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بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاهها به بازرگانی خارجی
مطالعه موردی صادرکنندگان خشکبار
زهره رضاپور ،دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان


هادی امیری ،استاديار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
چکیده

محيط نهادي و نقش عوامل نهادي در توسعه بازرگاني خارجي از موضوعهاي بين رشتهاي است كه مورد اقباال قارار گرفتاه اسات .مطالعاا
ميداني نشان ميدهد كه سرمايه اجتماعي بر ورود و يا عدم ورود بنگاهها به بازرگاني خاارجي تایرير بسایايي دارد .در ايان راساتا ،در مطالعاه
حاضر ،سرمايه اجتماعي به وسيله پرسشنامه كمّيسازي شده و پس از جمعآوري اطالعا

از مديران عامال بنگااههااي صاادركننده خشاربار،

رابطه ورود به بازرگاني خارجي و سرمايه اجتماعي ،آزمون شده است .جامعاه پاهوهش شاامل دو گاروه صاادركنندگان و بازرگاناان داخلاي
خشربار است كه جمعاً  11پرسشنامه از اين دو گروه جمعآوري گرديد .نتايج نشان ميدهد كه اغلب بنگاههايي به بازاريابي خارجي خشاربار
وارد ميشوند كه با مشتريان خارجي خود داراي روابط خانوادگي يا دوستيهاي ديرينه هستند و سرمايه اجتماعي رابطه مثبات و معنااداري باا
ورود بنگاهها به بازرگاني خارجي دارد .همچنين ،نتايج اين پهوهش نشان ميدهد اگرچه اين سرمايه اجتماعي در استمرار صادرا
است؛ اما موجب شده است كه بنگاهها بيشتر با شيوه سنتي و مبتني بر بازاريابي غيرفعال به امر صادرا

مبادر

مفياد باوده

ميورزند .براي غلباه بار ايان

چرخه كارايي پايين ،دولت ميتواند از طريق تغيير در نهادهاي رسمي و شيوههاي اجرايي (مانند تضمين حقوق مالريت ناام تجااري ،تشاويق
صادركنندگان به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي از طريق اعطاي يارانه ،بيمههاي پوششي صادرا ) و ايجاد شرايط نهادي مطمئن ،از ايجااد
نااطميناني محيطي جلوگيري و بستر مطمئني را براي ورود بنگاههاي با بازاريابي فعال فراهم كند.
کلید واژهها :سرمايه اجتماعي ،بازاريابي فعّال ،بازرگاني خارجي ،ورود يا عدم ورود بنگاه.
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اين مقاله برگرفته از طرح «نقش سرمايه اجتماعي در رقابتپذيري؛ بررسي موردي :همراري بين صادركنندگان محصوال

 نويسنده مسؤول13491355392 :
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اين راستا ،اين مطالعه ابتدا مروري بر ادبيا

مقدمه
سرمايه اجتماعي يري از مباحثي است كه در دهاههااي اخيار

و مطالعا

مورد توجه بسياري از انديشمندان حوزههاي علاوم انسااني و

سپس باه تادوين پرسشانامه كمّايساازي سارمايه اجتمااعي

سياستگذاران قارار گرفتاه اسات و از حاوزههااي نوظهاور و

پرداخته شده و در نهايت ،با اساتفاده از دادههااي جماعآوري

ميان رشتهاي جامعه شناسي و اقتصاد

شده و با كمک تحليلهاي آماري رابطاه سارمايه اجتمااعي و

بحثبرانگيی در مطالعا

تلقي ميشود .در بسياري از مطالعاا  ،سارمايه اجتمااعي باه

تجربي صور

سرمايه اجتمااعي

گرفته در اين زمينه خواهد داشات.

ورود و عدم ورود به بازرگاني خارجي ،بررسي شده است.

عنوان يراي از عوامال مهام و تیريرگاذار در توساعه و رشاد
كشورها در نظر گرفته شده است؛ تا آنجا كاه پاتناام،)4339( 4
رشد مناطق جناوبي و شامالي ايتالياا را سارمايه

علت تفاو

ادبیات نظری
سیر تکوین مفهوم سرمایه اجتماعی

اجتماااعي معرفااي ماايكنااد و مطالعاااتي نظياار بااارتوليني 2و

سرمايه اجتماعي از جمله مفاهيمي اسات كاه داراي تعااري ،

همراااااران ( ،)2117گروتهااااار  9و همراااااران ( )2112و

عوامل ،گونهها و اررهاي زيادي است و ادبيا

كناوني حاوزه

فرانروئيس )2112( 1با مطالعه رابطه رشد و توساعه اقتصاادي

سرمايه اجتماعي بيشتر متیرر از ديدگاه هاي "جيمایكلمن "5در

و سرمايه اجتماعي ،به اهميت سرمايه اجتماعي در سطح كالن

پاتنااام" در دهااه 4331و تااا حاادي

پرداختهاند .در برخي مطالعا

داخل كشور نيی اهميت سرمايه

دهااه 4381و "راباار

"فرانسيس فوكوياما "1است.

اجتماعي در رشد و توساعه كشاور ماورد تاكياد قارار گرفتاه

جيمی كلمن سرمايه اجتمااعي را باا كااركرد آن تعريا

است؛ اما آنچه به آن كمتر توجه شده ،مطالعه تجرباي سارمايه

ميكند .به بيان وي ،سرمايه اجتماعي انواع چيیهاي گوناگوني

اجتماعي در سطح خرد است كه نيازمند توجه بيشتري به ايان

است كه دو ويهگي مشترک دارند .همه آنهاا جنباهاي از ياک

حوزه است.

ساخت اجتماعي هستند ،كانشهااي افارادي را كاه درون آن

در شرايط بيربا

كنوني ،مشاهده شده اسات كاه بيشاتر

شرلهاي ديگر سرمايه مولّد است و دستيابي به اهداف معيني

بنگاههاي وارد شده به بازرگااني خاارجي از تبحار و مهاار
خاصي در تجار

ساختار قرار دارند ،تسهيل مينمايند .سرمايه اجتمااعي ،مانناد

برخوردار نيستند و اغلب با شيوههاي سنتي

را ،كااه در صااور

نبااود آن دساات نيااافتني خواهااد بااود،

ميپردازند و به همين علات ،بيشاتر ارزش افایوده

امرانپذير ميسازد .به اعتقاد كلمن سرمايه اجتمااعي هنگاامي

زنجيره عرضه نصيب طرفهاي خارجي مايشاود .علايرغام

به وجود ميآيد كه رواباط مياان افاراد باه شايوهاي دگرگاون

اهميت اين موضوع ،در سياستگذاريهاي مربوط باه توساعه

ميشود كه كنش را تسهيل ميكند

به تجار

صادرا

(كلمن.)4977 ،

از نظر پاتنام ( ،)4335سرمايه اجتماعي عباار

غير نفتي به عوامل نهادي؛ از جمله سرمايه اجتمااعي

اسات از:

توجهي نشده است .از اينرو ،ضروري به نظار مايرساد كاه

«اعتماد ،هنجارها و شبرههايي كاه همرااري در زميناه مناافع

را پشتيباني كند.

