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اًعىاس فطآيٌسّای وسة ،تطویة ٍ استفازُ اظ زاًص هعطفی ضیسُ اسیت.اظ ايیي
ضٍ ّسف ايي تحمیك تطضسی تدطتی ًمص سیطهايِ فىیطی زض ايدیاز ویاضآفطيٌی
ساظهاًی هیتاضس.زض ايي ضاستا تِ تعییي ًمص اتعاز سطهايِ فىطی ضیاهل سیطهايِ
اًساًی ،سطهايِ ساذتاضی ٍ سطهايِ اختویاعی زض ايدیاز ویاضآفطيٌی هییپیطزاظز.
خاهعِ آهاضی پژٍّص ضاهل واضوٌاى ازاضُ ول تعیاٍى اسیتاى تْیطاى هییتاضیس.
ضٍش تحمیك زض ايي پژٍّص تَغیفی اظ ًَع ّوثستگی ٍ اتعاض گطزآٍضی زازُّا
پطسطٌاهِ است .آظهَى ّای تحلیل عاهلی تايیسی هعازالت ساذتاضی (ضگطسییَى
ّوعهاى چٌس هتغیطُ) تا استفازُ اظ ضٍش حسالل هطتعات خعيیی ( )PLSاسیتفازُ
ضسُ استً .تايح تحمیك حاوی اظ آى اسیت ویِ سیطهايِ فىیطی ()R2 ; 920.0
زاضای تاثیط هثثت ٍ هعٌازاضی تطویاضآفطيٌی اسیت ٍ اظ تییي عٌاغیط سیِگاًیِ آى
سطهايِ اًساًی (اًساًی ، R 2 ;165.0 :ساذتاضی ، R2 ;192.0 :اختواعی595.0 :
;  ،)R2تیطتطيي تاثیط ضا تط واضآفطيٌی ساظهاًی زاضز .
واشههای کلیذی :سطهايِ فىیطی ،سیطهايِ اًسیاًی ،سیطهايِ سیاذتاضی،
سطهايِ اضتثاقی ،واضآفطيٌی

هقذهه
گصض خَاه ع اظ عػط غٌعتی تِ عػیط اقالعیات هَخیة خیايگعيٌی زاًیص تیِ عٌیَاى
هْوتطيي سطهايِ ساظهاى تا سايط زاضايیّیای آى (هیالی ٍ فیعيىیی) ضیس ( Chen et al,

 .)2004,:199; michalski et al , 2008: 23ساظهاىّا زض التػاز زاًیص هحیَض اهیطٍظ
ًیاظهٌس ضٍشّای ًَيٌی خْت تْطُ گیطی ّط چِ تْتط اظ زاضايییّیای ًاهطیَْز ذیَز
هاًٌس زاًص ساظهاًی ٍ ضايستگیّا ٍ لاتلیتّای هٌاتع اًسیاًی زض وٌیاض سیايط زاضايیی-
ّايطاى ّ ،ستٌس .زض ايي هیاى سطهايِ فىطی تا توطوع تط سطهايِّیای اًسیاًی  ،سیطهايِ
ساذتاضی ٍ سطهايِ اضتثاقی هٌثع تیا اّویتیی خْیت تَسیعِ ویاضآفطيٌی ٍ ًیَآٍضی زض
سیاظهاى زض ًریط گطفتیِ ضیسُ اسیت ( .)michalski et al ,2008: 23هیسيطيت زاًطیی
زاضايیّای ساظهاى زض هحیفّای پَيا ٍ پیچیسُ اهطٍظ هٌثع اساسی وسة هعيت ضلیاتتی
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تطای ساظهاى است .هعيتی وِ ساظهاى ضا لازض تِ ايدیاز ًیَآٍضی زض اضائیِ هحػیَالت ٍ
ذسهات ذَز ،فعال تَزى زض هحیف وسة ٍ واض ٍ اضظياتی هدسز واضآفطيٌاًِ هٌاتع ذیَز
هیوٌس ( .)Jantunen et al ,2005: 227تَسعِ زيسگاُ واضآفطيٌی زض سیاظهاىّیا عیاهلی
اساسی زض تْثَز عولىطز آىّا است .واضآفطيٌی ًمص هیَثطی زض هَفمییت سیاظهاى زض
ضلاتت تا سايط ساظهاىّا زاضز .ساظهاىّايی تا خْت گیطی واضآفطيٌاًِ تیِ قیَض هیَثط اظ
هٌاتع ذَز خْت تْثَز وسیة ٍ ویاض تْیطُ ذَاٌّیس گطفیت ( Bin mohammad et al

 .),2013: 100هَفمیت ساظهاىّیا زض هحییف ضلیاتتی ٍ پَيیای اهطٍظهٌیَـ تیِ ٍخیَز
واضوٌاًی است وِ هَفمیت قلة ّستٌس ٍ تا لحال ذكطات حساب ضسُ زض پی تویايع ٍ
واهیاتیاًس ،واضوٌاًی وِ ذالق ٍ ًَآٍضًس .هیسيطيت ٍ ّیسايت سیطهايِ فىیطی سیاظهاى
عاهلی اساسی زض وسة ًَآٍضی ٍ ذاللیت است ظيطا اسیاس ذاللییت تفىیط اسیت ٍ
ًَآٍضی تط پايِ اخطای ايسُّای ذالق ٍ تاظياتی ذاللاًِ هٌاتع ٍ ضٍشّا اسیت ٍ ،ايیي
ّط زٍ زض سايِ هسيطيت آگاّاًِ سطهايِ فىیطی هیسیط ذَاّیس ضیس .اظ ايیي ضٍ زض ايیي
تحمیك تطآًین تا تِ تطضسی ًمص سطهايِ فىطی زض تَسعِ واضآفطيٌی ساظهاًی تپطزاظين.

هبانی نظری و پیشینه تحقیق
ظّطا ٍ ّوىاضاًص ( )1999هعتمسًس واضآفطيٌی هیتَاًیس اظ قطيیك ايدیاز زاًیص خسيیس
هٌدط تِ تْثَز عولىطز ساظهاى ضَز .زاًطی وِ پايِ ٍ اساس ايداز ضايستگیّای خسيس
ٍ يا تْثیَز ضايسیتگی ّیای لثلیی سیاظهاى اسیت .تیِ ظعین آًیاى ویاضآفطيٌی اظ قطيیك
ايداز يازگیطی ساظهاًی هٌدط تِ تَلیس ٍ تَسعِ زاًص خسيس تطای ساظهاى ذَاّیس ضیس
(.)zahra et al,1999: 169
فلَيس ٍ ٍٍزضيح (ً )1999یع واضآفطيٌی ضا اًعىاس فطآيٌس وسة ،تسْین ٍ استفازُ
اظ زاًص هعطفی وطزُاًس .تِ اعتماز آًْا واضآفطيٌی ضاهل وسة هساٍم زاًص خسيس تَسف
اعؿای ساظهاى هیتاضس .تسيي غَضت وِ اعؿای سیاظهاى تیا وسیة آگیاّیّیای ًیَ،
ايسُّا ٍ ًرطات خسيسی ضا وِ زاضای ساظگاضی تا ضطايف ساظهاى است اضائِ هیزٌّس.
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تِ اعتماز غاحةًرطاى ساظهاىّای واضآفطيي ًسثت تِ سیايط سیاظهاىّیا ًییاظ تیِ
هٌاتع تیطتطی اظ خولِ هٌاتع فیعيىی ،هالی ،اًساًی ٍ ...زاضًس .سطهايِ فىطی ًیع تِ عٌَاى
يه زاضايی زاًطی اظ هٌاتع هَضز ًیاظ خْت ویاضآفطيٌی هعطفیی ضیسُ اسیت ( Hayton,

