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چکیده:
انتقال فناوری از مهمترین راههای کسب و توسعه فناوری برای سازمانها بهویژه در صنایع پتروشیمی است .از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر انتقال فناوری ،ویژگیهای گیرنده فناوری میباشد .این ویژگی که شامل سازوکار ،ساختارها و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درون
ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن میباشد ،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 ،میتواند چارچوبی برای درک
در صنایع پتروشیمی ایران پرداخته میشود .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها پیمایشی میباشد.
براساس ادبیات شاخصهای سرمایه ساختاری استخراج و با کمک خبرگان به جمعبندی این شاخصها پرداخته شد و پرسشنامه
طراحی گردید .جامعه آماری تحقیق افرادی متخصص بودهاند که در یک پروژه انتقال فناوری صنعت پتروشیمی مشارکت داشتهاند.
نمونهگیری نیز به روش تصادفی ساده انجامشده است .قلمرو زمانی تحقیق دادههای ناشی از تجربه حدود سی سال اخیر دستاندرکاران
انتقال فناوری در صنعت پتروشیمی میباشد که در طول یک دوره مستمر در محدوده سال  1399گردآوریشده است و قلمرو مکانی
و سازمانی این تحقیق شامل مجتمعهای تولیدی فعال صنعت پتروشیمی در سراسر ایران میباشد .ابعاد سرمایه ساختاری با استفاده از
تحلیل اکتشافی دادههای جمعآوریشده محقق گردیده است و سپس با تحلیل عامل تأییدی مورد آزمون قرارگرفتهاند .درنهایت مدل
سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی توسط یک چارچوب تحلیلی آزمون شده با درنظرگیری ویژگیهای
صنعت پتروشیمی ،شرایط کشور ایران و برطرف نمودن کاستیهای مدلهای قبلی در پنج بعد )1سرمایه نوپدیدی )2 ،سیستمها و
روشهای حمایتی )3 ،زیرساختهای مدیریت دانش )4 ،فرهنگسازمانی حمایتگر و  )5ساختار سازمانی مناسب تبیین و ارائه شد.
واژگان کلیدی :سرمایه ساختاری ،شاخصهای سرمایه ساختاری ،انتقال فناوری ،صنایع پتروشیمی ایران.
-*1دانشجو دکتری ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،ایران نویسنده مسئول مکاتباتmgholamnejad@ihu.ac.ir /.

-2دانشیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
-3استاد گروه مدیریت و صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
-4استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه

دانش و فناوری در رشد و توسعه اقتصادی نقش اساسی دارند (,.Berbegal-Mirabent et al

.)2021با توجه به نیازهای مشتری ( )2020 ,.Hafeez et alو برای داشتن سهم بازار معقول و داشتن
محصوالت جدید و پیشرفته ( )2012 ,Jabarوجود فناوری در سازمانها الزامی است .سازمانها
با تغییرات سریع فناوری مواجه هستند ( )2012 ,Jabarو به دنبال تحوالت و اختراعات جدید
میباشند ( .)2020 ,.Hafeez et alبرای کسب فناوری دو راهکار میتواند 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 مییابد ( .)2012 ,Jabarبهطورکلی شرکتها به دلیل درگیر
شدن در هزینههای زیاد و ریسک در موقعیت توسعه فناوری ،بهطور مستقل در مراکز تحقیقاتی
خود عمل نمیکنند و از طرفی توسعه فناوری زمانبر است (.)2020 ,.Hafeez et alانتقال فناوری
میتواند برخی از ریسکها را کاهش داده و سرعت دستیابی به فناوری را بهبود دهد ،اما نباید
اینچنین تصور نمود که بدون برنامهریزی و انجام کار دقیق میتوان این فرایند را بهراحتی انجام داد.
انتقال فناوری یک فرآیند ساده نیست و باید هوشمندانه انجام شود؛ در غیر این صورت دستوپا
گیر میشود و خسارات سنگینی را به دنبال خواهد داشت (.)2015 ,Farhadikhah & Husseini
انتقال موفق و اثربخش فناوری هم برای کشورهای درحالتوسعه و هم برای کشورهای کمتر
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انتقال فناوری ابزاری مهمی است که فرصت دستیابی و کسب فناوری را فراهم میکند و با استفاده
مؤثر از آن رشد و توسعه اقتصادی فراهم میگردد ( .)2016 ,Manjily & Taleghaniویژگیهای
گیرنده فناوری از عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال فناوری میباشد (.)2020 ,Lavoie & Daim
اگر کارکنان سازمان از هوش باالیی برخوردار باشند ،اما نظامها و رویههای مناسبی برای حمایت
از اعمال کارکنان وجود نداشته باشد هرگز کارکنان به باالترین پتانسیلی که توان آن را دارند نخواهند
رسید ( .)2001 ,Peppard & Rylanderاین ویژگی که شامل سازوکار ،ساختارها و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد درون ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن میباشد و کارکنان بهوسیله آن داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ
و نقش اصلی آن حمایت از کارکنان برای رسیدن به عملکرد بهینه فکری و عملکرد بهینه در
کسبوکار میباشد ،سرمایه ساختاری نام دارد .در ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ انباره ﻏﻴﺮفردی
دانش در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه دادهﻫﺎ ،اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻫـﺎ و چارتهای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و  ...اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ارزﺷﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از داراییهای ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ میبخشد ( .)Vergauwen & Van Alem 2005

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری مربوط به سازمان میباشد و ﻋﺒﺎرت ﺍﺳﺖ ﺍز "ﻫﺮ آنچه ﭘﺲ ﺍز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،در سازمان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ" (قلیجلی و همکاران .)1384 ،تاکنون تحقیقات زیادی بهمنظور
بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد (سازمانی ،کسبوکار ،مالی ،نوآوری و  )...انجامشده
است (ازجمله,.Buenechea-Elberdin et al ;2018 ,Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines :
( )2018قادرپور1388 ،؛ ترابی .)1389 ،با توجه به نتایج این تحقیقها ،اهمیت و نقش این سرمایه
در موفقیت و عملکرد غیرقابلانکار میباشد.
پتروشيمي صنعتي است كه به لحاظ تداخل محصوالتش بازندگی افراد و توازي آن با بسياري
از صنايع خرد و كالن همواره دستخوش تغييراتي است كه بر اساس نياز و بازار روز و متكي بر
فناوریهای جدید رقم ميخورد .گستره وسيع و تنوع زياد محصوالت آن از یکسو و نقش كليدي
بسياري از اين محصوالت در پيشرفت صنايع مرتبط كه خود طيف زيادي از كل صنايع را شامل
ميشود از سوي ديگر موجب شده كه عالوه بر ظهور صنعت پتروشيمي بهعنوان يك صنعت مادر
و مكمل در صنايع نفت و گاز ،وابستگي كشورها را به خود آنچنان تعميق كند كه كمتر كشوري با
آن بيگانه باشد .كشورهايي كه در كنار مالكيت منابع كافي نفت و گاز از يك صنعت پتروشيمي پويا
و توانمند برخوردار هستند ،توانایی تبديل به یکقطب اقتصادي را داشته و میتوانند بر بسياري از
روندهاي صنعتي جهان تأثیرگذار باشند .این موضوع عالوه بر ارزآوری كالن ،با تولید محصوالت
عالوه بر این ،صنعت پتروشیمی در صورت گسترش در پاییندست ،میتواند هم با افزایش اشتغال
و هم بهعنوان منبع تغذیه سایر بخشهای صنعتی نقش مهمی را ایفا کند .این صنعت یکی از
مهمترین صنایع در سطح داخلی و بینالمللی است.
اﯾﺮان ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  33ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و 157
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ قابلبرداشت ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ باهدف ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ازجمله ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮي اﻗﺘﺼﺎد از
درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ذکرشده اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي زﯾﺎدي از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ میکند و از
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره موردتوجه سیاستگذاران ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ (مرکز
پژوهشهای مجلس.)1397 ،
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با بررسی گزارشهای مرکز آماری ایران ،این صنعت یکی از صنایعی است که دارای ارزشافزوده
باال میباشد و جایگاه این صنعت در کشور در سطح جهانی قابلتوجه است (,.Valizadeh et al
 .)2018ارزش فروش کل محصوالت پتروشیمی در جهان در سال  ،)1399( 2020حدود 3،670
میلیارد دالر برآورد شده است .کشور چین بهتنهایی با  1،448میلیارد دالر ارزش فروش و سهم
 44درصدی در جایگاه اول دنیا قرارگرفته است .ایران حدود  17میلیارد دالر محصول تولید و
روانه بازارهای داخلی ،منطقهای 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
 2020حدود  860میلیون تن برآورد میشود .ایران با  30میلیون تن تولید محصوالت پایه ،پس از
کشور عربستان سعودی با ظرفیت تولید  44میلیون تن در سال ،در رتبه دوم در منطقه قرار دارد و سهم
 3.5درصدی را در دنیا به خود اختصاص داده است (شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران.)1400 ،
ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ قابلتوجه میباشد و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ بهطور
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ این ﺻﻨﻌﺖ در ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ  24درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ (مرکز پژوهشهای مجلس.)1397 ،
صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم در اقتصاد و تولید جهانی به شمار میآید(حکاک و
حسنوند )1399 ،و نقش بهسزایی در تولید ناخالص ملی دارد (حسین اسماعیلی شهمیرزادی؛
 .)1399بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به  10درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان در زنجیره
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صنعت از تولید ناخالص ملی برابر  ۵درصد میباشد(مرکز مطالعات زنجیره ارزش.)1398 ،
اقتصاد ایران با توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید ،میتواند رشد مطلوبی را تجربه
کند (نیپنا؛  .)1398در حال حاضر کشور ایران  ۱۷میلیارد دالر مواد پتروشیمی تولید میکند اما
بااینوجود بیش از  ۱۰میلیارد دالر از مواد شیمیایی خام و نهایی را نیز وارد میکند که نشانگر این
است که تقاضای داخلی برای رشد  ۶۰درصدی این صنعت وجود دارد .البته ایران در حال حاضر ۱۲
میلیارد دالر از محصوالت پتروشیمی خود را صادر میکند که اگر این بازار خارجی را حفظ نماید،
میتواند تولید خود را متکی بر تقاضای داخلی تا  ۲۷میلیارد دالر افزایش دهد بدون اینکه نگران
بازاریابی محصوالت پتروشیمی در خارج از کشور باشد (مرکز مطالعات زنجیره ارزش.)1398 ،
نیل به سند چشمانداز صنعت نفت و گاز ایران و اهداف کالن سند چشمانداز پتروشیمی در
افق  ،1404مبنی بر دستیابی جایگاه اول منطقه ازلحاظ ارزش تولید مواد و کاالهای پتروشیمی
بهمنظور ایجاد باالترین ارزشافزوده از منابع هیدورکربوری کشور و سبقت از رقبای منطقهای در
صنعت پتروشیمی و دستیابی به سهم  34درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی

در خاورمیانه و دستیابی به سهم  6/3درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت پتروشیمی در جهان
مستلزم اتخاذ راهبردها و خیط مشیهای مناسب میباشد (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 قابلیتهای 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 بینالمللی در رقابت با شرکتهای بینالمللی قدرتمند،
دستیابی به فناوریهای نوین ساخت محصوالت و ماشینآالت موردنیاز و  ...بهوضوح مشاهده
میشود (حکاک و حسنوند.)1399 ،
از ویژگیهای این صنعت نیاز به فناوری مدرن و پیشرفته برای تولید محصوالت باارزش و
کیفیت باال ،نیاز به سرمایهگذاری باال و تأثیر زیاد این صنعت بر صنایع مرتبط ،میباشد (Distanont

 .)2018 ,.et alبا توجه به نقش فناوری در پایداری صنعت پتروشیمی ( )2017 ,.Hassani et alو
هزینههای زیاد و زمانبر بودن توسعه فناوری از طریق تحقیق و توسعه ()2020 ,.Hafeez et al
انجام انتقال فناوری غیرقابلانکار میباشد.
سازمانها آگاه هستند که دانش باارزشترین و استراتژیکترین منبع آنها است .یکی از مهمترین
ساختاری "دانش در تراز سازمانی" است که درنتیجه یک فرایند فرا پردازشی یادگیری است که

نهادینه شدن نامیده میشود .این دانش اساس ًا در روالهای سازمانی ،فرایندها ،استراتژی و فرهنگ
مستقر است که وقایع و دانش را تدوین و حفظ میکند .مدیران میدانند که اگر میخواهند رقابتی
باشند ،باید منابع سازمانی دانشبنیان را سنجش و مدیریت نمایند (.)2004 ,Pablos & Ordóñez
بااینحال ،بیشتر سازمانها ،مدلهای سرمایه ساختاری مربوط به خود را ندارد.
فعاليتهایى که بيشترین تأثير را در عملکرد دارند ،از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است
(مرادی و همکاران .)1395 ،با توجه به ماهيت پوياي انتقال فناوری ،الگوهای موفقيت انتقال فناوری
در يك کشور يا بنگاه تجاري نباید به کشور يا بنگاه ديگر تعميم داده شود ()2004 ,Hemmert؛
بنابراین هر کشور ،صنعت يا سازمان بايد اقدام به شناسايي شاخصهای مناسب با ویژگیهای خود
نمایند .دراینبین مديريت و تعيين شاخصها و مؤلفههای راهبردي و مناسب سرمایه ساختاری
كه منطبق بر بهبود انتقال فناوری باشد ،نقش مهمی را در توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی
ایفا میکند و منجر به پيشرفت و هدایت صنعت پتروشيمي خواهد شد .ارائه چنين شاخصهایی
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نيازمند جمعآوري ،تحليل هدفمند و سيستماتيك اطالعات براي تشخيص و متناسبسازی
شاخصهای سرمایه ساختاری مرتبط با انتقال فناوری با درنظرگیری ویژگیهای صنعت پتروشیمی
و شرایط کشور ایران ،ميباشد .انگیزه و هدف از انجام این مطالعه شناسایی مؤلفهها و شاخصهای
تشکیلدهنده سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری است و درواقع سؤالی که با آن مواجه هستیم
این میباشد که ابعاد و شاخصهای تشکیلدهنده سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع
پتروشیمی ایران از چه مدلی تبعیت میکند؟
از چنین الگویی برای کمک به سازمانها در درک وضعیت موجود در انتقال فناوری میتوان
استفاده کرد و ازاینرو به آنها کمک میکند تا برنامههای عملیاتی را طراحی کنند که پس از اجرای
آنها ،سازمانها را به سمت بهبود قابلیتهای انتقال فناوری سوق دهد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

