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چکيده
با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش در سازمانها و اهميت آن در حفظ مزیت رقابتي در بنگاهها ،در این تحقيق به
بررسي نقش این نوع سرمایه سازماني بر اثر بخشي پروژههای انتقال تکنولوژی در گروهي از بنگاههای ایراني ميپردازیم .جهت
نيل بدین هدف با استفاده از روش مدلهای معادالت ساختاری آزمون فرضيات اصلي مدل انجام پذیرفت و پس از آن شاخصهای
تشکيلدهنده سرمایه فکری و اثر بخشي انتقال تکنولوژی بر پایه نتایج مـدل اندازهگيری در مدلهای معادالت ساختاری مشخص
شدند  .نهایتاً متغيرهای پر اهميت در زیر مجموعههای سرمایه فکری شناسایي و اثرات آنها بر متغيرهای اثر بخشي انتقال
تکنولوژی اندازهگيری شد .در نتایج این تحقيق همچنين مشخص شد که از بين زیر مجموعههای سرمایه فکری  ،سرمایه ارتباطي
بيشترین اثر را بــر موفقيت پروژههای انتقال تکنولوژی داشته و پس از آن سرمایه انساني و سرمایه ساختاری به ترتيب بيشترین
اثرات را بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مراحل تقليد صرف و نوآورانه داشتهاند .در نهایت نيز مشخص شد که زیر مجموعههای
سرمایه فکری همگي به طور دو طرفه بر یکدیگر اثر معنيداری دارند و لذا بهبود هر یك در ایجاد بهبود در سایر زیر مجموعهها
مؤثر است.

واژههای کلیدی :اثربخشي انتقال تکنـولوژی ،سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطي ،مدلهای معادالت ساختاری.

 .1مقدمه
نظر به افزایش رقابت تنگاتنگ در بازارهای جهاني  ،تکنولوژیهای نو و برتر به عنوان یك مزیت رقابتي در کسب و
کارهای امروزی مطرح هستند .از آنجا که کشورهای در حال توسعه سهم بسيار اندکي در توليد تکنولوژی در جهان
دارا هستند ،لذا کسب تکنولوژی های خارجي برای این کشورها بسيار پر اهميت است

( نامدار زنگنه ،

 . ) 2990با توجه به اینکه در ادبيات انتقال تکنولوژی به نرخ باالی شکست این پروژهها توجه زیادی شده است ،لذا
بررسي نقش عوامل مؤثر بر موفقيت پروژههای انتقال تکنولوژی در کاهش ميزان شکست در این پروژهها مؤثر است
و ميتواند امکان موفقيت پروژههای انتقال تکنولوژی را افزایش دهد.
در ادبيات انتقال تکنولوژی به طور گسترده به نقش توانمندی تکنولوژیك بنگاه  ،استراتژی تکنولوژیك بنگاه و عوامل
محيطي پرداخته شده است .امّا عوامل درون سازماني چون توانمندیهای سازماني و تـوانمندیهای ارتباطي یك بنگاه
به طور پراکنده و در سطح بسيار کمتری مورد توجه واقع شدهاند)نامدار زنگنه  .(2990 ،در این ميان تا کنون به اهميت
دارایيهای غير مشهود یك بنگاه که همان سرمایههای فکری بنگاه محسوب ميشوند بر موفقيت پروژههای انتقال
تکنولوژی پرداخته نشده است .لذا در تحقيق فعلي بر آن هستيم که ابتـدا زیر مجموعهها و شاخصهای سازنده سرمایه
فکری را در بنگاههای مورد تحقيق شناسایي نمائيم و سپس ميزان اهميت زیر مجموعههای سرمایه فکری و شاخصهای
آن را بر اثر بخشي

پروژههای انتقال تکنولوژی اندازهگيری و رتبهبندی کنيم.

سؤاالت اصلي این تحقيق در چهار چوب بنگاههای ایراني و در یك کشور در حال توسعه به شرح زیر است:
 متغيرهای تشکيلدهنده اثر بخشي انتقال تکنولوژی در بنگاههای مورد تحقيق کدامند؟

 زیر مجموعهها و متغيرهای تشکيلدهنده سرمایه فکری در بنگاههای مورد تحقيق کدامند؟
 آیا رابطه معنيداری بين زیر مجموعههای سرمایه فکری با اثر بخشي انتقال تکنولوژی وجود دارد؟
 آیا رابطه معنيداری بين زیر مجموعههای سرمایه فکری با یکدیگر وجود دارد؟

الزم بـ ه توجه است که در تحقيق فعلي اثرات سرمایه فکری بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی مورد بررسي قرار گرفته
است که تا کنون این موضوع چه در چهارچوب بنگاههای ایراني و چه در ادبيات موضوع برای بنگاههای سایر کشورها
مورد بررسي و آزمون فرضيات قرار نگرفته است و لذا نتایج کسب شده از دستاوردهای جـــــدید این تحقيق است.

 .2مرور ادبیات ( مبانی نظری تحقیق )
در این بخش اقدام به شناسایي عوامل و متغيرهای مهم برای اندازهگيری اثر بخشي انتقال تکنولوژی و سرمایه فکری
ميکنيم.

