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 مقدمه -0
 دد اواخودارجانییزاد ا  ارمج ارقیاتلیشاا هیاتیازاین سیزاین

دجند ،اریه اجص ارهبودااسماماتهین اا  حضرورادرایمصر اال او

حیص ا رجاسملوح افعیلیررر اخررروداارررمجرادهدررر .اجهرررژاجصررر 

شررود،اا ماجهدک ازاید ادسررمییر ار اجرتقیماسررمایه اجتمایی انا 

هریادراسریه ارهبودااسمامایالکرمداسریزاینا.[5]پذهماریش جاکین

 اجهجیداجفزجهه  توترر اررر اسررمایه اجتمارریی ،انیرمو ایهری 

توجنر اپشرمیبینارمنیار ارشر اوا د ا رر اجهررژانیموهرریاارر ا 

ا،روجهژ؛اجزهی اتعیل اسریزاین اشودفمصر  توسرررررع اواجهجررررید

اوردا سسیتاتررلیشارسررییر ارجادراجهرژوهیاواا،اسیزاینهیدول 

ا دد جیایلاا  اهیسیزایناهی اجتمایی هدجیرهیه ادراسریسرم .

هاکیر ااسرررط ا یهااوتبااآنهیتوت ار ای ما  ااوتودادجرد

اش  اوارییثاهیسیزایناریاهک ه ماوانیزاریاسیهماسیزاینجیضی اآنا

ریاذهد عیناجزااهی اتبرررریدلیتاواجرتبیطرررریتسط اهزهد ارفمژاریلی

ا یهااسررط اسررببشرروداوار اتبعی اجزاآناا تال ااشررممهینا

اجاموز،او یر سرربااحیطادرا.[45]خوجه اشرر یالکمداسرریزاینا

اتوجن ا اجتمایی اسررمایه ااشررمم اواروجرطاایند اجرتبیط اادیر 

اامجراجسم ید ااورداجه ج ار ادسمییر اواجا جایتاتسرهی اته ادر

ا رااشرررمم اروجرطا،جهجیداه اازه ارایرم ا د .ادروجا اواگیمد

ا.ااحققین[41جسرر ]ارمج اشررم  ااه اادب ارایرم اه ایدوجن

ا  ااعمق ن اوا دد ا اتعمهفاجیمایدااشرره رر ایدوجنر ارجاروجرط

اجرتبیط اادب اه ااشررممهین،اریاامعه جن اواوفیدجرجن اروجرطاجهجید

ا راادجمااشررمم اروجرطا  ا دد ا اجسررم لیلاآنهی.اجسرر احییت 

ازهمجاشررود؛ا اسررهیا جرجناسررهیماجرزشاواهیرمتماشررم  ایالکمد

ایدرنانسبمیاهیاجام اشممهینارمج اسیزایناریاصایاین اجهجیداروجرط

اجتمایی اسرررمایه ارماهاچدیژااحققینا.[54جسررر ]دشررروجرااو

ا.[53]جن  مد اتام زرجهبمد ااادب اه ایدوجنر 

ارمج اتوجن ا ا  اجس انیاشهودادجرجه اه اجتمایی اسرمایه 

ا.رمد اشودایررکارایرم اازه اه ار ادسمییر اوایا اتسهی 

اسمایه اجزارمدجر رهم اواجهجیدافعیلین اطورر ااوفقاهی شم  

ادراجتمایی  اریزجرادرارایرم اازه اح ظارمج اخوداشررربک ارج

ارییثااشمم اروجرطاتوسع ا[.7]جن تهین ادرادسمورا یراامجرادجد 

رلد ا تاه اادرارلک اا تا وتی ادراتدهیان اهیشم  ا  اشودا 

اپولاشم  اه اریااو اروجرطادرااشرممهینازهمجا؛ریشرد اسرودآور

 .[53] دد ا اصم ارجاریشمم 

هی اجتمایی احی  ارماجتمایی اشیا اروجرطاواشبک اسمایه 

 ارحثاا  اه ار اتب ه اجتمایی اسمایه اسریزایناجس .انهمه 
 

2 McGrath 

اا.[41]جس اش  ا دد  اتیایژاواخمه جراروجرطارمرس اواا ی ارمج 

