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 1کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد بوده است .این پژوهش را میتوان
کاربردی در نظر گرفت ،همچنین این پژوهش در طبقه توصیفی و از نوع پیمایشی قرار میگیرد  .جامعه آماری این پژوهش
شامل ک لیه کارشناسان و کارکنان شهرداری دولت آباد به تعداد  115نفر می باشد که به دلیل کوچکی حجم جامعه از روش
سرشماری استفاده شد و در نهایت  88پرسشنامه صحیح استخراج و مبنای انجام محاسبات قرار گرفت .ابزار اندازه گیری
تحقیق ،پرسشنامه می باشد .برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ
محاسبه گردید که مقدار آن برابر  0.896تخمین زده شد .تجزیه و تحلیل داده¬ها به دو شیوه تجزیه و تحلیل توصیفی و
استنباطی صورت پذیرفته است .بهمنظور جمعآوری داده ها از دو پرسشنامه دارای طیف پنج گزینه ای مقیاس لیکرت با پایایی
0/89استفادهشده است .داده های گردآوریشده از طریق پرسشنامه ،وارد سیستم نرمافزار  SPSSگردید .برای تحلیل
استنباطی متغیرها بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل آزمون کلموگروف -اسمیرنوفt ،
مستقل و رگرسیون استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان تاثیر ممعناداری
دارد.
واژههای کلیدی :سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی ،عملکرد سازمان
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 -1مقدمه
امروزه مدل جدیدی از دارایی ها در عرصه سازمانی مطرح شـده اسـت و بـه طـور کلـی دارایـی هـای سازمان را بـه دو دسـته
دارایی های ملموس (مشهود) و ناملموس (نامشهود) تقسیم می کنند که عمومـاً دارایی هـای نامشـهود را سـرمایه فکـری مـی
نامند و ارزیابی ها بـه سـمت ارزیـابی دارایـی هـای نامــشهود (سـرمایه فکـری) گــرایش یافتــه اســت .اخــتالف در حــال
افـزایش بـین ارزش دفتـری و ارزش بـازار شرکتها که همان سرمایه فکری نامیده می شـود باعـ افـزایش اهمیــت ســرمایه
فکـری شـده اسـت (احمدیان و قربانی .)1392،از طرفی ســرمایه اجتماعی ،بستر مناسبی بـرای بهـره وری سـرمایه انسـانی و
فیزیکـی و راهـی بـرای نیل به موفقیت و بهبود عملکـرد سـازمان قلمــداد مــی شــود .مــدیران وکســانی کــه بتواننــد در
سـازمان ،سـرمایه اجتمـاعی ایجـاد کننـد ،راه کامیـابی شـغلی و سـازمانی خـود را همـوار مـی سـازند .بـه کـارگیری سـرمایه
اجتماعی در سطح سازمانی مزایا و ابعاد و مؤلفههایی دارد که متناسب با فرهنگ جامعه است جنبـه نامشـهود اقتصـاد بـر پایـه
سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن دانش و اطالعـات اسـت .سـازمانها بــرای مــشارکت در بازارهــای
امـروز در هـر شـکل و نـوع بـرای بهبـود عملکرد خود به اطالعات و دانش نیازمندند (کیم و همکاران .)2016،همچنین بقـا و
تداوم فعالیتهای سازمانها و مؤسسات به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد .در هر سازمانی نقـش نیـروی کـار در تمـام
عرصه های فعالیت مهم شناخته شده است ،بنابراین مهمترین مؤلفه کار و فعالیت انسانها هستند کـه تصـمیمات را اتخـا مـی
کنند ،سپس آن را به اجرا درمیآورنـد و بر پایه آنها تداوم فعالیتهای آینده را پیشبینی میکنند .شواهد تجربی نشـان مــی-
دهـد زمـانیکـه عملکـرد کارکنـان پـایین باشـد مـشکالت بـسیاری در سازمانها و ادارات به وجود میآیـد ،بنـابراین در حیطـه
مشاغل گـاهی فرصـتهـا بـه گونـهای فـراهم میشوند که فرد بتواند اولویـتهـای شـغلی خـود را بـدون تغییــر مــسیرهای
1
کارکنان شـهرداری همـواره
شـغلی خـود بیـان کنـد (میلر و همکاران  .)2015،با توجه به اینکه نحوه عملکرد ومیزان کارایی
از سوی مسئولین و مدیران از یکسو و از سوی دیگر از جانب مردم مورد پرسش می باشــد ،ایــن پـژوهش درنظـردارد بررسـی
نماید که سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر عملکرد سازمانی از طریق هوش رقابتی چـه تاثیری دارد؟
شهرداری دولت آباد به منظور فراهم آوردن زمینه های همکاری مناسب و مساعدت به مردم در ارتباط با تـامین امکانـات مـورد
نیاز و ارائه خدمات آموزشی ،فرهنگی ،فنی ،تخصصی و ایجادهماهنگی و برنامه ریزی پیرامون طـرح هـای جـاری و آتـی ایجـاد
شده است و دارای وظایفی همچون :انجام مطالعات الزم جهت سازماندهی سیستم های مالی ،اداری ،فنی ،بهره برداری و برنامـه
ریزی  ،تدوین و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای مدیران و کارکنان و بر پائی گردهمائی ها ادواری بمنظور ارتقا سـطح
علمی و تخصصی اعضا  ،برنامه ریزی و پشتیبانی جهت واگذاری امور تصدی امور شهری به بخـش غیـر دولتـی ،ارائـه خـدمات
مشاورهای و تخصصی در زمینههای مختلف از جمله بهینه سازی شبکه خطوط ،بررسی الزم در مورد تعیین نوع خدمات و نحوه
واگذاری آن به بخشهای مختلف کشور در جهت ساماندهی ناوگـان موجـود ،برنامـه ریـزی و اقـدام در خصـو ارتقـا سـطح
آگاهیهای عمومی شهروندان و فرهنگ سازی استفاده بهینه از سیستم های حمـل و نقـل شـهری ،ایجـاد سـازوکار الزم بـرای
همکاری متقابل اعضا در زمینههای مختلف ،ایجاد صندوق اعتبارات با اسـتفاده از سـرمایه گـذاری اعضـا و اعتبـارات اعطـائی
دولتی و محلی و احیاناً حقیقی و حقوقی برای تامین نیاز مالی با رعایت مقررات ،استفاده از خدمات افراد متخصـ ،،مهندسـین
مشاور ،پیمانکاران ،سازندگان ،دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی اعم از داخلـی یـا خـارجی بـا رعایـت مقـررات ،بررسـی و ارائـه
پیشنهادات در خصو اصالح روشها ،ضوابط و شاخ ،های توزیع اعتبارات و سایر امکانـات بـه وزارت کشـور بـرای تخصـی،
عادالنه یارانه ،تسهیالت و امکانات ،ارائه شیوه های جدید برای استفاده مطلوب تر از ناوگان و امکانات بخش غیر دولتـی ،نظـارت
مستمر بر حسن اجرای سیاستهای مورد توافق اعضا و ارائه راهکارهای علمی و اجرائی برای رفـع نقـاط ضـعف و تعمـیم نقـاط
قوت می باشد.
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 -2مبانی نظری پژوهش