 .)2002: 144-145تٌاتطايي هٌكمی است وِ ّط يه اظ اتعیاز سیِ گاًیِ سیطهايِ فىیطی
ضاهل سطهايِ اًساًی ،1سطهايِ ساذتاضی ٍ 2سطهايِ اضتثاقیً 3یع تط ویاضآفطيٌی سیاظهاًی
ساظهاًی هَثط تاضٌس.
تِ اعتماز تسیاضی اظ غاحةًرطاىًَ ،آٍضی يىیی اظ هْوتیطيي عٌاغیط ویاضآفطيٌی
ساظهاًی اسیت ( .)Hayton, 2002: 146تحمیمیات ًطیاى زازُ اًیس ویِ سیكر ٍ زضخیِ
ًَآٍضی افطاز تِ قَض هثثتی تا سكر تحػیالت آًاى زض اضتثاـ است .افطازی وِ اظ لحال
ٍيژگیّای ضٌاذتی ،تحػیالت  ،آهَظش ٍ تدطتِ ضغلی تطتط ّستٌس زض ضطايف هساٍی
ًسثت تِ سايطيي ًَآٍضتط ّستٌس .زض ٍالع ايي اهط تِ زلیل تاثیط عَاهیل فیَق زض فطآيٌیس
تػوین گیطی است .افطازی وِ تدطتِ تیطتط يا ٍيژگیّای ضٌاذتی لَی تیطی زاضًیس زض
ضٌاذت هسألِ ،تسست آٍضزى ضاُ حلّای تیطتط ٍ ّوچٌیي حل آى تْتط عویل ذَاٌّیس
وطز ( .)Bantel & Jackson, 1989: 115اظ لحال سطهايِ ساذتاضی هیتَاى گفت ٍخَز
ٍاحسّای تحمیك ٍ تَسعِ زض ساظهاى تا ايداز زاًص هفیس تِ واضوٌاى اخاظُ هیزّیس ویِ
تا ضطايف عسم اقویٌاى ٍ ّوچٌیي ضيسهّا تِ غَضت تْتط هَاخِ ضًَسّ .وچٌیي گفتِ
هیضَز ساظهاىّای تا ساذتاض هاضیٌی اظ سیستنّای وٌتطلی زلیك تطای اظ تیي تطزى عسم
اقویٌاى ٍ واّص ضيسه استفازُ هیوٌٌس ايي زض حالی است وِ واضآفطيٌی ًیاظ تِ زضخیِ
ٍسیعی اظ آظازی زاضز .ساذتاضّای ساظهاًی اضگاًیه تا سلسلِ هطاتة ون ٍ عسم توطویع
تػوینگیطی ّوچٌیي تا حصف لَاًیي ٍ ضٍيِّای زست ٍ پیاگیط تیا ویاضآفطيٌی ضاتكیِ
هثثت زاضًس ( .(Burns, 2005: 57-159اظ زيگط خٌثِّای سطهايِ سیاذتاضی اضظشّیای
حاون تط ساظهاى هیتاضسٍ .خَز فطٌّگ ساظهاًی هٌاسة تیا ویاضآفطيٌی تیطای ايدیاز ٍ
1. human capital
2. structural capital
3. relational capital

بررسي نقش سرمايه فكري و ابعاد آن ...

34

حفم فعالیتّای واضآفطيٌاًِ ؾطٍضی است .زض ساظهاىّای واضآفطيي اضظشّايی چیَى
تاویس تط ًَآٍضی ٍ ذاللیت ،يازگیطی هساٍم ،اضتثاقات هَثط ،تَاًوٌس سیاظی واضوٌیاى ٍ
ضيسه پصيطی حاون است .اضتثاـ تا هطتطياى ٍ عطؾِ وٌٌسگاى سیاظهاى اظ عَاهیل تعیس
سطهايِ اضتثاقی ّستٌس .ايسُّای خسيس وِ اظ سَی هطتطياى اضائِ هیضیَز هٌثیع ذیَتی
تطای ًَآٍضی است ٍ ّوچٌیي اضتثاـ هٌاسة تا عطؾِ وٌٌسگاى هٌدط تِ گستطش هٌیاتع
هَضز ًیاظ تطای واضآفطيٌی است.

سرهایه فکری و کارآفرینی
سطهايِ فىطی فطاّن وٌٌسُ پايگاُ خسيسی اظ هٌاتع تطای ساظهاى اسیت ویِ اظ قطيیك آى
ساظهاى هیتَاًس تِ ضلاتیت تپیطزاظز ( )Bontis, 1998: 43تٌتیی

