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آلمانی

چکیده 
امروزه ارزش شرکتها تا حد زیادی تحت تأثیر داراییهای نامشهود یا سرمایه فکری است .این
عوامل ،به دلیل نقش قابلتوجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی ،از اهمیت خاصی برخوردار شدهاند.
در اقتصاد دانشمحور کنونی ،توجه به سرمایه فکری برای رقابتی ماندن ضروری است .با توجه به
اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی
محیطی بر سرمایه فکری سبز در واحدهای صنعتی بپردازد .این پژوهش از نظر روش و ماهیت ،از
جمله تحقیقات توصیفی -همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر،
مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت را شامل میشود که با استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس ،تعداد  333پرسشنامه ،بین مدیران شاغل در این واحدها توزیع گردید .جهت
تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از روش مدل یابی معادالت ساختاری با کمک نرمافزار
لیزرل استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی شرکت و
آگاهی محیطی تأثیر مثبتی بر هر سه بعد سرمایه فکری سبز یعنی سرمایه انسانی سبز ،سرمایه
ساختاری سبز و سرمایه رابطهای سبز دارند .همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر آگاهی
محیطی دارد .
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.1مقدمه 

در اواخر قرن بیستم ،اقتصاد جهان دستخوش تغییراتی شد که تأثیر جدی بر رشد
اقتصادی و ایجاد ثروت داشت ( .)Hormiga et al, 2010جهانی شدن بازارها ،شرکتها را
مجبور به تالش جهت افزایش مزیت رقابتی از طریق داراییهای نامشهود (که رقبا قادر به
تقلید آن نیستند) کرده است ( .)Longo and Mura, 2011امروزه ارزش شرکتها تا حد
زیادی تحت تأثیر داراییهای نامشهود است؛ به عبارت دیگر ،داراییهای نامشهود یا سرمایه
فکری شرکتها ،به دلیل نقش قابلتوجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی ،از اهمیت خاصی
برخوردار شدهاند ( .)Castilla Polo and Gallardo Vázquez, 2008در اقتصاد دانشمحور
کنونی ،توجه به سرمایه فکری برای رقابتی ماندن ضروری است ( Wagiciengo and
 .)Rahman Belal, 2012از دالیل اهمیت سرمایه فکری میتوان به نیاز به کارکنان ماهر و
متخصص ،اهمیت یافتن ارزش مشتری و توجه به مفاهیمی مانند یادگیری و نوآوری در اقتصاد
جدید اشاره کرد ( .)Ienciu et al, 2011سرمایه فکری دانشی است که شرکتها از آن برای
کسب مزیت رقابتی استفاده میکنند ( .)Li et al, 2010ازاینرو منبع کلیدی و محرک کلیدی
عملکرد سازمان به منظور ایجاد ارزش است .این ارزش از طریق نوآوری ،افزایش بهرهوری،
کاهش هزینه و وفاداری مشتری کسب میشود ( .)Kim et al, 2012سرمایه فکری ،اگرچه
در ابتدا به منظور ارزیابی داراییهای نامشهود سازمان ها ارائه شد ،اما در دهه اخیر بسیار مورد
توجه قرار گرفت ( .)Chang and Chen, 2012در نتیجه ،امروزه بهرهوری سازمانها و
عملکرد کسبوکار ،به مدیریت کارای سرمایه فکری وابسته شده است (.)Ramezan, 2011
از سوی دیگر ،در چند دهه اخیر تأکید روزافزونی در زمینه حمایت از محیطزیست و اجرای
اصول توسعه پایدار دیده شده است ( ،)Diefa and Xavier, 2010بطوریکه بازاریابان،
محیطزیست را در بسیاری از فعالیتهای بازاریابی مد نظر قرار دادهاند که در این بین میتوان
به طراحی محصول ،بستهبندی آن و قیمتگذاری بر اساس سازگاری با محیطزیست اشاره کرد
()Mostafa, 2007؛ بنابراین در دنیای امروز ،به نظر میرسد که مشکالت زیستمحیطی،
توجه همه شهروندان ،شرکتها و مؤسسهها در سراسر جهان را بیش از  33سال گذشته به
خود جلب کرده است .پژوهشهای بینالمللی نشان دادهاند که مشتریان ،بیشتر نگران تغییرات
محیطزیست شدهاند و رفتارشان را تغییر دادهاند ( .)Papadopoulos et al, 2010در
مطالعهای که در سال  5112در  51کشور انجام گرفت ،بیش از  13درصد مصرفکنندگان در
هر کشور بیان کردند که نسبت به محیطزیست عالقهمند و دلواپس شدهاند .همچنین در
مطالعهای که در سال  5111در استرالیا انجام شد ،نتایج نشان داد که  11درصد افراد معتقد
بودند که در برابر محیطزیست مسئولاند .این افراد بیان کردند که رفتارشان را که شامل رفتار

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی ...

