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چکیده
هدف پژوهش حاضرطراحی پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان و سنجش اعتبار و پایایی آن
میباشد  .پژوهش از نوع توصیفی و ساخت ابزار است و در زمره پژوهشهای پیمایشی قرار میگیرد .پرسشنامه اولیه
با ترکیبیازمطالعه اسناد و مدارک ،پژوهشها و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان شرکتهای دانش بنیان ،در 48
گویه طراحی شد .روایی صوری ،روایی وابسته به محتوا به روش کمی و کیفی و روایی سازه با تحلیل عاملی
اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت .پس از تعیین روایی محتوا به صورت کمی و کیفی و روایی سازه،
پرسشنامه به  74گویه کاهش یافت .معیار پایایی ترکیبی کل پرسشنامه  0/48بدست آمد .مقدار  kmo=0/85و
معنادار بودن آزمون بارتلت  p=0.0001نشان دهنده توجیه پذیر بودن اجرای تحلیل عاملی بود .نتیجه اینکه
پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است .به منظور تعیین
رتبه بندی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان از منظر مدیران از آزمون فریدمن استفاده شده است که
نتایج بیانگر این بود که عوامل برون سازمانی با میانگین رتبه  1458در رتبه اول و عوامل درون سازمانی با میانگین
رتبه  1481در رتبه دوم اهمیت قرار دارند.
کلید واژهها :عملکرد ،روایی ،پایایی ،شرکتهای دانش بنیان.
دریافت مقاله 1087/1/00 :پذیرش مقاله1087/10/8 :

 -1دانشجوی دوره دکتری گروه مدیریت آموزشی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
mmohammadabadi@ymail.com

 -2استاد گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران (نویسنده مسئول)
K.niazazari@gmail.com

 -0استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
neginjabbary@gmail.com
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مقدمه
با ورود به عصر پست مدرن و اطالعات و ظهور مظاهر آن ،جوامع در تمامی ابعاد دچار تغییر و
تحوالتی شدهاند ،از جمله این تحوالت الگوی جدید اقتصادی است که نهاده اصلی آن دانش و
دانایی میباشد .نفوذ دانش در اقتصاد نه تنها در غالب کاال و خدمات ظاهر میشود ،بلکه دانش
و اطالعات ،صنایع و خدمات مرتبط با اطالعات ،نیز به عنوان عامل مولد ثروت تلقی شده و در
کنار سایر بخشهای اقتصادی خدمات ویژه و کارکرد خود را دارا هستند (صالحی،
خسروآبادی .)58:1085 ،در چنین شرایطی به شکلی جدید از سازمانها نیاز است؛ سازمانهایی
که در اقتصاد دانشی و همچنین در مسیر دست یابی به اقتصاد مقاومتی نقشی کلیدی دارند ،که
در اصطالح این سازمانها ،شرکتهای دانش بنیان نامیده شده و عامل حیاتی برای توسعه
اقتصادی در کشور هستند .شرکتهای دانش بنیان به عنوان منابع مهم درآمد و اشتغال و نیروی
مهم تاثیرگذار در توسعه اقتصادی شناخته میشوند .لذا توسعه این شرکتها باید در اولویت
برنامههای توسعهای کشور قرار گیرد .پشتوانهی اصلی چنین تغییراتی کارآفرینان و مدیران
شرکتهای دانش بنیان هستندکه با بهره گیری از تحلیل و بررسی وضعیت موجود ،وشناسایی
مسائل و مشکالت ،شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد ،سازوکارهای تغییر و توسعه با هدف
دستیابی به وضعیت مطلوب ،شرایط آمادهسازی ،جهت مواجه شدن با تغییرات جهانی را فراهم
مینمایند (بئر ،دروف ونلسون .)2011،1برای شناسایی عوامل مؤثر در این زمینه نیاز به
پرسشنامهای است که از روایی و پایایی مناسب برخوردار باشد ،مطالعات مختلفی به روش کیفی
به بررسی این موضوع پرداختهاند اما پژوهشی که در صدد طراحی پرسشنامهی مورد اطمینان در
این زمینه باشد وجود ندارد ،بنابراین پژوهشگران تالش دارند در این پژوهش با مطالعه اسناد و
مدارک ،پژوهشهای کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته ،پرسشنامهی شناسایی عوامل مؤثر بر
عملکرد شرکتهای دانش بنیان را طراحی کرده و چگونگی سنجش این عوامل را تبیین نمایند،
لذا هدف پژوهش حاضرطراحی و اعتبار یابی پرسشنامه محقق ساختهی عوامل مؤثر بر عملکرد
شرکتهای دانش بنیان خراسان شمالی میباشد .از این رو مسئله اصلی پژوهش این است که آیا
پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان روایی و پایایی الزم را دارد؟ و رتبه

