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ارائه مدل سرمایه ساختاری با محوریت 

انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

میالد غالم نژاد1*، مسعود موحدی2، منوچهر منطقی3، شهرام علی یاری4

تاریخ دریافت: 1400/05/02      تاریخ پذیرش: 1400/12/03

چکیده:
انتقال فناوری از مهم ترین راه های کسب و توسعه فناوری برای سازمان ها به ویژه در صنایع پتروشیمی است. از مهم ترین عوامل 

تأثیرگذار بر انتقال فناوری، ویژگی های گیرنده فناوری می باشد. این ویژگی که شامل سازوکار، ساختارها و فرایندهای موجود درون 

یک سازمان می باشد، سرمایه ساختاری نام دارد. با توجه به نقش صنعت پتروشیمی در سایر صنایع و اقتصاد کشورها و اهمیت 

فناوری و انتقال آن در این صنعت، مدلی که سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری را ارائه نماید، می تواند چارچوبی برای درک 

و رفتار این سرمایه در انتقال فناوری را فراهم کند؛ بنابراین در این پژوهش به ارائه مدل سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری 

در صنایع پتروشیمی ایران پرداخته می شود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی می باشد. 

براساس ادبیات شاخص های سرمایه ساختاری استخراج و با کمک خبرگان به جمع بندی این شاخص ها پرداخته شد و پرسشنامه 

طراحی گردید. جامعه آماری تحقیق افرادی متخصص بوده اند که در یک پروژه انتقال فناوری صنعت پتروشیمی مشارکت داشته اند. 

نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام شده است. قلمرو زمانی تحقیق داده های ناشی از تجربه حدود سی سال اخیر دست اندرکاران 

انتقال فناوری در صنعت پتروشیمی می باشد که در طول یک دوره مستمر در محدوده سال 1399 گردآوری شده است و قلمرو مکانی 

و سازمانی این تحقیق شامل مجتمع های تولیدی فعال صنعت پتروشیمی در سراسر ایران می باشد. ابعاد سرمایه ساختاری با استفاده از 

تحلیل اکتشافی داده های جمع آوری شده محقق گردیده است و سپس با تحلیل عامل تأییدی مورد آزمون قرارگرفته اند. درنهایت مدل 

سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی توسط یک چارچوب تحلیلی آزمون شده با درنظرگیری ویژگی های 

صنعت پتروشیمی، شرایط کشور ایران و برطرف نمودن کاستی های مدل های قبلی در پنج بعد 1(سرمایه نوپدیدی، 2( سیستم ها و 

روش های حمایتی، 3( زیرساخت های مدیریت دانش، 4( فرهنگ سازمانی حمایت گر و 5( ساختار سازمانی مناسب تبیین و ارائه شد.

واژگان کلیدی: سرمایه ساختاری، شاخص های سرمایه ساختاری، انتقال فناوری، صنایع پتروشیمی ایران.
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1- مقدمه
 ,.Berbegal-Mirabent et al( دانش و فناوری در رشد و توسعه اقتصادی نقش اساسی دارند
2021(.با توجه به نیازهای مشتری )Hafeez et al., 2020( و برای داشتن سهم بازار معقول و داشتن 
محصوالت جدید و پیشرفته )Jabar, 2012( وجود فناوری در سازمان ها الزامی است. سازمان ها 
با تغییرات سریع فناوری مواجه هستند )Jabar, 2012( و به دنبال تحوالت و اختراعات جدید 
می باشند )Hafeez et al., 2020(. برای کسب فناوری دو راهکار می تواند وجود داشته باشد. توسعه 

فناوری در داخل یا انتقال فناوری از منابع خارجی. گذشته از سایر مضار یا منافع روش دوم، مزیت 
بارز روش دوم این است که زمان کاهش می یابد )Jabar, 2012(. به طورکلی شرکت ها به دلیل درگیر 
شدن در هزینه های زیاد و ریسک در موقعیت توسعه فناوری، به طور مستقل در مراکز تحقیقاتی 
خود عمل نمی کنند و از طرفی توسعه فناوری زمان بر است )Hafeez et al., 2020(.انتقال فناوری 
می تواند برخی از ریسک ها را کاهش داده و سرعت دستیابی به فناوری را بهبود دهد، اما نباید 
این چنین تصور نمود که بدون برنامه ریزی و انجام کار دقیق می توان این فرایند را به راحتی انجام داد.
انتقال فناوری یک فرآیند ساده نیست و باید هوشمندانه انجام شود؛ در غیر این صورت دست وپا 
 .)2015 ,Farhadikhah & Husseini( گیر می شود و خسارات سنگینی را به دنبال خواهد داشت
برای کشورهای کمتر  برای کشورهای درحال توسعه و هم  فناوری هم  اثربخش  و  انتقال موفق 

.)2020 ,.Hafeez et al( توسعه یافته ضروری است
انتقال فناوری ابزاری مهمی است که فرصت دستیابی و کسب فناوری را فراهم می کند و با استفاده 
مؤثر از آن رشد و توسعه اقتصادی فراهم می گردد )Manjily & Taleghani, 2016(. ویژگی های 
.)2020 ,Lavoie & Daim( می باشد  فناوری  انتقال  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  از  فناوری  گیرنده 
اگر کارکنان سازمان از هوش باالیی برخوردار باشند، اما نظام ها و رویه های مناسبی برای حمایت 
از اعمال کارکنان وجود نداشته باشد هرگز کارکنان به باالترین پتانسیلی که توان آن را دارند نخواهند 
این ویژگی که شامل سازوکار، ساختارها و فرایندهای   .)2001 ,Peppard & Rylander( رسید
موجود درون یک سازمان می باشد و کارکنان به وسیله آن دانش و مهارت خود را به کار ميگیرند 
بهینه در  بهینه فکری و عملکرد  از کارکنان برای رسیدن به عملکرد  و نقش اصلی آن حمایت 
کسب وکار می باشد، سرمایه ساختاری نام دارد. در حقیقـت این سرمایه شامل تمامي انباره غیرفردی 
دانش در یک سازمان مانند پایگـاه دادهها، اسـتراتژي هـا و چارت های سازماني و ... است که به 

.)Vergauwen & Van Alem 2005 ( سازمان ارزشي فراتر از دارایی های فیزیکي می بخشد
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سرمایه ساختاری مربوط به سازمان می باشد و عبارت است از "هر آنچه پس از بازگشت کارکنان 
به خانه، در سازمان باقي ميماند" )قلیج لی و همکاران، 1384(. تاکنون تحقیقات زیادی به منظور 
بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد )سازمانی، کسب وکار، مالی، نوآوری و ...( انجام شده 
 ,.Buenechea-Elberdin et al ;2018 ,Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines :است )ازجمله
2018( )قادرپور، 1388؛ ترابی، 1389(. با توجه به نتایج این تحقیق ها، اهمیت و نقش این سرمایه 

در موفقیت و عملکرد غیرقابل انکار می باشد.
پتروشیمي صنعتي است که به لحاظ تداخل محصوالتش بازندگی افراد و توازي آن با بسیاري 
از صنایع خرد و کالن همواره دستخوش تغییراتي است که بر اساس نیاز و بازار روز و متکي بر 
فناوری های جدید رقم مي خورد. گستره وسیع و تنوع زیاد محصوالت آن از یک سو و نقش کلیدي 
بسیاري از این محصوالت در پیشرفت صنایع مرتبط که خود طیف زیادي از کل صنایع را شامل 
مي شود از سوي دیگر موجب شده که عالوه بر ظهور صنعت پتروشیمي به عنوان یک صنعت مادر 
و مکمل در صنایع نفت و گاز، وابستگي کشورها را به خود آن چنان تعمیق کند که کمتر کشوري با 
آن بیگانه باشد. کشورهایي که در کنار مالکیت منابع کافي نفت و گاز از یک صنعت پتروشیمي پویا 
و توانمند برخوردار هستند، توانایی تبدیل به یک قطب اقتصادي را داشته و می توانند بر بسیاري از 
روندهاي صنعتي جهان تأثیرگذار باشند. این موضوع عالوه بر ارزآوری کالن، با تولید محصوالت 
با ارزش افزوده مناسب، منجر به رشد و شکوفایی سایر صنایع می شود )موسایی و قضاتلو، 1387(. 
عالوه بر این، صنعت پتروشیمی در صورت گسترش در پایین دست، می تواند هم با افزایش اشتغال 
ایفا کند. این صنعت یکی از  و هم به عنوان منبع تغذیه سایر بخش های صنعتی نقش مهمی را 

مهم ترین صنایع در سطح داخلی و بینالمللی است.
 157 و  طبیعي  گاز  متعارف  ذخایر  مترمکعب  تریلیون   33 از  بیش  داشتن  اختیار  در  با  ایران 
میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبي مناسبي براي توسعه صنعت 
باالدستي کشور  اسناد  در  است.  برخوردار  گاز  و  نفت  ارزش  زنجیره  تکمیل  باهدف  پتروشیمي 
از  اقتصاد  ضربهپذیري  از  جلوگیري  راههاي  از  یکي  مقاومتي  اقتصاد  کلي  سیاستهاي  ازجمله 
دیگر  سویي  از  است.  ذکرشده  پتروشیمي  محصوالت  صادرات  افزایش  گاز،  و  نفت  درآمدهاي 
محصوالت تولیدي این صنعت، مواد اولیه بخشهاي زیادي از اقتصاد ایران را فراهم می کند و از 
این منظر بسیار حائز اهمیت بوده و همواره موردتوجه سیاست گذاران کشور است. نگاهي بر روند 
تولید و بازرگاني این صنعت پس از پیروزي انقالب اسالمي تاکنون مؤید این موضوع است )مرکز 

پژوهش های مجلس، 1397(.
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با بررسی گزارش های مرکز آماری ایران، این صنعت یکی از صنایعی است که دارای ارزش افزوده 
 ,.Valizadeh et al( باال می باشد و جایگاه این صنعت در کشور در سطح جهانی قابل توجه است
2018(. ارزش فروش کل محصوالت پتروشیمی در جهان در سال 2020 )1399(، حدود 3،670 
میلیارد دالر برآورد شده است. کشور چین به تنهایی با 1،448 میلیارد دالر ارزش فروش و سهم 
44 درصدی در جایگاه اول دنیا قرارگرفته است. ایران حدود 17 میلیارد دالر محصول تولید و 
روانه بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی کرده است. توسعه عمودی و افقی زنجیره ارزش صنعت 
پتروشیمی نیازمند تولید و بکارگیری محصوالت پایه است. تولید محصوالت پایه در جهان در سال 
2020 حدود 860 میلیون تن برآورد می شود. ایران با 30 میلیون تن تولید محصوالت پایه، پس از 
کشور عربستان سعودی با ظرفیت تولید 44 میلیون تن در سال، در رتبه دوم در منطقه قرار دارد و سهم 
3,5 درصدی را در دنیا به خود اختصاص داده است )شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 1400(.
سهم صنعت پتروشیمي در صادرات غیرنفتي کشور نیز قابل توجه می باشد و طي سالهاي اخیر به طور 
متوسط سهم این صنعت در صادرات غیرنفتي 24 درصد بوده است )مرکز پژوهش های مجلس، 1397(.
به شمار می آید)حکاک و  تولید جهانی  و  اقتصاد  در  مهم  از صنایع  یکی  پتروشیمی  صنعت 
اسماعیلی شهمیرزادی؛  دارد )حسین  ملی  ناخالص  تولید  به سزایی در  نقش  حسنوند، 1399( و 
1399(. بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان در زنجیره 
تولید صنایع پتروشیمی حاصل می شود)حکاک و حسنوند، 1399(. در کشور ایران نیز سهم این 

صنعت از تولید ناخالص ملی برابر 5 درصد می باشد)مرکز مطالعات زنجیره ارزش، 1398(.
اقتصاد ایران با توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید، می تواند رشد مطلوبی را تجربه 
کند )نیپنا؛ 1398(. در حال حاضر کشور ایران 17 میلیارد دالر مواد پتروشیمی تولید می کند اما 
بااین وجود بیش از 10 میلیارد دالر از مواد شیمیایی خام و نهایی را نیز وارد می کند که نشانگر این 
است که تقاضای داخلی برای رشد 60 درصدی این صنعت وجود دارد. البته ایران در حال حاضر 12 
میلیارد دالر از محصوالت پتروشیمی خود را صادر می کند که اگر این بازار خارجی را حفظ نماید، 
می تواند تولید خود را متکی بر تقاضای داخلی تا 27 میلیارد دالر افزایش دهد بدون اینکه نگران 
بازاریابی محصوالت پتروشیمی در خارج از کشور باشد )مرکز مطالعات زنجیره ارزش، 1398(.
نیل به سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران و اهداف کالن سند چشم انداز پتروشیمی در 
افق 1404، مبنی بر دستیابی جایگاه اول منطقه ازلحاظ ارزش تولید مواد و کاالهای پتروشیمی 
به منظور ایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع هیدورکربوری کشور و سبقت از رقبای منطقه ای در 
صنعت پتروشیمی و دستیابی به سهم 34 درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی 
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در خاورمیانه و دستیابی به سهم 6/3 درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت پتروشیمی در جهان 
مستلزم اتخاذ راهبردها و خیط مشی های مناسب می باشد )حسین اسماعیلی شهمیرزادی؛ 1399(.

با توسعه روزافزون فناوری و صنعتی شدن کشورها، مدیران صنایع پتروشیمی سعی برافزایش 
خدمات نوین با ارائه محصوالت جدید از طریق بهبود قابلیت های خود دارند تا از طریق ارائه 
خدماتی متمایز از رقبا، به مشتریان بیشتری دست یابند. با نگاهی به شرایط موجود در داخل کشور 
عواملی همچون نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در تولید و اقتصاد داخلی، تولید مواد اولیه و 
پایه صنایع دیگر، فعالیت در فضای رقابتی بین المللی در رقابت با شرکت های بین المللی قدرتمند، 
دستیابی به فناوری های نوین ساخت محصوالت و ماشین آالت موردنیاز و ... به وضوح مشاهده 

می شود )حکاک و حسنوند، 1399(.
از ویژگی های این صنعت نیاز به فناوری مدرن و پیشرفته برای تولید محصوالت باارزش و 
 Distanont( کیفیت باال، نیاز به سرمایه گذاری باال و تأثیر زیاد این صنعت بر صنایع مرتبط، می باشد
et al., 2018(. با توجه به نقش فناوری در پایداری صنعت پتروشیمی )Hassani et al., 2017( و 

 )2020 ,.Hafeez et al( هزینه های زیاد و زمان بر بودن توسعه فناوری از طریق تحقیق و توسعه
انجام انتقال فناوری غیرقابل انکار می باشد.

