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Abstract  
The purpose of the present article was to provide a social capital model through a novel 

institutional approach to improve the performance of Afghanistan Logistics system. This 

applied study adopted an exploratory mixed-methods approach. In the qualitative phase, the 

data was collected through interviews with National Logistics Organization officials and 

Afghanistan university professors, and it was analyzed using thematic analysis to provide 

the conceptual model of the study. In the quantitative phase, the qualitative phase findings 

were used to design a questionnaire. After ensuring the validity and reliability of the 

questionnaire, it was used to collect the quantitative data. The statistical population of the 

quantitative phase was comprised of Afghanistan National Logistics Organization officials, 

out of which 302 people were selected for survey according to Krejcie and Morgan table. 

The analysis of the quantitative data was done through structural equation modeling and 

PLS software. According to the results, the comprehensive social capital model through the 

new institutional approach in Afghanistan logistics system entails 2 themes, 6 categories, 

and 28 concepts.  
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 نظام در جدید نهادگرایی رویکرد با اجتماعی سرمایۀ مدل ارائۀ

 عملکرد بهبود برای افغانستان تدارکاتی
 2یریرکبیام رضا یعل ،2نیمندج یعیرب محمدرضا ،1رحیمی یمرتض

 تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یریگ میتصم و یگذار یمش خطـ  یدولت تیریمد گروه ،یدکتر یدانشجو. 1
 رانیا ،هرانت ،یمرکز

 رانیا ،تهران ،یمرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه ت،یریمد ۀدانشکد ،یدولت تیریمد گروه ار،یاستاد. 2

 (01/09/1400: پذیرش تاریخ ـ 16/04/1400 :دریافت تاریخ) 

 چکیده
 ۀمطالع. است بوده عملکرد بهبود برای تانافغانس تدارکاتی نظام در جدید نهادگرایی رویکرد با اجتماعی ۀسرمای مدل ۀارائ ،مطالعه هدف

 دیاسات و یمل تدارکات ۀادارکارشناسان ارشد  با مصاحبه طریق از ها داده کیفی بخش در. استبوده  یو اکتشاف ختهینوع آم از و کاربردی
 کیفی، بخش های یافته اب ی،کمّ بخش در. دش ارائه پژوهش مفهومیمضمون، مدل  لیتحلو با  هشد یگردآور افغانستان یها دانشگاه

 ۀادار کارشناسان ،یکمّ بخش آماری ۀجامع. شد استفاده ها داده آوری جمع برای ،روایی و پایایی بررسی از پس و شد طراحی پرسشنامه
 زین یکم بخش یها داده لیتحل. گرفتند قرار ینظرسنج مورد نفر 302 مورگانـ  یجدول کرجس طبقکه  اند بوده افغانستان یمل تدارکات

 دیجد یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرماجامع  مدل ها افتهی. طبق رفتیصورت پذ PLS افزار نرم و یساختار معادالت مدل قیطر از
 . استمفهوم  28 مقوله و 6 تم، دو شامل افغانستان، کشور رکاتتدا نظام در

 گانواژکلید

 .جدید نهادگرایی ،عملکرد ،اجتماعی سرمایۀ
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 مقدمه

 ای گونه به کند؛ می ایفا جوامع در انسانی و فیزیکی ۀسرمای از تر مهم بسیار نقشی اجتماعی ۀسرمای

 های راه پیمودن و دهند می دست از را خود اثربخشی ها سرمایه سایر ،اجتماعی ۀسرمای غیاب در که

 یک تماعیاج ۀسرمای رو، این از. شود می دشوار و ناهموار اقتصادی و فرهنگی تکامل و توسعه

 ۀسرمای(. 537: 1399 کبریایی و افشانی) آید می شمار به توسعه به دستیابی برای محوری اصل

 تواند می و باشد داشته اختیار در تواند می جامعه یک که است هایی دارایی بسیار از یکی اجتماعی

 اجتماعی یها شبکه مختلف اشکال در موجود هنجارهای  مجموعه و ها ارزش ها، شیوه عنوان به

(. Bakker et al. 2019: 133) کند کمک شبکه جمعی عملکرد و عملکرد همکاری، به که شود تعریف

 دست به دیگران با روابطشان از مردم که منابعی به اشاره برای کلی طور به اجتماعی ۀسرمای مفهوم

 نظر به که شود، می هساخت مدنی تعامل طریق از ویژه هب اجتماعی ۀسرمای. شود می استفاده آیند، می

 ۀسرمای مفهوم(. Areekul & et al. 2015: 1615) است فعال شهروندی با مترادف کمابیش رسد می

 ۀسرمای ادبیات ،م مدا( 1998) 2پورتس. است توضیح قابل سختی به و مانده باقی 1زیرک اجتماعی

 اجتماعی ۀسرمای از ثریؤم تعاریف ،وجود این با. کند می نقد را شناسی جامعه ۀحوز در اجتماعی

 ۀساز یک عنوان به اجتماعی  ۀسرمای مفهوم واقعی آزمون(. Al-Azzam et al. 2020: 97) دارد وجود

 زندگی بر ها بینش این ثیرأت و اجتماعی روابط در ای تازه های بینش گیری شکل به منجر مفهومی،

 قرار افراد اختیار در که است عیمنب اجتماعی ۀسرمای(. 11: 1398 خوری زاد زحمت) شود می افراد

 ۀسرمای ،4کلمن ۀگفت به. است جامعه به وابستگی و ها آن 3اجتماعی تعلقات از ناشی و گیرد می

 Sabatino) است بیشتر ،باشد داشته وجود افراد بین متقابل وابستگی که دارد وجود وقتی اجتماعی

 تشکیل را بحران با مقابله برای یبانیپشت مهم بخش اجتماعی های شبکه دادن پیوند(. 357 :2019

 (.Alam et al. 2020: 243) کند می تسهیل را اطالعات از ای گسترده منبع به دسترسی لهئمس این. دهد می

 گروهی و فردی نیازهای به توجهی بی سایۀ ذیل که را، اجتماعی اعتنایی بی اجتماعی سرمایۀ

 ملی همبستگی فروپاشی و اجتماعی، های ارکتمش کاهش جز تبعاتی و گیرد می شکل جامعه آحاد

                                                                                                                                                       
1. elusive 

2. Portes 

3. social bonds 

4. Coleman 
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 و خودکفایی. سازد می مهیا رشد رایب را مشارکت و تالش روحیۀ و برد می بین از ندارد، پی در

 رفع و اجتماعی سرمایۀ افزایش با است، اجتماعی انسجام نیازمند شک بی که صنایع، توسعۀ

 که داشت اذعان توان می ،بنابراین(. 288: 1400 روحی و جمشیدی ذنؤم) یابد می توسعه اعتنایی بی

 یکی عنوان به عمومی تدارکات نظام عملکرد ارتقای برای ای ویژه جایگاه تواند می اجتماعی ۀسرمای

 .است جامعه امور ۀادار در اجتماعی ۀکنند تعیین ابعاد از

 تجدید تشویق و 1مولد های نوآوری برای ثرؤم گذاری سیاست برای ابزاری عمومی تدارکات

 فعالیت نوعی تدارکات که کردند ادعا( 1985) میلر و 2پورتر(. Tommi et al. 2020: 1) است صنعت

 تا است استراتژیک کارکرد یک یا و مشخص پشتیبانی یک بلکه نیست، سازمان یک در اصلی

 کاالها، قالب در عمومی، مصرف برای اکتساب به تدارکات دولتی، بخش در. عملیاتی یکارکرد

 دارد اشاره 4ملی دولت یک 3ای وظیفه یا ای منطقه های زیرمجموعه ۀکلی برای خدمات و ارهاک

