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  چکیده

توانند از این شوند که میي روابط نگریسته میها به عنوان قسمتی از شبکهتامروزه شرک

ي هاي پویا در رابطهتحقیق حاضر با هدف تحلیل نقش قابلیت. شبکه مزیت رقابتی کسب کنند

. استسازي این روابط انجام شده مزیت رقابتی سازمان و کمی روابط بیرون سازمانی با

 روابط،ابزار کمی سازي . استقیق آمیخته استفاده شدهبراي این منظور از روش تح

پرسشنامه . هاي مختلف روایی و پایایی آن بررسی گردید پرسشنامه بوده است که با روش

 352در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در تهران به صورت تصادفی توزیع گردید که 

یار بیشتر مسیر غیر مستقیم تبدیل تاثیر بسنتایج نشان از . مورد از آن کامل برگدانده شد

هاي قابلیت. سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان به مزیت رقابتی نسبت مسیر مستقیم آن دارد

هاي دولت، عدم کارایی حمایت. کندپویا نقش میانجی معنادار و مکمل را در این رابطه ایفا می

گذار بر مدل تحقیق حیطی تاثیرله متغیرهاي تعدیلگر ماجباري و عدم اطمینان از تقاضا از جم

  .اندبوده
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  مقدمه

هر شرکتی وابسته به  و) 2017 کاشیاپ و همکاران،( کسب کار یک جزیره نیست

اس ها بر اسبنابراین شرکت؛ گرددهاي دیگر کنترل میمنابعی است که توسط شرکت

و باید مزیت رقابتی خود ) 2017فنگ و همکاران، ( اندروابط بین شرکتی به هم وابسته

اي به عنوان یک شکل از دیدگاه منبع محور، دیدگاه رابطه. را در این شرایط کسب کنند

هاي غیرقابل مدعی است که مزیت رقابتی نه فقط از منابع سطح شرکت، بلکه از قابلیت

عالوه بر . )2017همکاران،  یی و( گیرداي شکل میو شبکه تقلید در روابط زوجی

ها را به نوعی فقط قسمتی از منابع براي ایجاد مزیت دیدگاه منبع محور که شبکه

توسط محققان ارائه شده که به نقش  1998دانستند، دیدگاه دیگري نیز در رقابتی می

رخی محققین اشاره ب. )1996دوز، ( ها در مزیت رقابتی اشاره داردروابط و شبکه

رقراري ارتباط بلند مدت هاي ارتباطی که ناشی از توانایی تعامل و بکه قابلیت کنندمی

ها است، دسترسی سازمان به دانش را تسهیل و تسریع  گرا با سایر سازمانو اعتماد

هاي اي رقابتی از شایستگیمان مجموعهنموده و ضمن تأثیر بر رشد و نوآوري ساز

آنها معتقدند که توانایی یکپارچه . آوردا براي اعضاي شبکه فراهم میمحوري ر

سازي دانش موجود در درون مرزهاي سازمانی و بیرون مرزهاي آن یک قابلیت 

اگر چه . )2010همکاران،  لیو و( سازمانی متمایز براي رسیدن به مزیت رقابتی است

روابط موضوع جدیدي در  به کارگیري استراتژي هاي همکاري و ائتالف و برقراري

ماهیت این نوع  ،عرصه رقابت نیست، اما آنچه ضرورت جدید آن را ایجاد کرده است

هاي بین سازمانی در گذشته بیشتر این مشارکت. باشدها میروابط و همکاري

تاکتیکی بوده اند، در حالیکه تغییرات پیش آمده جهت آن را از تاکتیکی بودن به 

ها و یر داده است و آن را تبدیل به یکی از مهمترین ضرورتاستراتژیک بودن تغی

حال براي تبدیل  .)2016پینهو و پرانگ، ( ابزارهاي کسب مزیت رقابتی نموده است

رسد، چرا که اي به مزیت رقابتی نیاز به متغیر میانجی الزم به نظر میرویکرد رابطه

نابع سازمانی در مسیر ترین و ضمنی ترین مروابط سازمانی به عنوان ناملموس

ترین منابع همچون میزان عمکرد و نوآوري نیاز به متغیري میانجی تبدیل به ملموس

در مدل مفهومی خود براي تبدیل رویکرد ) 2004( يهارودارد، در این راستا گریفن و 

ي هاي استراتژیک و سرمایه اجتماعی فردي و سازمانی به عملکرد و توسعهشبکه

که البته این  )1991گرانت، ( داندهاي پویا را اجتناب ناپذیر میقابلیت ها، گذر ازآن
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ترین  شاید بتوان مهمبا این نگاه . گیردمبحث به صورت کمی مورد بررسی قرار نمی

و انتخاب موجود در کمی سازي تاثیر روابط بر مزیت رقابتی را توجه  مسئله حاضر

ها و روابط به ناملموسی چون شبکهبراي تبدیل مفهوم  مناسب، به عامل میانجی

براي همین مهمترین سواالت . چون مزیت رقابتی و عملکرد دانستشاخص ملموسی 

که در این تحقیق سرمایه -روابط سازمانی «گردد که این تحقیق اینگونه بیان می

» گردد؟چگونه به مزیت رقابتی منجر می -اجتماعی بیرون سازمانی نماینده آن است

ي سرمایه اجتماعی بیرونی و مزیت  هاي پویا در رابطهمقدار نقش قابلیت نوع و«و 

  .»؟رقابتی چگونه و چه مقدار است

  