اسرررمایه اچ ون ا  اجن  مد ارمرسررر اهاکیرجناواا5گمجثاا 

اروجرطادرارجاطم ادواهمارمج اامقیر اادیف اتوجن ا اجتمایی 

اجثمجتااطیلعیتاسرریهم.ا[55]شرروداادجما دد  اتیایژاواخمه جر

ارمرسرر ایالکمدااهملفاهی اگیم جن جز ارمارجاجتمایی اسررمایه 

دجرن ا  اتعیالیتاریریناا ا5اکریرجنروزنیدر اواها.[47]جنر  مد 

پیچیر  ایوجار ازاید اج اامتبطاریاسرررمایه اجتمایی ادراته ا

شدیخ ار وناا.[57]هدوزاغیمش ی اجس رجهبمد ارهبودایالکمدا

یااوضوییتاامتبطارا،دعیالیتا  اا رتاتبیید ااعید ادجرجزاجهژات

.ا[51]دتوجن اشررردیخم اشرررودراسررریزاینانا ارجهبمد یالکمدا

یدوجناه اا رمرسرر ایوجا اامتبطاریاسررمایه اجتمایی ارا،روجزجهژ

هیاسیزاینارجهبمد اییا اجسیس ادراته اتغییماوارهبودایالکمد

جزاارود.اهی اجاموز ارشررایراا اوضرروی اردییدهژارمج اسرریزاین

تغییمجتااحیط اجزاتالر ای ماجطایدینااحیط اسررربباا،طمف 

هیااینشرر  ا  ادرارسررییر اجزااطیلعیتاصررورتاگمفم ادراسرریز

هیه ا  اشرر تاتغییمجتااحیط ار انسررب اخ رروصرریاسرریزاین

دراامجهژ،ردیرا.یدوجناه اامغیماجثمگذجرادرنهمگمفم اشود ریلیس ،ار

جهژاتحقیقاسرع اشر  اجسر ا  اریاجرجم اا ل ا یرآا ار ارمرس ا

اوجرطااشممهینارمایالکمدارجهبمد تیثیماجرعیداسمایه اجتمایی اوار

نیزاافدیورجن اژاامغیماتغییمجتشرررم ر اپمدجخمر اشرررود.اهاچدی

حقیقااوردارمرسررر اامجراگمفم ایدوجناامغیماتع هل مادراجهژات ر

پیه اریزجرهیر اواا،اتام زاجصررل اشررم  ا یل ارمهاچدیژاجسرر .

اوفقی اجهژاشررم  اریشررمماامهوناجسرر .اتوسررع ارمن سرریز ا

هیه ا  ادرارسرررییر اجزافعیلی اجسررر ؛هی اریزجرهیر اآنافعیلی 

لسررر  اجصرررل اریزجرهیر اهعد اهاسررروارودناریانییزهی ااوجا اجزاف

دار ایل ااو اخوگیمد،اشم م ا  اریاپشموجن اااشرمم افیصل اا 

شردیس اوادراته ارمن سیز ارسییرااوفقایا اخور اریزجرارجاا 

توت ار ارحثاهی ایالکمد اخ روصیا د ،اجایادراسریهماحوز ا 

یناواجهای اآناسرمایه اجتمایی اوانحو اجرتبی اصحی اریااشممه

رمج اسریزایناخیل ااوفقایا انکمد اجس .ادرارسییر اجزااوجا ا

وتوداچدیژاروهکمد اوانیزافشرریراوجرداشرر  ارما یر دینافموشاوا

ریزجرهیر اشرررم  اته ارسررری نار ایالکمدافموشااورداجنمهیرا

سررریزارین،اسررربربانمتاریلی اتمراخ ا ادرا یر دینافموشاوا

جهژاخوداهزهد اریلیه ارمج ااریزجرهیر اجهژاشررم  اشرر  اجسرر ا  

ده .اشرررم ر ار اهامج ادجرداوایالکمداآنارجاتح اتیثیماامجراا 

اهی اریزجرهیر اخودار ریهسر اجهژاشم  اها یماریافعیلی ا اپس

ارو،جهژنیزاتوت ا یف ارجادجشم اریش .اجزهی اسریزاین اسریهماحوز 

3 Rosing et al 
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وجرطاراجتمایی اواسمایه اجرعیداجهژاپشوهاار ادنبیلارمرس اتیثیم