( )1998هعتمیس اسیت

سطهايِ فىطی عثاضت اظ تالش تطای استفازُ هؤثطاظ زاًیص (هحػیَل ًْیايی) زض هماتیل
اقالعات (هازُ ذام) استٍ .سپط ( )1990واضآفطيٌی ساظهاًی ضا فطايٌیسی هییزاًیس ویِ
سثة هیضَز ضطوت ًَآٍضتط ضسُ ٍ ًسثت تِ هَلعیتّای تاظاض  ،سطيعتط عى العویل
ًطاى زّس .فطای ( )1993زض تعطيف ذَز اظ واضآفطيٌی ساظهاًی آى ضا فطآيٌسی هیزاًیس
وِ اظ قطيك المای فطٌّگ واضآفطيٌاًِ زض يه ساظهاى تیِ اضائیِ ًیَآٍضی زض هحػیَل ٍ
فطآيٌسّا هیاًداهس .تِ اعتماز غیاحةًریطاى سیاظهاىّیای ویاضآفطيي ًسیثت تیِ سیايط
ساظهاىّا ًیاظ تِ هٌیاتع تیطیتطی اظ خولیِ هٌیاتع فیعيىیی ،هیالی  ،اًسیاًی ٍ  ...زاضًیس.
سطهايِ فىطی ًیع هكاتك تا تعطيف تِ عٌیَاى يیه زاضايیی زاًطیی اظ هٌیاتع هیَضز ًییاظ
خْت واضآفطيٌی هعطفیی ضیسُ اسیت ( .)Hayton, 2002: 146زض هكالعیات ویاضآفطيٌی
فطغتّای واضآفطيٌی هدوَعِای اظ ايسُّا ،تاٍضّا ٍ فعالییتّیايی اسیت ویِ ذلیك ٍ
آفطيٌص واالّا ٍ ذسهات آيٌسُ ضا وِ ّن اوٌَى تطای آًْا تاظاضی ٍخیَز ًیساضز ،هوىیي
هیساظز .تیطتط پژٍّصّای گصضتِ پیطاهَى ضٌاذت فطغت ،تط ًمص ولییسی اقالعیات
زض ضٌاسايی فطغت تأویس زاضًس .ايي زض حالی است ویِ سیطهايِ فىیطی ظهیٌیِ وطیف
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فطغتّای واضآفطيٌاًِ ضا فطاّن هیساظز ( .)Puhakka, 2010تطای هفَْم سطهايِ فىطی
تمسینتٌسیّای ظيازی غَضت گطفتِ است وِ زض اغلة آًْا سطهايِ فىطی تِ سیِ تعیس
سطهايِ اًساًی ،ساذتاضی ٍ اختواعی تمسین هیضَز ( Nazari and Herremans, 2007:

 )602خالة ايي وِ زض واضآفطيٌی ًیع چْاض ًیَع سیطهايِ ضیاهل سیطهايِ ی التػیازی،
سطهايِ اختواعی ،سطهايِ ی اًساًی ٍ سطهايِ ی فطٌّگی هكطح است وِ اگط هكیاتك تیا
تعطيف سطهايِ ساذتاضی فطٌّگ ضا ظيط هدوَعِ آى تساًین ضاّس ّواٌّگی ظيازی تییي
هفاّین سطهايِ فىطی ٍ واضآفطيٌی ذَاّین تَز .زض ازاهِ تِ تطضسی ضاتكِ ّط يه اظ ايیي
اتعاز تا واضآفطيٌی ذَاّین پطزاذت.

سرهایه انسانی و کارآفرینی
واضآفطيٌاى اقالعاتی وِ زض تطریع فطغت ًمص تاظی هیوٌٌس ضا تِ ضٍشّیای تسییاض
هتفاٍتی تسست هییآٍضًیس .اظ قطفیی تطیریع فطغیت تیِ عٌیَاى يىیی اظ هْوتیطيي
تَاًايیّای واضآفطيٌاى هَفك ضٌاذتِ ضسُ است ٍ ّویطِ يىی اظ عٌاغط هْن تحمیمیات
ترػػی زض ظهیٌِ واضآفطيٌی تَزُ است .فْن فطآيٌس تطریع فطغت يىی اظ سیَاالت
اساسی زض حَظُ واضآفطيٌی است ،ايي هسألِ تاعث هیگطزز وِ عاللِ لاتیل تَخیِای زض
هَضز ايي وِ چطا ،چِ هَلع ٍ چگًَِ تعؿی افطاز لازض تِ تطریع فطغیت ّسیتٌس ،زض
حالی وِ زيگطاى ًویتَاًٌس آى ضا اًدام زٌّس ( )Marie & et al, 2006ايداز ضَز .ظيیطا
تطریع فطغت ًمكِ آغاظ واضآفطيٌی است ،اظ ايي ضٍ تطای تطریع ايیي فطغیتّیا
واضآفطيٌاى هیتَاًٌس تا تىاضگیطی عَاهل ٍ ضٍشّای گًَیاگَى تیِ ايیي هْین تیطیتط اظ
زيگطاى زستطسی ياتٌس .يىی اظ آًْا تَسعِ سطهايِ اًساًی است .سطهايِی اًساًی اظ زٍ
تعس اغلی زاًص ٍ هْاضت تطىیل ضسُ است ( .)Warts, 2005زاًص ضاهل ٍالعیعتّا
ٍ اغَل هطتَـ تِ پسيسُّا ٍ هَخَزات است .زض وسة ٍواض ،زاًص ضاهل زاًص فٌّی
ٍ زاًص واضآفطيٌی هیضَز.
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تِ تَاًايی استفازُ اظ زاًص زض عول ٍ اًدام زضست واضّا ،هْاضت گفتِ هیضیَز.
سطهايِ اًساًی تٌْا سطهايِای است وِ تا استفازُ تیطتط ،ویاّص ًیافتیِ ٍ تیِ غیَضت
فعايٌیسُ ،گسیتطش هییياتیس )Chandler & Hanks, 1991: 333( .افیطاز ،شذییطُّیای
اقالعاتی هتفاٍتی ًسثت تِ يىسيگط زض شّي ذَز زاضًس؛ ظيطا آًْا زض ضطايف هتفیاٍتی
ًسثت تِ ّن ظًسگی وطزُ ٍاقالعات وسة وطزُاًسًَ .ع ًگطش آًْا ًسثت تِ هحییف
ٍ ّوچٌیي چگًَگی تثسيل اقالعیات زضيیافتی اظ هحییف تیِ فطغیت ،زض شّیي آًْیا
هتفاٍت است .ايي گًَِ است وِ فطزی ،فطغتی ضا وطف هیوٌس وِ زيگیطی تَاًیايی
وطف آى ضا ًساضتِ است .تِ تیاًی زيگط ،زاًص پیطیي فطز ،ضاّطٍيیی زاًطیی ايدیاز
هیوٌس وِ تٌْا تِ اٍ اخاظُ ی تطریع فطغتّايی ذاظ ضا هیزّس ( & Ardichvili

 .)et al, 2003تدطتیات گصضتِ ّط واضآفطيي ياضی زٌّسُ ٍی زض تطیریع فطغیتّیا
ذَاّس تَز ( )Ucbasaran & et al, 2009اقالعات زض هَضز فطغتّای ویاضآفطيٌی اظ
هٌاتعی تِ زست هیآيس وِ زاضای زاًص ذاظ هىاًی ٍ ظهاًی ّستٌس .افیطازی زاًطیی
هرتع تِ ظهاى ٍ هىاى زاضًس وِ ايي زاًص تطای زيگطاى هَخَز ًیست .زض تسیاضی اظ
هَاضز ايي زاًص تِ ضاحتی تِ زيگطاى هٌتمل ًویضَز .تَاًايی زض ضٌاذت يه فطغیت
اظ تطذی زاًصّای ذاظ ظهاًی ٍ هىاًی ًاضی هیضَز ،اها زاًص واهل ،تِ ّیچ ٍخِ
ٍخَز ًساضز .اظ ايي ضٍ تأثیط سطهايِ اًساًی تط تطریع ٍ تْطُتطزاضی اظ فطغت ،سثة
ضسُ وِ افطاز ٍ ساظهاىّا تطای تْثَز سطهايِ اًساًی ذَز زض تَسعِ هْاضتّا ٍ زاًص،
السام تِ سطهايِگصاضی وٌٌس .سطهايِ اًساًی ،عالٍُ تیط ايیي ویِ تیِ قیَض هسیتمین تیط
تطریع فطغت اثط هیگصاضز ،تِ قَض غیطهستمین ٍ تا تأثیط تط سطهايِ اختواعی ًیع زض
تطریع فطغت هؤثّط است (.)Bhagavatula & et al, 2010: 250
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سرهایه ساختاری و کارآفرینی
زض تعطيف تٌتی