1 -Byers, Dorf & Nelson,2011
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بندی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از نظر مدیران این شرکتها در خراسان
شمالی چگونه است؟
شرکتهای دانش بنیان :1واژه "شرکتهای دانش بنیان" یا واژههای مشابه ،عبارت نسبتاً
جدیدی در ادبیات مدیریتی و اقتصادی جهان محسوب میشود به طوری که هنوز بسیاری از
کشورها یک تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نکردهاند .بررسی پژوهشهای مرتبط نشان
میدهد مفهوم «شرکتهای دانش بنیان »2معادل آنچه در کشور ما مطرح شده است در بین
مقاالت علمی با عبارات مختلفی یافت میشود .عباراتی نظیر «سازمانها یا کسب و کارهای
دانش محور« ،»0شرکتهای کوچک دانش مبنا« ،»8شرکتهای فناوری محور »5و «شرکتهای
کوچک نوآور »1حتی در برخی از مقاالت ،عبارتهایی نظیر «شرکتهای مبتنی بر فناوری
پیشرفته »7یا «شرکتهای مبتنی بر فناوریهای نوین »4نیز به صورت مصداقی از شرکتهای
دانش بنیان در نظر گرفته شده است .همچنین (دنیسا )2010،8مفاهیم «سازمانهای دانش بنیان»،
«شرکتهای دانش آفرین»« ،سازمان یادگیرنده» و «سازمان هوشمند» را هم معنی سازمانهای
دانش بنیان در نظر میگیرد (باوخانی .)1085،در این پژوهش منظور از شرکتهای دانش بنیان
شرکتهای جوان و مستقلی هستند که بخشی از منابع خود را به پژوهش و توسعه اختصاص
میدهند ،بخش بزرگی از نیروی انسانی آنها را افرادی با توان علمی و تخصصی باال تشکیل
میدهند و بیشتر به وسیله یک کارآفرین و یا گروهی از کارآفرینان تشکیل میشوند که تمرکز
آنها بر توسعه و بهره برداری تجاری از یک ایده خالقانه یا نوآورانه است و نیز بر پایه یک دانش
فنی با فناوری توسعه یافته است که در بیشتر موارد از فناوریهای متوسط یا پیشرفته و یا
فرآیندهای نوآورانه در محصوالت ،خدمات یا فرآیندهای خود استفاده میکنند».

1-Knowledge Based Companies
2-Knowledge- based Firms
3 -Knowledge- Intensive Organizations or Business
4 -Knowledge-Intensive SMEs
5 -Technology-based Firms
6 -Innovative Small Firms
7 -High-Tech Firms
8 -Small New Technology- Based Firms
9 - Denisa
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عملکرد :مجموعه فعالیتهای معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی که با اعمال صحیح این
فعالیتها نه تنها هدفها و مأموریتهای سازمان با کارایی مطلوب تحقق مییابد بلکه منافع
کارکنان و جامعه نیز تأمین میگردد (چن .)2011،1پژوهشهای مختلفی شاخصهایی را برای
عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان تعریف کردهاند :از جمله اینکه
(مسراسمیت )2017،2بیان میکند مدیریت دانش همچون تحقیق و توسعه برای شرکت مزیت
رقابتی ایجاد میکند (بیگلیاردی و همکاران )2011،0عامل انسانی را در عملکرد شرکتهای
دانش بنیان مؤثر میدانند و معیارهای مرتبط با این عامل را اینگونه بیان میکنند :به کارگیری
نیروی متخصص و ماهر در آژانسهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی ،حضور و استخدام
کادر هیات علمی خبره و فعال در زمینه تجاریسازی ،تعیین برنامههایی برای ارتقای
شایستگیهای درون فردی در تیمهای تشکیل دهنده شرکتهای دانش بنیان( .رانیکو)2011،8
این عوامل در سه گروه فردی ،شرکتی و محیطی تقسیم بندی میشود .عوامل فردی شامل
جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،تجربه مدیریتی ،سابقه کار ،مهارتهای عملیاتی ،آموزش،
تجربههای موفق و ناموفق ،عوامل شرکتی شامل طول عمر شرکت ،سطح و گستردگی شرکت،
و ویژگیهای تیم مدیریتی شرکت ،عوامل محیطی شامل ،تغییر و تحوالت بازار ،ویژگیهای
رقبا ،نیازهای مشتریان ،جایگاه و موقعیت مکانی شرکت است( .رایس )2015،5منابع و نیروی
انسانی ،رهبری ،راهبردها ،فرهنگ سازمانی ،فرآیندها و فعالیتها ،فناوری اطالعات ،و ارزیابی و
اندازه گیری عملکرد را بر عملکرد مؤثر میداند .همچنین (آلدریچ )2010،1به مواردی مانند:
تخصیص سرمایه و بودجه برای پرورش نیروی انسانی و اعضای هیات علمی با تجربه،
حمایتهای مالی دولت از تحقیقات پایه و کاربردی و تخصیص بودجه به بازارهای آزاد و
خصوصی اشاره دارد( .کدا و ریید )2012،7ویژگیهای موسسان با مؤلفههایی مانند (تاریخچه
خانوادگی ،حواشی اجتماعی ،مهارتهای کاربردی ،آموزش ،سن) ویژگیهای شرکت (طول

1 -chen
2- Messersmith
)3-(Bigliardi& Others
)4-(Bigliardi& Others,2016
5-Ries
6- Aldrich
7-Coa& Reid
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عمر شرکت ،حوزه فعالیت) ،توانمندی بازاریابی (برنامه ریزی ،ارائه محصوالت جدید ،استخدام
افراد توانمند ،آموزش نیروی کار ،میزان رقابت ،استفاده از مشاوره) توانمندی سازمانی
(نوآوری ،ارئه محصوالت جدید) ،توانمندی فناورانه (دانش ضمنی ،آموزش ضمن خدمت،
تنوع) ،ساختار بازار (جهت گیریهای بازار ،سازگاری قیمتی) ،تأمین منابع (دسترسی به نیروی
انسانی تحصیل کرده) ،تولید و به روز رسانی دانش (تعداد پروژههای تحقیق و توسعه).
(ویلکینسون و همکاران )2010،1از زیر ساختهای فیزیکی مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش
بنیان عنوان میکند که :وجود آژانسهای دولتی یا خصوصی مستقل با هدف بهینه کردن فرآیند
تجاریسازی تحقیقات ،وجود دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها به صورت دولتی و شکل بهتر
آن خصوصی ،وجود مراکز کارآفرینی فعال ،مراکز رشد و پارکهای علمی و فناورانه و مراکز
تحقیقاتی وابسته به دانشگاه .و در پژوهشهای داخلی نیز پژوهشگران عوامل مختلفی را در
عملکرد شرکتهای دانش بنیان مؤثر میدانند ازجمله :منصوری و همکاران ( )1081عوامل
مرتبط با فناوری ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ،عوامل نیروی انسانی ،عوامل حمایتی از مؤسسات
دانش بنیان ،عوامل مرتبط به دولت و عوامل مرتبط با زیر ساختها .جالل پور و همکاران
( ) 1085وضع قوانینی در زمینه کنترل واردات محصوالت مشابه محصوالت دانش بنیان ،بستن
قرار دادهای تضمین قرار داد خرید محصوالت دانش بنیان و جلوگیری از تخلفات اجرایی در
این حوزه ،داشتن ارزیابی از خروجیهای مالی دانشگاههای کشور در کنار ارزیابیهای کمی از
خروجیهای پژوهشی دانشگاهها برای رتبه بندی دانشگاههای کشورو ...را در رشد شرکتهای
دانش بنیان مؤثر میدانند.
سؤاالت پژوهش
آیا پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان روایی و پایایی الزم را دارد؟
رتبه بندی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از نظر مدیران این شرکتها در
خراسان شمالی چگونه است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ساخت ابزار است و در زمره پژوهشهای پیمایشی قرار