  مبانی نظري، توسعه فرضیات و مدل مفهومی تحقیق

  مزیت رقابتی

توان شامل، رویکرد هاي موجود در موردنحوه کسب مزیت رقابتی را می دیدگاه

هاي که هر یک ضعف اي دانستهاي پویا و رابطهسازمان صنعتی، منبع محور، قابلیت

طبق دیدگاه سازمان صنعتی که به رویکرد محیطی . مخصوص به خود را داراست

پایداري مزیت رقابتی با توجه به وضعیت نیروهاي پنج گانه صنعت  معروف است،

مهمترین فرضیه این دیدگاه وجود رابطه با تاکید بر موقعیت رقابتی . تعیین می شود

در حالیکه در سال هاي اخیر مشارکت و همکاري بر اساس روابط بلند مدت . است

مبتنی بر اعتماد رواج یافته و رو به گسترش است که نتیجه آن به جاي تقابل این 

عالوه بر این یکی از مهمترین . )1992ایتامی و نیوماگامی، ( نیروها، تعامل آنها است

ها و بر منابع، قابلیتنی بر منابع است که در آن هاي مزیت رقابتی، رویکرد مبتتئوري

با توجه به ماهیت رویکرد . )2002دیویس، ( گرددازمانی تاکید میسهاي  شایستگی

 کیا، امیدي( مبتنی بر منابع و ضعف این رویکرد در توصیف و تطبیق با محیط متالطم

ین حل اجهت ) 1997(چارچوب قابلیت هاي پویا توسط تیس و همکارانش  )2012

ها در یک  هاي پویا به دنبال این است که شرکت رویکرد قابلیت. ضعف ارائه گشت

هاي پویا عالوه بر این، قابلیت. کنندمحیط پرتالطم خود را چگونه با محیط سازگار می

هاي خاص نیست، بلکه در این رویکرد برعکس رویکرد منبع محور به دنبال شایستگی

 کیا،امیدي( گیردد و روند بلندمدت و طی زمان شکل میها حاصل یک فراینشایستگی

هاي تجربی براي این نوع بر این رویکرد عدم وجود داده واردانتقاد یکی از . )2012
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در . )2012 چن و اوانس،( سازدها را مشکل میسازي آنهاست که کمیقابلیت

ناي طراحی و شود، هدف محیطی یا بازار شرکت بر مباشاره می ايرویکرد رابطه

برقراري روابط بلندمدت با مشتریان، عرضه کنندگان و سایر بازیگران و اشخاص 

براي یک شرکت موضوع مهم فقط . گیردمؤثر در زنجیره ارزش سازمان شکل می

اي از مبادله اطالعات مرتبط با خرید و فروش نیست بلکه تعامل شامل الگوهاي پیچیده

اندرسون و ( باشد هاي سازمان در زمینه مختلف می ها و استراتژي تنیازها، قابلی

از روابط انجام شده و براي این تحقیق با توجه به کسب مزیت رقابتی . )1991ناریس،

انعطاف پذیري استراتژیک، عملکرد و  هايشاخص ازمزیت رقابتی کمی سازي 

ژه از عالوه بر این استفاده وی. است استفاده شده )2007اتوهنه و مري، ( نوآوري

ده مدنظر بودر این تحقیق ها هاي کسب مزیت رقابتی و کمی سازي آنمجموع تئوري

توان در توجه به سرمایه اجتماعی برون سازمانی به عنوان ها را میاین تئوري. است

که -هاي پویا ي رویکرد ارتباطی و منابع براي کسب مزیت رقابتی، قابلیتدر برگیرنده

ي به عنوان نماینده - باشدها میتی و قابلیت ایجاد قابلیتخود شامل هوشمندي رقاب

هاي پویا دانست و در رویکردهاي هوشمندي، شایستگی محوري و در مجموع قابلیت

انتها توجه به محیط بازار و نهادي که گویاي تئوري سازمان صنعتی براي بدست 

  .باشندآوردن مزیت رقابتی می

  

  هاي پویا قابلیت

توانند تعیین کنند که سازمان ست که منابع به صورت قابل مالحظه نمیگرانت معتقد ا

این مهم بر  ،باید انجام دهد) خوب انجام دادن(و چگونه ) کارهاي خوب(چه چیزي را 

توان به قابلیت هاي پویا را می .)1985 گرانووتر،( عهده رهبري استراتژیک می باشد

احساس، درك و جهت دهی ) فال :هاي سازمانی تقسیم کرد که شامل ظرفیت

تثبیت رقابت پذیري ) ها؛ ج تصرف و بهره برداري از فرصت) ها و تهدیدها؛ ب فرصت

 باشداز طریق توسعه، ترکیب، حفاظت و در صورت لزوم شکل دهی مجدد می

ها و نظرات بیانگر آن است که قابلیت پویا نقش  مجموع این دیدگاه .)2006سوئینی، (

 کند هاي عملیاتی ایفا می دهی قابلیت عه، اصالح، ترکیب و شکلمیانجی را جهت توس

است که از سرمایه هاي پویایی مدنظر بودهدر تحقیق حاضر قابلیت .)2012کیا،  امیدي(

و حالت  اجتماعی برون سازمانی شرکت نشات و بر مزیت رقابتی شرکت تاثیر دارند
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موارد شامل، یادگیري سازمانی، با این شرط این . باشندمیانجی در تحقیق را داشته

گرایش کارآفرینی سازمانی، شهرت اعتبار برند، هوشمندي رقابتی و قابلیت ایجاد 

بررسی ادبیات موضوع استخراج ها و مجموع مصاحبهاست که از ها بودهقابلیت

  .گردیده است

  

  سرمایه اجتماعی برون سازمانی

هایی چون سرمایه بنديتقسیم توانمی سازمان،در اي بحث رویکرد رابطهبراي 

 ها و روابط کسب و کار، روابط رسمی و غیررسمی،اجتماعی درونی و بیرونی، شبکه

روابط کسب . )2014 طهماسبی، شاه( ردروابط مدیر محور و سازمان محور اشاره ک

روابط قوي و «دو شرکت تعریف کرد که بین توان به عنوان فرایندي را می 1و کار

تماعی، اقتصادي، خدماتی و تکنیکی را در طول زمان، با هدف کاهش ي اجگسترده

گردد، شکل ه منفعت دو طرفه میهزینه و یا افزایش ارزش که منجر به دستیابی ب

اي از دو یا تعداد بیشتر روابط هاي کسب کار مجموعهشبکه. )2007 اکویا،( »دهند می

هایی  اي بین شرکته مبادلهباشند، جایی که هر رابطکسب و کار به هم متصل می

دیر و ( افتدشوند، اتفاق میکسب و کار که به عنوان نقش آفرینان جمعی شناخته می

در رویکرد دیگري، این مبحث به صورت سرمایه اجتماعی بیرونی و ). 1998 سینگ،

مثال در تحقیقی سرمایه اجتماعی هیات مدیره شامل دو ؛ استدرونی تقسیم بندي شده

ها با روابط بیرونی سرمایه اجتماعی بیرونی، این اتصال. 1گردد؛ وابط مینوع از ر

ها با افراد درون سازمان، به سرمایه اجتماعی درونی، این اتصال. 2متنوع و 

تحقیقات قبلی بر وجود انواع  .)2011 کمپر و همکاران،( خصوص با مدیران دیگر

روابط  -در دو دسته رسمی تفاوت را میتوان  این. مختلف روابط اذعان دارند

که بین افراد ایجاد - و غیر رسمی  -گرددها ایجاد میقراردادي که بین سازمان

با توجه به تعاریف و  )2011 شنگ و همکاران،( تقسیم بندي کرد -گردد می

نگاه در این تحقیق ترکیبی از هاي سازمانی، رویکردهاي موجود در مبحث رابطه

بندي مدیر محور و سازمان محور و تحلیل سه بعدي تقسیم، سرمایه اجتماعی بیرونی

 استفادهي مورد نظر در این تحقیق به عنوان مولفهاي و شناختی ساختاري، رابطه

  .شده است

                                                           
1- Business relationships 
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  توسعه فرضیات