سازمان ها آگاه هستند که دانش باارزش ترین و استراتژیک ترین منبع آن ها است. یکی از مهم ترین 
منابع سازمانی دانش بنیان که در ادبیات موردمطالعه قرارگرفته است، سرمایه ساختاری است. سرمایه 
ساختاری "دانش در تراز سازمانی" است که درنتیجه یک فرایند فرا پردازشی یادگیری است که 
نهادینه شدن نامیده می شود. این دانش اساساً در روال های سازمانی، فرایندها، استراتژی و فرهنگ 
مستقر است که وقایع و دانش را تدوین و حفظ می کند. مدیران می دانند که اگر می خواهند رقابتی 
 .)2004 ,Pablos & Ordóñez( باشند، باید منابع سازمانی دانش بنیان را سنجش و مدیریت نمایند

بااین حال، بیشتر سازمان ها، مدل های سرمایه ساختاری مربوط به خود را ندارد.
فعالیت هایی که بیشترین تأثیر را در عملکرد دارند، از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است 
)مرادی و همکاران، 1395(. با توجه به ماهیت پویاي انتقال فناوری، الگوهای موفقیت انتقال فناوری 
در یک کشور یا بنگاه تجاري نباید به کشور یا بنگاه دیگر تعمیم داده شود )Hemmert, 2004(؛ 
بنابراین هر کشور، صنعت یا سازمان باید اقدام به شناسایي شاخص های مناسب با ویژگی های خود 
نمایند. دراین بین مدیریت و تعیین شاخص ها و مؤلفه های راهبردي و مناسب سرمایه ساختاری 
که منطبق بر بهبود انتقال فناوری باشد، نقش مهمی را در توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی 
ایفا می کند و منجر به پیشرفت و هدایت صنعت پتروشیمي خواهد شد. ارائه چنین شاخص هایی 
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متناسب سازی  و  تشخیص  براي  اطالعات  سیستماتیک  و  هدفمند  تحلیل  جمع آوري،  نیازمند 
شاخص های سرمایه ساختاری مرتبط با انتقال فناوری با درنظرگیری ویژگی های صنعت پتروشیمی 
و شرایط کشور ایران، مي باشد. انگیزه و هدف از انجام این مطالعه شناسایی مؤلفه ها و شاخص های 
تشکیل دهنده سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری است و درواقع سؤالی که با آن مواجه هستیم 
این می باشد که ابعاد و شاخص های تشکیل دهنده سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع 

پتروشیمی ایران از چه مدلی تبعیت می کند؟
از چنین الگویی برای کمک به سازمان ها در درک وضعیت موجود در انتقال فناوری می توان 
استفاده کرد و ازاین رو به آن ها کمک می کند تا برنامه های عملیاتی را طراحی کنند که پس از اجرای 

آن ها، سازمان ها را به سمت بهبود قابلیت های انتقال فناوری سوق دهد.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-فناوری و انتقال فناوری

فناوری مجموعه دانش، محصوالت، فرآیندها، ابزارها، روش ها، ساختارها و سیستم هایی است 
 ,Stock & Tatikonda( ارزش افزوده  ایجاد  و   )1985 ,Porter( ارائه خدمات  کاال،  تولید  در  که 

2000(. در یک سیستم بکار گرفته می شود.
انتقال فناوری فرآیندی برای انتشار یا بهبود و توسعه فناوری ها، دانش مربوطه و نتایج اجرای آن 
است. این انتقال محصوالت یا عناصر دیگری را برای طرفین درگیر تولید می کند که ممکن است 
شامل صنایع، افراد، مؤسسات یا نهادها باشند. در این فرآیند، مفهوم فناوری نه تنها شامل کاالهای 
قابل لمس مانند یک محصول یا یک سخت افزار است، بلکه دارایی های نامشهود مانند یک ایده، 

.)2020 ,.Corsi et al( دانش، تجربه یا یک نرم افزار را نیز شامل می شود

2-2- سرمایه ساختاری و مدل های آن
ماهیت سرمایه ساختاري، دانشي است که درون رویه هاي سازمان تعبیه شده است و محدوده آن 
در داخل سازمان قرار دارد )Li & Liu, 2018(. مفهوم سرمایه ساختاری مربوط به ساختار سازمانی 
و سیستم هایی است که می تواند به طور کامل از بهره وری کارکنان پشتیباني کند یا آن ها را تشویق 
کند )Youndt & Snell, 2004( و حتی زمانی که کارکنان سازمان را ترک می کنند، در سازمان باقی 
 .)1394 همکاران،  و  )حسین پور   )2018  ,Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines( می ماند 
این سرمایه به عنوان زیرساختی حمایتی شامل سیستم ها، رویه ها و فرایندهایی می باشد که توانایی 
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کارکنان را برای انجام کار افزایش می دهد. ازنظر بونتیس1 و همکاران )2002( سرمایه ساختاری 
به عنوان انبارهای غیرفردی دانش شناخته می شود. آن ها همچنین اظهار داشتند که اگر یک سازمان 
دارای سیستم ها و روش های ضعیف باشد، سرمایه فکری سازمان به حداکثر توانایی آن دست 
نخواهد یافت. بونتیس )1998( تأکید کرد که بدون سرمایه ساختاری، سرمایه فکری فقط سرمایه 
انسانی است. این سرمایه درواقع زیرساختی حمایتی برای سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی است 
)Yaseen et al., 2016(. سازمان هایی با سرمایه ساختاری قوی، می توانند با سرمایه ی انسانی خود 
به سرمایه ی ارتباطی بهتر دسترسی یابند. ترکیب مجموعه این صالحیت ها، سرمایه فکری نامیده 

 .)2011 ,.Herremans., et al( می شود
این سرمایه به عنوان پشتیباني براي ایجاد منابع خاص موردتوجه قرار می گیرد و به نظر می رسد 
 .)2016 ,Chen & Inklaar( که یک ویژگي مهم در توضیح بازده و عملکرد در فرایندها است
سرمایه ساختاری شامل سازوکارها و ساختارهای سازمان است که از طریق ارائه یک زیرساخت 
 ،)2017 ,.Kianto et al( فعالیت های توسعه دانش در یک سازمان کمک می کند به  )مجموعه( 
بر ظرفیت های نوآوری و ارائه ایده های جدید )Hargadon & Sutton, 2000( در سازمان تأثیر 
می گذارد، از عملکرد سرمایه انسانی )Durrah et al ;2004 ,.Youndt et al., 2018( و بهره وری 
کارکنان )Mehralian et al ;1998 ,Bontis., 2013( پشتیبانی می کند و اجرای عملیات سازمان را 

.)1997 ,Brooking( ممکن می سازد
بر اساس مطالعات انجام شده سرمایه ساختاری یک مفهوم وسیع است. این سرمایه، اسکلت 
سازمان است )Khalique et al., 2015( و به عنوان مجموعه ای از ابزارها و معماری ارائه شده توسط 
 Cabrita &( انتقال دانش در طول فعالیت های سازمان دیده می شود یک سازمان برای حفظ و 
Bontis, 2008( و به عنوان مجموعه ای از دانش ها و دارایی های نامشهود مشتق شده از فرایندهای 

عملی )Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018(، ذخایر غیرفردی دانش در سازمان 
)Allameh ;2010 ,Maditinos et al, 2018(، دانش نهادینه شده و تجربه های مدون و مندرج در 
کالبد سازمان )2017a ,Liu ;2014 ,.Chen et al( تعریف می شود که متعلق به سازمان و مدیریت 
 )2018 ,Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines ;2011 ,.Martín-de-Castro et al( آن است
 )2018 ,Cisneros & Hernandez-Perlines( و در هنگام ترک کارکنان در سازمان باقی می ماند
که از طریق پایگاه های داده )Maditinos et al ;2007 ,.Wu et al, 2010;(، نمودار سازمانی و 
 ;2010 ,Maditinos et al( دستورالعمل ها ،)2018 ,Allameh ;2010 ,Maditinos et al( راهبردها
Allameh, 2018(، فرهنگ سازمانی )Durrah et al ;2007 ,Huang & Hsueh., 2018(، فرآیندهای 
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 ,Liu ;2007 ,Huang & Hsueh( سیستم ها ،)2017a ,Liu ;2007 ,Huang & Hsueh(سازمانی
Delgado-( اختراعات ،)2017a ,Liu ;2004 ,Youndt & Snell( ساختارهای سازمانی ،)2017a

 Subramaniam ;2004 ,Youndt & Snell( کتاب های راهنما ،)2017a ,Liu ;2016 ,.Verde et al

 Huang &( و مالکیت معنوی )2011 ,Seleim & Khalil( روال های سازمانی ،)2005 ,& Youndt

Hsueh, 2007( انباشته، توزیع و استفاده می شود. ابعاد مدل های مرتبط سرمایه ساختاری در پیوست 

)1( نشان داده شده اند.

2-3- شاخص های سرمایه ساختاری
برای بررسی و شناسایی شاخص های سرمایه ساختاری مطالعه نسبتاً جامعی در ادبیات انجام شده 

است. شاخص های استخراج شده در پیوست )2( قابل مشاهده می باشند.
اگرچه مطالعات  نشان می دهد  تحقیقات، مدل های و شاخص های سرمایه ساختاری  بررسی 
انجام شده در این حوزه نسبتاً قابل توجه است؛ اما ویژگی های مناسب مدل ها در یک مدل جامع ارائه 
نشده است و مدلی که به تمام ابعاد سرمایه ساختاری پرداخته باشد، شناسایی نگردید. از طرفی 
مدلی که در صنایع پتروشیمی ارائه شده باشد و ویژگی های این صنعت و شرایط و ویژگی های 
کشور ایران را درنظر گرفته باشد، مشاهده نشد؛ بنابراین نیاز است در یک نگاه جامع و منسجم تری 
به این موضوع پرداخته شود و مدلی ارائه گردد که شامل شاخص ها و مؤلفه های مناسب سرمایه 

ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران باشد.

3- روش پژوهش
تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردي و ازنظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی می باشد. جامعه 
آماری این تحقیق افراد متخصص در حوزه انتقال فناوری که حداقل در یک پروژه انتقال فناوری 
در صنعت پتروشیمی مشارکت داشته اند می باشند. در این تحقیق با توجه به روش و نوع تحقیق، از 
روش های مختلف جهت جمع آوری اطالعات بهره برده شده است که شامل روش هایکتابخانهاي، 
مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که حداقل در یک مورد انتقال 
فناوری در صنایع پتروشیمی مشارکت داشته اند. با توجه به اطالعات بدست آمده از شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران، تعداد 66 واحد پتروشیمی فعال در کشور وجود دارد. همچنین بر اساس 
اطالعات بدست آمده از مدیر محترم پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران، تعداد افراد دارای صالحیت که دانش الزم جهت همکاری در این تحقیق را دارا می باشند، 
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حدود 5 نفر در هر واحد پتروشیمی برآورد شده است. بر این اساس تعداد اعضای جامعه 330 
از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 181  برای محاسبه حجم نمونه  برآورد شده اند.  نفر 
محاسبه شده است. بااین حال به دلیل اطمینان از حجم نمونه کافی، پس از دریافت پرسشنامه، تعداد 
دریافتي به 185 رسید. نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام شده است. قلمرو زمانی تحقیق 
داده های ناشی از تجربه سی سال اخیر دست اندرکاران انتقال فناوری در صنعت پتروشیمی می باشد 
که در طول یک دوره مستمر در محدوده سال 1399 گردآوری شده است و قلمرو سازمانی این 

تحقیق شامل مجتمع های تولیدی فعال در صنعت پتروشیمی ایران می باشد.

1-3-طراحی ابزار )پرسشنامه(
شاخص های استخراج شده از ادبیات، در قالب پرسشنامه تدوین و برای خبرگان ارسال گردید 
و بر اساس نظر خبرگان به بررسی روایی محتوا2 و روایی ظاهری ابزار پرداخته می شود. تعداد 
هفت نفر از خبرگان شناسایی و پرسشنامه ای اولیه )مستخرج از ادبیات( برای آنان ارسال گردید و 
از آن ها درخواست گردید بر اساس طیف لیکرت سودمندی گویه های مطرح شده را اعالم نمایند. 
عالوه براین از آن ها خواسته شد پیشنهادها و نظرهای خود را در خصوص گویه های مطرح شده شامل 
اصالح جمالت پرسشنامه )به منظور ساده سازی، واضح نمودن و مربوط کردن(، ارائه شاخص ها و 
گویه هایی که به هر دلیلی ممکن است در این پرسشنامه ذکر نشده و برای سنجش سرمایه ساختاری 
مؤثر در انتقال فناوری مهم تلقی گردد و ... که به بهبود کیفیت مدل کمک می نماید را ذکر نمایند. 
با  تنها 5 نفر از خبرگان اعالم آمادگی برای همکاری نمودند. در طول این مرحله ارتباط فعال 
خبرگان وجود داشته و پس جمع آوری پرسشنامه  ها و انجام اقدامات اصالحی براساس نظر خبرگان، 
مجدداً پرسشنامه های اصالح شده برای خبرگان ارسال شده و اقدام به جمع آوری نظرات آن ها گشته 
و تا زمانی که میان خبرگان توافق صورت گیرد گردش اطالعات تکرار شد. پس از جمع آوری 
پرسشنامه ها و همچنین انجام مصاحبه های مستمر با خبرگان در خصوص شاخص های مدل، نهایتًا 
از میان 67 شاخص استخراج شده از ادبیات، 28 شاخص به علت همپوشانی با سایر شاخص ها، 
تکراری بودن و بی ارتباط بودن با موضوع این تحقیق حذف گردیدند یا با سایر شاخص ها ادغام 
شدند. شاخص های نهایی در جدول )1( قابل مشاهده می باشند. برای جمع آوری داده ها از ابزار 
پرسشنامه استفاده می گردد. برای نمره گذاری پرسشنامه ها از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده 
خواهد شد؛ بنابراین شاخص ها به گویه تبدیل شد و پرسشنامه میان اعضای نمونه توزیع و اقدام به 

جمع آوری داده گردید.
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جدول )1(: شاخص های نهایی تحقیق

 برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، از روش تحلیل عاملی اکتشافی )بوسیله نرم افزار 

اسپیاساس3 نسخه 23( و تکنیک معادالت ساختاری )بوسیله نرم افزار اسمارت پیاالس4 نسخه 2( 
استفاده خواهد شد.

2-3- تحلیل عاملی اکتشافی5
در این تحقیق برای بررسی و شناسایی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه ساختاری از تحلیل عاملی 

اکتشافی استفاده می گردد.