515

خرید است ،به خاطر مسائل زیست محیطی اصالح کردهاند ( Polonsky and

 .)Rosenberger, 2001همچنین مطالعات اداره آمار استرالیا روی  51هزار نفر نشان میدهد
که  51درصد از افراد نسبت به مسائل زیست محیطی دلواپسند ( .)Baker, 1996در پژوهشی
پیمایشی در آمریکا  51درصد مردم حاضر بودند ،تولیدکنندگان محصوالت آلوده کننده را
تحریم و  15درصد میزانی از آسایش خود را برای نجات منابع طبیعی فدا کنند .بر اساس یک
نظرسنجی دیگر 13 ،درصد افراد بیان کردند که تالش ویژه ای برای خرید از شرکتهای با
وجهه سبز انجام میدهند ( .)Hartmann and Ibanez, 2006در این راستا ،بخش بازار سبز
در آمریکا در حال افزایش است و بیش از  51درصد از مصرفکنندگان تصویر سبز از شرکت را
معیاری مهم برای تصمیمگیری خرید خود مطرح کردهاند ( .)Moon, 2005با این تفاسیر و به
دلیل گرایش عمومی به محیط گرایی ،مفهوم «سرمایه فکری سبز» برای اولین بار توسط
«چن »5در سال  2331مطرح گردید .سرمایه فکری سبز ،به تمامی داراییهای نامشهود،
دانش ،تواناییها و روابط در خصوص حفاظت از محیط یا نوآوری سبز ،در سطوح فردی یا
سازمانی یک شرکت اطالق میشود ( .)Chang and Chen, 2012
سرمایه فکری سبز در شرکتهایی که بر ثبات و پایداری خود از طریق انتقال دانش،
توجه به مقررات محیطی ،بهکارگیری تکنولوژی های نوین ،انجام بهترین عملیات و اِعمال
ابتکارات بهمنظور دستیابی به هدفهای شرکت تمرکز کردهاند ،نقشی حیاتی ایفا میکند و
شرکتها را قادر میسازد که مقررات محیطی بینالمللی را رعایت کرده و رضایتمندی
مصرفکنندگان حساس به محیط را فراهم آورند که این امر منجر به ایجاد ارزش برای
شرکتها میشود .شرکتها توسط سرمایه فکری سبز میتوانند خود را از رقبای موجود متمایز
کرده و مانع ورود تازهواردان به بازار شوند .در نتیجه تقویت مزیت رقابتی شرکتها از این
طریق ،موجب تثبیت جایگاه آنها در بازار میشود ( .)Cheng-Li and Fan-Hua, 2011از
آنجا که در دهه پیش ،محیط گرایی در جهان رو به افزایش نهاده ،نقش و اهمیت مسئولیت
اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی نیز پررنگ تر شده است (.)Chang and Chen, 2012
مسئولیت اجتماعی شرکت به همکاری داوطلبانه و فعال شرکت در جهت بهبود محیط ،اجتماع
و اقتصاد اطالق میشود که یکی از پیامدهای آن ،در نظر داشتن نقش و تأثیر گروههای ذینفع
مانند سهامداران ،کارمندان ،مشتریان و غیره است ( .)Garay and Font, 2011مسئولیت
اجتماعی ،شرکتها را قادر میسازد تا تأثیرات مثبت عملیات خود بر جامعه را به حداکثر رسانده
و به انتظارات عمومی ،اخالقی و قانونی آنها پاسخ دهند ( .)Chang and Chen, 2012انجام
مسئولیت اجتماعی و رعایت مقررات محیطی منجر به موقعیت برد-برد و عملکرد مالی بهتر
1. Chen
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برای شرکتها میشود ( .)Dwyer, 2009ضمناً مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق همراستا
نمودن اهداف شرکت با انگیزه های کارکنان میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری
شرکت منتهی شود ( .)Becchetti et al, 2011همچنین انجام مسئولیتهای اجتماعی مزیت
های فراوانی از قبیل سودآوری بیشتر ،اعتماد ،نگرش مثبت و همچنین رضایت را به ارمغان
می آورد ( .)Rundle-Thiele, 2009امروزه اغلب شرکتهای معتبر ،مسئولیت اجتماعی را
برای بهبود تصویرذهنی شرکت بکار می برند؛ بنابراین کسبوکارها باید آنرا به عنوان کانون
توجهات اجتماعی قلمداد کنند ( .)Dwyer, 2009از سوی دیگر ،آگاهی محیطی به درک کلی
یک فرد یا سازمان از مفاهیم محیطی مانند حفاظت محیطی ،سیاست محیطی ،مدیریت
محیطی و محیط گرایی اطالق میشود .آگاهی محیطی شرکتها به آنها در افزایش و بهبود
مدیریت سبز کمک کرده و همچنین بر نوآوری سبز و عملیات کسبوکار نیز تأثیر میگذارد
( .)Chang and Chen, 2012از دیدگاه منبع -محور ،شرکتها با اتخاذ استراتژیهای
محیطی و توسعه مهارتهایی که رقبا قادر به تقلید آن نیستند ،از مزیت رقابتی برخوردار
میشوند ( .)Cheng-Li and Fan-Hua, 2011شرکتهایی که بر مدیریت سبز
سرمایهگذاری میکنند ،میتوانند تصویر ذهنی شرکت را بهبود دهند ،بازارهای جدیدی ایجاد
کنند و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند .اتخاذ مدیریت سبز نه تنها میتواند شرکتها را
مجبور به تولید کاالهای سبز نموده و موانع متعددی برای ورود به بازار ایجاد میکند ،بلکه
حمایت گروههای ذینفع و مؤسسات خارجی را نیز در پی دارد (.)Chang and Chen, 2012
از این رو با توجه به اهمیت موضوع و همچنین با توجه به پژوهشهای بسیار اندک صورت
گرفته در خصوص سرمایه فکری سبز ،این پژوهش در پی آن است که برای نخستین بار در
ایران ،تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر سرمایه فکری سبز را در واحدهای
صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت بررسی نماید .این جامعه آماری ،از آن جهت انتخاب شد
که مجموعه فعالیتهای یک واحد صنعتی ،از قبیل مواد اولیه ،ضایعات ،تولیدات و غیره به طور
مستقیم یا غیرمستقیم بر محیطزیست تأثیر میگذارد .در نتیجه ،پژوهش حاضر در جستجوی
پاسخی مناسب برای این سؤال است که «آیا مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر
سرمایه فکری سبز تأثیر دارند ؟».
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