 .1.2اثر بخشی انتقال تکنولوژی و استخراج شاخصهای آن از ادبیات

جهت اندازهگيری اثر بخشي پروژههای انتقال تکنولوژی سنجههایي از ادبيات استخراج کنيم و جهت نيل بدین هدف ابتدا
مروری بر تحقيقات انجــام شده در این زمينه خواهيم نمود  .در تحقيقي که توسط ونگ در شرکتهای تایواني انجام
پذیرفته ،وی به اندازهگيری اثر بخشي انتقال تکنولوژی پرداخته است  .در ایــــن تحقيق  ،اثــر بخشي را ميزان یا سطح
تحقق اهداف از قبل تعيين شده در ســــازمان تعریف نمودهاند ) (Wong, و نهایتاً  20عنصر یا عامل تعيين کننده
در اثر بخشي انتقال تکنولوژی مورد توجه محقق واقع شده است .از جمله عوامل پيشنهـــادی در تحقيق ونگ ميتوان
بدین شاخص ها اشاره نمود :بهبـود کيفيت محصوالت ،کسب منابع بهتر  ،افزایش برگشت سرمایه ،افزایش سهم توليد،
کاهش هزینهها و غيره .
در تحقيق دیگـــری لشکری به بررسي شاخصهای مطرح در اندازهگيری اثر بخشي انتقال تکنولوژی پرداخته و از
شاخصهــــــای زیر بدین منظـور استفاده نموده است (لشکری )2909 ،کيفيت نهایي محصوالت  ،ميزان ساخت قطعات
یدکي در داخل بنگاه و ميزان بهکارگيری نيروهای خارجي برای تعمير و نگهداری.
اسپن نيز در تحقيقات خود در خصوص اثر بخشي انتقال تکنولوژی بدین نکته توجه داشته که اندازهگيری اثر بخشي
انتقـال تکنولوژی به دليل گستردگي تحقيقات انتقال تکنولوژی امری بسيار پيچيده است و لذا یك روش منحصر به فرد
ممکن است قادر به اندازهگيری تمامي ابعاد اثر بخشي انتقال تکنولوژی نباشد ) . (Wang , محققيني چون " وو"
رضایت گيرنده تکنولوژی را برای اندازهگيری سطح اثر بخشي انتقال تکنولوژی مهم دانستهاند .در حاليکه مایت و فيشر
از مقایسه هزینهها و برنامه زماني واقعي با هزینهها و برنامه زماني برنامهریزی شــده برای اندازهگيری اثر بخشي
انتقال تکنولوژی استفاده کردهاند ( .)Lin, 
لين در تحقيق خود که در شرکت های توليدی تایواني انجام شده  ،اثر بخشي انتقال تکنولوژی را با دیدگاه مدیریت
پروژه اندازهگيری نمو ده و چهار عامل را در این تحقيق به کار گرفته است .از جمله این عوامل مقایسه عملکرد واقعي
گيرنده با عملکرد برنامهریزی شده  ،مقایسه عملکرد گيرنده با دهنده تکنولوژی و مقایسه عملکـــرد گيرنده با رقبای
مشابه است .در تحقيقات دیگـری نيز شاجــــــویي  ،جــــونز  ،یلماز و استاك به بررسي شاخصهای مهـــــم در
اندازهگيری موفقيت انتقال تکنولوژی پرداختهاند ) . (Shaojie ,  , Jones , , Yelmaz , همانگونه که از
مرور ادبيات انتقال تکنولوژی مشخص است ،محققان برای اندازهگيری موفقيت و اثـر بخشي پروژههای انتقال تکنولوژی
شاخصهای مختلفي را بهکار بردهاند که در این تحقيق جمع َا  29شاخص از ادبيات استخراج و در طراحي پرسشنامه
اوّليه به کار گرفته شده است .الزم به توجه است که با توجه به ماهيت پروژههای انتقال تکنولوژی و دستهبندیهای
انجام شده در پلکان انتقال تکنولوژی ، 1در این تحقيق اثر بخشي انتقال تکنولوژی به دو مرحله تقسيم شده است )2 :
انتقال تکنـــــولوژی در مرحله تقليد صرف و )1انتقــال تکنولوژی در مرحله تقليد نوآورانه ). (Kim , 

 .2.2سرمایه فکری و زیر مجموعههای آن
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سرمایه فکری به عنوان یکي از عناصر شایستگيهای محوری و مزیت رقابتي شرکتها محسوب ميشود  .در برخي
تحقيقات سرمایه فکری به عنوان شکاف بين ارزش بازاری و ارزش دفتری یك شرکت معــرفي شده است .تحقيقات
نشان ميدهد که در سالهای اخير سرمایه فکری حدوداً  %90از ارزش یك سازمان را در برمـيگيـــرد Martinez ,

) .)سرمـایه فکری شامل خبرگي ،تفکرات خالق و مهارتهای سازماني بوده و برپایه مشتریان  ،فرایندها ،
سيستمها  ،نيروی انساني و غيـــره قابل دستهبندی است.
در ادبيات موضوع ،سرمایه سازماني در دو دسته اصلي سرمایه مالي و سرمایه فکری دسته بندی شده است
) .(Martinez, سرمایه فکری نيز به  9زیر دسته تقسيم شده است و هر یك از این  9زیر دسته خود دارای زیر
مجموعههای متعدد و شاخصهای مختلفي در ادبيات ميباشند  .یکي از اهداف این مقاله  ،ارائه معتبرترین و قابل
استنادترین شاخصهای ارائه شده برای سرمایه فکری در ادبيات است.
هر یك از  9زیر مجموعه اصلي سرمایه فکری را ميتوان بدین شرح تعریف نمود ): ) Beattie, 
 سرمایه انسانی  :این سرمایه شامل نيروی انساني و قابليتهای کارکنان و مهارتها است.
 سرمایه ارتباطی  :شامل دانش موجود در ارتباطات یك سازمان بـــا مشتریان و محيط بيروني است و دانش
ذخيره در زنجيره ارزش یك سازمان را در بر ميگيرد.
 سرمایه ساختاری  :شامل فعاليتهای تحقيق و توسعه یك سازمـــان واطالعات موجود در پایگاههای اطالعاتي
سازمان و دانش ذخيره در سازمان و فرآیندهای موجود آن است.
در تحقيقات انجام شده توسط مارتينز 9 ،دسته فوق به عنوان زیر مجموعههای سرمایه فکری در نظر گرفته شدهاند و
سپس اثرات هر یك از آنها بر یکدیگر مورد بررسي واقع شدهاند  .در تحقيق مارتينز نشان داده شد که سرمایه انساني
بر سرمایه ساختا ری اثری مثبت داشته و موجب بهبود ذخيره دانش و فرایندهای سازماني