پاتناام ساه مطلاب

مطالعا

دقيقتري در سطح خرد اين نظريا

متقابل را امرانپذير ميسازند» .از تعريا

تالش اين مطالعه بر اين است كه تیرير سرمايه اجتمااعي را در

اصلي استنباط ميشود كه عبارتند از :ال ) سرمايه اجتماعي به

ورود بنگاهها به بازرگاني خارجي مورد سنجش قرار دهاد .در

اعتماد ،هنجارها و شبرهها ،كه همراري براي منفعات

صور

متقابل را تسهيل ميكناد ،تعريا
1

Putnum
Bartolini
3
Grootaert
4
Francuis

مايشاود؛

) هنجارهااي

اعتماد و اعتبار درون شبرهها منابع سرمايهاي هستند كاه ااتااً

2

James S. Colman
Fukuyama

5
6
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اجتماعياند و نتايج آنهاا در قالاب اشارال متفااوتي از كانش

اجتماعي در نظار گرفات :ويهگايهااي زنادگي اجتمااعي –

جمعي توليد مايشاود؛ ) شابرههااي مادني (انجمانهااي

شبرهها ،هنجارها و اعتماد -كه افراد را قادر ميكنند با كارايي

همجواران ،انجمنهاي مذهبي ،تعاونيها ،باشگاههاي ورزشاي

بيشتر براي تحقق اهداف فرد و گروه تاالش كنناد

و احیا

با اعضاي فراوان) از آنجايي كه هنجارهاي اعتباار را

(متوسالي و

همراران.)4931 ،

تقويت ميكنند ،عناصر اساسي سرمايه اجتماعي هستند.
فرانسيس فوكوياما ( )4335به سرمايه اجتمااعي از منظار
ارزشهاي اجتماعي و عامليت آنها در خلاق روناق اقتصاادي
مينگرد .به اعتقاد فوكوياما ،اين ميیان اعتماد موجاود در ياک

سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی

بسياري از پهوهشاگران سارمايه اجتمااعي را باه عناوان ياک
دارايي مطلو

–كه بايد تشويق شود -در نظر گرفتهاند

(باانری

2

جامعه معين است كه رونق آن و ميیان دموكراتيک بودن آن را

و چيرمن  .)2119 ،سرمايه اجتماعي در يک معنااي عاام ،ناوعي

همراه با توان رقابتي آن مقيد باه خاود مايكناد .فوكوياماا باا

سرمايهگذاري در روابط اجتماعي است كه با هدف باه دسات

اسااتفاده از آراي كلماان اعتماااد را مبناااي ساانجش ساارمايه

آوردن بازده مورد انتظار انجام ميگيرد .انديشه اصلي سارمايه

اجتمااعي معرفااي ماايكنااد .باه اعتقاااد وي ،اعتماااد از طريااق

اجتماعي اين است كه خاانواده ،دوساتان و همرااران داراياي

هنجارهاي اعتبار و همراري موفق در شبرههاي تعهاد مادني

بسيار مهمي را تشريل ميدهند كه يک فرد ميتواند در شرايط

انباشته ميشود .محور بحث فوكوياما اين است كه باه منظاور

بحراني آنها را به كار گيرد و يا در جهت منافع ماادي خاود از

دستيابي به موفقيت اقتصادي استقرار سازمانهاي سرمايهداري

آنها استفاده كند.

دموكراتيک و بیرگ ضروري است .قانون ،قرارداد و عقالنيات

اين صور

اقتصادي شرط ضروري و ناه كاافي باراي پيشارفت و رباا
جوامع پساصنعتي 4هستند .تعهدا

سرمايه اجتماعي گاهي دارايي فرد به شامار مايآياد .در
دستر

اخالقي ،اعتباار ،احساا

بر شابرههااي اجتمااعي گساترده و مناابع قابال

براي فرد تیكيد ميشود و در مواردي ديگر به كيفيات

وظيفه در قبال جامعه و اعتماد بايد به آنهاا افایوده شاوند .باه

اين روابط در قالب هنجارهااي اعتمااد و مشااركت پرداختاه

اعتقاااد فوكويامااا ،هنگااامي كااه در جامعااه مجموعااهاي از

ميشود و از اينرو ،سرمايه اجتماعي يک دارايي جمعي تلقاي

ارزشهاي اخالقي به طريقي همهگير ميشوند كه انتظار رفتار

ميشود.
9

صادقانه و قاعدهمند را به وجود ميآورند ،اعتماد رشد ميكند.

ليدا هانيفان ( )4341نخساتين شخصاي اسات كاه وا ه

و

دارايي بيان كرد.

در همه تعاري

سارمايه اجتمااعي ،دربااره ارتباطاا

هنجارهاي موجود در اجتماعها كه میاياايي باراي ماردم دارد،

سرمايه اجتماعي را به طور شفاف به صور

وي سرمايه اجتماعي را داراييهاي محسوسي تعري

ميكناد

پاتناام از سارمايه

كه در زندگي روزمره مردم بيشترين آرار را دارد؛ مانند حسان

اجتماعي به دليل اين كه كلي است و كمتر آن را محدود كرده

نيات ،مشاااركت ،هماادردي و روابااط اجتماااعي بااين افااراد و

صحبت شده است؛ اما ظاهرا تعري
است ،تعري

رابر

جامعتري نسبت به ساير تعااري

اسات .البتاه،

در اين تعري  ،از میاياي سرمايه اجتماعي براي جمع و گروه
(همان طور كه وي در تحليل تفااو

رشاد منااطق شامال و

جنو

ايتاليا بيان ميكند) غفلت شده اسات و ماي تاوان ايان

تعري

كاملي براي سرمايه

را به صور

زير به عنوان تعري

Postindustrial

1

خانوادههايي كه يک واحد اجتماعي را شرل ميدهند.
1

بورديو در نخستين مقالاه خاود در ساال  4379سارمايه
اجتماعي را اين گونه تعري

ميكند :سرمايه اجتماعي عباار

است از :سرمايه حاصل از ارتباطا

اجتماعي كاه در صاور
2

Banks Gary and Chairman
3
Hanifan
4
Bourdieu
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لیوم حمايت مفياد از شاخص را باراي وي فاراهم مايآورد.

سرمايهگذاري ميشاود .عوامال فاردي و جمعاي باه واساطه

دارايياي از جنس مقبوليت و احترام كه وجود آن ،هنگامي كه

سرمايهگذاري در ساختار شبره روابط خارجي خود ،ميتوانند

شخص در يک موقعيت اجتماعي مهم نياز به توجه مردم دارد،

سرمايه اجتماعيشان را تقويت كنند و در نتيجه میايايي را باه

ضروري است و شايد در يک حرفاه سياساي (مانناد پاول در

شرل دسترسي بيشتر به اطالعا  ،قدر

و انسجام باه دسات

يک فعاليت اقتصادي) به كار آيد.