1-Wilkinson&Others
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میگیرد .در این پژوهش عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان بر اساس مبانی نظری،
مطالعات کتابخانهای ،مطالعه اسناد و مدارک ،مطالعه پژوهشها ،تحقیقات و مصاحبه نیمه
ساختار یافته با خبرگان و مدیران شرکتهای دانش بنیان ،گویه های پرسشنامه اولیه طراحی شد.
در این مرحله با توجه به هدف ،شرکت کنندگان بر اساس نمونه گیری هدفمند  15نفر از بین
مدیران و خبرگان شرکتهای دانش بنیان انتخاب شدند .فرآیند مصاحبه تا آنجا ادامه یافت که
در جریان کسب اطالعات هیچ داده جدیدی یافت نشد و به عبارتی ،دادهها به اشباع رسیدند .بر
اساس مفاهیم مستخرج از مصاحبهها ،سازههای اصلی پرسشنامه شامل ویژگیهای کارآفرینان،
استراتژی شرکت ،ویژگیهای شرکت ،محیط نهادی ،محیط سیاسی ،محیط فرهنگی /اجتماعی،
محیط اقتصادی /بازار و محیط زیر ساختی طبقه بندی گردید .وود ( )2001معتقد است دادههای
به دست آمده از مطالعات کیفی ،میتوانند اطالعات مفیدی را درباره مفهوم مورد پژوهش در
اختیار پژوهش گر قرار دهند؛ اطالعاتی که میتوان از آن ،جهت طراحی ابزاری کمی برای
سنجش مفهوم مورد نظر استفاده نمود .در مرحله بعد برای کسب اطمینان بیشتر از روایی
پرسشنامه از سه شیوه شامل روائی صوری ،1روائی محتوا 2و روائی سازه0استفاده گردید .در
اولین قدم ،بررسی روائی صوری بود زیرا در صورت نیاز به تغییر جمالت و عبارات ممکن بود
کل اعتبار پرسشنامه دستخوش تغییر شود .برای تعیین روائی صوری از دو روش کمی و کیفی
استفاده شد در تعیین کیفی روائی با  00نفر متخصص موضوعی مصاحبه شد و موارد سطح
دشواری (دشواری درک عبارات و کلمات) ،میزان تناسب (تناسب و ارتباط مطلوب عبارات با
ابعاد پرسشنامه) و ابهام (احتمال وجود برداشتهای اشتباه از عبارات و یا وجود نارسایی در
معانی کلمات) مورد بررسی قرار گرفت .پس از اصالح موارد بر اساس نظر خبرگان ،در گام
بعدی جهت کاهش عبارتها ،حذف عبارتهای نامناسب و تعیین اهمیت هر یک از عبارات
اقدام شد و عبارت برای تحلیلهای بعدی مناسب تشخیص داده شد .همچنین پژوهشگران تالش
کردند تا از شیوه صحیح نگارش و جمله بندی منطقی برای نوشتن عبارات پرسشنامه استفاده
نمایند .عبارات توسط اساتید متخصص چند بار بازخوانی و نظرات ایشان اعمال شد .برای تعیین

1-Face Validity
2-Content Validity
3-Construct Validity
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روائی محتوا از دو روش کیفی و کمی استفاده شد .از آنجا که تعیین روائی محتوا در این
مطالعه ،مبتنی بر قضاوت افراد متخصص بود ،قضاوت بر اساس نظرات متخصصان دارای دانش و
تجربه در حیطهی کارآفرینی ،پارکهای علم وفناوری وشرکت های دانش بنیان نیز صورت
گرفت .در بررسی کیفی محتوا ،پژوهشگران از  00نفر از متخصصان و خبرگان در خواست
کردند تا پس از بررسی کیفی پرسشنامه بر اساس معیارهای دستور زبان ،استفاده از واژههای
مناسب ،ضرورت ،اهمیت ،قرار گیری عبارات در جای مناسب بازخورد ارائه دهند .برای بررسی
روائی محتوا به شکل کمی از دو شاخص نسبت روائی محتوا )CVR(1و شاخص روائی
محتوا )CVI(2استفاده شد .ابتدا برای تعیین شاخص نسبت روائی محتوا از  00نفر از متخصصان
خواسته شد تا هر آیتم را بر اساس طیف  0قسمتی (ضروری است ،مفید است ولی ضروری
نیست ،ضرورتی ندارد) بررسی نمایند .بر اساس جدول الوشه0برای تعیین حداقل ارزش شاخص
نسبت روائی محتوا ،با توجه به  00نفر متخصص حد قابل قبول  0/00میباشد .با توجه با یافتهها
همه گویهها دارای ارزشی بیشتر از ارزش بحرانی پیشنهاد شده ،میباشند .سپس بررسی  CVIبر
اساس شاخص روائی محتوای والتز و باسل8اجرا شد بدین منظور ،پژوهشگران پرسشنامه طراحی
شده را در اختیار متخصصان قرار دادند .در تحلیلهای صورت گرفته گویههای  ،10 ،10 ،58و
 78دارای مقدار  CVIکمتر از  0/70بوده و بنابراین از پرسشنامه نهایی حذف شدند .گویههای
 82 ،17و  11به ترتیب دارای ارزش  "0/70" ،"0/70"CVIو " "0/71بودند و بنابراین بایستی
اصالح میشدند .ارزش  CVIاین گویهها پس از اصالح بیشتر از  0/78محاسبه شد و بنابراین
مورد تأیید قرار گرفتند .سایر گویهها دارای مقدار  CVIبیشتر از  0/78بودند و مورد تأیید
خبرگان بودند .سؤاالت پرسشنامه شامل (سؤاالت  1-15ویژگیهای کارآفرین11 -05،
استراتژیهای شرکت 01-88،ویژگیهای شرکت ،و سؤاالت  52-85مربوط به محیط
نهادی 50-57،محیط فرهنگی اجتماعی 54-10،محیط اقتصادی/بازار 18-18،محیط سیاسی و
 70-74محیط زیر ساختی) میباشند.

