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خالصه
مقدمه :تحقیقات نشان داده است که شرکت های باید جهت افزایش فروش و میزان بهره وری خود
راه هایي بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت ها به ویژه در دوران بحران های
جهاني برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند که در این راستا تصمیمات سرمایه گذاری در
حوزه تحقیق و توسعه مي تواند نقش مهمي داشته باشد .بنابراین هدف از این پژوهش بررسي نقش
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گروه مدیریت صنعتي ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه
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گروه مدیریت صنعتي ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه
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سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و ایجاد بهره وری در دوران بحران اپیدمي کووید 19مي باشد.
روش کار :جامعه آماری این پژوهش  ،مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازماني ،شرکت
خودروسازی زامیاد ( 223مدیر) بودند ،که از این تعداد 210 ،مدیر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج حاکي از این بود که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نقش معناداری بر بهره وری دارد

 4گروه مدیریت صنعتي ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد

و همچنین نقش سرمایه فكری ،هزینه های مالي و پروفایل ریسک مدیر بر سرمایه گذاری مدیران در

اسالمي ،تهران ،ایران

حوزه تحقیق و توسعه تایید شد.
نتیجه گیری :به نظر مي رسد در نظر گرفتن شرایط محیطي و در نظر گرفتن بحران های ایجاد شده با
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توجه به منابع و مستندات علمي و تحقیقات مورد نظر مي تواند بر روی بهره وری و سرمایه گذاری
اثرگذار باشد.
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مقدمه
مدیریت بحران را مي توان به عنوان «مجموعه ای از عوامل

و  2021ناشي از همهگیری کووید 19-ميتواند حدود  9تریلیون

طراحي شده [یعني تالشي سیستماتیک] برای مبارزه با بحران ها و

دالر باشد که بیشتر از مجموع اقتصاد ژاپن و آلمان است (.)7

کاهش آسیب واقعي ناشي از یک بحران» تعریف کرد که مستلزم

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعي سازمان ملل متحد ()DESA

سه مجموعه اقدامات ،یعني ( )1پیشگیری و آمادگي قبل از وقوع

پیش بیني مي کند که رشد تولید ناخالص داخلي در سال 2020

بحران است( .در صورت امكان) )2( ،پاسخ در طول بحران ،و

در کشورهای در حال توسعه  0,7درصد کاهش مي یابد ،در حالي

( )iiiیادگیری و تجدید نظر پس از بحران مي باشد ( .)1در مقابل

که در کشورهای توسعه یافته ،تولید ناخالص داخلي به 5,0-

این پسزمینه ،ما ادعا ميکنیم که برخي از نوآوریهای

درصد کاهش مي یابد (.)8

تكنولوژیكي نتیجه فعالیتهای حل مسئله خاص هستند ( ،)2و

به گفته کانون ( ،)9مهمترین مساله ای که امروزه کشورهای

بحرانها اغلب مشكالت پیچیدهای ایجاد ميکنند که باید از طریق

در حال توسعه با آن مواجه هستند ،موضوع رشد و بهره وری است

راهحلهای فنآوری جدید در چارچوب مدیریت بحران ،یعني

و بر همین اساس ،بررسي عواملي که بر رشد و بهره وری اثر گذار

از طریق مدل بحران سیستماتیک نوآوری حلوفصل شوند (,3

است ،از اهمیت ویژه ای برخودار است.
در سال های اخیر ،به دلیل اهمیت نقش تحقیق و توسعه بر

.)4
یكي از شاخص های مهم مربوط به کارآمدی بخش ها و

رشد و بهره وری  ،سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه

فعالیت های مختلف اقتصادی ،بهره وری است و معیاری مناسب

اهمیت زیادی یافته است و به همین منظور ،محققان به دنبال

برای سنجش عملكرد سازمان ها ،بنگاه های کسب و کار و تعیین

بررسي عوامل موثر بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه که مي

میزان موفقیت دستیابي به اهداف به شمار مي رود .این واژه را

تواند به افزایش بهره وری منجر شود ،بر آمده اند .در صنعت

»کنه» برای اولین بار در سال  1766به کار برد و و یک قرن بعد از

خودروسازی نیز ،محققان ،در پژوهشي به منظور بررسي عوامل

او ،و در سال  ،1833لیتر بهره روری را به «استعداد تولید کردن»