 

 شاخص  کد شاخص  کد
ST1 1ها، )ارزش  فرهنگبودن   کنندهل یو تسه کنندهتی . حما

 سازمان  یعموم  جوآداب و ...( و  دات،عتقاا ،هاوربا
ST17 17 یهاگاهی ها، پانوشتهها، دستدر کتابچه یسازمان یندهای دانش و فرا داشتن. قرار 

 سازمان یدیو ... و محافظت از دانش و اطالعات کل طالعاتیا بانکها و داده
ST2 2 .سازمان  در تی فعال نحوه در اعتماد یفضا وجود ST18 18در سازمان یرونیاطالعات و دانش ب یجستجو  یباال برا یی. وجود توانا 
ST3 3خود   اتیدر عمل نفعانی . تعهد سازمان در کسب منافع ذ

 ها و عمل به توافقات خود و به وعده 
ST19 19 .عرضه( محصوالت   یاندازراه  از تی حما یبرا سازمان در ییسازوکارها وجود(

 و نوآورانه  دی از محصوالت جد یتوجهو ارائه ساالنه تعداد قابل  دی جد
ST4 

 کارکنان  توسطمنافع سازمانی بر منافع شخصی  حی. ترج4
ST20 20 و   یفکر مالکیت قحقو تی ری مد یروشن برا یهاهی و رو های استراتژ. وجود

 در سازمان  یفکر تیمالک ت یحفظ امن یمناسب برا یهاستمیس
ST5 5ت،یاز انتقال دانش، تجربه، خالق نکنارکا قهی . عدم مضا  

 به همکاران خود یو اطالعات شغل دهی ا
ST21 

 از دانش مورداستفاده در سازمان، توسط خود سازمان یبخش مهم جادی . ا21

ST6 6در سازمان   ریهمکاو  ونتعا یه ی. وجود فرهنگ و روح
و حل   صیتشخ ،یدهو سازمان یزی ربرنامه  یبرا)

 ( فی مشکالت و انجام وظا

ST22 
 ییمهم توسط کارکنان و وجود توانا یهاییها و توانااز مهارت   یاری. کسب بس22

 آمده آناندست( تازه بهیاستفاده از دانش )دانش فن

ST7 7انجام کار کارکنان  یبرادوستانه  یطی. وجود مح ST23 23 سازمان  دی جد یهاات یاز عمل یاریخالقانه و نوآورانه در بس یها. وجود جنبه 
ST8 8 . و   هاونیر ران،همکا) ان یگر از د نکنارکا مستمر یریادگی

 (یرونیب یهاتجربه 
ST24 

 رنده یادگی سازمان  کی عنوان سازمان به  شدن فی. توص24

ST9 
 دگاهشان ی مطرح کردن د یبرا نکنارکا ادی ز زهی. انگ9

ST25 25 یگذاراستیو...(، س هاکیتکن نی آخر ،ی)دانش، فناور رساختی ز بودن. فراهم،  
 و توسعه  قیتحق یو بودجه مناسب برا تعداد مناسب پروژه 

ST10 10  انیبرابر دانستن همکاران باهم م هیروح بودن. حاکم  
 کارکنان

ST26 26یبرا یفعال روزآمد کردن دانش و مهارت کارکنان تخصص انی . وجود جر  
 فناورانه در سازمان یهارساخت ی ز  ینگهدار

ST11 11یکارآمد و مناسب برا یاطالعات یهاستم ی. وجود س  
  سترسیمنظور دسازمان به یاصل یهات ی از مأمور یبانیپشت
 رکا نتایج ردخوزباو  مناسب  تطالعاا بهموقع و به  نساآ

ST27 
و  نشدا یو توسعه  دنکر  روزبه  یمناسب برا یآموزش یهابرنامه  ی. طراح27

 توسط سازمان  نکنارکا یهامهارت 

ST12 12 گری کدی سازمان با  یاصل یهاانهی بودن را. شبکه ST28 28 .س ستردر د ادفرا بهترین امستخدو ا  میا ستخدا برنامه  بودن جامع 
ST13 13سازمان انی از مشتر یمناسب داده گاهی . وجود پا ST29 29 افراد  ینی گزی جا ایبر وریپر جانشین تربیتی برنامه. وجود 
ST14 

نسبتاً کامل و مناسب در  . وجود مجموعه اطالعات 14
خوراک، قطعات،   ه،ی)مواد اول کنندگانن یمورد تأم

 دانش و ...( در سازمان  ،یفناور زات،یو تجه آالتنیماش

ST30 30یحقوق و ارتقا شی پاداش، افزا ،یقی تشو ،یتی حما یهانمودن برنامه ف ی . تعر 
به حداکثر رساندن درآمد حاصل از   بیترغ ده،ی تالش، ارائه ا برابر درکارکنان )

داشتن روحیه  ،یرهبر ت،یدانش، خالق ی گذاراشتراک  ،یفکر تیحقوق مالک
 انتقادپذیری و تحمل نظرات و ...( 

ST15 15 یروشن در سازمان برا یها و سازوکارها. وجود روش  
 و مبادله دانش  یگذاربه اشتراک 

ST31 31کارکنان،   نیفعال ب یاز همکار تی حما یرا. استفاده از ابزار و امکانات متعدد ب
 در سازمان یکار گروه قی آنان و تشو انیارتباطات و تبادل اطالعات م لیتسه

ST16 16منظور استفاده از   سازمان به یهاپروژه  یساز. مستند
 گری د یهاها در پروژه آن  اتیتجرب

ST32 
 سبمنا دعملکر سنجش یهاستم یبودن سازمان از س رداربرخو . 32

ST33 33 .یاز نوآور تی حما یبرا  یکار یندهایها و فراروش وجود  
و    تیخالق  بانیو پشت یحام یکار یها ستمیو س  هاهیو رو

 ی نوآور

ST37 

 مؤثر  یها تی فعال انجام منظوربهدرون سازمان  یسطوح سلسله مراتب ی. طراح37

ST34 34 .ی ادار یهایو کاغذباز راتمقر ،نیناقو اندنرس قلاحد  به ST38 38 .ی کارآمد شیافزا منظوربه یساختار سازمان از استفاده 
ST35 35کینزد یهمکار موجبات که ی. استفاده از ساختار سازمان 

  یو هماهنگ کارمیتقس وهیو ش  دیفراهم نما را گریکدیکارکنان با 
 .شودیم یکدیگراز  ادفرا دنفتاو دور ا ییاجد از  مانع

ST39 

 اهداف  به ستیابید لیتسه  جهتسازمان   یدهسازمان هشیوو  رساختا یطراح. 39

ST36 36رات ییبه تغ عیجهت سر مناسب ی. استفاده از ساختار سازمان   
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3-3- تحلیل عاملی تأییدی6 )آزمون مدل(
برای آزمون مدل استخراج شده توسط تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده 

می شود. این بخش با استفاده از نرم افزار اسمارت پیاالس انجام می گیرد.

4- تجزیه وتحلیل یافته ها
1-4- بررسی تحلیل عاملی اکتشافی

برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از چرخش واریماکس استفاده شد. مقدار بدست آمده برای 
شاخص کفایت نمونه گیری برابر با 0,925 می باشد که نشان می دهد داده های تحقیق به خوبی قابل تفکیک 
به عوامل زیر بنایی می باشند. همچنین نتایج آزمون بارتلت نیز نشان می دهد که در سطح معنا داری 
99 درصد میان شاخص های هر یک از عوامل با یکدیگر همبستگی باالیی وجود دارد و با عامل های 
دیگر همبستگی وجود ندارد. بر اساس نتایج بدست آمده، پنج عامل ارزش ویژه باالتر از یک دارند. 
پنج عامل اکتشافی توانسته اند درمجموع 54,375 درصد از واریانس 39 شاخص سرمایه ساختاری را 
تبیین نمایند. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی مطابق پیوست )3(، گویه هایی که 
میزان بار عاملی آن ها بر عامل مربوطه بیش از 0,5 بوده اند به آن عامل تخصیص داده می شوند؛ بنابراین 
گویه های 10، 13، 21، 23، 34، 36 و 38 به علت اینکه بار عاملی کمتر از 0,5 دارند حذف می گردند.
عامل اول: شاخص هایی شامل توانایی برای جست و جوی اطالعات و دانش بیرونی در سازمان، 
وجود سازوکارهایی در سازمان برای حمایت از عرضه محصوالت جدید و نوآورانه، استراتژی های 
مناسب برای مدیریت و حفظ امنیت مالکیت فکری، کسب مهارت ها و توانایی های مهم توسط 
کارکنان، یادگیرنده بودن سازمان، زیرساخت)دانش و فناوری(، تعداد پروژه تحقیق و توسعه و 
بودجه مناسب برای این کار و روزآمد کردن دانش و مهارت تخصصی کارکنان برای نگهداری 
زیرساخت های فناورانه بیشترین بارعاملی را بر روی عامل اول دارند. با توجه به مفاهیم شاخص هایی 

که بر روی این عامل قرار دارند نام این عامل »سرمایه نوپدیدی« در نظر گرفته می شود.
عامل دوم: شاخص هایی شامل برنامه های آموزشی برای توسعه دانش و مهارت کارکنان، برنامه 
استخدامی جامع و استخدام بهترین افراد، برنامه های حمایتی، تشویقی، پاداش، افزایش حقوق و 
ارتقای کارکنان، ابزار و امکانات متعدد برای تسهیل ارتباطات و تبادل اطالعات میان کارمندان، 
سیستم سنجش عملکرد مناسب و پشتیبانی فرایندها، رویه ها و سیستم های کاری از خالقیت و 
نوآوری بیشترین بارعاملی را بر روی عامل دوم دارند. با توجه به مفاهیم شاخص هایی که بر روی 

این عامل قرار دارند نام این عامل »سیستم ها و روش های حمایتی« در نظر گرفته می شود.
عامل سوم: شاخص هایی شامل حمایت کننده و تسهیل کننده بودن فرهنگ و جو سازمان، وجود 
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فضای اعتماد در سازمان، تعهد سازمان به وعده ها، توافقات و کسب منافع ذینفعان، ترجیح منافع 
سازمانی بر منافع شخصی توسط کارکنان، عدم مضایقه کارکنان از انتقال دانش، تجربه و ... به 
همکاران، روحیه تعاون و همکاری در سازمان، محیط دوستانه در سازمان، یادگیری مستمر کارکنان 
از دیگران و انگیزه کارکنان برای مطرح کردن دیدگاه بیشترین بارعاملی را بر روی عامل سوم دارند. 
با توجه به مفاهیم شاخص هایی که بر روی این عامل قرار دارند نام این عامل »فرهنگ سازمانی 

حمایت گر« در نظر گرفته می شود.
عامل چهارم: شاخص هایی شامل سیستم های اطالعاتی کارآمد در سازمان، شبکه بودن رایانه های 
اصلی، جمع آوری اطالعات نسبتاً کامل در مورد تأمین کنندگان سازمان، استفاده از روش های روشن 
برای به اشتراک گذاری و مبادله دانش، مستندسازی پروژه های سازمان به منظور استفاده از تجربیات آن ها 
و حفظ و نگهداری از دانش و اطالعات کلیدی و فرایندهای سازمانی در کتابچه ها، پایگاه های داده و 
بانک های اطالعاتی بیشترین بارعاملی را بر روی عامل چهارم دارند. با توجه به مفاهیم شاخص هایی 
که بر روی این عامل قرار دارند نام این عامل »زیرساخت های مدیریت دانش« در نظر گرفته می شود.
عامل پنجم: شاخص هایی شامل استفاده از ساختار سازمانی که مانع از جدایی کارکنان از همدیگر 
شود، طراحی سطوح سلسله مراتبی مناسبی که مانع فعالیت های مناسب کارکنان نگردد و چیدمان ساختار 
بر اساس دستیابی به اهداف سازمان بیشترین بارعاملی را بر روی عامل پنجم دارند. با توجه به مفاهیم 
شاخص هایی که بر روی این عامل قرار دارند نام این عامل »ساختار سازمانی مناسب« در نظر گرفته می شود.

2-4- آزمون مدل
پس از اجرای مدل در نرم افزار پیاالس، مدل اندازه گیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد در 

شکل )1( ارائه شده است.

شکل )1(- مدل اندازه گیری در حالت تخمین ضرایب مسیر
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پایایی مدل: برای بررسی پایایی7 می بایست، پایایی درونی8 و شاخص پایایی9 مورد ارزیابی قرار 
گیرند. برای بررسی پایایی درونی، پایایی ترکیبی10 و آلفای کرونباخ11 و برای بررسی شاخص پایایی 

بارهای بیرونی12 و شاخص اشتراکی13 مورد ارزیابی قرار می گیرند.
بر اساس نتایج بدست آمده در پیوست )4( شاخصی که بار عاملی آن کم تر از 0,4 باشد، وجود 
ندارد. شاخص های پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی پایایی مقادیر مناسبی را کسب نموده اند؛ بنابراین 
نیازی نیست شاخص هایی که بار عاملی آن ها در فاصله 0,4 و 0,7 می باشند، حذف شوند. عالوه 

بر این مقادیر بدست آمده برای بارهای عاملی باید ازنظر آماری معنادار باشند. نتایج مطابق پیوست 
)4( تمامی بارهای عاملی معنا دار می باشند.

نتایج به دست آمده مطابق پیوست )5( برای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی نشان 
می دهند تمام شاخص های بدست آمده در محدوده مناسب می باشند.

روایی همگرا14؛ بر اساس نتایج ارائه شده در پیوست )6( روایی همگرا مورد تائید می باشد.
روایی واگرا15: برای این منظور معیار فورنل - الرکر16، بارهای عرضی17 و شاخص اچ- تی- 
ام- تی18 مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به پیوست )4( بیشترین میزان ارتباط هر شاخص با متغیر 

مربوط به خود می باشد.
بر اساس نتایج پیوست )7( به منظور بررسی معیار فرنل و الرکر، جذرمیانگین واریانس استخراجي 

براي هرمتغیر پنهان، بیشتر از همبستگي با سایر متغیرهاي پنهان دیگر می باشد.
مطابق پیوست )8( به منظور بررسی شاخص اچ- تی- ام- تی برای تمامی زوج متغیرها میزان 

این شاخص کم تر از 0,9 می باشد.
با توجه به نتایج آزمون های بارهای عرضی، فورنل- الرکر و اچ- تی- ام- تی روایی واگرا تائید می گردد.
با توجه پیوست )9( روابط میان ابعاد و متغیرهای اصلی در سطح معناداری 0,99 تائید شده است 

و مقادیر بدست آمده برای ضریب تعیین مطلوب می باشند.
آزمون کیفیت مدل اندازه گیری: مطابق پیوست )9( کیفیت مدل اندازه گیری برای تمامی متغیرها 

زیاد ارزیابی می گردد.