هاي خارجی شرکت با توجه به تعامل که شبکه اشاره داردتئوري سرمایه اجتماعی 

ردن منابع و فایق آمدن بر نقاط ضعف هاي مختلف در به دست آوها با بخششرکت

سرمایه اجتماعی . گذاردها تاثیر میي بر عملکرد شرکتداخلی به طور قابل توجه

ادغام شده در روابطی که یک شرکت با دیگر فعاالن کسب وکار دارد، یک عامل حیاتی 

از این رو منابعی که از  .)1997فورد، ( باشدوکار سازمانی میي کسبدر چرخه

گیرند و مرزهاي شرکت را گسترش می دهند به  ارتباط در دسترس قرار می ریقط

اهمیت  .)1996دوز، ( عنوان عنصر مهمی در ایجاد مزیت رقابتی شناخته خواهند شد

ها، عمدتاً برداري از منابع فرامرزي و بین مرزي سازمان ها در ارتباط با بهرهشبکه

هاي بازیگران مختلف و در نتیجه توانمندي ها ومربوط به توانایی یکی نمودن کوشش

براي اعضاي شبکه و ... کشف و به کارگیري منابع جدید دانش، خالقیت، نوآوري و

با توجه به مباحث ذکر  .)1985گرانووتر، ( نتیجتاً در دستیابی به مزیت رقابتی است

بتی اجتماعی بیرونی سازمان بر مزیت رقا سرمایه: 1 یهفرض«: توان گفتشده می

، تاثیر گرایش به تعامل در سازمان را بر 2012ن و همکاران چ. »تاثیر معناداري دارد

چاي ( دانندبرداري و اکتشاف را مثبت و معنادار میهاي کلی چون قابلیت بهرهقابلیت

هاي شرکت بر عملکرد نیز بر تاثیر قابلیت) 2017(فنگ و همکاران  ،)2011و همکاران، 

در مدل مفهومی خود براي  همچنین محققان دیگري. )1981ون، امرس( تاکید دارند

هاي استراتژیک و سرمایه اجتماعی فردي و سازمانی به عملکرد تبدیل رویکرد شبکه

 .)1991گرانت، ( داندهاي پویا را اجتناب ناپذیر میها، گذر از قابلیتي آنو توسعه

ها و روابط با گري شبکهیانجیهاي پویا را در منیز قابلیت )2016(پرانگ پینهو و 

گري هاي زنجیره تامین در میانجیتوجه به قابلیت. )2003پنگ، ( دهندعملکرد قرار می

ها از دیگران تحقیقات و مزیت رقابتی آن تامین هاي بین اجزاي زنجیرههمکاريبین 

ضیه سه فرتوان  میتوجه به این منابع با  .)2008لی و همکاران،(است در این زمینه 

اي هاي پوی اجتماعی بیرونی سازمان بر قابلیت سرمایه: 2فرضیه « :زیر را مظرح کرد

هاي پویا بر مزیت رقابتی سازمان  قابلیت: 3فرضیه « ،»سازمانی تاثیر معنادار دارد

یه به اینگونه ضهاي پویا نیز فرگري قابلیتبراي ماهیت میانجی .»تاثیر معناداري دارد

هاي اجتماعی بیرونی و مزیت ي سرمایههاي پویا در رابطهلیتقاب: 4فرضیه « :است

کند که بینی می تئوري نهادي پیش .»رقابتی، نقش میانجی گري معناداري را دارند

ي انتقال در هاي اولیه گامحالت کلیدي از حاکمیت در طول روابط اجتماعی به عنوان 



 105 ساختمان صنعت مطالعه مورد محور، رابطه رقابتی مزیت کسب استراتژي در پویا هاي	قابلیت

