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 چکیده

های تالمللی شرکبین وکارکسبهای برداری از فرصتسرمایه اجتماعی بر بهره یرتأثبررسی  هدف پژوهش حاضر
شرکت  111شرکت عضو سامانه جامع بازرگانی صنعتی ایران،  113از میان  کوچک و متوسط است. به این منظور

شرکت  32اد آماری انتخاب شدند که بر اساس جدول مورگان تعد هجامع عنوانبههای الزم بودند که دارای ویژگی
 صورتبهپرسشنامه  31برای انجام تحقیق تعداد  شدهگرفتهنمونه پژوهش انتخاب شدند که در بازه در نظر  عنوانبه

یری از گمعادالت ساختاری و بهره یسازمدلبا استفاده از رویکرد  وتوزیع شد  هاتصادفی بین مدیران ارشد شرکت
ه که سرمای آن است یانگرنماهای تحقیق یافته گرفت.قرار  موردسنجشفرضیات تحقیق  Smart pls افزارنرم

قیم و اثر مست وکارکسبهای گیری از فرصتالملل بر بهرهزار خاص و سرمایه اجتماعی در سطح بینااجتماعی در ب
اداری معن الملل بر سرمایه اجتماعی در بازار خاص اثر مثبت ومثبت دارند از طرفی سرمایه اجتماعی در سطح بین

 %9 بینییشپتوانایی  52521با ضریب تعیین  وکارکسبهای گیری از فرصتبر بهره یرگذارتأث. همچنین عوامل دارد
طح بر سرمایه اجتماعی در س یرگذارتأثرا دارد و عوامل  وکارکسب یهافرصتگیری از تغییرات متغیر وابسته بهره

تغییرات متغیر وابسته سرمایه اجتماعی در سطح بازار  %56 بینییشپتوانایی  52563بازار داخلی با ضریب تعیین 
 داخلی را دارد.
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 مقدمه

و  دکننمیایفا  توسعهدرحالنقشی حیاتی در رشد اقتصادی کشورهای  1های کوچک و متوسطشرکت
 ،، زیرا با ایجاد اشتغال، سبب کاهش نرخ بیکاریشوندمیاقتصادی کشورها محسوب  گاهتکیه عنوانبه

 در (.2511، 2خان) گذارندمیکشورها برجای  GDPو اثر مهمی بر  شوندمیدرآمد سرانه  افزایش
 قرارمی متوسط و کوچک صنایع گروه در تولیدی واحدهای کل درصد 35 از بیش باوجوداینکه ما کشور

 از و ننموده کسب افزودهارزش ایجاد و ملی ناخالص تولید در توجهیقابل سهم هابنگاه این گیرند،

های دامنه فعالیت شرکت گسترش .(1935 زرگر، بیدختی و )امین برندمی رنج شدیدی کمبودهای
کی از ی «سازی المللیبین»اصطالح ها به بازارهای خارج از کشور و بهیابی آنکوچک و متوسط و راه

و متوسط  های کوچکبرای شرکتگسترش بازار و دستیابی به موفقیت  بقاء، ،های رشدترین شیوهمهم
ارد و توانندمی ترسریعکوچک و متوسط  هایشرکتبا توجه به اینکه  (.2515، 9سوه و کیمبوده است )

 و جدیدتر محصوالت یارائه به دائم نیاز کارها، شدن ترتخصصی همچنین شوند المللیبینعرصه 
 و مستقیم هایکمک کاهش و رقابتی فشار افزایش رشد، و بقا منظوربه بکر بازارهای در آن فروش
 کوچک هایشرکت شدن المللیبین به نیاز ،توسعهدرحال کشورهای در خاص طوربه دولت هایحمایت

توانند می ترسریعها آن زیرا ؛(1913 فقیهی و همکاران،) شودمی احساس ازپیشبیش متوسط و
تری بیش پذیریریسکبرداری کنند و رفتار فعاالنه و ها بهرهوکاری را درک و از آنهای کسبفرصت
لین می) شوندبه چندین بازار خارجی وارد  زمانهممختلف  هایروشبا  توانندمیدهند همچنین  نمایش

 شدتبه لیالملبین فراینددر  هاشرکتبر موفقیت این  مؤثربنابراین بررسی عوامل  ؛(2511، 5و همکاران
ند ایفا فرای این در مؤثریبتوانند نقش  هایشمؤلفهسرمایه اجتماعی و  رسدمی نظرضروری است. به 

و  ی اجتماعی است )باجواتاالکنند، زیرا یکـی از عوامـل موثّر در تشخیص فرصت، سرمایه
مایه سر نقش (. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی با عنوان )سالمت ملل:5،2515همکاران

و  هاارزش رها،، هنجاهاشبکهتعریف کرده است:  گونهاینانسانی و اجتماعی( سرمایه اجتماعی را 
(. 1935)شیرخانی، خلف رضایی،  سازدمیاجتماعی را تسهیل  هایگروهکه همکاری بین  هاییتفاهم

رین را ها، کـارآفشود و در حقیقت این شبکههای اجتماعی میبه عبارتی سرمایه اجتماعی شامل شبکه
و  جواتاالبا) کندتر میرا گستردهی انتخـاب او کند و دایرهرو میهای بیشتری روبهبا منابع و فرصت

 .(2515 ،همکاران
 سازمینهزدیگر سرمایه اجتماعی ارتباطات است. ارتباطات سبب دسترسی به منابع مختلف و  مؤلفه 

ها را در ورود به بازارهای خارجی گسترش و از این طریق توانایی شرکت شودمیشناخت بهتر بازار 
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3. Suh & Kim 
4. Melen 

5. Bhagavatula 
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 هاشرکتدر موفقیت مؤثر ترین عوامل دهد. در حقیقت اطالعات درباره بازارهای خارجی یکی از مهممی
المللی شکل سرمایه اجتماعی بین .(2551،  1آید )آگندال و همکارانالمللی به شمار میدر سطح بین

نکه است؛ درک ای هاستفادقابلکلی از سرمایه اجتماعی است که در فضای جغرافیایی و مرزهای بازار 
برداری خواهند کرد برای توسعه مستمر در خارج المللی جدید بهرههای بینها از فرصتشرکت چگونه

 .(2516 ،2است )نایت و لیسچ موردنیازاز کشور بسیار 
 المللی شدن است و باعث گسترشبین فرآیند درنبعی مهم برای فعالیت م ،روابط درون یک شبکه
شود. زمانی سرمایه اجتماعی نقشی کارآمد در شرکت ایفا المللی میهای بینسرمایه اجتماعی شرکت

استفاده  المللیوری در سطح بینکند که شرکت بتواند از این سرمایه اجتماعی در جهت بهبود بهرهمی
 دتوانمی آیدمیماعی به شمار تیه اجسرما هایمؤلفهز که ا سازیشبکه .(2551 ،9چیتی و آگندال) کند
بب بهبود بخشد، درنتیجه س هافرصتاز  برداریبهرهرا در کشف و  هاشرکتتوانایی  توجهیقابل طوربه

. (2511 ،5را افزایش دهد )لیندستراند و هانل هاآنو احتمال زنده ماندن  گرددمیتقویت توان رقابتی 
سازی بسیار حائز اهمیت است بحث دانش نسبت به بازارهای  المللیبیندیگری که در فرآیند  ینکته