اواجهدک ا  جماجس ؟ادراشم  ا یل ارجهبمد ایالکمدااشرمم ارم

آهیاامغیمای ماادجرد؟ارجهبمد ایالکمدارماتریثیماریشرررمم ارعر 

رمارجرط اسررمایه اجتمایی اواروجرطااشررمم ارماافدیورجن جطایدینا

اتیثیمادجرد؟ارجهبمد یالکمدا
ا

 ادبيات تحقيق -6
 سرمایه اجتماعی -6-0

هی اجتمایی اجس ا  ااجاوی اج اجزاجرزشسمایه اجتمایی ا

هی انهسمیژ،اثینو اوادراصورتاریلقو ادراروجرطاجتمایی اگمو ر 

سرریزایناجتمایی اتیاع اوتودادجرد.اسررمایه اجتمایی اجزاطمهقا

هریا یراجفمجدارجادراسرررطوتااهملفاخمد،اایین اوا لیناجهژاجرزش

هژاوسیل اسیزداوار تیاع اآسرین،اسمه ،ا  اهزهد اوااطانژاا 

ا.[1] د آنینارجادرارسی نار اجه ج ااشممراجتمایی ا ا اا 

اا:یبیرتد جزافموشد  / جرهخما جتماییا هسمایارع اس 

ار ا دد  جشرریر ا، )اسررمایه اسرریخمیر  جتماییاتعیا  .4

ادرا جرجنهخماوافموشررد گیناژیراتلیتعیاایهایلیتت ررج

 ؛ جتماییطاروجر

ار ا  دد جشرریر ا،)سررمایه اجدرج   اشررممر اهدجیرهی .5

افموشررد گیناوا جرجنهخماژیرا رفمیراجنمهیرجتاواژیاوجن

اهفتعمارجاجتمایعایهاتیاع اه ایالکمدا  اشبک اه ادر

 ؛ د  ا

ام یفهاتوسع ا جتماییاطروجرااوتار ا دد  جشیر ا،جیماید .5

اقهمطاجزا  اشرربک ادرافموشررد گیناوا جرجنهخماژیر

ارماوا یره ااتوسع اجفمجداژهجاژیرا ابلاتلیتعیاا ههچتیر

ا هار اجفمجد،.اجس امگذجریتیثاشبک ادرابامعیا ارفمیرهی

ا رمجا جتماییاطروجرا رمامجراجزاوادجرن اتعلقاتریاع 

اوا  اا،هی غاواهی شررریدا یتسرررهاجنمقیدجت،اجنمقیل

ا[.1]من یگ اا یررهم اجنجیما رمجا شدهیدجتیپ

 تعامل اجتماعی)سرمایه ساختاري( -6-0-0

اریژاهی تایسا ل اجل و ار اجتمایی ،ا هسررمایاجزارع اجهژ

اتا در  ااتلریشاوادجرداجشررریر اجفمجد اجل و اوا ل اجرتبیطیتی

جهژارع اشیا اا،دروجا ا.[3]رشدیس ارجاهک ه مار اجفمجدادسرممسر 

پذهم اج اواجنطبیقپیکمردر  اشررربک ا ،اجپیونر هری اشررربکر 

اج ارجارمرس طور ل ،اجهژارع احوز هی اریژاجفمجداجس .ار شربک 

شون ،اجل وهی ا د ا  ادراآناجفمجدادراسریزایناره اامتبطاا ا 

جرتبیط اایینا یر دینارجاتوصریفاواسوداد  اچدیژاجرتبیط ارجا

ا.[5] د اطیلع اا 

د  ا داتیایژادهورادسرررمیریر ار اادیف اامقیر ادراروجرطارر 

خمه جر،اسریخمژاسرمایه اجتمایی اسریخمیر اه ااسنل احییت ا

هی ارسررییر ایدوجناادهورااعمف اجهژارع ،اتدب ر [.ا41]جسرر 

هی اتمهژاتدب تمهژاوااه گمده  اجسرر ،اجایادراجهژااییناام جول

از:جهژاید مایبیرتد اج

  ه اسمایه اجتمایی اجهژاج :اپیشردهیداجصل انهمروجرطاشربک

 اادیر اجزاتال اج ،اجاکینادسرممس ارجسر ا  اروجرطاشربک 

هی،اج اریاگمو سرریزد.اروجرطاشرربک مجه اا رجافالیییت ادیر اجط

هیاوانهیدهی اگونیگوناادجمار اجرتقیمادسممس اهی،اسیزاینتی 

نادروالیتواوج دااسررمه ادرارمجرماتغییمجتاواتحوالیییتر اجط

ااا[.اا44]گمددوارموناسیزاین اا 

  ج :ا ی ی اوا ای اروجرطاوضررعی اوااواعی اروجرطاشرربک

هی ااه اهری اجرتبیط اجزاتدب جفمجدارریاهکر ه مادراشررربکر 

یه اجتمایی اجسررر ا  اسررربباتبیدلاواجنمقیلادجنااسرررما

ثیمایواسرلسل اامجتباها  اجزاطمهقاتگمدد.اتمج  ،اپیون اا 

رماایزجناتایساواایرلی ادسررممسرر اجیضرریماشرربک اریاهک ه ما

د.اایزجناشوا الیییتپذهم اواسهول اتبیدلاجطسربباجنعطی 

رادالیییت ادرهیف اجطع اسهدهوراتوسراجرتبیطیت ا  اجفمجدار 

توجن اسرربباجفزجهااواجرتقیماا ا، دد دروناشرربک ارمامجراا 

ا[54]دجتمایی اگمدیه ارعر اسررریخمریر اسرررمار اهاچدیژ.