-1-2فناوری و انتقال فناوری

فناوری مجموعه دانش ،محصوالت ،فرآيندها ،ابزارها ،روشها ،ساختارها و سیستمهایی است
كه در تولید کاال ،ارائه خدمات ( )1985 ,Porterو ايجاد ارزشافزوده (,Stock & Tatikonda
 .)2000در يك سيستم بكار گرفته میشود.
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است .این انتقال محصوالت یا عناصر دیگری را برای طرفین درگیر تولید میکند که ممکن است
شامل صنایع ،افراد ،مؤسسات یا نهادها باشند .در این فرآیند ،مفهوم فناوری نهتنها شامل کاالهای
قابللمس مانند یک محصول یا یک سختافزار است ،بلکه داراییهای نامشهود مانند یک ایده،
دانش ،تجربه یا یک نرمافزار را نیز شامل میشود (.)2020 ,.Corsi et al
 -2-2سرمایه ساختاری و مدلهای آن
ماهيت سرمايه ساختاري ،دانشي است که درون رويههاي سازمان تعبیهشده است و محدوده آن
در داخل سازمان قرار دارد ( .)2018 ,Li & Liuمفهوم سرمایه ساختاری مربوط به ساختار سازمانی
و سیستمهایی است كه میتواند بهطور كامل از بهرهوری كاركنان پشتيباني كند يا آنها را تشويق
كند ( )2004 ,Youndt & Snellو حتی زمانی که کارکنان سازمان را ترک میکنند ،در سازمان باقی
میماند (( )2018 ,Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlinesحسینپور و همکاران.)1394 ،
این سرمایه بهعنوان زیرساختی حمایتی شامل سیستمها ،رویهها و فرایندهایی میباشد که توانایی

کارکنان را برای انجام کار افزایش میدهد .ازنظر بونتیس 1و همکاران ( )2002سرمایه ساختاری
بهعنوان انبارهای غیرفردی دانش شناخته میشود .آنها همچنین اظهار داشتند که اگر یک سازمان
دارای سیستمها و روشهای ضعیف باشد ،سرمایه فکری سازمان به حداکثر توانایی آن دست
نخواهد یافت .بونتیس ( )1998تأکید کرد که بدون سرمایه ساختاری ،سرمایه فکری فقط سرمایه
انسانی است .این سرمایه درواقع زیرساختی حمایتی برای سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی است
( .)2016 ,.Yaseen et alسازمانهایی با سرمایه ساختاری قوی ،میتوانند با سرمایهی انسانی خود
به سرمایهی ارتباطی بهتر دسترسی یابند .ترکیب مجموعه این صالحیتها ،سرمایه فکری نامیده
میشود (.)2011 ,.Herremans., et al
این سرمایه بهعنوان پشتيباني براي ايجاد منابع خاص موردتوجه قرار میگیرد و به نظر میرسد
که يک ويژگي مهم در توضيح بازده و عملکرد در فرايندها است (.)2016 ,Chen & Inklaar
سرمایه ساختاری شامل سازوکارها و ساختارهای سازمان است که از طریق ارائه یک زیرساخت
(مجموعه) به فعالیتهای توسعه دانش در یک سازمان کمک میکند (،)2017 ,.Kianto et al
بر ظرفیتهای نوآوری و ارائه ایدههای جدید ( )2000 ,Hargadon & Suttonدر سازمان تأثیر
میگذارد ،از عملکرد سرمایه انسانی ( )2018 ,.Durrah et al ;2004 ,.Youndt et alو بهرهوری
کارکنان ( )2013 ,.Mehralian et al ;1998 ,Bontisپشتیبانی میکند و اجرای عملیات سازمان را
بر اساس مطالعات انجامشده سرمایه ساختاری یک مفهوم وسیع است .این سرمایه ،اسکلت
سازمان است ( )2015 ,.Khalique et alو بهعنوان مجموعهای از ابزارها و معماری ارائهشده توسط
یک سازمان برای حفظ و انتقال دانش در طول فعالیتهای سازمان دیده میشود

(& Cabrita

 )2008 ,Bontisو بهعنوان مجموعهای از دانشها و داراییهای نامشهود مشتق شده از فرایندهای
عملی ( ،)2018 ,Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlinesذخایر غیرفردی دانش در سازمان
( ،)2018 ,Allameh ;2010 ,Maditinos et alدانش نهادینهشده و تجربههای مدون و مندرج در
کالبد سازمان ( )2017a ,Liu ;2014 ,.Chen et alتعریف میشود که متعلق به سازمان و مدیریت
آن است ()2018 ,Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines ;2011 ,.Martín-de-Castro et al
و در هنگام ترک کارکنان در سازمان باقی میماند ()2018 ,Cisneros & Hernandez-Perlines
که از طریق پایگاههای داده ( ،);2010 ,Maditinos et al ;2007 ,.Wu et alنمودار سازمانی و
راهبردها ( ،)2018 ,Allameh ;2010 ,Maditinos et alدستورالعملها (;2010 ,Maditinos et al

 ،)2018 ,Allamehفرهنگسازمانی ( ،)2018 ,.Durrah et al ;2007 ,Huang & Hsuehفرآیندهای
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ممکن میسازد (.)1997 ,Brooking
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سازمانی( ،)2017a ,Liu ;2007 ,Huang & Hsuehسیستمها (,Liu ;2007 ,Huang & Hsueh
 ،)2017aساختارهای سازمانی ( ،)2017a ,Liu ;2004 ,Youndt & Snellاختراعات

(Delgado-

 ،)2017a ,Liu ;2016 ,.Verde et alکتابهای راهنما (Subramaniam ;2004 ,Youndt & Snell
 ،)2005 ,& Youndtروالهای سازمانی ( )2011 ,Seleim & Khalilو مالکیت معنوی (& Huang

 )2007 ,Hsuehانباشته ،توزیع و استفاده میشود .ابعاد مدلهای مرتبط سرمایه ساختاری در پیوست
( )1نشان دادهشدهاند.
 -3-2شاخصهای سرمایه ساختاری

برای بررسی و شناسایی شاخصهای سرمایه ساختاری مطالعه نسبت ًا جامعی در ادبیات انجامشده
است .شاخصهای استخراجشده در پیوست ( )2قابلمشاهده میباشند.
بررسی تحقیقات ،مدلهای و شاخصهای سرمایه ساختاری نشان میدهد اگرچه مطالعات

انجامشده در این حوزه نسبت ًا قابلتوجه است؛ اما ویژگیهای مناسب مدلها 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 ارائهشده باشد و ویژگیهای این صنعت و شرایط و ویژگیهای
کشور ایران را درنظر گرفته باشد ،مشاهده نشد؛ بنابراین نیاز است در یک نگاه جامع و منسجمتری
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ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران باشد.

 -3روش پژوهش

تحقيق حاضر از منظر هدف كاربردي و ازنظر شیوه گردآوری دادهها پیمایشی میباشد .جامعه
آماری این تحقیق افراد متخصص در حوزه انتقال فناوری که حداقل در یک پروژه انتقال فناوری
در صنعت پتروشیمی مشارکت داشتهاند میباشند .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ توجه ﺑﻪ روش و ﻧﻮع تحقیق ،از
روشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ جمعآوری اﻃﻼﻋﺎت بهره برده ﺷﺪه است ﮐﻪ شامل روشهایﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي،
مصاحبه و پرسشنامه میباشد .جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که حداقل در یک مورد انتقال
فناوری در صنایع پتروشیمی مشارکت داشتهاند .با توجه به اطالعات بدست آمده از شرکت ملی
صنایع پتروشیمی ایران ،تعداد  66واحد 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 میباشند،

حدود  5نفر در هر واحد پتروشیمی برآورد شده است .بر این اساس تعداد اعضای جامعه 330
نفر برآورد شدهاند .برای محاسبه حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان ،حجم نمونه 181
محاسبهشده است .بااینحال به دلیل اطمینان از حجم نمونه کافی ،پس از دريافت پرسشنامه ،تعداد
دريافتي به  185رسید .نمونهگیری نیز به روش تصادفی ساده انجامشده است .قلمرو زمانی تحقیق
دادههای ناشی از تجربه سی سال اخیر دستاندرکاران انتقال فناوری در صنعت پتروشیمی میباشد
که در طول یک دوره مستمر در محدوده سال  1399گردآوریشده است و قلمرو سازمانی این
تحقیق شامل مجتمعهای تولیدی فعال در صنعت پتروشیمی ایران میباشد.
-3-1طراحی ابزار (پرسشنامه)
شاخصهای استخراجشده از ادبیات ،در قالب پرسشنامه تدوین و برای خبرگان ارسال گردید
و بر اساس نظر خبرگان به بررسی روایی محتوا 2و روایی ظاهری ابزار پرداخته میشود .تعداد
هفت نفر از خبرگان شناسایی و پرسشنامهای اولیه (مستخرج از ادبیات) برای آنان ارسال گردید و
از آنها درخواست گردید بر اساس طیف لیکرت سودمندی گویههای مطرحشده را اعالم نمایند.
عالوهبراین از آنها خواسته شد پیشنهادها و نظرهای خود را در خصوص گویههای مطرحشده شامل
اصالح جمالت پرسشنامه (بهمنظور سادهسازی ،واضح نمودن و مربوط کردن) ،ارائه شاخصها و
مؤثر در انتقال فناوری مهم تلقی گردد و  ...که به بهبود کیفیت مدل کمک مینماید را ذکر نمایند.
تنها  5نفر از خبرگان اعالم آمادگی برای همکاری نمودند .در طول این مرحله ارتباط فعال با
خبرگان وجود داشته و پس جمعآوری پرسشنامهها و انجام اقدامات اصالحی براساس نظر خبرگان،
مجددا ً پرسشنامههای اصالحشده برای خبرگان ارسالشده و اقدام به جمعآوری نظرات آنها گشته
و تا زمانی که میان خبرگان توافق صورت گیرد گردش اطالعات تکرار شد .پس از جمعآوری

پرسشنامهها و همچنین انجام مصاحبههای مستمر با خبرگان در خصوص شاخصهای مدل ،نهایت ًا
از میان  67شاخص استخراجشده از ادبیات 28 ،شاخص به علت همپوشانی با سایر شاخصها،
تکراری بودن و بیارتباط بودن با موضوع این تحقیق حذف گردیدند یا با سایر شاخصها ادغام
شدند .شاخصهای نهایی در جدول ( )1قابلمشاهده میباشند .برای جمعآوری دادهها از ابزار
پرسشنامه استفاده میگردد .برای نمرهگذاری پرسشنامهها از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده
خواهد شد؛ بنابراین شاخصها به گویه تبدیل شد و پرسشنامه میان اعضای نمونه توزیع و اقدام به
جمعآوری داده گردید.