و  کوچک هایشرکتادبیات مرتبط با  در و نقش سرمایه اجتماعی در کسب این دانش است. خارجی
ر شوتجاری در خارج از ک هایفرصتاز  برداریبهرهبرای  هاشرکت، بر این نکته که المللیبینمتوسط 

 هایروشاما به  ؛ (2515 ،5و همکاران موستین) استشده  تأکیدبایستی چه دانشی کسب کنند بسیار 
سازی  المللیکسب این دانش پرداخته نشده است اهمیت دانش نسبت به بازارهای خارجی برای بین

مفهوم دانش نسبت به  (.6،2515کامالً مشهود است )ژو و گوآری وکارهای کوچک و متوسطکسب
را توضیح  لیالملچگونگی توسعه بین و ؛گیردمی نشأتالمللی شدن بازارهای خارجی از مدل فرآیند بین

دانش  (2555) 1بر اساس تحقیقات بلومستیرمو و همکاران ازآنجاکه .(2511، هانل)لینستراند و  دهدمی
وکارهای کوچک و متوسط و عملکردشان اثرگذار است المللی شدن کسبنسبت به بازار خارجی بر بین

وهش ژهمچنین هدف این پ .پردازدمیاین پژوهش به نقش سرمایه اجتماعی در کسب این دانش 
ست ن االمللی شدبررسی مفهوم دو نوع سرمایه اجتماعی در سطح شرکت در قالب تئوری فرآیند بین

ط های کوچک و متوسبه دنبال دانش و درک عمیقی از اثر سرمایه اجتماعی بر توانایی شرکت ضمناً
 الملل است.وکاری بینهای کسبگیری از فرصتبر بهره
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 کوچک و متوسط هایشرکتتوسعه 

دالیل  به و شوندمی محسوب کشوری هر اقتصاد هسته متوسط و کوچک وکارهایکسب امروزه
 رقابتی مزیت افزایش فقر، کاهش اجتماعی، انسجام اشتغال، مولد عنوانبه هاآن نقش ازجمله متعددی

 ؛(2515، 1همکاران و اند )کریستیناقرارگرفته کشورها از بسیاری تأیید مورد ایمنطقه و ملی توسعه و
های شوک به سریع پاسخ در هاآن توانایی علت به متوسط و کوچک هایشرکت حیاتی و نقش

 هایشرکت رکود هنگام به درآمدزایی و زاییاشتغال جهت در هاشرکت این پتانسیل و سیستماتیک

کوچک و متوسط،  هایبنگاهارتباط با در (. 1931هست )کرمی و همکاران،  افزایش حال در بزرگ،
، باشد. بر این اساس قرارگرفته تأییدگسترده مورد  طوربهوجود ندارد که  شمولیجهانهیچ تعریف 

در  ؛اندداده ارائه هابنگاهکشورهای مختلف با توجه به شرایط خاص خود تعریفی مشخصی از این 
آن  کوچک و متوسط هایبنگاهحقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف واحدها و 

رمایه اولیه، میزان فروش و میزان اما معیارهایی از قبیل تعداد کارکنان، س ؛(1935است )رضایی و صفا، 
های (. برخی از ویژگی1935وجود دارد )هاجری و همکاران،  هاشرکتدرآمد برای تعریف این 

 است. شدهارائه 1های کوچک و متوسط در جدول شرکت

 
 کوچک و متوسط هایشرکت هایویژگی( 1جدول 

 ترازنامه گردش معامالت تعداد کارکنان نوع شرکت

 میلیون یورو 59کمتر از  یورو میلیون 55کمتر از  255کمتر از  متوسط

 میلیون یورو 15کمتر از  میلیون یورو 15کمتر از  55کمتر از  کوچک

 میلیون یورو 2کمتر از  میلیون یورو 2کمتر از  15کمتر از  خرد

 (1935منبع: )امیری و همکاران، 

ه وکارهای کوچک توجکسب اندازیراهگذشته در ایران به  هایسالجهانی طی  هایتجربهبا عنایت به 
 ؛(1935فراهم شده است )نیساری و همکاران،  هاآن اندازیراهشده و تسهیالت مالی برای حمایت از 

بر حضور  ثرمؤبه فاکتورهای  ایویژهشدن توجه  المللیبینبرای  هاشرکتبا توجه به پتانسیل این  و
 .ضرورت دارد المللیبیندر عرصه  اهشرکتاین  آمیزموفقیت

 

 المللیبینسرمایه اجتماعی در سطح 

 هایزهحوبسیاری از اندیشمندان  موردتوجه اخیر هایدههسرمایه اجتماعی یکی از مباحثی است که در 
 در مطالعات برانگیزبحثنوظهور و  هایحوزهاست و از  قرارگرفته گذارانسیاست علوم انسانی و

 عنوانهباجتماعی  سرمایه . در بسیاری از مطالعات،شودمیو اقتصاد تلقی  شناسیجامعه ایرشتهمیان
 ،ور)امیری و رضاپ گرفته شده است نظر دررها بر توسعه و رشد کشو تأثیرگذاریکی از عوامل مهم و 

                                                           
1 . Christina,  Neelufer and AlAmri 
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سرمایه اجتماعی  -2سرمایه اجتماعی داخلی؛  -1یه اجتماعی وجود دارد که شامل: سرما نوع دو (.1935
 خارجی هایبخش. سرمایه اجتماعی خارجی اشاره به روابط و ارتباطات خارجی بین سازمان و خارجی
 تصوری) داردسرمایه اجتماعی داخلی بر روابط بین فردی و گروهی در سازمان اشاره  کهدرحالیدارد. 

تراند پژوهش لینس دادن قرارداشتن این تعریف از سرمایه اجتماعی و مبنا  نظر در(. با 2511، 1و همکاران
شده است. سرمایه اجتماعی در  تقسیم( در این پژوهش سرمایه اجتماعی به دو بخش 2511و هانل )

و دانش نسبت به سازمان و بازار داخلی اشاره دارد و سرمایه اجتماعی  هاشبکهسطح بازار که به روابط 
المللی مرتبط است. سرمایه اجتماعی بین المللبیندر سطح  هاشبکهبه روابط دانش و  المللنبیدر سطح 

سازد تا را قادر می هاها است که شرکتالمللی و شبکهآمده از بازارهای بیندستشامل تجارب به
مؤید  (2515) 2مرتبط با تجارت خارجی خود را گسترش دهند. نتایج تحقیقات هیواپاتیرانا هایفعالیت

اطالعاتی را پیرامون اینکه در چه  تا شرکت شودمیسبب  المللیبینآن است که سرمایه اجتماعی 
 9ریویری و همکاران. کند کسب جدید استفاده نمایند، هایفرصتاز  تواندمی زمان و در چه مکانی

 المللیبین یهافعالیتیک دانش کلی درباره چگونگی فعالیت در  صورتبهرا  المللیبین( دانش 2511)
از تجربه پیشین شرکت در عرصه  گرفتهشکلدانش  -1 دارد. مؤلفه 9 المللیبین دانش .کندمیتوصیف 

که  هاییروشو  هاتاکتیککه شامل همه دانش و آگاهی و  دانش نسبت به سازمان -2؛ المللیبین
 .ورندآمی دست بهسازمانی  هایرویهروتین سیستمها و  هایفعالیتخدمت  محصول ازاست که افراد 