آورند و عوامل جمعاي باه وسايله سارمايهگاذاري در رواباط

ناهاپيت و قوشال ،سرمايه اجتماعي را حاصل جمع منابع
بالقوه و بالفعل درون يک شبره ماي دانناد كاه از شابرهاي از
روابط به دسات مايآياد و در اختياار ياک واحاد فاردي ياا
اجتماعي است (ناهاپيت و قوشال.)219 :4338 ،4

داخلااي ،ماايتواننااد هوياات جمعااي خااود را تقوياات كننااد و
ظرفيتشان را براي كنش جمعي افیايش دهند.
در رويرردهاي جديدتر نيی ،از سرمايه اجتماعي به عنوان
يک دارايي خاص مبادله ياد ميشود؛ براي مثال ،گلاداجلويک

كلمن در مقالهاي در سال  4388سرمايه اجتماعي را ايان

و كرني ،)2141( 1سرمايه اجتماعي را نوعي دارايي اختصاصي

ميكند :سرمايه اجتمااعي ياک منباع مفياد و در

مبادله 5تلقي ميكنند كه ايان داراياي بار خاالف دارايايهااي

براي يک كنشگر در عرصه اجتماعي است كاه سابب

شده به وسيله ويليامسون ،1عام؛ ولي

گونه تعري
دستر

تسريع برخي از كارهاي وي ميشود .كلمن سرمايه اجتمااعي
را پلي بين رفتار فردي و جمعي تعري

مخصوص مبادله تعري

غيرقابل انتقال است و با افایايش ايان داراياي مباادال

درون

ميكناد .وي سارمايه

ساختارهاي خانوادگي شرل ميگيرد .عام بودن اين دارايايهاا

اجتماعي را نوعي دارايي براي فرد در نظار گرفتاه اسات كاه

آنان را در زمانها و مرانهاي مختل

قابل استفاده مايكناد و

وجود آن به ساختارهاي اجتماعي مشابه بستگي دارد؛ اين كاه

غيرقابل انتقال بودن آنها را پايدار به روابط خاصي ميساازد و

آيا اين منابع در زمان الزم به كار ميآيند يا نه.

موجب ارتقاي آ ن ميشود .داراييهايي كه ايان دو ويهگاي را

به اعتقاد لوري 2روابط اجتماعي به طور طبيعاي در مياان

داشته باشند ،به سختي قابل خريد و فروش هستند يا خرياد و

اشخاصي شرل ميگيرد كه به كسب مهار ها و ويهگايهااي

فروش آنها غيرممرن اسات .در مطالعاه حاضار نيای ،سارمايه

ارزشمند در بازار كمک ميكنند يا آنها را ترويج مايدهناد. ...

اجتماعي به عنوان يک دارايي مخصوص مبادلاه پذيرفتاه شاد

يک دارايي كه فقدان آن ،به اندازه ميارا

ماالي مايتواناد در

كه مخصوص بنگاه است و قابل انتقال نيست.

توضيح علت تداوم نابرابري در جامعه ما مهام و قابال توجاه
باشد (لوري.)411 :4332 ،

Goldajlovic and Carney

فوكوياما ( )4332از سرمايه اجتماعي ياک تعريا

جمعاي

ميكند و سرمايه اجتماعي را به عنوان دارايي گروهها و جوامع
تعري

در اغلب پژوهشهای انجام گرفته درباره درجه ادغام بنگاههاا در یکادیگر،
مشاهده شده که تئوری اقتصاد هزینه مبادلاه همچناان باه عناوان چاارچو
تئوریک مسلط برای مطالعه انتخا

ميكند.

از نظاار ادلاار و كااون ،)2112( 9يرااي از تعاااري

ساارمايه

4

مرزهای سازماندهی انتخاا

و تخصصای

شدن دارایی در این تئوری به عنوان یک مفهوم اساسای پدیادار شاده اسا
(جیسکنز و همکاران .)6002 ،مفهوم تخصصی شدن دارایی به طاور گساترده

اجتماعي اين است كه مانند انواع ديگر سرمايه ،به عنوان ياک

در تئوری هزینه مبادله توسط ویلیامسون (  797 ، 79 ، 79و  ) 791به کار

دارايي بادوام در نظر گرفته شود كه در ساير منابع ،با انتظار به

گرفته شد و از آن به عنوان مهمترین عامل در تعیاین و انتخاا

سااختارهای

دست آوردن جريااني از مناافع در آيناده (البتاه نامشاخص)،

سازماندهی سلسله مراتب یا بازار نام برده شد .به آن درجه و میزانی که دارایی

1

Nahapiet, J. and S. Ghoshal
Loury
3
Adler, Paul S. and Kwon Seok-Woo
2

میتواند بین استفادههای مختلف و میان استفادهکنندگان مختلف جایگزین ردّ و
بدل شود ،بدون اینکه از ارزش مولّد آن کاسته شود ،تخصصی شدن دارایی (یا
درجه تحدید دارایی به کاربری خاص) اطالق میشود.
Williamson

6
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 .)2111از نظاار وي ،ساارمايه اجتماااعي درونگروهااي (يااا

سطوح سرمایه اجتماعی
گرفته ،دستهبنديهاي مختلفاي از

انحصاري) ،در خانواده ،دوستان صميمي و ساير خويشااوندان

سطوح و گونه هاي سرمايه اجتماعي مطرح شده است .در يک

نیديک به وجود ميآيد .اين نگاهي درونگرايانه است؛ به ايان

دستهبندي كه تساي و قوشال )4388( 4انجام دادهاند ،سارمايه

صور

كه افراد متعلق به يک رده جامعاه شاناختي مشاابه را

اجتماعي را به سه بعد ساختاري ،2شناختي 9و ارتباطي 1تقسيم

گرد هم ميآورد .سرمايه اجتمااعي درونگروهاي باه تقويات

كردهاند .بعد شناختي شامل زبان ،عالئم مشترک و بيانشهااي

هويت هاي انحصاري و گروههااي همگاون گارايش دارد .در

مشترک اسات .بعاد سااختاري پيونادهاي موجاود در شابره

عوض ،سرمايه اجتماعي ارتباط دهنده (يا جاامع) ،افاراد را باا

اجتماعي) ،شرل و تركيب شبره ،تناسب سازماني و

آشنايان دورتري كه در حلقههايي غير از حلقه خودشاان قارار

عاليااق اجتماااعي و بعااد ارتباااطي شااامل اعتماااد ،هنجارهااا،

دارند ،ارتباط ميدهد .اين نوع سرمايه به جاي اينراه گروهاي

و روابط متقابل و تعيين هويت مشترک مايشاود .در

كوچک و محدود را تقويت كند ،به ايجاد هويتهايي وسيعتر

دستهبندي ديگر كه توسط بين و هيرس )4338( 5مطارح شاد

و مبادلااه گسااتردهتاار گاارايش دارد .پانتااام ساارمايه اجتماااعي

و كريشاانا و شاارادر )4333( 1اياان تقساايم بناادي را توسااعه

درونگروهي را براي گذشتن از موانع مفيد مايداناد و معتقاد

سرمايه اجتماعي به دو سطح خرد و كالن تقسايم شاد .ساطح

است كه سرمايه اجتماعي ارتباط دهنده براي پيشارفت كاردن

كالن سرمايه اجتماعي به محيطي اشاره دارد كه سازمان در آن

ضروري است.

در بين پهوهشهاي صور

(تعامال
تعهدا

حقاوقي ،ناوع

در اين مطالعه با توجه به موضاوع ،سارمايه اجتمااعي در

حرومت و نظام سياسي ،ميیان عدم تمركی و ميایان مشااركت

سطح خرد و بين فاردي و ياا در دساتهبنادي ديگار ،سارمايه

سياسي افراد در خط مشاي كاالن دارد .سارمايه اجتمااعي در

اجتماعي ارتباط دهنده مورد نظر است.

فعاليت دارد كه شامل نقش قوانين ،چاارچو

سطح خرد به دو بعد شناختي و ساختاري تقسيم ميشود .بعد
شناختي به بخش نامحسو

سرمايه اجتماعي ،مانند :ارزشها،

شاخصهای سرمایه اجتماعی

و انادازهگياري

عقايد ،نگرشها ،رفتارهاا و هنجارهااي اجتمااعي اختصااص

عليرغم تالشهاي فراواني كه باراي تعريا

دارد .بعد ساختاري دربرگيرنده ساختارها و شبرههاايي اسات

ساارمايه اجتماااعي صااور گرفتااه ،اتفاااق نظاار واحاادي در

كه حاوي فرايندهاي تصميمگيري جمعاي و روشان ،رهباران

اندازهگيري آن وجود ندارد و دانشمندان مختل

شاخصهاي

پاسخگو و مسؤوالن است.