ارائه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

گویههایی که به هر دلیلی ممکن است در این پرسشنامه ذکر نشده و برای سنجش سرمایه ساختاری
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جدول ( :)1شاخصهای نهایی تحقیق
کد
ST1

ST2
ST3

ST4

ST5

ST6

کد

شاخص
 .1حمایتکننده و تسهیلکننده بودن ﻓﺮﻫنﮓ (ارزشﻫا،
باورﻫا ،اﻋﺘﻘادات ،آداب و  )...و ﺟو ﻋمومی سازمان
 .2وﺟود ﻓضای اﻋﺘماد در نحوه ﻓعالیت در سازمان
 .3تعهد سازمان در کسب مناﻓع ذینفعان در ﻋملیات خود
و به وﻋدهﻫا و ﻋمل به تواﻓﻘات خود
 .4تﺮﺟیح مناﻓع سازمانی بﺮ مناﻓع شخصی توسط کارکنان
 .5ﻋدم مضایﻘه کارکنان از انﺘﻘال دانش ،تجﺮبه ،خﻼقیت،
ایده و اﻃﻼﻋات شغلی به ﻫمﮑاران خود
 .6وﺟود ﻓﺮﻫنﮓ و روحیهی تعاون و ﻫمﮑاری در سازمان

ST17

ST18
ST19

ST20

ST21

ST22

(بﺮای بﺮنامهریزی و سازماندﻫی ،تشخیص و حل
ST7
ST8

ST9

ST10

ST11

مشﮑﻼت و انجام وظایف)
 .7وﺟود محیطی دوسﺘانه بﺮای انجام کار کارکنان
 .8یادگیﺮی مسﺘمﺮ کارکنان از دیگﺮان (ﻫمﮑاران ،نیﺮوﻫا و
تجﺮبهﻫای بیﺮونی)
 .9انگیزه زیاد کارکنان بﺮای مطﺮح کﺮدن دیدگاﻫشان
 .10حاکم بودن روحیه بﺮابﺮ دانسﺘن ﻫمﮑاران باﻫم میان
کارکنان
 .11وﺟود سیسﺘمﻫای اﻃﻼﻋاتی کارآمد و مناسب بﺮای

ST12
ST13
ST14

 .12شبﮑه بودن رایانهﻫای اصلی سازمان با یﮑدیگﺮ
 .13وﺟود پایگاه داده مناسبی از مشﺘﺮیان سازمان
 .14وﺟود مجموﻋه اﻃﻼﻋات نسبﺘاً کامل و مناسب در

ST23
ST24

ST25

ST26

ST27

ST28
ST29
ST30

ST15
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ST16
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ST33

 .16مسﺘندسازی پﺮوژهﻫای سازمان به منظور اسﺘفاده از
تجﺮبیات آنﻫا در پﺮوژهﻫای دیگﺮ
 .33وﺟود روشﻫا و ﻓﺮایندﻫای کاری بﺮای حمایت از نوآوری

ST34
ST35

نوآوری
 .35اسﺘفاده از ساخﺘار سازمانی که موﺟبات ﻫمﮑاری نزدیﮏ
کارکنان با یﮑدیگﺮ را ﻓﺮاﻫم نماید و شیوه تﻘسیمکار و ﻫماﻫنگی

ST36

ﺟدید و ارائه ساالنه تعداد قابلتوﺟهی از محصوالت ﺟدید و نوآورانه
 .20وﺟود اسﺘﺮاتژیﻫا و رویهﻫای روشن بﺮای مدیﺮیت حﻘوق مالﮑیت ﻓﮑﺮی و
سیسﺘمﻫای مناسب بﺮای حفظ امنیت مالﮑیت ﻓﮑﺮی در سازمان
 .21ایجاد بخش مهمی از دانش مورداسﺘفاده در سازمان ،توسط خود سازمان
 .22کسب بسیاری از مهارتﻫا و تواناییﻫای مهم توسط کارکنان و وﺟود توانایی

 .23وﺟود ﺟنبهﻫای خﻼقانه و نوآورانه در بسیاری از ﻋملیاتﻫای ﺟدید سازمان
 .24توصیف شدن سازمان بهﻋنوان یﮏ سازمان یادگیﺮنده
 .25ﻓﺮاﻫم بودن زیﺮساخت (دانش ،ﻓناوری ،آخﺮین تﮑنیﮏﻫا و ،)...سیاستگذاری،
تعداد مناسب پﺮوژه و بودﺟه مناسب بﺮای تحﻘیق و توسعه
 .26وﺟود ﺟﺮیان ﻓعال روزآمد کﺮدن دانش و مهارت کارکنان تخصصی بﺮای
نگهداری زیﺮساختﻫای ﻓناورانه در سازمان
 .27ﻃﺮاحی بﺮنامهﻫای آموزشی مناسب بﺮای بهروز کﺮدن و توسعهی دانش و

 .28ﺟامع بودن بﺮنامه اسﺘخدامی و اسﺘخدام بهﺘﺮین اﻓﺮاد در دسﺘﺮس
 .29وﺟود بﺮنامه تﺮبیﺘی ﺟانشین پﺮوری بﺮای ﺟایگزینی اﻓﺮاد
 .30تعﺮیف نمودن بﺮنامهﻫای حمایﺘی ،تشویﻘی ،پاداش ،اﻓزایش حﻘوق و ارتﻘای
حﻘوق مالﮑیت ﻓﮑﺮی ،اشﺘﺮاکگذاری دانش ،خﻼقیت ،رﻫبﺮی ،داشﺘن روحیه

ST31

ST32

انﺘﻘادپذیﺮی و تحمل نظﺮات و )...
 .31اسﺘفاده از ابزار و امﮑانات مﺘعدد بﺮای حمایت از ﻫمﮑاری ﻓعال بین کارکنان،
تسهیل ارتباﻃات و تبادل اﻃﻼﻋات میان آنان و تشویق کار گﺮوﻫی در سازمان
 .32بﺮخوردار بودن سازمان از سیسﺘمﻫای سنجش ﻋملﮑﺮد مناسب

ST37

و رویهﻫا و سیسﺘمﻫای کاری حامی و پشﺘیبان خﻼقیت و
 .34به حداقل رساندن قوانین ،مﻘﺮرات و کاغذبازیﻫای اداری

 .19وﺟود سازوکارﻫایی در سازمان بﺮای حمایت از راهاندازی (ﻋﺮضه) محصوالت

کارکنان (در بﺮابﺮ تﻼش ،ارائه ایده ،تﺮغیب به حداکثﺮ رساندن درآمد حاصل از

مورد تأمینکنندگان (مواد اولیه ،خوراک ،قطعات،

به اشﺘﺮاکگذاری و مبادله دانش

 .18وﺟود توانایی باال بﺮای ﺟسﺘجوی اﻃﻼﻋات و دانش بیﺮونی در سازمان

مهارتﻫای کارکنان توسط سازمان

ماشینآالت و تجهیزات ،ﻓناوری ،دانش و  )...در سازمان
 .15وﺟود روشﻫا و سازوکارﻫای روشن در سازمان بﺮای

دادهﻫا و بانﮏ اﻃﻼﻋاتی و  ...و محاﻓظت از دانش و اﻃﻼﻋات کلیدی سازمان

اسﺘفاده از دانش (دانش ﻓنی) تازه بهدستآمده آنان

پشﺘیبانی از مأموریتﻫای اصلی سازمان بهمنظور دسﺘﺮسی
آسان و بهموقع به اﻃﻼﻋات مناسب و بازخورد نﺘایﺞ کار

شاخص
 .17قﺮار داشﺘن دانش و ﻓﺮایندﻫای سازمانی در کﺘابچهﻫا ،دستنوشﺘهﻫا ،پایگاهﻫای

 .37ﻃﺮاحی سطوح سلسله مﺮاتبی درون سازمان بهمنظور انجام ﻓعالیتﻫای مؤثﺮ
ST38
ST39

 .38اسﺘفاده از ساخﺘار سازمانی بهمنظور اﻓزایش کارآمدی
 .39ﻃﺮاحی ساخﺘار و شیوه سازماندﻫی سازمان ﺟهت تسهیل دسﺘیابی به اﻫداف

مانع از ﺟدایی و دور اﻓﺘادن اﻓﺮاد از یﮑدیگﺮ میشود.
 .36اسﺘفاده از ساخﺘار سازمانی مناسب ﺟهت سﺮیع به تغییﺮات

برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی (بوسیله نرمافزار
اسپیاساس 3نسخه  )23و تکنیک معادالت ساختاری (بوسیله نرمافزار اسمارت پیاالس 4نسخه )2
استفاده خواهد شد.
 -3-2تحلیل عاملی اکتشافی

5

در این تحقیق برای بررسی و شناسایی ابعاد تشکیلدهنده سرمایه ساختاری از تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده میگردد.

 -3-3تحلیل عاملی تأییدی( 6آزمون مدل)

برای آزمون مدل استخراجشده توسط تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده
میشود .این بخش با استفاده از نرمافزار اسمارت پیاالس انجام میگیرد.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

 -4-1بررسی تحلیل عاملی اکتشافی

برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از چرخش واریماکس استفاده شد .مقدار بدست آمده برای

شاخص کفایت نمونهگیری برابر با  0.925میباشد که نشان میدهد دادههای تحقیق بهخوبی قابلتفکیک
به عوامل زیر بنایی میباشند .همچنین نتایج آزمون بارتلت نیز نشان میدهد که در سطح معناداری
 99درصد میان شاخصهای هر یک از عوامل با یکدیگر همبستگی باالیی وجود دارد و با عاملهای
دیگر همبستگی وجود ندارد .بر اساس نتایج بدست آمده ،پنج عامل ارزش ویژه باالتر از یک دارند.
پنج عامل اکتشافی توانستهاند درمجموع  54.375درصد از واریانس  39شاخص سرمایه ساختاری را
تبیین نمایند .بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی مطابق پیوست ( ،)3گویههایی که
میزان بار عاملی آنها بر عامل مربوطه بیش از  0.5بودهاند به آن عامل تخصیص داده میشوند؛ بنابراین
گویههای  36 ،34 ،23 ،21 ،13 ،10و  38به علت اینکه بار عاملی کمتر از  0.5دارند حذف میگردند.
توجوی اطالعات و دانش بیرونی در سازمان،
عامل اول :شاخصهایی شامل توانایی برای جس 
مناسب برای مدیریت و حفظ امنیت مالکیت فکری ،کسب مهارتها و تواناییهای 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
زیرساختهای فناورانه بیشترین بارعاملی را بر روی عامل اول دارند .با توجه به مفاهیم شاخصهایی
که بر روی این عامل قرار دارند نام این عامل «سرمایه نوپدیدی» در نظر گرفته میشود.
عامل دوم :شاخصهایی شامل برنامههای آموزشی برای توسعه دانش و مهارت کارکنان ،برنامه
استخدامی جامع و استخدام بهترین افراد ،برنامههای 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 ،رویهها و سیستمهای کاری از خالقیت و
نوآوری بیشترین بارعاملی را بر روی عامل دوم دارند .با توجه به مفاهیم شاخصهایی که بر روی
این عامل قرار دارند نام این عامل «سیستمها و روشهای حمایتی» در نظر گرفته میشود.
عامل سوم :شاخصهایی شامل حمایتکننده و تسهیلکننده بودن فرهنگ و جو سازمان ،وجود

ارائه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

وجود سازوکارهایی در سازمان برای حمایت از عرضه محصوالت جدید و نوآورانه ،استراتژیهای
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فضای اعتماد در سازمان ،تعهد سازمان به وعدهها ،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 شاخصهایی که بر روی این عامل قرار دارند نام این عامل «فرهنگسازمانی
حمایتگر» در نظر گرفته میشود.
عامل چهارم :شاخصهایی شامل سیستمهای اطالعاتی کارآمد در سازمان ،شبکه بودن رایانههای

اصلی ،جمعآوری اطالعات نسبت ًا کامل در مورد تأمینکنندگان سازمان ،استفاده از روشهای روشن
برای به اشتراکگذاری و مبادله دانش ،مستندسازی پروژههای سازمان بهمنظور استفاده از تجربیات آنها
و حفظ و نگهداری از دانش و اطالعات کلیدی و فرایندهای سازمانی در کتابچهها ،پایگاههای داده و
بانکهای اطالعاتی بیشترین بارعاملی را بر روی عامل چهارم دارند .با توجه به مفاهیم شاخصهایی
که بر روی این عامل قرار دارند نام این عامل «زیرساختهای مدیریت دانش» در نظر گرفته میشود.
عامل پنجم :شاخصهایی شامل استفاده از ساختار سازمانی که مانع از جدایی کارکنان از همدیگر
شود ،طراحی سطوح سلسله مراتبی مناسبی که مانع فعالیتهای مناسب کارکنان نگردد و چیدمان ساختار
بر اساس دستیابی به اهداف سازمان بیشترین بارعاملی را بر روی عامل پنجم دارند .با توجه به مفاهیم
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شاخصهایی که بر روی این عامل قرار دارند نام این عامل «ساختار سازمانی مناسب» در نظر گرفته میشود.
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 -4-2آزمون مدل

پس از اجرای مدل در نرمافزار پیاالس ،مدل اندازهگیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد در

شکل ( )1ارائهشده است.