  .جدید المللیبین هایفرصتو  هاموقعیتدانش نسبت به  -9
ا و کسب هگیری از فرصتبهره را برای شرکت جهت هایقابلیتالمللی منابع و سرمایه اجتماعی بین

ث شناخت باع شدن المللیبیناین تجربه در طول فرآیند  کند ودانش نسبت به بازار خارجی فراهم می
شرکت  المللی به تواناییشود. سرمایه اجتماعی بینمی های مختلفدر شرایط و موقعیت موردنیازمنابع 

ی باعث الملل. سرمایه اجتماعی بینافزایدمی المللیبیندر شناخت نحوه جستجو در بازارهای محلی و 
رای و در دسترس را ب موردنیازبع تری از مناو بنابراین تصویر واقعی شودمیبهبود ارزیابی شرکت 

ها را بهبود بخشد برداری از فرصتتواند بهرهنوبه خود میدهد که بهالمللی ارائه میعملیات بین
 (.2511 )لیندستراند و هانل،

 

 های کوچک و متوسطوکارکسب شدن المللیبینفرآیند 

وق شدن س المللیبینمختلف به سمت  هایشیوهرا به  هابنگاهاخیر ماهیت پویای بازار،  هایدههدر 
یا برخی  همه توانندمی هاشرکتمتنوع باشد به این معنی که  تواندمیشدن  المللیبین میزان داده است.

 رودمی نتظارا کنندمللی دنبال البین صورتبهرا  فروش یا و توزیع تولید، مثل خودفعالیت  هایبخشاز 

                                                           
1 .  Tasavori, Zaefarian & Eng 
2 .  Hewapathirana 

3 .  Riviere, Suder & Bass 
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انجام  ترعسریهمگام با توسعه و تقویت و ارتباطات  متوسط وکوچک  وکارهایکسبشدن  المللیبین
المللی شدن فرآیندی طوالنی است که نیاز به منابع فرآیند بین .(2515، 1رودریگیوز و همکاران) گیرد

 المللی شدن را شروع کرده وها فرآیند بینهای مدیریت برای موفقیت دارد. بسیاری از شرکتو مدل
های های خود اختصاص نداده و یا فاقد مدلها یا منابع کافی به فعالیت. این شرکتاندشدهمتوقفسپس 

المللی فرآیند بین نظریه .(1916)دهدشتی،  اندالمللی بودهسطح بین مدیریت جهت اداره بنگاه خود در
شور باره از کیک وکاری جدید برای خروجهای کسببرداری از فرصتشدن بر فرآیند شناسایی و بهره

برداری ها را شناسایی و از آن بهرهعنوان یک فرآیند تعاملی که فرصتکند. این فرآیند بهتمرکز می
پایه و اساس توانایی یک شرکت در انجام تجارت  .(2553 ،2جانسون و والنه) شودکند شناخته میمی
 است. این نوع از دانش عدم اطمینان در بازارهای خارجی المللی، تجربه و دانش نسبت به فعالیتبین

 دهدهای کوچک و متوسط قرار میوکار را در معرض دید شرکتهای کسبدهد و فرصترا کاهش می
تواند منجر به تعهد بیشتر به . افزایش دانش نسبت به بازار خارجی می(2555 بلومستیرمو و همکاران،)

سمت ایجاد یک شرکت تابعه برود. عالوه بر این  بازار خارجی و تبدیل وضعیت از صادرات مستقیم به
وکارهای کوچک و متوسط و روابط های کسبگذاریدانش نسبت به بازار خارجی روی سرمایه

(. در این 2511 ،9ایلیس) کندنوبه خود عملکرد شرکت را تقویت میگذارد که بهوکاری اثر میکسب
المللی وکار بینای انجام اقدامات بهتر در شرایط کسبراستا، دانش نسبت به بازار خارجی مدیران را بر

 (.2553 ،والنه و جانسون) شودمنجر به موفقیت در عرصه صادرات می درنهایتکند که راهنمایی می
ع دانش وکار به دو نوهای کسبها از فرصتگیری شرکتدهد که بهرهالمللی شدن نشان مینظریه بین

المللی شدن )لیندستراند و دانش بین -2 دانش خاص بازار -1باره بازارهای خارجی بستگی دارد: در
 (.2511 هانل،

المللی نشان های کوچک و متوسط بینالمللی شدن و مطالعات تجربی در مورد شرکتنظریه فرآیند بین
کننده المللی جدید تعیینوکار بینهای کسببرداری از فرصتدهند که توانایی شرکت برای بهرهمی

 که هاییتئوری (.2555 ،5)کریک و اسپنس المللی استمیزان رشد و گسترش شرکت در عرصه بین

 :از اندعبارت است شده مطرح متوسط و وکارهای کوچککسب شدن المللیبین یحوزه در
 نوآوری؛ مدل آپساال شدن المللیبین شدن: مدل المللیبین ایمرحله هایمدل 

 شدن؛ المللیبین به ایشبکه نگاه 

 شدن؛ المللیبین منظوربه منابع بر مبتنی نگرش 

 المللبین کارآفرینی. 

                                                           
1 .  Rodriguez, Barcos  & Álvarez 

2 . Johanson & Vahlne 
3 .  Ellis 

4 . Crick & Spence 
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 صادرات رمنظوبه المللبین بازار شرکت با یک تعامل افزایش فرایند که دارد آن بر اشاره پساالآ مدل
 و زمان رمرو با. است شدهکسب  مروربه دارد که دانشی میزان و آن یادگیری مختلف انواع به بستگی
 بازار با تعامل برای نیز آن تعهد میزان خارجی، بازار از کسب دانش و شرکت منابع بیشتر چههر تجهیز

 این مدل بازنگری در( 2553) والنه و انسونج. (1913یابد )فقیهی و همکاران، می افزایش المللبین
 شرکت کهشب در که است فرایندهایی نتیجه توسعه، که کردند استدالل و کردند معرفی را فرصت واژه

 تندپرداخ المللیبین هایفرصت شناسایی در کارآفرین نقش به هاآن بعدی مطالعات در. دارد وجود
 بکس و المللبین بازار در رقابت منظوربه شرکت نوآوری، ایمرحله در مدل(. 2511 ،1همکاران و تیان)

 که است هشبک تئوری دیگر، تئوری. آوردمی دست به مرورزمانبه که دارد نوآوری نیاز به رقابتی مزیت
 ین تئوریا. گرفت شکل داشت، تدریجی یادگیری و دانش کسب بر تأکید که آپساال مدل در راستای

 بازار به ورود توان تعهدمی هاشرکت سایر یتجربه و دانش منابع، از گیریبهره با که دارد اشاره این به
 تدریجی یادگیری بر (1339ماتسون ) و جانسون مدل منظور همین به. کرد تسریع و تقویت را المللبین

 (.1913)فقیهی و همکاران،  داشت تأکید هاشبکه درون تعامل طریق از بازار دانش یتوسعه و
 مدت برای هافرصت این که کندمی ایجاد را جدیدی هایفرصت وکارکسب سریع هایچرخه امروزه
 ممکن تیح شرایطی، چنین در .است ضروری المللیبینورود به بازار  بنابراین نیستند پایدار زیادی
 هابکهش حمایت بدون هافرصت از سریع استفاده دارند زیادی پذیریانعطاف که هاییشرکت برای است