موثر بر سرمایه گذاری شرکت های خودروسازی در پروژه های

اروپا1،

تحقیق و توسعه ،در مرحله اول ،فعالیت سرمایه گذاری بزرگترین

تعریف دقیق تری از بهره وری ارائه و آن را «نسبت ستاده به یكي

شرکت های اتومبیل سازی ژاپن و آلمان را مورد مقایسه قرار

از عوامل تولید» معرفي نمود (.)5

دادند و سپس همبستگي بین گروهي از عوامل و سرمایه گذاری

تعریف کرد .در سال  ،1950سازمان همكاری اقتصادی

همهگیری جهاني فعلي ویروس کووید 19-بر اقتصاد

در تحقیق و توسعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .طبق نتایج

کشورهای سراسر جهان تأثیر منفي گذاشته است و گستردهترین

این تحقیق ،فولكس واگن بیشترین میزان سرمایه گذاری در

پیامدهای منفي را در پي خواهد داشت .سازمان تجارت جهاني

فعالیت های تحقیق و توسعه را در میان شرکت های تحقیقاتي

پیشبیني ميکند که حجم تجارت جهاني ميتواند از  12/9درصد

(13612میلیون یورو در سال  )2015نشان داد .پس از آن تویوتا

به  31/9درصد کاهش یابد ،در حالي که صندوق بینالمللي پول

با  7017/84میلیون یورو سرمایه گذاری در سال  ،2015در رتبه

( )IMFپیشبیني ميکند که انتظار ميرود اقتصاد جهاني در سال

دوم قرار داشت) .همچنین نتایج نشان دادند که در هر دو اقتصاد

 2020به میزان  3درصد کاهش یابد ( .)6به گفته اقتصاددان ارشد

ژاپن و آلمان رشد مخارج تحقیق و توسعه با رشد دستمزد

صندوق ،زیان انباشته به تولید ناخالص داخلي طي سالهای 2020

شهروندان ارتباط معناداری دارد .در میان شرکت های آلماني،

OEEC

1
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محمد شمشیری و همكاران

شاخص های سهم بازار خارجي و سهم بازار داخلي بیشترین نقش

تبدیل تحقیق و توسعه به دستاوردهای بهره وری دارند و این امر

را در نوسانات مخارج تحقیق وتوسعه داشتند و از عوامل مهم و

به تبیین بهره وری باالتر شرکتهای آمریكایي کمک مي کند.

مثبت سرمایه گذاری در پروژه های تحقیق و توسعه بودند .در

دیلینگ هانس و همكاران ) (15در پژوهشي تحت عنوان «تأثیر

ژاپن نیز ،رشد درآمد افراد ثروتمند ،رابطه مثبت و معناداری با

تحقیق و توسعه بر بهره وری :شواهدی از شرکتهای تولید کننده

سرمایه گذاری در پروژه های تحقیق و توسعه داشت .به این معنا که

دانمارک» نشان دادند که تحقیق و توسعه شرکت های خارجي

میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه  ،به طور قابل توجهي

نسبت به شرکت های داخلي با نرخ بازدهي بیشتری همراه است.