ميشود  .به زبان

سادهتر سرمایه ساختاری به دنبال تبدیل سرمایه انساني از دارایي فردی به یك  Know-howیا دانش جمعي است و
لذا شرکتها تمایل دارند که

دارایيهای مرتبط با سرمایه انســــــاني را بـــه دارایيهای ساختاری که از نوع

جمعي و ماندگار در سازمان ميباشند تبدیل نمــــایند ( .)Martinez , 
در نتایج تحقيق مارتينز همچنين مشخص شد که سرمایه ساختاری اثر مثبتي بر سرمایه ارتباطي دارد چرا که با افزایش
اطالعات و ذخيره دانش در سازمان امکان بهرهگيری و تعامل با نيروهای بيروني بهبود ميیابد .سرمایه ارتباطي هم
چنين باعث بهبود سرمایة انساني مي شود زیرا ارتباطات مناسب با نيروهای بيروني موجب توليد ثروت و ارزش در
سازمان ميشوند که به نوبه خود منجر به افزایش مهارتها و توانمندیهای کارکنان و لذا افزایش سرمایه انساني
ميشود .همانگونه که از نتایج تحقيق مارتينز مشخص است ،زیر مجموعههای سرمایه فکری به صورت یك چرخه
مستمر عمل ميکنند و وقفه در هر یك از این سه زیرمجموعه  ،منجر به ایجاد وقفه در "توليد ارزش" برای سازمان
ميشود.
در سالهای اخير محققان برای کميسازی سرمایه فکری از شاخصها و روشهای متفاوتي استفاده نمودهاند که در
ادامه به بررسي برخي از آنان ميپردازیم.

"سه وی بای" در تحقيقات خود یك سيستم اندازهگيری برای سرمایه فکری تحت عنوان intellectual asset monitor

را ارائه نموده و در آن سرمایه فکری را به سه دسته شایستگي کارکنان ،ساختار داخلي و ساختار خارجي تقسيمبندی
نموده است ) (Sveiby, و برای هر دسته شاخصهایي استخراج نموده که مورد توجه محققان قرار گرفتهاند.
برخي دیگر از محققان از روش کارت متوازن امتيازی استفاده نمودهاند و برای تحليل و ارزیابي سرمایه فکری از چهار
عامل مالي ،مشتری ،فرآیندهای کسب و کار و یادگيری و رشد سازماني استفاده نمودهاند
).(Bontis , 
در تحقيق دیگری " بی تی " با استفاده از روش آناليز محتوایي اقدام به بررسي جایگاه سرمایه فکری در گزارشات
ساالنه سازمانها نموده است ) (Beattie , وی از نتایج تحقيق تامسون در به کارگيری  219شاخص برای ارزیابي
سرمایه فکری در بنگاهها استفاده نموده است .
در ادامه دو دستهبندی اصلي و قابل استناد در ادبيات سرمایه فکری را که تــــــوسط استری کوا ((Striukova , 

و آبي سکرا ) ( Abeysekera , ارائه شدهاند در جدولهای  2و  1ارائه ميدهيم .سپس بر پایه جمعبندی نتایج
تحقيقات انجام شده در ادبيات  ،اقدام به استخراج و ارائه زیر مجموعهها و شاخصهای به کار رفته در مقاله فعلي
مينمائيم .شکل  2زیر مجموعهها و شاخصهای به کار رفته در اندازهگيری سرمایه فکری را در این مقاله نشان ميدهد.