3-4-یافته ها
هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی 
ایران است. با توجه به هدف تحقیق به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های سرمایه ساختاری مؤثر 
در انتقال فناوری، به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته شد و 67 شاخص شناسایی گردید. سپس از 
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دیدگاه های خبرگان خاصی که در این زمینه تخصص کافی داشته اند، به وسیله انجام مصاحبه های 
غیر ساختاریافته و مستمر و جمع آوری نظرات )از طریق پرسشنامه( بهره برده شد و یکپارچه سازی 
علت  به  شاخص  اساس، 28  این  بر  گرفت.  داده صورت  در سطح  استخراج شده  شاخص های 
همپوشانی با سایر شاخص ها، تکراری بودن و بی ارتباط بودن با موضوع این تحقیق حذف گردیدند 
یا با سایر شاخص ها ادغام شدند. همچنین در خصوص ساختار و جمله بندی خبرگان پیشنهاداتی 
ارائه نمودند که لحاظ شد و پرسشنامه تحقیق طراحی و میان اعضای نمونه توزیع گردید. پس از 
جمع آوری پرسشنامه ها، تحلیل عاملی اکتشافی انجام پذیرفت. از میان 39 گویه سرمایه ساختاری 
5 گویه به علت پایین بودن بار عاملی حذف گردیدند و سایر گویه ها در 5 عامل دسته بندی شدند 
با  برابر  نمونه گیری  نمودند. شاخص کفایت  تبیین  را  از واریانس  که درمجموع 54,375 درصد 
0,925 می باشد که نشان می دهد داده های تحقیق به خوبی قابل تفکیک به عوامل زیر بنایی می باشند. 
همچنین نتایج آزمون بارتلت در سطح معنا داری 99 درصد معنادار می باشد که نشان می دهد میان 
دیگر  متغیرهای  با  و  دارد  باالیی وجود  همبستگی  همدیگر  با  متغیرها  از  یک  هر  شاخص های 
همبستگی وجود ندارد. نام گذاری متغیرها نیز با توجه به شاخص هایی صورت گرفت که بر اساس 
نتایج تحلیل عاملی بیشترین تأثیرات )بار عاملی( را بر روی آن عامل داشته اند. سپس نتایج تحلیل 

عاملی اکتشافی، به وسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت.
بررسی روایی  پایایی،  بررسی  تأییدی شامل  عاملی  تحلیل  انجام شده در  آزمون های  براساس 
همگرا و روایی واگرا نتایج در وضعیت مطلوب قرار دارند و همچنین میزان کیفیت مدل اندازه گیری 
سرمایه  متغیر  به  نسبت  ساختاری  سرمایه  ابعاد  مسیر  ضرایب  می شود.  ارزیابی  زیاد  سطح  در 
ساختاری معنادار شده اند و مقادیر ضرایب تعیین در سطح مطلوب می باشند، بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که ابعاد سرمایه ساختاری شامل پنج بعد سرمایه نوپدیدی، سیستم ها و روش های حمایتی، 
فرهنگ سازمانی حمایت گر، زیرساخت های مدیریت دانش و ساختار سازمانی مناسب می باشند. 

مدل نهایی تحقیق مطابق پیوست )10( ارائه می گردد.

 5- جمع بندی
ساختاری  سرمایه  مدل سازی  برای  محققین  توسط  بسیاری  تالش های  پیشین،  تحقیقات  در 
انجام شده است. هر یک از این تحقیق ها به نوبه خود، موجب توسعه کمی و کیفی مدل های سرمایه 
ساختاری شده اند؛ اما جامعیت کافی ندارند و به برخی مؤلفه های مهم توجه چندانی نشده است. در 
تحقیقی که توسط قادرپور )1388( انجام شده است، برای سرمایه ساختاری مؤلفه های فرایندهای 
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سازمانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش درنظر گرفته شده است و توجه به متغیرهای سرمایه 
نوپدیدی و ساختار سازمانی مغفول مانده است. ترابی )1389( در تحقیق خود مؤلفه های تحقیق 
و توسعه، سیستم ها و برنامه ها و حقوق مالکیت فکری )معنوی( را برای سرمایه ساختاری در نظر 
گرفته است. در این تحقیق به متغیرهای فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و ساختار سازمانی پرداخته 
نشده است و همچنین متغیرهای تحقیق و توسعه و حقوق مالکیت فکری بخشی از متغیر سرمایه 
نوپدیدی می باشد که در این تحقیق متغیر نوپدیدی نیز به طور جامع بررسی نگردیده است. اولیاء و 
همکاران )1398( مؤلفه های فرایندهای سازمانی، سرمایه نوآوری، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی 
و مدیریت دانش را برای سرمایه ساختاری در نظر گرفته اند. این تحقیق مؤلفه های نسبتاً مناسبی 
را در نظر گرفته است اما سرمایه نوپدیدی در این تحقیق بررسی جامعی نشده است و تنها به 
سرمایه نوآوری توجه شده است. همچنین مؤلفه سیستم ها و روش های حمایتی نیز موردبررسی 
قرار نگرفته اند. هسو19 و فنگ20 )2009( در تحقیق خود مؤلفه های فرایندهای سازمانی و سرمایه 
نوآوری را در نظر گرفته اند و بسیاری مؤلفه های مهم مانند فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و 
مدیریت دانش موردبررسی قرار نگرفته اند. شرابتی و همکاران )2010( در تحقیق خود مؤلفه های 
تحقیق و توسعه، سیستم ها و برنامه ها و حقوق مالکیت فکری )معنوی( را درنظر گرفته اند. در این 
تحقیق به متغیرهای فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و مدیریت دانش توجهی نشده است. چاهال 
و بکشی )2015( در تحقیق خود مؤلفه های فرایندهای سازمانی، سرمایه نوآوری، فرهنگ سازمانی 
و فناوری اطالعات را موردبررسی قرار داده اند. در این تحقیق متغیرهای مدیریت دانش و ساختار 
مؤلفه های  تحقیق خود  در   )2016( و همکاران  یاسین  است.  نگرفته  قرار  موردبررسی  سازمانی 
ساختار سازمانی، سیستم های اطالعاتی، تحقیق و توسعه و سبک مدیریت را در نظر گرفته اند و به 
متغیرهایی مانند سیستم ها و روش ها، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش توجهی نکرده اند. آگوستینی 
و نوسال )2017( در تحقیق خود مؤلفه های سرمایه نوآوری، سرمایه اجتماعی داخلی و ظرفیت 
جذب را در نظر گرفته اند. در این تحقیق مؤلفه هایی شامل سیستم ها و روش ها، فرهنگ سازمانی، 
مدیریت دانش و ساختار سازمانی موردبررسی قرار نگرفته و از طرفی در اکثر مطالعات سرمایه 
اجتماعی جزئی از سرمایه ارتباطی درنظر گرفته شده است نه از زیرمجموعه های سرمایه ساختاری. 
مهرعلیان و همکاران )2018( در تحقیق خود مؤلفه های تحقیق و توسعه، سیستم ها و برنامه ها و 
حقوق مالکیت فکری )معنوی( را درنظر گرفته اند. در این تحقیق به متغیرهای فرهنگ سازمانی، 

مدیریت دانش و ساختار سازمانی توجهی نشده است.
 با بررسی های صورت گرفته در ادبیات تحقیقات گذشته، ساختاری جامع و منسجم در رابطه با 
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سازه های سرمایه ساختاری ارائه ننموده اند. همچنین به کارگیری این سازه ها در صنعت پتروشیمی 
در حوزه انتقال فناوری نیز تاکنون صورت نپذیرفته است؛ بنابراین این تحقیق دارای دانش افزایی 
در این حوزه است. تحقیق حاضر باهدف برطرف نمودن شکاف دانش در این حوزه انجام گردید. 
سازه های تحقیق متمایز از تحقیقات پیشین ارائه گردید که ازاین جهت نیز، دارای نوآوری می باشد؛ 
و  ایران  کشور  شرایط  پتروشیمی،  ویژگی های صنعت  درنظرگیری  با  تحقیق،  این  مدل  بنابراین 
برطرف نمودن کاستی های مدل های قبلی ارائه شد و به طور خاص با سایر مدل هاي موجود در 

ادبیات تفاوت هایی دارد که در موارد ذیل می توان خالصه نمود.
• کوشش در ارائه رویکرد و مدل جامع و نظام مند برای ارزیابی و تحلیل سرمایه ساختاری 

به ویژه در صنعت پتروشیمی؛
• ارائه متغیرهای تحلیل صنعت پتروشیمی در حوزه سرمایه ساختاری مؤثر بر انتقال فناوری؛

• مدل و ابزار اندازه گیري متغیرهاي این تحقیق، همراه با نوآوري بوده است. در این تحقیق 
به شناسایی شاخص ها و مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه ساختاری پرداخته شده و یک چارچوب 
تحلیلی آزمون شده ارائه گردیده است. این تحقیق متغیرهایی را موردتوجه قرار داده است که در 
سایر تحقیق ها توجه چندانی به آن نشده است. همان طور که در بخش های قبل توضیح داده شد 
مدل های موجود دارای کاستی هایی بودند که پس از بررسی ادبیات و نظرات خبرگان با توجه به 
ویژگی های صنعت پتروشیمی اقدام به شناسایی آن ها و ارائه مدلی جامع گردید که در ذیل به آن ها 

اشاره می گردد.
- موضوعاتی مانند سرمایه نوآوری و تحقیق و توسعه به طور پراکنده و محدود در تحقیقات 
پیشین اشاره شده است، در این تحقیق با نگاه سیستمی تری تمام قابلیت ها و سرمایه گذاری های 
سازمان به منظور رشد و توسعه آینده تلفیق شده و سرمایه نوپدیدی موردتوجه قرارگرفته است. 
این سرمایه مواردی مانند تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت معنوی، نوآوری و ... را به منظور بهبود 

قابلیت های سازمان برای توسعه را در نظر می گیرد؛
- صنعت پتروشیمی یک صنعت مهندسی محور است و بخش عمده دانشی که در این صنعت 

متغیر  گردد.  و حفظ  مدیریت  باید  دانش  این  است.  مهندسی  دانش  می گیرد،  قرار  مورداستفاده 
دیگری که در این تحقیق بر آن تأکید شده است زیرساخت های مدیریت دانش می باشد که همه 
اجزا و مؤلفه های مدیریت دانش را که شامل تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش کارکنان و 
نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارایی های سازمان می باشد را موردتوجه قرار 
داده است که در تحقیقات قبلی فقط به موارد خاص و محدودی از این نظام به طور موردی توجه 
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شده است؛ اما در این تحقیق با بررسی عمیقی که بر روی این متغیر انجام گرفت، اقدام به شناسایی 
شاخص های جامع این متغیر که اجزا و مؤلفه های اصلی مدیریت دانش متناسب با شرایط صنایع 

پتروشیمی را شامل شود، گردید؛
- ساختار سازمانی از مؤلفه های مهم و ضروری سرمایه ساختاری است که برای جامعیت مدل 

توجه به آن مهم می باشد؛ بنابراین در این تحقیق به بررسی این متغیر و شناسایی شاخص های 
متناسب آن پرداخته شد؛

- همچنین در خصوص شاخص های مدل نیز نوآوری وجود دارد. چراکه در این تحقیق پس 

از مطالعه منسجم شاخص ها در ادبیات، به کمک خبرگان اقدام به جمع بندی این شاخص ها شد و 
سعی گردید شاخص هایی جامع و مناسب برای متغیرها در مدل در نظر گرفته شود.

• نوآوري دیگر این تحقیق در نظرگرفتن شرایط و فضاي ایران و صنعت پتروشیمی در مدل سازي 
است؛ زیرا در این تحقیق صنعتی درنظر گرفته شده است که داراي خصوصیات منحصربه فردي 

می باشد و اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی آینده کشور دارد.
صنعت پتروشیمي صنعتي پویا است که سهم باالیي از تجارت جهاني را به خود اختصاص 
داده است. گسترش زیاد این صنعت و افزایش تعداد بازیگران آن، رقابت سختي بین تولیدکنندگان 
به وجود آورده است. از دیگر ویژگی های این صنعت کاهش دوره عمر فناوری ها و پر ریسک بودن 
سرمایه گذاری در آن است. پایدارترین راه برای اینکه این صنعت بتواند در عرصه رقابت باقی 
بماند، این است که این صنعت بتواند به یک صنعت "دانش محور" تبدیل شود. سرمایه ساختاری 
دارایی دانش محوری است که به سازمان اختصاص دارد و جزء ویژگي هاي آن سازمان محسوب 
مي شود و به بهبود وضعیت رقابتي سازمان کمک می نماید. با توجه به اینکه سرمایه ساختاری 
دارایی دانش محوری است که به سازمان تعلق دارد، در صورت شناسایی شاخص های متناسب با 
این صنعت و به کارگیری آن ها، بهبود انتقال فناوری فراهم می گردد؛ بنابراین بهبود انتقال فناوری در 
صنایع پتروشیمی از طریق سرمایه ساختاری، نیاز به مدل بومی و جامع دارد. مؤلفه هایی که در مدل 
اولیه درنظر گرفته شد، برگرفته از ادبیات کاماًل مرتبط موضوع می باشد که پس از بررسی توسط 
خبرگان صنعت پتروشیمی، موردبررسی قرار گرفت و اعتبارسنجی مدل نیز بر اساس خبرویت 
نمونه صنعت پتروشیمی انجام شد و مدل نهایی تحقیق شامل مؤلفه های سرمایه نوپدیدی، سیستم ها 
زیرساخت های  و  حمایت گر  فرهنگ سازمانی  مناسب،  سازمانی  ساختار  حمایتی،  روش های  و 