 عدم اطمینان محیطی،المللی در بازارهای بین(. 2511 ،2موریش و وسیلچنکو) باشد دشوار بازار در
 نندکفناوری نقش مهمی در عملکرد سازمان ایفا می سازی و تغییرات فزایندهجهانی پیچیدگی، ،رقابت

ها را در هایی است که عملکرد سازمانسازی استراتژیتدوین و پیاده ها،ترین دغدغه سازمانمهم و
 کوچک هایشرکت زیرا (.1931همکاران، و رحیم نیا ) کندالمللی تضمین شرایط رقابتی بازارهای بین

 هاآن. ندهست المللیبین سطح در گسترش برای محدود مدیریتی و مالی منابع دارای اغلب متوسط و
 مورد رد تصمیم. ندارند چندانی المللیبین ارتباطات و ندارند آگاهی خارجی بازارهای از اغلب همچنین

 همم المللیبین سطح در کوچک و متوسط هایشرکت درازمدت موفقیت در خارجی بازارهای بر تمرکز
 وابطشانر از المللیبین سطح در منابع محدودیت بر غلبه منظوربه متوسط و کوچک هایشرکت. است

 شودمی استدالل اغلب مثال برای(. 2551 همکاران، و گندالآ) نمایندمی استفاده دیگر هایشرکت با
 حزابا از را خارجی بازارهای به مربوط اطالعات باید هاشرکت ،المللیبین سطح در موفقیت برای که

 ستفادها المللیبین هایفرصت از برداریبهره و شناسایی برای ارتباطات این. آورند به دست خارجی
 المللینبی عملکرد بهبود باعث ارتباطی شبکه یک در دیگر هایشرکت تجربه از استفاده. شودمی

 هب هااین همه که آوردمی به دست را منابعی و ارتباطات شبکه یک در هاشرکت. شودمی هاشرکت

                                                           
1 .  Tian et al 

2 .  Vasilchenko & Morrish 
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 مختلفی هاینقش اجتماعی سرمایه(. 2551 ،1پریسوتی و همکاران) گرددبرمی شرکت اجتماعی سرمایه
 وابطر بستر در و است ساختاری عنصر یک اجتماعی سرمایه. کندمی ایفا خارجی بازارهای به ورود در

 گیردمی ورتص مستقیم صورتبه تعامل مستقیم ارتباطات در. گیردمی شکل غیرمستقیم و مستقیم
 یرمستقیمغ ارتباط دارای همچنین هاشرکت. کنندگانعرضه و مشتریان ،کنندگانتوزیع با ارتباط مانند

 یرمستقیمغ رابطه. باشندمی کنندهعرضه با کنندهعرضه ارتباط و مشتریان با مشتریان ارتباط شامل

 2ایبرت و کالویس .(2551 ،)چیتی و آگندال گیردمی صورت دیگر هایشرکت طریق از هاشرکت
 هاستفاد .است ضروری جدید هایفرصت و هاایده کشف برای اجتماعی سرمایه که داد نشان( 2551)
 دیدیج امکانات آن پی در و کندمی ایجاد فعاالن وضعیت و هاشبکه در تغییراتی اجتماعی سرمایه از

 هایتفرص اکتشاف و شناسایی سمت به فعاالن زیرا دهدمی ارائه هافرصت شناسایی و ایجاد برای
 .کنندمی حرکت المللیبین

 یریتمد که دهندمی نشان کوچک هایشرکت سازی المللیبین روی بر گذشته تجربی تحقیقات
 اتیحی منابع به دستیابی و جذب در متوسط و کوچک هایشرکت اجتماعی هایشبکه و وکارکسب

 با مرتبط هایچالش بر غلبه بر هاآن به که ترتیباینبه کندمی کمک شدن المللیبین برای موردنیاز
 هایشرکت مدیران به شخصی روابط از استفاده (.2511 هانل، و لیندستراند)کند می کمک اندازه

 هایتشرک در فردی روابط هایشبکه .دهدمی را خدماتشان فعال بازاریابی و سریع توسعه اجازه کوچک
 المللیینب فرآیند طول در مالی منابع مانند حیاتی منابع کسب در شرکت توانایی با متوسط و کوچک

 زولین) نندک تسهیل را وکاریکسب هایفرصت شناسایی توانندمی فردی هایشبکه .است مرتبط شدن
 (.2516 ،9همکاران و

و به عبارتی  شدن المللیبینو کسب منابع در  هاشبکهکه ارتباط بین  دهندمیمطالعات گذشته نشان 
مثبت و  یرابطهکه  کندمیایفا  وکارهاکسبشدن  المللیبیندر  توجهیقابلسرمایه اجتماعی نقش 

، شدهساییشنا هایفرصتـداد اجتمـاعی کارآفرینـان بـا تع یسرمایهانسانی و  یسرمایهمعناداری بین 
 (.1931 ، رضوی،یداللهیدارد ) ایجادشده وکارکسبشـده و پایـداری  برداریبهره هایفرصتتعداد 

 بازارهای هب بیشتر هرچه گسترش برای و کند عبور بازار مرزهای از تواندمی المللیبین اجتماعی سرمایه
 به رقاد را شرکت یک اجتماعی سرمایه گیریشکل و ؛است مفید موجود بازار در نفوذ و جدید خارجی

 مهم سیارب شرکت المللیبین اجتماعی سرمایه بنابراین ؛کندمی خارجی بازارهای در جدید روابط ایجاد
تا  دهدمی رائها هاشرکترا به  المللیبینشبکه است دانش تجمعی  المللیبیناین ارتباطات  زیرا است

بر اساس مطالب نمایند.  برداریبهرهدر خارج از کشور را شناسایی و  وکارکسبجدید  هایفرصت

 :گرددمی توصیه زیر فرضیه شدهبیان

                                                           
1 .  Presutti , Boari  & Fratocchi 
2 .  Callois & Aubert 

3 .  Zolin et al 
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جاری ت هایفرصتاز  برداریبهرهمثبتی بر  تأثیر المللیبینسرمایه اجتماعی در سطح : 1 فرضیه
 خواهد داشت. المللیبینکوچک و متوسط  هایشرکتدر  المللیبین

 
المللی شدن این است که تجارب سایر بازارها را فرآیند بین هایتئورییکی از انتقادهای وارده به 

ورود به بازارهای جدید نیازمند دانش جدید و خاص همان بازار  کهدرصورتیدهد قرار می موردتوجه
جاد دانش خاص ها باید از منابع داخلی و خارجی برای ایو شرکت (2513 ،1)ساندبرگ و همکاران است

 (.2516 ،2)کاستا و همکاران بازار استفاده کنند
شتریان م تعامل باحضور در خارج از کشور است و  ساززمینهکه دانش خاص بازار،  کندمیاریکسون بیان 

برای آن مفید باشد. کسب دانش خاص بازار سخت و پرهزینه  تواندمیو سایر شرکا  هاواسطهخاص، 
 هافرصتاز  ریگیبهرهبا استفاده از  المللیبینمهم است. توسعه  المللیبیناست اما برای توسعه موفق 

