن را برای سطوا سرمایه اجتماعی به نحو ذیل بور مویشومرد.
سطح خرد به سرمایه اجتماعی میان افراد حاضر در یک مجموعوه
و گروهاشاره دارد .سوطح میانینواظر بوه سورمایه اجتمواعی میوان
سازمانها و نهادهای مختلف با یکدیگر میباشد.
در سطح ک ن نیز این سورمایه بوه صوورت فراگیور در سوطح
جامعه (میان دولت -ملت ،مردم -نهادهای عمومی -حاکمیت-
عموم مردم) موجود اسوت .نواط پوور و همکواران ( )6371بوا
بهرهگیری از سطحبندی فوق اقدام به ارائه چوارچوب مفهوومی
برای دستهبندی انووا سورمایه اجتمواعی نموودهانود .در یوک
سطحبندی ساده اما کارآمود و مفیود ،نیووتن ( )6118معتقود
است که سطوا سورمایه اجتمواعی را مویتووان بوه دو سوطح
فردی 0و جمعی 3تقسیم نمود.
1- Linking
2- Individual

مؤلفههای سرمايه اجتماعی
یکی از م حظاتی که خطای اندازهگیری کمی و تبیین کیفوی
مفهوم سرمایه اجتماعی را به حداقل میرساند،انتخاب مرلفوه-
هاو بوه دنبوال آن شواخصهوای جوامع و موانع بورای سورمایه
اجتماعی است .کاسا ( )0331در مقالهای که به منظور بررسی
مرلفههای مختلف سرمایه اجتماعی بر فعالیتهای نوآورانوه در
مجله تکنویشن منتشر نموده است ،مرلفههای ذیل را پیشنهاد
میکند :اعتماد عمومی و شبکهها -اعتماد نهادی -هنجارهوای
کمک بوه هومنوو  -هنجارهوای مشوارکت فعوال اجتمواعی-
مشارکت مدنی -و هنجارهای نظم بخشی (عمومی) .پوارتس و
همکاران ( )0338که پوژوهش نسوبتاب مفصولی را در دانشوکده
موودیریت و اقتصوواد دانشووگاه تووارتو در سووال  0338بووه پایووان
رساندهاند ،در تحلیل کمی خود و به کمک معادمت ساختاری،
مرلفههای ذیل را برای سورمایه اجتمواعی معرفوی نموودهانود:
شبکههای رسمی (گونوههوای اولسوون و پاتنوام) ،شوبکههوای
غیررسمی ،مشارکت مدنی ،اعتماد نهادی ،هنجارهای عموومی.
در تحقی انجام گرفتوه توسوط ناهاپیوت و همکواران ()6117
نیز-که از نظر مفهوومی شوباهت بسویار زیوادی بوه چوارچوب
سوگوان ( )0331و همکاران دارد 3 -مرلفه ذیل برای سورمایه
اجتماعی چنین معرفی شدهاند:
 مرلفه ساختاری :ناظر به ویژگیهای نظام و شبکه اجتماعی
به عنوان یک کل میباشد .پیکرهبندی شبکهای ،ارتباطوات
شبکهای و سازماندهی مناسب مرلفههای  3گانه این مرلفوه
به شمار میروند.
 مرلفه ارتباطی :ناظر به ارتباطات افوراد بور اسواس پیشوینه
تعام ت آنها میباشد .مرلفهی اصلی ایون مرلفوه عبوارت از
اعتماد میباشند.
 مرلفه شناختی :ناظر به گونهای از منابع است که منجور بوه
در و تفسیر مشتر و همچنین شکلگیری نظام معنایی
مشتر بین اعضای مختلف میگوردد .فرهنو ،،نورمهوا و
هنجارهای مشتر  ،نیز مرلفوههوای تشوکیل دهنوده ایون
مرلفه به شمار میروند.
3- Aggregate
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جدول  :3مقايسه و جمعبندی ابعاد سرمايه اجتماعی (ارائه شده توسط مؤلفين)

مؤلفه
اول

ناهاپيت

سوگوان

پاتريس

كاسا

توضيح مؤلفه پيشنهادی

پكستون

ساختاری

فعالیت جمعی

شبکههای رسمی و غیر
رسمی ،فعالیت گروهی

مشارکت مدنی

تعام ت اجتماعی
در قالب عضویت درگروهها

ساختاری

ارتباطی

اعتماد عمومی و
نهادی

اعتماد

اعتماد

اعتماد مردم به یکدیگر و اعتماد مردم به
نهادهای عمومی و دولتی

مؤلفه
دوم

شناختی
شناختی

هنجارها

هنجار عمومی

آدلر و همکاران ( )0330در مروری جامع ،ضمن برشمردن
دستهبندیهای موجود ،نقط قوت و ضعف هریک را بر می-
شمرد و در نهایت تقسیمبندی ارائه شده توسط پکستون و
همکاران ( )6111را که در آن مولفههای دوگانه ساختاری و
محتوایی برای تبیین سرمایه اجتماعی پیشنهاد شده را
مناسبترین تقسیمبندی معرفی نموده و از آن در تبیین
تبعات سرمایه اجتماعی بهره گرفتهاند .با توجه به منابع مورد
اشاره در بام ،که در جدول  3نیز نشان داده شده است ،تحقی
حاضر دو مرلفه ساختاری و شناختی را به عنوان مرلفههای
سرمایه اجتماعی پذیرفته است.
روش شناسی