جدول  -1زیر مجموعههای سرمایه فکری مستخرج از تحقیقات استری کوا
سرمایه فکری

جدول – 2
مجموعه
مستخرج از
سکرا

سرمایه داخلی – ساختاری

سرمایه انسانی – کارکنان

سرمایه خارجی – ارتباطی

سرمایه فکری

 مالکيت معنوی



 فلسفه مدیریت

 مشتریان

 توانمندیهای کيفي و تحصيالت کارکنان

 فرهنگ سازماني

 وفاداری و رضایت مشتریان

 آموزش

 فرایندهای مدیریتي

 کارکنان

برندها

 شهرت مشتریان

 سيستمهای اطالعاتي

 همکاریهای کسب و کار

 شبکهها

 موافقتنامههای ليسانس

 ارتباطات مالي

 تحقيق و توسعه

سرمایه انسانی ( 7زیر مجموعه)
 آموزش

 دانش مرتبط به کار

 خالقيت در کارکنان

سرمایه ساختاری
 فرآیندهای سازماني

 مهارتهای کارآفریني

 سيستمهای اطالعاتي

 مسایل برابری

 فرهنگ و فلسفه سازماني

 ایمني

 روابط مالي

 ارتباطات کارکنان

 اموال مرتبط با سرمایه فکری

 آینده کارکنان
 تحصيالت و سایر موارد کارکنان

هفده زیر

سرمایه ارتباطی
 برندها

Image 
 مشارکتهای کسب و کار
 کانالهای توزیع
 سهم بازار

تحقیقات آبی

سرمایه انساني



بهرهوری انساني



تحصيالت کارکنان





دورههای آموزشي
دانش مرتبط با کار
خبرگان سازمان



مهارتهای کارآفریني

سرمایه



ساختاری



شبکههای داخلي




مالکيت معنوی



ارتباطات مالي



سرمایه ارتباطي

سيستمهای اطالعاتي
فرهنگ و فلسفه سازماني

کپي رایت
عالمت تجاری



فرآیندها



ليسانسها






سرمایه فکری

همکاریهای تجاری و مالي
مشتریان
وفاداری و رضایت مشتریان
برندها



همکاریهای تحقيقاتي



کانالهای توزیع



سهم بازار

شکل  -1زیرمجموعه های سرمایه فکری و شاخص های مستخرج از ادبیات در این تحقیق

 .2.2مدل مفهومی تحقیق
مدل ارائه شده در این تحقيق از پنج ساختار 2تشکيل شده که شامل سه زیر مجموعه سرمایه فکری ودو زیر مجموعه
اثر بخشي انتقال تکنولوژی است .شکل  1مدل مفهومي تحقيق را نشان ميدهد.
فرضيات اصلي تحقيق بدین شرح ارائه شدهاند :
 : H2سرمایه ارتباطي بنگاه بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد صرف اثر معنيداری دارد.
 : H1سرمایه ارتباطي بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد نوآورانه اثر معنيداری دارد.

. Construct

 :H9سرمایه انساني بنگاه بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد صرف اثر معنيداری دارد.
 : H8سرمایه انساني بنگاه بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد نوآورانه اثر معنيداری دارد.
 : H6سرمایه ساختاری بنگاه بر اثر بخشي پروژههای انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد صرف اثر معنيداری دارد.
 : H5سرمایه ساختاری بنگاه بر اثر بخشي پروژههای انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد نوآورانه اثر معنيداری
دارد.
 : H0سرمایه ارتباطي بنگاه بر سرمایه ساختاری آن اثر مثبتي دارد.
 : H9سرمایه ساختاری بنگاه بر سرمایه ارتباطي آن اثر مثبتي دارد.
 : H9سرمایه انساني بنگاه بر سرمایه ساختاری آن اثر مثبتي دارد.
 :H20سرمایه ساختاری بنگاه بر سرمایه انساني اثر مثبتي دارد.
 : H22سرمایه ارتباطي بنگاه بر سرمایه انساني اثر مثبتي دارد.
 : H21سرمایه انساني بر سرمایه ارتباطي بنگاه اثر مثبتي دارد.

 .2متدولوژی تحقیق
تحقيق فعلي یك تحقيق کيفي – کمي شد .تحقيق با توجه به استخراج مدل اوّليه و شاخصهای آن از ادبيات جنبه کيفي
به خود گرفته و سپس با کميسازی شاخصها و به کارگيری روشهای آماری و مدلهای معادالت ساختاری ،جنبه
کمي کسب نموده است.

 .1.2طرح تحقیق
در این تحقيق با بررسي عميق ادبيات انتقال تکنولوژی و ادبيات سرمایه فکری سپس مصاحبه با خبرگان انتقال
تکنولوژی ،محققين دانشگاهي و مدیران ارشد بنگاههای دارای تجربه انتقال تکنولوژی  ،اقدام به شناسایي عوامل مهم
در اندازهگيری سرمایه فکری بنگاه و اثر بخشي انتقال تکنولوژی ( در مراحل تقليد صرف و تقليد نوآورانه )نموده ایم.
برای نيل بدین هدف ابتدا زیر مجموعهها و شاخصهای سرمایه فکری از ادبيات موضوع استخراج و سپس بر پایه
مصاحبه با خبرگان به  11متغير ( شاخص ) تعدیل شد.

شکل  -2مدل مفهومی نهایی

در خصوص اثر بخشي انتقال

H2

تکنولوژی نيز جمعاً  29متغير از
ادبيات استخراج و سپس بر پایه

H1

اثر بخشي انتقال تکنولوژی -تقليد

سرمایه ارتباطي1

صرف 4

مصاحبه با خبرگان و محققان،
تعداد این شاخصها به  10شاخص

H5

تغيير یافت .در این تحقيق ،نهایتاً 9

H7
H8

سرمایه ساختاری 3

شاخص برای اندازهگيری اثر
اثر بخشي انتقال تکنولوژی –

بخشي انتقال تکنولوژی بر پایه

تقليد نوآورانه 5

تقليد صرف و  21شاخص برای

H9

H6

H12
H11

H10

H3

سرمایه انساني 2

H4

اندازهگيری اثر بخشي انتقال
تکنولوژی بر پایه ت قليد نوآورانه در نظر گرفته شد و از این شاخص ها برای طراحي پرسشنامه نهایي استفاده شد( .
الزم به توجه است که پيشنهادهای خبرگان در خصوص سازگاری سؤاالت پرسشنامه با شرایط بنگاههای ایراني ،در
طراحي پرسشنامه نهایي مد نظر محقق واقع شد) .پرسشنامه در دو مرحله  pretestو نهایي در اختيار  200نفر از
خبرگان و مدیران ارشد بنگاههای دارای تجربه انتقال تکنولوژی در ایران قرار داده شد .جدولهای  9و  8و شکل ا ،
 81متغير یا شـاخص به کــار رفته در طراحي پــــرسشنامه نهایي برای تحقيق فعلي را نشان ميدهند.