متفاوتي را براي اندازهگيري سرمايه اجتماعي بهكار گرفتهاناد.
از

بااه طااور كلااي ،ساارمايه اجتماااعي را بااا دو روش مسااتقيم و

سرمايه اجتماعي به پيروي از ولراک و ديگران ،تحت عنااوين

غيرمستقيم برآورد كردهاند .در روش غيرمستقيم باا اساتفاده از

ساارمايه اجتماااعي درونگروهااي( 7يااا انحصاااري) و ساارمايه

عاليمي كه در نبود سرمايه اجتماعي پديدار ميشوند ،ميتوان

(پانتاام،

سااارمايه اجتمااااعي را بااارآورد كااارد .در روش مساااتقيم از

اما از بين نويسندگان ،پاتنام دو تقسايمبنادي متفااو

اجتماعي ارتباط دهنده( 8يا جاامع) ارائاه كارده اسات

شاخصهايي ،مانناد :اعتمااد و مشااركت و هميااري اساتفاده
1

Tsai, W. & Ghoshal, S.
Structural
3
Cognitive
4
Relational
5
Bain and Hicks
6
Krishna, A.and Sharader, E.
7
Bonding
8
Bridging
2

ميشود .اين مطالعه نيی براي كمّيسازي سارمايه اجتمااعي از
روش مستقيم استفاده كرده است كاه در اداماه باه توضايح آن
پرداخته ميشود.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931
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الف) اعتماد

نيست؛ زيرا اعتماد كااليي نيست كه به آساني خريداري شاود.

اعتماد عنصر اصلي سرمايه اجتماعي است و همه افارادي كاه

برخي مانند لين ( )4333اعتماد را به عنوان يک دارايي جمعي

در مورد سرمايه اجتماعي بحث كردهاند ،از اعتمااد باه عناوان

كه از سرمايه اجتماعي منتج ميشود ،تفسير ميكنند.

عنصر مهم سرمايه اجتماعي سخن گفتهاناد (فيلاد .)2119 ،4افاه

در اين مطالعه ،قابل اعتماد بودن يک دارايي عام در نظار

اعتماد را به عنوان باور به عملي كه از ديگران انتظاار مايرود،

گرفته شده است كه به طور بالقوه ارزشمند است؛ اما به آساني

ميكند .اين باور بر مبناي اين احتماال كاه گاروههااي

قابل مبادله نيست؛ زيرا اعتماد كاااليي نيسات كاه باه آسااني

تعري

بخصوصي از ديگران كارهاي بخصوصي را انجام ميدهناد ياا
از انجام كارهاي بخصوصي پرهيی ميكنند ،در هر صاور

خريداري شود.

بار

رفاه ديگران يا بر رفاه جمع ارر ميگذارد (افاه .)4981 ،همچنين،

) مشارک
9

اعتماااد بااه معنااي اعتقاااد بااه پايبناادي افااراد بااه تعهداتشااان

به نظر پاركر «در آغاز مشاركت اجتماعي باه مثاباه بعادي از

(قراردادهاااي رساامي ،غيررساامي ،كتبااي ،شاافاهي و )...در

منیلت اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است .عاالوه بار ايان،

اقتصاادي -اجتمااعي اسات (رنااني و مويادفر.)4985 ،

مشاااركت بااه عنااوان اباایاري بااراي خااود شااروفايي ،حااامي

اعتماد به صور هاي مختلفي تقسيمبنادي مايشاود :در ياک

اجتماع محلي،

تعامال

ترثرگرايي در جوامع ،كاتاليیوري براي وحد

شده خانواده و كليسا ،عامل

تقسيمبندي ،اعتماد فرد به دو قسمت اعتماد شخصي و اعتمااد

جايگیيني براي پيوندهاي ضعي

تعميم يافته تقسيم ميشود .اعتماد شخصاي باه ايان صاور

جامعه پذيري سياسي و نظامهاي ديني غالب ديده شده اسات»

است كه افراد تنها به عضوي از خانواده و يا همراار و ياا هار

(پاركر .)811 :4389 ،به نظر اولسن «نظرياه مشااركت اجتمااعي،

كس ديگري كه او را ميشناسند و قبالً با يرديگر پيوند يا گره

حاصاال ايااده گسااترده كثاار گرايااي اجتماااعي اساات كااه

اجتماعي برقرار كردهاند ،اعتماد ميكنند و اعتماد تعمايم يافتاه

نظريه پردازاني ،چون :توكويل ،)4314( 1ترومن )4354( 5دال

1

نيی زماني ايجاد ميشود كه افراد با كساني كه قبالً هيچ رابطه و

دال ،)4351( 1ليپساات و همراااران )4351( 7توسااعه دادهانااد

آشنايي با آنها ندارند ،اعتماد ميكنند (پوليت.)2112 ،2

(ازكيا و همراران.)4981 ،

اكنون پرسش اساسي اين است كه اعتماد چگوناه باعاث

بااه طااور كلااي ،مشاااركت اجتماااعي بااه عنااوان فراينااد

توليد سرمايه اجتماعي ميشود؟ اعتمااد باعاث ايجااد نگارش

سازمانيافته اي اسات كاه افاراد جامعاه باه صاور

آگاهاناه،

مثبت و معنادار افراد جامعه ميشود .نگرش هاي مثبت افراد به

داوطلبانه و جمعي و باا درنظار داشاتن هادفهااي معاين و

در

منجار مايگاردد،

يرديگر موجب ربا

در روابط اجتمااعي مايشاود .رباا

مشخص ،كه به سهيم شدن در منابع قدر

ميشود .بارني ( )4381فرهنگ مشاركتي را باه عناوان

روابط اجتماعي موجب ايجاد سطح بااالتري از اعتمااد؛ يعناي

تعري

اعتماد اجتماعي ميشاود .اعتمااد اجتمااعي سابب تقويات و

يک دارايي توصي

نهادينااه شاادن ارزشهاااي مشااترک اجتماااعي ماايشااود و

متعدد به كار ميرود؛ اما به سهولت قابل مبادله نيست.

ميكند؛ يک دارايي كه براي انجام وظاي

ارزش هاي مشترک اجتماعي ،سارمايه اجتمااعي را مايساازد
(هاشميانفر.)4981 ،

به اعتقاد ارو ( ،)4371قابل اعتماد بودن يک داراياي عاام
است كه به طور بالقوه ارزشمند است؛ اما به آساني قابل مبادله
Field
Pollit

1
2

3

Parker
Toqueville
5
Truman
6
Dahl
7
Lipset and et al.
4
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ج) انسجام اجتماعی

مقاله از ايان اياده حمايات مايكناد كاه ارزش دارايايهااي

«توافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه كه حاصال پاذيرش و

ناملمو  ،از قبيل اعتماد ،بهباود مناابع انسااني را چناد برابار

دروني كردن نظام ارزشي و هنجاري يک جامعه و وجود تعلق

افیايش ميدهد و در ماديريت داناش مهام اسات كاه تعامال

جمعي و تراكمي از وجاود تعامال در مياان افاراد آن جامعاه

جنبههاي مختل

اين داراييها ،بيشتر درک شود .همچنين ،در

است»( .غفاري )441 :4981 ،دوركيم دو مفهوم انسجام مراانيري

اين مطالعه ،طي دو مطالعه موردي به بررسي اين امر پرداختاه

و ارگانيري را از هم متمايی ميكناد .در ايان تفرياک جواماع

شااده اساات كااه چگونااه اعتماااد موجااب ايجاااد خلّاقياات و

سنتي مبتني بر انسجام مرانيري و شبرههاي اجتماعي نیدياک

سرزندگي در سازمان ميگردد.