مدیریت دانش ارائه گردید.
سرمایه نوپدیدی با تمرکز بر سیستم نوآوری، تحقیق و توسعه، حفظ حقوق مالکیت معنوی 
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و ... هسته های پیشرفت و توسعه فناوری در سازمان را شکل می دهد. این تحقیق نشان می دهد 
که مهم ترین بعد سرمایه ساختاری که در انتقال فناوری مؤثر است، "سرمایه نوپدیدی" می باشد. 
براساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدی، در سطح اطمینان 99 درصد مشخص گردید 
که این مؤلفه می تواند سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری را ارزیابی نماید. ضریب تعیین 
سرمایه  ارزیابی  در  آن  باالی  سهم  نشان دهنده  که  می باشد  مؤلفه 0,712  این  برای  به دست آمده 
ساختاری مؤثر در انتقال فناوری می باشد. نکته دیگری که اهمیت نتایج این تحقیق را نشان می دهد، 
مطلوبیت کیفیت مدل اندازه گیری است که بر اساس شاخص روایی متقاطع اشتراکی که برای این 
مؤلفه 0,52 می باشد، در سطح بسیار باال ارزیابی می گردد. تحقیقات مختلف از جمله آگوستینی و 
نوسال )2017(، ایبارا سینسروس و هرناندس پرلینس )2018(، بوانچی البردین و همکاران )2018( 
دابیک و همکاران )2019( و ... اهمیت شاخص های به دست آمده در این تحقیق در خصوص این 
مؤلفه را تائید می نمایند؛ بنابراین جهت دستیابی به موفقیت در انتقال فناوری سازمان های فعال در 
صنعت پتروشیمی می بایست توانایی خود را برای جستجوی اطالعات و دانش بیرونی افزایش 
دهند، برای راه اندازی )عرضه( محصوالت جدید و ارائه ساالنه تعداد قابل توجهی از محصوالت 
جدید و نوآورانه پیشگام باشند، استراتژی ها و رویه های روشن برای مدیریت حقوق مالکیت فکری 
و سیستم های مناسب برای حفظ امنیت مالکیت فکری در سازمان را تعریف نمایند، بسیاری از 
مهارت ها و توانایی های مهم توسط کارکنان کسب گردد و توانایی استفاده از دانش )دانش فنی( تازه 
به دست آمده در کارکنان وجود داشته باشد، سازمان باید تالش خود را به کار گیرد تا به عنوان یک 
سازمان یادگیرنده توصیف شود، زیرساخت )دانش، فناوری، آخرین تکنیک ها و...(، سیاست گذاری، 
تعداد مناسب پروژه  و بودجه مناسب برای تحقیق و توسعه فراهم شود و جریان فعال روزآمد کردن 
دانش و مهارت کارکنان تخصصی برای نگهداری زیرساخت های فناورانه در سازمان را فراهم نمایند.
تدوین دستورالعمل ها، روش های اجرایی، آیین نامه ها و بخش نامه های صحیح و مناسب برای 
مدیریت سازمان ها بسیار ضروری است. این تحقیق نشان می دهد "سیستم ها و روش های حمایتی" 
عامل بسیار مهمی برای کسب موفقیت در انتقال فناوری می باشد. براساس نتایج به دست آمده از 
تحلیل عاملی تأییدی، در سطح اطمینان 99 درصد مشخص گردید که این مؤلفه می تواند سرمایه 
ساختاری مؤثر در انتقال فناوری را ارزیابی نماید. ضریب تعیین به دست آمده برای این مؤلفه 0,691 
می باشد که نشان دهنده سهم باالی آن در ارزیابی سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در این 
صنعت می باشد. نکته دیگری که اهمیت نتایج این تحقیق را نشان می دهد مطلوبیت کیفیت مدل 
اندازه گیری می باشد که بر اساس شاخص روایی متقاطع اشتراکی که برای این مؤلفه 0,55 است، 
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در سطح بسیار باال ارزیابی می گردد. تحقیقات مختلف ازجمله خلیق و همکاران )2015(، عالمه 
)2018(، مهرعلیان و همکاران )2018( و ... اهمیت شاخص های به دست آمده در این تحقیق در 
فعال  فناوری سازمان های  انتقال  بهبود  به منظور  بنابراین  تائید می نمایند؛  را  مؤلفه  این  خصوص 
و  دانش  توسعه ی  و  کردن  بهروز  برای  مناسب  آموزشی  برنامه های  باید  پتروشیمی  صنعت  در 
مهارت های کارکنان را طراحی نماید، برنامه استخدامي جامعی را تدوین نماید و بهترین افراد در 
دسترس را استخدام نماید، برنامه های تربیتي جانشین پروري براي جایگزینی  افراد طراحی نمایند، 
برنامه های حمایتی، تشویقی، پاداش، افزایش حقوق و ارتقای کارکنان )به علت تالش، ارائه ایده، 
ترغیب به حداکثر رساندن درآمد حاصل از حقوق مالکیت فکری، اشتراک گذاری دانش، خالقیت، 
رهبری، داشتن روحیه انتقادپذیري و تحمل نظرات و ...( را تعریف نمایند، ابزار و امکانات متعدد 
برای حمایت از همکاری فعال بین کارکنان طراحی و به کارگیرند و ارتباطات و تبادل اطالعات 
میان کارکنان تسهیل و کار گروهی در سازمان را تشویق کنند، از روش ها و فرایندهای کاری که 
از نوآوری  حمایت و از رویه ها و سیستم های کاری که حامی و پشتیبان خالقیت و نوآوری باشد، 

استفاده نمایند و از سیستم های سنجش عملکرد مناسب بهره گیرند.
ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی گزارشگري در سازمان است و نشان دهنده سطوحی 
است که در سلسله مراتب اداري جود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می کند درنتیجه سیستم 
ارتباط مؤثر، شکل خواهد گرفت. این تحقیق نشان می دهد »ساختار سازمانی مناسب« عامل مهمی 
برای موفقیت در انتقال فناوری می باشد. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی، در 
سطح اطمینان 99 درصد مشخص گردید که این مؤلفه می تواند سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال 
فناوری را ارزیابی نماید. ضریب تعیین به دست آمده برای این مؤلفه 0,632 می باشد که نشان دهنده 
سهم باالی آن در ارزیابی سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در این صنعت می باشد. نکته 
دیگری که اهمیت نتایج این تحقیق را نشان می دهد مطلوبیت کیفیت مدل اندازه گیری می باشد 
که بر اساس شاخص روایی متقاطع اشتراکی که برای این مؤلفه 0,74 است، در سطح بسیار باال 
ارزیابی می گردد. تحقیقات مختلف ازجمله حجتیان )1395(، خلیق و همکاران )2015( و ... اهمیت 
شاخص های به دست آمده در این تحقیق در خصوص این مؤلفه را تائید می نمایند؛ بنابراین برای 
بهبود انتقال فناوری در سازمان های فعال در صنعت پتروشیمی باید از ساختار سازمانی استفاده 
نمایند که موجب همکاری نزدیک کارکنان با یکدیگر شود و شیوه تقسیم کار و هماهنگی مانع از 
جدایي و دور افتادن افراد از یکدیگر نگردد، ساختار و شیوه سازمان دهی سازمان را در جهت تسهیل 
دستیابي به اهداف طراحی نمایند و سطوح سلسله مراتبی درون سازمان به گونه ای طراحی گردد که 

فعالیت های کارکنان به طور مؤثر انجام گیرد.
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فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای 
سازمان اثر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و مانعی در راه پیشرفت به 
شمار آید. این تحقیق نشان می دهد »فرهنگ سازمانی حمایت گر« عامل نسبتاً مهمی برای موفقیت 
در انتقال فناوری می باشد. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی، در سطح اطمینان 
را  فناوری  انتقال  در  مؤثر  ساختاری  سرمایه  می تواند  مؤلفه  این  که  گردید  درصد مشخص   99
ارزیابی نماید. ضریب تعیین بدست آمده برای این مؤلفه 0,630 می باشد که نشان دهنده سهم باالی 
آن در ارزیابی سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در این صنعت می باشد. نکته دیگری که 
اهمیت نتایج این تحقیق را نشان می دهد مطلوبیت کیفیت مدل اندازه گیری می باشد که بر اساس 
شاخص روایی متقاطع اشتراکی که برای این مؤلفه 0,49 است، در سطح بسیار باال ارزیابی می گردد. 
تحقیقات مختلف ازجمله هوسینکی و همکاران )2018(، لی و لیو )2018(، نیوین )2018( و ... 
اهمیت شاخص های بدست آمده در این تحقیق در خصوص این مؤلفه را تائید می نمایند. براین 
اساس وجود فرهنگ سازمانی مطلوب نقش بسزایی در انتقال فناوری خواهد داشت؛ بنابراین جهت 
دستیابی به موفقیت انتقال فناوری سازمان های فعال در صنعت پتروشیمی باید تالش نمایند فرهنگ 
)ارزش ها، باورها، اعتقادات، آداب و ...( و جو عمومی سازمان حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، 
فضای اعتماد در نحوه فعالیت در سازمان وجود داشته باشد، سازمان در کسب منافع ذینفعان در 
عملیات خود متعهد باشد و به وعده ها و توافقات خود عمل نماید، منافع سازماني بر منافع شخصي 
توسط کارکنان ترجیح داده شود، کارکنان از انتقال دانش، تجربه، خالقیت، ایده و اطالعات شغلی به 
همکاران خود مضایقه نکنند، فرهنگ و روحیه ی تعاون و همکاري در سازمان )برای برنامه ریزی و 
سازمان دهی، تشخیص و حل مشکالت و انجام وظایف( وجود داشته باشد، محیطی دوستانه برای 
انجام کار کارکنان فراهم گردد، یادگیری کارکنان از دیگران )همکاران، نیروها و تجربه های بیرونی( 
به طور مستمر ادامه داشته باشد و شرایطی فراهم گردد که کارکنان برای مطرح کردن دیدگاهشان 

انگیزه زیادی داشته باشند.
اهمیت ایجاد، کسب، حفظ و به کارگیری دانش مهندسی در فرایندهای پتروشیمی بسیار زیاد 
است. این تحقیق نشان می دهد "زیرساخت های مدیریت دانش" عامل تقریباً مهمی برای موفقیت 
در انتقال فناوری می باشد. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی، در سطح اطمینان 99 
درصد مشخص گردید که این مؤلفه می تواند سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری را ارزیابی 
نماید. ضریب تعیین به دست آمده برای این مؤلفه 0,559 می باشد که نشان دهنده سهم باالی آن در 
ارزیابی سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در این صنعت می باشد. نکته دیگری که اهمیت 
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نتایج این تحقیق را نشان می دهد مطلوبیت کیفیت مدل اندازه گیری می باشد که بر اساس شاخص 
روایی متقاطع اشتراکی که برای این مؤلفه 0,51 است، در سطح بسیار باال ارزیابی می گردد. تحقیقات 
مختلف ازجمله سلین و خلیل )2011(، چاهال و بکشی )2015(، ایبارا سینسروس و هرناندس 
پرلینس )2018( و ... اهمیت شاخص های به دست آمده در این تحقیق در خصوص این مؤلفه را تائید 
می نمایند؛ بنابراین در سازمان های فعال در صنعت پتروشیمی باید روش ها و سازوکارهای روشن در 
سازمان برای به اشتراک گذاری و مبادله دانش وجود داشت باشد، پروژه های سازمان به منظور استفاده 
از تجربیات آن ها در پروژه های دیگر مستندسازی شوند، دانش و فرایندهای سازمانی در کتابچه ها، 
دست نوشته ها، پایگاه های داده ها و بانک اطالعاتي و ... قرار دهند و از دانش و اطالعات کلیدی 
سازمان محافظت نمایند، از سیستم های اطالعاتی کارآمد و مناسب برای پشتیبانی از مأموریت های 
اصلی سازمان به منظور دسترسي آسان و به موقع به اطالعات مناسب و بازخورد نتایج کار بهره برند، 
رایانه های اصلی سازمان را با یکدیگر شبکه نمایند و مجموعه اطالعات نسبتاً کامل و مناسبی در 
مورد تأمین کنندگان )مواد اولیه، خوراک، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات، فناوری، دانش و ...( در 

سازمان ایجاد نمایند.
با توجه به موارد مذکور سرمایه ساختاری عامل مهمی در انتقال فناوری می باشد؛ درصورتی که 
مؤلفه های مناسب آن به درستی شناسایی و از مدلی جامع از آن بهره گرفته شود، منجر به بهبود 

انتقال فناوری خواهد شد.

1-5- پیشنهادهای سیاستی و مدیریتی
بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، پیشنهادهای ذیل به منظور بهبود انتقال فناوری در 

صنایع پتروشیمی ارائه می گردد.
1- با توجه به اینکه در مؤلفه های سرمایه نوپدیدی مشخص شد، دانش بیرونی به عنوان یک نیاز 
مطرح شده است که این امر، ضمن توجه به تقویت مجموعه های دانش بنیان و فناورانه در داخل 
کشور، از مسیرهای مکملی چون وارد شدن صنعت پتروشیمی در اتحادهای استراتژیک با صنایع 

پتروشیمی بزرگ در جهان )حداقل با کشورهایی مانند چین و هند( نیز باید پیگیری شود؛
2- با حفظ محصوالت موجود و استفاده از فناوری های تازه و دانش جدید به منظور ارتقای 
کیفیت و بهره وری آن ها پیشنهاد می شود فضای مناسبی برای ارائه محصوالت تازه که در آن مزیت 

رقابتی وجود دارد فراهم گردد؛
3- دولت و مجلس باید شرایطی را فراهم نمایند که حقوق مالکیت دانش و فناوری موردتوجه 
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بیشتری قرار گیرد و امنیت در مالکیت فکری نوآوران و صنایع پیشرو تأمین شود؛
4- واحدهای تحقیق و توسعه سازمان ها اقدام به همکاری با دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری 

و مراکز رشد نمایند و پروژه های مشترکی را تعریف نمایند؛
5- واحدهای آموزش سازمان ها برنامه های آموزشی مناسبی را برای توسعه دانش و مهارت 
کارکنان و برنامه های تربیتي جانشین سازی براي جایگزینی  افراد را طراحی نمایند و سازمان از 

آموزش و تحصیل کارکنان حمایت نمایند؛
6- سازمان ها دستورالعمل ها، روش های اجرایی، آیین نامه ها، بخش نامه ها، برنامه های استخدامی، 
در  با  مناسب  به صورت  را  عملکرد  سیستم های سنجش  و  تشویقی خود  و  حمایتی  برنامه های 
نظرگیری حمایت از نوآوری و خالقیت، تسهیل روابط و حمایت از همکاری میان کارکنان تدوین 

نمایند و آن را به طور دائم به روز نمایند؛
7- تدوین فرهنگ سازمانی در قالب یک بیانیه برای جذب افراد متناسب با فرهنگ سازمانی بسیار 
مؤثر باشد. در این بیانیه ارزش ها، چارچوب ها و آنچه به آن باور داریم باید با صراحت بیان شوند 

و از آن به عنوان نقشه راه برای فرهنگ سازمانی بهره برد؛
8- طراحی ساختار سازمانی در جهت تسهیل دستیابي به اهداف سازمان باشد و موجب همکاری 

نزدیک و مؤثر کارکنان گردد؛
9- استفاده از سیستم های فناوری اطالعات مناسب به منظور بهبود فرایندهای مدیریت دانش.

2-5- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
1. در این پژوهش، سعی گردید شاخص های مناسبی برای سنجش متغیرها شناسایی گردد. 
اندازه گیری آن ها می تواند در تحقیق های آتی  به هرحال، جزییات هر یک از شاخص ها و نحوه 

موردبررسی قرار گیرد و می توان ابزارهایی را توسعه داد.
2. این پژوهش بر در صنعت پتروشیمی انجام شده است و ممکن است یافته های آن قابل تعمیم 
به سایر صنایع نباشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود این مدل در سایر صنایع بررسی و اعتبار سنجی شود 

و به بررسی تطبیقی مدل در سایر صنایع پرداخته شود.
3. این پژوهش به بررسی سرمایه ساختاری مؤثر بر انتقال فناوری پرداخته است؛ بنابراین پیشنهاد 
می شود به شناسایی راهکارهای ایجاد، حفظ و به کارگیری صحیح این عوامل در انتقال فناوری 

می گردد، پرداخته شود.
4. این پژوهش بر وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی متمرکزشده است و یافته های آن می تواند 
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مبنایی برای استفاده محققان برای طراحی مدل سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری برای سطوح 
مختلف آمادگی فناوری باشد؛ بنابراین تحقیق های آتی می توانند نقشی که هر از مؤلفه های سرمایه 
ساختاری در سطوح مختلف آمادگی فناوری دارند را شناسایی و سهم هر یک را مشخص نمایند.