جدول  -2متغیرهای تشکیلدهنده ساختار اثر بخشی انتقال تکنولوژی بر پایه تقلید صرف
عنوان متغير

نام

.2

افزایش ظرفيت اسمي در بنگاه

TT1

.1

کاهش ضایعات در بنگاه

TT2

.9

افزایش توان نصب و نگهداری در بنگاه

TT3

.8

افزایش توان ساخت قطعات مورد نياز در بنگاه

TT4

.6

کاهش قيمت تمام شده محصوالت

TT5

.5

افزایش یادگيری در تمامي سطوح سازماني

TT6

.0

کسب دانش فني و تسلط بر تکنولوژی

TT7

.9

بهبود شاخصهای اقتصادی بنگاه

TT8

جدول  -4متغیرهای تشکیلدهنده ساختار اثر بخشی انتقال تکنولوژی بر پایه تقلید نوآورانه
عنوان متغير

نام

 .2افزایش  NPDدر بنگاه

TT9

 .1بهبود کيفيت محصوالت

TT10

 .9افزایش سهم بازار

TT11

 .8گسترش بخشهای بازار

TT12

 .6ایجاد تمایز در محصوالت

TT13

 .5افزایش رضایت مشتریان

TT14

 .0افزایش تنوع در محصوالت

TT15

 .9ایجاد بهبودهای مستمر تکنولوژیك و سازماني

TT16

 .9همگامي با اهداف و برنامههای از پيش تعيين شده سازماني

TT17

 .20یادگيری تکنولوژی در سطح شرکتدهنده تکنولوژی

TT18

 .22یادگيری تکنولوژی در سطح شرکتهای رقيب

TT19

 .21بهبود عملکرد سایر پروژهها بوسيله تکنولوژی انتقال یافته

TT20

 .2.2نمونهگیری و جمعآوری داده
نمونههای این تحقيق از بين شرکتهای ایراني دارای تجربيات مطرح در زمينه انتقال تکنولوژی انتخاب شدهاند .این
شرکتها از بين شرکتهای توليد کننده تجهيزات مخابراتي  ،شرکتهای توليد کننده کامپيوتر و لوازم جانبي ) (ITو
شرکتهای توليد کننده تجهيزات برق گزینش شدهاند  .جهت انجام این تحقيق جمعاً  69شرکت به عنوان نمونه انتخاب
و پرسشنامه نهایي به خبرگان ،مدیران ارشد و مدیران عامل این شرکتها ارائه شده است.
جهت انتخاب شرکتهای نمونه و خبرگان حاضر در این شرکتها به بانكهای اطالعاتي وزارت مخابرات و وزارت نيرو
مراجعه و شرکتهای متوسط و بزرگ در این بخشها انتخاب (  900شرکت ) و سپس با مصاحبه با خبرگان ارشد در
زمينه مخابرات  ،برق و  ITدر کشور  ،اقدام به شناسایي شرکتهای دارای تجربيات ارزشمند در زمينههـای انتقال
تکنولوژی نمودیم .در مرحله بعد مصاحباتي با مدیران عامل و خبرگان برخي از این شرکتها به عمل آمد و اهداف
تحقيق برای آنان توضيح داد ه شد و نظرات آنان در خصوص طراحي و بازبيني پرسشنامه نهایي جمعبندی و اعمال
گردید  .نهایتاً  200پرسشنامه به طور دستي بين مدیران ارشد این شرکتها توزیع شد .به دليل توزیع دستي و همکاری
صميمانه مدیران عامل این شرکتها نرخ پاسخگویي  %200بوده است.

 .4تحلیل دادهها
در این تحقيق برای بررسي اثرات هر یك از ساختارهای مدل نهایي بر یکدیگر و بر ساختارهای اثر بخشي انتقال
تکنولوژی از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .این مدل به دو قسمت مدل ساختاری و مدل اندازهگيری
تقسيم مي شود .مدل ساختاری در این تحقيق دارای  6ساختار است ( شکل  ) 1و مدل اندازهگيری نيز جمعاً دارای 81
متغير یا شاخص است که امکان اندازهگيری ساختارهای پنهان مدل را ایجاد مينماید .جهت تست فرضيات مدل از نرم
افزار  3 PLSاستفاده شده است .این نرم افزار امکان کــار با نمونـــههـــای کــــوچکتــــر را ایجاد نموده و در ضمن
نيازی به تست نرمال بودن دادههای تحقيق ندارد ( .(Wang , 

 .1.4آزمونهای پایایی و روایی مدل
در این بخش ابتدا اعتبار ساختاری و اعتبار داخلي مدل تست ميشوند  .در ضمن نتایج آزمون آلفای کرونباخ نيز ارائه
خواهد شد .جهت بررسي اعتبار ساختاری مدل  ،از روشآناليز فاکتوری استفاده شده و واریانس مشترك هر متغير با
تمامي فاکتورهای استخراج شده محاسبه شده است .با توجه به اینکه واریانس مشترك تمامي متغيرها بيش از 0/5
بوده ،ميتوان ادعا کرد که  6ســــاختار مـــــــدل دارای اعتبار ســـاختاری ميباشند) .(Wong ,روایي یا اعتبار
داخلي مدل نيز با محاسبه ضرایب همبستگي پيرسون بين متغيرهای هر یك از ساختارهای مدل انجام پذیرفته و
مشخص شده است که ميزان همبستگي یا توافق عمومي بين سؤاالت هر یك از بخشهای پرسشنامه معنيدار است .به
عنوان نمونه جدول  ، 6ضرایب همبستگي بــرای متغيرهای سرمایه انساني در مدل را نشان ميدهد.

جدول  - 5ضرایب همبستگی پیرسون برای متغیرهای ساختار سرمایه انسانی) ( HC
نام متغیر

HC1

HC2

HC3

HC4

HC5

HC6

HC1

1

*0/51

*0/32

*0/707

*0/71

*0/71

1

*0/5

*0/477

*0/27

*0/4

1

* 0/72

* 0/74

*0/75

1

*0/72

*0/27

1

*0/72

HC2
HC3
HC4
HC5

1

HC6
* معنیدار دو طرفه

. Partial least square

در خصوص آزمون پایایي نيز مقادیر آلفای کرونباخ برای هر یك از  6ساختار مدل محاسبه و از آنجا که تمامي
بخشهای پرسشنامه دارای پایایي بيش از  0/0است؛ لذا نتایج کسب شده مناسب بوده و سازگاری الزم به وجود آمده
است.