در حالت . کنندند، عمل میباشاقتصادهاي نوظهور که نهادهاي حامی بازار کم می

گرا گردیده و نهادهاي حامی بازار ین اقتصادها بیشتر بازاربرعکس وقتی شرایط ا

 بهتر توسعه پیدا کنند، روابط اجتماعی کمتر نقش هماهنگ کننده را خواهند داشت

ل ر این تئوري به معنی تعدیلگر تبدیهماهنگ کننده د. )2017 نیروتی و راگسئو،(

ارتباط بین ي در جه به تغییرات نهادتو. باشد رقابتی میازمانی به مزیت هاي سقابلیت

مزیت رقابتی از نکاتی که در تحقیقات جدید دیگر نیز به آن توجه هاي پویا و قابلیت

بر اساس رویکرد تئوري  .)2017یی وهمکاران،  ؛2001استم و همکاران، ( استشده 

هاي حمایت از مولفه ،ویکرد محیط نهادي، در این تحقیق براي در نظر گرفتن رنهادي

ت هاي نهادي قانونی و مقرراچارچوب دولت و عدم کارایی اجباري که نمایانگر

جبار شرکت در انجام قوانین و عدم کارایی اجباري به ا. استفاده شده است ،باشند می

 گرددها مرتبط میدار و رفتار غیراخالقی و نامناسب شرکت شکلرات ممقر

تعدیلگري تحقیق اینگونه  هايبراین اساس فرضیه ،)1989 سون و اسنیهوتا،هاکان(

هاي پویا بر ي قابلیتحمایت دولت بر میزان رابطه: 5فرضیه «که شود نوشته می

عدم کارایی اجباري بر میزان : 6فرضیه  ؛ ومزیت رقابتی شرکت تاثیر معناداري دارد

به علت اینکه . »رکت تاثیر معناداري داردهاي پویا بر مزیت رقابتی ش ي قابلیت رابطه

هاي اجتماعی بین فردي و غیر رسمی ها توسط مکانیزمروابط اجتماعی و قابلیت

توانند ها میآن ،)2009 فرانسیسکو و همکاران،( کندتغییرات را هماهنگ می

ونگ و همکاران، ( هاي نهادي را برطرف سازندهاي زیرساختها و ضعف محدودیت

، تیس و 1989 هاکانسون و اسنیهوتا،( هاي عدم اطمینانمخصوصا در زمان) 2013

هاي تکنولوژیکی و ي تالطمعدم اطمینان در این تحقیق در دو دوسته .)1997همکاران، 

هاي تکنولوژیکی به سرعت تغییرات و تالطم. استعدم اطمینان در تقاضا مدنظر بوده

. )1992ایتامی و نیوماگامی، ( گرددیبینی تکنولوژي در صنعت خاص برمعدم پیش

بینی پذیري ترجیحات و انتظارات عدم اطمینان در تقاضا نیز به عدم ثبات و عدم پیش

عدم اطمینان و تغییرات تکنولوژیکی  ).1992ایتامی و نیوماگامی، ( گرددمشتري برمی

باحث از موضوعات محیطی است که در تحقیقات جدید دیگر نیز به عنوان تعدیلگر م

 ي،هاروگریفن و (است هاي پویا و مزیت رقابتی مورد توجه واقع شده ط قابلیتارتبا

فرضیات تعدیلگري براي  .)2010 مارتینز و پالومینو، و 2017لیاو و همکاران،  ؛2004

هاي تکنولوژیکی  تالطم. 7فرضیه « .شودنوشته میگونه  اینهاي بعد محیط بازار مولفه

و  هاي پویا بر مزیت رقابتی شرکت تاثیر معناداري دارد بلیتي قا بر میزان رابطه
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هاي پویا بر مزیت رقابتی  ي قابلیت عدم اطمینان در تقاضا بر میزان رابطه. 8فرضیه 

هاي ي روابط و شبکهبر اساس تحقیقاتی که در زمینه. »شرکت تاثیر معناداري دارد

و ماهیت مشتري  و عمر شرکتاست، مواردي چون اندازه بیرونی مدیران انجام شده

(B2B vs. B2C)] ) ،و نوع مالکیت،  )2014 طهماسبی،؛شاه1993جورسکی و کوهلی

لی ( میزان رقابت، )2013لی و همکاران،  ؛2014 طهماسبی،شاه( کار شاخه کسب و

براي نوشتن فرضیات . به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است ،)2013 وهمکاران،

  .نشان داده شده است) 1(ها در جدول بندي آنستهگر دمتغیر کنترل
  

  بندي هر یک متغیرهاي کنترل به همراه تقسیم -1جدول 

  بندي تقسیم  و نماد متغیر کنترل

  )150بیش از (بزرگ ، )150 تا 50بین (متوسط ، )50کمتر از (کوچک   FSIZE اندازه شرکت

  )20بیش از (بلند ، )20 تا 5بین (متوسط ، )5کمتر از (کوتاه   FAGE عمر شرکت

  خصوصی و فامیلی، خصوصی و غیر فامیلی  OWNER  نوع مالکیت

  تولیدي، خدماتی، تولیدي و خدماتی  BUS  شاخه کسب و کار

  کسب و کار با کسب و کار، کسب وکار با مشتري  FOCUS  ماهیت مشتري

  اي، خیلی کم تا خیلی زیادگزینه 7طیف   COMI  میزان رقابت

  هاي تحقیق فتهیا: منبع

  

اي بودن متغیرهاي کنترل در هنگام ارائه در مدل، به نکته مهم اینکه با توجه به طبقه

  .شودگردد و فرضیات با رویکرد کلی نوشته میصورت متغیر مجازي تعریف می

اندازه شرکت، عمر شرکت، ماهیت مشتري، نوع مالکیت، شاخه کسب : 14 تا 9فرضیه 

 .بر مزیت رقابتی تاثیر معناداري دارد و کار و میزان رقابت

  

  مدل مفهومی تحقیق

  

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق  -1 شکل

سرمایه 

عی اجتما

 مزیت رقابتی پویا هاي قابلیت

  :محیط نهادي

  حمایت دولت

 عدم کارایی اجباري

 متغیرهاي کنترل

  :محیط بازار

  تالطم تکنولوژیک

 عدم اطمینان از تقاضا

H2 

H1 

H3 
H5,

H4 

H7,

H9-14 
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  روش شناسی تحقیق

بوده  - شناسیایجادگونه مدل – اکتشافی این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد طرح

در مرحله کمی . استکمی شکل گرفته - کیفی - و فرایند تحقیق در سه بخش کمی

مرحله کیفی . راي استخراج مدل اولیه استفاده شدابتدایی، از بررسی گسترده ادبیات ب

گیري در این بخش با راهبرد هاي عمیق انجام شده و نمونه با ابزار مصاحبه

تعداد نمونه بر اساس روش . استگیري نظري بودهگیري هدفمند و روش نمونه نمونه

خبره عملی در صنعت را شامل  6خبره علمی و  8که  اشباع تئوریک تعین شد

گردید و از روش تحلیل محتوا، ابعاد مورد نیاز براي اضافه شدن به مدل مفهومی  می

این ابعاد شامل کارآفرینی سازمانیو هوشمندي رقابتی در ( یدگرداولیه استخراج 

با ). و نقش دولت و تکنولوژي در تعدیلگرها هاي پویاهاي قابلیتي مولفهمجموعه

براي ابعاد  منبع علمی مناسب و مرتبطن بررسی مجدد ادبیات تحقیق و پیدا کرد

کمی سازي مدل با . ها، مدل مفهومی نهایی ترسیم شداضافه شده از طریق مصاحبه

هاي صنعت ساختمان جامعه آماري پژوهش شرکت. تهیه پرسشنامه شکل گرفت

کشور بودند که با توجه به سطح تحلیل سازمانی پژوهش، افراد پاسخگو فقط یک نفر 

و ) مدیر عامل، بازرگانی و فروش(مرتبط ت و از بین مدیران ارشد از هر شرک

براي تعداد نمونه، بر اساس نگاه . اندها بودهاعضاي اصلی هیات مدیره این شرکت

آذر و (متغیر در این تحقیق  20د مجموعا ، با وجو1999چین و نیوستد 

استفاده  محورس ، براي این تحقیق که از معادالت ساختاري واریان)2011همکاران،

. نمونه کافیست که بیش از این تعداد پرسشنامه توزیع گردید 200کند، تقریبا می

شرکت در روزهاي  500گیري تصادفی بین پرسشنامه تهیه شده با روش نمونه

پرسشنامه  352مختلف در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان توزیع و از 

مدل تحقیق شامل ابعاد . کمی استفاده گردید مناسب برگشت داده شده براي تحلیل

در مورد . اشاره شده است 2است که در جدول انعکاسی و سازنده توامان بوده

پرسشنامه همانطور که ذکر شد ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که در جدول 

  .به جزئیات و روایی و پایایی آن اشاره شده است) 2(
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  ابع سواالت هریک، ارقام پایایی محتوا وابزار پژوهشابعاد مدل و من - 2جدول