(Bour 2019: 6 .)از افغانستان. دارد یزیاد اهمیت توسعه حال در جوامع در ها دولت برای لهئمس این 

 را مختلفی سیاسی و اقتصادی اجتماعی، تحوالت اخیر ۀده چند طی که است کشورهایی جمله

 موجب یادشده مسائل مجموعه. است دهکر تجربه را متفاوتی شرایط و گذاشته سر  تپش

 نظام. است شده کشور این ۀتوسع خصوص در عملیاتی و راهبردی های شکاف گیری شکل

 کشور این در توسعه به بخشی سرعت برای اساسی های جنبه از یکی افغانستان کشور تدارکات

 نظام پیرامون مطرح مختلف های چالش و ابعاد به توجه ممستلز ،امری چنین شک بی و بوده

 توسعه اهداف به دستیابی برای را روشنی مسیرهای بتوان تا است علمی نظر از افغانستان تدارکاتی

 دنبال به نهادی رویکردی با سو یک از آنکه دلیل به افغانستان تدارکات نظام موفقیت. دکر دنبال

 و سیاسی کالن اهداف برای اجتماعی مسئولیت وجود ،یگرد سویی از و ستا امور پشیبرد

 دهی شکل با همراه ،است مطرح ای مجموعه چنین برای اجتماعی ،همه از تر مهم و اقتصادی

 مشکالت که است آن واقعیت اما. شد خواهد میسر جدید نهادگرایی با متناسب اجتماعی ۀسرمای

 افغانستان تدارکات نظام ۀوسیله ب جامعه درون مناسب اجتماعی های نظام دهی شکل در زیرساختی
                                                                                                                                                       
1. generating innovations 

2. Porter 

3. territorial or functional subdivisions 

4. nation state 



612     ،1400 مستانز، 4، شمارة 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

. دنیاز دار کارشناسانه و علمی های بررسی و ها تحلیل به لهئمس این و دهکر ایجاد خاصی معضالت

 ۀسرمای ابعاد شناسایی دنبال به ابتدا که دکن می دنبال را کلی هدف دو حاضر ۀمطالع ،واقع در

 ها آن میان روابط ،سپس و است افغانستان تدارکاتی امنظ در جدید نهادگرایی رویکرد با اجتماعی

 .دکن می بررسی و تحلیل را

 پژوهش ةپیشین و نظری چارچوب

 مفهوم این اما ،است افزایش حال در روز هر آن کاربرد که است اصطالحی اجتماعی ۀسرمای

نشئت  رام این از اجتماعی ۀسرمای تعاریف تکثیر اصلی علت. داردن مشخصی تعریف و چارچوب

 خاص شکلی به فرهنگی و اجتماعی بستر هر در که است ای گونه به مفهوم این ماهیت که گیرد می

 مشکل و پیچیده بسیار امری اجتماعی ۀسرمای کردن عملیاتی و بندی مفهوم اینکه، دیگر و آید درمی

 (.54: 1398 شیرسوار و عالئی) است

 را آن ،مشخصبه طور  و شود می تعبیه اجتماعی های شبکه در منابعی عنوان به اجتماعی ۀسرمای

 :Song & Pettis 2018) دهد می تغییر 2اجتماعی اقتصاد ساختار در ویژه به ،1هرمی های موقعیت عنوان به

 که است شبکه دیدگاه اساس بر مورد اولین. دارد وجود اجتماعی ۀسرمای اصلی بندی طبقه دو(. 5

 اساس بر دیگری. کند می تعریف 3پیوند و زدن  پل تعلق، فاهیمم از استفاده با را اجتماعی ۀسرمای

 و ای رابطه ساختاری، ۀسرمای از استفاده با را اجتماعی ۀسرمای که است اجتماعی ساختار دیدگاه

 اجتماعی ۀسرمای از مشخص معنای دو که دانست باید(. Jia et al. 2020: 8) کند می تعریف 4شناختی

 یا افراد منافع فردی اجتماعی ۀسرمای(. جامعه و فردی سطح در اعیاجتم ۀسرمای) دارد وجود

 را جمعی اقدام جامعه اجتماعی ۀسرمای که حالی در ،(Bourdieu 1984) کند می منتقل را ها خانواده

 اظهار( 2009) کریبیل و شیدلر(. 2003 پاتنام،) کند می پذیر امکان اجتماعی تر بزرگ واحدهای برای

 شود، می توصیف 5ناخالص عمومی کاالی یک عنوان به وجه بهترین به اجتماعی ۀسرمای: »داشتند

 رو هروب اجتماعی ۀسرمای حفظ و ایجاد برای خصوصی های انگیزه با افراد که صورت این به
                                                                                                                                                       
1. hierarchical positions 

2. socioeconomic structure 

3. bonding, bridging and linking 

4. structural, relational, and cognitive 

5. impure public good 
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 گذارند می اشتراک به جامعه با که است عمومی منافع ۀتولیدکنند رفتاری چنین اما ،شوند می

(Harrison et al. 2019: 1 .)و افراد که را مزایایی اجتماعی ۀسرمای ،(2008) استنلی و 1کوری نظر طبق 

 توصیف را آورند می دست به اعتماد و 2متقابل های کمک اجتماعی، مشارکت منافع طریق از جوامع

 (.Kawasaki et al. 2019: 2) کند می

 بر که یررسمیغ و یرسم یها تیمحدود از یا مجموعه عنوان به را نهادها( 2003) 3آرون

 در نهادها تیفیک سنجش. کند یم فیتعر شود، یم لیتحم یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع یها تیفعال

 و یاسیس حقوق و کیبوروکرات ساختار ،4تیمالکحقوق  مانند ییها شاخصه شامل یتجرب اتیادب

 اقتصادی، های نظام تمام اصلی های هدف از(. Baliamoune-Lutz 2011: 336) است یمدن یها یآزاد

 ویژه به اقتصادی رشد گوناگون الگوهای ،منظور این به. است اقتصادی ۀتوسع و رشد تحقق

 های عامل در تفاوت از ناشی را کشورها اقتصادی عملکرد در تفاوت نئوکالسیک، رشد الگوهای

 در تفاوت که یحال در دانند؛ می وری بهره و( انرژی منابع و انسانی فیزیکی،) سرمایه مانند اقتصادی

 اقتصادی کالن عوامل از غیر نیز دیگری های عامل در ریشه خود وری بهره و سرمایه انواع انباشت

 همکاران و پورعلی) کنند می معرفی کشور هر نهادی ساختار را آن نهادگرا اقتصاددانان که دارد،

 ظرفیت تواند می تمایز،م و توانمند انسانی های سرمایه از مندی بهره با دولتی بخش(. 80: 1399

 شود می خوب حکمرانی های شاخص تقویت به منجر امر این که دهد ارتقا را ملی پذیری رقابت

 از(. 469: 1400 باباشاهی و فرد دانایی) آورد می فراهم ملی رفاه یارتقا برای زمینه ،نهایت در که

 دولت بلکه گرفت، نظر در ارچهیکپ و منسجم کل یک  مثابه به نباید را دولت نهادگرایان، دیدگاه

 مطلوبیت حداکثرسازی به آن درون که است افراد از متنوعی طیف همراه به نهادها از ای مجموعه

 حاکم، قواعد ساختار نهادگرایی رویکرد(. 113: 1398 محمودی و عباسی) اند مشغول خود

 های عادت شیوه، این به رفتار مشی خط با. دارد دنبال به فردی اقدامات برای را قیودی و ها انگیزه

 ۀدهند تشکیل اجزای ،ها ت عاد. است شده تقویت و یافته توسعه بیشتر جمعیت میان در موافق