امروزه افزایش مقررات محیطی بینالمللی و آگاهی مصرفکنندگان نسبت به محیط ،تأثیر
فراوانی بر صنایع در جهان گذاشته است .عوامل یادشده موجب تغییرات زیادی شده و
تأثیربسیاری بر قوانین و الگوهای رقابت صنعتی بر جای گذاشته است ( .)Chen, 2008بیشتر
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شرکتها شایستگیهای اصلی خود را به عنوان داراییهای نامشهود شناختهاند .صنایع در
جوامع اقتصادی دانشمحور ،جهت دستیابی به مزیت رقابتی ،به عوامل سنتی تولید وابسته
نیستند ،بلکه بر مدیریت دانش تمرکز میکنند .این روند بر مدیریت ،ارزیابی و اهمیت سرمایه
فکری تاکید میکند ( .)Hsu and Fang, 2009سرمایه فکری ،نه تنها مجموعهای از دانش
فردی و تواناییهایی است که میتواند به ایجاد ارزش و ثروت منتهی شود ،بلکه نوعی از
سرمایه سازمانی است که شامل روابط انسانی (مدیریت زنجیره تأمین و روابط با ذینفعان بیرون
سازمان) ،زیرساختها (امکانات و داراییهای فیزیکی) ،فرهنگ (ارزشهای مشترک و فلسفه
مدیریت) و داراییهای تجاری (عالمتهای تجاری و حق امتیاز) میشود ( Lu and Hung,
 .)2011یکی از تعریفهای خالصه که پیرامون سرمایههای فکری وجود دارد ،تعریفی است
که استوارت )5115( 5بر این مفهوم طرح کرده است :سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید
برای سازمان است .در تفسیر این تعریف ،استوارت بر این باور استوار است که در این بسته
دانشی ،مؤلفههایی چون فرآیندهای سازمانی ،فناوریها ،امتیازات انحصاری ،مهار کارکنان و
اطالعات مشتریان و تأمینکنندگان و ذینفعان سازمانی قرار دارند و تعریفهای دیگر
مؤلفههایی مانند توانایی ،تخصص و سایر صورتهای دانشی را که برای سازمان مفید هستند،
به تعریف سرمایه فکری افزودهاند ( .)Stewart, 1997همچنین یکی از شاخصترین گرایشها
به سرمایه فکری در عرصه سازمانی و عملی ،در کشور سوئد و در شرکت اسکاندیا اتفاق افتاده
است .در واقع ،این شرکت به لحاظ توجه به سرمایه فکری و همچنین گزارش سرمایه فکری
از سازمانهای پیشگام در جهان به حساب میآید .به باور اسکاندیا ،سرمایه فکری بخش
الینفک ارزش بازاری شرکت به حساب آمده و بر پایه این باور چارچوب موردنظر خود از
سرمایه فکری را مورد توجه قرار داده است .در این چارچوب ،مجموع سرمایه فکری و سرمایه
مالی شرکت ،مبین ارزش بازار است .مؤلفههای اصلی سرمایه فکری نیز ،سرمایه ساختاری و
سرمایه انسانی هستند .متناسب با این تقسیم بندی ،سرمایه ساختاری نیز خود از دو مؤلفه
سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری و سرمایه سازمانی نیز از دو مؤلفه سرمایه فرآیندی و
سرمایه نوپدید و توسعهای تشکیلشده است ( .)Chen et al, 2004یکی از مفاهیم جدید در
زمینه سرمایه فکری ،به نام سرمایه فکری سبز نیز برای اولین بار در سال  2331ظهور یافت.
سرمایه فکری سبز به سه گروه تقسیم میشود .5 .سرمایه انسانی سبز ،به این نکته اشاره دارد
که دانش محیطی کارکنان برای توسعه مدیریت سبز و نوآوری سبز و نیز جهت پاسخ به
فشارهای بیرونی محیطی حائز اهمیت است .2 .سرمایه ساختاری سبز ،مبین این است که با
آغاز محیط گرایی جهانی ،معلومات محیطی و فرهنگ موجود در سازمان برای شرکتها،
1. Stewart
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نقشی کلیدی به منظور تنظیم و اجرای استراتژیهای محیطی ،جستجوی فرصتهای جدید
بازار و به دست آوردن مزایای رقابتی جدید ایفا میکنند .3 .سرمایه رابطهای سبز ،نیز بر این
امر داللت دارد که شرکتها برای رشد و ادامه حیات خود ،به حمایت و منابع مؤسسات بیرونی
و ذینفعان نیاز دارند و از این رو شرکتها از طریق سرمایهگذاری در جهت حفظ منافع محیطی
میتوانند روابط با آنها را توسعه دهند ( .)Chang and Chen, 2012یکی از عوامل موثر
درراستای حفاظت از محیطزیست ،رعایت مسئولیت اجتماعی است .انجام مسئولیت اجتماعی،
در میان مشتریان ،سرمایهگذاران و عرضهکنندگان تصویر ذهنی مطلوبی از شرکت ساخته و
وفاداری مشتریان را افزایش میدهد ( .)Torres et al, 2012زمانی که شرکتها در برابر
جامعه مسئول باشند ،از حمایت مشتریان برخوردار شده و آنها را مجذوب خود مینمایند
( .)Yeon Hong et al, 2010پژوهشها در این حوزه از پاسخ شرکتها به انتظارهای جامعه
و مردم و نیز تالش در جهت انجام مسئولیتهای خود حکایت دارد .به عالوه این پژوهشها
مبین روندهای روبهرشد و مثبت مانند رشد طیف وسیع از شرکتهای متعهد به انجام
مسئولیتهای اجتماعی و نیز رشد دستورالعمل ها و چارچوب هایی در جهت حمایت از اینگونه
شرکتها است ( .)De Grosbois, 2012هایکارینن )2353( 5اظهار داشت که شرکتها توسط
انجام مسئولیتهای محیطی میتوانند موقعیت استراتژیک خود را بهبود بخشیده و به وفاداری
مشتری دست یابند ( .)Matute-Vallejo et al, 2011بررسیها نشان میدهد که مسئولیت
اجتماعی میتواند فرصتهایی برای نوآوری فراهم کند و توسط استفاده از محرکهای
محیطی و اجتماعی ،به نوآوری منتهی شود و ضمناً با بهکارگیری راهکارها و فرآیندهای جدید
جهت ایجاد کاالها و خدمات جدید ،سهم بازار بیشتری برای شرکت کسب کند .با این تفسیرها
میتوان ادعا کرد که مسئولیت اجتماعی میتواند منبع و سرچشمه نوآوری و مزیت رقابتی
محسوب شده و برای شرکت ،ارزش آفرین باشد ( .)Gallego-Álvarez et al, 2011آگاهی
محیطی ،مبدا تکنولوژیکی و سازمانی است که شرکتها را مجبور به تغییر در محصوالت،
تکنولوژی ها و فرآیندهای کسبوکار نموده است .آگاهی محیطی ،فرهنگ برتر شرکت به
منظور دستیابی به مدیریت سبز است .فرهنگ برتر شرکت یکی از منابع کلیدی ایجاد مزیت
رقابتی در نظر گرفته میشود زیرا باارزش ،کمیاب ،غیرقابل تعویض و غیرقابل تقلید است .در
این راستا مدیران نیز مشتاق به بهکارگیری استراتژیهای محیطی شدهاند ،زیرا به افزایش
آگاهی و توجه مصرفکنندگان به محیط پی برده اند ()López-Gamero et al, 2011؛
بنابراین اتخاذ استراتژیهایی به منظور حمایت از محیط گرایی ضروری شده است و شرکتها
راهی جز بهکارگیری مدیریت سبز ندارند.
1. Heikkurinen
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مسئولیت اجتماعی میتواند سرمایه فکری سبز را تحت تأثیر قرار دهد .شرکتهای درگیر
با مسئولیت اجتماعی میتوانند برای انجام مأموریت اجتماعی خود و پاسخ به انتظارات جامعه،
شایستگی کارکنان را بهبود بخشند (تأثیر مسئولیت اجتماعی بر سرمایه انسانی سبز) .از سوی
دیگر ،انجام مسئولیتهای اجتماعی ،نه تنها سبب توسعه استراتژی شرکتها میشود ،بلکه
نوآوری تکنولوژیکی آنها را نیز افزایش میدهد .شرکتهای درگیر با مسئولیت اجتماعی
میتوانند توانایی سازمانی در خصوص مدیریت محیطی و نوآوری سبز را توسعه دهند (تأثیر
مسئولیت اجتماعی بر سرمایه ساختاری سبز) .بهعالوه ،شرکتهای درگیر با مسئولیت اجتماعی
میتوانند محصوالتی مطابق با خواستههای اجتماعی مشتریان خود تولید کنند که این امر
موجب برقراری رابطهای مثبت با مشتریان میشود (تأثیر مسئولیت اجتماعی بر سرمایه
رابطهای سبز) .در نتیجه:
فرضیه  .5مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی سبز دارد.
فرضیه  .2مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر سرمایه ساختاری سبز دارد.
فرضیه  .3مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر سرمایه رابطهای سبز دارد.
آگاهی محیطی نیز میتواند بر سرمایه فکری سبز تأثیرگذار باشد .از سویی ،رواج
محیطگرایی ،کسبوکارها را به توسعه توانایی کارکنان در ساخت محصوالتی منطبق با
مقررات محیطی هدایت میکند .شرکتهای دارای سطح باالی آگاهی محیطی ،به کارکنان
خود اجازه میدهند که سیاستهای محیطی را بشناسند و نیز تمایل دارند که شایستگی
کارکنان خود درباره مدیریت محیطی و نوآوری سبز را افزایش دهند؛ بنابراین بین ادراک
کارکنان از محیطگرایی و رفتارهای محیطی آنها رابطه مثبتی وجود دارد (تأثیر آگاهی
محیطی بر سرمایه انسانی سبز) .از سوی دیگر ،شرکتها از طریق طراحی مجدد فرآیندهای
تولید و افزایش بهرهوری سبز میتوانند آلودگی محیطی را کاهش دهند .بهعالوه ،آگاهی
محیطی موجب افزایش توانایی نوآورانه شرکتها و عملیات کسبوکار نیز میگردد (تأثیر
آگاهی محیطی بر سرمایه ساختاری سبز) .شرکتها با در نظر داشتن آگاهی محیطی ،ذینفعان
از قبیل گروههای اجتماعی ،مشتریان ،کارکنان ،عرضهکنندگان و شرکا را در کانون توجه
فعالیتهای خود قرار دادهاند .همچنین به دلیل تأثیر احتمالی محیط گرایی مشتریان بر قصد
خرید ،شرکتها باید روابط خود را با آنها تقویت کنند (تأثیر آگاهی محیطی بر سرمایه
رابطهای سبز) ( .)Chang and Chen, 2012در نتیجه:
فرضیه  .1آگاهی محیطی تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی سبز دارد.
فرضیه  .1آگاهی محیطی تأثیر مثبتی بر سرمایه ساختاری سبز دارد.
فرضیه  .1آگاهی محیطی تأثیر مثبتی بر سرمایه رابطهای سبز دارد.
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فرضیه  .5مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر آگاهی محیطی دارد.
همانگونه که ذکر شد ،پژوهشهای بسیار اندکی در زمینه سرمایه فکری سبز صورت
پذیرفته است که در جدول یک ارائهشده است.
جدول .5پژوهشها در زمینه سرمایه فکری سبز
نتايجتحقیق