1-Content Validity Ratio
2- Content Validity Index
3 - Lawshe
4 - Waltz &Bausell
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به منظور بررسی تعیین روائی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی
استفاده شد .جهت تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار  SMART PLSاستفاده گردید .قبل از
انجام تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعییین کفایت دادهها و بررسی ارتباط معنی دار بین سؤاالت
به ترتیب از آزمون  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .سپس با استفاده از تحلیل عاملی به
روش چرخش واریماکس ،عاملهای اصلی استخراج شدند .شاخص  kmoبرای ویژگیهای
کارآفرین  ،04821استراتژی شرکت  ،04478ویژگیهای شرکت  04415و عوامل برون سازمانی
 04788بدست آمد و آزمون بارتلت برای ویژگیهای کارآفرین  ،7/175استراتژی شرکت
 .،4/001یژگی های شرکت  0/551و عوامل برون سازمانی  11/188در سطح معناداری 04000
نشان دهنده توجیه پذیر بودن اجرای تحلیل عاملی در این مطالعه بود .همچنین برای بررسی
قدرت نشانگرهای صفات مکنون عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از تحلیل
عاملی تاییدی استفاده شد .در مرحله تعیین روائی سازه و همچنین پایایی پرسشنامه از روش نمونه
گیری سیستماتیک در سطح مدیران شرکتهای دانش بنیان خراسان شمالی استفاده شد .در
نهایت  110پرسشنامه با نرم افزارهای  SPSSو  smart-plsتحلیل شد .تحلیل عاملی تاییدیبرای
تک تک مؤلفهها با گویه ها انجام گرفت و در انتها الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای
دانش بنیان با دو بعد عوامل درون سازمانی (ویژگیهای کارآفرین شامل زیر بعدهای «خالقیت و
نوآوری ،رهبری ،دانش و مهارت مدیریت و ویژگیهای شخصیتی» ،ویژگیهای شرکت شامل
«ساختار سازمانی نوآور و فرهنگ سازمانی نوآور» و استراتژی شرکت شامل «مدیریت عملکرد
استراتژیک ،مدیریت بازاریابی نوآورانه ،مدیریت دانش ،مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان،
مدیریت رقبا») و عوامل برون سازمانی (محیط نهادی ،محیط سیاسی ،محیط فرهنگی/اجتماعی،
محیط مالی/اقتصادی ،محیط زیر ساختی) با  74گویه طراحی شد .همانطور که گفته شد برای
بررسی پایایی مدل از معیار پایایی ترکیبی استفاده شد ،این معیار برای کل پرسشنامه  0448بدست
آمد که نشان از همسانی درونی باالی پرسشنامه میباشد.
یافتهها
جامعه آماری در برگیرنده مدیران شرکتهای دانش بنیان خراسان شمالی در سال  1087به تعداد
 155نفر میباشند .روش نمونه گیری ،تصادفی ساده میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران تعداد  110نفر میباشند .یافتههای پژوهش حاکی ازآن است که همه پاسخدهندگان
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دارای مدرک باالتر از مقطع کارشناسی هستند؛ بطوریکه  50درصد ازپاسخ دهندگان دارای
مدرک کارشناسی ارشد ،و  50درصد دارای مدرک دکتری میباشند .بیشتر پاسخدهندگان
دارای رده سنی بین  81تا  50سال میباشند .همچنین  8/1درصد پاسخدهندگان در رده سنی -20
 00سال و  14/2درصد در رده سنی  80-01سال قرار دارند 8/1 .درصد از پاسخدهندگان دارای
سابقه خدمت  5-1سال 72/7 ،درصد از پاسخدهندگان دارای سابقه خدمت  10-1سال ،و 14/2
درصد دارای سابقه خدمت  15-11سال میباشند.
به منظور بررسی روایی پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از روش تحلیل
عاملی اکتشافی به شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامی گویه هاپرداخته شده
است تا مشخص گردد که هر عامل چند درصد از واریانس مجموعه متغیرها را تعیین میکند.
جدول  .7کل واریانس تبیین شده مجموعه گویه ها توسط هر عامل
مقیاس

عامل

مقدار ویژه

درصد از واریانس

درصد تجمعی

ویژگیهای کارآفرین

عامل اول (خالقیت و نوآوری)

21/884

51/081

51/081

عامل دوم (رهبری)

5/215

12/128

10/170

عامل سوم (دانش و مهارت مدیریتی)

0/454

11/284

78/814

عامل چهارم (ویژگیهای شخصیتی)

1/115

4/012

42/500

عامل اول (مدیریت دانش)

14/478

85/127

85/127

عامل دوم (مدیریت بازاریابی نوآورانه)

11/815

18/804

15/505

عامل سوم (مدیریت رقبا)

7/008

4/002

70/417

عامل چهارم (مدیریت عملکرد استراتژیک)