 واقع، در. دهند می ارائه هنجاری اقتدار و قدرت نند وک می تقویت بادوام را نهادها که هستند نهادها
                                                                                                                                                       
1. Currie 

2. mutual assistance 

3. Aron 

4. property rights 
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 جامعه در عرف هنجاری قدرت ضیحتو به عقالنیت و احساس عادت، رفتار، انفعال و فعل این

 قوانین و دهد می آشتی چیز همه با را ما عرف،»: گوید می 1برکه ادموند که طور همان. کند می کمک

 تقویت به اخالقی هنجارهای ،عوض در. آورد دست  به را اخالقی اقتدار نیروی تواند می عرفی

 ۀمطالع در اساسی فرض یک(. 58: 1395 رفوگر خدیوی و نیا هادوی) کند می کمک نهادها بیشتر

 ۀدهند شکل نهادها و دارند قرار وسیع نهادهای بستر در شدت به ها سازمان که است این نهادها

 ۀمحدود شامل نهادی بستر این. شد خواهد رفتار تغییر به منجر نهاد تغییر رو، این از و هستند رفتار

 توسط که شود می ها ایدئولوژی و فرهنگی های ارزش سیاسی، قدرت ساختارهای از ای شده شناخته

 مستقیم طور به سازمانی های شیوه ،بنابراین. اند شده تعبیه خود های زمینه در اجتماعی تنظیمات

 این. هستند ترشان بزرگ محیط در شده ساخته ساختارهای و قوانین به نسبت واکنشی یا انعکاس

 است سازمانی های فعالیت بر ها محدودیت ایجاد یا و پاداش سازی، قانون منبع نهادی محیط

 سیاسی، علوم اقتصاد، همچون هایی حوزه در جدید نهادگرایی(. 175: 1400 همکاران و زاهدی)

 و حکمروایی با مرتبط های حوزه در ویژه به و ای ناحیه و ای منطقه ریزی برنامه شناسی، جامعه

 ریزی، برنامه های نظریه درون در دگرایینها های نظریه تکامل است؛ ردیابی  قابل شهری مدیریت

 است گرفته صورت ریزی برنامه های نظریه و ریزی برنامه سیاسی اقتصاد اجرا، یندهایافر تحلیل

 اثربخش ۀارائ در نهادی و سازمانی های حمایت پس(. 33: 1396 همکاران و ثانی اسکندری)

 گیری شکل توان می ،ابراینبن. دانست ضروری و مهم باید جوامع برای را عمومی خدمات

 کلی مدل درون جدید نهادگرایی انعکاس از بخشی را اجتماعی ۀسرمای در حمایتی های سرمایه

 . داد قرار توجه مورد عمومی تدارکات همچون عمومی ای حوزه در اجتماعی ۀسرمای

 های رویه و قانونی قوانین توسط شده تحمیل دقیق پارامترهای در باید عمومی تدارکات یندافر

 تدارکات. است برانگیز چالش دهندگان ارائه با مشترک روابط ایجاد ، بنابراین. شود اجرا سازمانی

 با متفاوتی برخورد و تبعیض از جلوگیری برای شده طراحی مقررات با مطابق باید عمومی

 را خود خاص بمعای و مزایا تدارکات های نظام اگرچه(. Holma et al. 2020: 1) باشد دهندگان ارائه

 (. Tang et al. 2019: 4) باشند مشابه بسیار توانند می تدارکات نظام های ویژگی از برخی اما دارند،
                                                                                                                                                       
1. Edmond Berke 
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 های نظام و نهادگرایی رویکرد با اجتماعی ۀسرمای میان روابط تحلیل به اندکی مطالعات

 واقعی تکرار ساسا بر عامل 18 ،(1398) همکاران و رضوی ۀمطالع طبق. اند پرداخته تدارکات

 تدوین در مؤثر عوامل تحلیل و شناسایی برای چارچوبی قالب در که اند بوده تعمیم قابلیت دارای

 شرایط) بیرونی بُعد دو شامل عوامل این. اند شده ارائه ایران نوآوری عمومی تدارکات سیاست

 توانمندی، و هیسازماند نهادی، های ویژگی) درونی بُعد چهار و( سیاستی بافت و المللی بین

 دهد می نشان( 1397) شیخی و زاده قاسمپژوهش  نتایج. ندهست( ها مشوق طراحی و تقاضا تجمیع

 با. است کرده بازی جدید به قدیم نهادگرایی از گذار در را میانجی و واسط نقش اجتماعی ۀسرمای

 مطالعات زا بیشتر جدید نهادگرایی اجتماعی، ۀسرمای ۀمطالع در نهادها اهمیت به توجه

تنها  نه دادند نشانطی پژوهشی ( 1395) همکاران و یدریح. است پذیرفته ثیرأت شناختی جامعه

 با ها، بلکه ارتباط متقابل آن ،است ثرؤم یرشد اقتصاد یرو یاجتماع ۀیسرماو  سالمت ۀیسرما

 یجسم و یروح سالمت یها شاخص تیتقو باعث یاجتماع ۀیسرماطرف،  کیاز  نکهیا به توجه

 . شود یم جامعه افراد

 طریق از تنها نه هلند، های شهرداری که داشتند بیانطی پژوهشی ( 2020) همکاران و نینا

 تسریع و تسهیل هماهنگی، در خود، عمومی تدارکات قدرت از استفاده با بلکه مقررات،

 ۀشبک یک داد نشان (2018) 1اتزابه ۀمطالعنتایج . دارند ثریؤم نقش انتشار کاهش یندهایافر

 درک به و است تعامل رسمی های کانال برای توجه قابل جایگزینی که دارد وجود غیررسمی

 شکست خصوص در( 2016) همکاران و 2الوفیپژوهش  نتایج. کند می کمک شهر صنعتی پویایی

 بر منفی ثیراتأت و است ها پروژه ۀعمد ریسک تدارکاتی نظام داد نشان عربستان، در تدارکات نظام

 داد نشان( 2016) همکاران و پیرسپژوهش  نتایج. دارد بهسازی به نیاز و رددا عمرانی های وژهپر

 دو هر و هستند مرتبط هم با شدت به ای منطقه سطح در معاصر اجتماعی ۀسرمای سطوح و تاریخ

. دارند ارتباط پایداری ابتکارات و ای منطقه نهادی عملکرد های شاخص با شدت به یادشده مورد

 های استراتژی اجرای حال در خانوارها دهد می نشان( 2016) همکاران و آالمپژوهش  تایجن
                                                                                                                                                       
1. Etxabe 

2. Alofi & et al 
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 موانع. هستند مهاجرت و 3خانگی باغداری و 2درختان کاشت ،1زراعی تنوع مانند سازگاری

 اطالع  عدم و اعتبار به دسترسی که شود می مشاهده کشاورزی های گروه بین در ناهمگن سازگاری

 انتخاب نتایج، طبق. است سازگاری مهم موانع جمله از مناسب سازگاری یراهکارها از

 نهادها به دسترسی و اجتماعی ۀسرمای تأثیر تحت توجهی  قابل طوره ب سازگاری های استراتژی

 ۀمقابل ه منظورب پذیر آسیب های خانواده آوری تاب تقویت و محلی سازگاری از حمایت برای. است

 و نهادها به دسترسی مانند شده ریزی برنامه سازگاری طریق از دولت مداخالت ،اقلیمی تغییر با بهتر

 نتایج. است الزم تحقیقات با محیطی زیست و کشاورزی فناوری از ای بسته و اعتباری تسهیالت