 ی ی اجهژاروجرطانیزارسررییراحیمزااریهسرر اتوت اناودا  ا 

تدهیاالریییتجهایر اجسررر .اگریه اجواریتاروجرطاواجنمقریلاجط

وادراح  اجسرر ا  افمداجزاطم اگمو اادهوراجنجیماوظی  ار 

تدیب ان مدد.اجایاگیه انیزاده گی ادوسرمین اواگموه ارماروجرطا

.ادراچدیژاجسرر حی  اجسرر اواجصرر اجسرریسرر اپیموز اگمو ا

هیر اواسرربباجتمایی اجرتقیماا ه اشررمجهط اجسرر ا  اسررمای

ا.[45]دگمدرهبودایالکمداگموه اا 

تیثیماارجهبمد سرررمایه اسررریخمیر ارمایالکمدا: 0رضییيه ف

ادجرادجرد.اعد 

   داریخر یادراك هیسرما -6-0-6

اواهیدجسررمیناواواقمجرتاژیاوجنازرین،شرریا اااشررممرا هیهدجیر

اژیرااشررممرافمهد ا  ا د  ااه ریزنایا هیاولانق )هی هحکی

دهد  اجه ج ااشررممرانشررینا. د  ااجرجم ارجافموشررد  / جرهخم

درادجرن اوااجزاهک ه مامقیرل اسرررطح اجسررر ا  اطمفیژادررا

ادجرن .گیمارما ارجسمی ااد ع ادوطمف 

 هی ااشررممرادراحوز افمهد اواجه ج ی ماوتوداشرربیه 

ریشمم اشودا  ادرانهیه ااتضیدهی وجن اادجمار اجخملیفیتاواتا 

یلیو ارماجهژ،افق جناا.[43] ادجمارر ا ریهاایالکمداخوجه اشررر

هی ات ه ارجانیزانوآور سیز اتوجن اتوسرع اواپیید هیاا شربیه 

زهمجاجحزجباج ثمه ازایناخودارجاصم اح ااسیم اا؛تضرعیفا د 
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ارجرطرر اخوداا  ا ددرر امرو اررر  توجنانمیجرر اگمفرر ا رر اا .

جن جزااشممراهی افمهد  اواجه ج ااشممرار اه اچش شبیه 

 د ا  ار انور اخودار ادرراامقیر ارهمماجزاهدجیرهی ا ار اا 

وجنیژارفمیر ادراروجرطاجتمایی اادجماخوجه اهیاواارفمیر ،اجرزش

 د ا  اآهیازاید ااشررممرارمج اروجرطاجتمایی اتعییژاا ا.شرر 

ررر سررر اآوردنانوی اتوجفقادواتررینبرر ادرارجرطرر اررریاجهرر ج اوا

هی اتجیر اوتودادجرد.اجحزجباهاکیر ا  ار ادنبیلارهبودارجهبمد

ا اتوجفقرضرریه اشرریناهسررمد ،اریه ادرافمهد اسرریزاین اخودار

 اح ج ثماراجزارجرطر اجتماریی اآنهریارمسررردر اتریاازجهری اخودارج

ا58]رمسریند  ارجهبمد ده ا  ایالکمداهیانشیناا جهژاجسم لیل[.

هی اهی،اجه ج اواده گی طورااثبر اتح اتیثیماهدجیرهی،اجرزشرر 

ا.اشیر ادراروجرطایمض ا دد  اخمه جراامجرادجرد

رادجتیثیمااعد ارجهبمد سمایه اجدرج  ارمایالکمدا: 6فرضيه 

ادجرد.

 اعتماد)سرمایه ارتباطی( -6-0-9

اجزاجسررم ید ا،  اشررمما هسررمای)ج رجرط ا هسررمایاجزاادهور

ا جصلااوضوع.اجس اینهاشمما ن ه جراواتذبا رمجاریزجراجطلیییت

اریاروجرطاوا یرهریزجرا هی ینیلادرااوتودادجناا، اشررمما هسررمای

اریلقو اه توجنیادهد  نشررینا اشررمما هسررمای.اجسرر اینهاشررمم

اوجژ اهمچد .اجسرر اشج مونیرانیاشررهودایوجا ا یدلار اسرریزاین،

ا ه تافهتعیرا مد،اینیراد هسیاورمتیهاجرم جارجا اشمما هسرمای

ادجنااواجن دجد اتوسررع ا جرجرط ا هسررمایایدوجناریارجاآناا هوم

این،هاشررمماریاسرریزاینا  امدیگ دررماارجا روجرطاها ادرااوتود

.ا د  اارمامجرادول ایها تجیرا هیجنجاژا دد گین،ژیایتارابی،

اسیزاینامونیراوادورنان عین ذاریاروجرطاشریا ا جرجرط ا هسرمای

ا[.3]جس 

سررمایه اجرتبیط اروجرطارجاتقوه اا ا د ا  اجهژاجاماجفزجهاا

یدوجناهک اجزایوجا ا لی  اسمایه اجتمایی اجهای اجیمایدارجار 

ا43واا45] درر امتبطاا  ارماجیماررید،ادوسرررم ،اجحممجماویلرریو [.

اهیر نیزاجزاطمهقاتعریالیتاا جوماتوسرررع اا هوهر ا جهژایوجا ا.

ما  اادجاهسمد گذجراتیثیمهیاشرم  رجهبمد ایالکمداامجحمایلیار

 .[43]شور افمضی ارع  اا 

جرادتیثیمااعد ارجهبمد :اسمایه اجرتبیط ارمایالکمدا5فمضی ا

ادجرد.