0/555

8/008

77/478

عامل پنجم (مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان)

1/201

0/880

41/011

عامل اول (ساختار سازمانی نوآور)

20/004

88/480

88/480

عامل دوم (فرهنگ سازمانی نوآور)

0/808

5/084

55/281

عامل اول (محیط نهادی)

21/848

28/501

28/501

عامل دوم (محیط اقتصادی بازار)

18/201

18/200

84/701

عامل سوم (محیط سیاسی)

10/080

18/572

10/270

عامل چهارم (محیط زیر ساختی)

0/848

4/805

72/204

عامل پنجم (محیط فرهنگی/اجتماعی)

1/002

8/721

71/808

استراتژی شرکت

ویژگیهای شرکت
عوامل برون سازمانی

براساس معیار کیزر ،1تنها عامل هایی باید انتخاب شوند که مقدار ویژه آنها باالتر از یک است.
مطابق جدول فوق ،مقدار این عوامل باالتر از یک است (ستون مقدار ویژه) .بنابراین ،میتوان
گویهها را در این ابعاد و عوامل دستهبندی کرد .در گامی دیگر از تحلیل عاملی اکتشافی به
1- Kaiser criterion
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شناخت ماتریس همبستگی بین گویه ها و عاملها و دسته بندی هر گویه در هر عامل میپردازیم.
برای این منظور از جدول ماتریس چرخش یافته استفاده شد .با توجه به یافتههای این مرحله
گویه های  15-1در ویژگیهای کارآفرین 08-11،استراتژی شرکت و  85-01در مقیاس
ویژگی شرکت دسته بندی میشوند .در مقیاس عوامل برون سازمانی گویههای  81-74دسته
بندی میشوند .گویه های  20و  71به دلیل وارایانس کمتر از  0450در این مرحله حذف شدند.
برای ارزیابی مدلاندازهگیری مربوط به عوامل درونسازمانی از تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم
افزار  Smart PLSاستفاده شد ،تمامیگویهها دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مکنون مربوط به
خود و باالتر از  0450هستند ،و این بارهای عاملی با توجه نمره تی در سطح  0/01معنی دار
میباشند .درنتیجه ،میتوان گفت این نشانگرها ازدقت الزم برای اندازهگیری سازههای مربوط به
خودبرخوردارهستند .برای بررسی روایی مدل اندازهگیری از روایی همگرا و روایی واگرا با
شاخص بار عرضی استفاده گردید .برای بررسی روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEاستفاده گردیده است .میزان این شاخص باید باالتر از  0/50باشد.
شاخص  AVEدر مورد همه متغیرها  04700بدست آمد.
آزمون کیفیت مدل اندازه گیری :کیفیت مدل اندازهگیری توسط شاخص اشتراک با
روایی متقاطع ( )CV Comمحاسبه میشود .در واقع این شاخص توانایی مدل مسیر را در پیش
بینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان میسنجد.
جدول  .4شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای عوامل درون سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان

ویژگی

خالقیت نوآوری

ویژگیهای شخصیتی

دانش و مهارت مدیریتی

رهبری

مدیریت بازاریابی نوآورانه

مدیریت عملکرد استراتژیک

مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان

مدیریت رقبا

مدیریت دانش

ساختار سازمانی نوآور

فرهنگ سازمانی نوآور

CV Com

04111

04715

04175

04101

04120

04114

04724

04780

04701

04541

04870

جدول  .9شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای عوامل برون سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان

ویژگی

محیط نهادی

محیط فرهنگی/اجتماعی

محیط اقتصادی/بازار

محیط سیاسی

محیط زیر ساختی

CV Com

04827

04878

04500

04517

04018
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همانطور که در جداول فوق مشخص است ،در مدل اندازهگیری مورد بررسی ،مقادیر شاخص
اشتراک با روایی متقاطع مثبت و باال میباشد ،که این خود کیفیت مدل اندازهگیری را تأیید
مینماید.

نمودار  .7آزمون مدل اندازهگیری

نمودار  .4نمرات تی مربوط به آزمون مدل اندازهگیری

جدول  .4نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای عوامل درون سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان
سازه

بار عاملی

tمقدار

سطح معنی داری

R2

ویژگیهای کارآفرین

0/785

21/200

0/01

0/102

استراتژیهای شرکت

0/404

25/811

0/01

0/700

ویژگیهای شرکت

0/780

25/718

0/01

0/125

AVE

0/788

ρc

0/481
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نمودار  .9آزمون مدل اندازهگیری عوامل برون سازمانی

نمودار  .4نمرات تی مربوط به آزمون مدل اندازهگیری عوامل برون سازمانی
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جدول  .5نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای عوامل برون سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان
سازه

بار عاملی

tمقدار

سطح معنی داری

R2

محیط نهادی

0/402

25/515

0/01

0/188

محیط فرهنگی/اجتماعی

0/405

02/071

0/01

0/187

محیط اقتصادی/بازار

0/715

17/878

0/01

0/541

محیط سیاسی

0/770

15/488

0/01

0/582

محیط زیرساختی

0/480

01/710

0/01

0/710

AVE

0/408

ρc

0/482

همانطور که مشاهده میشود ،مقدار بار عاملی در هرتمامی سازهها مطلوب است .ومقدار

T

متناظر با هر بارعاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )2454در سطح معنی داری  0401است .مقدار
پایایی مرکب بیانگر همسانی درونی باالی متغیرها میباشد .ومقدار  AVEاز میزان  0450بیشتر
بوده در نتیجه روایی همگرای مدل کلی نیز تأیید میشود .ضریب  R2که ارتباط بین واریانس
تبیین شده یک متغییر مکنون را با مقدار کل واریانس آن مورد سنجش قرار میدهد بین صفرتا
یک است که مقادیر بزرگتر و مطلوبتر است .همچنین شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای
عوامل درون سازمانی  04122و عوامل برون سازمانی  0/828گزارش شد که نشان از کیفیت
مطلوب مدل دارد.
شاخص نیکویی برازش ( :)GOFبرازش مدل زمانی محقق میشود که ضریب مسیر معنادار
بوده ،واریانس تبیین شده قابل قبول باشد و همسانی درونی باالی  0405برای هریک از سازهها
برقرار باشد ،مقایر قابل قبول بارهای عاملی برای شاخصها نشان دهنده برازش مناسب مدل
میباشند .عالوه بر این شاخص  GOFنیز شاخصی برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی
متغیرهای درون زا میباشد .این شاخص به صورت حاصلضرب میانگین  R2و متوسط مقادیر
اشتراکی به صورت دستی با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود.