 .2.4نتایج کسب شده از مدل ساختاری وتحلیلهای آماری
قبل از آزمون دوازده فرضيه اصلي ميبایست اقدام به بررسي برازش مدل نهایي بکنيم .سه شاخص اصلي برای برازش
مدل محاسبه و مشخص شد که شاخص  CFIبرابر  ، 0/910شاخص  GFIبرابر  0/991و شاخص  RMSEAبرابر 16
 0/0بوده و لذا مدل ارائه شده دادههای تحقيق را به خوبي پوشش داده است و برای ادامه بررسيها مناسب است .بر
اساس نتایج نرم افزار  PLSدر خصوص آزمون فرضيات اصلي مدل مي توان ادعا کرد که هيچ یك از فرضيات اصلي
رد نشدهاند .در ضمن وزنهای ساختاری برای تمامي مسيرهای مدل در شکل  9و جدول  5ارائه شدهاند.
همانگونه که از جدول  5و از نتایج آزمون  tبرای هر یك از  21فرضيه تحقيق مشخص است ،در مدل نهایي تمامي
مسيرها دارای وزنهای قابل توجهي بوده و هيچ یك از مدل حذف نشدهاند .در ضمن ارتباطات ساختاری مناسبي بين
ساختارهای مدل وجود دارد .محاسبة مقادیر  ( coefficient of determination ) R2برای هر یك از ساختارهای مدل و
برای کل مدل نيز دال بر قوی بودن مسيرهای ساختاری مدل است و لذا مدل ارائه شده مدلي مناسب و قوی از نظر
مسيرهای ساختاری است (ضریب کلي مدل برابر  0/6021محاسبه شده است) .
در نتایج کسب شده از آزمون فرضيات مدل و بر پایه وزن های ساختاری محاسبه شده (نتایج جدول  ، )5مشخص
شد که از بين زیر مجموعههای سرمایه فکری  ،سرمایه ارتباطي بيشترین اثر مستقيم را بر اثر بخشي پروژههای انتقال
تکنولوژی در مراحل تقليد صرف و نوآورانه داشته و پس از آن سرمایه انساني و سرمایه ساختاری بيشترین اثرات
مستقيم را بر موفقيت پروژههای انتقال تکنولوژی داشتهاند.
در این تحقيق همچنين مشخص شد که تمامي  9زیر مجموعه سرمایه فکری بر یکدیگر اثری معنيدار و دو طرفه دارند.
در این ميان سرمایه انساني بيشترین اثر را بر سرمایه ساختاری بنگاه داشته و پس از آن سرمایه ساختاری باالترین
اثر را بر سرمایه ارتباطي بنگاه داشته است .این نتایج با نتایج تحقيقات مارتينز نيز هماهنگ است ) (Martinez,2006و
بدین نکته توجه دارد که جهت بهبود سرمایه ارتباطي در یك بنگاه الزم است که سرمایه ساختاری آن و به تبع آن
سرمایه انساني آن بهبودهای الزم را کسب کنند .لذا به مدیران شرکتهای نمونه توصيه ميشود که با بهبود مهارتها
و توانمندیهای سازماني خود امکان بهبود فرآیندها و سيستمهای سازماني را بدست آورند و بدین طریق امکان ارتباط
و همکاری بهتری را با نيروهای رقابتي خود ایجاد نمایند  .در ادامه تحقيق نيز با توجه به شناسایي و اوّلویتدهي
ميزان اهميت متغيرهای سازنده هر یك از ساختارهای سرمایه انساني ،ارتباطــي و ساختاری ،مدیران شرکتهای مورد
تحقيق ميتوانند توجه و سرمایه خود را به بهبود مهمترین اوّلویتها مبذول کنند.