هنجار (کمک به هم نو ،
مشارکت) هنجار عمومی

هنجارها و قواعد حاکم بر نظم بخشی به
جامعه ،هم نو دوستی و حس مشارکتجویی

روشهای کارآمد ارزیابی محتوا بر شومرده اسوت .لوذا تحقیو
حاضر نیز از این روش برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی بهره
گرفته است .جزئیات این روش در این بخش آورده شده اسوت.
موش ( )6181در مقالووه خووود بووا عنوووان رویکووردی کمووی در
اعتبار محتوایی تحقیقات روانشناسی روش پیشنهادی خوود را
چنین شرا میدهد" :بورای داوری راجوع بوه کلیوات مودل و
اجزای آن در حوزه تخصصی میبایست تعدادی از متخصصوین
حوزه را انتخاب و از تک تک آنها خواست تا راجع به کلیوات و
هووووووور یوووووووک از اجوووووووزای مووووووودل یکوووووووی از
 3گزینه زیر را انتخاب کنند".
 .1بی اهمیت /غیر کاربردی است.
 .1میتواند باشد ولی ضروری نیست.
 .8مهم /بسیار کاربردی است.
پس از آن میبایسوت بوا اسوتفاد از فرموول زیور ،رتبوه اعتبوار
محتوایی )CVR( 0برای هر یک از مووارد بوه صوورت جداگانوه
محاسبه و گزارش گردد:

دای ( )6111ویژگیهای چهارگانهای را برای یک مدل برموی-
شمرد:
 .6به راحتی قابل فهم و ارزیابی باشد.
 .0منطب با واقعیت باشد و بتوان شواهد عملی برای آن ارائوه
نمود.
 .3بتواند چارچوب مناسبی برای سنجش نظریوههوای موجوود
ارائه دهد.
 .2ساختار آن دارای ارتباي منطقی و قابول دفوا بوا یکودیگر
بوده و پیکره بندی کلی آن نیز به صورت منطقی قابل دفا
باشد.
ونیکس ( ،)6111ضمن تأیید رویکرد دای در سونجش اعتبوار
موودلهووای نظووری ،معتقوود اسووت ارزش هوور نظریووه یووا موودل
پیشنهادی به اعتبار محتوایی و ساختاری آن میباشود .وی بوا
برشمردن روشهای کیفی مورد استفاده برای تاییود محتووای
مدلهای نظری ،روش "پانول ارزیوابی محتووایی "6را -کوه در
سال  6181توسط موش پیشنهاد گردید -بوه عنووان یکوی از

در رابطه بام N ،تعداد کل افراد شرکت کننده در پانل اسوت و
 neنیز تعداد افرادی است که گزینوه مهوم/بسویار کواربردی را
نتخاب نمودهاند .بنابراین چنانچه کلیه شرکتکنندگان گزینوه
سوم رانتخاب کنند CVR=1 ،خواهد بود و در صورتی که تنهوا
نیمی از افراد ،گزینه سوم را انتخاب نماینود CVR=0 ،خواهود
شد .لذا چنانچه بیش از نیمی از شورکت کننودگان و کمتور از
همه آنها این گزینه را انتخاب نمایند CVR ،عددی بوین صوفر
تا یک خواهد بود که حداقل قابل قبول بورای تأییود محتووای
مدل بسته به تعداد افوراد شورکت کننوده در پانول بور اسواس
جدول  1خواهد بود .لذا در صورتی که  CVRبه دست آمده

1 - Content Evaluation Panel

2 - Content Validity Ratio

CVR= (ne- (N/2))/0.5N
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گونه
 .6پیوندی
 .0آوندی

بعد
 .6ساختاری
 .0شناختی

سرمايه
اجتماعی

سطح تجميع
.6خرد
. 0ک ن

شكل  :2شمای چارچوب مفهومی پيشنهادی برای تبيين سرمايه اجتماعی (ارائه شده توسط مؤلفين)