  منبع  ابعاد و نماد
تعداد 

  آیتم
AVE آلفا کرونباخ پایایی ترکیبی  

سرمایه اجتماعی 

  ESCبیرونی 

؛لی و 1993جورسکی و کوهلی، ( 

 )2013همکاران، 
32  51/0  87/0  88/0  

  DCهاي پویاقابیلت
؛پورتر و 2017؛لیو،2007لی و زانگ،( 

  )1986فلر،
30  53/0  93/0  94/0  

به علت حالت سازنده، تایید روایی و پایایی   6  )2007اتوهنه و مري، (  CAمزیت رقابتی 

  GSحمایت دولت   باشدنیاز نمی

  )1977آرمسترانگ و اورتون،(

3  

عدم کارایی اجباري 

EI  
3  73/0  83/  69/  

  TTتالطم تکنولوژیکی 
؛ روچ و 1977آرمسترانگ و اورتون،(

  )2001ی،سانت

4  55/0  83/0  73/0  

عدم اطمیناندر تقاضا 

DU  
3  52/0  75/0  71/0  

 

دیده می ) 2(جدول همانطور که در . گزینه اي استفاده شد 7در پرسشنامه از طیف 

، از سه روش 1شود براي حصول اطمینان از پایایی ابزار در سطح ابعاد انعکاسی

و آلفاي ) 7/0حداقل (ی ترکیبی ، پایای)5/0حداقل (میانگین واریانس استخراجی 

که در اغلب موارد مرزهاي مورد نظر در هر  استفاده گردید) 7/0حداقل (کرونباخ 

هاي انعکاسی، در روایی براي ارزیابی روایی در شاخص. روش در ارقام وجود دارد

تحلیل عاملی تاییدي و معناداري آنها  - outer loading-همگرا به مقدار بارهاي عاملی

بخش ، یک سوال از )4/0کمتر از (وع شد که با توجه به ضعف در بارهاي عاملی رج

از روش بار عرضی بررسی و  2همچنین روایی افتراقی. حذف گردید هاي پویاقابلیت

عالوه بر این، روایی محتوایی صوري نیز با استفاده از .براي معرف ها تایید گردید

هاي الزم به ذکر است که براي شاخص .نظریات خبرگان امر مورد نظر قرار گرفت

اثبات روایی و پایایی نیاز  -در اینجا مزیت رقابتی و حمایت هاي دولت -  3سازنده

عالوه بر این بعد از توزیع پرسشنامه، براي بررسی ). 2011آذر و همکاران،(باشدنمی

ن معناداري آزمو. ستفاده شدا5نیز از روش آرمسترانگ و اورتون 4اریب عدم پاسخ

بعد اصلی تحقیق نشان از عدم معنادار بودن تفاوت بین  7تی استیودنت براي همه 

در مورد اریب روش . ها دارددر آن%) 75(دوم و قسمت %) 25(نمونه قسمت اول 

                                                           
1- Reflective 
2- Discriminant validity 
3- Formative 
4- Nonresponse bias 
5- Armstrong and Overton 
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بیشترین مقداري که یک . استفاده گردید 2نیز از روش یک فاکتور هارمنس1مشترك

ست از واریانس کل نشان دهد، مقدار متغیر اصلی تحقیق توان هفتفاکتور حاصل از 

ها براي تجزیه و تحلیل داده.باشددرصد کمتر می50باشد که از مقدار درصد می 32

و نرم  -تحلیل مسیر –هاي آمار توصیفی، استنباطی و معادالت ساختاري از روش

نکته مهم دیگر در مورد  .استفاده شد 4و اس پی اس اس 3افزارهاي اسمارت پی ال اس

هاي انعکاسی و گیري تحقیق این است که با توجه به وجود همزمان سازهل اندازهمد

  .براي تحلیل استفاده شد 5ايسازي دو مرحلهسازنده در مدل، از روش مدل

  

  هاي تحقیق یافته

  هاي توصیفی یافته

 40تا  20ن درصد بی 81اند، ها را تکمیل کردهکنندگانی که پرسشنامهاز مجموع شرکت

درصد  70اند، ت لیسانس به باال داشتهدرصد تحصیال 78اند، سن داشتهسال 

نظر مشخصات  از .انددرصد مرد بوده70اند و یا مدیر بازرگانی بوده مدیرعامل و

درصد عمري 63گشتند، کوچک و متوسط محسوب میها رصد شرکت د 88شرکتی، 

ندگان فقط محصول تولید درصد از تولید کن75، )سال 15 تا 5بین (اند متوسط داشته

  .کردندمی

  

  سازي هاي مدل یافته

  .نمایش داده شده است 3این یافته ها در جدول 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1- Common method bias 
2- Harman's one- factor 
3- Smart PLS 
4- SPSS 
5- Second Order Modeling 
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  خروجی ضریب مسیر و معناداري روابط تحقیق-3جدول 

  ضریب مسیر  مسیر  نوع متغیر

  مستقل

)1 یهفرض(  ESC CA 
***075/0  

)2 یهفرض(  ESCDC ****63/0  

)3 یهفرض(  DCCA 
****64/0  

)4 یهفرض(   میانجی ESCDC  CA ****404/0  

فرضیات (کنترل 

، با توجه 9-14

به تقسیم بندي 

  )1جدول

F.B2BCA 
*037/0-  

FSIZE.LA CA 001/0-  

FSIZE.SM CA 004/0-  

COMI CA 
****047/0-  

FAGE-5 CA 038/0  

FAGE+20 CA 016/0-  

BUS.PRO CA 022/0  

BUS.SER CA 007/0  

OWNER.P.F CA 004/0-  

  تعدیل گر

)5 یهفرض( DC.GS CA 
****073/0-  

)6 یهفرض( DC.EI CA 
**136/0-  

)7 یهفرض( DC.TT CA 015/0-  

)8فرضیه( DC.DU CA 
*141/0  

  مورد تایید است %90در سطح اطمینان *مورد تایید است %95در سطح اطمینان **

  مورد تایید است %999در سطح اطمینان ****ست مورد تایید ا %99در سطح اطمینان ***

 