شکل ( -)1مدل اندازهگیری در حالت تخمین ضرایب مسیر

پایایی مدل :برای بررسی پایایی 7میبایست ،پایایی درونی 8و شاخص پایایی 9مورد ارزیابی قرار
گیرند .برای بررسی پایایی درونی ،پایایی ترکیبی 10و آلفای کرونباخ 11و برای بررسی شاخص پایایی
بارهای بیرونی 12و شاخص اشتراکی 13مورد ارزیابی قرار میگیرند.
بر اساس نتایج بدست آمده در پیوست ( )4شاخصی که بار عاملی آن کمتر از  0.4باشد ،وجود
ندارد .شاخصهای پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی پایایی مقادیر مناسبی را کسب نمودهاند؛ بنابراین
نیازی نیست شاخصهایی که بار عاملی آنها در فاصله  0.4و  0.7میباشند ،حذف شوند .عالوه
بر این مقادیر بدست آمده برای بارهای عاملی باید ازنظر آماری معنادار باشند .نتایج مطابق پیوست
( )4تمامی بارهای عاملی معنادار میباشند.
نتایج بهدستآمده مطابق پیوست ( )5برای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی نشان
میدهند تمام شاخصهای بدست آمده در محدوده مناسب میباشند.
روایی همگرا14؛ بر اساس نتایج ارائهشده در پیوست ( )6روایی همگرا مورد تائید میباشد.
روایی واگرا :15برای این منظور معیار فورنل  -الرکر ،16بارهای عرضی 17و شاخص اچ -تی-
ام -تی 18مورد ارزیابی قرار گیرد .با توجه به پیوست ( )4بیشترین میزان ارتباط هر شاخص با متغیر
مربوط به خود میباشد.
بر اساس نتایج پیوست ( )7بهمنظور بررسی معیار فرنل و الرکر ،جذرمیانگین واریانس استخراجي
مطابق پیوست ( )8بهمنظور بررسی شاخص اچ -تی -ام -تی برای تمامی زوج متغیرها میزان
این شاخص کمتر از  0.9میباشد.
با توجه به نتایج آزمونهای بارهای عرضی ،فورنل -الرکر و اچ -تی -ام -تی روایی واگرا تائید میگردد.
با توجه پیوست ( )9روابط میان ابعاد و متغیرهای اصلی در سطح معناداری  0.99تائید شده است
و مقادیر بدست آمده برای ضریب تعیین مطلوب میباشند.
آزمون کیفیت مدل اندازهگیری :مطابق پیوست ( )9کیفیت مدل اندازهگیری برای تمامی متغیرها
زیاد ارزیابی میگردد.
-۴-۳یافتهها
هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی
ایران است .با توجه به هدف تحقیق بهمنظور شناسایی ابعاد و شاخصهای سرمایه ساختاری مؤثر
در انتقال فناوری ،به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته شد و  67شاخص شناسایی گردید .سپس از
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براي هرمتغیر پنهان ،بیشتر از همبستگي با سایر متغیرهاي پنهان دیگر میباشد.
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دیدگاههای خبرگان خاصی که در این زمینه تخصص کافی داشتهاند ،بهوسیله انجام مصاحبههای
غیر ساختاریافته و مستمر و جمعآوری نظرات (از طریق پرسشنامه) بهره برده شد و یکپارچهسازی
شاخصهای استخراجشده در سطح داده صورت گرفت .بر این اساس 28 ،شاخص به علت
همپوشانی با سایر شاخصها ،تکراری بودن و بیارتباط بودن با موضوع این تحقیق حذف گردیدند
یا با سایر شاخصها ادغام شدند .همچنین در خصوص ساختار و جملهبندی خبرگان پیشنهاداتی
ارائه نمودند که لحاظ شد و پرسشنامه تحقیق طراحی و میان اعضای نمونه توزیع گردید .پس از
جمعآوری پرسشنامهها ،تحلیل عاملی اکتشافی انجام پذیرفت .از میان  39گویه سرمایه ساختاری
 5گویه به علت پایین بودن بار عاملی حذف گردیدند و سایر گویهها در  5عامل دستهبندی شدند
که درمجموع  54.375درصد از واریانس را تبیین نمودند .شاخص کفایت نمونهگیری برابر با
 0.925میباشد که نشان میدهد دادههای تحقیق بهخوبی قابلتفکیک به عوامل زیر بنایی میباشند.
همچنین نتایج آزمون بارتلت در سطح معناداری  99درصد معنادار میباشد که نشان میدهد میان
شاخصهای هر یک از متغیرها با همدیگر همبستگی باالیی وجود دارد و با متغیرهای دیگر
همبستگی وجود ندارد .نامگذاری متغیرها نیز با توجه به شاخصهایی صورت گرفت که بر اساس
نتایج تحلیل عاملی بیشترین تأثیرات (بار عاملی) را بر روی آن عامل داشتهاند .سپس نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی ،بهوسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت.
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همگرا و روایی واگرا نتایج در وضعیت مطلوب قرار دارند و همچنین میزان کیفیت مدل اندازهگیری
در سطح زیاد ارزیابی میشود .ضرایب مسیر ابعاد سرمایه ساختاری نسبت به متغیر سرمایه
ساختاری معنادار شدهاند و مقادیر ضرایب تعیین در سطح مطلوب میباشند ،بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که ابعاد سرمایه ساختاری شامل پنج بعد سرمایه نوپدیدی ،سیستمها و روشهای حمایتی،
فرهنگسازمانی حمایتگر ،زیرساختهای مدیریت دانش و ساختار سازمانی مناسب میباشند.
مدل نهایی تحقیق مطابق پیوست ( )10ارائه میگردد.

 -5جمعبندی

در تحقیقات پیشین ،تالشهای بسیاری توسط محققین برای مدلسازی سرمایه ساختاری
انجامشده است .هر یک از این تحقیقها بهنوبه خود ،موجب توسعه کمی و کیفی مدلهای سرمایه
ساختاری شدهاند؛ اما جامعیت کافی ندارند و به برخی مؤلفههای مهم توجه چندانی نشده است .در
تحقیقی که توسط قادرپور ( )1388انجامشده است ،برای سرمایه ساختاری مؤلفههای فرایندهای

سازمانی ،فرهنگسازمانی و مدیریت دانش درنظر گرفتهشده است و توجه به متغیرهای سرمایه
نوپدیدی و ساختار سازمانی مغفول مانده است .ترابی ( )1389در تحقیق خود مؤلفههای تحقیق
و توسعه ،سیستمها و برنامهها و حقوق مالکیت فکری (معنوی) را برای سرمایه ساختاری در نظر
گرفته است .در این تحقیق به متغیرهای فرهنگسازمانی ،مدیریت دانش و ساختار سازمانی پرداخته
نشده است و همچنین متغیرهای تحقیق و توسعه و حقوق مالکیت فکری بخشی از متغیر سرمایه
نوپدیدی میباشد که در این تحقیق متغیر نوپدیدی نیز بهطور جامع بررسی نگردیده است .اولیاء و
همکاران ( )1398مؤلفههای فرایندهای سازمانی ،سرمایه نوآوری ،ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی

و مدیریت دانش را برای سرمایه ساختاری در نظر گرفتهاند .این تحقیق مؤلفههای نسبت ًا 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 سیستمها و روشهای حمایتی نیز موردبررسی
قرار نگرفتهاند .هسو 19و فنگ )2009( 20در تحقیق خود مؤلفههای فرایندهای سازمانی و سرمایه
نوآوری را در نظر گرفتهاند و بسیاری مؤلفههای مهم مانند فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی و
مدیریت دانش موردبررسی قرار نگرفتهاند .شرابتی و همکاران ( )2010در تحقیق خود مؤلفههای
تحقیق و توسعه ،سیستمها و برنامهها و حقوق مالکیت فکری (معنوی) را درنظر گرفتهاند .در این
تحقیق به متغیرهای فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی و مدیریت دانش توجهی نشده است .چاهال
و فناوری اطالعات را موردبررسی قرار دادهاند .در این تحقیق متغیرهای مدیریت دانش و ساختار
سازمانی موردبررسی قرار نگرفته است .یاسین و همکاران ( )2016در تحقیق خود مؤلفههای
ساختار سازمانی ،سیستمهای اطالعاتی ،تحقیق و توسعه و سبک مدیریت را در نظر گرفتهاند و به
متغیرهایی مانند سیستمها و روشها ،فرهنگسازمانی و مدیریت دانش توجهی نکردهاند .آگوستینی
و نوسال ( )2017در تحقیق خود مؤلفههای سرمایه نوآوری ،سرمایه اجتماعی داخلی و ظرفیت
جذب را در نظر گرفتهاند .در این تحقیق مؤلفههایی شامل سیستمها و روشها ،فرهنگسازمانی،
مدیریت دانش و ساختار سازمانی موردبررسی قرار نگرفته و از طرفی در اکثر مطالعات سرمایه
اجتماعی جزئی از سرمایه ارتباطی درنظر گرفتهشده است نه از زیرمجموعههای سرمایه ساختاری.
مهرعلیان و همکاران ( )2018در تحقیق خود مؤلفههای تحقیق و توسعه ،سیستمها و برنامهها و
حقوق مالکیت فکری (معنوی) را درنظر گرفتهاند .در این تحقیق به متغیرهای فرهنگسازمانی،
مدیریت دانش و ساختار سازمانی توجهی نشده است.
با بررسیهای صورتگرفته در ادبیات تحقیقات گذشته ،ساختاری جامع و منسجم در رابطه با
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سازههای سرمایه ساختاری ارائه ننمودهاند .همچنین بهکارگیری این سازهها در صنعت پتروشیمی
در حوزه انتقال فناوری نیز تاکنون صورت نپذیرفته است؛ بنابراین این تحقیق دارای دانشافزایی
در این حوزه است .تحقیق حاضر باهدف برطرف نمودن شکاف دانش در این حوزه انجام گردید.
سازههای تحقیق متمایز از تحقیقات پیشین ارائه گردید که ازاینجهت نیز ،دارای نوآوری میباشد؛
بنابراین مدل این تحقیق ،با درنظرگیری ویژگیهای صنعت پتروشیمی ،شرایط کشور ایران و
برطرف نمودن کاستیهای مدلهای قبلی ارائه شد و بهطور خاص با سایر مدلهاي موجود در
ادبیات تفاوتهایی دارد که در موارد ذیل میتوان خالصه نمود.
• کوشش در ارائه رویکرد و مدل جامع و نظاممند برای ارزیابی و تحلیل سرمایه ساختاری
بهویژه در صنعت پتروشیمی؛
• ارائه متغیرهای تحلیل صنعت پتروشیمی در حوزه سرمایه ساختاری مؤثر بر انتقال فناوری؛
• مدل و ابزار اندازهگيري متغيرهاي اين تحقيق ،همراه با نوآوري بوده است .در این تحقیق
به شناسایی شاخصها و مؤلفههای تشکیلدهنده سرمایه ساختاری پرداختهشده و یک چارچوب
تحلیلی آزمون شده ارائه گردیده است .اين تحقيق متغيرهایی را موردتوجه قرار داده است که در
سایر تحقیقها توجه چندانی به آن نشده است .همانطور که در بخشهای قبل توضیح داده شد
مدلهای موجود دارای کاستیهایی بودند که پس از بررسی ادبیات و نظرات خبرگان با توجه به
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اشاره میگردد.
 موضوعاتی مانند سرمایه نوآوری و تحقیق و توسعه بهطور پراکنده و محدود در تحقیقاتپیشین اشارهشده است ،در این تحقیق با نگاه سیستمیتری تمام قابلیتها و سرمایهگذاریهای
سازمان بهمنظور رشد و توسعه آینده تلفیقشده و سرمایه نوپدیدی موردتوجه قرارگرفته است.
این سرمایه مواردی مانند تحقیق و توسعه ،حقوق مالکیت معنوی ،نوآوری و  ...را بهمنظور بهبود
قابلیتهای سازمان برای توسعه را در نظر میگیرد؛
 صنعت پتروشیمی یک صنعت مهندسی محور است و بخش عمده دانشی که در این صنعتمورداستفاده قرار میگیرد ،دانش مهندسی است .این دانش باید مدیریت و حفظ گردد .متغیر
دیگری که در این تحقیق بر آن تأکید شده است زیرساختهای مدیریت دانش میباشد که همه
اجزا و مؤلفههای مدیریت دانش را که شامل تصرف دانش ،خرد و تجربیات با ارزش کارکنان و
نیز پیادهسازی ،بازیابی و نگهداری دانش بهعنوان داراییهای سازمان میباشد را موردتوجه قرار
داده است که در تحقیقات قبلی فقط به موارد خاص و محدودی از این نظام بهطور موردی توجه

شده است؛ اما در این تحقیق با بررسی عمیقی که بر روی این متغیر انجام گرفت ،اقدام به شناسایی
شاخصهای جامع این متغیر که اجزا و مؤلفههای اصلی مدیریت دانش متناسب با شرایط صنایع
پتروشیمی را شامل شود ،گردید؛
 ساختار سازمانی از مؤلفههای مهم و ضروری سرمایه ساختاری است که برای جامعیت مدلتوجه به آن مهم میباشد؛ بنابراین در این تحقیق به بررسی این متغیر و شناسایی شاخصهای
متناسب آن پرداخته شد؛
 همچنین در خصوص شاخصهای مدل نیز نوآوری وجود دارد .چراکه در این تحقیق پساز مطالعه منسجم شاخصها در ادبیات ،به کمک خبرگان اقدام به جمعبندی این شاخصها شد و
سعی گردید شاخصهایی جامع و مناسب برای متغیرها در مدل در نظر گرفته شود.
• نوآوري ديگر اين تحقيق در نظرگرفتن شرایط و فضاي ايران و صنعت پتروشیمی در مدلسازي
است؛ زیرا در اين تحقيق صنعتی درنظر گرفتهشده است كه داراي خصوصیات منحصربهفردي
میباشد و اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی آینده کشور دارد.
صنعت پتروشيمي صنعتي پويا است که سهم بااليي از تجارت جهاني را به خود اختصاص
داده است .گسترش زياد اين صنعت و افزايش تعداد بازيگران آن ،رقابت سختي بين توليدکنندگان
بهوجود آورده است .از دیگر ویژگیهای این صنعت کاهش دوره عمر فناوریها و پر ریسک بودن
بماند ،این است که این صنعت بتواند به یک صنعت "دانشمحور" تبدیل شود .سرمایه ساختاری
دارایی دانشمحوری است که به سازمان اختصاص دارد و جزء ويژگيهاي آن سازمان محسوب
ميشود و به بهبود وضعيت رقابتي سازمان کمک مینماید .با توجه به اینکه سرمایه ساختاری
دارایی دانشمحوری است که به سازمان تعلق دارد ،در صورت شناسایی شاخصهای متناسب با
این صنعت و بهکارگیری آنها ،بهبود انتقال فناوری فراهم میگردد؛ بنابراین بهبود انتقال فناوری در
صنایع پتروشیمی از طریق سرمایه ساختاری ،نیاز به مدل بومی و جامع دارد .مؤلفههایی که در مدل