( )1998سطهايِ ساذتاضی تِ غَضت هدوَعِ زاضايیّیای تعطيیف

ضسُ وِ تَاًايی ذاللیت ساظهاى ضا تاال هیتطز .اظ قطف زيگط فیطای ( )1993ذاللییت
ضا اظ اخعای اليٌفه واضآفطيٌی هیزاًس .سیطهايِ سیاذتاضی زض تعطيفیی زيگیط تػیَضت
ضٍيِّا ٍ ضٍشّای يه وسة ٍ واض ضاهل فطٌّگ ،سیاذتاض سیاظهاًی ٍ سیسیتنّیای
اقالعاتی تعطيیف ضیسُ اسیت (ّ .)Chen et al ,2004ویاًكَض ویِ گفتیِ ضیس سیطهايِ
فطٌّگی يىی اظ چْاض سطهايِای است وِ زض واضآفطيٌی هكطح هیضیَز (.)firkin,2001
َّضًعتی ( )2000ساذتاض ساظهاًی هَافك ضا اظ ؾطٍضيات واضآفطيٌی هیزاًس .تِ ًریط اٍ
هحسٍزيتّای ساذتاضی هیتَاًس هاًع تعضگی تطای فعالیتّای واضآفطيٌاًیِ تاضیس .ايیي
زض حالی است وِ زض اغلة تعاضيف هطتثف تیا سیطهايِ سیاذتاضی سیاذتاض سیاظهاًی اظ
عٌاغط اساسی زض ًرط گطفتِ ضسُ است ( .)bontis 1998, Chen et al, 2004ازٍيٌسیَى
ٍ ّوىاضاًص سطهايِ ساذتاضی ضا تِ غَضت سرت افعاضّا ً ،طم افعاضّا  ،پايگیاُ زازُ ٍ
سايط لاتلیتّايی هیزاًٌس وِ اظ تْطٍُضی واضوٌاى حوايت ًوايس ( Edvinsson & et al,

 .)1997زض تعطيف چي (ً )2004یع سطهايِ ساذتاضی عالٍُ تط فطٌّگ ٍ ساذتاض ضیاهل
فٌاٍضی اقالعات ٍ سیستنّای اقالعیاتی ًییع هییضیَز ( .)Chen et al ,2004ايیي زض
حالی است وِ تِ اعتماز تسییاضی اظ غیاحة ًریطاى فٌیاٍضی اقالعیات تیا تىییِ تیط
لاتلیتّا ٍ ٍيژگیّايی چَى افعايص سطعت ٍ زلت  ،اًعكاف پصيطی لاتل تَخِ ای ضا
زض اضتثاـ تا واضآفطيٌی اظ ذَز ًطاى زازُ است .عیالٍُ تیط ايیي زض هكالعیات ویاضتطزی
غَضت گطفتِ ًیع ٍخَز ضاتكِ هثثت تیي استفازُ اظ فٌاٍضی اقالعات ٍ سكر واضآفطيٌی
تايیس ضسُ است ()jaison, 2008
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سرهایه اجتواعی و کارآفرینی
قثك ًرطيِ ضثىِ ّای اختواعی ،واضآفطيٌی فطايٌسی است وِ زض ضثىِ هتغیطی اظ ضٍاتیف
اختوییاعی ٍالییع ضییسُ اسییت (احوییسپَض .)1378 ،يىییی اظعَاهییل هییؤثّط زض تطییریع
فطغتّای واضآفطيٌی ،ضثىِّای اختواعی است .ايي ضثىِّا ،واضآفطيي ضا تیا هٌیاتع ٍ
فطغتّای تیطتطی ضٍتِ ضٍ هیوٌس ٍ زايطُ اًتراب اٍ ضا گسیتطزُتیط هییوٌیسّ .طچیِ،
ضثىِّای اختواعی واضآفطيي گستطزُتط تاضس ،فطغتّای تیطتطی ضٌاسیايی هییضیًَس
(.)Bhagavatula & et al, 2010
زيَيسسَى ٍ ًَّیگ (ً )2003طاى هیزٌّس وِ عَاهیل هیؤثط زض تَسیعِ سیطهايِ
اختواعی عاقفی ( زاضتي ٍالسيي يیا زٍسیتاى ًعزيیه يیا ّوسیايگاى زض وسیة ٍ ویاض؛
تطغیة ضسى اظ خاًة زٍستاى يا ذاًَازُ) تا وطف يا ضٌاذت فطغتّا تطای وسیة ٍ
واضّای خسيس ٍ تطزاضتي گامّای اٍلیِ تطای آغاظ ايي وسة ٍ واضّا اضتثاـ عویك زاضز.
ّوچٌیي ٍخَز ضٍاتف لَی ٍ لاتل اعتواز زض ضثىِّای اختویاعی واضآفطيٌیاى ًَپیا ویِ
تالش آًْا ضا خْت سطهايِ گصاضی ّط چِ تیطتط تحت تاثیط لطاض هیزٌّیس ضا ضٌاسیايی
وطزًس ٍ زض ًتیدِ تیاى هیزاضًس وِ عَاهل تَسعِ زٌّسُ سطهايِ اختواعی هاًٌس عؿَيت
زض ساظهاىّای تداضی تا اًدام فعالیتّايی هطتثف ّستٌس وِ تطای تثسيل فطغتّیا تیِ
وسة ٍ واضّای خسيس ٍ اضظضوٌس هطتثف ّستٌس .تِ ظعن آًْا ضٍاتف اختواعی هیتَاًیس
ضاتكِ واضآفطيي ضا تا هٌاتع ٍ فطغتّا هحسٍز يا تسیْیل وٌٌیس ( Davidsson& Honig,

.)2003
زض تعطيفی زيگطسطهاية اختواعی تِ ًتايح هثثتی اقالق هیضَز وِ تیطای افیطاز اظ
قطيك ضٍاتف اختواعی تا زيگطاى ضخ هیزٌّیس؛ ضیٌاذتِ ضیسى تَسیف زيگیطاى ،زاضیتي
ضْطت ذَب ،زاضتي ضٍاتف هستوط ٍ هعتثط تا زيگطاى .ايي ضٍاتف اهىاى زستیاتی آًْا تِ
قیفی اظ هٌاتع هلوَس ٍ ًاهلوَس ضا فطاّن هیآٍضز .اظ خولِ هٌیاتع هلوَسیی ویِ فیطز
واضآفطيي هیتَاًس اظ ضٍاتف اختواعی ذَز تیِ زسیت آٍضز هییتیَاى تیِ هٌیاتع هیالی ٍ