 فناوريعدم اطمينان  -6-0-4

اایر اغیماواپیچی گ اثبیت ،ر ار افدریور اجطایدرینایر م

اهر ارید پیا اجشررریر اآهد  ادراآناتوسرررع اوافدیور ارودن

ایراتطیرقاوات ه ااح ولاتوسع ااوفقی ارمج افدیور .ا[48]دجرد

اسرریزاینانهمه .ا[0]جسرر ااه اآناتمتیحیتاوااشررمم انییزهی 

اجفمجد،اریژاتعیالیتاخیرت ارماجطایدینای ما  اده اا انشررین

اواتیثیمارمااحققین.ا[54]تیثیمادجردایالکمداواسرریزاین اسرریخمیر

ا[.48]دجرن اتوجفقاا همهم اجا جایتارمج اخیرت ااحیطاجهای 

اواضررعیفاروجرطاتم یبا  اگمفمد انمیج  ا5844)اپمروناواهیوز

اینجطایدای م.اجس اوجرسم ااح رولاپیچی گ اواطبیع ار ااو 

اهی جولوه ا.[40]جس اخیرت اجطایدینای ماجزاشک اه افدیور 

ای م.ا[55] د اتغییماک فدیورهاتغییمجتاریاجس اااکژااشرممهین

ااوفقی اجس .ااه ات ه ااح ولیتاتوسع ارمج افدیور اجطایدین

اتتمتیحیاوانییزا  اجس اهیه وهشگ ار اامرو ازهید اح اتیاریزجر

اجطایدینای ما دد  تع ه اجثم.ا[55]رمآورد ا د ارهممارجااشررمم 

؛ارودا اجنمهیرایالکمداواجتمایی اسررمایه اریژارجرط ارفدیورجن اد

اتلیشاریشمم ار اجحمایلاهیشم  ااطعی ،ای ماشرمجهطادرازهمج

.ا دد اح ظاواتوسرررع ارجاهاکیر اوانزده اروجرطاتیا دد ا 

اشممریاجحمایلیاهیرد ی اجسر ،اریلیافدیورجن اجطایدینای ما  هد یا 

اکمدیالاتیا دد ا اگذجر سرمایه ا دد  تیایژاواخمه جراروجرطار 

افدیور اجطایدینای ماریا  اهیه شررم  .ا دد اتیایژارجاسریزاین 

ا رانییزا  ادجرن اامجرااواعیم ادرازهیداجحمایلار اهسررمد ،ااوجت 

ا.دجرن اخودا دد گینتیایژار اامرو افد ادجناار ادسررممسرر 

ارمج اصرررحی ارجهبمداه ایدوجنر اجتمایی اسرررمایه اتوسرررع 

امه سافدیورجن اهی نوآور اواتغییمجتاریاریه ا  اجس اهیه شم  

اوجرسم ازهید اح اتی ارجهبمد)آنهیایالکمد.ا دد ارمخورداشر ه او

ازجافدیورجن اهی پیشررمف اآخمهژار ادسررمییر ادراآنهیاتوجنیه ار 

ایی جتمااسمایه اتیثیماواجهای ا،ده میبیرتر .اجس ایمض اشبک 

ا.اجس اریلیانسبمیاریلی،افدیورجن اجطایدینای مااوجردادر

درارجرطر اسرررماریه اافدریورجنر یر ماجطایدریناا:1فمضررریر ا

نقااارجهبمد جتمایی )سررریخمیر ،جدرج  اواجرتبیط  اوایالکمدا

ا د . دد  ارجاجه یاا تع ه 

 روابط مشتري -6-0-3

تعه ار اشررم  ایدوجناجیمایدااشررممهیناواروجرطااشررمم ار 

جیمایداواتعه ااشمم ارییثا یهاای ماجطایدینا.اشودتعمهفاا 

.اشودا ااشمم ار انیماتجیر اشم  اشمم اواجفزجهااوجرسم  ا

 د اتیانییزهی اهیا ا اا ا همه اجرتبی اریااشررمم ار اشررم  

اشرررممهرینارجارهممادررا مد اواجهژانییزهیارجادرازایناصرررحی ا

ا همه اای اشرررم  اخوداتیایژا دد .وسررریل ارهبودافمآهد ه ر

جرتبی اریااشررمم ارو اجهجیداروجرطارلد ا تاواپیه جراریااشررمم ا

تام زادجردا  ارمج اهمادواطم اهعد ااشررمم اواشررم  اجرزشا

دد ،ا آفمهد .اوام ا  ار اا همه اجرتبی اریااشرمم اجشیر اا ا 

اش،فمواتوجن اریزجرهیر ،دی ا  اا  ج افکماا اریافورجارر افدیور 

همحیلاخ ایتااشرررمم اواروجرطااشرررمم ارجارهبودارهشررر .ار 
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ا همه اجرتبی اریااشرمم اریااجزاصرم افدیور اجس اوادراوجا ا

یدوجناجسرر .اا همه اجرتبی اریااشررمم ار ارجهبمد ه افمآهد ا

و یراامام زارمااشرمم اتعمهفاش  ا  اه  ا سربارجهبمده ا

وسریل اجرجم اخ ایتااآناجفزجهاارضریه ااشرمم اواوفیدجر اجوار 

تمار اهمااشمم اواجرتقیایالکمداشم  اش  تماواس یرش اسنولین 

ا.ا[50]جس 
ا

 مدل مفهومی تحقيق -9
شرر  ،اا لاپیون دهد  اسررمایه اریاتوت ار افمضررییتات وهژ

رریاتوت ار انقااارجهبمد جتماریی ،اروجرطااشرررمم اوایالکمدا

طمجح اا4شررایر اصررورتاناودجرار افدیور ایینج ای ماجطایدینا

    شود.ا 

 
 مدل مفهومی تحقيق :0نمودار 

 