همراه با رشد درآمد افراد ثروتمند افزایش مي یابد .الزم به ذکر

در حوزه عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری نیز ،پتي و

است که شاخص های بازده کل دارایي ها و درآمد فروش در

جاکوب ( )16در پژوهشي تحت عنوان« سرمایه گذاری های

نوسانات متغیر وابسته ،تاثیری منفي داشتند .الزم به ذکر است که

تحقیق و توسعه در شرایط عدم اطمینان در چین :اثر ارتباطات

رابطه منفي شاخص های بازده کل دارایي ها و درآمد فروش در

سیاسي»  900شرکت چیني را به عنوان نمونه انتخاب و مورد

نوسانات متغیر وابسته ،با این واقعیت توضیح داده شد که کاهش این

بررسي قرار دادند ،نتایج این پژوهش حاکي از این بود که

شاخص ها  ،مدیران را ترغیب به انجام اقدامات رقابتي فعال تر و

ارتباطات سیاسي ،عاملي حیاتي در شكل دهي به تصمیمات

جدی تر مي سازد (.)10

سرمایه گذار در بخش تحقیق و توسعه در شرایط محیطي عدم

به بیاني دیگر ،در محیط کسب و کار مدرن که رقابتي تر است،

اطمینان مي باشد .این محققان همچنین بیان کردند که تاثیر این

بقای سازمان های کوچک وبزرگ به تصیمات استراتژیكي بستگي

ارتباطات سیاسي مي تواند زماني که شرکت ها عدم اطمینان

دارد که توسط مدیریت اتخاذ مي گردد (.)11

محیطي را درک کرده اند ،در مقایسه با زماني که این عدم اطمینان

تصمیمات سرمایه گذاری بخشي مهم از تصمیم گیری

را درک نكرده اند ،متفاوت باشد .نیكوالو و همكاران ) (10در

استراتژیک در هر سازماني است ،زیرا پروژه های سرمایه گذاری

پژوهشي نشان دادند که در هر دو اقتصاد ژاپن و آلمان رشد

اساسا بر نتایج اقتصادی آینده تأثیر مي گذارد و به طور چشمگیری

مخارج تحقیق و توسعه با رشد دستمزد شهروندان ارتباط

به رشد یک شرکت کمک مي کند (.)12

معناداری دارد .در میان شرکت های آلماني ،شاخص های سهم

در حوزه تحقیق و توسعه نیز الزم به ذکر است که به طور

بازار خارجي و سهم بازار داخلي بیشترین نقش را در نوسانات

کلي برای فعالیت هایي که در حوزه تحقیق و توسعه طبقه بندی

مخارج تحقیق وتوسعه داشتند و از عوامل مهم و مثبت سرمایه

مي شوند ،پنج معیار اصلي را به شرح زیر مي توان در نظر گرفت:

گذاری در پروژه های تحقیق و توسعه بودند .لیمانلي ( )17در

کاترامپیس و همكاران ) (13در پژوهشي تحت عنوان«نقش

پژوهشي تحت عنوان« عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری

تحقیق و توسعه بر بهره وری» نشان دادند که سرمایه گذاری

در بخش تحقیق و توسعه در کشور ترکیه» دریافتند که میزان

تحقیق و توسعه در شرکت های فناوری در مقایسه با سایر شرکت

فروش ،یارانه ،سهم مالكیت خارجي ،انگیزه رقابت ،مقیاس

ها ،تاثیر بیشتری بر میزان درآمد و بهره وری دارد .کاستالني و

سرمایه گذاری ،سهم تجارت داخلي و خارجي عوامل بسیار

همكاران ) (14در پژوهشي تحت عنوان «تأثیر بهره وری از سرمایه

مهمي در اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری در بخش تحقیق

گذاری تحقیق و توسعه :مقایسه ای بین اتحادیه اروپا و ایاالت

و توسعه مي باشند .نتایج پژوهش الی و همكاران ) (18نیز در

متحده» با استفاده از داده های مربوط به سرمایه گذاران برتر

پژوهشي تحت عنوان«عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در

تحقیق و توسعه ایاالت متحده و اتحادیه اروپا از سال  2004تا

بخش تحقیق و توسعه» حاکي از این بود که استقالل مالي ،میزان

 ، 2012دریافتند که شرکتهای آمریكایي ظرفیت باالتری برای

سودآوری ،اندازه شرکت ،دارایي های نامشهود از جمله ثبت
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اختراع و منابع تجاری نقش مهمي بر تصمیمات سرمایه گذاری

نتایج این پژوهش ها جهت تدوین فرضیه دوم پژوهش مبني بر

در بخش تحقیق و توسعه دارند.

نقش سرمایه فكری بر سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه

همراستا با بازارهای جهاني ،شرکت های خودروسازی داخلي

استفاده نمود .به طور کلي مولفه های سرمایه فكری شامل سرمایه

نیز جهت رشد بیشتر در حوزه رضایت و برآوردن خواسته های

انساني ،سرمایه ساختاری و رابطه ای است .سرمایه انساني شامل

مشتری و در نتیجه افزایش بهره وری ،نیازمند به سرمایه گذاری

قابلیت ها و تخصص اعضای انساني شرکت یا سازمان مي شود.