ناممحقق

عنوانتحقیق

چانگ و چن،2352 ،
تایوان

" عوامل موثر بر سرمایه فکری
سبز"

هوانگ و کونگ،2355 ،
تایوان

" آگاهی محیطی و مدیریت سرمایه
فکری :صنایع تولیدی تایوان "

آواگیان و همکاران،
 ،2355اسپانیا

"چگونه ارزش شرکت
منعکسکننده سرمایه فکری سبز
است؟"

چن ،2331 ،تایوان

" تأثیر مثبت سرمایه فکری سبز بر
مزیت رقابتی شرکتها "

سه نوع سرمایه فکری سبز (انسانی ،ساختاری و
رابطهای) تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی شرکتها دارند.

باهاروم و پیت،2331 ،
انگلستان

" تعیین یک چارچوب مفهومی
جهت استفاده از سرمایه فکری سبز
به منظور مدیریت امکانات "

چارچوب مفهومی ارائهشده جهت استفاده از سرمایه
فکری سبز به منظور مدیریت امکانات ،بر اهمیت
بهکارگیری استراتژی سبز در مؤلفههای دانشی
شرکت تاکید میکند.

مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی تأثیر
مثبتی بر سه بعد سرمایه فکری سبز دارند .ضمناً
مشخص شد که آگاهی محیطی بین مسئولیت
اجتماعی شرکت و بر سه بعد سرمایه فکری سبز
نقش تعدیلکننده ایفا میکند.
آگاهی محیطی توسط سرمایهگذاری بر سرمایه فکری
سبز تأثیر غیرمستقیمی بر مزیت رقابتی دارد.
همچنین مشخص شد سرمایه فکری سبز بین آگاهی
محیطی و مزیت رقابتی ،اثر تعدیلکننده دارد.
نوآوریهای محیطی و بازاریابی محیطی تأثیر مثبتی
بر عملکرد شرکت دارند .شرکتها توسط توسعه
فناوریهای محیطی میتوانند نگرانیهای محیطی
خود را کاهش دهند.