  تحلیل فرضیه میانجی

در این تحقیق براساس معناداري تاثیر متغیر میانجی با توجه به سه گام استفاده شده 

سرمایه اجتماعی برون  –توان گفت، متغیر مستقل می 2012توسط نورت و همکاران، 

به صورت مستقیم و بدون حضور  - هاي پویاقابلیت –بر متغیر میانجی  -سازمانی

ي دوم، در مرحله. یر داردتاث 4/27و معناداري  63/0متغیر وابسته با ضریب،

نیز بدون حضور سرمایه اجتماعی برون سازمانی با  هاي پویا برمزیت رقابتی قابلیت

 شود بر اساس آزمونتاثیر دارد و در انتها دیده می 6/24معناداري  67/0ضریب 

مسیر غیر مستقیم نیز معنادار  میزان ضریب) 88/13مقدار (شد  مشخص 1سوبل

  .شوددیده می 4همه این نکات و ضرایب در جدول  .باشد می

  

  

  

  

                                                           
1- Soble 



 111 ساختمان صنعت مطالعه مورد محور، رابطه رقابتی مزیت کسب استراتژي در پویا هاي	قابلیت

  تاثیر مستقیم و کلی متغیرهاي درگیر در فضاي متغیر میانجی تحقیق -4جدول 

  معناداري  ضریب مسیر  مسیر  ردیف

1 
ESC DC 

  CA  63/  ****4/27بدون حضور 

2 
ESCCA 

  DCبدون حضور 
4/  ****13  

3 
DCCA 

  ESCبدون حضور 
67/  ****6/24  

4 
ESCDC 

  CAبا حضور 
63/  ****4/27  

5 
DCCA 

  ESC  63/  ****5/25با حضور 

6 
ESCCA 

  DC  066/  ****45/3با کنترل 

7 
ESCDC  CA 

  اثر غیر مستقیم
404/  soble test= 13.88 

  مورد تایید است %999در سطح اطمینان ****تمورد تایید اس %99در سطح اطمینان ***

  هاي تحقیقیافته: منبع

  

، سرمایه اجتماعی بیرونی بر مزیت 4/0نتایج نشان از تاثیر غیر مستقیم با ضریب 

نکته نهایی . باشدرقابتی دارد که این مقدار با توجه به مقدار آزمون سوبل، معنادار می

ر اساس رویکردهاي مختلف اضر اینکه، بح در مورد نوع متغیر میانجی در تحقیق

این دسته بندي شامل مدل . گرددانواع متفاوتی از متغیرهاي میانجی معرفی می

، موازیبا توجه به معناداري 4اي، زنجیره3، کامل2جزئی ،1میانجی اثر غیر مستقیم

ضریب ( یرقابتي مستقیم سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر مزیت همزمان رابطه

توان گفت مدل میانجی با حضور متغیر میانجی، می) 63/2و معناداري  075/0 مسیر

با توجه به مثبت بودن ضریب مسیر  .گرددتحقیق حاضر از نوع جزئی محسوب می

  .گرددمحسوب می 5موجود در سه مسیر ارتباطی، از نوع مکمل

  شدت متغیرهاي تعدیل گرفرضیات تعدیلگري و بررسی 

ي متغیرهاي اي هستند که بر میزان و حتی جهت رابطهگونه گر بهفرضیات تعدیل

دهد که نتایج نشان می. توانند تاثیر بگذارندمی -درونزا و برون زا - مستقل و وابسته

اي که مرتبط با تالطم تکنولوژیک از بین فرضیات چهارگانه تعدیلگري، فقط فرضیه

                                                           
1- Indirect Effect  
2- Partial Mediation 
3  - Full Mediation  
4- Chain Model  
5- Complementary mediation 
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و ) -079/0(دولت ی حمایت هاي البته دو بعد محیط نهادي، یعن. باشد رد شده استمی

هاي پویا و مزیت رقابتی ي قابلیتمنفی بر رابطه یرتاث) - 089/0( ياجبارعدم کارایی 

در صنعت ساختمان بر ) 087/0(تقاضا نکته جالب تاثیر مثبت عدم اطمینان از . دارند

رهاي براي تحلیل بهتر نتایج متغی. باشدپویا و مزیت رقابتی می هايي قابلیترابطه

  .شودهاي تعاملی استفاده شده است که در ادامه اشاره می- تعدیلگر از شکل

  

  )هاي تحقیقیافته(دولت گر حمایت هاي پویا و مزیت رقابتی با حضور تعدیلتعامالت قابلیت -2شکل 

  

هاي دولت که شامل ارائه شود با افزایش حمایتدیده می) 2(همانطور که در شکل 

 اطالعات بازار و تکنولوژیکی، تدوین فرایندهاي مناسب و همچنین ایفا کردن نقش مهم

هاي پویاي حاصل از سرمایه اجتماعی ي قابلیتهاي مالی است، رابطهدر حمایت

  .یابدبرون سازمانی با مزیت رقابتی کاهش می

  

  )هاي تحقیقیافته(م کارایی اجباري گر عدهاي پویا و مزیت رقابتی با حضور تعدیلتعامالت قابلیت -3شکل 

  

ارایی اجباري که نیز مشخص است، با افزایش مقدار عدم ک) 3(همانطور که از شکل 

باشد، مقدار هاي ناسالم موجود در صنعت میاخالقی و رقابتحاصل کارهاي غیر

  .یابدهاي پویا و مزیت رقابتی کاهش میي قابلیتشیب رابطه
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هاي یافته(گر عدم اطمینان در تقاضا هاي پویا و مزیت رقابتی با حضور تعدیلتعامالت قابلیت -4شکل 

  )تحقیق

  

هاي دیگر، با افزایش مقدار عدم برعکس شکل 4شود، در شکل همانطور که دیده می

هاي پویا و مزیت رقابتی بین قابلیت - در اینجا شیب - در تقاضا، رابطه اطمینان

اید گفت که عدم اطمینان تقاضا در صنعت ساختمان در این حالت ب. یابدافزایش می

هاي ایجاد شده از سرمایه اجتماعی برون سازمانی را بیشتر به مزیت توانسته قابلیت

  .رقابتی شرکت منجر کند

. باشدنکته دیگر در بحث تعدیلگري، شدت تاثیر تعدیلگري بر رابطه مورد نظر می

گر مورد تایید قرار  ز متغیرهاي تعدیلمورد ا 3یده شد د) 3(همانطور که در جدول 

  :ها از فرمول زیر استفاده گردیدگري آن براي بررسی شدت تعدیل. ندگرفت

  

(R2 Include - R2 Exclude) / (1- R2 Include)) 

  

چین و همکاران  .باشدمی) 02/0(گر در حد ضعیف هاي متغیرهاي تعدیلهمه میزان

ا به معنی تاثیر ناچیز متغیر تعدیل کننده نیست، الزام 2fکنند که مقادیر کم بیان می

تواند نشان از تاثیر باال در صورت تغیرات چرا که ضریب مسیر معنادار خود می

  .)2011آذر و همکاران،( اندك باشد

  