 و راندلیندست) دارد نیاز المللیبینبه دانش از بازار یک کشور خاص و دانش عمومی در مورد عملیات 
صی از روابط و دانش تخص ایشبکهاز ترکیب  المللیبینارتباط با سرمایه اجتماعی  در (.2511 هانل،
استدالل  و کنیممیبازار استفاده  دهندهتشکیلاز تعامالت میان کشور میزبان و سایر اعضا  شدهارائه
ا دانش و اطالعاتی را از طریق تعامل ب تواندمیشدن شرکت  المللیبینکه در طول فرآیند  کنیممی

و  ارزیابی آوردن دانش، به دست این .(2553 ،والنهجانسون و ) کندهمتایان دانش و اطالعات کسب 
و  شناخت سبب دیگرعبارتبهسرمایه اجتماعی ویژه بازار مرتبط است  هایمؤلفهیادگیری با  درنتیجه

 .(2515، 9)موزیچنکو و لیسچ که به منابع دسترسی دارند گرددمیبرقراری ارتباط با بازیگرانی در بازار 
 محصول، توسعه ،هاادغام ،هاهمکاری نسبت به تواندمییک بازار خاص  هایشبکهتعامالت با  

 سرمایه اجتماعی. دانش و آگاهی ایجاد کند و سایر عوامل سازمانی، وکارکسب فرهنگ ،هااستراتژی
یک توانایی است که در یک بازار خاص چگونه فعالیت کنیم و سبب  دهندهنشان مرتبط با بازار خاص

از طریق  (.2516)زولین و همکاران،  گرددمیکوچک و متوسط  هایشرکتیادگیری در  گیریشکل
در بازارهای خارجی  هاشبکهاز تعامل و همکاری در  هاشرکتتبادل اجتماعی در طول زمان  روند یک
اره دانش مفید و دقیقی درب درنتیجهو  کندمیارتباطات متقابل ایجاد  هافعالیتاین . گیرندمییاد 

حضور در موقعیت  کنندمیایجاد  هافرصتاز این  برداریبهرهو چگونگی  وکارکسب هایفرصت
ز طریق ا شدهکسبدانش  .را کسب کنند موردنیازتا انواع دانش  سازدمیرا قادر  هاشرکت المللیبین

 کندیمخارجی  بازارهایدر  هافرصتاز  برداریبهرهرا قادر به  هاشرکتتقاضا و  بازار ارتباط با مشتریان،
 (.2511لیندستراند و همکاران، )

                                                           
1. Sandberga, Sui,  Baumc 
2. Costa, Soares, de Sousa 

3. Muzychenko & Liesch 
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شرکتی که از  کندمیموجود را تعیین  هایفرصتسرمایه اجتماعی در بازار خاص  ترتیباینبه
 بیشتری برای استقرار در محیط هایفرصتدر مقایسه با سایرین  بردمیارتباطی بهره  هایشبکه

ماندگاری بب س ایشبکهطرفی این ارتباطات  از دارند المللیبین هایفرصتاز  گیریبهرهو  المللیبین
وسط کوچک و مت هایشرکتقیقات پیرامون حتاز  یربسیا شودمی وکارکسبیک شرکت در فضای 

کوچک و متوسط از طریق استفاده از روابط  هایشرکتکه  دهندمیواضح نشان  طوربه المللیبین
بهره  المللیبینتجاری  هایفرصتبه بازارهای خارجی وارد شوند و از  اندتوانسته المللیبینو  ایشبکه
 (.2511 هانل، و لیندستراند) ببرند

مزیت رقابتی شرکت  توضیحو  وتحلیلتجزیهخالصه سرمایه اجتماعی در بازار خاص در  طوربه
 هاییتموقعاز  برداریبهرهدانش مفید و فرصت  هاشرکتسرمایه اجتماعی برای این  زیرا ؛همتاستبی

ا ر هاریسکماعی تهمچنین سرمایه اج. آوردمیرا فراهم  هاآناز  گیریبهرهنگی و منابع و چگو جدید
 :شودمی ارائه زیر فرضیهبنابراین  ؛کندمیستفاده از منابع به سازمان کمک اکاهش و در 

 تجاری هایفرصتاز  برداریبهرهمثبتی بر  تأثیربازار ویژه سرمایه اجتماعی در سطح : 2 فرضیه
 خواهد داشت. المللیبینکوچک و متوسط  هایشرکتدر  المللیبین

 
تابعی از  الگوی رفتاری شرکت ؛ وستا به چندین متغیر وابسته المللیبینرفتار یک شرکت در عرصه 
و توانایی شرکت در مشارکت و درگیر شدن در اقدامات  المللیبین یبازارهاتجربیات گذشته شرکت در 

 ردیگیمکل و ساختار ش هاهیرو و ندهایفرآ بر اساس اقدامات روتین، المللیبیناست و تجربه  المللیبین
از تجربه ناشی  هاشرکت ،روزانه در کشور میزبان عملیاتطی انجام در  (.2515 لیسچ، و موزیچنکو)

به عبارت بهتر دانش  .بردیمبهره رفتارها و  یریگمیتصمدر فرآیند  گذشته یهاهیرواقدامات و 
رآیندها و ف دانش نسبت به مخصوصاً گذاردیمبازار خاص اثر  شرکت بر دانش نسبت به المللیبین

شابه منجر به انواع م المللیبین دانش حاصل از تجربه در عرصه .المللیبینمات داارزیابی مستمر اق
 شرکت تنها تجربه ،اگرچه .(2511 هانل، و لیندستراندشد )خواهد  المللیبین دانش در هر فعالیت

 هایرکتشدر ادبیات مرتبط با  گرددمینیز  هاشبکه یریگشکلدانش نیست بلکه شامل  دهندهنشان
 رکت،ش المللیبین ایشبکهکه ارتباطات  دهندمیکمی نشان  شواهد ،المللیبینمتوسط  کوچک و

آنچه را که از  جهیدرنت. (2511ران، اتیان و همککند )میروابط مفید در بازار خاص را تسهیل  جادیا
بنابراین  در بازار خاص است هدایتگر شرکت کنیممیو تجربه  آموزیممی المللیبین هایشبکهحضور در 

شکل  بازار خاص برای ایجاد شبکه در المللیبین ایشبکهیک تجربه  هاشرکتسازی  المللیبین
 ست.ا مؤثرجدید  المللیبین یهافرصت دیمفدانش  فعالیتی است که در کسب هاشبکه. دهدمی

و  هابکهش یریگشکلقبلی بر  ایشبکه نوع استدالل وجود دارد که ارتباطات نقوی برای ای یشواهد
که سرمایه  کنندمیعالوه بر این محققان استدالل  (.2556، 1لوان و بل) است مؤثرروابط جدید 

                                                           
1. Loane & Bell 
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 یابندمیزمان توسعه  ماهیتی پویا دارد و در طی المللیبینکوچک و متوسط  هایشرکتاجتماعی در 
سرمایه اجتماعی در بازار  یهیپا عنوانبه هاشرکتسایر محققان به اهمیت سرمایه اجتماعی درونی 

رمایه س دهندهتوسعهو  دهندهشکل المللیبینکه سرمایه اجتماعی  رسدیمخاص توجه دارند به نظر 
 .شودمی ارائهسوم  هیفرضاجتماعی در بازار خاص است بر این اساس 

اجتماعی خاص بازار در المللی تأثیر مثبتی بر سرمایه سرمایه اجتماعی در سطح بین :9 فرضیه
 المللی خواهد داشت.های کوچک و متوسط بینشرکت