چارچوبنظریپژوهش.برای انجام تحقیقات علمی و نظاممند ،چارچوبی علمی و نظری
مورد نیاز است که در این تحقیق برای بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی
محیطی بر سرمایه فکری سبز در واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت از مدل
ارائهشده توسط چانگ و چن )2352( 5استفاده شده است .پنج متغیر تشکیلدهنده این مدل
(شکل  )5شامل مسئولیت اجتماعی شرکت ،آگاهی محیطی ،سرمایه انسانی سبز ،سرمایه
ساختاری سبز و سرمایه رابطهای سبز هستند که در ادامه به روابط میان آنها پرداخته شده
است .
1. Chang and Chen
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شکل  .5مدل پژوهش ()Chang and Chen, 2012

.3روشپژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ دستهبندی پژوهش بر حسـب نحـوه گـردآوری دادههـا ،پژوهشـی
توصیفی به شمار میرود که به توصیف ویژگیهای نمونه و سپس تعمـیم ایـن ویژگـیهـا بـه
جامعه آماری پرداخته است .همچنین پژوهش حاضر بر اساس هدف ،یـک پـژوهش کـاربردی
است و از آنجا که در یک مدل چند متغیره به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی
محیطی بر سرمایه فکری سبزدر واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت میپـردازد ،بـر
حسب روش ،از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،واحدهای صـنعتی فعـال در
شهر صنعتی رشت را در بر میگیرد .طبق آمار سایت شهر صنعتی رشت ،در حال حاضـر تعـداد
 213واحد صنعتی در این شهر وجود دارد که از این تعداد  513واحد در حال کـار و  553واحـد
نیز در حا احـدا هسـتند ( .)http://ricityco.com/farsi.htmجهـت جمـعآوری دادههـا از
پرسشنامه استفاده شده است .از آنجا که روش مدل یابی معادالت ساختاری تا حدود زیادی بـا
برخی جنبههای رگرسیون چند متغیری شبیه است ،میتوان از اصـول تعیـین حجـم نمونـه در
تحل یل رگرسیون چند متغیری ،برای تعیین حجـم نمونـه در مـدل یـابی معـادالت سـاختاری،
استفاده نمود .در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه (مشـاهدات) بـه متغیرهـای
مستقل نباید از  1کمتر باشد .در غیر این صورت ،نتـایج حاصـل از معادلـه رگرسـیون چنـدان
تعمیمپذیر نخواهد بود .به طور کلی حجم نمونه در روششناسی مدل یابی معادالت سـاختاری
میتواند بین  1تا  51مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده تعیین شـود (هـومن.)5311 ،
یعنی
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5q≤n≤15q

طبق این فرمول =q ،تعداد متغیرهای مشاهدهشده (گویـه هـای پرسشـنامه) و  =nحجـم
نمونه است .با توجه به اینکه پرسشنامه این پژوهش  23گویه دارد ،بنابراین با در نظـر گـرفتن
مقدار متوسط  53مشاهده به ازای هر گویه ،تعداد نمونه الزم  233محاسـبه مـیگـردد .جهـت
دریافت پاسخهای بیشتر تعداد  333پرسشنامه با استفاده از روش نمونـهگیـری در دسـترس در
میان مدیران ارشد ،مدیران اجرایی ،مدیران تحقیق و توسعه ،منابع انسـانی ،بازاریـابی و تولیـد
واحدهای صنعتی مذکور توزیع گردید که از این تعداد  213عدد پرسشنامه قابلقبول جمعآوری
گردید که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به منظور تحلیـل دادههـا و آزمـون فرضـیههـای
تحقیق از روش مـدل یـابی معـادالت سـاختاری اسـتفاده شـده اسـت .در پـژوهش حاضـر از
پرسشنامه استاندارد ارائهشده توسط چانگ و چن ( )2352اسـتفاده شـده اسـت کـه شـامل دو
بخش سؤاالت عمومی و تخصصی میباشد .بخش اول در رابطه با اطالعات جمعیـتشـناختی
پاسخدهندگان است و از چهار سؤال تشکیلشده که درباره جنسیت ،سطح تحصـیالت ،سـن و
رده مدیریتی آنها مـیباشـد .در بخـش دوم پرسشـنامه ،از  23سـؤال تخصصـی مربـوب بـه
متغیرهای تحقیق استفاده به عمل آمد .برای سنجش سؤاالت تخصصی ،طیف پـنج گزینـهای
لیکرت از کامالً مخالفم ( )5تا کامالً موافقم ( ،)1مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت .از  23سـؤال
پرسشنامه ،پنج سؤال به مسئولیت اجتماعی شرکت ،چهار سؤال به آگاهی محیطی ،پنج سـؤال
به سرمایه انسانی سبز ،شش سؤال به سرمایه ساختاری سبز و سـه سـؤال بـه متغیـر سـرمایه
رابطهای سبز اختصاص یافته است که در جدول شماره دو نشان داده شده است.
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جدول  .2ابعاد و شاخصهای پرسشنامه پژوهش
مفهوم

بعد

مسئولیت
اجتماعی
شرکت

--

آگاهی
محیطی

---

شاخص
ایجاد فرصتهای شغلی عادالنه ،محیط کاری مناسب و رفاه برای کارکنان و خانوادهها
تحویل کاالها و خدمات جدید و قابلاطمینان به مشتریان
اجرای مأموریت اقتصادی و اجتماعی شرکت در راستای الزامات قانونی
تأثیر مثبت عملیات تجاری شرکت بر جامعه در راستای قوانین ،اخالقیات و انتظارات جامعه
توجه شرکت به بهبود رفاه جامعه به عنوان مأموریت سازمانی
سیاستهای محیطی شفاف شرکت
مسئولیتپذیری مدیران شرکت در اجرای سیاستهای محیطی
آگاهی کارکنان از سیاستها و مقررات محیطی شرکت
انجام بررسیهای محیطی مستمر