اولیه درنظر گرفته شد ،برگرفته از ادبیات کام ً
ال مرتبط موضوع میباشد 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 مؤلفههای سرمایه نوپدیدی ،سیستمها
و روشهای حمایتی ،ساختار سازمانی مناسب ،فرهنگسازمانی حمایتگر و زیرساختهای
مدیریت دانش ارائه گردید.
سرمایه نوپدیدی با تمرکز بر سیستم نوآوری ،تحقیق و توسعه ،حفظ حقوق مالکیت معنوی
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سرمایهگذاری در آن است .پایدارترین راه برای اینکه این صنعت بتواند در عرصه رقابت باقی
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و  ...هستههای پیشرفت و توسعه فناوری در سازمان را شکل میدهد .این تحقیق نشان میدهد
که مهمترین بعد سرمایه ساختاری که در انتقال فناوری مؤثر است" ،سرمایه نوپدیدی" میباشد.
براساس نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی تأییدی ،در سطح اطمینان  99درصد مشخص گردید
که این مؤلفه میتواند سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری را ارزیابی نماید .ضریب تعیین
بهدستآمده برای این مؤلفه  0.712میباشد که نشاندهنده سهم باالی آن در ارزیابی سرمایه
ساختاری مؤثر در انتقال فناوری میباشد .نکته دیگری که اهمیت نتایج این تحقیق را نشان میدهد،
مطلوبیت کیفیت مدل اندازهگیری است که بر اساس شاخص روایی متقاطع اشتراکی که برای این
مؤلفه  0.52میباشد ،در سطح بسیار باال ارزیابی میگردد .تحقیقات مختلف از جمله آگوستینی و
نوسال ( ،)2017ایبارا سینسروس و هرناندس پرلینس ( ،)2018بوانچی البردین و همکاران ()2018
دابیک و همکاران ( )2019و  ...اهمیت شاخصهای بهدستآمده در این تحقیق در خصوص این
مؤلفه را تائید مینمایند؛ بنابراین جهت دستیابی به موفقیت در انتقال فناوری سازمانهای فعال در
صنعت پتروشیمی میبایست توانایی خود را برای جستجوی اطالعات و دانش بیرونی افزایش
دهند ،برای راهاندازی (عرضه) محصوالت جدید و ارائه ساالنه تعداد قابلتوجهی از محصوالت
جدید و نوآورانه پیشگام باشند ،استراتژیها و رویههای روشن برای مدیریت ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ فکری
و سیستمهای مناسب برای حفظ امنیت مالکیت فکری در سازمان را تعریف نمایند ،بسیاری از
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بهدستآمده در کارکنان وجود داشته باشد ،سازمان باید تالش خود را بهکار گیرد تا بهعنوان یک
سازمان یادگیرنده توصیف شود ،زیرساخت (دانش ،فناوری ،آخرین تکنیکها و ،)...سیاستگذاری،
تعداد مناسب پروژه و بودجه مناسب برای تحقیق و توسعه فراهم شود و جریان فعال روزآمد کردن
دانش و مهارت کارکنان تخصصی برای نگهداری زیرساختهای فناورانه در سازمان را فراهم نمایند.
تدوین دستورالعملها ،روشهای اجرایی ،آییننامهها و بخشنامههای صحیح و مناسب برای
مدیریت سازمانها بسیار ضروری است .این تحقیق نشان میدهد "سیستمها و روشهای حمایتی"

عامل بسیار مهمی برای کسب موفقیت در انتقال فناوری میباشد .براساس نتایج بهدستآمده از
تحلیل عاملی تأییدی ،در سطح اطمینان  99درصد مشخص گردید که این مؤلفه میتواند سرمایه
ساختاری مؤثر در انتقال فناوری را ارزیابی نماید .ضریب تعیین بهدستآمده برای این مؤلفه 0.691
میباشد که نشاندهنده سهم باالی آن در ارزیابی سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در این
صنعت میباشد .نکته دیگری که اهمیت نتایج این تحقیق را نشان میدهد مطلوبیت کیفیت مدل
اندازهگیری میباشد که بر اساس شاخص روایی متقاطع اشتراکی که برای این مؤلفه  0.55است،

در سطح بسیار باال ارزیابی میگردد .تحقیقات مختلف ازجمله خلیق و همکاران ( ،)2015عالمه
( ،)2018مهرعلیان و همکاران ( )2018و  ...اهمیت شاخصهای بهدستآمده در این تحقیق در
خصوص این مؤلفه را تائید مینمایند؛ بنابراین بهمنظور بهبود انتقال فناوری سازمانهای فعال
در صنعت پتروشیمی باید برنامههای آموزشی مناسب برای ﺑﻪروز ﮐﺮدن و توسعهی داﻧﺶ و
مهارتهای ﮐﺎرﮐﻨﺎن را طراحی نماید ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺟﺎﻣعی را تدوین نماید و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در
ی افراد طراحی نمایند،
دﺳﺘﺮس را اﺳﺘﺨﺪام نماید ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﭘﺮوري ﺑﺮاي جایگزین 
برنامههای حمایتی ،تشویقی ،پاداش ،افزایش حقوق و ارتقای کارکنان (به علت تالش ،ارائه ایده،
ترغیب به حداکثر رساندن درآمد حاصل از حقوق مالکیت فکری ،اشتراکگذاری دانش ،خالقیت،
رهبری ،داشتن روحيه انتقادپذيري و تحمل نظرات و  )...را تعریف نمایند ،ابزار و امکانات متعدد
برای حمایت از همکاری فعال بین کارکنان طراحی و بهکارگیرند و ارتباطات و تبادل اطالعات
میان کارکنان تسهیل و کار گروهی در سازمان را تشویق کنند ،از روشها و فرایندهای کاری که
ی حمایت و از رویهها و سیستمهای کاری که حامی و پشتیبان خالقیت و نوآوری باشد،
از نوآور 
استفاده نمایند و از سیستمهای ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎسب بهره گیرند.
ساختار سازمانی تعیینکننده روابط رسمی گزارشگري در سازمان است و نشاندهنده سطوحی
است که در سلسلهمراتب اداري جود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص میکند درنتیجه سیستم
ارتباط مؤثر ،شکل خواهد گرفت .این تحقیق نشان میدهد «ساختار سازمانی مناسب» عامل مهمی
سطح اطمینان  99درصد مشخص گردید که این مؤلفه میتواند سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال
فناوری را ارزیابی نماید .ضریب تعیین بهدستآمده برای این مؤلفه  0.632میباشد که نشاندهنده
سهم باالی آن در ارزیابی سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در این صنعت میباشد .نکته
دیگری که اهمیت نتایج این تحقیق را نشان میدهد مطلوبیت کیفیت مدل اندازهگیری میباشد
که بر اساس شاخص روایی متقاطع اشتراکی که برای این مؤلفه  0.74است ،در سطح بسیار باال
ارزیابی میگردد .تحقیقات مختلف ازجمله حجتیان ( ،)1395خلیق و همکاران ( )2015و  ...اهمیت
شاخصهای بهدستآمده در این تحقیق در خصوص این مؤلفه را تائید مینمایند؛ بنابراین برای
بهبود انتقال فناوری در سازمانهای فعال در صنعت پتروشیمی باید از ساختار سازمانی استفاده
نمایند که موجب همکاری نزدیک کارکنان با یکدیگر شود و شیوه تقسیمکار و هماهنگی ﻣﺎﻧﻊ از
ﺟﺪاﻳﻲ و دور اﻓﺘﺎدن اﻓﺮاد از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ نگردد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﯿﻮه سازماندهی سازمان را در جهت تسهیل
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اهداف طراحی نمایند و سطوح سلسله مراتبی درون سازمان بهگونهای طراحی گردد که
فعالیتهای کارکنان بهطور مؤثر انجام گیرد.

ارائه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

برای موفقیت در انتقال فناوری میباشد .براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی ،در
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فرهنگسازمانی بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشه اعضای
سازمان اثر میگذارد و میتواند نقطه شروعی برای حركت و پویایی و مانعی در راه پیشرفت به
شمار آید .این تحقیق نشان میدهد «فرهنگسازمانی حمایتگر» عامل نسبت ًا مهمی برای موفقیت
در انتقال فناوری میباشد .براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی ،در سطح اطمینان
 99درصد مشخص گردید که این مؤلفه میتواند سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری را
ارزیابی نماید .ضریب تعیین بدست آمده برای این مؤلفه  0.630میباشد که نشاندهنده سهم باالی
آن در ارزیابی سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در این صنعت میباشد .نکته دیگری که
اهمیت نتایج این تحقیق را نشان میدهد مطلوبیت کیفیت مدل اندازهگیری میباشد که بر اساس
شاخص روایی متقاطع اشتراکی که برای این مؤلفه  0.49است ،در سطح بسیار باال ارزیابی میگردد.
تحقیقات مختلف ازجمله هوسینکی و همکاران ( ،)2018لی و لیو ( ،)2018نیوین ( )2018و ...
اهمیت شاخصهای بدست آمده در این تحقیق در خصوص این مؤلفه را تائید مینمایند .براین
اساس وجود فرهنگسازمانی مطلوب نقش بسزایی در انتقال فناوری خواهد داشت؛ بنابراین جهت
دستیابی به موفقیت انتقال فناوری سازمانهای فعال در صنعت پتروشیمی باید تالش نمایند ﻓﺮﻫﻨﮓ
(ارزشها ،ﺑﺎورﻫﺎ ،اﻋﺘﻘﺎدات ،آداب و  )...و ﺟﻮ عمومی سازمان حمایتکننده و تسهیلکننده باشد،
فضای اعتماد در نحوه فعالیت در سازمان وجود داشته باشد ،سازمان در کسب منافع ذینفعان در
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توسط کارکنان ترجیح داده شود ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن از انتقال دانش ،تجربه ،خالقیت ،ایده و اطالعات شغلی به
همکاران خود مضایقه نکنند ،فرهنگ و روحیهی ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎري در سازمان (برای برنامهریزی و
سازماندهی ،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 تجربههای بیرونی)
بهطور مستمر ادامه داشته باشد و شرایطی فراهم گردد که ﮐﺎرﮐﻨﺎن برای مطرح کردن دیدگاهشان
انگیزه زیادی داشته باشند.
اهمیت ایجاد ،کسب ،حفظ و بهکارگیری دانش مهندسی در فرایندهای پتروشیمی بسیار زیاد

است .این تحقیق نشان میدهد "زیرساختهای مدیریت دانش" عامل تقریب ًا مهمی برای موفقیت
در انتقال فناوری میباشد .براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی ،در سطح اطمینان 99
درصد مشخص گردید که این مؤلفه میتواند سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری را ارزیابی
نماید .ضریب تعیین بهدستآمده برای این مؤلفه  0.559میباشد که نشاندهنده سهم باالی آن در
ارزیابی سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در این صنعت میباشد .نکته دیگری که اهمیت

نتایج این تحقیق را نشان میدهد مطلوبیت کیفیت مدل اندازهگیری میباشد که بر اساس شاخص
روایی متقاطع اشتراکی که برای این مؤلفه  0.51است ،در سطح بسیار باال ارزیابی میگردد .تحقیقات
مختلف ازجمله سلین و خلیل ( ،)2011چاهال و بکشی ( ،)2015ایبارا سینسروس و هرناندس
پرلینس ( )2018و  ...اهمیت شاخصهای بهدستآمده در این تحقیق در خصوص این مؤلفه را تائید
مینمایند؛ بنابراین در سازمانهای فعال در صنعت پتروشیمی باید روشها و سازوکارهای روشن در
سازمان برای به اشتراکگذاری و مبادله دانش وجود داشت باشد ،پروژههای سازمان بهمنظور استفاده
از تجربیات آنها در پروژههای دیگر مستندسازی شوند ،دانش و فرایندهای سازمانی در کتابچهها،
دستنوشتهها ،پایگاههای دادهها و ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و  ...قرار دهند و از دانش و اطالعات کلیدی
سازمان محافظت نمایند ،از سیستمهای اطالعاتی کارآمد و مناسب برای پشتیبانی از مأموریتهای
اصلی سازمان بهمنظور دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن و بهموقع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر بهره برند،
رایانههای اصلی سازمان را با یکدیگر شبکه نمایند و مجموعه اطالعات نسبت ًا کامل و مناسبی در

مورد تأمینکنندگان (مواد اولیه ،خوراک ،قطعات ،ماشینآالت و تجهیزات ،فناوری ،دانش و  )...در
سازمان ایجاد نمایند.
با توجه به موارد مذکور سرمایه ساختاری عامل مهمی در انتقال فناوری میباشد؛ درصورتیکه
مؤلفههای مناسب آن بهدرستی شناسایی و از مدلی جامع از آن بهره گرفته شود ،منجر به بهبود

 -۵-۱پیشنهادهای سیاستی و مدیریتی
بر اساس نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،پیشنهادهای ذیل بهمنظور بهبود انتقال فناوری در
صنایع پتروشیمی ارائه میگردد.
 -1با توجه به اینکه در مؤلفههای سرمایه نوپدیدی مشخص شد ،دانش بیرونی بهعنوان یک نیاز
مطرحشده است که این امر ،ضمن توجه به تقویت مجموعههای دانشبنیان 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؛
 -2با حفظ محصوالت موجود و استفاده از فناوریهای تازه و دانش جدید بهمنظور ارتقای
کیفیت و بهرهوری آنها پیشنهاد میشود فضای مناسبی برای ارائه محصوالت تازه که در آن مزیت
رقابتی وجود دارد فراهم گردد؛
 -3دولت و مجلس باید شرایطی را فراهم نمایند که حقوق مالکیت دانش و فناوری موردتوجه