=

0/49 =  41

اثر بخشي انتقال تکنولوژی -تقليد

سرمایه ارتباطي1

صرف 4
0/4 =  43
0/463 = 42

0/47 =  31
0/48 =  13

سرمایه ساختاری 3

0/23=  12

0/5 =  32

اثر بخشي انتقال تکنولوژی –

=

0/29 =  21

=

تقليد نوآورانه 5

سرمایه انساني 2

0/473 =  52

شکل  -2وزنهای ساختاری مدل نهایی

جدول  -7مقادیر آزمون  Tو وزنهای ساختاری کسب شده از مدل ساختاری
وزن استاندارد شده

پارامتر

T value

ساختار سرمایه ارتباطي :
 31

0/8

9/02

 21

0/19

9/98

 41

0/89

8/2

 51

0/65

6/1

ساختار سرمایه انساني :
 42

0/859

6/2

 32

0/6

8/96

 12

0/19

9/02

 52

0/80

9/96

ساختار سرمایه ساختاری:
 43

0/8

9/52

 23

0/19

9/00

 13

0/89

9/01

 53

0/89

9/52

 .2.4نتایج کسب شده از مدل اندازهگیری وتحلیل های آماری
درخصوص نتایج مدل اندازهگيری ،ابتدا ضرایب تمامي شاخصهای مدل (  81شاخص ) توسط نرم افزار  PLSمحاسبه
گردید و پس از آن  R2برای هر یك از این متغيرها محاسبه شد  .الزم به توجه است که متغيرهایي که دارای  R2کوچکتر
از  0/5بودند از ادامة بررسيها حذف شدند ( به دليل مسير ضعيفي که در مدل اندازهگيــــری دارا بودند) .در این
مرحله با توجه به محاسبة تمامي ضرایب متغيرهـــــای مدل(  ، )ij امکان بررسي ميزان اهميت هر متغير در تشکيل
ساختار مورد نظر به وجود آمده است  .الزم به توجه است که مقدار باالی  ij نشانگر اهميّت آن متغير در تشکيل
ساختار مورد نظر است .به عنوان نمونه جدول  ، 0ضرایب متغيرهای تشکيلدهنده ساختار اثر بخشي انتقال تکنولوژی
در مرحله تقليد صرف را نشان ميدهد .بر پایه نتایج جدول  ، 0متغير  TT4پس از آزمون فرضيه معنيدار نبوده و لذا
از ادامة بررسيها حذف خواهد شد .همانگونه که از ضرایب ij مشخص است ،در تشکيل ساختار اثر بخشي انتقال
تکنولوژی در مرحله تقليد صرف ،متغيرهای بهبود شاخصهای اقتصادی ،کسب دانش فني ،کاهش قيمت تمام شده
محصوالت ،افزایش یادگيری و توان نصب و نگهداری از اهميت بسيار باالیي برخوردار هستند (باالترین ضرایب را
داراست) .
لذا به مدیران شرکتها توصيه مي شود که جهت بهبود اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد صرف ،نسبت به
بهبود این متغيرها و متغيرهای سایر ساختارهای مدل که تأثيرات باالیي بر این متغيرها دارند  ،توجه جدی تری مبذول
کنيد .در ادامه مهمترین و پر اثرترین متغيرهای سازنده  8ساختار باقيمانده مدل بر پایه وزنهای بدست آمده از نتایج
نرم افزار  PLSارائه مي شوند .در ساختار اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد نوآورانه بر اساس رتبهبندی و
اولویتدهي ،متغيرهای ا فزایش رضایت مشتریان  ،بهبود کيفيت محصوالت  ،ایجاد بهبودهای مستمر و افزایش تنوع
محصوالت مهمترین متغيرهای سازنده این ساختار است.

جدول  -7ضرایب مدل اندازهگیری برای متغیرهای اثر بخشی در مرحله تقلید صرف
نام متغیر

T value

ij 

R2

tt2

1/05

0/9

0/58

tt1

8/02

0/992

0/59

tt9

8/01

0/908

0/058

tt8

*()2/08

0/095

__

tt6

6/98

0/905

0/91

tt5

5/09

0/986

0/028

tt0

5/98

0/92

0/99

tt9

0/02

0/91

0/985

در خصوص سرمایه انساني پر اهميتترین متغيرها عبارتند از دانش و قابليتهای کارکنان  ،دورههای آموزشي و
خبرگان سازماني.
در خصوص ساختار سرمایه ارتباطي نيز پر اهميتترین متغيرها عبارتند از همکاریهای تحقيقاتي ،همکاریهای کسب
و کار ،کانالهای توزیع ،سهم بازار و ایجاد برند در سازمان.
در ساختار سرمایه ساختاری نيز متغيرهای فرهنگ سازماني ،فرآیندهای سازماني و سيستمهای اطالعاتي به روز،
مهمترین متغيرهای سازنده این ساختار است.

 .1.2.4بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم ساختارهای سرمایه ارتباطی ،سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری
بر اثر بخشی انتقال تکنولوژی
در این بخش اقدام به محاسبة تأثيرات مستقيم و غير مستقيم همه ساختارهای سرمایه فکری بر اثر بخشي انتقال
تکنولوژی ميکنيم .همانگونه که در بخش  1-8و در نتایج مدل ساختاری ذکر شد ،سرمایه ارتباطي بيشترین اثر مستقيم
را بر اثربخشي انتقال تکنولوژی در هر دو مرحله دارا است .جدول  9ميزان اثرات مستقيم و غير مستقيم ساختار
سرم ایه ارتباطي بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی در دو مرحله تقليد صرف و تقليد نوآورانه را ارائه ميدهد .همانگونه
کـه از نتایج این جدول مشخص است سرمایه ارتباطي نه تنها به طور مستقيم بر اثر بخشي پروژههای انتقال تکنولوژی
تأثيرگذار است بلکه به طور غيرمستقيم و از طریق اثرگذاری بر

سرمایههای ساختاری و انساني بر اثر بخشي

انتقال تکنولوژی تأثير ميگذارد و لذا بهبود این نوع سرمایه در بنگاهها به تنهایي کافي نبوده و الزم است که جهت
افزایش تأثير سرمایه ارتباطي بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی ،اقدام به بهبود سرمایههای ساختاری و انساني کنيم .در
بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم هر یك از  9ساختار سرمایه انساني  ،سرمایه ارتباطي و سرمایه ساختاری بر اثر
بخشي انتقال تکنولوژی مشخص گردید که سرمایه ارتباطي و متغيرهای آن بيشترین اثرات (مستقيم و غير مستقيم) را
بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مرحله تقليد صرف و نوآورانه ميگذارند و سپس ساختارهای سرمایه انساني و
سرمایه ساختاری و متغيرهای تشکيل دهنده آنان قرار دارند.
جدول  -3اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه ارتباطی بر اثر بخشی انتقال تکنولوژی
اثرات