5. مورد دیگر که می تواند این موضوع را کامل تر نماید، درنظرگیری سطح آمادگی بازار انجام شده 
است. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای استفاده محققان برای طراحی مدل سرمایه ساختاری 
مؤثر در انتقال فناوری برای سطوح مختلف آمادگی بازار باشد؛ بنابراین تحقیق های آتی می توانند 
نقشی که هر از مؤلفه های سرمایه ساختاری در سطوح مختلف آمادگی بازار دارند را شناسایی و 

سهم هر یک را مشخص نمایند.
6. موضوعی که می توان به عنوان یک تحقیق کاربردی و مهم تلقی نمود، چگونگی شکل گیری 
سرمایه های نوپدیدی می باشد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد به بررسی عوامل بوجود آورنده سرمایه 

نوپدیدی و توسعه آن پرداخته شود.
7- با توجه به نقش صنایع پتروشیمی در توسعه اقتصاد ملی و اهمیت این صنعت برای دولت ها، 
شناسایی راهکاری حمایتی دولت ها از توسعه سرمایه های ساختاری سازمان ها به منظور بهبود قابلیت های 
انتقال فناوری بدون اینکه دولت ها مستقیم وارد این موضوع شوند، موضوع قابل تأملی می باشد.
این تحقیق در شرایطی انجام شده است که به علت شیوع ویروس کرونا در کشور، دسترسی به 
خبرگان و فعاالن این حوزه به  مراتب مشکل تر از گذشته بوده است دسترسی ها و روش نمونه گیری 
بر اساس امکانات موجود شکل گرفته است. همچنین در شرایط مناسب تر )ازنظر شیوع ویروس 

کرونا و تحریم( دسترسی به خبرگان بیشتری در سطح ملی و در سطح جهانی ممکن بود.
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پیوست )1(: ابعاد مدل های مرتبط سرمایه ساختاری بر اساس مطالعات ادبیات.
جدول  )1(- ابعاد مدل های مرتبط سرمایه ساختاری

پیوست )2(: شاخص های استخراج شده سرمایه ساختاری بر اساس ادبیات تحقیق.
جدول )2(: شاخص های استخراج شده سرمایه ساختاری بر اساس ادبیات تحقیق

 ( 1389)ترابی،  ( 1388)قادرپور،  محقق 
)اولیاء و همکاران،  

1398 ) 

(Hsu & 
Fang, 
2009) 

(Sharabati 
et al., 2010) 

(Chahal & 
Bakshi, 2015) 

(Yaseen et 
al., 2016) 

(Agostini & 
Nosella, 2017) 

(Mehralian et 
al., 2018) 

    *  * *  * فرایندهای سازمانی 
  *  *  * *   سرمایه نوآوری 

   *    *   سازمانی ساختار 
   *       یاطالعات  یهاستمیس

 *  *  *   *  و توسعه  ق ی تحق
   *       ت یریمد سبک

    *   *  * ی سازمانفرهنگ 
  *        ی داخل یاجتماع هسرمای

  *        جذب   تیظرف 
    *      اطالعات  یفناور 

 *    *   *  ها و برنامه هایستمس
       *  * مدیریت دانش 

ی فکر  تی حقوق مالک
 )معنوی( 

 *   *    * 

 

 مراجع  شاخص استخراجی

حامي،   جوو  مثالهم( آداب، ا دات،عتقاا ،هاور با  ،هاارزش)  وجود فرهنگ 
 در سازمان بخش و آرامش کنندهپذیر، تسهیلانعطاف

(Bontis, 1998; Wang & Ahmed, 2007; Sharabati et al., 2010; Chahal & Bakshi, 2015;  Wang et al. 
2016; Li & Liu, 2018; Allameh, 2018; Mehralian et al., 2018; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 

2018) 
؛ خداپرست،  1392راد، ؛ صادقي1392ی، محمد ملک؛ 1392ی، ر؛ خوانسا1391پور، ؛ شیخه1389بي،  ؛ ترا 1389؛ معماری، 1388)ارتقایي، 

1393) 
 (1389)معماری،  در سازمان سلیقهاختالف تحمل حاکم بودن جو

 (Hussinki et al., 2017) سازمان  توافقات و  هاعمل به وعده
 (Hussinki et al., 2017) خود  عملیات در ذینفعان منافع تعهد سازمان در کسب

 افتخار کردن سازمان به خاطر کارآمد بودن
)Li & Liu, 2018) 

 (1396؛ خوراکیان و همکاران، 1388)ارتقایي، 
  ارزشمند )ازجمله هایایده ها و فعالیت اعتماد در نحوه وجود فضای

  و ...( و انیاحترام به مشتر، صداقت، تعهدات و احترام به کارکنان
  و ها)حکایت يسازمانفرهنگ در  آن مانند و وکارکسب انجام هایروش

 تشریفات( 

(Huang & Jim Wu, 2010; Chen et al., 2014; Wang et al., 2015; Khalique et al., 2015; Hussinki et al., 
2017; Nguyen, 2018) 

 ( 1395؛ مشایخي، 1391زاده، )اسد اله

 ( 1391زاده، )اسد اله شخصي منافع بر سازماني منافعمقدم بودن 
 ( 1389)داوودی دانا،  وجود نیاز به موفقیت در کارکنان

همکاری متخصصین سازمان در ارتقای سطح تخصص سایر افراد  
 سازمان

 ( 1392راد، صادقي؛ 1391پور، )شیخه

 ( 1391زاده، )اسد اله سازمان در میان کارکنان زیاد و متنوع کاری وجود ارتباطات

 در همکاری و  تعاون یوجود تمایل و فرهنگ کار تیمي و روحیه
 دهي، تشخیص و حل مشکالت و انجام وظایف سازمان و ریزیبرنامه

(Bontis, 1998; Wang & Ahmed, 2007; Huang & Jim Wu, 2010; Seleim & Khalil, 2011; Khalique et al., 
2015; Wang et al., 2015; Wang et al. 2016; Hussinki et al., 2017; Agostini & Nosella, 2017; Engelman 
et al., 2017; Mehralian et al., 2018; Buenechea-Elberdin et al., 2018; Allameh, 2018; Nguyen, 2018) 

؛ 1393و مغانلو،  ؛ رضایي1392راد، ؛ صادقي1392؛  جعفری، 1391پور، ؛ شیخه1391زاده، ؛ اسد اله1390؛ انصاری، 1389)معماری، 
 (1395حجتیان، 

 تمایل کارکنان سازمان برایتوسعه کارمندان و میان  دوستانه روابط وجود
 مختلف   هایگروه میان در دروني روابط حفظ و

)Bontis, 1998 ( 
 (1392ی، محمد  ملک؛ 1391زاده، ؛ اسد اله1388)قادرپور، 

و حساب کردن روی   قدیمي کارمندان بر  جدید کارمندان تکیه کردن
 کمک آنان 

 ( 1388)قادرپور، 

 ( 1388)قادرپور،  تنبیه شدن کارکنان به علت شکست 

، خالقیت، ایده،  تجربه  نظر،و تبادل  تجمع و انتقال و انگیزه  وجود فرهنگ 
 های مختلف سازمان همکاران در بخشبه و اطالعات شغلي    دانش

(Huang & Jim Wu, 2010; Sharabati et al., 2010; Seleim & Khalil, 2011; Wang et al., 2015; Khalique et 
al., 2015; Chahal & Bakshi, 2015;  Engelman et al., 2017; Agostini & Nosella, 2017; Nguyen, 2018; Li 

& Liu, 2018; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Dabić et al., 2019) 
 ( 1396؛ خوراکیان و همکاران، 1395؛ حجتیان، 1393و مغانلو،  ؛ رضایي1390؛ قهرماني، 1388)قادرپور، 

 جي( رخا یها ونیر و  ران)همکا انیگراز د نکنارکا مستمر یگیردیا
)Bontis, 1998; Sharabati et al., 2010; Mehralian et al., 2018) 

 (1395؛ مشایخي، 1395؛ حداد، 1392، ری؛ خوانسا1390؛ قهرماني،  1389؛ترابي، 1388)ارتقایي، 
 ( 1393)خداپرست،  توسط کارکنان  دیگران نشمردن حقیر
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 مراجع  شاخص استخراجی
 ( 1388)قادرپور،   هایشاندیدگاه شدنمطرحبه  عالقه کارکنان
 (Mehralian et al., 2018) در سازمانفعال  نترانتیوجود ا

 ( 1395)حجتیان،  سازمان ساختار در باال کارآمدي وجود

  آسان دسترسی امكان)که  مناسب و کارآمد اطالعاتی  هايوجود سیستم
کنند(  می فراهم را کار نتایج مناسب و بازخورد  اطالعات به موقعو به

 وکار کسب عملیات از پشتیبانی براي

(Bontis, 1998; Wang & Ahmed, 2007; Hsu & Fang, 2009; Chahal & Bakshi, 2015; Khalique et al., 
2015; Wang et al. 2016; Hussinki et al., 2017; Kianto et al., 2017; Asiaei & Jusoh, 2017; Li & Liu, 

2018; Buenechea-Elberdin et al., 2018) 
،  ري؛ خوانسا1392؛ جعفري، 1392ي، محمد  ملک؛ 1391زاده،  ؛ اسد اله1390؛ قهرمانی، 1389؛ معماري، 1388؛ قادرپور، 1388)ارتقایی، 

 (1396؛ خوراکیان و همكاران، 1395؛ مشایخی، 1395؛ حداد، 1393و مغانلو،  ؛ رضایی1393؛ خداپرست، 1392

 (Bontis, 1998) ي ضرورت اندازههاي کارکنان به شكل مناسب بهتوزیع و انتقال ایده
 (1395؛ حداد، 1393و مغانلو،  ؛ رضایی1393؛ خداپرست، 1392ي، محمد ملک؛ 1392، ري؛ خوانسا1391زاده، ؛ اسداله1388)ارتقایی، 

  هی و بازخوردانظرخو  به طمربو  يهادادهو  اطالعات پخشو  یعزتو
 سازمان سراسر در  ،مشتریان)دانش مشتریان(

) Sharabati et al., 2010; Seleim & Khalil, 2011; Chen et al., 2014; Khalique et al., 2015; Chahal & 
Bakshi, 2015; Mehralian et al., 2018) 

 (1395؛ مشایخی، 1392راد، ؛ صادقی1391پور، ؛ شیخه1390؛ قهرمانی، 1389؛ معماري،  1389؛ ترابی، 1388)ارتقایی، 
 (Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) ان یاي از مشترداده گاهیپا  وجود

 (Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) کنندگاناي از تأمینداده گاهیپا  وجود
دانش به   گذاريشتراکا و انتقال  يیی براسازوکارها ها وروش وجود

 (Seleim & Khalil, 2011; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Nguyen, 2018) کارکنان

 (Seleim & Khalil, 2011; Ramadan et al., 2017) گریهاي دمنظور استفاده از آن در پروژهها بهپروژه مستند کردن
 ( 1388)قادرپور، 

 (Chahal & Bakshi, 2015; Asiaei & Jusoh, 2017) فناوري اطالعات افزارهاينرم استفاده از آخرین
 ( 1389)داوودي دانا، 

 (Chahal & Bakshi, 2015; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) طور منظم انجام کار به يبرا   يوتریهاي کامپسیستم ازاستفاده 

  ها،کتابچه در یسازمان يندها یفرا و   يدی اطالعات کلدانش،  داشتن قرار
محافظت از و  ... و  اطالعاتی هاي بانک داده، هايپایگاهها، نوشتهدست

 آن

(Huang & Jim Wu, 2010; Seleim & Khalil, 2011; Chen et al., 2014; Wang et al., 2015; Engelman et 
al., 2017; Asiaei & Jusoh, 2017; Kianto et al., 2017; Hussinki et al., 2017; Ramadan et al., 2017; Ibarra 
Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Buenechea-Elberdin et al., 2018; Nguyen, 2018; Mubarik et al., 

2021) 
 (1395)مشایخی، 

 (Agostini & Nosella, 2017) سازماندر  یاطالعات و دانش خارج  يجستجو يباال برا ییتوانا وجود
 (Hussinki et al., 2017; Buenechea-Elberdin et al., 2018) توسط سازمان   مهم و جدید  دانش از زیادي مقدار آوردن دستبه

 و  هاسیستم ساختارها، در اطالعات و دانش از زیاديجا گرفتن حجم 
 فرایندها 

(Huang & Jim Wu, 2010; Seleim & Khalil, 2011; Chen et al., 2014; Khalique et al., 2015; Wang et al., 
2015; Chahal & Bakshi, 2015; Engelman et al., 2017; Mubarik et al., 2021) 

 (1395)مشایخی، 
 (Hussinki et al., 2017; Buenechea-Elberdin et al., 2018) یادگیرنده بودن سازمان

 (Sharabati et al., 2010) از آن  توسعه و حمایتو   تحقیق  حدوا به مدیران عالی سازمان دعتماا
 (1390؛ قهرمانی، 1389)ترابی، 

 

 مراجع  شاخص استخراجی
و حق   2افزار/ ثبت نرم 1اختراعاتحق ثبت اختراعات )از  استفاده

  رهیذخ  یبرا  یعنوان راهبه هاگواهینامه و امتیازها حق  ،مجوزها(، 3ر یتکث
 دانش 

(Huang & Jim Wu, 2010; Seleim & Khalil, 2011; Chen et al., 2014; Khalique et al., 2015; Wang et al., 
2015; Delgado-Verde et al., 2016; Engelman et al., 2017; Ramadan et al., 2017; Asiaei & Jusoh, 2017; 

Nguyen, 2018; Mubarik et al., 2021) 
 (1395)مشایخی، 

  (عرضهاندازی )وجود سازوکارهایی در سازمان برای حمایت از راه
   نوآورانه و دیمحصوالت جد

(Sharabati et al., 2010; Khalique et al., 2015; Chahal & Bakshi, 2015; Ibarra Cisneros & Hernandez-
Perlines, 2018) 

 (1395؛ مشایخی، 1392ی، محمد ملک؛ 1390)قهرمانی، 
  قحقو  تیریمد  یروشن برا یها ها و رویهاستراتژی نمودن میتنظ

 ی توسط سازمانفکر ت ی مالک  امنیتحفظ  یبرا یمعنو  مالکیت
)Khalique et al., 2015; Dabić et al., 2019) 