سرمایه
انسانی
سبز

مشارکت بیشتر کارکنان این شرکت در حفاظت از محیط در مقایسه با رقبای اصلی
صالحیت و شایستگی بیشتر کارکنان این شرکت در حفاظت از محیط در مقایسه با رقبای
اصلی
بهتر بودن کاالها و خدمات ارائهشده توسط کارکنان این شرکت در خصوص حفاظت از
محیط در این شرکت در مقایسه با رقبای اصلی
همکاری گروهی بیشتر به منظور حفاظت از محیط در این شرکت در مقایسه با رقبای اصلی
حمایت مدیران شرکت از کارکنان به منظور دستیابی به اهداف حفاظت از محیط

سرمایه فکری
سبز

سرمایه
ساختاری
سبز

سرمایه
رابطهای
سبز

سیستم مدیریتی بهتر این شرکت در خصوص حفاظت از محیط ،در مقایسه با رقبای اصلی
سود بیشتر حاصل از فعالیتهای این شرکت در زمینه حفاظت از محیط در مقایسه با رقبای
اصلی
میزان سرمایهگذاری بیشتر شرکت در زمینه تحقیق و توسعه جهت حفاظت از محیط نسبت
در مقایسه با رقبای اصلی
نوآوریهای بیشتر شرکت در خصوص حفاظت از محیط در مقایسه با رقبای اصلی
سرمایهگذاری بیشتر در تجهیزات مربوب به حفاظت از محیط در مقایسه با رقبای اصلی
سیستم مدیریت دانش مناسب در شرکت به منظور جمعآوری و تسهیم دانش مدیریت
محیطی
طراحی کاالها و خدمات شرکت مطابق با خواستههای مشتریانش
روابط و همکاری پایدار و باثبات شرکت با عرضهکنندگان و مشتریان در خصوص حفاظت از
محیط
روابط و همکاری پایدار و باثباتی با شرکای استراتژیک خود این شرکت در خصوص حفاظت
از محیط

با توجه به استفاده از پرسشنامه استاندارد بینالمللی در پژوهش حاضـر کـه مـورد تأییـد و
استفاده صاحبنظران و خبرگان مدیریت در سطح بینالمللـی مـیباشـد ،مـیتـوان گفـت کـه
پرسشنامه مورد استفاده دارای روایی و اعتبار مناسب میباشد .با ایـن حـال جهـت اطمینـان از
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روایی ،پرسشنامه در اختیار متخصصین و خبرگان امر از جمله تنی چند از اساتید رشته مدیریت
و روش تحقیق قرار گرفت که نظر آنان نیز ،مؤید روایی پرسشنامه بود .به منظور تعیین پایـایی
پرسشنامه قبل از توزیع نها یی آن یک مطالعه مقدماتی ،به وسـیله توزیـع پرسشـنامه بـین 33
مدیر واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت صورت گرفت و سپس از طریـق نـرمافـزار
 SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید .با توجه به اینکه حداقل ضریب پایایی الزم برای
پرسشنامههای پژوهشی  3/53میباشد ،مالحظه میگردد که ضریب آلفای کرونباخ بـه دسـت
آمده برای تمامی متغیرهای تحقیق از این مقدار باالتر است .لذا میتوان ادعا نمود که پایایی و
اعتبار پرسشنامه تحقیق مطلوب است.
جدول  .3آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیر
مسئولیت اجتماعی شرکت
آگاهی محیطی
سرمایه انسانی سبز
سرمایه ساختاری سبز
سرمایه رابطهای سبز

تعدادسؤاالت

آلفایکرونباخ

1
1
1
1
3

3/11
3/11
3/12
3/13
3/11

دادههاويافتههایپژوهش 
.4تحلیل 
آمارتوصیفیمتغیرهایجمعیتشناختیپژوهش 


ـ توزیع فراوانی جنسیت نشان داد کـه  15درصـد پاسـخدهنـدگان مـرد و  1درصـد آنهـا زن
هستند؛
ـ توزیع فراوانی سطح تحصیالت نشان داد کـه  25درصـد پاسـخدهنـدگان دیـپلم 53 ،درصـد
فوقدیپلم 12 ،درصد لیسانس 51 ،درصد آنها دارای تحصیالت فوقلیسانس و باالتر هستند؛
ـ توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان نشان داد که  15درصد باالی  13سال هستند؛
ـ توزیع فراوانی واحد محل خدمت نشان داد کـه  15درصـد پاسـخدهنـدگان مـدیران تولیـد و
بازاریابی 22 ،درصد مدیران منابع انسانی و تحقیق و توسعه و  35درصد مدیران ارشد و اجرایی
هستند.
آمار استنباطی متغیرهای پژوهش 

ـ ماتريس همبستگی .یکی از روشهای بررسی روابط علّی بین متغیرها مدل معادالت
ساختاری میباشد .از این روش تحت عنوان مدل علّی یاد شده است .هنگامی که دادههای به
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دست آمده از نمونه به صورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعهای از
معادالت رگرسیون تعریف شود ،مدل را میتوان با استفاده از نرمافزار لیزرل تحلیل نمود و
برازش آن را برای جامعهای که نمونه از آن استخراجشده آزمود (وظیفه دوست و فرخیان،
 .)5311در واقع ،اساس تحلیل در برنامه لیزرل بر مبنای ماتریس کواریانس یا همبستگی بین
متغیرها میباشد (آذر .)5315 ،لذا در تحقیق حاضر همبستگی میان متغیرهای تحقیق محاسبه
گردید که نتایج آن در جدول  1ارائهشده است .نتایج نشان میدهند که بین همه متغیرهای
موجود در مدل تحقیق در سطح خطای  1درصد همبستگی وجود دارد؛ بنابراین هرگونه تغییر
در یکی از متغیرها با تغییری هم جهت در سایر متغیرها همراه خواهد بود .با توجه به وجود
همبستگی بین متغیرهای مدل ،در ادامه برای تعیین نوع و میزان اثر هر یک از متغیرها بر
یکدیگر از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده میشود .
جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