به هم و بر پايه روابط ابرازي و جوامع مدرن مبتني بر انساجام

سوريناچ و مورنو )2144( 2در مطالعهاي به بررسي نقاش

ارگانيري با روابط ابیاري هساتند« .جاناتاان ترنار باه نقال از

در رشد اقتصاادي منطقاهاي در اتحادياه

دوركيم ميگويد :انسجام وقتي رخ ميدهد كه عواط

داراييهاي ناملمو

افراد به

اروپا پرداختهاند .آنها در اين مقالاه توجاه وياههاي باه چهاار

وسيله نمادهاي فرهنگي تنظيم شوند؛ جايي كه افراد متصل باه

دارايي ناملمو

كردهاند كه عبارتند از :سرمايه دانش ،سارمايه

جماعت ،اجتماعي شده باشند ،جايي كه كنشها تنظيم شده و

انساني ،سرمايه اجتماعي و سرمايه كارآفريني .ايشان براي هار

به وسيله هنجارها هماهنگ شدهاند و جاايي كاه ناابرابريهاا،

كاادام از اياان داراياايهااا ،ويهگاايهاااي كلااي ،شاااخصهااا و

قانوني تصور مي شوند».

محدوديتهاي اندازهگيري و همچنين ،نتايج مهام تایرير ايان

(اكبري.)47 :4989 ،

فاكتورها بر رشد اقتصادي منطقهاي را توصي

كردهاناد .آناان

در اين پهوهش به ايان نتيجاه رسايدهاناد كاه فرضايه اصالي

مطالعات تجربی
در اين بخش ،برخي از مطالعاتي كاه از سارمايه اجتمااعي باه

پهوهش؛ يعني« ،داراييهاي ناملمو

عناون يک دارايي ياد ميكنند ،مرور شده است .از آنجايي كاه

رفتار بنگاهها و مسيرهاي رشد اقتصادي در سطح منطقهاي در

مطالعا

داخلي زيادي يافت نشد كه تیرير سرمايه اجتماعي را

به عنوان يک داراياي در مباادال

ارزياابي كناد ،تاالش شاد

نقش مهمي در توضايح

اروپا ايفا ميكند» تیييد ميشود.
برادبااورن و كااوكی ( ،)2111در مقالااهاي بااه توصااي
و ارزش دارايايهااي ناملموساي ،از قبيال:

بخشي از مطالعاتي كه مفهوم سرمايه اجتماعي را باه صاور

ريشهها ،وظااي

كاربرديتر استفاده كردهاند ،بررسي شوند.

سرمايه اجتماعي ،سرمايه فرري و سرمايه فرهنگي ميپردازند.
ايشان نتايج  45مورد از شركتهاي خادماتي در انگلساتان از
يک مطالعه موردي را گایارش مايكنناد و از مفهاوم سارمايه

مطالعات خارجی
4

سنخستينن و لوپی-فرنسنو ( ،)2149در مطالعهاي از اعتماد به

اجتماعي ،سرمايه فرري و سرمايه فرهنگي به عنوان ابیارهااي

عنوان دارايي ناملموسي ياد ميكنند كاه باا ايجااد خالقيات و

تحليلي براي تفسير دادههاي مربوط به داراييهااي نااملمو

انر ي ،موجب بهبود سرمايه فرري ميشاود .در ايان مطالعاه،

استفاده ميكنند .نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه ساازمانهاا

ابتدا درباره مفهوم اعتماد به عنوان ياک داراياي نااملمو  ،از

براي اين داراييها ارزش قائل هستند؛ اما تعاداد كماي از ايان

منظر سرمايه فرري بحاث مايشاود .ساپس باه بررساي ايان

بنگاهها ارزش ايان دارايايهاا را انادازهگياري و مناافع آن را

موضوع پرداخته ميشود كه اعتماد چگوناه موجاب پيشارفت

ارزيابي ميكنند.

سرمايه فرري انساني ميشود و بار آن تایرير مايگاذارد .ايان
Tiana Savolainen and Palmira Lopez-frensno

1

Jordi Surinach and Rosina Moreno

2
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گالف ،)2119( 4در مطالعهاي با ناام «سارمايه اجتمااعي:

شاخصها و ساطوح سارمايه اجتمااعي و همچناين ،سارمايه

دارايي ضاروري در اقتصااد داناش بنياان» ،باه بررساي نقاش

اجتماااعي سااازماني بحااث نمااودهانااد .سااپس بااا اسااتفاده از

سرمايه اجتماعي در اقتصاد دانش بنيان باا تمركای بار خلاق و

پرسشاانامه ،در چناادين اتحاديااه صااادركننده محصااوال

انتشار دانش در شركتها پرداخته اسات .وي باه ايان نتيجاه

كشاورزي ،سرمايه اجتماعي و تایرير آن بار رقاباتپاذيري را

ميرسد كه سرمايه اجتماعي به مبادلاه و آماوزش مهاار هاا

مورد سنجش قرار داده و به اين نتيجه رسيدهاناد كاه سارمايه

در

اجتماااعي ميااان اعضاااي اتحاديااه پااايين اساات؛ امااا ساارمايه

كمک ميكند ،جريان دانش را در بين گاروههااي مختلا
يک شركت افیايش ميدهد و ريساک فااش شادن اطالعاا

اجتماعي رابطه معناداري با رقابتپذيري صادرا

شركت را كاهش ميدهد .از اينرو ،بنگاههايي كه در فعاليتها

كشاورزي دارد.

محصاوال

رناني و مؤيدفر ( )4931در كتا چرخههاي افول اخالق

و هنجارهايي كه آموزش مهار ها را در بين كاركنان تشاويق

و اقتصاد ،ابتدا به بررساي مفهاوم سارمايه اجتمااعي ،بنيادهاا،

ميكند ،سرمايهگذاري ميكنند ،بهتر از ديگران عمل ميكنند.

نظريهها و پيامدها پرداختاهاناد و ساپس باا نگااهي تحليلاي،
مطالعات داخلی

سرمايه اجتماعي در ايران را تبيين و برخاي مطالعاا

سيد محسن عالمه و همرااران ( ،)2149در مطالعاهاي باا ناام

درباره سرمايه اجتماعي را نيی بررسي كردهاند.

داخلاي

« مطالعه تایرير سارمايه اجتمااعي بار سارمايه فراري؛ مطالعاه

قلاايچ لااي و مشاابري ( )4985در مقالااه «نقااش ساارمايه

موردي :شركت پلي اكريل اياران» باه بررساي رابطاه سارمايه

اجتماعي در ايجاد سرمايه فرري سازمان (مطالعاه دو شاركت

اجتماعي و سرمايه فرري (دانش) پرداختند .در اين مطالعاه از

خودروساز ايراني)» به بررسي رابطه باين سارمايه اجتمااعي و

سرمايه اجتماعي و داناش باه عناوان مهامتارين دارايايهااي

سرمايه فرري در دو شركت خودروسااز ايراناي پرداختاهاناد.