ارائه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

انتقال فناوری خواهد شد.
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بیشتری قرار گیرد و امنیت در مالکیت فکری نوآوران و صنایع پیشرو تأمین شود؛
 -4واحدهای تحقیق و توسعه سازمانها اقدام به همکاری با دانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری
و مراکز رشد نمایند و پروژههای مشترکی را تعریف نمایند؛
 -5واحدهای آموزش سازمانها برنامههای آموزشی مناسبی را برای توسعه دانش و مهارت
ی افراد را طراحی نمایند و سازمان از
کارکنان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ جانشینسازی ﺑﺮاي جایگزین 
آموزش و تحصیل کارکنان حمایت نمایند؛
 -6سازمانها دستورالعملها ،روشهای اجرایی ،آییننامهها ،بخشنامهها ،برنامههای استخدامی،
برنامههای حمایتی و تشویقی خود و سیستمهای سنجش عملکرد را بهصورت مناسب با در
نظرگیری حمایت از نوآوری و خالقیت ،تسهیل روابط و حمایت از همکاری میان کارکنان تدوین
نمایند و آن را بهطور دائم بهروز نمایند؛
 -7تدوین فرهنگسازمانی در قالب یک بیانیه برای جذب افراد متناسب با فرهنگسازمانی بسیار
مؤثر باشد .در این بیانیه ارزشها ،چارچوبها و آنچه به آن باور داریم باید با صراحت بیان شوند
و از آن بهعنوان نقشه راه برای فرهنگسازمانی بهره برد؛
 -8طراحی ساختار سازمانی در جهت تسهیل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اهداف سازمان باشد و موجب همکاری
نزدیک و مؤثر کارکنان گردد؛
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 -۵-۲پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
 .1در این پژوهش ،سعی گردید شاخصهای مناسبی برای سنجش متغیرها شناسایی گردد.
بههرحال ،جزییات هر یک از شاخصها و نحوه اندازهگیری آنها میتواند در تحقیقهای آتی
موردبررسی قرار گیرد و میتوان ابزارهایی را توسعه داد.
 .2این پژوهش بر در صنعت پتروشیمی انجامشده است و ممکن است یافتههای آن قابلتعمیم
به سایر صنایع نباشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود این مدل در سایر صنایع بررسی و اعتبار سنجی شود
و به بررسی تطبیقی مدل در سایر صنایع پرداخته شود.
 .3این پژوهش به بررسی سرمایه ساختاری مؤثر بر انتقال فناوری پرداخته است؛ بنابراین پیشنهاد
میشود به شناسایی راهکارهای ایجاد ،حفظ و بهکارگیری صحیح این عوامل در انتقال فناوری
میگردد ،پرداخته شود.
 .4این پژوهش بر وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی متمرکزشده است و یافتههای آن میتواند

مبنایی برای استفاده محققان برای طراحی مدل سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری برای سطوح
مختلف آمادگی فناوری باشد؛ بنابراین تحقیقهای آتی میتوانند نقشی که هر از مؤلفههای سرمایه
ساختاری در سطوح مختلف آمادگی فناوری دارند را شناسایی و سهم هر یک را مشخص نمایند.
 .5مورد دیگر که میتواند این موضوع را کاملتر نماید ،درنظرگیری سطح آمادگی بازار انجامشده
است .یافتههای این تحقیق میتواند مبنایی برای استفاده محققان برای طراحی مدل سرمایه ساختاری
مؤثر در انتقال فناوری برای سطوح مختلف آمادگی بازار باشد؛ بنابراین تحقیقهای آتی میتوانند
نقشی که هر از مؤلفههای سرمایه ساختاری در سطوح مختلف آمادگی بازار دارند را شناسایی و
سهم هر یک را مشخص نمایند.
 .6موضوعی که میتوان بهعنوان یک تحقیق کاربردی و مهم تلقی نمود ،چگونگی شکلگیری
سرمایههای نوپدیدی میباشد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد به بررسی عوامل بوجود آورنده سرمایه
نوپدیدی و توسعه آن پرداخته شود.
 -7با توجه به نقش صنایع پتروشیمی در توسعه اقتصاد ملی و اهمیت این صنعت برای دولتها،
شناسایی راهکاری حمایتی دولتها از توسعه سرمایههای ساختاری سازمانها بهمنظور بهبود قابلیتهای
انتقال فناوری بدون اینکه دولتها مستقیم وارد این موضوع شوند ،موضوع قابلتأملی میباشد.
این تحقیق در شرایطی انجامشده است که به علت شیوع ویروس کرونا در کشور ،دسترسی به
بر اساس امکانات موجود شکلگرفته است .همچنین در شرایط مناسبتر (ازنظر شیوع ویروس
کرونا و تحریم) دسترسی به خبرگان بیشتری در سطح ملی و در سطح جهانی ممکن بود.
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پیوست ( :)2شاخصهای استخراجشده سرمایه ساختاری بر اساس ادبیات تحقیق.
جدول ( :)2شاخصهای استخراجشده سرمایه ساختاری بر اساس ادبیات تحقیق
شاخص استخراجی
وجود ﻓﺮﻫﻨﮓ (ارزشﻫا ،ﺑاورﻫا ،اﻋﺘﻘادات ،آداب ،اﻣﺜاﻟﻬﻢ) و جو ﺣاﻣﻲ،
انعطافپذیﺮ ،تسﻬیلکﻨﻨده و آراﻣشﺑخش در سازﻣان

مراجع

(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
(ارتﻘایﻲ1388 ،؛ ﻣعماری1389 ،؛ تﺮاﺑﻲ1389 ،؛ شیخهپور1391 ،؛ ﺧوانساری1392 ،؛ ﻣلک ﻣحمدی1392 ،؛ صادقﻲراد1392 ،؛ ﺧداپﺮست،
)1393

ﺣاکﻢ ﺑودن جو تحمل اﺧﺘالفسلیﻘه در سازﻣان

(ﻣعماری)1389 ،

تعﻬد سازﻣان در کسب ﻣﻨاﻓع ذیﻨفعان در ﻋملیات ﺧود

)(Hussinki et al., 2017

اﻓﺘخار کﺮدن سازﻣان ﺑه ﺧاطﺮ کارآﻣد ﺑودن
وجود ﻓضای اﻋﺘماد در نحوه ﻓعاﻟیتﻫا و ایدهﻫای ارزشمﻨد (ازجمله

))Li & Liu, 2018
(ارتﻘایﻲ1388 ،؛ ﺧوراکیان و ﻫمکاران)1396 ،

روشﻫای انﺠام کسبوکار و ﻣانﻨد آن در ﻓﺮﻫﻨﮓسازﻣانﻲ (ﺣکایتﻫا و

(Huang & Jim Wu, 2010; Chen et al., 2014; Wang et al., 2015; Khalique et al., 2015; Hussinki et al.,
)2017; Nguyen, 2018
(اسد اﻟهزاده1391 ،؛ ﻣشایخﻲ)1395 ،

ﻣﻘدم ﺑودن ﻣﻨاﻓع سازﻣانﻲ ﺑﺮ ﻣﻨاﻓع شخصﻲ

(اسد اﻟهزاده)1391 ،

صداقت ،تعﻬدات و اﺣﺘﺮام ﺑه کارکﻨان ،اﺣﺘﺮام ﺑه ﻣشﺘﺮیان و  )...و
تشﺮیفات)
وجود نیاز ﺑه ﻣوﻓﻘیت در کارکﻨان
ﻫمکاری ﻣﺘخصصین سازﻣان در ارتﻘای سطح تخصص سایﺮ اﻓﺮاد
سازﻣان
وجود ارتباطات کاری ﻣﺘﻨوع و زیاد ﻣیان کارکﻨان در سازﻣان
وجود تمایل و ﻓﺮﻫﻨﮓ کار تیمﻲ و روﺣیهی تعاون و ﻫمکاری در
ﺑﺮناﻣهریزی و سازﻣاندﻫﻲ ،تشخیص و ﺣل ﻣشکالت و انﺠام وظایف

(داوودی دانا)1389 ،
(شیخهپور1391 ،؛ صادقﻲراد)1392 ،
(اسد اﻟهزاده)1391 ،

(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
(ﻣعماری1389 ،؛ انصاری1390 ،؛ اسد اﻟهزاده1391 ،؛ شیخهپور1391 ،؛ جعفﺮی1392 ،؛ صادقﻲراد1392 ،؛ رضایﻲ و ﻣغانلو1393 ،؛
ﺣﺠﺘیان)1395 ،

وجود رواﺑﻂ دوسﺘانه ﻣیان کارﻣﻨدان و تمایل کارکﻨان سازﻣان ﺑﺮایتوسعه
و ﺣفﻆ رواﺑﻂ درونﻲ در ﻣیان گﺮوهﻫای ﻣخﺘلف
تکیه کﺮدن کارﻣﻨدان جدید ﺑﺮ کارﻣﻨدان قدیمﻲ و ﺣساب کﺮدن روی
کمک آنان
تﻨبیه شدن کارکﻨان ﺑه ﻋلت شکست
وجود ﻓﺮﻫﻨﮓ و انگیزه تﺠمع و انﺘﻘال و تبادلنظﺮ ،تﺠﺮﺑه ،ﺧالقیت ،ایده،
دانش و اطالﻋات شغلﻲ ﺑه ﻫمکاران در ﺑخشﻫای ﻣخﺘلف سازﻣان
یادگیﺮی ﻣسﺘمﺮ کارکﻨان از دیگﺮان (ﻫمکاران و نیﺮوﻫای ﺧارجﻲ)
ﺣﻘیﺮ نشمﺮدن دیگﺮان توسﻂ کارکﻨان

()Bontis, 1998
(قادرپور1388 ،؛ اسد اﻟهزاده1391 ،؛ ﻣلک ﻣحمدی)1392 ،
(قادرپور)1388 ،
(قادرپور)1388 ،

(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
(قادرپور1388 ،؛ قﻬﺮﻣانﻲ1390 ،؛ رضایﻲ و ﻣغانلو1393 ،؛ ﺣﺠﺘیان1395 ،؛ ﺧوراکیان و ﻫمکاران)1396 ،

ارائه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

ﻋمل ﺑه وﻋدهﻫا و تواﻓﻘات سازﻣان

)(Hussinki et al., 2017

))Bontis, 1998; Sharabati et al., 2010; Mehralian et al., 2018
(ارتﻘایﻲ1388 ،؛تﺮاﺑﻲ1389 ،؛ قﻬﺮﻣانﻲ1390 ،؛ ﺧوانساری1392 ،؛ ﺣداد1395 ،؛ ﻣشایخﻲ)1395 ،
(ﺧداپﺮست)1393 ،
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شاخص استخراجی

مراجع

ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﮐنﺎن بﻪ مطرحشدن دیدگﺎههﺎیشﺎن

(ﻗﺎدرپور)1388 ،

وجود اینترانت فعﺎل در سﺎزمﺎن

)(Mehralian et al., 2018

وجود ﮐﺎرآمدي بﺎال در سﺎختﺎر سﺎزمﺎن

(حجتیﺎن)1395 ،

وجود سیستمهﺎي اطﻼﻋﺎتی ﮐﺎرآمد و منﺎسب (ﮐﻪ امﻜﺎن دسترسی آسﺎن
و بﻪموﻗع بﻪ اطﻼﻋﺎت منﺎسب و بﺎزخورد نتﺎیﺞ ﮐﺎر را فراهم میﮐنند)
براي پشتیبﺎنی از ﻋملیﺎت ﮐسبوﮐﺎر
توزیع و انتقﺎل ایدههﺎي ﮐﺎرﮐنﺎن بﻪ شﻜل منﺎسب بﻪاندازهي ضرورت
توزیع و پخﺶ اطﻼﻋﺎت و دادههﺎي مربوط بﻪ نﻈرخواهی و بﺎزخورد
مشتریﺎن(دانﺶ مشتریﺎن) ،در سراسر سﺎزمﺎن

)(Bontis, 1998
(ارتقﺎیی1388 ،؛ اسدالﻪزاده1391 ،؛ خوانسﺎري1392 ،؛ ملک محمدي1392 ،؛ خداپرست1393 ،؛ رضﺎیی و مغﺎنلو1393 ،؛ حداد)1395 ،
& ) Sharabati et al., 2010; Seleim & Khalil, 2011; Chen et al., 2014; Khalique et al., 2015; Chahal
)Bakshi, 2015; Mehralian et al., 2018
(ارتقﺎیی1388 ،؛ ترابی1389 ،؛ معمﺎري1389 ،؛ ﻗهرمﺎنی1390 ،؛ شیخﻪپور1391 ،؛ صﺎدﻗیراد1392 ،؛ مشﺎیخی)1395 ،

وجود پﺎیگﺎه دادهاي از مشتریﺎن
وجود پﺎیگﺎه دادهاي از تأمینﮐنندگﺎن

)(Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018

ﮐﺎرﮐنﺎن
مستند ﮐردن پروژههﺎ بﻪمنﻈور استفﺎده از آن در پروژههﺎي دیگر
استفﺎده از آخرین نرمافزارهﺎي فنﺎوري اطﻼﻋﺎت
استفﺎده از سیستمهﺎي ﮐﺎمپیوتري براي انجﺎم ﮐﺎر بﻪطور منﻈم
ﻗرار داشتن دانﺶ ،اطﻼﻋﺎت ﮐلیدي و فرایندهﺎي سﺎزمﺎنی در ﮐتﺎبچﻪهﺎ،
دستنوشتﻪهﺎ ،پﺎیگﺎههﺎي داده ،بﺎنکهﺎي اطﻼﻋﺎتی و  ...و محﺎفﻈت از
آن

)(Seleim & Khalil, 2011; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Nguyen, 2018
)(Seleim & Khalil, 2011; Ramadan et al., 2017
(ﻗﺎدرپور)1388 ،

)(Chahal & Bakshi, 2015; Asiaei & Jusoh, 2017
(داوودي دانﺎ)1389 ،
)(Chahal & Bakshi, 2015; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018
(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
(مشﺎیخی)1395 ،