در ادامه به بررسی مبانی نظری سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی و عملکرد پرداخته شده است:
سرمایه فکری :با وقوع انقالب فناوری اطالعات ،جامعه اطالعا تی و شبکه ای و نیز رشد وتوسعه سریع فناوری برتر  ،از دهـه
 1990الگوی رشد اقتصاد جها نی تغییر اساسی کرده است .در نتیجه ،دانش به عنوان مهم ترین سرمایه جایگزین سرمایه های
مالی و فیزیکی در اقتصاد جها نی امروز شـده اسـت(نیکوکار و همکـاران  .)2014،بـا ایـن وجـود ،متأسـفانه اکثـر صـنایع در
کشورهای مختلف دنیا در حال استفاده از روش های سنتی حسابداری مالی هستند که قرن ها پیش برای یک محـیط کسـب
وکار مبتنی بر کارهای یدی ودارائی های مملوس ایجاد شده بودند(رحیمیان و همکاران. )1391،درحالی که محیط کسب وکار
مبتنی بردانش ،نیازمند رویکردی است که دارائی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایسـتگی هـای منـابع انسـانی،
نوآوری ،روابط با مشتری  ،فرهنگ سازمانی ،سیستم ها ،ساختار سازمانی و غیره ر ا دربرگیرد .در این میـان  ،نظریـه سـرمایه
فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است(کورتینی و بنون .)2010،
سرمایه فکری اصطالحی برای ترکیب دارای ی ناملموس بازار ،دارایی فکری ،دارایی انسانی و دارایـی زیرسـاختاری اسـت ،کـه
سازمان را بر ای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد .از دیدگاه روس و همکاران ()1997سرمایه فکر ی شامل همه فرایندها
ودارایی هایی است که معموالً در ترازنامه نشان داده نمی شوند و همچنین شامل همه دارایی های ناملموسی است(مثل ،مارك
های تجار ی ،حق ثبت و بهره برداری و نام های تجاری) که در روش های حسابداری مدرن مورد توجه قرارداده می شوند  ،به
عبـارت دیگـر ،سـرمایه فکـری عبـارت از جمـع دانـش اعضـا سـازمان و کـاربرد دانـش آن هـا اسـت(عالمه .)2015،
استوارت ()1997معتقد است سرمایه فکری شامل دانش ،اطالعات6 ،دارایی فکری و تجربه است -که می تواند بر ای ایجاد ثروت
آفرینی ،مورد استفاده واقع شود  .سرمایه فکر ی عبارت از توانایی هنی جمع ی یا دانش کلید ی بـه صـورت یـک مجموعـه
است .به طور کلی ،همان طور که در جدول  2-1مشاهده می شود اگرچه تعاریف ومفهوم سـازی هـای ارائـه شـده در مـورد
سرمایه فکری تماماً یکسان نیستند ،با این وجود رشته سرمایه فکری به سمتی در حال حرکت است که شاهد یک همگرایی در
7
مفهوم آن باشیم (الشار .)2012،
سرمایه اجتماعی :امروزه در کنار سرمایه انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایه دیگری در سازمان ها و جوامع ،مطرح شده است با
عنوان سرمایه اجتماعی ،که نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی(مادی) و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند .سرمایه
اجتماعی بر خالف سرمایه های فیزیکی و انسانی از تعریف روشن و دقیقی برخوردار نیست .به طـور کلـی ،بـرآورد موجـودی
سرمایه اعم از فیزیکی ،ا نسانی و اجتماعی از متغیرهایی هستند که اندازه گیری آنها با مشکالت جدی مواجـه اسـت  .سـاده
ترین نوع سرمایه ،سرمایه فیزیکی است که حداقل برخی اطالعات در خصو سرما یه گذاری وجـود دارد و از لحـا کـم ی
قابل اندازه گیری است  ،اما توجه داریم که در این خصو نیز مشکالت و خطاهای عدیده ای وجود دارد و به دلیل اینکه بـه
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طور مستقیم از طریق نهادها و سازما ن ها اندازه گیری نمی شود روش های مختلفی برای برآورد آن ارائه شده است (آندرسون
8
و همکاران .)2011،
عملکرد سازمانی :امروزه با توجه به افزایش روزافزون رقابت میان سازمان ها و در راستای توجه به تغییر و تحـول سـازمانی،
هر سازمان به دنبال آن است که عملکرد مؤثرتری داشته باشد و این امر توجه پژوهشگران حوزه ی علوم انسـانی را بـه خـود
جلب کرده است .فهم مسائل مرتبط با سازمانها به تأثیرگذاری بیشتر آنها منجر می گردد (مقیمی و همکاران.)1390،
یکی از اهداف مدیریت این است که جریان مستمری از ارزش را در سازمان ایجاد کند ،بنابراین بـرای اینکـه مـدیران بتواننـد
عملکرد را پیش بینی نمایند ارائه یک تعریف برای عملکرد مهم است .در این بخش سعی داریم به یک تعریف جامع از عملکرد
دست پیدا کنیم تا خوانندگان با سطوح دانش متفاوت و جایگاه سازمانی مختلف برداشت یکسانی از آن داشته باشند (کوشازاده
و همکاران.)1391،
9
لیو ( )2017در تحقیقی با عنوان «رابطۀ بین سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی و عملکرد – نقش تعدیل کننده روابـط کسـب و
کار و عدم قطعیت محیطی» به بررسی اثر سرمایه فکری نسبت به روابط کلی عملکرد سازمانهای فرهنگی خالق پرداخـت .وی
بر اساس نمونه  434تایی سازمان های فرهنگی خالق تایوانی و یکپارچهسازی مفاهیم شبکههای اجتماعی به تجزیـه و تحلیـل
اطالعات پرداخت .از یافتهها چنین برمیآید که روابط متقابل میان انواع سرمایههای فکری وجـود دارد .عـالوه بـر ایـن سـرمایه
اجتماعی نقش میانجی مهمی در روابط بین عملکرد (سرمایه فکری) و سازمان فرهنگی خـالق ایفـا مـیکنـد .همچنـین روابـط
کسب و کار نقش تعدیل کنندگی مثبت و عدم قطعیـت محیطـی اثـر منفـی بـر سـرمایه اجتمـاعی و عملکـرد دارد .همچنـین
احمدیان و قربانی ( )1392در تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکـرد سـازمانی  :مـورد مطالعـه وزارت
امور اقتصادی و دارایی » با هدف بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی انجام دادند  .این تحقیـق از لحـا هدف یک
تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد .نمونه مورد مطالعـه در ایــن تحقیــق شــامل 118
نفـر از کارکنـان وزارت امـور اقتصادی و دارایی بود که با استفاده از روش نمونـه گیــری تــصادفی ســاده انتخــاب گردیــد.
نتیجـه آزمـون فرضی ات تحقیق به کمک مدلسازی معادالت ساختاری نشان دهنده ارتباط معنادار مؤلفه هـای سـرمایه فکــری
(سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با عملکرد سازمانی می باشد.
می توان مدل را به صورت زیر ترسیم کرد:
سرمایه فکری
عملکرد سازمانی
سرمایه اجتماعی