برای هر سرال مساوی یا بامتر از حوداقل اشواره شوده در ایون
جدول باشد ،آن جزء تأییود محتووایی گردیوده و در غیور ایون
صورت آن جزء از نظر محتوایی تأیید نشده است.
در این روش با افزایش تعداد خبرگان ،حداقل  CVRمورد نیاز
کاهش مییابد .بدین معنی که در پانلهای بزرگتر بوا اجموا
نسبی نیز مدل تأیید میگردد .به عنوان مثال در یوک پانول 1
نفره ،اجما همه اعضا برای تأیید مدل ضوروری اسوت ،اموا در
پانل خبرگان  23نفره ،در صورت تأیید  01نفر از اعضوا ،مودل
حداقل نصاب مزم رای تأیید را به دست خواهد آورد.
يافتههای پژوهش
با توجه به عناصر مطرا شده در بخش پیشین ،چارچوب
مفهومی ذیل برای سرمایه اجتماعی پیشنهاد شده است.
بنابراین به منظور تبیین نظاممند و جوامع سورمایه اجتمواعی
میبایست به سه سرال ذیل پاسخ داد:
 .6کدام نو از سرمایه اجتماعی؟
.0کدام مرلفه از سرمایه اجتماعی؟
 .3در چه سطحی از تجمیع؟
تشريح اجزای چارچوب پيشنهادی
همانگونه که از کلیات چارچوب فوق نیز برمیآید ،گونه ،سطح
تجمیع و مرلفه وجوه اصلی مدل مذکور میباشوند .بوه منظوور
نمایش بهتر اجزای سرمایه اجتماعی و نسبت آنها بوا یکودیگر،
جزییات بیشوتری از چوارچوب پیشونهادی در شوکل  3آورده
شده است.
بر این اساس میتوان اجزای هشتگانه نشان داده شده در کل
بام را به عنوان عناصر تبیینکننده سرمایه اجتماعی در
نظرگرفت و بر این اساس اقدام به اندازهگیری (کمی) هر یک

شكل  :3نمای  3بعدی مدل پيشنهادی (ارائه شده توسط مؤلفين)

از اجزا یا بررسی پیامد/پیامدهای هر کدام از عناصر در حوزه
اقتصادی ،اجتماعی یا علم و فناوری نمود .اجزای هشت گانه
فوق در جدول  2به صورت مشرواتر تبیین گردیده است.
روابط ميان اجزای چارچوب پيشنهادی
در اغلب مطالعات انجام گرفته ،اینکه کدام مرلفه از سرمایه
اجتماعی در چه سطحی و در قالب کدام نو پدیدار میگردد،
به صورت یک پیوستار خطی نشان داده میشود .بدین معنا که
6
محق برای زیر بخشهای هر کدام از اجزا نقش جایگزینی
در نظر میگیرد (شکل ( )2برای مثال مراجعه شود به کلمن،
6113؛ برت6110 ،؛ آدلر و همکاران.)0330 ،
1- Substitute
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جدول :4نمايش تفصيلی اجزای هشتگانه پيشنهادی (ارائه شده توسط مؤلفين)
بعد

ساختاری

سطح تجميع

گونه

توضيحات

خرد
(بین افراد)

پیوندی (نزدیک و قوی)

شبکه در هم تنیده از تعام ت و ارتباطات بین افراد همسطح ،همگون و نزدیک به هم
(جزء )6

آوندی (دور و ضعیف)

شبکهای گسترده از تعام ت و ارتباطات بین افراد غیر همرده ،ناهمگن و دور از یکدیگر
(جزء )0

پیوندی (نزدیک و قوی)

شبکه در همتنیده بین گروهها ،نهادها و سازمانهای همسطح ،همگون و نزدیک به هم
(جزء )3

آوندی (دور و ضعیف)

شبکه گسترده و پراکنده تعام ت بین سازمانهای غیر همرده ،ناهمگن و دور از یکدیگر
(جزء )2

پیوندی (نزدیک و قوی)

وجود اعتماد ،ارزشها و آرمانهای مشتر بین افراد همسطح ،همگون و نزدیک به هم
(جزء )1

آوندی (دور و ضعیف)

وجود اعتماد ،ارزشها و آرمانهای مشتر بین افراد غیر همرده ،ناهمگن و دور از
یکدیگر (جزء )1

پیوندی (نزدیک و قوی)

وجود اعتماد ،ارزشها و آرمانهای مشتر بین گروهها و سازمانهای همسطح ،همگون و
نزدیک به هم (جزء )8

آوندی (دور و ضعیف)

وجود اعتماد ،ارزشها و آرمانهای مشتر بین گروهها و سازمانهای غیرهمرده ،ناهمگن
و دور از هم (جزء )7

ک ن
(جمعی)

خرد
(فردی)
شناختی

ک ن
(جمعی)

شكل  :4پيوستار خطی امكان جايگزينی در هر يک از اجزای سرمايه اجتماعی

اما بررسی های تجربی نشان می دهد که تعریف نقش
مکمل 6برایزیربخشها ،توضیح دهندگی بسیار بهتری دارند.
(پکستون6111 ،؛ مک فایدن 0332؛ روست .)0331 ،در
این رویکرد ،به جای پیوستار خطی مورد اشاره در رویکرد
جایگزینی ،هر کدام از زیربخش ها به صورت مستقل از
دیگری فرض شده و در یک نمای دو بعدی اثر مکمل بودن
اجزا نمایش داده میشود .بنابراین در بخش های آتی تحقی
حاضر با الهام از الگوی مکمل بودن برای هر کدام از اجزای
سه گانه ،سه پیوستار دوگانه (شکلهای  1تا  )8رسم
گردیده تا بتوان اثر مکمل بودن را در هر کدام از آنها نشان
داد.
1- Complement