در حوزه های مختلف از جمله تحقیق و توسعه مي باشند ،این در

برخورداری از منابع انساني باهوش ،باانگیزه و با تجربه پایه تمام

حالیست که علیرغم مشهود بودن اهمیت سرمایه گذاری در حوزه

فرآیندهای نوآوری در شرکت است و منبع اصلي برای کسب و

تحقیق و توسعه ،اما با اینحال از عوامل موثر بر این سرمایه گذاری

توسعه دانش و ایده های جدید به شمار مي رود .افراد و دارایي

در شرکت های خودروسازی و در نتیجه افزایش بهره وری،

های انساني عوامل حیاتي برای هدایت سازمان به سوی مرز

اطالعات مناسبي در دسترس نمي باشد و به همین دلیل جهت رفع

فناوری هایي هستند که ظرفیت سازمان را برای جذب و گسترش

شكاف تحقیقاتي موجود در این پژوهش در نظر داریم به تبیین و

حیطه های دانشي جدید و متفاوت افزایش مي دهند .به همین

طراحي مدل سرمایه گذاری در حوزه تجقیق و توسعه و ایجاد

منوال ،شاید منابع انساني باانگیزه و آموزش دیده رویه های معمول

بهره وری (مطالعه موردی شرکت خودرو سازی زامیاد) بپردازیم.

سازماني را به چالش بكشند و با ارائه ایده های نو موجب ایجاد

مدل مفهومی پژوهش :مدل رابطه بین طرح نظری

تغییرات اساسي در آن ها شوند.

(تئوری) و کار جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات ميباشد .به

پروفایل ریسک مدیر از دیگر عواملي است که به نظر مي

طور کلي ،مدل منعكسکننده واقعیت است و دستگاهي است

رسد مي تواند نقش مهمي در تصمیمات سرمایه گذاری اعمال

متشكل از مفاهیم ،فرضیهها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع-

کند .در همین راستا ،سیسارامن وهمكاران ( )19در پژوهشي با

آوری اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل ميکند.

هدف بررسي نقش عوامل موثر بر پروفایل سرمایه گذاری سرمایه

همانطور که در پیشینه تحقیق به تفصیل بیان شد ،نتایج

گذاران ،نشان دادند که پروفایل ریسک افراد( تحمل ریسک ،

پژوهش کاترامپیس و همكاران ) (13کاستالني و همكاران )(14

نگرش به ریسک و بازده مورد انتظار ریسک) از جمله عوامل

و دیلینگ هانس و همكاران ) (15حاکي از این است که سرمایه

موثر در رفتار سرمایه گذاران مي باشد .بر اساس یافته های پاندیت

گذاری در تحقیق و توسعه با بازدهي بیشتر برای سازمان همراه

و یوه ( )20نیز ،واضح است که هر چه فرد ریسک پذیرتر باشد،

است و مي تواند به تبیین بیشتر بهره وری کمک کند .بر همین

کمتر احتمال دارد که سرمایه گذاری را به تعویق اندازد .با توجه

اساس فرضیه اول تحقیق مبني بر نقش معنادار سرمایه گذاری در

به مطالب گفته شده ،تایید نقش پروفایل ریسک بر سرمایه گذاری

حوزه تحقیق و توسعه بر بهره وری شكل مي گیرد .در حوزه

بر حوزه های جدید قابل تبیین است .بر همین اساس فرضیه چهارم

عوامل موثر بر این سرمایه گذاری نیز ،الزم به ذکر است که

پژوهش مبني بر نقش پروفایل ریسک مدیر بر سرمایه گذاری در

تاکنون پژوهشي در حوزه نقش سرمایه فكری بر تصمیمات

حوزه تحقیق و توسعه استفاده نمود .با توجه به مطالب گفته شده،

سرمایه گذاری صورت نگرفته است ،اما نقش این سرمایه در مولفه

مي توان مدل مفهومي پژوهش را مبني بر نقش سرمایه فكری،

های سازماني بسیار مورد توجه محققان بوده است ،که مي توان از

هزینه های مالي و پروفایل ریسک مدیر بر سرمایه گذاری در
حوزه تحقیق و توسعه به صورت شكل( )1تدوین نمود:
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شکل .1مدل مفهومي پژوهش