 دانش نهاد، انسان، شامل اجتماعی ۀسرمای های مؤلفه داد نشان( 2015) همکاران و آریکولپژوهش 

 از که اجتماعی ۀسرمای تقویت های مؤلفه. است 6طبیعی منابع و 5جامعه بودجه نگ،فره و 4معرفتی

 گیری، تصمیم مسئله، ۀمطالع در 7اعتماد قابل مشارکت: است شده تشکیل ای چرخه ۀمرحل پنج

 یادگیرنده، العمر مادام پایدار ۀجامع یک برای اجتماعی ۀسرمای تقویت مدل. ارزیابی و مصالح، اجرا 

 . دهد می نشان را اجتماعی ۀسرمای تقویت و ها مؤلفه ینب ۀرابط

 پژوهش شناسی روش

 یاکتشافـ  ختهیآم اطالعات و ها داده یگردآور حسب بر و یکاربرد هدف اساس بر مطالعه نیا

کارشناسان ارشد  ،یفیدر بخش ک یآمار ۀجامع .است یکم و یفیک بخش دو شامل و شده انجام

مدرک  یحداقل دارا و رددا یاجتماع ۀیسرماالزم با  ییکه آشنا استان افغانست یمل تدارکات ۀادار

افراد در  انتخابمرتبط دارند، هستند.  یکار ۀسابقارشد و حداقل سه سال  یکارشناس یلیتحص

 درصورت گرفت.  یبرف گلولهمختلف به صورت  یها التیا و افغانستان یمل تدارکات ۀادار

 افراد یعموم مشخصات. رفتیصورت پذ مصاحبه یادشده طیشرا نفر از افراد واجد 15با  ،مجموع

  .است 1به صورت جدول  شده مصاحبه
                                                                                                                                                       
1. diversifying crops 

2. tree plantation 

3. homestead gardening 

4. wisdom knowledge 

5. community funds 

6. natural resources 

7. trusty participation 
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 شده مصاحبه افراد عمومی مشخصات. 1جدول 

 کاریتجربه )سابقه(  /سمتمسئولیت (تحصیلیتخصص )رشته  تحصیالتسطح  سن جنسیت ردیف
 سال 7 تدارکات مدیر اقتصاد ارشد کارشناسی 45 مرد 1
 سال 5 استاد دانشگاه شناسی جامعه دکتری 51 مرد 2
 سال 4 مسئول تدارکات بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی 37 مرد 3
 سال 6 استاد دانشگاه سیاسیعلوم  ارشد کارشناسی 42 مرد 4
 سال 3 کارشناس تدارکات (MBA) مدیریت ارشد کارشناسی 35 مرد 5

 خصوصیحقوق  ارشد کارشناسی 32 مرد 6
س ارشد تدارکات کارشنا

 ملی
 سال 6

 سال 3 استاد دانشگاه اسالمیفقه و حقوق  دکتری 41 مرد 7
 سال 7 مشاور ارشد تدارکات دولتی مدیریت ارشد کارشناسی 43 زن 8
 سال 6 تدارکات رئیس تدارکات مدیریت ارشد کارشناسی 38 مرد 9
 سال 5 استاد دانشگاه سیاسیحقوق و علوم  دکتری 46 مرد 10
 سال 6 تدارکات مدیر اقتصاد ارشد کارشناسی 39 مرد 11
 سال 5 استاد دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی 38 زن 12
 سال 3 استاد دانشگاه اقتصاد توسعه ارشد کارشناسی 29 زن 13
 سال 8 اسبق تدارکات رئیس بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی 42 مرد 14
 سال 5 تدارکات ۀپروژ مدیر MDA ارشد کارشناسی 37 مرد 15

 

 یها داده تکرار اساس برافراد ارتباط برقرار شد.  نیبا ا یتا حد اشباع نظر مصاحبه برای

 دررا متوقف ساخت. نسبت به  مصاحبه ۀادامپژوهشگر  15و  14 یها مصاحبه در یقبل یها مصاحبه

 ها داده یآور جمع  وشر .است بوده ینظر یریگ نمونه ،در پژوهش شده استفاده یریگ نمونه واقع

 یعلم مقاالت و مطالعات یبررسپژوهش به  ینظر یدر خصوص مبان ،نیهمچن و استمصاحبه 

 نظرات طرح به ،پژوهش اهداف حسب بر که بود الؤس 6 یمصاحبه دارا یاصل پروتکل. شد پرداخته

 یکات عمومنظام تدار یاجتماع یۀسرما یها شاخص و ها لفهؤم ابعاد، خصوص در شوندگان مصاحبه

در نظام  یاجتماع یۀسرماو  دیجد یینقش نهادگراهمچنین، و  دیجد یینهادگرا کردیافغانستان با رو

 یو کدگذار لیتم، تحل یاکتشاف لیتحل قیاز طر شده یآور جمع یها دادهتدارکات افغانستان پرداخت. 

 برای فرایندی روش، ینا. است مبتنی کدگذاری فرایند بر مضمون تحلیل روش در اطالعات تحلیلشد. 

 با .کند می تبدیل تفصیلی و غنی های داده به را متنوع و پراکنده های داده که است متنی های داده تحلیل

 ملی تدارکات ادارۀ درون اجتماعی سرمایۀ حوزۀ در مطرح مفاهیم پراکندگی و پیچیدگی به توجه

 الگوی مفهوم بیانگر تم، یا مضمون. شد هاستفاد کیفی های داده تحلیل برای روش این از ،افغانستان
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 از یفیک بخش در ییایپا و ییروا یبررس برای. است پژوهش های پرسش با مرتبط و ها داده در موجود

 پژوهش، در کنندگان و شرکت شده یبررس ۀحوز فیتوص ن،شوندگا مصاحبه توسط جینتا شدن  چک

  .شداستفاده  یثانو یگذارو کد ها مصاحبه از دهآم دست به یها داده یمستندساز

 نییتع یبرا. اند بوده افغانستان یمل تدارکات ۀادارکارشناسان  ،یدر بخش کم یآمار ۀجامع

 ۀجامعتعداد افراد  ،موجود اطالعات اساس بر. دشاستفاده  مورگانـ  یکرجس جدول از نمونه حجم

قرار گرفتند. ابزار  ینفر مورد نظرسنج 302 ،اساس نیا بر که ندبودنفر  1400حدود  یآمار

. دش نیو تدو یطراح یفیبخش ک یها افتهی اساس بر که بوده پرسشنامه زین ها داده یآور جمع

 یرهایمتغ یبرا و دش محاسبه 873/0 یکل طوره ب هیاول یپس از بررس ۀ یادشدهپرسشنام ییایپا

و عملکرد  یابداععملکرد  ،یتیحما ۀیسرما ،یارتباط ۀیسرما ،یشناخت ۀیسرما ،یساختار ۀیسرما

آمده که نشان از اعتبار  دسته ب 819/0و  782/0، 794/0، 823/0، 816/0، 809/0 بیترت به ینهاد

 لیتحل. شد تأییدو  یبررس  یادشده پرسشنامهمحتوا و سازه  ییروا ،نیهمچن. دارد پرسشنامه زیاد

 جام شد. ان PLS افزار نرم و یساختار معادالت مدل قیطر از یکم بخش در ها داده

 پژوهش مفهومی مدل

. پذیرفت صورت مصاحبه نفر 15 با پژوهش ۀشد تدوین پروتکل اساس بر مطالعه کیفی بخش در

 ابتدا. شد استفاده تم روش از مطالعه این در مصاحبه از حاصل های یافته بندی دسته و تحلیل برای

 کدگذاری اهمیت،با موارد و یکلید نکات به توجه با ،سپس و درآمد کتبی متن صورت به ها مصاحبه