مؤلفههای سرمايه اجتماعی
 همانگونه که پیشتر نیز شرا داده شد ،بعدهای ساختاری و
شناختی به عنووان دو مرلفوه اصولی سورمایه اجتمواعی در
تحقی حاضر پذیرفتوه شودهانود .بنوابراین در یوک فراینود
منطقی میتووان – همانگونوه کوه در شوکل  1نشوان داده
شده -چهار حالت مختلف را برای این دو بعد در نظر گرفت
که یکی غیور قابول قبوول اسوت (اصو ب سورمایه اجتمواعی
نیست) و سه حالت دیگر (نواحی الف تا ج) شوایان بررسوی
میباشند.
 ناحیه الف (سرمایه اجتمواعی بوام -حالوت ایودهآل) :در ای
ناحیه هر دو بعد سواختاری و شوناختی سورمایه اجتمواعی
مقادیر بامیی دارند .بدین معنا که هوم سواختار شوبکهای و
ارتباطات بامست و هم اعتماد بین اعضای شبکه بامست.
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شكل  :5نمايش حالتهای مختلف مؤلفههای سرمايه اجتماعی

شكل  :7نمايش حالتهای مختلف گونههای سرمايه اجتماعی

 ناحیه ب ( ساختار شوبکه ای ناپایودار -سواختار خوالی از
محتوا) :در این ناحیه ،علیرغم بام بودن بعود سواختاری
که حاکی از وجود تعام ت بام و ساختار شبکهای است،
اعتماد و نرم های مشوتر در سوطح پوایینی قورار دارد.
بنابراین موی تووان از ایون ناحیوه بوا عنووان شوبکههوای
مهندسی شوده ( از بوام بوه پوایین) کوه دارای پایوداری
چندانی نیستند یاد نمود.

 ناحیه د (سورمایه اجتمواعی درون و بورون سوازمانی) :در ایون
ناحیه سرمایه اجتماعی هم میوان افوراد و هوم میوان گوروههوا
بامست.یعنی هم تعام ت درونگروهوی و بوین گروهوی و هوم
اعتماد و ارزشهای مشتر درون و میان گروهها وجود دارد.

 ناحیه ج (سرمایه اجتماعی بالقوه) :ایون ناحیوه نیوز بیوانگر
حالتی است که علیرغم وجود ظرفیتهوای بوالقوه ناشوی از
اعتموواد متقابوول و آرمووانهووای مشووتر  ،سوواز و کارهووای
همکاری به خوبی تعریف نشدهاند.

 ناحیه ه (سرمایه اجتماعی درون سازمانی) :محدودهای است
که اگرچه تعام ت و اعتماد بین افراد بامست ،اما این موارد
بین گروهها و سازمانها پایین است.

 ناحیه و (سرمایه اجتماعی برون سازمانی) :در این حالت ،سورمایه
اجتماعی برون سازمانی بام و درون سازمانی پایین است .اگرچوه
ممکن است موارد زیادی از این حالت را نتوان یافت ،اموا چنوین
حالتی را میتوان سرمایه اجتماعی ناپایدار نیز نامید.

سطوح سرمايه اجتماعی

گونههای سرمايه اجتماعی

برای سطوا سرمایه اجتماعی نیز تحلیلی مشابه مرل ف ههوا
را ارائه نمود .بدین معنا که بوا در نظور گورفتن دو سوطح
خرد و ک ن برای سرمایه اجتماعی نواحی  3گانه "ه" توا
"و" را  -مطاب شکل  -1می توان برای این سطوا در نظر
گرفت.

در تحلیلی مشوابه آنچوه در دو بخوش پیشوین انجوام گرفوت،
می توان بوا ت قوی دو گونوه پیونودی و آونودی بورای سورمایه
اجتماعی نوواحی  3گانوه "ز" توا "ي" را  -مطواب شوکل -8
میتوان برای این سطوا در نظر گرفت.
 ناحیه ز (انسجام تعادلی) :در این ناحیه هر دو پیوند ضعیف و قووی
بین افراد و گروههای مختلف (اعم از همگن و غیر همگن) بامست.
 ناحیه ا (در همتنیدگی بیش از حود ) :محودودهای اسوت کوه
تعام ت و اعتماد بین افراد یا گروههای همگن بامسوت ،اموا ایون
موارد بین افراد و گروههای دورتر و غیر همگن پایین است.
 ناحیووه ي (پیونوودهای ضووعیف) :در ایوون حالووت ،سوورمایه
اجتماعی بین بازیگران دورتر و غیورهمگن بوام و بوازیگران
همگن و نزدیکتر پایین است .اگرچه ممکن است برای این
حالت نیز مثالهای عینی زیادی نتوان یافت.