روش کار

آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت .نسبت روایي محتوی

این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد

برابر با  0/71به دست آمد که با توجه به تعداد خبرگان( 10نفر)

آوری اطالعات ،تحقیقي توصیفي  -همبستگي است .کاربردی به

حاکي از روایي محتوی ابزار پژوهش بود .همچنین ضریب آلفای

این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصي درباره

کرونباخ پرسشنامه نیز برابر با  0/78بود که حاکي از پایایي مناسب

فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد ،دنبال ميکند .توصیفي از

ابزار پژوهش بود .جامعه آماری این پژوهش  ،مدیران ارشد کلیه

آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر ميکند و به

خطوط تولیدی و سازماني شرکت خودروسازی زامیاد (223

شرایط یا روابط موجود ،عقاید متداول ،فرآیند های جاری ،آثار

مدیر) بودند که با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز جهت انجام

مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد .همبستگي هم به

معادالت ساختاری ( 200نفر) ،همه مدیران جامعه آماری به عنوان

آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل

نمونه انتخاب و پرسشنامه مورد نظر بین آنها توزیع گردید و از این

مي کند چرا که رابطه همبستگي زماني وجود دارد که تغییرات

تعداد 210 ،پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده شد .الزم

یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد .همچنین از آنجا که

به ذکر است که با توجه به اینكه تعداد حجم نمونه ،بیشتر از

پژوهشگر در شرایط واقعي در یک سازمان( شرکت خودروسازی

حداقل نمونه الزم جهت انجام معادالت ساختاری ( 200نفر) مي

زامیاد) حضور دارد ،این پژوهش در زمره مطالعات میداني قرار

باشد ،از نرم افزار معادالت ساختاری  Lisrelجهت آزمون

گرفته است .جهت تدوین پیشینه از شیوه اطالعات کتابخانه ای و

فرضیه های پژوهش استفاده شد.

برای ارزیابي فرضیه ها از پرسشنامه ای محقق ساخته( 57گویه)
استفاده شد که روایي آن با استفاده از نسبت روایي محتوای
الوشه(

𝑁
2

𝑛𝑒 −
𝑁
2

= 𝑅𝑉𝐶 ) و پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب

نتایج
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در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها

ریسک مدیر و سرمایه گذاری به ترتیب برابر با ، 0/0،722/846

از مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبا استفاده از نرم افزار

 0/636و 0/841و  )kmo>0/5( 0/731مي باشد و این حاکي از

 Lisrelاستفاده شد .به طور کلي ،مدل معادالت ساختاری شامل

کفایت نمونه گیری هر یک از متغیرها جهت انجام تحلیل عاملي

دو قسمت «مدل اندازه گیری» و «مدل ساختاری» است .در مدل

است.

اندازه گیری روابط بین صفت های مكنون و نشانگرها در خور

در تحلیل عاملي مرتبه اول ،بار عاملي همه گویه های مربوط

توجه است .منظور از صفت مكنون متغیری است که بصورت

به متغیرهای بهره وری  ،هزینه های مالي و پروفایل ریسک ،بیشتر

مستقیم نمي توان اندازه گیری نمود و باید آن را از طریق نشانگرها

از  0/3بودند و همچنین مقدار  tبرای تمام ضرایب مسیر بیشتر از

یا متغیرهای مشاهده پذیری که به صورت مستقیم قابلیت اندازه

 1/96براورد شد و همگي آنها در سطح یک درصد معني دار

گیری را دارند مورد سنجش و اندازه گیری قرار دهیم  ،به همین

بودند .اما برخي از گویه های مربوط به سرمایه فكری(گویه های

منظور در اینجا تحلیل عامل تاییدی(مرتبه اول و دوم) مطرح مي

 )relatio1، structu3 ،human1و برخي از گویه های

شود که اساسا یک روش آزمون فرضیه است و این مطلب را بیان

مربوط به متغیره سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در

مي کند که آیا نشانگرهایي که برای معرفي سازه یا متغیرهای

تحلیل عاملي مدل اولیه( گویه های  )R&D6 ،R&D4دارای

مكنون در نظر گرفته شده اند واقعا معرف آنها هستند یا خیر و

بار عاملي کمتر از 0/3بودند ،و به همین دلیل از مدل حذف شدند.