 در که ندهست مفهوم 28 و مقوله 6 و تم دو قالب در مصاحبه از حاصل های یافته. رفتگ صورت

 .شد ارائه گرفته صورت های مصاحبه در عوامل استخراج از حاصل مضامین شبکۀ ،مجموع

 توجه مورد ها در مصاحبه دیجد یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرما ییابعاد محتوا تم

محقق پس از انجام  ،شده است که در مجموع لیتشک ییها مقوله از و بوده شوندگان مصاحبه

 ۀیسرما ۀمقولدسته  4که در  افتهیعامل( دست  73کد ) 332تم به  نیمصاحبه در رابطه با ا

 رفتهگ قرار یمفهوم دسته 20 در و یتیحما ۀیسرماو  یارتباط ۀیسرما ،یشناخت ۀیسرما ،یساختار

 زانیم ،یاجتماع یها رسانه ت،یامن ،یمدار قانون :از ندا عبارت خالصه طوره ب مربوطه میمفاه که

 اعتماد، نمادها، ،یدئولوژیا و نید ها، ارزش هنجارها، ،یرفتار قواعد مبادله، ۀنیهزکاهش  نه،یهز
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 ،ییقضا و یحقوق تیحما ،یاجتماع تیمسئول اخالق، ،یعموم یآگاه مشارکت، متقابل، روابط

 . یا حرفه تیحما و یاطالعات تیحما ،یاجتماع تیحما
 

 
 ها مصاحبه از برگرفته نیمضام ۀشبکپژوهش بر حسب  یمفهوم مدل. 1 نمودار

 پژوهش های یافته: منبع

یابیمنبع یابیفرصت  گیرتصمیم 

 ی

 کنترل

اجتماعی  ۀمدل سرمای

 با رویکرد نهادگرایی

های رسانه

 اجتماعی
مدارقانون امنیت

 ی

میزان 

 هزینه

کاهش 

هزینه 

 ۀسرمای

 ساختاری

هاارزش  

دین و 

 ایدئولوژی

 نمادها

 قواعد رفتاری هنجارها

 ۀسرمای

 شناختی

حمایت 

 اطالعاتی

حمایت 

ایحرفه  

حمایت 

 اجتماعی

حمایت 

 حقوقی

 ۀسرمای

 حمایتی

روابط 

 متقابل

 اعتماد

 مشارکت

آگاهی 

 عمومی

 ۀسرمای

 ارتباطی

 اخالق

مسئولیت 

 اجتماعی

اجتماعی  ۀی سرمایمحتوا

 با رویکرد نهادگرایی

عملکرد 

 ابداعی

عملکرد 

یاقتصاد  

عملکرد 

 اجتماعی

سیاسی و 

 حقوقی 

عملکرد 

 اجرایی

عملکرد 

 نهادی

عملکرد سرمایه اجتماعی 

 با رویکرد نهادگرایی
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 خصوص به. ددار زین یعملکرد ابعاد، ییمحتوا یها جنبه و ابعاد بر عالوه یاجتماع ۀیسرما

 نی. اردیمورد توجه قرار گ یو سازمان یالتیکتش طیو شرا تیدر وضع یاجتماع ۀیسرما نکهیا

محقق با  ،نیهمچن و گرفته قرار توجه و اشاره مورد زین ریاخ یپژوهش یها مدل یبرخ در لهئمس

 یبر ابعاد عملکرد یخاص داتیکأت زین شوندگان مصاحبه و شده مواجه زین ها مصاحبه در لهئمس نیا

 یینهادگرا کردیبا رو یاجتماع ۀیسرمام مطرح در مدل تم دو ،نیبنابرا. اند داشته یاجتماع ۀیسرما

 . است یاجتماع ۀیسرما یدر بخش تدارکات کشور افغانستان، ابعاد عملکرد دیجد

 بوده شوندگان مصاحبه توجه مورد شده انجام یها در مصاحبه یاجتماع ۀیسرما یعملکرد ابعاد تم

تم به  نیاز انجام مصاحبه در رابطه با ا محقق پس ،مجموع در که است شده لیتشک ییها مقوله از و

 ۀدست 8و در  یو عملکرد ابداع ینهاد عملکرد ۀمقولدسته  2که در  افتهی  عامل( دست 33کد ) 141

 یابی، منبع کنترل، گیری، تصمیم :از ندا عبارت خالصه طوره ب مربوطه میمفاه که گرفته قرار یمفهوم

 .  اجرایی عملکرد و حقوقی و سیاسی عملکرد صادی،اقت عملکرد اجتماعی، عملکرد یابی، فرصت

مقوله  6که در  شد استخراج مفهوم 28 ها، مصاحبه از گرفته صورت لیبر حسب تحل ،تینها در

 یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرمامجموعه عوامل مطرح در مدل  ،رو نیا از. شدند یبند دسته

 عملکرد ،یتیحما ۀیسرما ،یارتباط ۀیسرما ،یشناخت ۀیسرما ،یساختار ۀیسرما :از ندا عبارت دیجد

 صورت به دیجد یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرمامدل  ،نیبنابرا. یابداع عملکرد و ینهاد

 .دشارائه  1نمودار 

 کمی یها داده تحلیل

 ،مدل تحلیل از پیش. پذیرفت صورت ساختاری معادالت مدل طریق از کمی بخش در ها داده تحلیل

 .است شده آورده 7 ـ2 های ول جد در ها یافته که شد بررسی گیری اندازه های مدل از یک هر
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 ساختاری ۀسرمای گیری اندازه مدل قالب در سازه هر نشانگرهای برای عاملی بار مقادیر. 2 جدول

 یجهنت یدار امعنسطح  t ۀآمار یبار عامل ها یهگو سازه

 یمدار قانون

Q01 0.671 21.518 0.000 نشانگر تأیید 

Q02 0.878 51.492 0.000 نشانگر تأیید 

Q03 0.902 62.621 0.000 نشانگر تأیید 

Q04 0.843 41.691 0.000 نشانگر تأیید 

 یتامن

Q05 0.767 26.610 0.000 نشانگر تأیید 

Q06 0.898 65.218 0.000 نشانگر تأیید 

Q07 0.903 71.099 0.000 نشانگر تأیید 

Q08 0.805 35.441 0.000 نشانگر تأیید 

 یاجتماع یها رسانه

Q09 0.812 32.977 0.000 نشانگر تأیید 

Q10 0.904 75.802 0.000 نشانگر تأیید 

Q11 0.906 59.953 0.000 نشانگر تأیید 

Q12 0.833 39.490 0.000 نشانگر تأیید 

 هزینه یزانم

Q13 0.893 64.237 0.000 نشانگر تأیید 

Q14 0.931 82.253 0.000 نشانگر تأیید 

Q15 0.881 49.804 0.000 نشانگر تأیید 

 مبادله ۀینهزکاهش 

Q16 0.924 87.125 0.000 نشانگر تأیید 

Q17 0.958 160.434 0.000 نشانگر تأیید 

Q18 0.884 39.807 0.000 نشانگر تأیید 

 پژوهش های یافته: منبع

 شناختی ۀسرمای گیری اندازه مدل قالب در سازه هر رهایگنشان رایب عاملی بار مقادیر. 3 جدول