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 تحقیق شناسیروش
های توصیفی از نوع همبستگی ماهیت جز پژوهش ازنظرهدف، کاربردی است و  ازنظرپژوهش حاضر 

 113 مجموع از شرکت 111، حاضر پژوهش رود. جامعه آماریمی به شمارمبتنی بر معادالت ساختاری 
میان  در این بودند است. الزم هایویژگی که دارای ایران صنعتی بازرگانی جامع سامانه عضو شرکت

 ردیدانتخاب گ موردنظرنمونه  عنوانبهوه تصادفی ساده شرکت با استفاده جدول مورگان و به شی 32
الکترونیکی برای مدیران  صورتبه پرسشنامه 31 تعداد تحقیق انجام برای شدهگرفته نظر در بازه در که

 های پژوهش ازگردآوری داده منظوربه. قرار گرفت وتحلیلیهتجزه بود مورد ها ارسال شدارشد شرکت
برای سنجش روایی این پرسشنامه از روایی محتوا و استفاده شده است. پرسشنامه نیمه محقق ساخته 

 رسشنامهپ پایایی منظوربه و گردید استفادههای پرسشنامه نیز روایی سازه جهت تعیین اعتبار سازه
 از رهایمتغ کلیه برای هاآن مقدار ؛ کهشد محاسبه و شاخص پایایی مرکب کرون باخضریب آلفای 

 .نمود ارزیابی خوب را مذکور پرسشنامه پایایی توانمی لذا بود، باالتر/. 1 حداقل

 
 

 

 سرمایه اجتماعی خاص بازار

وکارهای کسبگیری از فرصتبهره  

المللیبینسرمایه اجتماعی در سطح   

 قیتحق: مدل 1شکل 
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 متغیرهای پژوهش یهمگراضریب پایایی و روایی  -2جدول 

شاخص  میزان پایایی مرکب تعداد گویه متغیرها
CV Com 

AVE ضریب آلفا 

 /.132 52555 52551 52316 15 المللیسرمایه اجتماعی در سطح بین

 /.111 52523 52525 52312 15 سرمایه اجتماعی در سطح بازار داخلی

 /.111 52195 /.61 52311 5 وکارکسبهای گیری از فرصتبهره

 پژوهش هاییافته منبع:

و پایایی ترکیبی تمامی متغیرها  باخ کرون گردد ضریب آلفایمشاهده می 2طور که در جدول همان 
گیری این تحقیق از پایایی است و این نشانگر این مطلب است که مدل اندازه 1/5مقدار باالتر از 

باشند می 5/5بیشتر از  AVEهمچنین، تمامی متغیرهای پژوهش دارای میزان  مناسبی برخوردار است.
گیری توسط کیفیت مدل اندازه که این حاکی از روایی همگرای مناسب متغیرهای پژوهش است.

شود. ازآنجاکه مقدار این شاخص برای متغیرهای پژوهش محاسبه می 1اشتراک با روایی متقاطعشاخص 
بارهای پایایی  9 جدول مدل از کیفیت مناسبی برخوردار است. بنابرایندهد اعداد مثبت را نشان می

 .است شده ارائههای پژوهش گویه
 

 ارهای خروجیب -9جدول 
 هایفرصتاز  گیریبهره پذیرمتغیر مشاهده

 وکارکسب

سرمایه اجتماعی در سطح 
 بازار داخلی

 سرمایه اجتماعی در سطح

 المللیبین

Q1 52151   

Q2 52193   

Q3 52119   

Q4 52111   

Q5  52191  

Q6  52115  

Q7  52151  

Q8  52155  

Q9  52555  

Q11  52111  

Q12  52115  

Q13  52151  

Q14  52152  

Q15  52155  

Q17   52151 

Q18   52125 

                                                           
1.  CV Com 
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Q19   52111 

Q20   52191 

Q21   52159 

Q23   52155 

Q24   52121 

Q25   52153 

Q26   52152 

Q27   52113 

 پژوهش هاییافته منبع:

گردند. بقیه باشند از مدل حذف میمی /.1( دارای مقادیر کمتر از ,q12 ,q21 q9ازآنجاکه متغیرهای )
 ی ماندند.متغیرها در مدل نهایی باق

 

 هایافته

 برازش مدل

که معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون ( 2R) یکی از معیارهای برازش مدل معیار ضریب تعیین
 شاخص ( است.GOF) کلی مدل برازش معیاریکی دیگر از معیارهای برازش،  .است( زا )وابستهدرون

 برای معیاری عنوانبه و دهدمی قرار مدنظر را ساختاری و گیریاندازه مدل هردو ،برازش نیکویی

 عنوانبه ترتیب به را /.96و  /25/، 1 مقدار سه محققان ود.رمی کار به مدل کلی عملکرد سنجش

 /.512 مقدار مدل این GOF مقدار که ؛دنمودن معرفی GOF برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر

 دهنده برازش قوی مدل پژوهش است.که نشان است آمدهدستبه
 

 معیار برازش کلی مدل- 5جدول 
 شاخص نکویی برازش ضریب تعیین متغیرهای پژوهش

  * المللیبینسرمایه اجتماعی در سطح 

  /.563 سرمایه اجتماعی در سطح بازار داخلی

  /.521 وکارکسب هایفرصتاز  گیریبهره

 /.512 /.251 میانگین

 پژوهش هاییافته منبع:    گردد.زا محاسبه نمیبرای متغیرهای مکنون برون R2ضریب *

 
دهندگان حاکی از آن است که پاسخ آید نظراتبرمی 5شده در جدول های ارائهکه از دادهطور همان
 9 بینیپیش توانایی ،52521 تعیین ضریب با وکارکسب هایفرصت از گیریبهره بر تأثیرگذار عوامل
 متغیر این تغییرات عبارتی دارد به را وکارکسب هایفرصت از گیریبهره وابسته متغیر تغییرات درصد
 .است نشده پرداخته هاآن به پژوهش این در که هست نیز دیگری عوامل تأثیر تحت
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 بینیپیش توانایی ،52563 تعیین ضریب با داخلی بازار سطح در اجتماعی سرمایه بر تأثیرگذار عوامل
 سرمایه تغیرم عبارتی به. دارند را داخلی بازار سطح در اجتماعی سرمایه وابسته متغیر تغییرات درصد 56

 .است توصیف شده خوبیبه پژوهش این در نیز داخلی بازار سطح در اجتماعی
 

 هاآزمون فرضیه

پردازیم. برای تأیید های پژوهش میپس از بررسی معیارهای برازش مدل به بررسی و آزمون فرضیه
کنیم، نتایج آزمون معناداری( آن را بررسی می) تیهای پژوهش ضریب مسیر و مقدار یا رد فرضیه

 آمده است. 5ها در جدول فرضیه
 

 متغیرهای تحقیق Tمقادیر ضرایب مسیر و آماره - 5جدول 
 نتیجه Tآماره  ضریب مسیر هافرضیه

 تأیید 14.2 5251 اهگیری از فرصت: تأثیر سرمایه اجتماعی در بازار داخلی بر بهره1 فرضیه

 تأیید ..14 4.0. اهگیری از فرصتالمللی بر بهرهسرمایه اجتماعی بین : تأثیر2 فرضیه

 تأیید 402. 420. ازاراجتماعی در سطح بالمللی بر سرمایه تأثیر سرمایه اجتماعی بین :9 فرضیه