  فرضیات کنترلی

) - /037(معنادار است که داراي تاثیر ماهیت مشتري از معدود متغیرهاي کنترلی 

 - B2B or B2C - توان گفت نوع تمرکز شرکت بر مشتريه مینتیجه اینک. استبوده

خروجی متغیر . تواند بر مقدار مزیت رقابتی کسب شده تاثیر معنادار داشته باشدمی

دهد که با افزایش میزان رقابت در صنعت ساختمان، مقدار شدت رقابت هم نشان می
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وجود متغیرهاي . کندیهاي پویاي ارتباطی کاهش پیدا ممزیت رقابتی حاصل از قابلیت

کنترل براي دقت بیشتر در نتایج حاصل از روابط دیگر است و پیشنهاد و تحلیل 

  .شودها اشاره نمیخاصی در مورد آن

  

  ارزیابی مدل درونی

به همین دلیل، . استشاخصی براي نیکویی برازش ارائه نکرده PLSمدلسازي مسیري 

آذر و ( استهاي بخشی مطرح کردهمدل فهرستی از معیارها براي ارزیابی 1998چن 

در تحقیق حاضر مدل : R2ي ضریب تعیین مقدار و محدوده: الف). 2011 همکاران،

دهد را براي مزیت رقابتی از خود نشان می 54/0اصلی و نهایی مقدار ضریب تعیین 

 آذر و( باشدکه بین بازه متوسط و قابل توجه و بسیار نزدیک به مقدار قابل توجه می

در این تحقیق همانطور که دیده شد، مقادیر : ضریب مسیر. ب. )2011 همکاران،

ها ضریب مسیر و معناداري براي مسیرهاي موجود در مدل نهایی سطح مولفه

 2fتوان از مثل بحث میزان تعدیل گري، می :اندازه اثر مسیر. ج. استمناسب بوده

سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر مسیر  .کوهن براي بحث اندازه مسیر استفاده کرد

با این رویکرد . دهندقابلیت پویا و قابلیت پویا بر مزیت رقابتی عدد بزرگی را نشان می

توان گفت، مسیرهاي اصلی تحقیق توانسته ضریب اثر باالیی از خود به نمایش می

ي آخرین معیار ارتباط پیش بین است که در این تحقیق دو متغیر درونزا. بگذارند

هاي پویا انعکاسی که فقط متغیر قابلیت - هاي پویا و مزیت رقابتیقابلیت -وجود دارد

باشد که با توجه به می 402/0گایسر  –استون  Q2براي این متغیر مقدار. باشدمی

 .داراي ارتباط پیش بین هستند توان گفت که متغیرهاي مستقل آنمثبت بودن آن می

که خود حاصل  GOFکویی برازش و شاخص در مورد کیفیت مدل هم از نی

بوده است که  51/0باشد استفاده شد و مقدار آن هاي اشتراك و افزونگی می شاخص

  .گرددمحسوب می )1997یوذي،( مقدار باالیی

  

  گیري و پیشنهادات نتیجه

  و پیشنهادات) 3تا  1( بررسی فرضیات

همان نماینده رویکرد  در نتایج دیده شد که سرمایه اجتماعی بیرون سازمانی که

 075/0باشد، به صورت مستقیم و با ضریب مسیر ارتباطی در کسب مزیت رقابتی می
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در بررسی . شودکه این مقدار عدد باالیی محسوب نمی بر مزیت رقابتی تاثیر دارد

هاي هاي قوي، گرههاي چون؛ گرهشود که محققی با شاخصتحقیقات دیگر دیده می

هاي ها به تاثیر رویکرد ساختاري سرمایهختاري، تنوع شبکههاي ساضعیف، شکاف

هاي کوچک پرداخته و نتایج نشان از عدم معناداري در اجتماعی بر عملکرد در شرکت

رویکرد سرمایه اجتماعی مذکور در تحقیق  ها داردذاري هیچ یک از این شاخصتاثیرگ

بررسی محققین  .)2003 دوئر و پاول،( استبودهسازمان محور مورد نظر  بیرونیِ

شامل تعامالت با مشتري،  - رهاي کسب وکادر مورد تاثیر شبکه دیگري

بر نوآوري و عملکرد شرکت نشان از تاثیر معنادار و مثبت آن  -کنندگان و رقبا تامین

 در این تحقیق رویکرد سرمایه اجتماعیدارد، ) 71/0(عملکرد و بر ) 89/0( ينوآوربر 

کنند ن دیگري اشاره میمحققی ).2001 هو،( استبوده مورد نظربیرونیِ مدیر محور 

که سرمایه اجتماعی با سه شاخص ساختاري، ارتباطی و شناختی تاثیر معناداري بر 

، مذکور رویکرد سرمایه اجتماعی تحقیق. توسعه محصوالت و خدمات جدید ندارد

همانطور که دیده . )1999 لیپارینی،لورنزونی و ( استبودهبیرونی سازمان محور 

تواند که می ناهمگونی در نتایج وجود داردنتایج تحقیقات دیگر هم نوعی در شود  می

در تحلیل این نتیجه همچنین . پایین تحقیق حاضر را توجیه کند مقدار ضریب تاثیر

ي سرمایه اجتماعی مورد نظر توان گفت چون ابعاد مختلف در بررسی مولفهمی

شود براي همین پیشنهاد می. بسیار باال رفته است دگی مولفهاست، میزان پیچیبوده

بخش مورد بررسی قرار در تحقیقات آتی ابعاد این متغیر به صورت جزئی و بخش

مقدار تاثیر زیادي  63/0شود که با ضریب مسیر در مورد فرضیه دوم دیده می. گیرد

قیقات دیگر نیز تاثیر نتایج تح. دهدرا براي این مبحث در صنعت ساختمان نشان می

) 309/0( يبردارهاي کلی چون قابلیت بهرهگرایش به تعامل در سازمان را بر قابلیت

چاي و ( دانندرا همچون نتایج تحقیق حاضر مثبت و معنادار می) 251/0(اکتشاف و 

هاي پویا بر مزیت فرضیه سوم هم از تاثیر باال و معنادار قابلیت. )2011 همکاران،

بر ) 2017(فنگ و همکاران . دارد 64/0سازمان در این صنعت با ضریب مسیر رقابتی 

امرسون، (دارند هاي تحقیق و توسعه و عملیاتی بر عملکرد شرکت تاکید تاثیر قابلیت

هاي زنجیره تامین بر قابلیتکنند که نتیجه گیري می) 2017(لیاو و همکاران . )1981

  .)2008لی وهمکاران، ( داردمزیت رقابتی شرکت تاثیر بسزایی 
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هاي موجود در این صنعت پیشنهاد توان به شرکتمی ،یکبا توجه به نتیجه فرضیه 