 جهینت یدار امعن سطح t ۀآمار یعامل بار ها هیگو سازه

 یقواعد رفتار

Q19 0.826 32.231 0.000 نشانگر تأیید 

Q20 0.900 66.057 0.000 نشانگر تأیید 

Q21 0.923 96.435 0.000 نشانگر تأیید 

Q22 0.858 52.475 0.000 نشانگر ییدتأ 

 هنجارها

Q23 0.814 29.717 0.000 نشانگر تأیید 

Q24 0.895 59.692 0.000 نشانگر تأیید 

Q25 0.899 48.402 0.000 نشانگر تأیید 

Q26 0.905 78.058 0.000 نشانگر تأیید 

Q27 0.836 38.837 0.000 نشانگر تأیید 

 ها ارزش

Q28 0.852 47.365 0.000 نشانگر تأیید 

Q29 0.929 98.796 0.000 نشانگر تأیید 

Q30 0.944 158.149 0.000 نشانگر تأیید 

Q31 0.876 51.728 0.000 نشانگر تأیید 
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 شناختی ۀسرمای گیری اندازه مدل قالب در سازه هر رهایگنشان رایب عاملی بار مقادیر. 3 جدولادامۀ 

ها هیگو سازه یعامل بار  یدار امعن سطح t ۀآمار   جهینت 

 یولوژئدیا و نید

Q32 0.921 80.963 0.000 نشانگر تأیید 

Q33 0.957 145.968 0.000 نشانگر تأیید 

Q34 0.926 88.351 0.000 نشانگر تأیید 

 نمادها

Q35 0.902 71.114 0.000 نشانگر تأیید 

Q36 0.943 105.382 0.000 نشانگر تأیید 

Q37 0.935 103.845 0.000 نشانگر تأیید 

 پژوهش های یافته: منبع

 ارتباطی ۀسرمای گیری اندازه مدل قالب در سازه هر نشانگرهای برای عاملی بار مقادیر. 4 جدول

 جهینت یدار یمعن سطح t آماره یعامل بار ها هیگو سازه

 اعتماد

Q38 0.853 45.159 0.000 نشانگر تأیید 

Q39 0.934 84.947 0.000 نشانگر تأیید 

Q40 0.949 147.580 0.000 نشانگر تأیید 

Q41 0.887 61.455 0.000 نشانگر تأیید 

 روابط متقابل

Q42 0.910 64.664 0.000 نشانگر تأیید 

Q43 0.950 128.799 0.000 انگرنش تأیید 

Q44 0.911 81.751 0.000 نشانگر تأیید 

 مشارکت

Q45 0.907 77.263 0.000 نشانگر تأیید 

Q46 0.952 135.672 0.000 نشانگر تأیید 

Q47 0.906 68.489 0.000 نشانگر تأیید 

 یعموم یآگاه

Q48 0.899 62.104 0.000 نشانگر تأیید 

Q49 0.943 120.214 0.000 نشانگر تأیید 

Q50 0.892 55.891 0.000 نشانگر تأیید 

 اخالق

Q51 0.914 78.343 0.000 نشانگر تأیید 

Q52 0.947 106.555 0.000 نشانگر تأیید 

Q53 0.897 56.436 0.000 نشانگر تأیید 

 یاجتماع تیمسئول

Q54 0.919 90.725 0.000 نشانگر تأیید 

Q55 0.955 147.391 0.000 نشانگر تأیید 

Q56 0.876 40.935 0.000 نشانگر تأیید 

 پژوهش های یافته: منبع
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 حمایتی ۀسرمای گیری اندازه مدل قالب در سازه هر رهاینشانگ برای عاملی بار مقادیر. 5 جدول

 جهینت یدار یمعن سطح t آماره یعامل بار ها هیگو سازه

 یحقوق تیحما

Q57 0.831 32.186 0.000 نشانگر تأیید 

Q58 0.919 78.640 0.000 نشانگر تأیید 

Q59 0.932 110.930 0.000 نشانگر تأیید 

Q60 0.875 63.471 0.000 نشانگر تأیید 

 یاجتماع تیحما

Q61 0.787 34.558 0.000 نشانگر تأیید 

Q62 0.875 59.004 0.000 نشانگر تأیید 

Q63 0.916 95.633 0.000 نشانگر تأیید 

Q64 0.891 71.484 0.000 انگرنش تأیید 

Q65 0.828 42.578 0.000 نشانگر تأیید 

 یاطالعات تیحما

Q66 0.824 31.965 0.000 نشانگر تأیید 

Q67 0.944 133.763 0.000 نشانگر تأیید 

Q68 0.931 90.715 0.000 نشانگر تأیید 

Q69 0.884 53.154 0.000 نشانگر تأیید 

 یا حرفه تیحما

Q70 0.885 50.291 0.000 انگرنش تأیید 

Q71 0.939 111.196 0.000 نشانگر تأیید 

Q72 0.936 108.076 0.000 نشانگر تأیید 

Q73 0.833 34.793 0.000 نشانگر تأیید 

 پژوهش های یافته: منبع

 ابداعی عملکرد گیری اندازه مدل قالب در سازه هر رهاینشانگ برای عاملی بار مقادیر. 6 جدول

 جهینت یدار امعن سطح t ۀرآما یعامل بار ها هیگو سازه

 یریگ میتصم

Q74 0.846 43.779 0.000 نشانگر تأیید 

Q75 0.926 87.973 0.000 نشانگر تأیید 

Q76 0.938 124.522 0.000 نشانگر تأیید 

Q77 0.863 47.418 0.000 نشانگر تأیید 

 کنترل

Q78 0.852 41.355 0.000 نشانگر تأیید 

Q79 0.921 82.139 0.000 نشانگر تأیید 

Q80 0.909 66.556 0.000 نشانگر تأیید 

Q81 0.814 35.396 0.000 نشانگر تأیید 

 یابی منبع

Q82 0.836 40.581 0.000 نشانگر تأیید 

Q83 0.931 104.918 0.000 نشانگر تأیید 

Q84 0.915 76.960 0.000 نشانگر تأیید 

Q85 0.841 39.284 0.000 نشانگر تأیید 

 یابی فرصت

Q86 0.863 52.873 0.000 نشانگر تأیید 

Q87 0.926 83.697 0.000 نشانگر تأیید 

Q88 0.878 48.202 0.000 نشانگر تأیید 

Q89 0.786 23.894 0.000 نشانگر تأیید 

 پژوهش های یافته: منبع
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 نهادی ردعملک گیری اندازه مدل قالب در سازه هر رهاینشانگ برای عاملی بار مقادیر. 7 جدول

 جهینت یدار امعن سطح t ۀآمار یعامل بار ها هیگو سازه

 یاجتماع عملکرد

Q90 0.859 40.021 0.000 نشانگر تأیید 

Q91 0.902 62.227 0.000 نشانگر تأیید 

Q92 0.933 99.612 0.000 نشانگر تأیید 

Q93 0.860 46.428 0.000 نشانگر تأیید 

 یاقتصاد عملکرد

Q94 0.822 38.195 0.000 نشانگر تأیید 

Q95 0.909 76.075 0.000 نشانگر تأیید 

Q96 0.916 82.352 0.000 نشانگر تأیید 

Q97 0.822 37.280 0.000 نشانگر تأیید 

 یحقوق و یاسیس

Q98 0.808 31.938 0.000 نشانگر تأیید 

Q99 0.891 63.231 0.000 نشانگر تأیید 

Q100 0.927 105.622 0.000 نشانگر دتأیی 

Q101 0.873 46.980 0.000 نشانگر تأیید 

Q102 0.766 28.726 0.000 نشانگر تأیید 

 ییاجرا عملکرد

Q103 0.845 43.433 0.000 نشانگر تأیید 

Q104 0.894 63.604 0.000 نشانگر تأیید 

Q105 0.915 83.387 0.000 نشانگر تأیید 

Q106 0.825 39.304 0.000 نشانگر تأیید 

 پژوهش های یافته: منبع

 