نام برده شده است .اين داراييهاا تایرير بسایايي در

ايشان نشان ميدهند كه با افیايش سارمايه اجتمااعي ،سارمايه

موفقيت و بقااي ياک ساازمان دارناد .باراي بررساي ارتبااط

فرري در سازمانهاا در ابعااد انسااني ،سااختاري و رابطاهاي

سرمايه اجتماعي و سرمايه فرري در شركت پلي اكريل اياران،

افیايش يافته است .به عبار

واضحتر ،سارمايه اجتمااعي باه

از روش همبستگي استفاده شده است .ايشان دادههاي پهوهش

عنوان يري از قابليتها و داراييهاي مهم سازماني ميتواند به

را از طريق پرسشنامه جمعآوري از باين نموناه  421نفاري از

شااركتهاااي مطالعااه شااده در تسااهيم دانااش موجااود در

تصاادفي

سرمايههاي فرريشان كمک بساياري نماياد و باراي آنهاا در

شدهاند ،جمعآوري كردند .نتايج پاهوهش آنهاا نشاان

مقايسه با شركتهاي ديگر «میيت سازماني پايدار» ايجاد كند.

ناملمو

كاركنان شركت پلاي اكريال اياران كاه باه صاور
انتخا

ميدهد كه سرمايه اجتماعي تیرير معناداري بر سارمايه فراري
دارد .از اينرو ،پيشنهاد مي كنند كه سرمايه فرري و اجتمااعي

الگوی مطالعه

براي افیايش میيت رقابتي شركت و بهباود عملرارد ساازمان

براي آزمون اين فرضيه كه «سرمايه اجتماعي ،دارايي است كاه

ارتقا يابد.

ارتباط معناداري با ورود بنگاهها به بازرگااني خاارجي دارد،»2

اميري و همراران ( ،)4931در مطالعهاي به بررسي نقاش
سرمايه اجتماعي در رقابتپذيري برخي محصوال

كشاورزي

اياران پرداختااهانااد .ايشااان بااه طااور مفصاال درباااره مفاااهيم،

2

اين مطالعه بر جهت علّيت تیكيد ندارد؛ اما طبق مصاحبههاي اوليه انجام گرفته و

پرسشها به گونهاي طراحي شده است كه ميتوان جهت عليت را از سرمايه
اجتماعي به ورود به بازرگاني خارجي در نظر گرفت؛ اما براي به دست آوردن

George M.M. Gelauff

1

جهت عليت به طور دقيق ،مطالعا

بيشتري نياز است.

473

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاهها به بازرگانی خارجی ...

ابتدا با استفاده از مهمترين شاخص سرمايه اجتماعي (اعتماد)،
به كمّيسازي 4سارمايه اجتمااعي و جماعآوري اطالعاا

باه

كرونباخ آنها محاسبه گرديد .ميیان آلفاا  18884باوده كاه باه
معناي پايايي پرسشنامه است.

وسيله پرسشانامه پرداختاه شاد .در صاورتي كاه فقاط رفتاار
بازرگانان شركت كننده در صادرا

جدول  -ضریب آلفای کرونباخ

بررسي شود ،ارار عاواملي

كه به انصراف گروهي از بازرگانان از صادرا

N of Items
47

منجر ميشاود،

ناديده گرفته ميشود و در نتيجه ميایان اررگاذاري متغيرهااي
مستقل به طور واقعبينانه منعرس نمايشاود .بناابراين ،،باراي
برطرف كردن مشرل اريب بودن تخمين پارامترهااي ناشاي از
حذف صادركنندگان بالقوه (بازرگاناان داخلاي) از نموناه ،دو
نااوع پرسشاانامه تاادوين گرديااد و نااوع اول پرسشاانامه بااراي
صادركنندگاني كه داراي كار
آنها در پايگاه صادرا

بازرگاني هستند و مشخصاا

خشربار ايران ربت شده اسات و ناوع

دوم براي بنگاههايي كه در بازرگاني داخلي 2مشاغول باه كاار
هستند ،ارسال شد .حدود  51نفر بازرگاني خارجي در پايگااه
صادرا

خشربار ايران ربت شده است كه برخي از آنها بنا باه

عللي مانناد ورشرساتگي ،در زميناه صاادرا
بعضي نيی به علت تغيير آدر

Cronbach's Alpha
18884

در سؤال اول مرباوط باه صاادركنندگان ،از آنهاا دربااره
«درصد مشترياني كه بنگاه با آنها روابط دوستي ياا خاانوادگي
دارد» پرسيده شد كه اطالعاا

مرباوط باه آن در جادول ()2

گیارش شده است .چناان كاه مشااهده مايشاود ،حادود 15
درصد از پاسخگويان با بيش از  75درصاد از مشاتريان خاود
رابطه دوستي دارند.
جدول  -6روابط دوستی یا خانوادگی با طرفهای خارجی
درصد مشتریانی که با آنها روابط

فعاال نبودناد.

دوستی یا خانوادگی دارید

قابل دسترسي نبودند و برخاي

تعداد

درصد

هام بااه سااؤالهاااي پرسشانامه پاسااخ ندادنااد .در نهاياات 11

بين  1تا 21درصد

5

25

پرسشنامه (از هر گروه  21پرسشنامه) جمعآوري گرديد .پاس

بين  24تا  11درصد

1

25

بين  14تا  71درصد

2

41

بين  74تا  31درصد

4

5

بين  34تا  411درصد

8

11

جمع

21

411

از جمعآوري اطالعا  ،دادهها به وسيله نرمافیار  SPSSتحليل
شد كه در ادامه به توضيح آن پرداخته ميشود.

منبع :يافتههاي پهوهش

اعتبار و روايي پرسشنامه
پرسشنامه طراحي شده پس از دريافات نظرهااي چناد تان از
متخصصان در زمينه سرمايه اجتماعي اصاالح و ترميال و بار
اسا

تحليل كارشناسي روايي كاار تیيياد شاد .باراي تعياين

پايايي پرسشنامه نيی ابتدا  47پرسشنامه ترميل و ضريب آلفاي

در جدول  9نتايج مرباوط باه پرساش «طريقاه نخساتين
تجربه صاادراتي بنگااه» آورده شاده اسات .هماان گوناه كاه
مشاهده ميشود 15 ،درصد نخستين تجربه صاادراتي خاود را
از طريق دوستان و آشنايان 21 ،درصد از طرياق واساطه و 91
درصد از طريق بازاريابي عنوان كردهاند .همانطاور كاه نتاايج

برای کمّیسازی سرمایه اجتماعی از برخی سؤالهای پرسشنامه استاندارد
بانک جهانی بهره گرفته شده اس .
6

برخی از این بنگاهها در گذشته صادرات اندکی داشتهاند و یا هماکنون ممکن

اس

سالیانه دو یا سه مرسوله صادر کنند؛ اما به عنوان صادرکننده شناخته

نمیشوند و فعالی

اصلی آنها بازرگانی داخلی اس .

نشان ميدهد ،در حدود  51درصد از صاادركنندگان از طرياق
دوستان و آشنايان وارد صادرا

شدهاند .بسياري از بنگاههااي

صادركننده خشربار با تعداد محدودي از تاجران خارجي كاار
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ميكنند كه با آنها روابط دوستي ديريناه ياا خاانوادگي دارناد.