05

فصلنامه برنامهريزي رفاه و توسعه اجتماعي ،شماره  ،19تابستان 99

افعايص زستطسی تِ اقالعات اضظضوٌس اضیاضُ ویطز .هعايیای ًیاهلوَس ًییع عثاضتٌیس اظ
حوايت ،هطاٍضُ ٍ تطغیة اظخاًة زيگطاى ٍ ّوچٌیي افیعايص ّوىیاضی ٍ اعتویاز تیِ
آًْاّ .ط چِ تعاهل تیي افطاز تیطتط تاضس ،واًالّای اضتثاقی تیطتطی ًیع تِ ٍخَز هیآيیس
(الَاًی ،عثساهلل پَض.)1387 ،

هذل هفهوهیتحقیق
تطاساس هكالعات ًرطی ايي تحمیك ویِ اساسیاً تیط هثٌیای ًرطيیات فلَيیس ٍ ٍٍزضيیح
(ّ )1999وچٌیي ظّطا ٍ ًلسَى ( )1999زضتاضُ واضآفطيٌی ٍ زاًص ساظهاًی تَزُ است،
هسل هفَْهیتحمیك (ًوَزاض  )1وِ ًطاى زٌّسُ ضاتكیِ سیطهايِ فىیطی ٍسیِ عٌػیط آى
ضاهل سطهايِ اًساًی ،ساذتاضی ٍ ضاتكِای تا واضآفطيٌی ساظهاًی اسیت ،تیسٍيي ضیسُ
است .الظم تِ شوط است زض ضاتكِ تا هفَْم واضآفطيٌی ساظهاًی تا تَخِ تِ آًچِ وِ گفتیِ
ضس اتعاز ساظهاًی (تیٌص هطتطنًَ ،آٍضی ،ضیَُ خسيس اعكای پازاش ،تفیَيؽ اذتییاض،
ساذتاض ساظهاًی ،زستطسی تِ هٌاتع ،حوايت هسيطيت) ٍ ضرػی (هطوع وٌتیطل زضًٍیی،
استمالل قلثی ،تَفیك قلثی ،ضيسیه پیصيطی ،ذاللییت) آى خْیت قطاحیی پطسطیٌاهِ
لحال ضسُ است.
سرمایه فکری

کارآفرینی

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری

سازمانی
سازمانی

سرمایه اجتماعی

شخصی

نوودار  -1هذل هفهوهیتحقیق

بررسي نقش سرمايه فكري و ابعاد آن ...

41

فرضیات تحقیق
تحمیك حاؾط زاضای يه فطؾیِ اغلی ٍ سِ فطؾیِ فطعی تِ ضطح ظيط است.
 .1سطهايِ فىطی تطواض آفطيٌی تاثیط هثثت ٍ هعٌازاضی زاضز.
 1.1سطهايِ اًساًی تط واضآفطيٌی تاثیط هثثت ٍ هعٌازاضی زاضز.
 1.2سطهايِ ساذتاضی تط واضآفطيٌی تاثیط هثثت ٍ هعٌازاضی زاضز.
 1.3سطهايِ اختواعی تط واضآفطيٌی تاثیط هثثت ٍ هعٌازاضی زاضز.

روش شناسی تحقیق
ضٍش تحمیك زض ايي پژٍّص پیوايطی تَغییفی ٍ تحلیلیی اسیت .خاهعیِ پاسیرگَياى
تحمیك واضوٌاى ازاضُ ول تعاٍى استاى تْطاى هیتاضیس .اظخاهعیِ پاسیرگَياى ً 150فیطُ،
يه ًوًَِ تػازفی ً 108فطی اًتراب ضسًس .خْت گطزآٍضی اقالعات زض ايي تحمییك
اظ ضٍشّای وتاتراًِای ٍ هیساًی استفازُ ضسُ است .اتعاض گیطزآٍضی اقالعیات ضیاهل
فیص تطزاضی ٍ پطسطٌاهِ هیتاضس .فیص تطزاضی تِ هٌرَض خوعآٍضی ٍ تسٍيي اقالعات
حَل هَؾَع اًدام ضسُ است .زض ضاستای اًدام تحمیك زٍ پطسطٌاهِ ضیاهل پطسطیٌاهِ
اضظياتی سطهايِ فىطی تط هثٌای اتعاز سطهايِ اًساًی ،سیاذتاضی ٍ اضتثیاقی ٍ پطسطیاهِ
اضظياتی واضآفطيٌی ساظهاًی تط هثٌای هعیاضّای ًَآٍضی ٍ هراقطُ خَيی زض هدویَع زض
لالة  40سَال قطاحی گطزيس .اظآًدايی وِ هعیاضّیای اضظيیاتی هفیاّین هیَضز تطضسیی
ویفی هیتاضٌس تِ هٌرَض وویساذتي آًْا اظ قیف  5اهتیاظی لیىطت استفازُ ضسُ است.
ّوچٌیي تِ هٌریَض تايییس يیا ضز فطؾییات تحمییك ٍ يیافتي ضٍاتیف ذیاظ هییاى
هتغیطّای خاهعِ اظ آظهَى ّای تحلیل عیاهلی تايییسی هعیازالت سیاذتاضی (ضگطسییَى
ّوعهاى چٌس هتغیطُ) تا استفازُ اظ ضٍش حسالل هطتعیات خعيیی ( )PLSاسیتفازُ ضیسُ
است .تِ زلیل تعسز هتغیطّای آضیىاض ٍ پٌْیاى ٍ ًاواضآهیسی ًیطم افیعاض لییعضل زض ايیي
ضطايف تطای پاسد تِ فطؾیات تحمیك اظ هیسل سیاظی هعیازالت سیاذتاضی ( )SEMتیِ
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ضٍش حسالل هطتعات خعيی )PLS( 1تا اسیتفازُ اظ ًیطم افیعاض  SMARTPLSاسیتفازُ
ضسُ است.