 به ادامه در پژوهش، متغیرهای گیری اندازه های مدل در عاملی بار مقادیر تأیید به توجه با

 روابط آن در که است مدلی ساختاری مدل. شود می پرداخته پژوهش ساختاری ۀمعادل مدل آزمون

 که آنجا از. گیرد می قرار جهتو مورد (زا درون) وابسته و( زا برون یا مستقل) مکنون متغیرهای بین

 از بعد است، مدل در موجود گیری اندازه های مدل بین رابطه از برآمده مدلی ساختاری مدل

 . رسد می ساختاری مدل ارزیابی به نوبت گیری، اندازه های مدل روایی و پایایی ارزیابی

 عالوهه ب. دهد یپژوهش را نشان م یمربوط به مدل ساختار یلتحل یجنتا 2نمودار  ،همچنین

 .دهد می نشان را 2 مدل روابط از یک هر به مربوط تی نمرات، 3 نمودار
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 پژوهش مدل آزمون مسیر ضرایب. 2 نمودار

 پژوهش های یافته: منبع

 
 پژوهش مدل آزمون به مربوط تی نمرات. 3 نمودار

 پژوهش های یافته: منبع

. دنمعنادار درصد 95 سطح در یممستق مسیر ضرایب تمامی دهد می نشان 3 نمودار طبق

 .اند درصد معنادار شده 95در سطح  یزن یممستق یراثرات غ یتمام ،همچنین
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 ها فرضیه آزمون نتایج. 8 جدول

 ریمس هیفرض
 بیضر

 (β) ریمس

-t یدار امعن عدد

value 
 آزمون ة جینت

 ییدتأ 981/5 365/0 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد ابداع رمایۀ ساختاریس 1

 تأیید 032/11 562/0 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد نهاد رمایۀ ساختاریس 2

 تأیید 670/2 190/0 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد ابداع رمایۀ شناختیس 3

 تأیید 176/3 205/0 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد نهاد رمایۀ شناختیس 4

 تأیید 090/5 305/0 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد ابداع رمایۀ ارتباطیس 5

 تأیید 126/5 308/0 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد نهاد رمایۀ ارتباطیس 6

 تأیید 670/8 412/0 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد ابداع رمایۀ حمایتیس 7

 یدتأی 599/9 544/0 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد نهاد رمایۀ حمایتیس 8

 تأیید 382/8 465/0 دارد. یمعنادار تأثیر ینهاد عملکرد بر یابداع عملکرد 9

 پژوهش های یافته: منبع

 قرار گرفتند. تأییدمورد  ،پژوهشی مدل طبق شده مطرح های فرضیه تمامی ،8جدول  یجنتا طبق

  نتیجه و بحث

 :مطالعه مورد) جدید نهادگرایی ردرویک با اجتماعی ۀسرمای جامع مدل آزمون و ارائه به پژوهش این در

 بهبود در اجتماعی ۀسرمای ارزشمند ماهیت. است شده پرداخته( افغانستان کشور تدارکاتی نظام بهبود

 اجتماعی نهادهای دهی جهت و دهی شکل به توجه با جوامع در اقتصادی و اجتماعی اهداف پیشبرد

 توان می جدید نهادگرایی حسب بر اجتماعی ۀمایسر از استفاده با ،بنابراین. است توجه و ملأت قابل

 مدل داد نشان مطالعه نیا یها افتهی .داشت افغانستان ۀتوسع حال در کشور تدارکاتی نظام بهبود انتظار

در نظام تدارکات کشور افغانستان، شامل دو تم  دیجد یینهادگرا کردیبا رو یاجتماع ۀیسرماجامع 

 6 و( یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرماو عملکرد  یینهادگرا ردکیبا رو یاجتماع ۀیسرما ی)محتوا

 عملکرد و یابداع عملکرد ،رمایۀ حمایتیس ،رمایۀ ارتباطیس ،رمایۀ شناختیس ،رمایۀ ساختاری)س مقوله

رمایۀ س ،رمایۀ ساختاریس پژوهش نشان داد یرهایمتغ نیروابط ب ،نیهمچن. استمفهوم  28 و( ینهاد

دارد.  یمعنادار تأثیر یو عملکرد نهاد یبر عملکرد ابداع رمایۀ حمایتیو س ارتباطی رمایۀس ،شناختی

 دارد. یمعنادار تأثیر یبر عملکرد نهاد یعملکرد ابداع
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در  یت که مجموعه عوامل متعدد و متنوعگف دیبا آمده دست هب یها افتهیبر اساس  ،مجموع در

در  ،نیهمچن و رنددا نقش دیجد ییدگرانها کردیرو باحسب یاجتماع ۀیسرماو ساخت  جادیا

 بخش که صورت نیه ابمدل را مورد توجه قرار داد.  نیا توان یم یندیافر یبیچارچوب ترت

 یبرا دیجد یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرمامدل  یساختار ورود توان یم را مدل ییمحتوا

حاصل از  یها ستانده و یخروج ۀدهند نشان یبخش عملکرد ،نیهمچن .دانست تدارکات نظام

 انیروابط م تأیید ،ندرضم. استنظام تدارکات  یبرا دیجد یینهادگرا کردیبا رو یاجتماع ۀیسرما

رمایۀ س ،رمایۀ شناختیس ،رمایۀ ساختاریس یعنی) یاجتماع ۀیسرما ییمحتوا یابعاد و اجرا

و عملکرد  ید ابداععملکر یعنی) یاجتماع ۀیسرما( با ابعاد عملکرد رمایۀ حمایتیس ،ارتباطی

به عملکرد  یابی دستبرای  ینهاد یها نظام در یاجتماع ۀیسرمانقش برجسته  بیانگر(، ینهاد

 جامعه سطح در یاجتماع ۀیسرما تیارزش و اهم رشیپذ ،واقع در. استمطلوب و مناسب 

 در هلئمس نی. ادشواثربخش و کارآمد  یشکل به جامعه یعموم مسائل ۀادار ساز نهیزم تواند یم

 .داشت توجه ها آن به توان یم که است گرفته قرار توجه مورد یشکل به زین نیشیپ مطالعات

 مطالعات در را آن از متفاوت یینما توان یم پژوهش یها افتهیمختصر به  ینگاه ،یکل طور به

 به یاجتماع ۀیسرما نکهیا یکی. باشد تواند یم نکته چند یایگو خود نکته نیا و دید زین گرید

 یها چارچوب در آن از بتوان آنکه مگر شود واقع دیمف جامعه کی یبرا تواند ینم خود یخود

 یبرتر رشیپذ و یاجتماع میمفاه با یاجتماع ۀیسرما ،آنکه گرید. داشت را الزم ۀاستفاد یاجتماع

 نهاد ای نظام کی در یاجتماع ۀیسرما ،واقع در. ردیبگ خود به یشتریب یمعنا تواند یم فرد بر جمع

. ردیگ قرار توجه مورد یبعد تک یها چارچوب در نکهیا تا باشد داشته یشتریب مفهوم تواند یم

وجود داشته و  یاجتماع ۀیسرما یده شکل و یریگ در اصل شکل یینهادگرا التیتما ،نیهمچن

. ردیگ یم شکل یینهادگرا سمت به التیتما ناخودآگاه یاجتماع ۀیسرماتوسعه و گسترش  یبرا

طرح در  لی)به دل یاجتماع ۀیسرما یها جنبه و ابعاد به مطالعات یتمام ،یادشدهه بر موارد عالو