وجود توانﺎیی بﺎال براي جستجوي اطﻼﻋﺎت و دانﺶ خﺎرجی در سﺎزمﺎن

)(Agostini & Nosella, 2017

جﺎ گرفتن حجم زیﺎدي از دانﺶ و اطﻼﻋﺎت در سﺎختﺎرهﺎ ،سیستمهﺎ و

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

بﻪدست آوردن مقدار زیﺎدي از دانﺶ جدید و مهم توسط سﺎزمﺎن
فرایندهﺎ
یﺎدگیرنده بودن سﺎزمﺎن
استخراجیو توسعﻪ و حمﺎیت از آن
شاخصحد تحقیﻖ
اﻋتمﺎد مدیران ﻋﺎلی سﺎزمﺎن بﻪ وا

استفاده از حق ثبت اختراعات (اختراعات / 1ثبت نرمافزار 2و حق
تکثیر ،)3مجوزها ،حق امتیازها و گواهینامهها بهعنوان راهی برای ذخیره
دانش

)(Hussinki et al., 2017; Buenechea-Elberdin et al., 2018
)(Sharabati et al., 2010
مراجع
ﻗهرمﺎنی)1390 ،
(ترابی1389 ،؛

(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
(مشایخی)1395 ،

وجود سازوکارهایی در سازمان برای حمایت از راهاندازی (عرضه)

(Sharabati et al., 2010; Khalique et al., 2015; Chahal & Bakshi, 2015; Ibarra Cisneros & Hernandez)Perlines, 2018
(قهرمانی1390 ،؛ ملک محمدی1392 ،؛ مشایخی)1395 ،

تنظیم نمودن استراتژیها و رویههای روشن برای مدیریت حﻘوق

))Khalique et al., 2015; Dabić et al., 2019

محصوالت جدید و نوآورانه
ماﻟکیت مﻌنوی برای حفظ امنیت ماﻟکیت فکری توسط سازمان

فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1401

1392؛ خداپرست1393 ،؛ رضﺎیی و مغﺎنلو1393 ،؛ حداد1395 ،؛ مشﺎیخی1395 ،؛ خوراﮐیﺎن و همﻜﺎران)1396 ،

)(Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018

وجود روشهﺎ و سﺎزوﮐﺎرهﺎیی براي انتقﺎل و اشتراکگذاري دانﺶ بﻪ
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(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
(ارتقﺎیی1388 ،؛ ﻗﺎدرپور1388 ،؛ معمﺎري1389 ،؛ ﻗهرمﺎنی1390 ،؛ اسد الﻪزاده1391 ،؛ ملک محمدي1392 ،؛ جعفري1392 ،؛ خوانسﺎري،

کسب بسیاری از مهارتها و تواناییهای مهم توسط کارکنان و وجود
توانایی باال در بهرهگیری از دانش (دانش فنی) تازه بهدستآمده
خالق و نوآور بودن عملیاتهای سازمان
وجود زیرساخت (آخرین تکنیکها و دانش و فناوری و  ،)...سیاست و
بودجه مناسب برای تحﻘیق و توسﻌه

(مﻌماری1389 ،؛ قهرمانی)1390 ،
))Khalique et al., 2015; Agostini & Nosella, 2017; Buenechea-Elberdin et al., 2018
)(Hussinki et al., 2017; Buenechea-Elberdin et al., 2018
) Sharabati et al., 2010; Khalique et al., 2015; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Mehralian
)et al., 2018
(ترابی1389 ،؛ قهرمانی)1390 ،

توﻟید اختراعات یا حﻘوق ماﻟکیت مﻌنوی و خدمات نوآورانه توسط

)(Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018
(قادرپور)1388 ،

توسﻌه مداوم فرآیندهای کاری توسط سازمان

)(Sharabati et al., 2010

دنبال کردن آخرین پیشرفتهای علمی ،فنی و فناوری در سراسر جهان

))Sharabati et al., 2010; Khalique et al., 2015

سازمان

توسط سازمان و اتخاذ آن
سرمایهگذاری در تحﻘیق و توسﻌه محصوالت و خدمات جدید توسط
سازمان و وجود تﻌداد مناسب پروژههای تحﻘیق و توسﻌه
وجود جایگاه ویژهای برای هماهنگ کردن فﻌاﻟیتهای تحﻘیق و توسﻌه
سازمان

(ترابی1389 ،؛ قهرمانی1390 ،؛ ملک محمدی)1392 ،
)(Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018; Mehralian et al., 2018
)(Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018

بهروز شدن متخصصین سازمان برای نگهداری زیرساختهای فناوری

)(Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018
)(Bontis, 1998
(ارتﻘایی1388 ،؛ ملک محمدی)1392 ،

استﻘبال سازمان از افزایش دانش ،توسﻌه و اراﺋه ایدهها و خدمات جدید

)(Bontis, 1998
(ارتﻘایی1388 ،؛ قادرپور1388 ،؛ مﻌماری1389 ،؛ انصاری1390 ،؛ قهرمانی1390 ،؛ خوانساری1392 ،؛ جﻌفری1392 ،؛ خداپرست1393 ،؛

نوین

مشایخی1395 ،؛ حداد1395 ،؛ خوراکیان و همکاران)1396 ،

وجود برنامه تربیتی جانشین پروری برای جایگزینی افراد در سازمان
و فراهم نمودن ابزار و حمایتهای الزم برای اجرای نظرات و ایدههای

1- patents
2- register software
3- copyrights

patents
2
register software
3
copyrights
1

شاخص استخراجی
برنامهریزی برای بهروز ﮐردن و توسعهی دانﺶ و مهارتهای ﮐارﮐﻨان
توسط سازمان و اﺧﺘﺼاص زمان مﻨاسب برای ایﻦ ﮐار و طراحی
برنامههای آموزشی
وجود پشﺘیبانی در بخﺶهای مخﺘلف سازمان
جامﻊ بودن برنامه اسﺘخدامی سازمان و اسﺘخدام بهﺘریﻦ اﻓراد در دسﺘرس

مراجع

(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
(قادرپور1388 ،؛ ترابی1389 ،؛ انﺼاری1390 ،؛ قهرمانی1390 ،؛ جعفری1392 ،؛ نامدار زنگﻨه1392 ،؛ حجﺘیان)1395 ،
)(Wang & Ahmed, 2007; Wang et al. 2016
(Bontis, 1998; Sharabati et al., 2010; Khalique et al., 2015; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines,
)2018
(ارتقایی1388 ،؛ معماری1389 ،؛ ترابی1389 ،؛ قهرمانی1390 ،؛ شیخهپور1391 ،؛ صادقیراد1392 ،؛ جعفری1392 ،؛ ﺧداپرست1393 ،؛
حجﺘیان)1395 ،

توسعه و سازماندهی سازمان بر اساس تحقیق و توسعه

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

حمایت و پشﺘیبانی سازمان از بهبود و ارتقاء مهارتها و تحﺼیالت

)(Sharabati et al., 2010; Li & Liu, 2018; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018
(ارتقایی1388 ،؛ معماری1389 ،؛ قهرمانی1390 ،؛ اسدالهزاده1391 ،؛ جعفری1392 ،؛ ﺧوانﺴاری1392 ،؛ رضایی و مغانلو1393 ،؛

ﮐارﮐﻨان (هر زمان ﮐه ﮐارﮐﻨان ضروری بدانﻨد)
اسﺘفاده از بهﺘریﻦ و یکپارچهتریﻦ سیﺴﺘمهای مدیریت توسط سازمان
برﺧوردار بودن سازمان از سیﺴﺘمهای سﻨجﺶ ﻋملکرد مﻨاسب

ﺧداپرست1393 ،؛ حداد)1395 ،
)(Khalique et al., 2015
(معماری)1389 ،

تعریف نمودن برنامههای حمایﺘی ،تشویقی ،پاداش ،اﻓزایﺶ حقوق و
ارتقای ﮐارﮐﻨان(در برابر تالش ،ارائه ایده ،ترغیب به حداﮐثر رساندن
درآمد حاصل از حقوق مالکیت ﻓکری ،اشﺘراکگذاری دانﺶ ،ﺧالقیت،

)(Sharabati et al., 2010; Mehralian et al., 2018; Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018
(قادرپور1388 ،؛ ترابی1389 ،؛ قهرمانی1390 ،؛ اسدالهزاده1391 ،جعفری)1392 ،

رهبری ،داشﺘﻦ روحیه انﺘقادپذیری و تحمل نظرات و  )...توسط سازمان
وجود سازوﮐار تﺼمیمگیری گروهی در سازمان و اتخاذ تﺼمیمات با

()Sharabati et al., 2010

سهیم ﮐردن ﮐارمﻨدان

(قادرپور1388 ،؛ ترابی1389 ،؛ قهرمانی)1390 ،

تشویق ﮐار گروهی توسط سازمان و ﻓراهم ﮐردن ابزار و امکانات مﻨاسب

;(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
(ترابی1389 ،؛ جعفری1392 ،؛ حجﺘیان)1395 ،

برای حمایت از همکاری بیﻦ ﮐارﮐﻨان و تﺴهیل ارتباطات ،ﮐار گروهی و
تبادل اطالﻋات بیﻦ ﮐارﮐﻨان
ادامه وجود روشها و ﻓرایﻨدهای ﮐاری برای پشﺘیبانی و حمایت از
ﺧالقیت ،نوآوریها و محﺼوالت جدید در سازمان

(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
(ارتقایی1388 ،؛ ترابی1389 ،؛ قهرمانی1390 ،؛ اسد الهزاده1391 ،؛ ملک محمدی1392 ،؛ ﺧوانﺴاری1392 ،؛ رضایی و مغانلو1393 ،؛
ﺧداپرست1393 ،؛ حجﺘیان1395 ،؛ حداد)1395 ،

به حداقل رساندن حجم قوانیﻦ ،مقررات و ﮐاغذبازیهای اداری توسط
سازمان
طراحی ساﺧﺘار سازمانی بهمﻨظور نزدیکی و جلوگیری از جدایی و دور
اﻓﺘادن ﮐارﮐﻨان از یکدیگر

استخراجی
شاخص
توسط سازمان
تغییرات
پاسخ سریﻊ به
طراحی سطوح سلسله مراتبی درون سازمان جهت انجام مؤثر کلیه
فعالیتهای کارکنان
طراحی ساﺧﺘار و ﺷیوه سازماندهی مﺪﯾران جهت تسهیل نمودن دسﺘیاﺑی

اسﺘفاده از تیمها و کمیﺘههای کاری مﺘنوع ﺑهمنظور تسهیل همکاری و
هماهنگی افراد واحﺪهای سازمانی

1393؛ حداد1395 ،؛ مشایخی1395 ،؛ حجﺘیان)1395 ،
))Bontis, 1998; Khalique et al., 2015
(ارتقایی1388 ،؛ قهرمانی1390 ،؛ اسد الهزاده1391 ،؛ جعفری1392 ،؛ ﺧداپرست1393 ،؛ رضایی و مغانلو1393 ،؛ حداد)1395 ،

مراجع
(Wang & Ahmed, 2007; Wang et al.
)2016; Li & Liu, 2018; Allameh, 2018
)(Ibarra Cisneros & Hernandez-Perlines, 2018
(قهرمانی)1390 ،
(حجﺘیان)1395 ،
(اسﺪ الهزاده)1391 ،

پیوست ( :)3تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویههای پرسشنامه پس از چرخش عاملها.
هنگامیکه محقق میخواهد تحلیل کند که کدام یک از متغیرها "باهم" میشوند ،از تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده میشود .یک فرضیه اساسی در این روش این است که چندین عامل

"پنهان"

مشترک وجود دارد که باید در مجموعه داده کشف شود و هدف این است که کمترین تعداد فاکتور
مشترک را پیدا کند که همبستگیها را در برمیگیرد ( .)2013 ,Yong & Pearceبرای انجام تحلیل
عاملی اکتشافی هیر 1و همکاران ( )1998پیشنهاد کردند که اندازه نمونه باید  100یا بیشتر باشد.
در این تحقیق تعداد اعضای نمونه  185میباشد .برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از چرخش
واریماکس استفاده شد .واریماکس تعداد متغیرهایی را که بارگیری باالیی روی هر عامل دارند به
حداقل میرساند و بارهای کوچک را کوچکتر کند (.)2013 ,Yong & Pearce
1- Hair

ارائه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

ﺑه اهﺪاف
امکان پیادهسازی تعﺪاد زﯾادی از اﯾﺪههای جﺪﯾﺪ در ساﺧﺘار سازمان

)(Bontis, 1998; Sharabati et al., 2010; Mehralian et al., 2018
(قادرپور ،1388 ،ارتقایی1388 ،؛ معماری ،1389 ،ترابی ،1389 ،قهرمانی ،1390 ،ﺧوانﺴاری1392 ،؛ ﺧداپرست1393 ،؛ رضایی و مغانلو،
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شاخص کفایت نمونهگیری 1در بازه  0تا  1میباشد و برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی حداقل
میبایست  0.5باشد و برای کرویت دادهها آزمون بارتلت 2در سطح خطای  0.05میبایست معنادار
باشد (.)2010 ,.Williams et al
عاملهایی که مقدار ارزش ویژه آن کمتر از یک هستند ،حذف میگردند(1998 ,.Hair et al
؛ .)2013 ,Yong & Pearceبر اساس نتایج بدست آمده ،پنج عامل ارزش ویژه باالتر از یک دارند.
حداقلمقدارواریانسکلتبیینشدهجهتپذیرش 50درصدمیباشد(.)2015,Nguyen&Aoyama
برای تخصیص شاخصها به عوامل حداقل مقدار بار عاملی شاخص بر روی عامل میبایست
 0.5باشد ( .);2012 ,Mohamed et al 1998 ,.Hair et alبنابراین شاخصهایی که میزان بار عاملی
آنها بر عامل مربوطه بیش از  0.5بودهاند به آن عامل تخصیص داده میشوند .بارهای عاملی
شاخصهایی که پس از چرخش بیش از  0.5میباشند را در جدول ( )4میتوان مالحظه نمود.
جدول ( :)3بارهای عاملی گویههای پرسشنامه پس از چرخش عاملها
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کد