 ( 1390؛ قهرمانی، 1389)معماری، 
وجود   توسط کارکنان و مهم های توانایی و هامهارت از کسب بسیاری

 آمدهدستبهتازه  )دانش فنی( گیری از دانشباال در بهره ییتوانا
)Khalique et al., 2015; Agostini & Nosella, 2017; Buenechea-Elberdin et al., 2018) 

 (Hussinki et al., 2017; Buenechea-Elberdin et al., 2018) های سازمان بودن عملیات  نوآور و خالق

و ...(، سیاست و   فناوری و ها و دانشتکنیک نیآخر)  رساختیز وجود
 و توسعه  ق ی تحق بودجه مناسب برای

) Sharabati et al., 2010; Khalique et al., 2015; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Mehralian 
et al., 2018) 

 (1390؛ قهرمانی، 1389)ترابی، 
توسط   نوآورانه معنوی و خدمات تی حقوق مالک ایاختراعات تولید 

 مانساز
(Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) 

 ( 1388)قادرپور، 
 (Sharabati et al., 2010) توسط سازمان یکار یندهای توسعه مداوم فرآ

 نجها سراسر در  فنی و فناوری علمی، هایپیشرفت خرینآ دنبال کردن 
 آن  ذتخااو   توسط سازمان

)Sharabati et al., 2010; Khalique et al., 2015) 
 ( 1392ی، محمد ملک؛ 1390؛ قهرمانی، 1389)ترابی، 

  توسط دیو توسعه محصوالت و خدمات جد ق ی گذاری در تحقسرمایه
 (Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Mehralian et al., 2018) و توسعه  ق ی های تحقمناسب پروژه تعداد وجودسازمان و 

و توسعه  ق ی های تحقهماهنگ کردن فعالیت  یای براویژه گاهیجا  وجود
 (Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) سازمان

 (Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) های فناوری زیرساخت ینگهدار یبرا متخصصین سازمان شدن روزبه

 (Bontis, 1998) افراد در سازمان جایگزینی برای  پروری تربیتی جانشین وجود برنامه
 (1392ی، محمد  ملک؛ 1388)ارتقایی، 

 جدید تخدماها و  ایده ئهو ارا  توسعه  افزایش دانش، از سازمان لستقباا
های  نظرات و ایده برای اجرای زمال هایفراهم نمودن ابزار و حمایتو 

 ن ینو

(Bontis, 1998) 
؛  1393؛ خداپرست، 1392؛ جعفری، 1392، ری؛ خوانسا1390؛ قهرمانی، 1390؛ انصاری، 1389؛ معماری، 1388قادرپور، ؛ 1388)ارتقایی، 

 (1396؛ خوراکیان و همکاران، 1395؛ حداد، 1395مشایخی، 
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پیوست )3(: تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویه های پرسشنامه پس از چرخش عامل ها.
هنگامی که محقق می خواهد تحلیل کند که کدام یک از متغیرها "باهم" می شوند، از تحلیل عاملی 
"پنهان"  این است که چندین عامل  این روش  اکتشافی استفاده می شود. یک فرضیه اساسی در 
مشترک وجود دارد که باید در مجموعه داده کشف شود و هدف این است که کمترین تعداد فاکتور 
مشترک را پیدا کند که همبستگی ها را در برمی گیرد )Yong & Pearce, 2013(. برای انجام تحلیل 
عاملی اکتشافی هیر1 و همکاران )1998( پیشنهاد کردند که اندازه نمونه باید 100 یا بیشتر باشد. 
در این تحقیق تعداد اعضای نمونه 185 می باشد. برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از چرخش 
واریماکس استفاده شد. واریماکس تعداد متغیرهایی را که بارگیری باالیی روی هر عامل دارند به 

 .)2013 ,Yong & Pearce( حداقل می رساند و بارهای کوچک را کوچک تر کند

1- Hair

 مراجع  شاخص استخراجی

 نکنارکا هایمهارتو  نشدا ی توسعهو  دنکر روزریزی برای بهبرنامه
و طراحی   رکا ینا برای  مناسب نماز صختصاو ا توسط سازمان

 های آموزشیبرنامه

(Bontis, 1998; Zhu & Yuan Xie, 2004; Wang & Ahmed, 2007; Hsu & Fang, 2009; Sharabati et al., 
2010; Chahal & Bakshi, 2015; Wang et al. 2016; Ramadan et al., 2017; Liu, 2017a; Liu, 2017b; 

Mehralian et al., 2018; Allameh, 2018; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Dabić et al., 
2019) 

 ( 1395؛ حجتیان، 1392؛ نامدار زنگنه، 1392؛ جعفری، 1390؛ قهرمانی، 1390؛ انصاری، 1389؛ ترابی، 1388)قادرپور، 
 (Wang & Ahmed, 2007; Wang et al. 2016) سازمانمختلف   یهادر بخش پشتیبانیوجود  

 س ستردر د ادفرا بهترین امستخد و ا   نمازسا میاستخد ا بودن برنامه جامع

(Bontis, 1998; Sharabati et al., 2010; Khalique et al., 2015; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 
2018) 

؛ 1393؛ خداپرست، 1392؛ جعفری، 1392راد، صادقی؛ 1391پور، ؛ شیخه1390؛ قهرمانی، 1389؛ ترابی،  1389؛ معماری، 1388)ارتقایی، 
 (1395حجتیان، 

 (Sharabati et al., 2010; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) و توسعه  ق ی بر اساس تحق سازماندهی توسعه و سازمان

 تحصیالت و هامهارت ارتقاء  و بهبود از سازمان پشتیبانی و حمایت

 بدانند(  کارکنان ضروری که زمان کارکنان )هر

 
(Sharabati et al., 2010; Li & Liu, 2018; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) 

؛ 1393و مغانلو،  ؛ رضایی1392، ری؛ خوانسا1392؛ جعفری، 1391زاده، ؛ اسداله1390؛ قهرمانی، 1389؛ معماری، 1388)ارتقایی، 
 ( 1395؛ حداد، 1393خداپرست، 

 (Khalique et al., 2015) سازمان توسط  تیریمد هایستمیس ترینیکپارچهو  نیاز بهتر استفاده
 (1389)معماری،  مناسب  عملکرد سنجش هایسیستم از سازمان برخوردار بودن

و   حقوق شیافزاهای حمایتی، تشویقی، پاداش، تعریف  نمودن برنامه
به حداکثر رساندن   بی ترغتالش، ارائه ایده،  ارتقای کارکنان)در برابر

گذاری دانش، خالقیت،  ی، اشتراکفکر تی درآمد حاصل از حقوق مالک
 سازمانو ...( توسط  نظرات تحمل و انتقادپذیری روحیه رهبری، داشتن

(Sharabati et al., 2010; Mehralian et al., 2018; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) 
 ( 1392جعفری، 1391زاده، ؛ اسداله1390؛ قهرمانی،  1389؛ ترابی، 1388)قادرپور، 

  با  در سازمان و اتخاذ تصمیمات هیو گر گیریتصمیم وجود سازوکار
 کارمندان کردن سهیم

)Sharabati et al., 2010 ( 
 (1390؛ قهرمانی،  1389؛ ترابی، 1388)قادرپور، 

  امکانات مناسب و ابزار و فراهم کردن سازمانتوسط  یکار گروه ق یتشو
و   یگروه ، کارارتباطات  لی تسهو   کارکنان بین همکاری از  حمایت برای

 کارکنان  نیتبادل اطالعات ب 

(Engelman et al., 2017; Hussinki et al., 2017; Kianto et al., 2017; Buenechea-Elberdin et al., 2018; 
Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Dabić et al., 2019) 

 (1395؛ حجتیان،  1392؛ جعفری، 1389)ترابی، 

از   تیحماپشتیبانی و   یبرا یکار فرایندهایها و روش وجودادامه  
 در سازمان  دیها و محصوالت جدینوآور خالقیت، 

(Bontis, 1998; Wang & Ahmed, 2007; Sharabati et al., 2010; Seleim & Khalil, 2011; Khalique et al., 
2015; Chahal & Bakshi, 2015; Wang et al. 2016; Asiaei & Jusoh, 2017; Ramadan et al., 2017; Nguyen, 

2018) 
؛ 1393و مغانلو،  ؛ رضایی1392، ری؛ خوانسا1392ی، محمد ملک؛ 1391زاده، ؛ اسد اله1390؛ قهرمانی،  1389؛ ترابی، 1388)ارتقایی، 

 (1395؛ حداد، 1395؛ حجتیان، 1393خداپرست، 

توسط   اداری هایو کاغذبازی مقررات  م قوانین،رساندن حج حداقل به
 سازمان

(Bontis, 1998; Sharabati et al., 2010; Mehralian et al., 2018) 
و مغانلو،   ؛ رضایی1393؛ خداپرست، 1392، ری، خوانسا1390، قهرمانی، 1389، ترابی، 1389؛ معماری، 1388، ارتقایی، 1388)قادرپور،  

 ( 1395؛ حجتیان، 1395؛ مشایخی، 1395؛ حداد، 1393
و دور  ییاجداز جلوگیری  منظور نزدیکی وبه یسازمان ساختارطراحی 

 یکدیگراز کارکنان   دنفتاا
)Bontis, 1998; Khalique et al., 2015) 

 (1395؛ حداد، 1393و مغانلو،  ؛ رضایی1393؛ خداپرست، 1392؛ جعفری، 1391زاده، ؛ اسد اله1390؛ قهرمانی، 1388)ارتقایی، 
 (Wang & Ahmed, 2007; Wang et al. 2016; Li & Liu, 2018; Allameh, 2018) توسط سازمان  تغییرات به سریع پاسخ

 

 مراجع  شاخص استخراجی
  هیانجام مؤثر کل   جهت سازماندرون  یسطوح سلسله مراتبطراحی 

 (Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018) های کارکنانفعالیت

 ستیابیدجهت تسهیل نمودن  انمدیر  دهیسازمان هشیوو  رطراحی ساختا
 اهداف به

 (1390)قهرمانی، 

 ( 1395)حجتیان،  سازمان  ساختار در جدید هایایده از زیادی تعداد سازیپیاده امکان
 همکاری و تسهیل منظورمتنوع به کاری هایکمیته و هاتیم از استفاده

 سازمانی  واحدهای افراد هماهنگی
 ( 1391زاده، )اسد اله
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شاخص کفایت نمونه گیری1 در بازه 0 تا 1 می باشد و برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی حداقل 
می بایست 0,5 باشد و برای کرویت داده ها آزمون بارتلت2 در سطح خطای 0,05 می بایست معنادار 

 .)2010 ,.Williams et al( باشد
 1998 ,.Hair et al(عامل هایی که مقدار ارزش ویژه آن کمتر از یک هستند، حذف می گردند
؛Yong & Pearce, 2013(. بر اساس نتایج بدست آمده، پنج عامل ارزش ویژه باالتر از یک دارند. 
 .)2015 ,Nguyen & Aoyama( حداقل مقدار واریانس کل تبیین شده جهت پذیرش 50 درصد می باشد
برای تخصیص شاخص ها به عوامل حداقل مقدار بار عاملی شاخص بر روی عامل می بایست 
0,5 باشد )Mohamed et al 1998 ,.Hair et al, 2012;(. بنابراین شاخص هایی که میزان بار عاملی 
بارهای عاملی  به آن عامل تخصیص داده می شوند.  بوده اند  از 0,5  بر عامل مربوطه بیش  آن ها 

شاخص هایی که پس از چرخش بیش از 0,5 می باشند را در جدول )4( می توان مالحظه نمود. 
جدول )3(: بارهای عاملی گویه های پرسشنامه پس از چرخش عامل ها

1-  Kaiser-Meyer-Olkin )KMO(
2- Bartlett

 

 کد
 هاعامل 

 کد
 هاعامل 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ST1 - - .583 - - ST18 .641 - - - - 

ST2 - - .714 - - ST19 .547 - - - - 

ST3 - - .637 - - ST20 .614 - - - - 

ST4 - - .574 - - ST21 - - - - - 

ST5 - - .738 - - ST22 .576 - - - - 

ST6 - - .734 - - ST23 - - - - - 

ST7 - - .676 - - ST24 .734 - - - - 

ST8 - - .507 - - ST25 .712 - - - - 

ST9 - - .637 - - ST26 .515 - - - - 
ST10 - - - - - ST27 - .520 - - - 
ST11 - - - .648 - ST28 - .602 - - - 
ST12 - - - .611 - ST29 - .593 - - - 
ST13 - - - - - ST30 - .727 - - - 
ST14 - - - .689 - ST31 - .704 - - - 
ST15 - - - .651 - ST32 - .687 - - - 
ST16 - - - .609 - ST33 - .704 - - - 
ST17 - - - .653 - ST34 - - - - - 
ST35 - - - - .632 ST38 - - - - - 
ST36 - - - - - 

ST39 - - - - .500 
ST37 - - - - .601 
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پیوست )4(: بارهای بیرونی و معناداری
بارهای عاملی استاندارد شده بیرونی کوچک تر از 0,4 از مدل های اندازه گیری می شوند. برای 
مقادیر بین 0,4 و 0,7 اگر حذف شاخص مربوطه منجر به بهبود قابل توجهی در مقدار میانگین 
واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی گردد، حذف این شاخص منطقی است و برای مقادیر بیش 

 .)2016 ,.Hair et al( از 0,7 شاخص در مدل باقی می ماند
برای بررسی بارهای عرضی اگر یک شاخص با متغیر پنهان دیگری همبستگی بیشتری نسبت به 

.)2009 ,.Henseler et al( متغیر پنهان مربوطه داشته باشد، باید مناسب بودن مدل موردبررسی قرار گیرد
جدول )4(- بارهای بیرونی و معناداری

 کد
 نوپدیدی سرمایه 

های  روش و هاسیستم
 حمایتی 

 گر حمایت یسازمانفرهنگ 
  های مدیریتزیرساخت

 دانش 
 سازمانی مناسب  ساختار

 معناداری  بارهای بیرونی  معناداری  بارهای بیرونی  معناداری  بارهای بیرونی  معناداری  بارهای بیرونی  معناداری  بارهای بیرونی 
ST1 0.36 - 0.40 - 0.72 17.23 0.50 - 0.42 - 
ST2 0.29 - 0.35 - 0.73 15.95 0.42 - 0.34 - 
ST3 0.44 - 0.36 - 0.72 18.46 0.45 - 0.40 - 
ST4 0.39 - 0.41 - 0.70 12.77 0.47 - 0.38 - 
ST5 0.40 - 0.39 - 0.78 24.69 0.46 - 0.39 - 
ST6 0.32 - 0.25 - 0.73 16.31 0.43 - 0.34 - 
ST7 0.23 - 0.22 - 0.67 14.20 0.39 - 0.32 - 
ST8 0.37 - 0.37 - 0.59 10.24 0.35 - 0.37 - 
ST9 0.29 - 0.31 - 0.71 16.99 0.47 - 0.32 - 