هاي اجتماعی  مدت از روابط بیرونی و سرمایهداد که براي رسیدن به نتایج کوتاه

هاي صنعتی، فشار براي البته این مباحث در البی. توانند استفاده کنندبیرونی می

هاي موقتی و حتی توافقات غیر رسمی در فضاي بازار صنعت ساختمان گذاريقانون

بر . افتدشود که به صورت موردي و بیشتر در شرایط بحران اتفاق میدیده می

هاي پویاي سازمانی، شود براي توسعه قابلیتاساس نتیجه فرضیه دوم پیشنهاد می

ید و فروش برنامه براي مباحث تول همانطور که هاي موجود در این صنعتشرکت

ریزي برنامهنیز،  براي ایجاد روابط و افزایش سطح کیفی آندارند، استراتژیک 

رضیه سوم هم پیشنهاد در انتها بر اساس نتیجه ف. داشته باشندبلندمدت مشخصی 

هاي ها در صنعت ساختمان به شکل مشخصی بر روي توسعه قابلیتشود شرکتمی

هاي پویاي  در این تحقیق ابعاد بررسی شده براي قابلیت. ریزي کنندپویاي خود برنامه

ها، اي، کارآفرینی سازمانی، قابلیت ایجاد قابلیتسازمانی شامل، یادگیري رابطه

هاي این صنعت، باشد که شرکتیهوشمندي رقابتی و اعتبار شهرت سازمانی م

ت آوردن این ریزي مناسبی براي رسیدن به مزیت رقابتی با به دستوانند برنامه می

  .هاي پویاي سازمانی داشته باشندقابلیت

  

  و پیشنهادات) 4 یهفرض( یانجیگريم هبررسی فرضی

با گذر از  یسازمان برونگونه است که سرمایه اجتماعی نتیجه این فرضیه به این

 که یدرحال. گذاردخود را بر مزیت رقابتی می یرتأثهاي پویا بیشترین مسیر قابلیت

سرمایه اجتماعی بیرون سازمان  یرتأثالبته باید توجه کرد که . م نیز داردمستقی یرتأث

 5بیش از  چراکهمستقیم تفاوت زیادي دارد،  یرتأثهاي پویا نسبت به از طریق قابلیت

و  نتوان به تحقیقات گریف می ،تحقیقات دیگرمورد در  ).75بر  404(هست برابر آن 

اشاره ) 2011 چاي و همکاران،() 2012( یگراندو همچنین چن و ) 2004(هاروي 

هاي کلی سازمان را میانجی گرایش به تعامل و همچنین سرمایه کردکه قابلیت

هاي پویا و از قابلیت داننداجتماعی براي رسیدن به عملکرد در سطوح مختلف می

  .اندهواسطه استفاده کرد صورت به

برابري مسیر  6و ضریب مسیر  هاي پویاگري باالي قابلیتبا توجه به نقش میانجی

پیشنهاد  میانجی بین سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی، نسبت به ضریب مستقیم آن،
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به روابط بین  و مقطعی مدت کوتاهشود مدیران در صنعت ساختمان بجاي نگاه می

این جایگزینی وقتی شکل . ، رویکرد بلندمدت وفرایندي را جایگزین کنندسازمانی

براي این . از کمیت آن بدانند تر مهمیران کیفیت پیوندها و روابط را گیرد که مد می

مشخصی  صورت مدتبه کوتاههاي روابط بلندمدت با روابط منظور بهتر است خروجی

  .تحلیل گردد هرسال

  

  ها یشنهادپو ) 8تا  5 یهفرض( يگریلتعدبررسی فرضیات 

توان پیشنهاد داد دولت میو با توجه به نقش دولت در این صنعت،  5در مورد فرضیه 

دخالت  چراکهتواند رویکرد حمایتی خود را به سمت ابعاد غیر بازاري هدایت کند، می

ها را در پی تواند پیامدهاي بلندمدت منفی و خروج سرمایهدر فضاي بازار صنعت می

فضاي اطالعات شفاف و دقیق از بازار براي ایجاد  ي کننده ارائهبه  مثل. داشته باشد

 6در مورد فرضیه  .هاي موجود در صنعت ساختمان بپردازددر بین شرکت تر یرقابت

در فضاي صنعت، بخصوص در  یراخالقیغهم باید در نظر داشت که رفتارهاي 

و اقتصادهاي نوظهور حاصل کمبود نهادهاي نظارتی و  توسعه درحالکشورهاي 

  حل  قابلاي بین شرکتی هکه این نقص با حضور اتحادیههست  وکار کسبهاي قانون

هاي ها و اصناف در شاخهمشخص، تقویت اتحادیه صورت بهگردد پیشنهاد می. هست

قرار گیرد که این امر به توافق و تالش مدیران  موردتوجهمختلف صنعت ساختمان 

باید گفت  گردید،ییدتأکه  8 يگر یلتعدفرضیه  در مورد. گردد یبرماین صنعت 

تواند فعاالنه باشد و به خاطر تعلق به محیط بازار، نمی گر یلتعد براي این ها یشنهادپ

براي همین براي کم کردن این عدم اطمینان، ایجاد . باید رویکرد انفعالی به آن داشت

تواند پیشنهاد بطن صنعت می ها ازداده يآور جمعمراکز و نهادهاي شاخص سازي و 

  .ر آن باشدمناسبی براي این صنعت و فضاي محیطی موجود د

توان از رویکرد پویا می هاي یتقابلعالوه بر رویکرد براي تحقیقات آتی، 

ها و سرمایه اجتماعی در هاي محوري براي تدوین مدل در فضاي شبکه شایستگی

توان در تحقیقات ها، میشبکه یراتتأثاقدام کرد، عالوه بر نحوه و میزان  وکار کسب

این مبحث در . هاي آن تمرکز کردا و خروجیهها و شاخصآتی بر مدیریت شبکه

 یتدرنها.هاي کلیدي معروف استبه مدیریت شبکه وکار کسبهاي رویکرد شبکه

هاي بین سازمانی به هاي و سرمایهشبکه ي ینهدرزمتوان گفت تحقیقات جدید  می
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ها در صنعت بین شرکت با شرکت - یفرا صنعتهاي اجتماعی سمت بررسی سرمایه

  .دیگري براي تحقیقات آتی باشد دتواند پیشنهاباشد که میمی -دیگر
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