 وش تحقيقر -4
هاچدیژا و  یررمد  تحقیق ه   جسرریسمر حیضررم پشوها

نوعا جز نییز،اورد هی دجد  آوردن  سررر ر چ ون   جسررریسرم

تیاع اآایر اجهژاا.جسرر  هابسررم   و توصرری   هی پشوها

گیم ا  ادراجهژاروشاناون اجسرر .تحقیقا یر دیناشررم  ا یل ا

یم ات ررریدف اگناون ا،تحقیقااورداجسرررم ید اامجراخوجه اگمف 

ت ولااورگیناادهورارمآورداحج اناون اجزادردسررممساجسرر .ار 

.ار اادهوراجهژا  ان ماجس ا573جس ا  اارمجرماریا اشر  اجسرم ید

 

4 Confirmatory Factor Analysis(CFA) 

پمسشدیا ارمج اتحلی ادراجخمییرااحققاامجراگیمداواا573ح جا ا

وداهی،اح ید ای ماریزگشرر ارمخ اجزاپمسررشدیا رریتوت ار اپیا

پمسرشردیا اایر اا570پمسرشردیا ادراناون اآایر اتوزه اواا188

اتحلی ادراجخمییرااحققاامجراگمف .

هیاواجطلیییتارمج اتجزه اواتحلی اواآور ادجد  ادهوراتارر 

ا4شایر ااهیاه اپمسشدیا اجسمین جردا  ادرات ولآزاونافمضری 

 جز نیز آن پیهیه  تهی اواتدهی اگمده  اجسرر .ارمج ا،آا  اجسرر 

اتحلی  آن روجه  رمج  و  مونبریت آل ری  ضرررمهرب  ییال  جز

ا.جس  ش   سیز  اجسم ید  روجه )تیهی  
 منابع سوالات پرسشنامه و ضریب آلفاي كرونباخ متغيرها: 0جدول 

 بعد ريمتغ

 بیرض

 يآلفا

 كرونباخ

تعداد 

 سوال

شماره 

 سوال
 منبع

ا هسمای

  جتمایی
 

ا هسمای

  شدیخم
70/8 5 4-5 

 یل اوا

هاکیرجناا

5888 

ا هسمای

اج  رجرط 
ا7-1ا1 04/8

 یل اوا

هاکیرجنا

ا5888

ا هسمای

ا سیخمیر
ا48-0ا5 73/8

پژاوااد هج

تسین اا

واا5883

وااژهلو

هاکیرجناا

ا5885

اروجرط

  اشمم
- 01/8 7 

44-

47 

لواوا

هاکیرجنا

5881 

ادمیالک

  هجسممجتش
- 73/8 3 

40-

55 

سین رزاا

5880 

ای م

ادینیجطا

  کهتکدولوژ

- 75/8 1 
55-

53 

المیرسم

5883 

ا

 ضررمهب شررودا  اشرریه   4شررایر اات ول در    هاینطور

ا جس .ا8.7امغیمهیاریشمماجزارمج اها ا  مونبیت آل ی 
ا

 تحليل عاملی تایيدي -3
دهد  اریرهی اییال اامغیمهی اگیم انشرررینجن جز اهی ا ل

ش  ارمج اهماامغیمااکدوناجس اواجزاطمهقاتحلی اییال ااشیه  

ریرهی اییال اا،ریاجتمج اتحلی اییال اشرررود.آزاوناا ا1تیمی  

سرمایه 

 اجتماعی

سمایه ا
 شدیخم 

سمایه ا
 ج رجرط 

سمایه ا
 سیخمیر 

 عدم اطمينان

 فناورانه

روابط 

 مشتري
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آه .ارمج ااشریه  اش  ار س اا ارمج اهماامغیمااکدوناواامغیم

تحلی اییال اتیهی  اتدهیاضرمجهباریرهی اییال ااه اهسمد ا  ا

رو ااسیمااییناهماه اجزاامغییمهی اپدهیناواسوجلیتاامرو ار ا

ایزجنادا ارجارمج اجن .ارسررم ار اجهدک ااحققاچ اآنهیارسر اشر  

ارمج اریرهی ا8.7تیاا8.3نهمگیمد،ااقیدهماالیراحذ اسرروجلیتادر

جس .اا8.1ییال ااعمف اشر  اجس اجایا اممهژاسمح اجیلیماش  ا

ا لاسرریخمیر اتحقیقاهامج اریاریرهی اا5واا5ناودجرهی اشرایر ا

ادجر اآنهیاته ارمرسررر اتحلی اییال اتیهی  ارجیریال اوااعد 

اده .نشیناا 

ا
 : بارهاي عاملی6 نمودار

 

ا
 داري بارهاي عاملیمعنی :9 نمودار

 

ا.جس  رمخوردجر لیزم روجه  جز پشوها جرزجر لذج جس .ا8.3امغیمهی اریشمماجزا رمج اتایا  ییال  ریرهی 
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 هاتجزیه و تحليل داده -6
 ری سرریخمیر  اعیدلیت ا لسرریز  جز فمضررییت آزاون رمج 