 پژوهش هاییافته منبع:

 

 
 (دهنده بارهای عاملیمدل گرافیکی تحقیق )نشان 1 شکل

 

بیشتر  36/1مقدار است که باید از  هاآنهای پژوهش مقدار تی یا معناداری معیار تأیید یا رد فرضیه
از  گیریبهره، فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر 5جدول  به نتایج با توجهباشد. 
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که این مقدار بیشتر از مقدار  515/2و مقدار معناداری  519/5با ضریب مسیر  وکارکسبهای فرصت
مللی لاینبسرمایه اجتماعی  گیرد. فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تأثیرقرار می رشیموردپذاست،  36/1

که این مقدار  551/2و مقدار معناداری  555/5با ضریب مسیر  وکارکسبهای فرصت گیری ازبر بهره
 هسرمای ریتأثفرضیه سوم پژوهش مبنی بر  گیرد.میقرار  رشیموردپذاست،  36/1 بیشتر از مقدار

 511/5و مقدار معناداری  115/5با ضریب مسیر  بازار سطح در اجتماعی سرمایه بر المللیبین اجتماعی
سرمایه اجتماعی در گیرد، بدین معنا که قرار می رشیموردپذاست،  36/1مقدار که این مقدار بیشتر از 

رمایه و س وکارکسبهای گیری از فرصتدر سطح بازار بر بهره یاجتماع هیسرمامللی و لاسطح بین
 معناداری دارد.تأثیر مثبت و مللی بر سرمایه اجتماعی در سطح بازار لااجتماعی در سطح بین

 
 CV Redمقادیر شاخص  -6جدول 

 CV Redشاخص   متغیرهای پژوهش

 * المللیبینسرمایه اجتماعی در سطح 

 51/5 سرمایه اجتماعی در سطح بازار داخلی

 521/5 وکارکسب هایفرصتاز  گیریبهره

 پژوهش هاییافته منبع:

گیری از و بهره گردد دو سرمایه اجتماعی در سطح بازار داخلیمشاهده می 6طور که در جدول همان
اند که بیانگر این مطلب است که این دو مثبتی به دست آورده Q2با مقادیر  وکارکسبهای فرصت

بینی همچنین توان و قدرت پیش .بینی دارندو توانایی پیش اندشدهبازسازیمتغیر در این پژوهش خوب 
 .استها نیز متوسط تا قوی آن

 

 گیرینتیجه
 یافتهتوسعهو  توسعهدرحال کوچک و متوسط در توسعه و رشد اقتصادی کشورهای هایشرکتنقش 
. دن استش المللیبینو  المللیبینرشد، ورود به بازارهای  هایجلوه. یکی از است ناپذیراجتنابامری 
 المللیبینهاست: سرمایه اجتماعی نوع سرمایه اجتماعی در سطح شرکت بررسی دو تحقیقاین هدف 

 هایشرکت برداریبهرهسرمایه اجتماعی بر  دو نوعهمچنین اثر این  .بازار خاصو سرمایه اجتماعی در 
ا این تحقیق بر این مبن یهاهیفرض .بررسی شده است یوکارکسب هایفرصتکوچک و متوسط از 

سبب  هاآن یهردونوع مجزای سرمایه اجتماعی در سطح شرکت وجود دارد که  استوار است که دو
ی نتایج این تحقیق به ایجاد درک .شودمی وکارکسب هایفرصتاز  برداریبهرهافزایش توان شرکت در 

به  مطالعات مرتبط در ،وکارکسب هایفرصتاز  گیریبهرهعمیق نسبت به اثر سرمایه اجتماعی بر 
 .کندمیکمک  المللیبین وکارکسب
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 هت ایجادها جبه بازار و شبکه و روابط بین شبکه تحقیق به مفهوم دانش نسبت این در خاص، طوربه 
 گیریبهره بر المللیبینسرمایه اجتماعی  که حاکی از آن استنتایج تحقیق  .گردیددانش توجه ویژه 

 فرآیند تئوری و انتظار نظریه نتایج مطابق نتیجه این دارد مثبتی اثر مستقیم وکارکسب هایفرصتاز 
. است مؤثر یلالملنیب شبکه ایجاد بر شرکت گذشته تجربه کندیم بیان ؛ کهاست شدن یالمللنیب

 روابط وندر تعامل طی در که تجربه از حاصل دانش که کندیم بیان شدن یالمللنیب فرآیند تئوری
 از اصلح است. نتایج مؤثر یالمللنیب یهافرصت از یریگبهره در شودیم حاصل یالمللنیب شبکه

 را اوتیمتف هاینقش شرکت المللیبین شبکه از حاصل قبلی تجارب که دهدیم نشان مدل سنجش
 اثر اندتویم شرکت المللیبین اجتماعی سرمایه و کندمی ایفا شرکت هایفرصت از گیریبهره در

 ؛ ودارد یاروککسب یهافرصت از گیریبهره بر مستقیم اثر ؛ ور بازار را تقویت کندد اجتماعی سرمایه
 تا ودش ادغام خاص بازار در گرفتهشکل اجتماعی سرمایه با باید شرکت المللنیب اجتماعی سرمایه
و  ایبکهشدر این تحقیق به نقش حیاتی روابط ببرد.  بهره یوکارکسب یهافرصت از بتواند شرکت
 کنندمی دیتائنتایج تحقیق این فرضیه را  شودمیاشاره  ایشبکهاز طریق تعامالت  شدهکسبدانش 

کند.  کمک المللیبینبه حضور مستمر شرکت در عرصه  تواندمی بازار خاصکه سرمایه اجتماعی در 
 هایعالیتفیک شرکت که در تعامل و طی  ایشبکهاین باشد که ارتباطات  تواندمیدلیل این نتیجه 
تا به دانش الزم برای شناسایی  دهدمیشرکت اجازه  به ردیگیم شکل بازار خاصروزانه در یک 

 هاییرکتشکه  دهدمینتایج تحقیق نشان  جدید دست پیدا کند. المللیبین وکاریکسب هایفرصت
به در  اروککسب هایفرصتاز  توانندمی یسختبه برندینمکه از سرمایه اجتماعی در بازار خاص بهره 

را کسب  هاصتفربرای شناسایی  موردنیازدانش  توانندمین هاشرکتبهره ببرند و این  المللیبین یازاها
مر در توان شرکت را در حضور مست درواقع المللیبین وکارکسب هایفرصتاز  گیریبهرهمتغیر  کنند.