سرمايه

سرمايه

سرمايه

رابطهایسبز 

انسانیسبز  ساختاریسبز 

مسئولیتاجتماعی

آگاهی

شرکت 

محیطی 



سرمایه انسانی سبز

5

سرمایه ساختاری سبز

3/133

5

سرمایه رابطهای سبز

3/512

3/111

5




مسئولیت اجتماعی
شرکت

3/115

3/511

3/531

5



آگاهی محیطی

3/135

3/151

3/111

3/531

1


شاخصهایبرازندگیمدل .گام اول در آزمون مدل تحقیق برآورد تناسب یا بـرازش مـدل
است ،لذا در تحقیق حاضر ابتدا مدل تحقیق با استفاده از شاخصهای برازنـدگی مـورد آزمـون
قرار گرفت که نتایج آن در جدول پنج ارائهشده است.
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جدول  .1شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخصهایبرازش

χ² /df
ریشه میانگین مجذور خطاها ()RMSEA
ریشه مجذور میانگین باقیمانده)) RMR
شاخص نیکویی برازش ()GFI
شاخص تعدیلشده نیکویی برازش ()AGFI
شاخص نرم شده برازش ()NFI
شاخص برازش استاندارد نشده ()NNFI
شاخص برازش مقایسهای ()CFI

مقدار
2/11
3/313
3/351
3/11
3/12
3/11
3/11
3/15

نرمافزار لیزرل شاخصهای مختلفی را جهت برازش مدل ارائه مینمایـد .بـه کمـک ایـن
شاخصها میتوان در مورد قابلقبول بودن یا نبودن کل مدل قضاوت و تصمیمگیری کرد .بـا
توجه به اینکه حجم نمونه بیش از  233است ،بنابراین شاخص  χ2برای ارزیابی مدل مناسـب
نیست و شاخصهای ریشه میانگین مجذور خطاها ،شاخص نیکـویی بـرازش ،شـاخص ریشـه
مجذور میانگین باقیمانده ،شاخص نرم شده برازش و شاخص بـرازش مقایسـهای مـالکهـای
مناسب برای قضاوت در مورد برازندگی مدل اسـت .نتـایج ارزیـابی بـرازش کـل مـدل نشـان
میدهد که مدل نظری تحقیق با دادههای تجربی مورد استفاده سـازگاری و توافـق دارد .ایـن
نتیجه بر اساس آماره ریشه مجذور میانگین باقیمانده ( )RMRبا مقـدار  3/351و آمـاره ریشـه
میانگین مجذور خطاها ) (RMSEAبا مقدار  3/313به دست آمـده اسـت .مقـدار کمتـر ایـن
معیارها ،نشاندهنده برازش بهتر مدل است و اگر این مقدار بین  3/31تا  3/31به دسـت آیـد،
میتوان گفت که مدل تحقیـق از لحـاظ تناسـب بـا دادههـا مـدل مطلـوبی مـیباشـد .سـایر
شاخصهای برازندگی مدل شامل  NFI , NNFI, AGFI, GFIو  CFIبـه طـور کلـی بـین
صفر تا یک متغیر هستند و ضرایبی که باالتر از  3/13باشند ،قابلقبول در نظر گرفته میشوند
(حمدی و همکاران .)5315 ،با توجه به مقادیر شاخصهای محاسبهشده میتوان مدل تحقیـق
را مناسب ارزیابی نمود .یعنی مدل تحقیق از لحاظ تناسب با دادهها ،مدل مطلوبی میباشد.
فرضیهها.در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیهها از روش مدل یابی معادالت

آزمون
ساختاری استفاده شده است .مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری
بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیره است که به پژوهشگر امکان میدهد،
مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد.
در روش معادالت ساختاری ،دو دسته ضرایب بین متغیرهای مکنون برآورد میشود:
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 .5گاما (  :)γکه معرف ضریب همبستگی بین یک "متغیر مکنـون بـرون زا" و یـک "متغیـر
مکنون درونزا" است؛
 .2بتا ( :)βکه معرف ضریب همبستگی بین یک متغیر مکنـون درونزا و یـک متغیـر مکنـون
درونزای دیگر است.
به عالوه ،آماره  tنشاندهنده معنیداری رابطه بین متغیرهای مکنون است که در اثر انجام
تجزیهوتحلیل معادالت ساختاری محاسبه و به دست میآید .چنانچـه ،آمـاره  tبـین دو متغیـر،
بزرگتر از  5/11باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم رابطـه بـین دو متغیـر مکنـون رد و فرضـیه
جایگزین مبنی بر معنیداری رابطه دو متغیر مکنون پذیرفته میشود (غفاری آشـتیانی.)5311 ،
نتایج آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس مدل معادالت ساختاری ،در جدول شش بـه صـورت
خالصه ارائه شده است .نتایج حاصل از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری نشان میدهد کـه
در این پژوهش کلیه فرضیهها در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار گرفتند.
جدول  .1نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه 
5
2
3
1
1
1
5

مسیر 
مسئولیت اجتماعی شرکت
مسئولیت اجتماعی شرکت
مسئولیت اجتماعی شرکت
آگاهی محیطی
آگاهی محیطی
آگاهی محیطی
مسئولیت اجتماعی شرکت

برآورداستاندارد  آمارهt
سرمایه انسانی سبز
سرمایه ساختاری سبز
سرمایه رابطهای سبز
سرمایه انسانی سبز
سرمایه ساختاری سبز
سرمایه رابطهای سبز
آگاهی محیطی