ا1شایر ااناودجر.اگمده  جسرم ید LISREL اگیم اجزانمماجفزجررهم 

نشررینادهد  اجتمج اا لاسرریخمیر اتحقیقاجسرر .اجهژاا لار ا

اادهوراآزاونافمضییتاتحقیقارکیراگمفم اخوجه اش .ا

ا

ا

ا
 تاثير مدل ساختاريضرایب : 4نمودار 

ا
 داري مدل ساختاري تحقيق: ضرایب معنی3نمودار 

اآورد اش  اجس .ا5شایر اانمیهجارمآوردافمضییتادرات ول
اآن به مربوط معنادار مقادیر و مسير یب: ضرا6 جدول

 فرضيه

ير
تاث

ب 
ری

ض
 

ي
دار

ی 
عن

 م

 نتيجه

  هیتیا1.551ا8.531ادراشم  ا یل اتیثیمااثب اوااعدیدجر ادجرد.ارجهبمد سمایه اشدیخم ارمایالکمدا

  هیتیا5.350ا8.183اشم  ا یل اتیثیمااثب اوااعدیدجر ادجرد.رجهبمد ااسمایه ارجرط اج ارمایالکمد

  هیتیا5.315ا8.144ادراشم  ا یل اتیثیمااثب اوااعدیدجر اادجرد.امایه اسیخمیر ارمایالکمدارجهبمد س

  هیتیا1.081ا8.803ادراشم  ا یل اتیثیمااثب اوااعدیدجر ادجرد.روجرطااشمم ارمایالکمدارجهبمد ا

 ردا8.703ا8.808ا د .دد  ارجاجه یاا  نقااتع ه ارجهبمد ادرارجرط اسمایه اشدیخم اوایالکمدای ماجطایدینافدیورجن 

 ردا4.750ا8.511ا د . دد  ارجاجه یاا نقااتع ه ارجهبمد  اوایالکمداجرجرط ا هسمایدرارجرط اافدیورجن ی ماجطایدینا

  هیتیا5.431ا-8.555ا د . دد  ارجاجه یاا نقااتع ه ارجهبمد ا اوایالکمدسیخمیرا هسمایدرارجرط اافدیورجن ی ماجطایدینا
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سررمایه اا،شرروداشرریه  اا ا5شررایر اااینطورا  ادرات وله

 اطورااسمقیجدرج  اواجرتبیط  ارمایالکمدار اجتمایی )سیخمیر ،

تیثیمگذجراجسرر اواتیثیماسررمایه اسرریخمیر انسررب ار اسررمایه ا

طورا جرتبیط اواشردیخم ارمایالکمداریشمماجس .اروجرطااشمم ار

د.انمیهجاحی  اجزاآناجسرر ایالکمدارجهبمد اتیثیمادجرااسررمقی ارم

  اتیثیماغیماسررمقی اسررمایه اشرردیخم اواجرتبیط ارمایالکمداریا

.انیسررر اعدیدجراافدیور توتر ارر انقااایرینج ایر ماجطایدینا

  اتیثیماسررمایه اسرریخمیر ارمایالکمداریاتوت ار ای مادرصررورت 

ادجراجس .یدوجناایینج ااد  اوااعدیر افدیور جطایدینا
ا

 برازش مدل كلی -7
رمج ارمجزشاواجیمبیرسررردج اا لا ل اتدهیاه ااعییرار انیما

وتودادجرد.اشرریخصانیکوه ارمجزشاریژاصرر ماواا3نیکوه ارمجزش

ه اامجرادجرداوااقیدهمانزده ار ای داه انشین ما ی ی اادیسبا

هیانشررین ماا لاجسرر .اجلبم اریه اتوت ادجشرر ا  اجهژاشرریخص

.اجهژا[4]رید اامغیمهی اوجرسرررم اهسرررمد پیااتوجنیه اا لادر

اشود.ااعییراجزاطمهقافماولازهمااحیسب اا 

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅  
Communalitiesاقرریدهماجشرررممج  اجسررر ا ر ادراخموت اا

جفزجراایین یژااقیدهماشرررود.اطبقاخموت انممجفزجراگزجرشاا نمم

واا8.333 اجول ارمجرما)امرو ارر اامغیمهی اپدهیناامتباشرررممر

هیناتایا اامغیمهی اپدیژاامرو ار اضمهباتعییژاامغیمهی)ایین 

جسرر .ارمجهژاا8.171زج اا لاجی اجزاامتب اجولاوادوم ارمجرمادرون

اشود.اصورتازهمااحیسب اا ر اGOFجسیسا

𝐺𝑂𝐹 = √0.656 × 0.979 = √0.642 = 0.801 

شودارمجزشا ل اا لادراوضعی اطورا  ااشیه  اا هاین

اور اامجرادجرد.خ
 

 پيشنهادات كاربردي -1
هی اتحقیق،اپیشرردهیدجتاریاتوت ار انمیهجاحیصرر اجزافمضرری 

اشود:هیادرازهماجرجم اا فمضی ر اامرو ا

اجولافمضری  دراشم  اارجهبمد سمایه اشدیخم ارمایالکمدا:

ا یل اتیثیمااثب اوااعدیدجر ادجرد.