در جدول ( )5نتايج مربوط به علت اعتماد به طرف هااي

اندازه اين بنگاهها معموال كوچک است؛ فاقد توانايي و مهار

خارجي گیارش شاده اسات 11 .درصاد از بنگااههاا ،رواباط

الزم در امر بازاريابي هستند و هیينه مبادله ورود برخي از آنها

تجاري ديرينه با خرياداران 45 ،درصاد رواباط خاانوادگي باا

به بازاريابي خارجي بسيار باالست؛ به طوري كاه در صاور

خريااداران و  11درصااد نياای اجبااار را علاات اعتماااد خااود

نبود چنين رابطاه دوساتانهاي آنهاا نمايتوانناد باه صاادرا

ميداني نشان مايدهاد از آنجااييكاه در

ميتوان باه اهميات نقاش سارمايه

بپردازند .از اين مشاهدا

پي برد.

اجتماعي در ورود اين صادركنندگان به صادرا

جدول  -1طریقه نخستین تجربه صادراتی

دانسته اند .مشاهدا

شرايط تحريم و محدوديت در گشايش  ،LCمبادال
بدون تضمين و بر اسا

اعتماد شرل ميگيارد ،فقاط كسااني

توانسته اناد در صاادرا

حضاور يابناد كاه باه منباع سارمايه

اجتماعي دسترسي داشته باشند .بنگاههايي كه بدون توجاه باه

تعداد

درصد

دوستان و آشنايان

3

15

واسطه

1

21

بازاريابي

1

91

صادرا

داههاي مفقوده

4

5

جمع

21

411

و خارجي بستگي داشته است.

اين مسیله به كشورهايي نظير عراق و پاكستان صادرا

نيی به سرمايه اجتماعي شرل گرفته ميان تاجر ايراني

ميیان از مبادال
صور

جدول  -عل

اعتماد (بدون تضمين باانري)

ميگيرد» ،نشان ميدهد .نتايج نشان ميدهد كاه بايش

از  85درصد بنگاهها ،بيش از  81درصاد از مباادال
صرفاً بر اسا

اعتماد به طرفهای خارجی
تعداد

درصد

روابط خانوادگي با خريدار

9

45

روابط تجاري ديرينه با خريدار

8

11

اجبار

8

11

دادههاي مفقوده

4

5

جمع

21

411

مربوط باه ايان ساؤال را كاه «چاه

شما بر اسا

پساته

داشتهاند ،ورشرست شدهاند و تداوم حضاور تااجران در امار

منبع :يافتههاي پهوهش

جدول ( )1اطالعا

خارجي

خاود را

اعتماد انجام ميدهند .نقش اعتمااد باراي ايان

بنگاهها به مثابه دارايي ارزشمندي است كه بادون آن ورود باه

منبع :يافتههاي پهوهش

بازار خارجي براي آنها ميسّر نبود.
نتايج حاصل از پرسش هاي مربوط به رواباط بنگااههااي
جدول  -4میزان مبادالتی که بر اساس اعتماد (بدون تضمین بانکی)
صورت میگیرد
میزان مبادالتی که بر اساس

درصد

تعداد

اعتماد (بدون تضمین بانکی)

صادركننده خشربار با طرفهاي خارجي خود در جادول ()1
آمده است 15 .درصد از بنگاهها بياان كاردهاناد كاه مشاتريان
خارجي آنها سالي يک بار از شركت آنها در ايران بازديد دارند
و  81درصد از بنگاهها اظهار كردهاند كه سالي يک بار مهماان

صورت میگیرد
 1درصد

4

5

بين  51تا  71درصد

2

41

بين  74تا  81درصد

1

1

بين  84تا  31درصد

4

5

بين  34تا  411درصد

41

81

جمع

21

411

منبع :يافتههاي پهوهش

مشتريان خود در خار هستند و  21درصد به نادر
مشتريان خود در خار بودهاند.

مهماان
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جدول  -2روابط بنگاهها با طرفهای خارجی
بازدید مشتریان خارجی از شرک
تعداد

مهمان مشتریان خارجی شرک
تعداد

درصد

در خارج
درصد

سالي يک بار

49

15

41

81

به ندر

1

21

1

21

اصال

9

45

1

1

جمع

21

411

51

411
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براي بررساي اهميات سارمايه اجتمااعي بار عادم ورود
بازرگانان داخلي باه عرصاه صاادرا

داشتهاند.

خشاربار از پرسشانامه

همچنين ،از پاسخگويان خواسته شد كه به اين پرسشهاا

ديگري استفاده شد كه در ادامه به توضايح نتاايج آن پرداختاه

پاسخ دهند كه« :قابل اعتماد نبودن تاجران خارجي چاه ميایان
در عدم ورود شما به صادرا

ميشود.

خشربار مؤرر باوده اسات؟» و

ابتدا از مصاحبه شوندگان پرسيده شد كه« :آياا در خاار

«آشنايي و دوستي بنگاههاي صادركننده با تاجران خارجي چاه

از كشور دوست يا آشنايي داريد كه بتوانياد باا آنهاا تجاار

ميیان در برتري آنها نسبت به شما مؤرر بوده است كاه باعاث
خشاربار شاده اسات؟» و نتاايج آن در

كنيد؟ چند نفار؟» .از باين  21پاساخگو 8 ،نفار هايچ آشاناي

ورود آنها به صادرا

خارجي نداشتند 5 ،نفار  4آشانا و  5نفار  2آشاناي خاارجي

جدول ( )7گیارش شده است.

داشتند كه از بين اينها فقط  5نفر به طور محدود قبال صادرا
سرمایه اجتماعی در عدم ورود بازرگانان داخلی به صادرات

جدول  -9میزان اهمی

قابل اعتماد نبودن تاجران خارجی

درجه اهمی

تعداد

مزی

صادرکنندگان در آشنایی و دوستی با تاجران
خارجی

درصد

درصد

تعداد

بسيار زياد

9

41

44

55

زياد

5

5

15

3

متوسط

3

15

1

1

كم

4

25

1

1

خيلي كم

2

45

1

1

جمع

21

411

21

411
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همان گونه كه مشاهده ميشود ،همه پاسخگويان دوساتي

در ادامااه ،بااراي آزمااون فرضاايه پااهوهش از ضااريب

و آشنايي صادركنندگان با تاجران خاارجي را عااملي مهام در

همبستگي كندال استفاده شد .همان گوناه كاه در جادول ()8

ورود صادركنندگان به بازرگاني خارجي دانستهاند.

مشاهده ميشود ،نتايج ضريب همبستگي گوياي اين است كاه

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931
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بين ورود يا عدم ورود بنگاهها به بازرگاني خارجي با سارمايه

اجتماااعي ميااان بازرگانااان داخلااي و خااارجي ،احتمااال ورود

اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد و با شرلگياري سارمايه

تاجران ايراني به بازرگاني خارجي افیايش مييابد.