شکل .1مدل مفهومی پژوهش
 -3روش شناسی پژوهش
این تحقیق ،توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحا زمانی مقطعی می باشد .در این تحقیق روش پیمایشی جهت گـرد
آوری اطالعات استفاده شده است  ،لذا آن را می تـوان در زمـره تحقیـق هـای میـدانی قـرار داد .جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق،
8

- Andersen et al
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کارشناسان و کارکان شهرداری دولت آباد می باشد .روش جمع آوری اطالعات به صورت مطالعـات کتابخانـه ای و میـدانی مـی
باشد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد .این تحقیق به صورت نمونه گیری انجام می شود که حجم نمونه بـا اسـتفاده
از فرمول کوکران مشخ ،می شود .روش نمونه گیری ،نمونه گیـری تصـادفی در دسـترس مـی باشـد .روش تجزیـه و تحلیـل
اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت و با توجه به سطح انـدازه گیـری داده هـا و توزیـع داده هـا از
آزمون های آماری مناسب و روش های معادالت ساختاری استفاده می شود.
 - 4جامعه و حجم نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه کارشناسان و کارکنان شهرداری دولت آباد می باشد که طی استعالم به عمل آمـده از واحـد
منابع انسانی تعداد  115نفر گزارش گردید .با توجه به کوچک بودن حجم جامعه برای نمونه گیری از روش سرشماری اسـتفاده
شد و پرسشنامه های بین تمامی کارکنان توزیع گردید ولی از این تعداد  100پرسشنامه برگشت داده شـد و در نهایـت تعـداد
 88پرسشنامه صحیح مبنای انجام محاسبات قرار گرفت.