 اشم  ؛اوااشممهینااشرممراریژاهدجیرهی اواهیجهجیداجرزش

هیاواهدجیرهی ااشررممهیناواهاسرروا مدناشرردیسرریه اجرزش

ا؛هی اشم  اریاآنهیجرزش

 شررم  ؛اشرردیسرریه ااواجهجیداجه ج ااشررممرارمج ااشررممهین

ا.جه ج ااشممهیناواهاسوا مدناجه ج اشم  اریاآن
 

5 Goodness of Fit(GoF) 

دراشم  ارجهبمد اج ارمایالکمداسرمایه ارجرط :ادومافمضری 

ا یل اتیثیمااثب اوااعدیدجر ادجرد.

 اشممهین؛ااواشم  اهی اتعیا اامقیر ادراروجرطهجیدازاید ج 

 اشممهین؛اواشم  اریژارجرط اجهجیداجیمایدادر 

 اشممهین؛اواشم  اریژاجهجیدارجرط ادوسم ادر 

  اه .رانسب ااشممهیناواهی اجحممجماامقیر اشم  جهجیدازاید

ادراشم  ارجهبمد سمایه اسیخمیر ارمایالکمدا:اسومافمضی 

ادجرد.اعدیدجر ا یل اتیثیمااثب اوا

 جفزجهااتعیالیتاریژاشرررم  اوااشرررممهین؛اجهجیداوجح ارمج ا

رهز اواجتمج اتلربااشررریر  ااشرررممهینادراجاورارمنریار 

 ؛ا همهم 

 ای هدپیرتایناوااشممهیناریژاشر  اجهجیداروجرطاجفزجهااتع جد

 ؛دراشم  ااهملف

 اوااشررریر اهی شرررم  اریاشرررم  اجرتبی اهی زاید اجهجید

اتسرررهی اواجطلیییتاتبیدلاریازاید اجهژادرادجنااا همه 

ا.جطلیییت

دراشم  اارجهبمد روجرطااشمم ارمایالکمدا:اچهیرمافمضری 

ا یل اتیثیمااثب اوااعدیدجر ادجرد.

  ادراجرجم اهی اجیمایدااشرممهین؛ادرسررم اوص جاجهجیدازاید 

نیخوشررریهد انیزاریر اجیایلانیگوجراواجطلیییتاواتوضررریحیتادر

توجن ادرارهبوداشمجهطا یر اهک اده ماجزااسیمل اجس ا  اا 

واسررریزاررین ا رریر دررینااوثماواا یرر اوجا اگمدد.ازهمجاجفمجدا

  ار اجن جز ا یف اریاحقیهقاآشررردیاشرررون ،ارسرررییراهد ریا 

 ؛تمن اتیادرازاینای مارییناحقیهقریگذش 

  ؛اشممهینانهماجزاشم  اجا جایتادرسم اجرزهیر 

 واجهجیدااشررم  اجزاایااشررممهیناجااایزجنارضرریه سررد

 ؛هی اآنزاید 

  اشممهین؛اجهجیداسیخمیر ااریارلد ا تاهی اروجرطجهجیدازاید

هی،اجاکینانهمسدج اجزاا همجناواادعطفارمج اپذهمشانوآور 

 ؛هیگیم اشممهیناواجیایلاآنهیادرات ای 

  ا حیصار ااشممهین؛اجطلیییتاتوت اهی اریشرممهژجهجیدازاید

اهی رهاادراثم واان وذاواجسرر ااه ارسررییرااشررمم اجز

اجزانهمسرردج اهی سرریسررم اجهجیداردیرمجهژ.ادجرداشررم  

ا.ریش ااوثمارسییراتوجن ا ااشممهین

اه م افمضررریر  ا هسرررمایدرارجرط اافدیورجن یر ماجطایدرینا:

 دد  ااد  ارجاجه یانقااتعر ه ارجهبمد  اوایالکمداسررریخمریر

ا د .ا 



ا
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 اواجتمایی ایلوماپشوهشرر مجناحضرروراریا پشوهشرراتی اجهجید

اتغییمجتاجحمایل اتیثیماج ،دور ارمرسرر اته اروجنشرردیسرر 

ادراو یر؛ سرربااحیطارماریزجراواور یفداحوز ادراآا  اروتود

دراشم  ا یل اات ه اهی دجنااواهیور یفداجزاجسم ید انهیه 

 فدیور ؛جزاطمهقاخمه ا

 ااوفقاهی شررم  اتجیرباجزاریه ات ه اهی ور یفدازاید ادر

اتحقیقیتاجنجیمازاید اجهژادراوا مداجسم ید ااشریر ازاید ادر

 ریش ؛ااوثمارسییراتوجن ا اتطبیق اروشاری

 اهی ریاجسم ید اجزااوفقی اصدع ادرات ه  ااح ولیتاجهجید

     فدیورجن .
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