138

عاملها
1

2

3

4

5

ST1

-

-

.583

-

-

کد

عاملها

ST18

1

2

3

4

5

.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

ST36

-

-

-

-

-

ST37

-

-

-

-

.601

ST38

-

-

-

-

-

ST39

-

-

-

-

.500

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

پیوست ( :)4بارهای بیرونی و معناداری
بارهای عاملی استاندارد شده بیرونی کوچکتر از  0.4از مدلهای اندازهگیری میشوند .برای
مقادیر بین  0.4و  0.7اگر حذف شاخص مربوطه منجر به بهبود قابلتوجهی در مقدار میانگین
واریانس استخراجشده و پایایی ترکیبی گردد ،حذف این شاخص منطقی است و برای مقادیر بیش
از  0.7شاخص در مدل باقی میماند (.)2016 ,.Hair et al
برای بررسی بارهای عرضی اگر یک شاخص با متغیر پنهان دیگری همبستگی بیشتری نسبت به
متغیر پنهان مربوطه داشته باشد ،باید مناسب بودن مدل موردبررسی قرار گیرد (.)2009 ,.Henseler et al
جدول ( -)4بارهای بیرونی و معناداری
کد

سیستمها و روشهای

سرمایه نوپدیدی
بارهای بیرونی

حمایتی

فرهنگسازمانی حمایتگر

زیرساختهای مدیریت
دانش

ساختار سازمانی مناسب

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

ST8

-

0.22

-

0.67

14.20

0.39

-

0.32

-

0.37

ST9

-

0.37

-

0.59

10.24

0.35

-

0.37

-

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

ST29

-

0.73

16.54

0.33

-

0.32

-

0.46

-

0.48

ST30

-

0.71

14.93

0.38

-

0.34

-

0.45

-

0.54

ST31

-

0.79

24.37

0.36

-

0.36

-

0.46

-

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

0.84

36.82

0.59

0.49

0.44
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معناداری

بارهای بیرونی

معناداری

بارهای بیرونی

معناداری

بارهای بیرونی

معناداری

بارهای بیرونی

معناداری
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پیوست ( :)5آزمونهای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی
مقادیر پایایی ترکیبی بین  0/70و  0/90مناسب است و مقادیر باالتر از ( 0.90و بهطورقطع
بزرگتر از  )0.95مناسب نیستند ( .)2016 ,.Hair et alآلفای کرونباخ نیز میبایست باالتر از 0.7
( )1998 ,.Hair et alو شاخص پایایی اشتراکی باالی  0.5باشد (.)2016 ,.Hair et al
جدول ( -)5آزمونهای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی
آلفای

مطلوبیت آلفای

پایایی

مطلوبیت پایایی

پایایی

مطلوبیت پایایی

کرونباخ

کرونباخ

ترکیبی

ترکیبی

اشتراکی

اشتراکی

سرمایه نوپدیدی

0.853

تائید

0.888

تائید

0.534

تائید

سیستمها و روشهای حمایتی

0.870

تائید

0.899

تائید

0.562

تائید

فرهنگسازمانی حمایتگر

0.874

تائید

0.899

تائید

0.500

تائید

زیرساختهای مدیریت دانش

0.826

تائید

0.873

تائید

0.535

تائید

ساختار سازمانی مناسب

0.813

تائید

0.889

تائید

0.728

تائید

ابعاد

پیوست ( :)6آزمونهای روایی همگرا
برای بررسی روایی همگرا میبایست میانگین واریانس استخراجی 1مورد ارزیابی قرار گیرد .این
شاخص باید باالی  0.5باشد (.)2009 ,.Henseler et al
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جدول ( :)6آزمونهای روایی همگرا

140

ابعاد

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجی

مطلوبیت میانگین واریانس استخراجی

سرمایه نوپدیدی

0.889

0.534

تائید

سیستمها و روشهای حمایتی

0.900

0.562

تائید

فرهنگسازمانی حمایتگر

0.900

0.500

تائید

زیرساختهای مدیریت دانش

0.873

0.535

تائید

ساختار سازمانی مناسب

0.889

0.728

تائید

پیوست ( :)7معیار فرنل و الرکر
در خصوص معیار فرنل و الرکر ،جذر میانگین واریانس استخراجی برای هر متغیر پنهان
باید مقداری بیشتر از همبستگی با سایر متغیرهای پنهان باشد .درواقع ،هر متغیر پنهان با بلوک
شاخصهای خود واریانس بیشتری نسبت به یک متغیر پنهان دیگر که یک بلوک متفاوت از
شاخصها را نشان میدهد ،به اشتراک میگذارد (.)2009 ,.Henseler et al
)1- Average Variance Extracted (AVE

جدول ( :)7آزمون فرنل -الرکر
سرمایه

سیستمها و

فرهنگسازمانی

زیرساختهای

ساختار سازمانی

نوپدیدی

روشهای حمایتی

حمایتگر

مدیریت دانش

مناسب

سرمایه نوپدیدی

0.730

0.712

0.490

0.504

0.664

سیستمها و روشهای حمایتی

0.712

0.750

0.486

0.446

0.655

فرهنگسازمانی حمایتگر

0.490

0.486

0.707

0.619

0.519

زیرساختهای مدیریت دانش

0.504

0.446

0.619

0.732

0.494

ساختار سازمانی مناسب

0.664

0.655

0.519

0.494

0.853

ابعاد

پیوست ( :)8شاخص اچ -تی -ام -تی
برای تائید روایی واگرا مقادیر شاخص اچ -تی -ام -تی کمتر از  0.9قابل پذیرش است
(.)2015 ,.Henseler et al
جدول ( :)8شاخص اچ -تی -ام -تی
سرمایه

سیستمها و

فرهنگسازمانی

زیرساختهای

ساختار سازمانی

نوپدیدی

روشهای حمایتی

حمایتگر

مدیریت دانش

مناسب

سرمایه نوپدیدی

-

0.82

سیستمها و روشهای حمایتی

ابعاد

0.59

0.56

0.79

0.82

-

0.55

0.51

0.77

فرهنگسازمانی حمایتگر

0.56

0.55

-

0.73

0.61

زیرساختهای مدیریت دانش

0.59

0.51

0.73

-

0.60

ساختار سازمانی مناسب

0.79

0.77

0.61

0.60

-

برسی ضرایب مسیر و معناداری و ضریب تعیین :برای ارزیابی این شاخص سه مقدار 0.19
(ضعیف)( 0.33 ،متوسط) و ( 0.67زیاد) تعیینشدهاند (.)2009 ,.Henseler et al
شاخصی که کیفیت مدل اندازهگیری را ارزیابی مینماید ،شاخص روایی متقاطع اشتراکی

1

میباشد ( .)2010 ,Vinzi et alبرای ارزیابی این شاخص سه مقدار ( 0.02کم)( 0.15 ،متوسط) و
( 0.35زیاد) درنظر گرفتهشده است (.)2014 ,Shehu & Mahmood
ضریب

مطلوبیت

ضریب

آماره تی

مطلوبیت

شاخص روایی

مطلوبیت کیفیت

تعیین

ضریب تعیین

مسیر

(ضریب مسیر)

ضریب مسیر

متقاطع اشتراکی

مدل اندازهگیری

سرمایه نوپدیدی

0.712

زیاد

0.844

33.066

تائید

0.52

زیاد

سیستمها و روشهای حمایتی

0.691

زیاد

0.831

33.467

تائید

0.55

زیاد

فرهنگسازمانی حمایتگر

0.630

زیاد

0.794

18.646

تائید

0.49

زیاد

زیرساختهای مدیریت دانش

0.559

زیاد

0.747

17.405

تائید

0.51

زیاد

ساختار سازمانی مناسب

0.632

زیاد

0.795

18.473

تائید

0.74

زیاد

بعد

جدول ( :)9کیفیت مدل اندازهگیری ،بررسی ضرایب مسیر و معناداری و ضریب تعیین
1- cross-validated communality
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پیوست ( :)10مدل نهایی پژوهش
جدول ( :)10مدل سرمایه ساختاری مؤثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی
متغیر

شاخص

بعد

وجود توانایی باال برای جستجوی اطالعات و دانش بیرونی در سازمان
وجود سازوکارهایی در سازمان برای حمایت از راهاندازی (عرضه) محصوالت جدید و ارائه ساالنه تعداد قابلتوجهی از محصوالت
جدید و نوآورانه
وجود استراتژیها و رویههای روشن برای مدیریت حﻘوق ماﻟﮑیت فﮑری و سیستمهای مناسب برای حفظ امنیت ماﻟﮑیت فﮑری

سرمایه نوپدیدی

در سازمان
کسب بسیاری از مهارتها و تواناییهای مهم توسط کارکنان و وجود توانایی استفاده از دانش (دانش فنی) تازه بهدستآمده آنان
توصیف شدن سازمان بهعنوان یک سازمان یادگیرنده
فراهم بودن زیرساخت (دانش ،فناوری ،آخرین تﮑنیکها و ،)...سیاستگذاری ،تعداد مناسب پروژه و بودجه مناسب برای تحﻘیق
و توسعه
وجود جریان فعال روزآمد کردن دانش و مهارت کارکنان تخصصی برای نگهداری زیرساختهای فناورانه در سازمان
طراحی برنامههای آموزشی مناسب برای بهروز کردن و توسعهی دانش و مهارتهای کارکنان توسط سازمان
جامﻊ بودن برنامه استخدامی و استخدام بهترین افراد در دسترس
وجود برنامه تربیتی جانﺸین پروری برای جایگزینی افراد
تعریف نمودن برنامههای حمایتی ،تﺸویﻘی ،پاداش ،افزایش حﻘوق و ارتﻘای کارکنان (در برابر تالش ،ارائه ایده ،ترغیب به حداکثر

سیستمها و روشهای حمایتی

رساندن درآمد حاصل از حﻘوق ماﻟﮑیت فﮑری ،اشتراکگذاری دانش ،خالقیت ،رهبری ،داشتن روحیه انتﻘادپذیری و تحمل نظرات
و )...
استفاده از ابزار و امﮑانات متعدد برای حمایت از همﮑاری فعال بین کارکنان ،تسهیل ارتباطات و تبادل اطالعات میان آنان و تﺸویق
کار گروهی در سازمان
برخوردار بودن سازمان از سیستمهای سنجش عمﻠﮑرد مناسب
وجود روشها و فرایندهای کاری برای حمایت از نوآوری و رویهها و سیستمهای کاری حامی و پﺸتیبان خالقیت و نوآوری

سرمایه ساختاری

حمایتکننده و تسهیلکننده بودن فرهنﮓ (ارزشها ،باورها ،اعتﻘادات ،آداب و  )...و جو عمومی سازمان
وجود فضای اعتماد در نحوه فعاﻟیت در سازمان
تعهد سازمان در کسب منافﻊ ذینفعان در عمﻠیات خود و به وعدهها و عمل به توافﻘات خود
ترجیح منافﻊ سازمانی بر منافﻊ شخصی توسط کارکنان

فرهنگسازمانی حمایتگر

عدم مضایﻘه کارکنان از انتﻘال دانش ،تجربه ،خالقیت ،ایده و اطالعات شغﻠی به همﮑاران خود
وجود فرهنﮓ و روحیهی تعاون و همﮑاری در سازمان (برای برنامهریزی و سازماندهی ،تﺸخیص و حل مﺸﮑالت و انجام وظایف)
وجود محیطی دوستانه برای انجام کار کارکنان
یادگیری مستمر کارکنان از دیگران (همﮑاران ،نیروها و تجربههای بیرونی)
انگیزه زیاد کارکنان برای مطرح کردن دیدگاهﺸان
وجود سیستمهای اطالعاتی کارآمد و مناسب برای پﺸتیبانی از مأموریتهای اصﻠی سازمان بهمنظور دسترسی آسان و بهموقﻊ به
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شبﮑه بودن رایانههای اصﻠی سازمان با یﮑدیگر

زیرساختهای مدیریت دانش

وجود مجموعه اطالعات نسبتاً کامل و مناسب در مورد تأمینکنندگان (مواد اوﻟیه ،خوراک ،قطعات ،ماشینآالت و تجهیزات ،فناوری،
دانش و  )...در سازمان
وجود روشها و سازوکارهای روشن در سازمان برای به اشتراکگذاری و مبادﻟه دانش
مستندسازی پروژههای سازمان بهمنظور استفاده از تجربیات آنها در پروژههای دیگر
قرار داشتن دانش و فرایندهای سازمانی در کتابچهها ،دستنوشتهها ،پایگاههای دادهها و بانک اطالعاتی و  ...و محافظت از دانش
و اطالعات کﻠیدی سازمان
استفاده از ساختار سازمانی مناسب (بهگونهای که موجب همﮑاری نزدیک کارکنان با یﮑدیگر شود و شیوه تﻘسیمکار و هماهنگی

ساختار سازمانی مناسب

مانﻊ از جدایی و دور افتادن افراد از یﮑدیگر گردد)
طراحی سطوح سﻠسﻠه مراتبی درون سازمان بهمنظور انجام فعاﻟیتهای مؤثر
طراحی ساختار و شیوه سازماندهی سازمان در جهت تسهیل دستیابی به اهداف
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