شكل  :6نمايش حالتهای مختلف سطوح سرمايه اجتماعی

1- Over-Embeddedness
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ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی درحوزه نوآوری

جدول  :5حداقل  CVRقابل قبول جهت تأييد محتوای مدل ()Lawsche 1975
حداقل نسبت قابل قبول

تعداد خبرگان حاضر در پانل

3/11

1-8

3/87

7

3/81

1

3/10

63

3/11

60

3/21

61

3/20

03

3/33

33

3/01

23

جدول  :6سؤاالت مطرح شده در پانل ارزيابی محتوايی
متن سؤال

رديف
6

نظر شما راجع به کلیات مدل پیشنهادی (شکل  )0چیست؟

0

هر یک از اجزای پیشنهادی مدل (جدول  )2را چگونه ارزیابی میکنید؟

3

روابط درونی هر جزء (اشکال 1تا  )8تا چه اندازه مناسب تبیین شده است؟

جدول  :7ويژگیهای جامعه آماری افراد حاضر در پانل
شاخص

وضعیت

سن

01-20

ميزان
تحصيالت
ميزان آشنايی با مبانی
نظری سرمايه اجتماعی

 1نفر دانشجوی کارشناسی ارشد 63 ،نفر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 63،نفر دانشجوی دکتری 1 ،نفر دکترای تخصصی
 61نفر کام ب آشنا (در  3سال اخیر مقاله معتبر علمی ،کتاب ،رساله یا پایان نامهای در زمینه سرمایه اجتماعی منتشر نمودهاند،
 66نفر مسلط و به روز ( در حال انجام تحقی  ،رساله یا نگارش مقاله علمی ،کتاب و پایان نامه در این زمینه میباشند)

جدول  :8نتايج به دست آمده از پانل ارزيابی
CVR

Min CVR

وضعيت (تأييد /عدم تأييد)

متن سؤال
نظرتان راجع به کلیات چارچوب پیشنهادی (اشکال  0و  )3چیست؟

3/78

3/33

تأیید بسیار قوی

اجزای پیشنهادی و روابط آنها را (جدول  )2را چگونه ارزیابی میکنید؟

3/1

3/33

تأیید مناسب

روابط درونی هر جزء (اشکال 1تا  )8تا چه اندازه مناسب تبیین شده است؟

3/83

3/33

تأیید قوی

آیا مدل پیشنهادی ،عوامل اصلی و مهم را در نظر گرفته است؟

3/10

3/33

تایید

نتايج ارزيابی محتوای مدل
ابتدا مجموعه سرامت مورد نیاز طراحی گردید و سپس با تشکیل پانل
خبرگان متشکل از  33محق سرمایه اجتماعی ،ضمن ارائوه کلیوات و
فضای تحقی  ،سرامت مطرا و مورد پرسش قرار گرفت .حداقل نسبت
قابل قبول در جدول  ،1سوامت تحقیو در جودول  1و ویژگویهوای

جامعه آماری انتخاب شده برای پانل ارزیابی در جودول  8آورده شوده
است.
بنابراین افراد فوق بر اساس سرامت جدول  1مورد پرسش قرار گرفته و
پس از اخذ ،تحلیل و جمعبندی پرسشها CVR ،مربوي به هر یک
محاسبه گردید که نتای به دست آمده در جدول  7گزارش شده است.
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جدول  :9تأثير نوآوری بر اجزای سرمايه اجتماعی
بعد

سطح
تجميع

خرد (بین افراد)
ساختاری
ک ن (جمعی)
خرد (فردی)

پیوندی
(نزدیک
و قوی)

شبکه در هم تنیده از
تعام ت بین افراد هم-
سطح ،همگون و نزدیک
به هم (جزء )6

آوندی
(دور و
ضعیف)

شبکهای گسترده از
تعام ت و ارتباطات بین
افراد غیر همرده،
ناهمگن و دور از
یکدیگر (جزء )0

پیوندی
(نزدیک
و قوی)

شبکه در همتنیده بین
گروهها ،نهادها و
سازمانهای همسطح،
همگون و نزدیک به هم
(جزء )3

آوندی
(دور و
ضعیف)

شبکه گسترده و
پراکنده تعام ت و
ارتباطات بین نهادها و
سازمانهای غیر همرده،
ناهمگن و دور از
یکدیگر (جزء )2

پیوندی
(نزدیک
و قوی)

وجود اعتماد ،ارزشها و
آرمانهای مشتر بین
افراد همسطح ،همگون و
نزدیک به هم (جزء )1

آوندی
(دور و
ضعیف)

وجود اعتماد ،ارزشها و
آرمانهای مشتر بین
افراد بین افراد غیر
همرده ،ناهمگن و دور از
یکدیگر (جزء )1