ذشته گ قاتیتحق .دهدمیقرار  موردسنجشرا  المللیبینبازار کشور میزبان و حضور پایدار در عرصه 
کمک کند اما  هافرصتبه حضور اولیه و شناسایی  تواندمیکه دانش نسبت به یک بازار  کنندمی دیتائ

د به بازار از ورو ترمهم المللیبین یبازارهاحضور پایدار در  اندکردهگذشته بیان  قاتیتحقکه  طورهمان
 (.2515 ،1پراشانتام و همکاراناست )

است که برای حضور پایدار در عرصه  عاملی که سرمایه اجتماعی دکنمیتحقیق بیان  یهاافتهی
ر این بازارها هستند و شرایط حاکم ب ایپو اریبس المللیبینبسیار ضروری است زیرا بازارهای  المللیبین
با  وانندتمیکوچک و متوسط با سرمایه اجتماعی خیلی راحت  هایشرکت و رندییتغدر حال  سرعتبه

ایفا  هاچالشسرمایه اجتماعی در بازار خاص نقش حیاتی در مدیریت این  وشرایط تطبیق پیدا کنند 
 هاافتهیاین  کرد.یق با شرایط پویا دست پیدا الزم برای تطب به دانش شودمیزیرا سبب  کندمی
به  ولی در این تحقیق شدیم دیتأکبه اهمیت دانش قبلی از بازار  تاکنوناهمیت دارد که  جهتنیازا

                                                           
1. Prashantham, Dhanaraj & Kumar 
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رداخته نیز پ شودمیاهمیت دانش و آگاهی نسبت به شرایط جدید که از طریق سرمایه اجتماعی کسب 
 یالمللنیب وکارکسب یهافرصتاز  یریگبهرهبا توجه به اهمیت نقش سرمایه اجتماعی بر  .شودمی

در  یالمللنیبکوچک و متوسط ایرانی جهت حضور فعال در محیط  یهاشرکتکه  گرددیمپیشنهاد 
 گمارند. همت یالمللنیبالمللی شدن بر تقویت سرمایه اجتماعی در سطح هر سطحی از فرآیند بین

این  نتایج .شودمی دیتأکالمللی شدن دارند هایی که تجربه بینبر اهمیت یادگیری از شرکت نیهمچن
از کشور  در خارج و متوسطهای کوچک تواند بینش وسیعی نسبت به نحوه توسعه شرکتمی تحقیق

اعم رجی )های خابازارتقویت رابطه با اجزا  کند که به دنبال ایجاد وها توصیه میارائه نماید و به شرکت
ری از تجربه گی.( جهت کسب دانش و یادگیری از طریق بهره.رقبا و. شرکا، کننده،مصرف کننده،از تولید

 .حتی رقبا باشند
های پژوهش حاضر، می توان به متکی بودن نتایج حاصل به پرسشنامه اشاره کرد که ، از محدودیت

هنیت و مانند ذ ،عوامل غیرقابل کنترل توسط پژوهشگرانممکن است، نتایج به دلیل تأثیر برخی 
داوری افراد در پاسخگویی به سواالت پرسشنامه و یا دقیق نبودن آمار دریافتی، قابل تعمیم به پیش

همچنین با توجه به اندک بودن مقدار ضریب مسیر در فرضیه دوم . نباشد و جوامع  هاسایر سازمان
در پایان شایان ذکر است که حوزه پژوهش درباره  ی با احتیاط عمل کرد.در تعمیم نتایج بایست ،پژوهش

 این مفهومزای تاثیر بسبا توجه به سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بین المللی، بسیار گسترده است؛ 
جه ، سزاوار توبین المللی برای توسعه همه جانبه کشورها های کسب و کاردر بهره برداری از فرصت

کند است و ایجاب می یبین المللو کسب و کارهای  روابط حوزه نظری بیشتری از سوی پژوهشگران 
 هایی برای افزایشبررسی شود. شناخت محدودیت ها و ایجاد فرصت این مفهوم که از زوایای مختلف 

-ها و هزینهلی، کاهش تنشالملاری بیشتر در تصمیمات بینذتواند به اثرگسرمایه اجتماعی کشورها می

ارهای عملی کبیانجامد. بررسی راه  های بیشترهای ناشی از آن و در نهایت دستیابی به منابع و فرصت
 هایهای آتی در این زمینه باشد. برخی پرسشتواند خود موضوع پژوهشافزایش این سرمایه می

چه عواملی موجب تخریب  اند از:عبارتهای آتی به آنها توجه کرد، توان برای پژوهشبنیادی که می
توان ه میشود؟ چگونبین المللی در هر کشور میهای کارگیری پتانسیلدر بهو تنزل سرمایه اجتماعی 

ت های کسب و کار داخلی و خارجی تقویگیری از فرصتبرای بهرهرا اللملی منابع سرمایه اجتماعی بین
 کرد و توسعه بخشید؟
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 منابع

ها به بازارهای خارجی، سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه تأثیر(. بررسی 1935امیری، هادی؛ رضاپور، زهره )
 .111-115ص  (،1) 26، کاربردی شناسیجامعه

 زیساپیادهبر  مؤثرعوامل  بندیاولویتشناسایی و (. 1935؛ پریش، رقیه. )اهللحبیبامیری، یاسر؛ ساالرزهی، 

پژوهشنامه فازی،  MADMکوچک و متوسط با استفاده از  هایشرکتالکترونیک در  وکارکسب
 .55-15ص  (،6) 9، مدیریت تحول

های کوچک و (. بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه1935) سید مجتبی. زرگر، ؛اکبریعل امین بیدختی،
 .51-95ص  ،191شماره  ،و جامعه کار ها،چارچوب حمایت از این بنگاه و ارائهمتوسط 

 15 ،بهبود و تحول(مدیریت ) مطالعات ،المللیبینورود به بازارهای  هایمدل(. 1916) دهدشتی شاهرخ.
 .111-35ص (، 55)

های نوآوری بر عملکرد استراتژی ریتأثبررسی  (.1931فرشاد. ) قادری، علیرضا؛ خوراکیان، فریبرز؛ نیا،رحیم
 .22-1ص  (،9) 1 ،المللیبین یوکارهاکسبمدیریت  صادراتی، یوکارهاکسب

های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و (. بررسی موانع توسعه بنگاه1935؛ صفا، لیال. )اهللروحرضایی، 
-13ص (، 1) 2، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایرانکارآفرین کشاورزی در استان زنجان، 

61. 
کوچک و  وکارهایکسبشدن  یالمللنیب(. 1913) الدین، مهرانتاجالدین، مهدی؛ ج؛ تاابوالحسن فقیهی،

 .29-1 ص (،11) 5 ،علوم مدیریت ایران ،ی یک مدل علیمتوسط در صنعت غذایی: ارائه

 بر عملکردگرایش کارآفرینی  ریتأث (.1931) زهرا. یونس پور، هادی؛ کرمی، گرث؛ گریفیتز، اژدر؛ کرمی،
 .51-59ص  (،9) 1، المللیبین یوکارهاکسبمدیریت  ،متوسطهای کوچک و صادراتی شرکت

بر توسعه فناوری  مؤثر(. تحلیل عوامل 1935نیساری، محمد؛ کریمی، آصف؛ احمدپور داریانی، محمود. )
کوچک و متوسط  وکارهایکسب موردمطالعهکارآفرینانه ) وکارهایکسباطالعات و ارتباطات در 
 .25-1ص  (،2) 5، و خالقیت در علوم انسانی ابتکارکشاورزی استان زنجان(، 
(. ارائه مدل فرایند هوشمندی فناوری 1935؛ حمیدی، مهدی. )اهللحجتهاجری، مهدی؛ حاجی حسینی، 

 .1-22ص  (،21و  21) 1صنعت و دانشگاه، های کوچک و متوسط، در شرکت
در انسانی  یسرمایهاجتماعی و  یسرمایه(. نقش 1931) مصطفی. سید ،رضوی ؛جهانگیر فارسی، یداللهی

 .115-159 ص ،(13)، جغرافیای انسانی هایپژوهش جوانان در روستاهای بخش کربال، کارآفرینی
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