مقادیر اشتراکی مربوط به عوامل درون سازمانی  04441عوامل برون سازمانی  04718میباشد.
متوسط مقادیر اشتراکی برابر است با،
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همچنین درجدول زیر ،مقادیر  R2مدل آورده شده است .مقادیر  R2مربوط به متغیر درونزای
مدل یعنی عملکرد شرکتهای دانش بنیان  04748میباشد .لذا ،با توجه به آنچه گفته شد
شاخص نیکویی برازش مدل به شکل زیر محاسبه میگردد:

همانطور که مشخص است مقدار  GOFبرابربا  0/410بدست آمده است که این میزان از 0/01
بیشتر بوده لذا عملکرد کلی مدل در حد قوی ارزیابی میشود.

جدول  .6پایایی مرکب AVE ،و کیفیت مدل اندازهگیری

محیط زیرساختی

محیط سیاسی

محیط اقتصادی/بازار

محیط فرهنگی/اجتماعی

محیط نهادی

ویژگی شرکت

استراتژی شرکت

ویژگی کارآفرین

ساختار سازمانی نوآور

فرهنگ سازمانی نوآور

مدیریت دانش

مدیریت رقبا

ارتباط با تامینکنندگان

مدیریت عملکرد

بازاریابی

رهبری

مدیریت دانش

ویژگیهای شخصیتی

خالقیت و نوآوری

0/71

0/77

0/70

0/80

0/82

0/80

0/41

0/81

0/44

0/40

0/82

0/78

0/41

0/80

0/48

0/80

0/80

0/85

0/81

پایایی مرکب

0/52

0/55

0/50

0/11

0/54

0/51

0/50

0/12

0/10

0/58

0/18

0/51

0/52

0/10

0/57

0/11

0/58

0/14

0/71

AVE

0/15

0/04

0/24

0/21

0/25

0/00

0/11

0/81

0/82

0/28

0/27

0/10

0/11

0/18

0/21

0/00

0/28

0/00

0/85

CV Com
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برازش کلی مدل بدست آمده از طریق معیار  GOF1بررسی شد ،این شاخص به صورت دستی و

با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود .در مدل فوق Communality ،عبارتست از مقادیر
اشتراکی هر سازه و  R2نیز مقدار میانگین مقادیر  R2سازه درون زای مدل همراه ابعاد را نشان
میدهد .مقدار  GOFمحاسبه شده برای مدل پژوهش حاضر برابربا  0/701محاسبه شد که این
میزان از  0/01بیشتر بوده لذا برازش کلی مدل پژوهش تأیید میشود.
در ادامه پژوهش ،با توجه به ابزار محقق ساخته عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان به
این سؤال پرداخته میشود که :از نظر مدیران شرکتهای دانشبنیان ،عوامل درونسازمانی و
برونسازمانی مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از چه اولویتی برخوردار هستند؟
جدول  .1رتبه بندی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از نظر مدیران
ردیف

عوامل درون سازمانی

رتبه

1

مدیریت عملکرد استرتژیک

1

2

ویژگیهای شخصیتی

2

0

مدیریت بازاریابی نوآورانه

0

8

مدیریت دانش

8

5

مدریت ارتباط با تأمین کنندگان

5

1

مدیریت رقبا

1

7

رهبری

7

4

خالقیت و نوآوری

4

8

دانش و مهارت مدیریتی

8

10

ساختار سازمانی نوآور و فرهنگ سازمانی نوآور

10

جدول  .8رتبه بندی عوامل برون سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از نظر مدیران
ردیف