پیوندی
(نزدیک
و قوی)

وجود اعتماد ،ارزشها و
آرمانهای مشتر بین
گروهها ،نهادها و
سازمانهای همسطح،
همگون
و نزدیک به هم (جزء )8

آوندی
(دور و
ضعیف)

وجود اعتماد ،ارزشها و
آرمانهای مشتر بین
گروهها ،نهادها و
سازمانهای غیر همرده،
ناهمگن و دور از
یکدیگر (جزء )7

شناختی

گونه

توضيحات

تأثير مثبت بر نوآوری
تأثير منفی بر نوآوری

منابع

توسعه دانش پایه اما در مقیاس کوچک از طری انتقال دانشهای ضمنی و غیر
رسمی در حوزههای تخصصی تقویت میگردد

Pery-Smith
)(2006

نوآوریهای بین رشتهای و سرریز دانش بین حوزهها ضعیف میگردد

McFadyen
)(2009

انتقال دانش بین دانشندان حوزه مختلف توسعه یافته و دانش کاربردی و
حوزههای چند رشتهای تقویت میگردد.

)Uzzi (1997

نوآوریهای تدریجی گسترش یافته و نوآوری رادیکال کمتر میشود .

)Adler (2002

همکاری گسترده بین نهادی ،انتقال دانش صریح را به سرعت توسعه داده و
نرخ یادگیری در حوزههای تخصی سطح ک ن را به شدت افزایش میدهد.

Inkpen et al
)(2005

شبکههای تخصصی اما فاقد ارتباي رسمی با یکدیگر انتقال اط عات ،دانش و
اط عات بازار در سطح ک ن بین حوزهای را پرهزینه میسازد.

)Hansen (1999

نرخ تجاریسازی و توسعه بازار در سطح وسیعی از طری کارگزاران فناوری و
بازار توسعه مییابد

Hargadon
)(1997

به دلیل نبود چشمانداز همکاری نزدیک ،انتشار و تبادل دانش ( هم ضمنی و
هم صریح) با کندی و مشکل انجام میگیرد.

)Capaldo (2007

اعتماد و ارزشهای مشتر بین افراد ،هزینه همکاری و اشترا منابع را به
شدت کاهش داده و نرخ خطر پذیری ،توسعه کسب و کار را به شدت توسعه
میدهد.

Portes et al.
)(1993

اعتماد بیش از اندازه افراد به یکدیگرو وجود ارزشهای مشتر در جوامع در
هم تنیده و کوچک هزینه پذیرش تغییرات ناشی از نوآوری خارج از آن مجموعه
را بام میبرد.

McFadyen
)(2009

اعتماد و ارزشهای مشتر دسترسی به منابع دانشی متنو و گسترده را برای
افراد مهیا میسازد .همین مسآله به نوبه خود سرعت خل  ،توسعه و انتشار
دانش را افزیش میدهد.

Weber et al.
)(2007

-

ک ن (جمعی)

ارزشهای مشتر و اعتماد قوی بین نهادهای همگون ،هزینه همکاری در
حوزههای تخصصی را افزایش داده و نوآوریهای رادیکال در محصومت را
تقویت میکند.

)Scholl (2003

در همتنیدگی و اعتماد بیش از حد گروههای مشابه ،هزینه تعام ت با سایر
نهادهای پیرامونی (بیرونی) را بام برده و مشروعیت بخشی و نفوذ گسترده
نوآوری به بازار (تجاریسازی در مقیاس انبوه) را مشکل میسازد.

Nooteboom
)(2002

تنو سازمانهای مورد اعتماد و با ارزشهای مشتر انوا هزینه مبادله را
کاهش داده و زمینه مساعد برای چرخش ،تبادل و اشترا منابع مورد نیاز
برای نوآوری را در مقیاس ک ن فراهم میسازد.

Cable et al.
)(1998

همانگونه که از نتای جدول فوق نیز بر مویآیود ،تموام اجوزا و
همچنین کلیات مدل مورد تأیید قورار گرفتوه بوه نحووی کوه

-

کلیات مدل توسط  08تن از محققین تأیید گردیده و بامترین
 CVRرا به خود اختصوا داده اسوت .هرچنود بوا توجوه بوه

ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی درحوزه نوآوری
کوچک بودن جامعه آماری به نظر مویرسود بوا نظرسونجی از
حوووزه گسووتردهتووری از محققووین موویتوووان حوووزه آموواری
اعتبارسنجی مدل را گستردهتر نموده و بور تعمویمپوذیری آن
افزود.
استفاده از چارچوب پيشنهادی در حوزه نوآوری
در این بخش به کمک مدل تأیید شده مذکور ،نحوه تأثیر هر
کدام از اجزای هشتگانه بر نوآوری تعیین و بر اساس آن
دملتهای سیاستی مورد نیاز استخراج گردیده است .بر این
اساس ،تأثیرهای مثبت و منفی هر یکاز اجزا به صورت مجزا از
ادبیات نظری موجود در این حوزه استخراج گردیده و نتای آن
در جدول  1آورده شده است.
نتيجهگيری
همانگونه که در بخشهای پیشن مقاله نیز اشاره گردید ،وجود
چارچوب نظری جامع و مناسب برای تحلیل جنبههای مختلف
سرمایه اجتماعی بسیار مهم و حائز اهمیت است .لذا ت ش
برای استخراج یک مدل مناسب به عنوان هدد اصلی در این
تحقی انتخاب و یک مدل جامع حاوی اجزای مختلف برای
تحلیل و تبیین سرمایه اجتماعی ارائه و مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین مدل استخراج شده جهت تبیین تأثیر هر یک از
بخشهای سرمایه اجتماعی بر نوآوری مورد استفاده قرار
گرفت .نتای این تحلیل نشان میدهد که تنها بعد شناختی از
گونه آوندی سرمایه اجتماعی چه در سطح خرد (جزء  )1چه
در سطح ک ن (جزء  )7فاقد تأثیر منفی بر نوآوری میباشند.
سایر اجزای هشتگانه مدل پیشنهادی نیز دارای تأثیر
همزمان مثبت و منفی بر نوآوری میباشند .هر چند نو و
میزان تأثیر آنها با یکدیگر متفاوت بوده و همین مسأله می-
تواند رویکردهای سیاستگذاری حوزه نوآوری را با توجه به
اهداد در نظر گرفته شده و تأثیر هر یک از اجزا بر هدد
مذکور ارزیابی نمود .به عنوان مثال در حوزههای بینرشتهای
که ارتباي میان حوزههای مختلف ،تحقیقات کاربردی و
نوآوریهای تدریجی اهمیت بیشتری دارند ،تقویت سرمایه
اجتماعی گونه آوندی در سطح ک ن میبایست به صورت
جدی در دستور کار قرار گیرد .اما در حوزههای علوم پایه که
حرکت در مرز دانش در حوزههای بسیار تخصصی و مشخص
در دستور کار قرار دارد ،سرمایه اجتماعی بعد پیوندی در
سطح خرد بسیار مهم و اثر بخش میباشد .بر این اساس و با
توجه به جامعیت مدل پیشنهادی ،بررسی تأثیر سرمایه
اجتماعی بر سایر عوامل کلیدی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
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نیز به کمک مدل مذکور میتواند قابلیت بامیی داشته و لذا به
کار گیری آن در سایر حوزهها برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میگردد.

منابع
 .6ناط پور ،محمدجواد و فیروزآبادی ،سیداحمد ()6372
”سرمایه اجتماعی وعوامل مرثر بر شکل گیری آن در شهر
تهران“ ،مجله جامعهشناسی دوره ششم،شماره .2
 .0ناط پور ،محمدجواد و فیروزآبادی ،سیداحمد ()6371
”شکل گیری سرمایه اجتماعی و فرا تحلیل عوامل مرثر بر
آن“ ،نامه علوم اجتماعی شماره .07
 .3فیروزآبادی ،سیداحمد و حسینی ،سیدرسول وقاسمی،
روااله(” ،)6371مطالعة شاخصها و رتبة توسعة اجتماعی
در استانهای کشور و رابطة آن با سرمایة اجتماعی“ ،رفاه
اجتماعی شماره .38
4. Adler, P. S., & Kwon, S. (2002) “Social capital:
Prospects for a new concept”. Academy of
Management Review, No.27.
5. Aldridge, S. and D. Halpern and S. Filzkpatrick
(2002), “Social Capital: A Discussion Paper”.
Available at:http://www.cabinetoffice.gov.uk
6. Barnal, J. D. (1939) “The Social Function of
Science”, London, Routledge and Kegan Paul.
7. Bourdieu, P. (1986) “The Forms of Capital in
Baron”, S. Field, J. Schuller, T. (eds.) (2000) Social
Capital - Critical Perspectives. Oxford University
Press.
8. Bush, V. (1945) “Science: The Endless Frontier”.
Available at: http://www.nsf.gov.
9. Carter, C. F. and Williams B. R. (1957) “Industry
and Technical Process”, Oxford, Oxford University
Press.
10. Chin, M. S. , Chou, Y. K., (2004) “Modeling social
infrastructure and economic growth”. Australian
Economic Papers 43 (2).
11. Cote S, Healy, T. (2001) “The Well-being of
Nations. The role of human and social capital”.
Organization for Economic Co-operation and
Development, Paris.
12. Coleman, J. (1988) “Social Capital in the Creation
of Human Capital”. American Journal of Sociology
94 Supplement S95-S120. University of Chicago.
13. Coleman, J. (1990) “Foundations of Social
Theory”. Harvard University Press Cambridge.
14. Callois, J. M. and V. Angeron (2004) “On the Role
of Social Capital on Local Economic
Development”, AES Conference.
15. Dasgupta, P. and I. Seragilden (2000) “Social
Capital: A multifaceted Perspective”, Washington
DC, World Bank Press.
16. Doeringer, P. (2003) “Human Capital, Social
Capital and Performance”, Boston, Boston
University Press.