 -5تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد.
 -1-5آمار توصیفی
نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهند از مجموع  88نفر نمونه از نظر جنسـیت بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه مـردان بـا 73.9
درصد کمترین فراوانی مربوط به زنان با  26.1درصد می باشد .از نظر وضعیت تاهل بیشترین فراوانی مربوط به افراد متاهـل بـا
 80.7درصد کمترین فراوانی مربوط به افراد مجرد با  19.3درصد می باشد .از نظر شـرایط سـنی  53.4درصـد یعنـی بـاالترین
فراوانی مربوط به سنین  30تا  40سال است و  6.8درصد یعنی کمترین فراوانی مربوط به سن باالی  50سال میباشند.
 -2-5آمار استنباطی
در این بخش به سنجش روابط بین متغیرها میپردازیم و نتایج آن ارائه میگردد.
الف) بررسی نرمال بودن داده ها
بسیاری از آزمون های آماری بر مبنای نرمال بودن توزیع داده ها بنا شده اند و با این پیش فرض بکار می روند کـه توزیـع داده
ها در یک جامعه یا در سطح نمونه های انتخاب شده از جامعه مذکور از توزیع نرمال پیروی نماید .بنابراین تحلیل گر الزم است
تا قبل از پرداختن به تحل یل های آماری بررسی متغیرها نوع توزیع آن متغیرها را مشخ ،نماید .از این رو می تـوان بـا آزمـون
کولموگروف – اسمیرنوف به این مهم دست یافت.