عوامل برون سازمانی

رتبه

1

محیط زیر ساختی

1

2

محیط سیاسی

2

0

محیط اقتصادی/بازار و محیط فرهنگی اجتماعی

0

8

محیط نهادی

8

1-Goodness of fit GOF
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بصورت کلی در رتبه بندی مدیران شرکتهای دانش بنیان از عوامل درون سازمانی و برون
سازمانی مؤثر بر عملکرد ،عوامل برون سازمانی با میانگین رتبه  1458در رتبه اول و عوامل درون
سازمانی با میانگی رتبه  1481در رتبه دوم اهمیت قرار دارند.
بحث و نتیجه گیری
شرکتهای دانش بنیان با تاکید بر سرمایههای دانشی و ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه
مبتنی بر فناوریهای برتر ،نقش با اهمیتی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکنند.
حمایت از این شرکتها عالوه بر اینکه مشکالت بیکاری در بین فارغ التحصیالن را مرتفع
میسازد ،میتواند تولید ملی را هم شتاب بخشد و اقتصاد کشور را متحول سازد .لذا مبحث
عملکرد این شرکتها باید جزء مهمترین اهداف مدیران و برنامه ریزان باشد بطوری که رسالت
مدیریت و هدف اصلی آنان باید تقویت و بهبود عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان
باشد .همانطور که گذشت با مطالعه اسناد و مدارک ،پژوهشها وتحقیقات هم سو و مصاحبه
نیمه ساختار یافته با خبرگان شرکتهای دانش بنیان ،این عوامل در دو بعد عوامل درون سازمانی
و عوامل برون سازمانی تقسیم بندی شدند عوامل درون سازمانی عبارتند از ویژگیهای
کارآفرینان ،استراتژیهای شرکت و ویژگیهای شرکت و عوامل برون سازمانی شامل محیط
زیر ساختی ،محیط نهادی ،محیط سیاسی ،محیط فرهنگی/اجتماعی ،محیط اقتصادی/بازار و
محیط نهادی میباشند .پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان بر پایه مفهوم
تبیین شده در بخش کیفی پژوهش با  17عبارت در  2بعد عوامل درون سازمانی و عوامل برون
سازمانی طراحی گردید .در این پژوهش روائی صوری و روایی محتوایی (کمی و کیفی)،
تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی این ابزار مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه
با معیار پایایی ترکیبی بررسی شد .میزان این معیار باید باالتر از  0/70باشد .که در این پژوهش
باالتر از  0470ارزیابی شد و این نشان دهنده همسانی درونی باالی عبارات ابزار میباشد .در
تحلیل عاملی اکتشافی اشتراکات استخراجی شاخصها برای تمامی گویه ها باالتر از 0450
بدست آمد( .به جز گویه  20و  71که از مجموع گویه ها حذف شدند) .همچنین کل واریانس
تبیین شده مجموعه گویه ها برای زیر بعدهای عوامل درون سازمانی (ویژگیهای کارآفرین
 ،824004استراتژی شرکت  184180و ویژگیهای شرکت  )84480میباشد که بیشترین سهم
مربوط به ویژگیهای کارآفرین و کمترین سهم مربوط به ویژگیهای شرکت میباشد .برای زیر
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بعدهای عوامل برون سازمانی (محیط نهادی  ،284501محیط اقتصادی/بازار  ،184200محیط
سیاسی  ،184572محیط زیر ساختی  44805و محیط فرهنگی اجتماعی  84721بوده که بیشترین
سهم مربوط به محیط نهادی و کمترین سهم مربوط به محیط فرهنگی/اجتماعی میباشد) .تحلیل
عاملی تاییدی که توسط نرم افزار  SMART-PLSانجام گرفت ،بارعاملی تمامی سؤاالت باالتر
از  0450برآورد شد .مقدار  Tبرای ویژگیهای کارآفرین  ،214200استراتژیهای شرکت
 254811و ویژگیهای شرکت  254718میباشد که در سطح  0401معنی دار میباشد .همچنین
مقدار  Tدر زیر بعدهای عوامل برون سازمانی برای محیط نهادی  ،254512محیط
فرهنگی/اجتماعی  ،024071محیط اقتصادی/بازار  ،174878محیط سیاسی  154488و محیط
زیرساختی  014718در سطح  0401معنادار میباشد که روایی همگرای مدل تأیید میشود و
پایایی مرکب  04482بیانگر همسانی درونی باالی متغیرها میباشد ..ضرایب مسیر از متغیرهای
مکنون برون زا عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به طرف متغیر مکنون درون زای عملکرد
شرکت به ترتیب  04841و  04804بوده که این ضرایب در سطح خطای کوچکتر از  0401معنادار
است .ضرایب تعیین متغیرهای مکنون برون زا عوامل درون سازمانی و برون سازمانی با هم
 04748درصد از واریانس متغیر مکنون درون زا عملکرد شرکتهای دانش بنیان را تبیین میکند
که این مقدار قابل توجه و مطلوب میباشد .در شاخص نیکویی برازش مدل )(GOFکه
بصورت حاصلضرب میانگین  R2نتایج و متوسط مقادیر اشتراکی به صورت دستی با استفاده از
فرمول بدست آمده  04410بوده لذا عملکرد کلی مدل در حد قوی ارزیابی میشود.
نتایج بدست آمده در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان با نتایج پژوهش
(آلموس و نرلینگر  2004و کدا و ریید  )2012منصوری و همکارن ( ،)1081فرنودی و همکاران
( )1081همسو میباشد که همچون نتایج بدست آمده در این پژوهش عواملی مانند ویژگیهای
شرکت ،ویژگیهای بنیانگذاران شرکت ،وعوامل بیرونی شامل عوامل محیطی و سیاسی را در
توسعه شرکتهای دانش بنیان مؤثر میدانند .آلموس ونرلینگر  2004عوامل مؤثر در شرکتهای
دانش بنیان را مواردی چون ویژگیهای مختص شرکت ،بنیانگذاران شرکت و ویژگیهای
بیرونی میدانند .که تاحدودی با یافتههای این پژوهش همسو میباشد( .هگزا  )2012و (یانگ
 )2012ویژگیهای کارآفرینان را جزء عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان مطرح
کرده است .در این پژوهش نیز ویژگیهای کارآفرینان مطرح شدند همچنین ویلکینسون
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( )2010و سالمی ( )1080به عوامل زیر ساختی( ،گریمالدی و همکاران )2011،و جالل پور
( )1085عوامل نهادی ،در خصوص ویژگیهای کارآفرینان ،ویژگیهای شرکت و محیط زیر
ساختی .نتایج پژوهش رانیکو  2011نیز در بعضی موارد با یافتههای این پژوهش مطابقت دارد.
در مواردی مانند خالقیت و نوآوری ،شرایط اقتصادی ،خط مشیهای دولتی ،فرهنگ حمایتی
و . ...در پژوهشهای داخلی نیزمنصوری و همکاران ( )1081همانند این پژوهش به عوامل
فرهنگی /اجتماعی ،عوامل زیر ساختی ،فرنودی ( )1081نیز همانند این پژوهش عوامل
زیرساختی را در عملکرد شرکتهای دانش بنیان مؤثر میداند .عبداللهی  1080عوامل مرتبط با
دولت را در توسعه شرکتهای دانش بنیان مؤثر دانسته است .که تا حدودی با یافتهی ،محیط
نهادی و محیط سیاسی در این پژوهش هماهنگ میباشد .و عامل فروش و بازاریابی از لحاظ
مفهومی با مؤلفه مدیریت بازار یابی نوآورانه و بعد تأمین مالی با محیط اقتصادی/مالی در این
پژوهش هماهنگ میباشد .محمد صادق خیاطیان ( )1080در پژوهش خود ویژگیهای موسسان
و کارآفرینان شرکتهای دانش بنیان را محوریترین عامل اثر گذار بر رشد و پایداری
شرکتها میداند .اما در پژوهش حاضر طبق نظر مدیران مدیریت عملکرد استراتژیک اهمیت
بیشتری دارد (اریکسون و لی )2012،توانمندی بازاریابی( ،مسراسمیت  )2017نیز همچون
یافتههای این پژوهش ،مدیریت دانش را عاملی مهم در کسب مزیت رقابتی شرکتهای دانش
بنیان مطرح کردهاند .مهدیه تاری (()1080اسکاتلن( ،)2010،وانگ و احمد )2012،ساختار
سازمانی نوآور( (،کنی و ردی( ،)2015،بریتل و همکاران )2018،و (تیدور و همکاران)2017،
فرهنگ سازمانی نوآور ،کارا و متناسب با توسعه فناوری را در موفقیت شرکتهای دانش بنیان
مؤثر دانسته است( ،.کدا و ریید )2012،که عواملی مانند ویژگیهای شرکت ،ویژگیهای
بنیانگذاران شرکت ،وعوامل بیرونی شامل عوامل محیطی و سیاسی را در توسعه شرکتهای
دانش بنیان مؤثر میدانند ،همسو میباشد .کدا و ریید به ویژگیهای کارآفرینان و ویژگیهای
شرکت اشاره کردهاند که شاخصهای آن با شاخصهای پژوهش حاضر متفاوت میباشند .اما
در مورد مؤلفه توانمندی بازاریابی و توانمندی سازمانی به ترتیب با مدیریت بازاریابی نوآورانه و
مدیریت عملکرد استراتژیک در این پژوهش هماهنگ میباشند .همچنین ویژگی تولید و به روز
رسانی دانش تا حدودی با مؤلفه مدیریت دانش منطبق میباشد .شفیعی ( ،)1042سالمی (،)1081
گرگیج (( ،)1082روون و تویدا()2002،چورو و اندرسون )2001،در تحقیقاتشان به اهمیت

طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه عوامل مؤثر بر  / ...محمد آبادی و همکاران

044

عامل محیطی و نهادی در توسعه و رشد شرکتهای دانش بنیان اشاره کردهاند .در رتبه بندی
عوامل درون سازمانی از نظر مدیران به ترتیب مدیریت عملکرد استراتژیک ،ویژگیهای
شخصیتی ،مدیریت بازاریابی نوآورانه ،مدیریت دانش ،مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان،
مدیریت رقبا ،رهبری ،خالقیت و نوآوری ،دانش و مهارت مدیریت ،ساختار سازمانی نوآور و
فرهنگ سازمانی نوآور اهمیت دارند .و رتبه بندی عوامل برون سازمانی به ترتیب (محیط زیر
ساختی ،محیط سیاسی ،محیط اقتصادی/بازار ،محیط فرهنگی/اجتماعی و محیط نهادی) قرار
دارند.
شرکتهای دانش بنیان با استفاده از مدل بدست آمده میتوانند با کسب مزیت رقابتی ،شانس
ماندگاری خود را در عرصهی بازارهای جهانیبیشتر نمایند .با توجه به نقش مهم محیط زیر
ساختی در شرکتهای دانش بنیان از دیدگاه مدیران این شرکتها ،فرهنگسازی ،تولید محتوا
و ترویج فناوری در حوزههای منتخب و محورهای کاری به منظور اجتماعیسازی و آشنا
ساختن آحاد جامعه و نیز جامعه هدف ،برای بازارسازی و بسترسازی فرهنگی و نهادی توسعه
فناوری میتوان زمینه موفقیت این شرکتها را در جامعه فراهم نمود .همچنین سیاستمداران و
تصمیم گیران ارشد باید سیاستهای حمایتی و تشویقی در این زمینه در فضای کسب و کار را
تدوین نموده و دولت نیز زیرساختهای الزم از جمله امکان دسترسی به تسهیالت و خدمات
حمل و نقل مناسب ،دسترسی سریع به مراکز مرتبط با فعالیتهای آموزشی ،ارتباط آسان و
سریع با بازار مصرف و عرضه کنندگان ،تجانس و هماهنگی با سایر شرکتها در سطح داخلی و
خارجی و ...را فراهم نماید .نتایج پژوهش میتواند در سیستمهای ارزیابی شرکت مورد مطالعه و
استفاده قرار گیرد .در بخش کاربرد و اجرا ،بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود که
ارزش نتایج حاصل از کار به عنوان خروجی در پایان هر دوره ارزیابی وتصمیم برای ارتقای
عملکرد مورد توجه قرار گیرد .این مدل میتواند در تصمیمات هر شرکتی به تناسب استراتژی و
فرهنگ عمومی شرکت مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به نتایج رتبه بندی و درجه اهمیت
عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان از نظر مدیران پیشنهاد می گرددکه برقراری
ارتباط میان شرکتهای کوچک دانش بنیان با شرکتهای بزرگ ضروری میباشد که این
ارتباط میتواند از طریق تقاضای شرکتهای بزرگ یا خریداری سهام شرکتهای کوچک
توسط آنها شکل گیرد؛ در بخش پیشنهادات پژوهشی پیشنهاد میشود که پژوهشگران در
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بررسیهای آتی با بهره گیری از یافتههای بدست آمده در این پژوهش ویژگیها و مؤلفههای
مطرح در مقیاس محقق ساخته پژوهش انجام شده در جمعیتهای گوناگون و با بهره گیری سایر
متدهای نوین پژوهشی جنبههای دیگر مدل مورد پژوهش قرار گیرد.
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