اثرات مستقیم و غیر مستقیم

0/44

تقلید صرف 

سرمایه ارتباطی

0/17

تقلید صرف  سرمایه ساختاری 

سرمایه ارتباطی

0/124

تقلید صرف  سرمایه انسانی 

سرمایه ارتباطی

0/734

مجموع اثرات سرمایه ارتباطی بر اثربخشی-تقلید صرف

0/57

تقلید نوآورانه 

سرمایه ارتباطی

0/174

تقلید نوآورانه  سرمایه ساختاری 

سرمایه ارتباطی

0/127

تقلید نوآورانه  سرمایه انسانی 

سرمایه ارتباطی

0/37

مجموع اثرات سرمایه ارتباطی بر اثربخشی-تقلید نوآورانه

در جمع بندی نهایي و بر پایه محاسبه مجموع تأثيرات ساختارهای سرمایه فکری بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی و بر
اساس وزن های محاسبه شده برای هر یك از متغيرهای مدل ،مي توان مجموع تاثيرات هر یك از  9ساختار سرمایه
فکری و متغيرهای آن را بر هر یك از دو ساختار اثر بخشي انتقال تکنولوژی و متغيرهای آن محاسبه نمود .لذا پس از
انجام این محاسبات طوالني و زمانبر ،تاثيرگذارترین متغيرهای سرمایه ارتباطي ،سرمایه انساني و سرمایه ساختاری
بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی مشخص شدند .و توصيههای عملي زیر به مدیران ارشد شرکت های نمونه در راستای
بهبود جایگاه تاثيرگذارترین متغيرهای سرمایه فکری و براساس اولویت بدین شرح ارائه ميشوند:
 )2بهبود کانالهای توزیع (سرمایه ارتباطي)
 )1افزایش همکاریهای تحقيقاتي (سرمایه ارتباطي)
 )9افزایش همکاریهای کسب و کاری (سرمایه ارتباطي)
 )8بهکارگيری خبرگان بيروني (سرمایه انساني)
 )6جذب و حفظ کارکنان دارای دانش و قابليتهای باال ( سرمایه انساني)
 )5ارائه دورههای آموزشي به روز وحرفهای (سرمایه انساني)
 )0ایجاد فرهنگ سازماني باز و ارگانيك (سرمایه ساختاری)
 )9مهندسي مجدد فرآیندهای سازماني (سرمایه ساختاری)
 )9به کارگيری سيستمهای اطالعاتي به روز و دارای قابليت اطمينان باال (سرمایه ساختاری)
همانگونه که مشخص است از  11متغير سرمایه فکری ،نه متغير فوق بيشترین تأثيرات را در بهبود اثر بخشي پروژه-
های انتقال تکنولوژی در مراحل تقليد صرف و نوآورانه دارا بودهاند و لذا به مدیران ارشد شرکتها توصيه ميشود
که بيشترین وقت و سرمایه را در راستای بهبود این نه متغير جهت افزایش اثر بخشي انتقال تکنولوژی در بنگاه متبوع
خود بهکار گيرند.

 .5مالحظات و جمعبندی
همانگونه که از نتایج مدلهای ساختاری و اندازهگيری مشخص شد ،سرمایه ارتباطي و متغيرهای آن بيشترین تأثير
را بر اثر بخشي انتقال تکنولوژی در بنگاه های ایراني مورد تحقيق دارند و پس از آن سرمایه انساني و سپس سرمایه
ساختاری تأثيرات بهسزایي بر پروژههای انتقال تکنولوژی دارند .لذا به مدیران ارشد بنگاههای مورد نظر توصيه ميشود
که جهت بهبود پروژههای انتقال تکنولوژی ،سعي بر افزایش سرمایه ارتباطي  ،انساني و ساختاری خود بنمایند .همچنين

نتایج این تحقيق نشان داد که این سه نوع سرمایه به طور دو طرفه بر یکدیگر اثر معنيداری دارند و لذا بهبود هر یك
از این سه زیر مجموعه نهایتاً منجر به بهبود دو زیر مجموعه دیگر نيز خواهد شد.
در پایان نيز مهمترین متغيرهای تشکيل دهنده هر یك از پنج ساختار مدل مشخص شدند و سپس نه متغير برتر در
سرمایه فکری که بيشترین تأثيرات را بر متغيرهای اثر بخشي انتقال تکنولوژی در مراحل تقليد صرف و نوآورانه
داشتند شناسایي و رتبهبنــــدی شد و بر این اساس توصيههای الزم به مدیران شرکت های نمونه جهت بهبود این
شاخصها در سرمایه فکری و نهایتا بهبود اثر بخشي انتقال تکنولوژی به عمل آمد.

منابع
 رساله، ارائه یك مدل ترکيبي برای شناسایي فاکتورهای مؤثر بر اثر بخشي پروژههای انتقال تکنولوژی،  سودابه، نامدار زنگنه
2990 ،  دانشگاه تربيت مدرس، دکتری
2909 ، دانشگاه تربيت مدرس، پایاننامه کارشناسيارشد، بررسي جامعهشناختي انتقال تکنولوژی در قزوین، معصومه،لشکری
Abeysekera, I , The Project of IC disclosure , Journal of Intellectual Capital , () , , - .
Beattie, V., A six country comparison of use of graphs in annual reports, International Journal of Accounting, ,
,-
Bontis, N, IC disclosure, Journal of Human Resources Costing and Accounting, (-), ,-
Guthrie, J., Intellectual Capital: Annual Reporting, Journal of Intellectual Capital, ( ) , , -
Jones, J, Determinants and Performance Impact of Technology Acquisition , Journal of Business Venture, , ,
-
Kim, L, Imitation to Innovation, Harvard Business school press, 
Martinez, M, Procedure to Design a Structural and Measurement Model of IC, Information and Management, () ,
, -
Lin, B, Effects of Organizational Culture on TT Projects, International Journal of Project Management,  , ,
-
Reisman, A, Transfer of Technology: a Taxonomy, Omega,  ,  , -
Shaojie, A , the influence of market , cultural and environmental factors on TT , Journal of World Business, , ,
-
Stock, G, Organizational and Strategic Predictors of Technology Implementation Success , Technovation , , ,
-
Striukova , L, Corporate Reporting of IC: Evidence from UK Companies , the British Accounting Review ,  (),
, -
Sveiby, K., The New Organizational Wealth, , Bevreh-Koehler
Unerman, J, Methodological issues reflections in corporate social reporting, Accounting, Auditing and Accountability
Journal,  (), , -
Wang, Y, constituents of core competency, High Technology Management Research, , , -
Wong, V, effective organization and management of technology assimilation, Industrial Marketing Management , ,
, -
Yelmaz, C, cultural determinants of customer and learning oriented value systems, Journal of Business Research, ,
, -