روایی و اعتبار ابسارهای گردآوری اطالعات
خسٍل ظيط ضاذعّای ضٍايی ،پايايی ٍ تَغیفی ضا تطای تواهیهتغیطّای تحمیك ًطیاى
هیزّس .عالٍُ تط ضٍايی ساظُ وِ تطای تطضسی اّویت ًطاًگطّای اًتریاب ضیسُ تیطای
اًساظُ گیطی ساظُّا تِ واض هیضٍز ،ضٍايی تطریػیً 2یع زض تحمییك حاؾیط هیَضز ًریط
است تِ ايي هعٌا وِ ًطیاًگط ّیای ّیط سیاظُ زض ًْايیت تفىییه هٌاسیثی ضا تیِ لحیال
اًساظُگیطی ًسة تِ ساظُّای زيگط هسل فطاّن آٍضًس .تِ عثاضت سیازُ تیط ّیط ًطیاًگط
فمف ساظُ ذَز ضا اًساظُگیطی وٌس ٍ تطویة آًْا تِ گًَِ ای تاضس وِ توام ساظُّیای تیِ
ذَتی اظ يىسيگط تفىیه ضًَس .
بررسی ضرایب روایی ،پایایی
جذول  -2شاخصهای روایی ،پایایی
هتفیطّا
ی

ؾط
AVE

CR

پٌْاى
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تیٌص
هطتط














ن
1. Partial Least Square
2. Discriminant Validity
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تا ووه ضاذع هیاًگیي ٍاضياً








استرطاج ضیسُ (  )AVEهطیرع ضیس ویِ

توام ساظُ ّای هَضز هكالعِ زاضای هیاًگیي ٍاضياً

1

استرطاج ضسُ تاالتط اظ ّ 0/5سیتٌس.

ضاذعّای پايايی تطویثی ( ٍ 2)CRآلفای وطًٍثیاخ خْیت تطضسیی پايیايی پطسطیٌاهِ
استفازُ هیضًَس ٍ الظهِ تايیس پايايی تاالتط تَزى ايي ضاذعّا اظ همساض  0/7هییتاضیس.
توام ايي ؾطاية تاالتط اظ  0/7هیتاضس ٍ ًطاى اظ پايا تَزى اتعاض اًساظُگیطی هیتاضس.
1 .Average Variance Extracted
2. Composite reliability
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ضاذع ؾطية تعییي ًطاى هیزّس وِ چٌس زضغس اظ تغییطات يه هتغییط ٍاتسیتِ
تَسف هتغیط يا هتغیطّای هستمل تَؾیر زازُ ضسُ اًس .تط ايي اساس هتغیطّیای سیطهايِ
اضتثییاقی ،سییاذتاضی ٍ اًسییاًی ضٍی ّیین ضفتییِ تَاًسییتِاًییس  %84/7اظ تغییییطات هتغیییط
واضآفطيٌی ساظهاًی ضا تَؾیر زٌّس.

نتایج تحلیل عاهلی تاییذی (هذلهای انذازهگیری)
لثل اظ ٍاضز ضسى تِ هطحلِ آظهَى فطؾیات ٍ هسل هفَْهی تحمیك ،اقویٌاى يافتي اظ
غحت هسلّای اًساظُ گیطی هتغیطّای تطٍىظا ٍ زضٍى ظا ؾطٍضی هی تاضس .ايي ویاض
اظ قطيك تحلیل عاهلی هطتثِ اٍل ٍ زٍم غَضت گطفتِ است .همازيط هحاسثِ ضیسُ t
تطای ّط يه اظ تاض ّای عاهلی ّط ًطاًگط تا ساظُ يا هتغیط پٌْیاى ذیَز تیاالی 1/96
است .پ

هی تَاى ّوسَيی سَاالت پطسطٌاهِ تطای اًساظُ گیطی هفاّین ضا زض ايیي

هطحلِ هعتثط ًطاى زاز .زض ٍالع ًتايح تاال ًطیاى هیی زّیس ویِ آًچیِ هحمیك تَسیف
سَاالت پطسطٌاهِ لػس سٌدص آًْا ضا زاضتِ است تَسف ايیي اتیعاض هحمیك ضیسُ
است .پ

ضٍاتف تیي ساظُ ّا يا هتغیط ّای پٌْاى ل اتیل اسیتٌاز اسیت .تویام تاضّیای

عاهلی همساضی تعضگتط اظ  0/5اذتییاض ویطزُ اًیس ٍ ًطیاى اظ ضٍايیی ٍ اعتثیاض تیاالی
ضاذع ّا هی تاضس.
ًوَزاض  2هسل تحمیك ضا زض حالت هعٌازاضی ؾطاية (ً )t-valueطیاى هییزّیس.
ايي هسل زض ٍالع توام هعازالت اًساظُ گیطی (تاضّای عیاهلی) ٍ هعیازالت سیاذتاضی ضا
تا استفازُ اظ آهاضُ  ،tآظهَى هی وٌس .تط قثك ايي هیسل ،ؾیطية هسییط ٍ تیاض عیاهلی زض
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سكر اقویٌاى  %95هعٌازاض هییتاضیس اگیط همیساض آهیاضُ  tاظ  1/96تیطیتط تاضیس همیازيط
هحاسثِ ضسُ  tتطای ّط يه اظ تاضّای عاهلی ٍ هعازالت ساذتاضی تیاالی  1/96هعٌیازاض
است.
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نوودار  -3هذل در حالت تخوین

بررسي نقش سرمايه فكري و ابعاد آن ...

49

نتایج فرضیات تحقیق:
خسٍل  -3ؾطاية هسیط ،آهاضُ ً ٍ tتیدِ فطؾیِ تحمیك
فطؾیات تحمیك

ؾطية تاثیط

آهاضُ t

Sig

ًتی
خِ

سطهايِ
فىطی←واضآفط









P<

تاي



يس

يٌی ساظهاًی
سطهايِ

فطؾیات

ساذتاضی←واضآ






P<

تاي



يس

فطيٌی ساظهاًی
سطهايِ
اًساًی←واضآفط







P<

تاي



يس

يٌی ساظهاًی
سطهايِ
اضتثاقی←واضآ







فطيٌی ساظهاًی

P<

تاي



يس

|t|>1991 Significant at P<.9.3, |t|>2931 Significant at P<.9.1,

فطؾیِ  : 1سطهايِ فىطی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط است.
 :H0سطهايِ فىطی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاض ًساضز.
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 :H1سطهايِ فىطی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاض زاضز.
همساض  tتطای ايي پاضاهتط (قثك لاعسُ ذكای پٌح زضغس زض ًاحیِ ضز فیطؼ غیفط
تطای همازيط ذاضج تاظُ  1/96تا ّ -1/96ط پاضاهتط هسل)  ،تعضگتط اظ 1/96هحاسیثِ ضیسُ
است .پ