جدول  .1آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیر

آماره k-s

مقدارp-

سرمایه فکری

0.239

0.000

سرمایه اجتماعی

0.431

0.000

عملکرد سازمانی

0.341

0.000
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می دانیم که فرضیه صفر در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف عبارت از پیروی داده ها از توزیع نرمال اسـت و فرضـیه مقابـل آن
عبارت است از عدم پیروی داده ها از توزیع نرمال .با توجه به نتایج تحلیل فوق و با توجه به مقـدار  Pکـه در همـه ی متغیرهـا
بزرگتر از  0/05است در نتیجه فرض صفر رد نمی شود یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.
ب) آزمون فرضیه ها
دو فرضیه به شرح یل می باشد:
سرمایه فکری بر عملکرد سازمان در شهرداری دولت آباد به طور معنی دار تاثیر دارد.
مقدار آماره  tبرای تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان برابر  2.306و مقدار  p-valueبرابر  0.022مـی باشـد بـا توجـه بـه
اینکه آماره  tبزرگتر از  1.96و مقادیر  p-valueکوچکتر از  0.05است ،بنابراین سرمایه فکـری بـر عملکـرد سـازمان بـه طـور
معنی دار تاثیر دارد .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج احمدیان و قربانی ( )1392کـه بـه بررسـی ارتبـاط سـرمایه فکـری بـا
عملکرد سازمانی پرداختند و نتایج نشان دهنده ارتباط معنادار مؤلفه هـای سـرمایه فکـری (سرمایه انسانی ،سـرمایه سـاختاری
و سرمایه ارتباطی) با عملکرد سازمانی می باشد ،همسویی دارد.
سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان در شهرداری دولت آباد به طور معنی دار تاثیر دارد.
مقدار آماره  tبرای تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان برابر  1.965و مقدار  p-valueبرابر  0.049می باشد با توجـه بـه
اینکه آماره  tبزرگتر از  1.96و مقادیر  p-valueکوچکتر از  0.05است ،بنابراین سرمایه اجتماعی بر عملکرد سـازمان بـه طـور
معنی دار تاثیر دارد .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج لیـو ( )2017کـه بـه بررسـی «رابطـۀ بـین سـرمایه فکـری ،سـرمایه
اجتماعی و عملکرد – نقش تعدیل کننده روابط کسب و کار و عدم قطعیت محیطی پرداخت و نشان داد که روابط متقابل میـان
انواع سرمایه های فکری وجود دارد .عالوه بر این سرمایه اجتماعی نقش میانجی مهمی در روابط بین عملکرد (سرمایه فکـری) و
سازمان فرهنگی خالق ایفا می کند .همچنین روابط کسب و کار نقش تعدیل کنندگی مثبت و عدم قطعیت محیطی اثـر منفـی
بر سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان دارد همسویی دارد.

بحث و نتیجه گیری
آنچه که امروزه تجربه می شود ،تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است .اکنون دارایی هـای فیزیکـی و مـالی بـرای
دســـــتیابی بـــــه اهـــــداف ســـــازمان ،ضـــــروری امـــــا ناکـــــافی هســـــتند .در عـــــوض ،دانـــــش ،تنظیمـــــات
فنــاوری ،روابــط خــوب بــا مشــتری ،سیســتم هــای اطالعــاتی و ...کــه ســرمایه فکــری ســازمان را تشــکیل مــی دهنــد،
بــه عنــوان عوامــل کلیــدی موفقیــت در عصــر اطالعــات شــناخته مــی شــوند .بــاور بــر ایــن اســت کــه ســرمایه فکــری
شـــامل ســـرمایه انســـانی و ســـرمایه ســـاختاری ،نقـــش فزاینـــده ای در عملکـــرد شـــرکت داشـــته و بـــر دســـتاوردهای
مالی آن همچون ،ارزش بازار ،سودآوری ،بهره وری و  ...موثر می باشد .از سویی امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ،
سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است  .سرمایه اجتماعی  ،یا بعد معنوی یک اجتماع  ،میراثـی
تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعامالت اجتماعی  ،قادر است به حل میـزان بیشـتری از
معضالت موجود در آن اجتماع  ،فائق آید و حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصـادی  ،سیاسـی  ،فرهنگـی و  ...را امکـان
پذیر سازد .از سوی دیگر قرن بیست و یکم با سازمان های پیچیده ،پویا و متحول همراه خواهد بود که عدم اطمینـان محیطـی
از ویژگی های برجسته آن است .این قرن سازمان هایی را به دنیا معرفی خواهد کرد که جهت موفقیت ،اثـر بخشـی و برتـری و
حفظ بقا به رقابت جهانی می پردازند .با توجه به نتایج پژوهش لذا به سـازمان پیشـنهاد مـی شـود ،سـازمان بـه طـور فعاالنـه
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اطالعات مرتبط با روندهای تکنولوژیکی که ممکن است بر عملکردش که شامل ارائه خدمات جدید ،تاثیر گـذار باشـد ،را مـورد
ارزیابی قرار دهد همچنین پیشنهاد می شود ،به طـور فعاالنـه اطالعـات در خصـو رونـدهای اجتمـاعی را کـه ممکـن اسـت
برعملکرد ،انعطاف و انطباق با تغییر تاثیر گذار باشد ،مورد ارزیابی قرار دهد .به محققان آتی توصیه می شـود در پـژوهش هـای
آتی به پژوهشی با این عنوان در شرکت ها یا سازمان های دیگر انجام شود و نتایج آن با نتایج تحقیق مقایسه شود.
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