6316  پاییز و زمستان،0و6  شماره، سال اول،فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی
33. Legrand, L. and I. Chatrie (1999) “Business
Networks and the Knowledge-Driven Economy”,
Brussels, European Commision
34. Lin, N. (1982) “Social Resources and Instrumental
Action” in Social Structure and Network Analysis
45-131.
35. Lundvall, B.-Å. (Ed.) (1992) “National Systems of
Innovation”.
36. Maskell, P. (1999) “Social Capital, Innovation and
Competitiveness”. In "Social Capital" Editted by S.
Baron, Oxford University Press.
37. Milliat, D. (1998) “Innovative Milieu and New
Generations
of
Regional
Policies”,
Entrepreneurship and Regional Development, Vol.
10.
38. Myers S. And D. J. Marquis (1969) “Successful
Industrial
Innovation”,
National
Science
Foundation, Washington.
39. Nelson, R. (ed.), (1993) “National Innovation
Systems: A Comparative Study”. Oxford
University Press, New York.
40. Porter, M. E. and S. Stern (1999) “The New
Challenge to America’s Prosperity: Findings from
the Innovation Index”. Washington (DC): Council
on Competitiveness.
41. Putnam, R. (1993) “The Prosperous Community:
Social Capital and Public Life”. The American
Prospect, No.13.
42. Putnam, R (1995) “Bowling Alone: America's
Declining Social Capital”. Journal of Democracy 6
(1).
43. Putnam, R. (2000) “Bowling Alone - The Collapse
and Revival of American Community”. New York:
Simon & Schuster.
44. Seibert, S. E., Kraimer, M. L., &Liden, R. C.
(2001) “A Social Capital Theory of Career
Success”. Academy of Management Journal, 44
(2).
45. Stead, H. (1976) “The Cost of Technological
Innovation”, Research Policy, 29 (5).
46. US
Department
of
Commerce
(1967),
“Technological Innovation”, Washington, DC.
47. Wilkinson, R. (1996) “Unhealthy Societies: the
afflictions of inequality”. London: Routledge.
48. Woolcock, M. (2001) “The place of social capital
in Understanding Social and Economic Outcomes”.
ISUMA Canadian Journal of Policy Research 2 (1).
49. Woolcock, M., (2002) “Social Capital in Theory
and Practice” Prenticehal, London.

72

17. Etzkowitz, H. (1994) “Academic-industry relations:
a
sociological
paradigm
for
economic
development”. In Evolutionary Economics and
Chaos Theory: New Directions in Technology
Studies. Pinter, London.
18. Freeman, C. (1995) “The National Innovation
Systems in historical perspective”. Cambridge
Journal of Economics, 19 (1).
19. Fountain, J. E. (1998) “Social Capital and its
Relationship to Innovation in Science and
Technology”, Science and Public Policy, Vol. 25,
No. 3.
20. Freeman, C. (1987) “Technology Policy and
Economic Performance: Lessons from Japan”.
Pinter, London.
21. Fukuyama, F. (1995) “Social Capital and the
Global Economy”. Foreign Affairs. 74 (5):89-103.
22. Fukuyama, F. (1999) “Social Capita and Civil
Society”, Conference on Second Generation
Rerform.
23. Fukuyama, F. (2000) “Social Capital and Civil
Society”. International Monetary Fund Working
Paper WP/82/33.
24. Gellauf, G. (2003) “Social Capital: An
Indispensable Asset in the Knowledge-Based
Economy”, Tilburg, University of Tilburg.
25. Gradstein, M., (2003) “Governance and Economic
Growth”, World Bank Policy Research Working
Paper 3098.
26. Halpern, D. (1999) “Social Capital: the New
Golden Goose”. Faculty of Social and Political
Sciences, Cambridge University.
27. Hippel, E. V. (1988) “Sources of Innovation”,
Oxford, Oxford University Press.
28. Hofstede, G. (1991) “Culture and Organization:
Software of the Mind”, London, McGraw-Hill
29. Isham, J., Kelly, T., Ramaswamy, S. (Eds.) “Social
Capital and Economic Development: Well-being in
Developing
Countries”.
Edward
Elgard,
Cheltenham.
30. Killpatrick, S. (2002) “Learning & Building Social
Capital in a community of Family Farm Business”,
University of Tasmania.
31. Kline, S. J. and Rosenberg, N. (1986) “An
overview of innovation The Positive Sum Game”.
National Academy Press, Washington. DC.
32. Knowles, S. (2005) “The Future of Social Capital
in Development of Economic Research”, WIDER
Jubilee Conference.