جدول  -9همبستگی بین ورود بنگاهها به بازرگانی خارجی با سرمایه اجتماعی
همبستگی

متغیر توضیحی

فراوانی

معنیداری

اعتماد به تاجران خارجي

18519

18111

93

ميیان دوستي و آشنايي با تاجران خارجي

18544

18114

93
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همه نتايج باال گوياي وجود سطح باالي سرمايه اجتماعي

خارجي دارد .اين امر اگرچه موجب غلبه بر عدم اطمينانهااي

ميان تاجران ايراني و خارجي اسات .اغلاب ،بنگااههاايي وارد

محيطي شده و موجب عدم توق

گرديده است؛ اماا

بازاريابي خارجي مايشاوند كاه دوسات ياا خويشااوندي در

از سوي ديگار ،موجاب گردياده كاه بنگااههاايي وارد حلقاه

خار از كشور داشته باشند و نخستين تجربه آنها در صادرا

بازرگاني خارجي شوند كاه كاارايي پااييني دارناد .اكثار ايان

صادرا

از اين راه بوده است .اكثر بنگاههاا تعاداد محادودي مشاتري

بنگاهها ،هيچ گونه مهار

خارجي دارند كه برخي از آنها با هماه مشاتريان خاود رابطاه

فقط نقش واسطه دارناد .از آنجاايي كاه توافاق باازاري باين

صرفاً بر

تاجران ايراني و مشتريان خارجي اندک آنها ،فعالً بهينه اسات،

اعتماد و بدون تضمين بانري انجام ميگيرد و عماالً در

باعث ميشود كه اين بنگاههاا باه سامت انجاام فعالياتهااي

دوستي يا خانوادگي دارند .سهم عمدهاي از صادرا
اسا

فقدان چنين سرمايه اجتماعياي ،در شرايط تحاريم ،صاادرا
خشربار امرانپذير نيست.

و تبحري در امر بازاريابي ندارناد و

بازاريابي نروند و اصاطالحاً باه مرحلاه بازارياابي فعاال وارد
نشوند .به واسطه چنين روش صاادراتي ،بيشاتر صاادرا
صور

باه

عمده و تنها به كشورهاي محدودي انجام مايگيارد و

آن كشورها توزيع كننده مجدد خشربار ايراني با ناام تجااري

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه در جوامع توسعهيافته اغلب مطالعا

به گونهاي اسات

خود هستند و بيشتر ارزش افیوده اين زنجيره عرضاه نصايب

مياان

اقتصااد هیيناه مبادلاه ،كاارايي

كه در آن سعي شاده اسات مساائل در قالاب مطالعاا

آنها ميشود .بر اسا

ادبياا

رشتهاي بررسي گردد .سرمايه اجتماعي از جمله مفااهيم ناو و

تطبيقي يک شيوه خاص صادرا  ،ناشي از هیينه مبادله بااالي

ميان رشته اي اقتصاد و جامعهشناسي

ساير شيوههاي ورود است .از همين رو ،محيط نهادي موجاب

به آرار كالن آن در جامعه پرداخته

شده هیينه مبادلاه بازارياابي خاارجي بسايار بااال باشاد؛ لاذا

شده و از نگاه به آن در سطح خرد تاا انادازهاي غفلات شاده

و بستهبندي توساط بنگااههااي

بحثبرانگيی در مطالعا
است كه در بيشتر مطالعا

است .در اين مطالعه با تعري

سرمايه اجتمااعي باه صاور

فعاليتهاي بازاريابي ،تبليغا

نوظهور و كارآمد قابل توجيه نيست و بنگاههاي سنتي با همان

يک دارايي فردي كوشش شد تا از مفهوم سرمايه اجتماعي در

شيوه قديمي خود به امر صادرا

توضيح مسائل در سطح خرد نيی استفاده گردد.

پيش شرط سياستگذاري مناسب ،تبيين علماي وضاع موجاود

مطالعا

مياداني در ايان مطالعاه نشاان داد كاه سارمايه

اجتماعي نقش مهماي در ورود تااجران ايراناي باه بازرگااني

مبادر

ميورزند .از آنجاكه

است ،پهوهش حاضر كاارايي تطبيقاي صاادرا

خشاربار را

آسيبشناسي كرده است .باديهي اسات اراياه راهراار نهاادي
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براي كاهش هیينه هاي مبادله بازاريابي فعال خاارجي نيازمناد

يافته به عنوان مرانيسمي براي توسعه روساتايي در

اقتصااد نهاادگرا،

ايران ،پايان نامه دكتارا ،دانشارده علاوم اجتمااعي

پهوهش هاي مستقلي اسات؛ اماا بار اساا

مي توان پيشنهاد كرد براي غلبه بر اين چرخه كارايي پاايين ،از

تهران.

طريق تغيير در نهادهاي رسامي و شايوههااي اجراياي (مانناد

فرانرااوئيس ،پاتريااک .)4981( .ساارمايه اجتماااعي و توسااعه

تصويب و اجراي قوانين مربوط به حقوق مالريت نام تجاري،

اقتصادي ،ترجمه :رناني ،محسن و مؤيادفر ،رزيتاا،

ايجاد پوشش بيمهاي باراي حمايات از صاادركنندگان ،ايجااد

انتشارا

راهباردي

مؤسساتي براي مشاوره حقوقي باينالمللاي) و ايجااد شارايط

رياست جمهاوري ،مركای مادارک علماي ،ماوزه و

نهادي مطمئن (مانند تشريل NGOهايي براي توسعه صادرا

دانشگاه.

و تسهيم اطالعا

معاونت برنامهريیي و نظاار

و تجربههاي موفق در بين اعضا) ،از ايجااد

قلاايچ لااي ،بهااروز؛ مشاابري ،اصااغر« .)4985( .نقااش ساارمايه

نااطميناني محيطي جلاوگيري كارد و بساتر مطمئناي را باراي

اجتماعي در ايجاد سرمايه فرري ساازمان (مطالعاه

ورود بنگاههاي با بازاريابي فعال فراهم كرد.

دو شااركت خودروساااز ايرانااي)» ،فصاالنام دانااش
مديريت ،سال ،43ش  ،75ص .417-425
كلمان ،جيمای .)4977( .بنيادهاااي نظريا اجتمااعي ،ترجمااه:

منابع
ازكيا ،مصطفي و غفاري ،غالمرضاا« .)4981( .بررساي رابطا

منوچهر صبوري ،تهران :نشر ني.

بااين اعتماااد و مشاااركت اجتماااعي در نااواحي

متوسلي ،محمود؛ طيبنيا ،علاي و حساني ،محسان.)4931( .

روستايي شهر كاشان» ،نام علوم اجتمااعي ،ش،47

«سرمايه اجتماعي از ديد رويررد منفي فوكوياما در

ص.94-9

ايران» ،فرايند ماديريت و توساعه ،ش  ،75ص -5

اكبري ،امين .)4989( .نقاش سارمايه اجتمااعي در مشااركت؛

.21

بررسي تیرير سرمايه اجتماعي بر مشااركت سياساي

هاشميانفر ،سيد جالل .)4981( .عوامل مؤرر بر نابرابري هااي

و اجتماعي ،پايان نامه كارشناساي ارشاد ،دانشاگاه

اجتماعي باا تیكياد بار سارمايه اجتمااعي در شاهر

علوم اجتماعي تهران.

اصفهان ،پايان نامه دكتري دانشگاه اصفهان.

اميري ،هادي .)4931( .نقش سرمايه اجتماعي در رقابتپذيري
اقتصاااادي؛ مطالعاااه ماااوردي :همرااااري باااين
صادركنندگان محصوال

كشاورزي منتخب اياران،

طرح پهوهشي جهاد دانشگاهي.
رناني ،محسن« .)4985( .نقش سرمايه اجتمااعي در توساعه -

اقتصادي» ،فصلنامه فرهنگاي ،اجتمااعي ،اقتصاادي
دريچه ،ش ( ،41 )9ص.29-1

رناني ،محسن و مؤيادفر ،رزيتاا .)4931( .چرخاههااي افاول
اخالق و اقتصاد ،تهران :طرح نو.

غفاري ،غالمرضا .)4981(.تبيين عوامال اجتمااعي و فرهنگاي
مؤرر بار مشااركت اجتمااعي و اقتصاادي ساازمان
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