ST11 0.17 - 0.13 - 0.43 - 0.66 10.99 0.33 - 
ST12 0.37 - 0.36 - 0.43 - 0.69 14.15 0.30 - 
ST14 0.39 - 0.31 - 0.45 - 0.77 20.09 0.37 - 
ST15 0.42 - 0.32 - 0.49 - 0.76 21.29 0.34 - 
ST16 0.41 - 0.43 - 0.43 - 0.74 19.90 0.50 - 
ST17 0.40 - 0.34 - 0.49 - 0.76 18.32 0.33 - 
ST18 0.71 15.63 0.52 - 0.29 - 0.36 - 0.41 - 
ST19 0.68 12.83 0.47 - 0.32 - 0.35 - 0.48 - 
ST20 0.74 20.07 0.53 - 0.36 - 0.40 - 0.53 - 
ST22 0.65 12.3 0.47 - 0.35 - 0.30 - 0.43 - 
ST24 0.80 27.40 0.51 - 0.36 - 0.40 - 0.53 - 
ST25 0.78 22.46 0.48 - 0.34 - 0.38 - 0.46 - 
ST26 0.74 21.46 0.64 - 0.46 - 0.38 - 0.54 - 
ST27 0.66 - 0.78 26.72 0.41 - 0.46 - 0.66 - 
ST28 0.56 - 0.73 16.54 0.33 - 0.32 - 0.46 - 
ST29 0.48 - 0.71 14.93 0.38 - 0.34 - 0.45 - 
ST30 0.54 - 0.79 24.37 0.36 - 0.36 - 0.46 - 
ST31 0.52 - 0.77 24.18 0.36 - 0.26 - 0.49 - 
ST32 0.45 - 0.71 19.88 0.34 - 0.28 - 0.44 - 
ST33 0.50 - 0.75 20.35 0.36 - 0.27 - 0.45 - 
ST35 0.52 - 0.48 - 0.37 - 0.40 - 0.83 25.68 
ST37 0.61 - 0.60 - 0.45 - 0.43 - 0.88 44.89 
ST39 0.57  0.59  0.49  0.44  0.84 36.82 
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پیوست )5(: آزمون های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی

مقادیر پایایی ترکیبی بین 0/70 و 0/90 مناسب است و مقادیر باالتر از 0,90 )و به طورقطع 

بزرگ تر از 0,95( مناسب نیستند  )Hair et al., 2016(. آلفای کرونباخ نیز می بایست باالتر از 0,7 

.)2016 ,.Hair et al( و شاخص پایایی اشتراکی باالی 0,5 باشد )1998 ,.Hair et al(

جدول )5(- آزمون های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی

پیوست )6(: آزمون های روایی همگرا

برای بررسی روایی همگرا می بایست میانگین واریانس استخراجی1 مورد ارزیابی قرار گیرد. این 

.)2009 ,.Henseler et al( شاخص باید باالی 0,5 باشد

جدول )6(: آزمون های روایی همگرا

پیوست )7(: معیار فرنل و الرکر

پنهان  متغیر  هر  برای  استخراجی  واریانس  میانگین  جذر  الرکر،  و  فرنل  معیار  در خصوص 

باید مقداری بیشتر از همبستگی با سایر متغیرهای پنهان باشد. درواقع، هر متغیر پنهان با بلوک 

از  متفاوت  بلوک  که یک  دیگر  پنهان  متغیر  به یک  نسبت  بیشتری  واریانس  شاخص های خود 

.)2009 ,.Henseler et al( شاخص ها را نشان می دهد، به اشتراک می گذارد

1- Average Variance Extracted )AVE(

 ابعاد 
آلفای 
 کرونباخ 

مطلوبیت آلفای  
 کرونباخ 

پایایی 
 ترکیبی

مطلوبیت پایایی  
 ترکیبی

پایایی 
 اشتراکی

مطلوبیت پایایی  
 اشتراکی

د یتائ 0.853 سرمایه نوپدیدی د یتائ 0.888  د یتائ 0.534   
د یتائ 0.870 های حمایتیروش و هاسیستم د یتائ 0.899  د یتائ 0.562   

د یتائ 0.874 گر حمایت ی سازمان فرهنگ د یتائ 0.899  د یتائ 0.500   
د یتائ 0.826 دانش  های مدیریتزیرساخت د یتائ 0.873  د یتائ 0.535   
د یتائ 0.813 سازمانی مناسب  ساختار د یتائ 0.889  د یتائ 0.728   

 

 مطلوبیت میانگین واریانس استخراجی میانگین واریانس استخراجی پایایی ترکیبی  ابعاد 
دیتائ 0.534 0.889 نوپدیدی سرمایه   

دیتائ 0.562 0.900 حمایتی هایروش و هاسیستم  
دیتائ 0.500 0.900 گر حمایت ی سازمان فرهنگ  

دیتائ 0.535 0.873 دانش  مدیریت هایزیرساخت  
دیتائ 0.728 0.889 مناسب  سازمانی  ساختار  
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جدول )7(: آزمون فرنل- الرکر

پیوست )8(: شاخص اچ- تی- ام- تی
است  پذیرش  قابل   0,9 از  کمتر  تی  ام-  تی-  اچ-  شاخص  مقادیر  واگرا  روایی  تائید  برای 

.)2015 ,.Henseler et al(
جدول )8(: شاخص اچ- تی- ام- تی

پیوست )9(: روابط میان ابعاد و متغیرهای اصلی، ضریب تعیین و کیفیت مدل اندازه گیری 
برسی ضرایب مسیر و معناداری و ضریب تعیین: برای ارزیابی این شاخص سه مقدار 0,19 

.)2009 ,.Henseler et al( تعیین شده اند )ضعیف(، 0,33 )متوسط( و 0,67 )زیاد(
اشتراکی1  متقاطع  روایی  می نماید، شاخص  ارزیابی  را  اندازه گیری  مدل  کیفیت  که  شاخصی 
می باشد )Vinzi et al, 2010(. برای ارزیابی این شاخص سه مقدار  0,02 )کم(، 0,15 )متوسط( و 

.)2014 ,Shehu & Mahmood( درنظر گرفته شده است )0,35 )زیاد

جدول )9(: کیفیت مدل اندازه گیری، بررسی ضرایب مسیر و معناداری و ضریب تعیین

1- cross-validated communality

 ابعاد 
سرمایه  
 نوپدیدی

 و هاسیستم
 های حمایتیروش

  ی سازمان فرهنگ
 گرحمایت

های  زیرساخت
 دانش مدیریت

سازمانی   ساختار
 مناسب 

 0.664 0.504 0.490 0.712 0.730 نوپدیدی سرمایه 
 0.655 0.446 0.486 0.750 0.712 حمایتی هایروش و هاسیستم

 0.519 0.619 0.707 0.486 0.490 گر حمایت ی سازمان فرهنگ
 0.494 0.732 0.619 0.446 0.504 دانش  مدیریت هایزیرساخت
 0.853 0.494 0.519 0.655 0.664 مناسب  سازمانی  ساختار

 

 ابعاد 
سرمایه  
 نوپدیدی

 و هاسیستم
 های حمایتیروش

  ی سازمان فرهنگ
 گرحمایت

های  زیرساخت
 دانش مدیریت

سازمانی   ساختار
 مناسب 

 0.79 0.59 0.56 0.82 - نوپدیدی سرمایه 

 0.77 0.51 0.55 - 0.82 حمایتی هایروش و هاسیستم
 0.61 0.73 - 0.55 0.56 گر حمایت ی سازمان فرهنگ

 0.60 - 0.73 0.51 0.59 دانش  مدیریت هایزیرساخت
 - 0.60 0.61 0.77 0.79 مناسب  سازمانی  ساختار

 

 

ضریب  بعد
 تعیین 

مطلوبیت  
 ضریب تعیین 

ضریب 
 مسیر 

آماره تی 
 )ضریب مسیر( 

مطلوبیت  
 ضریب مسیر 

شاخص روایی 
 متقاطع اشتراکی 

مطلوبیت کیفیت  
گیری مدل اندازه  

 زیاد 0.52 د یتائ 33.066 0.844 زیاد 0.712 نوپدیدی سرمایه 
 زیاد 0.55 د یتائ 33.467 0.831 زیاد 0.691 حمایتی هایروش و هاسیستم

 زیاد 0.49 د یتائ 18.646 0.794 زیاد 0.630 گر حمایت ی سازمان فرهنگ
 زیاد 0.51 د یتائ 17.405 0.747 زیاد 0.559 دانش  مدیریت هایزیرساخت
 زیاد 0.74 د یتائ 18.473 0.795 زیاد 0.632 مناسب  سازمانی  ساختار
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پیوست )10(: مدل نهایی پژوهش
جدول )10(: مدل سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی

منابع
Asiaei, K., & Jusoh, R. )2017(. Using a robust performance measurement system to illuminate 

intellectual capital. International Journal of Accounting Information Systems, 26, 119-. 

Dabić, M., Lažnjak, J., Smallbone, D., & Švarc, J. )2019(. Intellectual capital, 

organisational climate, innovation culture, and SME performance: Evidence from 

Croatia. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24)4(, 522544-. 

 شاخص  بعد متغیر 

 سرمایه ساختاری  

 

 سرمایه نوپدیدی 

 در سازمان یرونیاطالعات و دانش ب  یجستجو یباال برا ییوجود توانا
از محصوالت   یتوجهقابلو ارائه ساالنه تعداد     دی)عرضه( محصوالت جد  یاندازراه  وجود سازوکارهایی در سازمان برای حمایت از

 و نوآورانه  دیجد
 یفکر  ت ی مالک  تی حفظ امن  یمناسب برا   یها ستمیو س   یفکر   مالکیت  قحقو  تیریمد  یروشن برا   یها هیو رو  هایوجود استراتژ 

 در سازمان
 آنان آمدهدستبه( تازه یاستفاده از دانش )دانش فن ییمهم توسط کارکنان و وجود توانا ی هاییها و توانااز مهارت یار یکسب بس
 یادگیرنده سازمان یک عنوانبه  سازمان شدن توصیف

  تحقیق   برای  مناسب  بودجه  و  پروژه  مناسب  تعداد  گذاری،سیاست  ،...( و  هاتکنیک  آخرین  فناوری،  دانش،)  زیرساخت  بودن  فراهم
 توسعه  و

 سازمان  در فناورانه هایزیرساخت نگهداری برای تخصصی کارکنان مهارت و   دانش کردن روزآمد فعال جریان  وجود

های حمایتی ها و روشسیستم   

 سازمان توسط کارکنان هایمهارت و دانش یتوسعه  و کردن بهروز  برای  مناسب آموزشی هایبرنامه طراحی

 دسترس  در افراد بهترین استخدام  و استخدامی برنامه  بودن جامع

 افراد  جایگزینی برای  پروری جانشین تربیتی برنامه  وجود

  حداکثر به ترغیب ایده، ارائه تالش، در برابر) کارکنان ارتقای و حقوق افزایش پاداش، تشویقی، حمایتی، هایبرنامه نمودن تعریف
  نظرات تحمل  و  انتقادپذیری  روحیه  داشتن  رهبری،  خالقیت،  دانش،  گذاریاشتراک  فکری،  مالکیت  حقوق  از  حاصل  درآمد  رساندن

 ...( و

  تشویق  و  آنان  میان  اطالعات  تبادل  و   ارتباطات  تسهیل  کارکنان،  بین  فعال  همکاری  از  حمایت  برای  متعدد   امکانات  و  ابزار  از  استفاده
 سازمان  در گروهی کار

 مناسب  عملکرد سنجش هایسیستم از سازمان بودن برخوردار

 نوآوری  و  خالقیت پشتیبان و  حامی کاری هایسیستم و  هارویه و  نوآوری از حمایت برای کاری فرایندهای و  هاروش وجود

گرحمایت  یسازمانفرهنگ   

 سازمان  عمومی جو و...(  و آداب اعتقادات، باورها، ها،ارزش) فرهنگ بودن کنندهتسهیل  و کنندهیتحما

 سازمان  در فعالیت نحوه در اعتماد فضای وجود

 خود  توافقات به عمل و  هاوعده  به  و خود عملیات در ذینفعان منافع کسب در سازمان تعهد

 کارکنان توسط شخصی منافع بر سازمانی منافع ترجیح

 خود  همکاران  به شغلی اطالعات و ایده خالقیت، تجربه، دانش، انتقال از کارکنان مضایقه عدم

 ( وظایف  انجام  و   مشکالت  حل  و  تشخیص  دهی،سازمان  و  ریزیبرنامه  برای)   سازمان  در  همکاری  و  تعاون   یروحیه  و   فرهنگ   وجود

 کارکنان کار انجام برای  دوستانه محیطی وجود

 ( بیرونی هایتجربه  و نیروها همکاران،) دیگران از مستمر کارکنان یادگیری

 دیدگاهشان  کردن مطرح برای کارکنان زیاد انگیزه

های مدیریت دانش زیرساخت   

  به   موقعبه  و  آسان  دسترسی  منظوربه  سازمان  اصلی  هاییتمأمور  از  پشتیبانی  برای  مناسب  و  کارآمد  اطالعاتی  هایسیستم  وجود
 کار  نتایج بازخورد  و مناسب اطالعات

 یکدیگر با سازمان اصلی هایرایانه بودن شبکه

  فناوری،   تجهیزات،  و  آالتماشین  قطعات،  خوراک،  اولیه،  مواد)  کنندگانتأمین  مورد  در  مناسب  و  کامل  نسبتاً  اطالعات  مجموعه  وجود
 سازمان  در...(  و دانش

 دانش  مبادله و  گذاریاشتراک به برای سازمان در روشن یسازوکارها  و  هاروش وجود

 دیگر هایپروژه در هاآن تجربیات از استفاده منظوربه سازمان هایپروژه  مستندسازی

 دانش  از  محافظت  و...    و  اطالعاتی  بانک  و  هاداده  هایپایگاه  ها،نوشتهدست  ها،کتابچه  در  سازمانی  فرایندهای  و  دانش  داشتن  قرار
 سازمان  کلیدی اطالعات و

 ساختار سازمانی مناسب 

  هماهنگی  و  کاریمتقس   شیوه  و  شود  یکدیگر  با  کارکنان  نزدیک  همکاری  موجب  که  یاگونهبهسازمانی مناسب )   ساختار  از  استفاده
 گردد(  یکدیگر از افراد افتادن دور و جدایی از مانع

   مؤثر  هایفعالیت انجام منظوربه سازمان درون مراتبی سلسله سطوح طراحی

 اهداف به  دستیابی تسهیل در جهت سازمان دهیسازمان شیوه و ساختار طراحی
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