هیتَاى تیاى ًوَز وِ فطؼ هحمك تا  95زضغس اقویٌاى تايییس هییضیَز ،تیِ

عثاضت زيگط سطهايِ فىطی ،تط واضآفطيٌی ساظهاًی زاضای اثط هعٌیزاضی تِ لحال آهیاضی
است ٍ تا تَخِ تِ هثثت تَزى ؾطية هسیط هیتَاى گفت ًَع ضاتكِ زٍ هتغییط هثثیت ٍ
هعٌازاض هیتاضس .تٌاتطايي زض سكر اقویٌاى  %95هیتَاى اًتراض زاضت ّط اًیساظُ سیطهايِ
فىطی زض خْت هثثت افعايص هیياتس ،افعايص واضآفطيٌی ساظهاًی ضا تیِ زًثیال ذَاّیس
زاضت.
فطؾیِ  : 1.1سطهايِ ساذتاضی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط است.
 :H0سطهايِ ساذتاضی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاض ًساضز.
 :H1سطهايِ ساذتاضی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاض زاضز.
همساض  tتطای ايي پاضاهتط (قثك لاعسُ ذكای پٌح زضغس زض ًاحیِ ضز فیطؼ غیفط
تطای همازيط ذاضج تاظُ  1/96تا ّ -1/96ط پاضاهتط هسل)  ،تعضگتط اظ 1/96هحاسیثِ ضیسُ
است .لصا هیتَاى تیاى ًوَز وِ فطؼ هحمك تا  95زضغس اقویٌیاى تايییس هییضیَز ،تیِ
عثاضت زيگط سطهايِ ساذتاضی ،تط واضآفطيٌی ساظهاًی زاضای اثیط هعٌیی زاضی تیِ لحیال
آهاضی است ٍ تا تَخِ تِ هثثت تَزى ؾطية هسیط هیتَاى گفت ًیَع ضاتكیِ زٍ هتغییط
هثثت ٍ هعٌازاض هیتاضس .تٌاتطايي زض سكر اقویٌاى  %95هیتَاى اًتراض زاضت ّط اًیساظُ
سطهايِ ساذتاضی افعايص ياتس ،واضآفطيٌی ساظهاًی زض خْت هثثیت افیعايص هییياتیس ٍ
عسم افعايص سطهايِ ساذتاضی ،واّص واضآفطيٌی ساظهاًی ضا تِ زًثال ذَاّس زاضت.
فطؾیِ  : 1.2سطهايِ اًساًی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاضی زاضز.
 :H0سطهايِ اًساًی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاض ًساضز.
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 :H1سطهايِ اًساًی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاض زاضز.
همساض  tتطای ايي پاضاهتط (قثك لاعسُ ذكای پٌح زضغس زض ًاحیِ ضز فیطؼ غیفط
تطای همازيط ذاضج تاظُ  1/96تا ّ -1/96ط پاضاهتط هسل)  ،تعضگتط اظ 1/96هحاسیثِ ضیسُ
است .پ

هیتَاى تیاى ًوَز وِ فطؼ هحمك تا  95زضغس اقویٌاى تايییس هییضیَز ،تیِ

عثاضت زيگط سطهايِ اًساًی ،تط واضآفطيٌی ساظهاًی زاضای اثط هعٌیزاضی تِ لحال آهیاضی
است ٍ تا تَخِ تِ هثثت تَزى ؾطية هسیط هیتَاى گفت ًَع ضاتكِ زٍ هتغییط هثثیت ٍ
هعٌازاض هیتاضس .تٌاتطايي زض سكر اقویٌاى  %95هیتَاى اًتراض زاضت ّط اًیساظُ سیطهايِ
اًساًی افعايص ياتس ،واضآفطيٌی ساظهاًی زض خْیت هثثیت افیعايص هییياتیس ٍ .ویاّص
سطهايِ اًساًی ،واّص واضآفطيٌی ساظهاًی ضا تِ زًثال ذَاّس زاضت.
فطؾیِ  : 1.3سطهايِ اضتثاقی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاضی زاضز.
 :H0سطهايِ اضتثاقی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاض ًساضز.
 :H1سطهايِ اضتثاقی تط واضآفطيٌی ساظهاًی تاثیط هعٌازاض زاضز.
همساض  tتطای ايي پاضاهتط (قثك لاعسُ ذكای پٌح زضغس زض ًاحیِ ضز فیطؼ غیفط
تطای همازيط ذاضج تاظُ  1/96تا ّ -1/96ط پاضاهتط هسل)  ،تعضگتط اظ 1/96هحاسیثِ ضیسُ
است .پ

هیتَاى تیاى ًوَز وِ فطؼ هحمك تا  95زضغس اقویٌاى تايییس هییضیَز ،تیِ

عثاضت زيگط سطهايِ اضتثاقی ،تط ویاضآفطيٌی سیاظهاًی زاضای اثیط هعٌییزاضی تیِ لحیال
آهاضی است ٍ تا تَخِ تِ هثثت تَزى ؾطية هسیط هیتَاى گفت ًیَع ضاتكیِ زٍ هتغییط
هثثت ٍ هعٌازاض هیتاضس .تٌاتطايي زض سكر اقویٌاى  %95هیتَاى اًتراض زاضت ّط اًیساظُ
سطهايِ اضتثاقی افعايص ياتس ،واضآفطيٌی ساظهاًی زض خْیت هثثیت افیعايص هییياتیسٍ .
واّص سطهايِ اضتثاقی  ،واّص واضآفطيٌی ساظهاًی ضا تِ زًثال ذَاّس زاضت.

بحث و نتیجهگیری
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يافتِّای تحمیك حاؾط تِ قَض تدطتی ًطاى هیزّس وِ هكاتك تا زيیسگاُ ًریطی خسيیس
زض ذػَظ واضآفطيٌی ساظهاًی هثتٌی تط تاثیط زاضايیّای زاًطی تط فطآيٌیس ویاضآفطيٌی،
سطهايِ فىطی ًیع تِ عٌَاى يه زاضايی زاًطی تِ قَض ولی ٍ ّط يه اظ اتعاز سِ گاًِ آى
ضاهل سطهايِ اًساًی ،ساذتاضی ،اختواعی زاضای تاثیط هثثت ٍ هعٌیازاضی تیط ویاضآفطيٌی
ساظهاًی استً .تايح حاغل اظ تحلیل ضگطسیَى تیي سطهايِ فىطی ٍ ویاضآفطيٌی ٍخیَز
ايي تاثیط ضا گعاضش هیوٌٌس .تِ ايي هعٌا وِ تا سطهايِ گصاضی زض سطهايِ فىیطی سیاظهاى
زض اتعاز اًساًی ،ساذتاضی ٍاختواعی هیتیَاى اًتریاض زاضیت ویِ ویاضآفطيٌی سیاظهاًی
افعايص ياتس .تِ عثاضت زيگط سطهايِ فىطی تِ عٌَاى يىی اظ لاتلییتّیا ٍ زاضائییّیای
هْن ساظهاى هیتَاًس تِ ساظهاى هَضز هكالعِ خْت اضتماء ظهیٌِّای واضآفطيٌی واضوٌیاى
ووه وٌس .اظ ايي قطيك ساظهاى ّن اظ هعايای ًاضی اظ سطهايِ فىطی ٍ ّین اظ هعايیای
واضآفطيٌی وِ پیصتط گفتِ ضس ،تْطُ هٌس گطززّ .وچٌیي تط اساس ًتايح آظهَى هطیرع
ضس وِ اظ هیاى عٌاغط سیطهايِ فىیطی سیطهايِ اًسیاًی تیطیتطيي سیْن ضا زض تیاثیط تیط
واضآفطيٌی ساظهاًی زاضتِ ٍ سطهايِ اختواعی ٍ ساذتاضی زض خايگیاُّیای تعیسی لیطاض
زاضًس .تا تَخِ تِ ايي هَؾَع هیتَاى تیاى وطز وِ ساظهاى هَضز ًرط تا سیطهايِ گیصاضی
تیطتط تط تعس سطهايِ اًساًی زض همايسِ تا سطهايِ ساذتاضی هیتَاًس تِ ًتیايح تْتیطی زض
واضآفطيٌی ًائل ضَز .زض ًتیدِ تحث تاال هسل ًْايی تحمیك تِ غَضت ًوَزاض  4پیطیٌْاز
هیضَز.
R2=

سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه اجتماعی



R2=


R2=


R2
=



کارآفرینی سازمانی
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نوودار  -4هذل نهایی تحقیق

ّوچٌیي تا تَخِ تِ هیاًگیي اتعاز گًَاگَى سطهايِ فىطی زض ايي سیاظهاى اظ ًریط
واضوٌاى هیتَاى گفت وِ عٌاغط آى تِ تطتیة اٍلَيیت عثاضتٌیس اظ :سیطهايِ اًسیاًی،
سطهايِ اختواعی ٍ سطهايِ ساذتاضی .ايي ًتیدِ ًیع ًطاى هیزّس ویِ ايیي سیاظهاى زض
ظهیٌِ سطهايِ اًساًی اظ لثیل زاًص ،هْاضتّا ٍ ضايستگیّای واضوٌاى ذَز ٍ ّوچٌیي
زض ظهیٌِ سطهايِ اختواعی اظ لثیل تَخِ تِ اضتاب ضخَع ،اضتثاـ تیا سیايط سیاظهاىّیا ٍ
ًْازّا تالش تیطتطی اًدام زازُ تا زض ظهیٌِ سطهايِ ساذتاضی ،ویِ ضیاهل سیسیتنّیای
اقالعاتی ،فطآيٌسّا ٍ ضٍشّای واضی ،است.
ًتايح تحمیك حاؾط تا ًتیايح تحمیمیات ظّیطا ٍ ٍٍزضيیح ( )1999هثٌیی تیط تیاثیط
سطهايِ فىطی زض ايداز واضآفطيٌی ّواٌّگ هیتاضس ٍ آى ضا تايیس هیوٌیسّ .وچٌییي تیا
يافتِّای ّايتَى ( )2002هثٌی تط ايي وِ ٍخَز سطهايِ فىطی زض ساظهاى تاعث افیعايص
واضآفطيٌی زض وسة ٍ واضّای وَچیه ٍ هتَسیف هییضیَز ّواٌّیگ اسیت .تٌیاتطايي
هیتَاى ًتیدِ گطفت يافتِّای تحمیك تا ًتیايح تحمیمیات هطیاتِ ّوسیَ ٍ آى ضا تايییس
هیوٌس.

پیشنهادات تحقیق
ساظهاى هیتَاًس تِ هٌرَض تَسعِ سطهايِ فىطی ذَز تِ تطتیة زض حیَظُّیا ی
ظيط الساهاتی ضا اًدام زّس:
الف :تا تايیس فطؾیِ  1،1هثٌی تط ًمص سیطهايِ سیاذتاضی تیط تَسیعِ ویاضآفطيٌی
ساظهاًی هَاضز ظيط پیطٌْاز هیضَز:
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 -1حصف لَاًیي ٍ همطاضت زست ٍ پاگیط ،ضٍشّای واضی ظائس ٍ سلسلِ هطاتة
پیچیسُ ٍ قَالًی تِ هٌرَض واّص سكر زيَاًساالضی ظايس زض ضطوت.
 -2تطًاهِ ضيعی خْت تَسعِ فعالیتّای وِ هَخة تْثَز تْطُ ٍضی زض سیاظهاى
است.
 -3تالش تِ هٌرَض ايداز يه فطٌّیگ حویايتی اظ قطيیك قطاحیی سیسیتنّیای
تطَيمی ٍاًگیعضی تطای تمَيت ذاللیت ٍ ًَآٍضی ،يیازگیطی ٍ تَسیعِ هٌیاتع اًسیاًی
ضطوت ،اضظياتی تْطٍُضی هٌاتع اًساًی ٍ تطًاهِضيعی تْثَز آى زض سكر ضطوت،
 -4تَسعِ سیستنّای في آٍضی اقالعات زض ساظهاى.
ب :تا تايیس فطؾیِ  1،3هثٌیی تیط ًمیص سیطهايِ اضتثیاقی تیط تَسیعِ ویاضآفطيٌی
ساظهاًی هَاضز ظيط پیطٌْاز هیضَز:
 -1ايداز ٍ تَسعِ ضٍاتیف هٌاسیة تیا زاًطیگاُّیا ٍ سیايط ًْیازّیا ٍهَسسیات
آهَظضی،
 -2اضظياتی زيسگاُّای اضتاب ضخَع زض ذػَظ ساظهاى،
 -3اًعىاس تاظذَضز اضتاب ضخَع زض ساظهاى تِ قَض هٌرن،
 -4تطضسی ٍ زض غَضت اهىاى اخطا يیا اغیالح پیطیٌْازات ٍ اًتمیازات اضتیاب
ضخَع.
ج :تا تايیس فطؾیِ  1،2هثٌی تط ًمص سطهايِ اًساًی تط تَسعِ ویاضآفطيٌی سیاظهاًی
هَاضز ظيط پیطٌْاز هیضَز:
 -1قطاحی چاضچَب ضايستگیّای واضوٌاى ٍ هسيطاى ضاهل زاًص  ،هْاضتّیا
ٍتَاًايیّای ضاى ٍ تطًاهِضيعی تَسعِ آًْا هثتٌی تط ضايستگیّا،
 -2قطاحی ٍ استمطاض ًرام خاًطیي پطٍضی تطای واضوٌاى ولیسی ضطوت،
 -3قطاحی سیستن حوايت ٍ تطَيك اظ فىطّای تطتیط واضوٌیاى تیِ هٌریَض تیِ
واضگیطی تِ هَلع آًْا زض فطآيٌسّای عولیاتی ضطوت،
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. قطاحی ٍ استمطاض فطآيٌس هسيطيت عولىطز سطهايِ اًساًی زض سكر ضطوت-4
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