 ینظر هیپا و اساس در یشکل زاتیتما وجود با و پرداخته خود نگاه با( یانسان علوم ۀطیح

در مفهوم  یذات ییایپو ۀدهند نشان خود لهئمس نیکه ا کنند ینم نقض را گریکدی و ستندین متفاوت
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 حاضر پژوهش و نیشیپ مطالعات یها افتهی که تگف توان یم ،مجموع در. است یاجتماع ۀیاسرم

 .ندرا دارالزم  یریاعتمادپذ ها پژوهش نیا جینتا و هستند گریکدی یراستا هم

 شنهادیپ افغانستان تدارکات ۀادار یبرا ریحاصل از پژوهش موارد ز یها افتهی به توجه با

 :دشو یم

 با یاجتماع ۀیسرما یبرا یو عملکرد ییپژوهش دو تم محتوا یشنهادیپ با توجه به مدل -

 و ییاکارسطح  شیبهبود و افزا یبرا دشو یم شنهادیپ. است شده ارائه نینو یینهادگرا کردیرو

و  یی)دو بخش محتوا یندیافرچارچوب  نیدر کشور افغانستان به ا ینظام تدارکات یاثربخش

مدل  ییبخش محتوا ،واقع در. دشوارکات افغانستان توجه نظام تد تیریمد برای( یعملکرد

 و بوده تدارکات نظام یبرا دیجد یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرمامدل  یساختار ورود

 کردیبا رو یاجتماع ۀیسرماحاصل از  یها ستانده و یخروج ۀدهند نشان یبخش عملکرد ،نیهمچن

 .است تدارکات نظام یبرا دیجد یینهادگرا

مجموعه با استفاده از  نیافغانستان، عملکرد ا تدارکات ۀادار تیسطح موفق سنجش برای -

 و( یریگ میتصم و یابی فرصت ،یابی منبع)کنترل،  یابداع عملکرد خصوص در شده مطرح یها لفهؤم

 عملکرد و یاقتصاد عملکرد ،یحقوق و یاسیس عملکرد ،ییاجرا)عملکرد  ینهاد عملکرد

 نیکسب حداقل عملکرد در ا یبرا یمشخص یو استانداردها دشوو کنترل  یابیارزش (یاجتماع

 .دشو فیخصوص تعر

و  ییابعاد محتوا شده یمعرف یها مقوله از کی هر دشو یم هیتوص یآت یها پژوهش یبرا -

 گذار و تحول حال در طیشرا با متناسب را نینو یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرما یعملکرد

 .دشو یشناس بیآس افغانستان تدارکات نظام

 ۀمقول 4 یمطالعات آت در دشو یم شنهادیپ یبررس مورد ۀلئمسبه  مند عالقه پژوهشگران به -

 با نینو یینهادگرا کردیرو با یاجتماع ۀیسرما یبرا شده مطرح یعملکرد ۀمقول 2و  ییمحتوا

 .ردیگ قرار سهیمقا و یبند تیاولو مورد ها آن از کی هر یها لفهؤم
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 نابعم
هـای   مشـی  (. ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط1398علی، محسن.) ابراهیمی، سیدعلی. و عین .1

، مددیریت دللتدی  تفسـیری،  -سـازی سـاختاری   عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مـدل 

 .430-403(، صص 3)11

ش نهـادگرایی  (. ارزیابی نق1396اسکندری ثانی، محمد.؛ اسمعیل نژاد، مرتضی. و خزاعی، عاطفه. ) .2

صـص    ،21، شـماره  6، سـال  نامه جغرافیای انتظامی پژلهشدر روند توسعه پایدار مناطق مـرزی،  

31-52. 

(. بررسی رابطه سرمایه اجتمـاعی و بـدبینی اجتمـاعی    1399افشانی، سیدعلیرضا. و کبریایی، شیوا.) .3

 .561-535، صص 4، شماره 7، دوره مدیریت سرمایه اجتماعیبین شهروندان شهر یزد، 

(. اثرات متغیرهای کالن اقتصادی و نهادی 1399پور، محمد.) پورعلی، منیره.؛ رجائی، یداله. و دالمن .4

 32، شماره 10بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 

 .96-79، صص 33و 

ای انسانی بخش دولتی بر رفـاه ملـی   ه (. چگونه سرمایه1400، جبار.)و باباشاهی ، حسن.فرد دانایی .5

 .486-469، صص 3، شماره 14، دوره مجله ایرانی مطالعات مدیریتگذارد؟،  تاثیر می

(. چارچوب شناسایی و تحلیل 1398کهن، حسین. و بوشهری، علیرضا. ) رضوی، محمدرضا.؛ دانش .6

فصلنامه علمدی  ن، عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی برای نوآوری و فناوری در ایرا

 .75-63، صص 4، شماره 11سال   ،پژلهشی سیاست علم ل فنالری

(. طراحـی ودل  1400اخالق، اسماعیل.؛ محتشمی، علی. و دوستار، محمـد.)  زاهدی، علیرضا.؛ ملک .7

هدای   نشریه علمی پدژلهش وپرورش متناسب با سند تحول بنیادین،  مدیریت منابع انسانی آموزش

 .212-171، صص 2، شماره 13سال  ،مدیریت منابع انسانی

کـاری   (. رابطه سرمایه اجتماعی خـانواده و میـزان جـرایم و بـزه    1398زاد خوری، صادق. ) زحمت .8

 .26-8، صص 47، شماره پژلهشنامه الرمزدکودکان و نوجوانان، 

(. بررسی رابطه بـین هـوش سـازمانی بـا سـرمایه اجتمـاعی کارکنـان        1398زاده، سمانه. ) عباسقلی .9

ی  ، سال دوم، شـماره فصلنامه آموزشی ل پژلهشی الرمزدبندرعباس،  1ش و پرورش ناحیه آموز

 .36-6، صص 46
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ی  های دولت در برنامه سوم توسعه (. جایگاه و نقش1398عباسی، ابراهیم. و محمودی، عظیم اهلل. ) .10

، 11، دوره های سیاسی ل بین المللدی  فصلنامه علمی رهیافتج.ا. ایران از منظر نهادگرایی جدید، 

 .131-107، صص 1شماره 

های سرمایه اجتماعی مؤثر بر عملکـرد کارکنـان    (. تبیین مؤلفه1398عالئی، سعید. و شیرسوار، هادی. ) .11

 .64-51، سال یازدهم، شماره دوم، صص مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران  شهرداری،

اجتمـاعی بـر رشـد اقتصـادی در کشـورهای      (. اثر سرمایه 1395علمی، زهرا )میال(. و قربانی، محبوبه.) .12

-71، سال هشتم، سال چهارم، صص مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایرانخاورمیانه و شمال آفریقا، 

82. 

 ، منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: نشر نی.بنیادهای نظریه اجتماعی(. 1990کلمن، جیمز.) .13

قوانین ناظر بر تدارکات دولتـی و موافقتنامـه    (. بررسی موارد تناقض میان1393گلکاران مقدم، سمیرا. ) .14

 .8-1، صص 66، شماره های بازرگانی مجله بررسیتدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت، 

(. سـرمایه اجتمـاعی و جهـش تولیـد در     1400موذن جمشیدی، میرهـادی. و روحـی، روشـنک. )    .15

، مدیریت سرمایه اجتمداعی  کیفی(،-بنیان: یک مطالعه با رویکد آمیخته )کمی وکارهای دانش کسب

 .321-285، صص 2، شماره 8دوره 

(. مفهوم سازی و سنجش فسـاد اقتصـادی از   1395رفوگر، سعید. ) اصغر. و خدیوی نیا، علی هادوی .16

، 66، شماره 17، سال فصلنامه علمی پژلهشی اقتصاد اسالمیدیدگاه اسالم با رویکرد نهادگرایی، 

 .75-47صص 
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