3/22
3/31
3/15
3/21
3/11
3/12
3/11

3/55
1/23
5/11
3/53
1/15
1/31
1/31

نتايج 
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

جهان در حال ورود به دوران سبز است .امروزه بـا وجـود تغییـرات جهـانی ،جوامـع توجـه
بیشتری به رویکردهای محیطی نشان میدهند .اکثر شرکتهـا بـه دلیـل فشـارهای محیطـی
وارده از سوی جامعه ،مشت اق هستند تا از نظر اجتمـاعی ،بیشـتر مسـئول بـوده و کمتـر بـرای
محیط ،مضر باشند .به عبارت دیگر ،محیط به کانون توجهات مصرفکنندگان مبدل شده است
و بسیاری از شرکتها به دنبال استفاده از این فرصت ،جهت کسب مزیـت رقـابتی هسـتند .در
این راستا اتخاذ استراتژیهایی در جهت رعایت مقررات و استانداردهای محیطی میتواند منجر
به کاهش هزینهها و افزایش نوآوری سبز و بهرهوری شده و شرکت را رقابتی تر نماید .در واقع
بسیاری از شرکتها ،ثبات و ادامه حیات خود را در گروی بهکارگیری استراتژیهـای محیطـی
می ببینند .به منظور دستیابی به این هدف ،بر نقـش و اهمیـت دارایـیهـای نامشـهود ماننـد
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سرمایه فکری تاکید بسیاری صورت پذیرفته است .ضمناً دیده شده که مشتریان امروزی توجه
بیشتری به مسائل زیستمحیطی دارند ،به گونهای کـه تمایـل بیشـتری بـه خریـد و مصـرف
محصوالت سبز و دوستدار محیطزیست از خود نشان میدهند .ایـن رونـد منجـر بـه پیـدایش
مفهوم جدید به نام سرمایه فکری سبز گردید .از این رو ،این پژوهش اقـدام بـه بررسـی تـأثیر
مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر سازه نوظهور سرمایه فکری سـبز نمـود .نتـایج
حاصل از پژوهش گویای این امر است که مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطـی تـأثیر
مثب تی بر هر سه بعد سرمایه فکری سبز یعنی سرمایه انسانی سـبز ،سـرمایه سـاختاری سـبز و
سرمایه رابطهای سبز دارند .ضمناً تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت بر آگاهی محیطی نیـز
تأیید گردید .به عبارت دیگر ،نتایج نشان داد که آگاهی محیطی رابطه بین مسئولیت اجتمـاعی
شرکت و سه بعد سرمایه فکری سبز را تعدیل میکند .در مجموع ،نتایج این پـژوهش ،همسـو
با نتایج تحقیقات محققان پیشین از جمله چانـگ و چـن ( ،)2352هوانـگ و کونـگ (،)2355
باهاروم و پیت ( )2331و چن ( )2331است.
با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود واحدهای صنعتی موجود در شهر صنعتی رشـت
جهت افزایش سرمایه فکری سبز ،تالش بیشتری را در افزایش آگـاهی محیطـی و مسـئولیت
اجتماعی بهکار گیرند که این امر مسـتلزم تخصـیص منـابع و سـرمایهگـذاری بیشـتر در ایـن
خصوص است .نوآوری یکی از پیامدهای پذیرفتهشده مسئولیت اجتمـاعی اسـت زیـرا شـرکت
میتواند از طریق نوآوری در فرآیند تولید و یا طراحی کاال ،محصوالتی تولید کند که مقبولیـت
اجتماعی داشته باشد .به عبارت دیگر شرکت میتواند به وسیله پیشرفت تکنولوژیکی و بهبود و
تقویت منابع و تواناییهای خود ،اقدام به نوآوری نموده و باعـ تمـایز خـود از رقبـا گـردد .از
سوی دیگر ،با افزایش آگاهی محیطی ،شرکتها به منظور حراست از منـافع سـهامداران ،بایـد
توجه و گرایش به خواستههای عموم را به عنوان یکی از اولویتهای کسبوکار خود قرار دهند
که این امر به نوبه خود منجر به ارزش آفرینی متقابل میشود .از آنجا که سرمایه انسانی سبز،
توجه و رفتار کارکنان را به سوی درک اهداف پایدار و باثبات شرکت هدایت میکند ،مدیران و
کارکنان به منظور مواجهه با رویکردهای محیطی باید به دانش ،مهارتها ،تواناییها ،تجـارب،
نگرشها ،خالقیت و مهارتهای ارتباطات مجهز گردند .در خصوص سرمایه رابطهای سبز نیـز
شرکتها باید به افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان از طریق برقراری رابطه بلندمدت بـا
آنها متعهد باشند .از سوی دیگر سرمایه ساختاری سبز و توجـه بـه محصـوالت محیطـی بـه
شرکتها اجازه میدهد که خواستار قیمتی مناسب برای کاالها و خدمات خود باشـند و تصـویر
ذهنی مطلوبی از خود بروز دهند .بنابراین پیشنهاد میگردد شرکتها با بهکارگیری سیستمهای
مدیریتی مطلوب ،مصرف مواد و انرژی غیرضروری را کاهش داده و بهرهوری را افزایش دهند.
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با این تفاسیر میتوان ادعا نمود که شرکتها هر چقدر بیشتر دوستدار محیط و اجتمـاع باشـند،
فرصتهای کسبوکار بیشتر و بالطبع مزیت رقابتی بیشتری کسب میکنند.
انجام پژوهش حاضر با محدودیتهایی نیز روبرو بود .اول اینکه سوابق پژوهشـی مسـتقیم
در مورد موضوع پژوهش بسیار اندک بود و از طـرف دیگـر مـدیران واحـدهای صـنعتی مـورد
مطالعه نیز آگاهی چندانی نسبت به مقوله سرمایه فکری سبز نداشتند .دوم ،پژوهش حاضر تنها
به صنایع تولیدی محدود بود و از این رو نتایج آن چندان به صنایع خدماتی قابل تعمیم نیست.
سوم ،این پژوهش فقط محدود به واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشـت بـود .مقطعـی
بودن دادهها نیز محدودیت دیگر تحقیق به شمار می رود .لذا پیشنهاد میگردد که محققان آتی
به بررسی تأثیر سایر عوامل موثر بر سرمایه فکری سبز ،مانند مدیریت دانـش و همچنـین بـه
بررسی تأثیر سرمایه فکری سبز بر متغیرهایی چون مزیت رقابتی و عملکرد کسبوکار بپردازند.
این پژوهش میتواند در سایر شهرها و استانها و در صنایع خدماتی نیز انجام پذیرد .عالوه بـر
این به منظور مقایسه نتایج ،این پژوهش میتواند در دورههای زمانی مختلف نیز انجام شود.
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