همچنین مشخص مي نماید که ابعاد و مولفه های انتخابي با چه

پس از حذف گویه های مربوطه ،مدل مجددا اجرا گردید ،در

دقتي معرف یا برازنده متغیر مكنون هستند .

مدل اصالحي ،باقي گویه ها مناسب و دارای بار عاملي بیشتر از

مدل اندازه گیری :در تحلیل عاملي مرتبه اول ،در

 0/3و مقدار  tبیشتر از  1/96بودند.

صورتي که بار عاملي گویه ای کمتر از  0/3باشد ،در این صورت

در تحلیل عاملي مرتبه دوم نیز ،همانگونه که در جدول

سواالت مربوطه از قدرت تبیین خوبي برخوردار نیست و از مدل

شماره( )1مشاهده مي شود نشانگرهای مربوط به سرمایه فكری

مربوطه حذف مي گردد .همچنین در صورتي که مقدار  tو سطح

از نظر مقدار ( λبار های عاملي) دارای بار عاملي حداقل 0/43

معني داری گویه ای بین  -1/96و  1/96برآورد شود ،در این

برای( )Human6تا حداکثر  0/77برای سوال ( )Human2مي

صورت نشانگر مربوطه از دقت کافي برخوردار نبوده و از مدل

باشد .در ضمن تمامي بارهای عاملي به دست آمده در تحلیل

مورد نظر حذف مي گردد .الزم به ذکر است که قبل از انجام

عاملي مرتبه دوم ،مقادیر نسبتاً مناسبي برای برآورد ميباشد و

تحلیل عاملي تاییدی ،آزمون کفایت نمونه گیری الزم مي باشد.

همگي آنها معنادار مي باشند(  .)P<0/01نتایج مدل در حالت

این آزمون که به منظور تشخیص مناسب بودن داده ها برای تحلیل

تخمین استاندارد حاکي از آن است که در میان ابعاد سه گانه

عاملي مي باشد با استفاده از آزمون  kmoو بارتلت انجام مي شود

سرمایه فكری  ،بعد سرمایه انساني نسبت به ابعاد دیگر سهم

و مقدار آن همواره بین  0و  1در نوسان است .در صورتي که

بیشتری را در تبیین متغیر سرمایه فكری دارند.

kmoکمتر از  0/5باشد داده ها برای تحلیل عاملي مناسب
نخواهد بود و اگر مقدار آن بین  0/5تا  0/69باشد داده ها متوسط

نشانگرهای مربوط به هزینه های مالي نیز همانطور که در
جدول( )1مشاهده مي شود ،از نظر مقدار ( λبار های عاملي)

بوده و اگر مقدار این شاخص  ،بزرگتر از  0/7باشد همبستگي

دارای بار عاملي حداقل ( 0/42برای سوال  )pressur4تا حداکثر

های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملي مناسب خواهند بود.

( 0/69برای سوال  )pressur1هستند .در ضمن تمامي بارهای

بر اساس نتایج بدست آمده مقدار آزمون  kmoبرای هر یک از

عاملي به دست آمده در تحلیل عاملي مرتبه دوم ،مقادیر نسبتاً

متغیرهای بهره وری ،سرمایه فكری  ،هزینه های مالي ،پروفایل

مناسبي برای برآورد ميباشد و همگي آنها معنادار مي باشند .نتایج
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مدل در حالت تخمین استاندارد حاکي از آن است که در میان

همچنین همانطور که در جدول ( )1مشاهده مي شود ،کلیه

ابعاد سه گانه متغیر هزینه های مالي  ،بعد سیاست های پولي ،نسبت

شاخص های برازش در تحلیل عاملي مرتبه دوم ،دارای مقادیر

به ابعاد دیگر سهم بیشتری را در تبیین متغیر هزینه های مالي دارد.

مطلوب ،شاخص های 𝟐𝒙( /dfکمتر از )3؛ ( RMSEAکمتر

همچنین نشانگرهای مربوط به پروفایل ریسک از نظر مقدار ( λبار

از )0/1؛  ،NNFI ، NFIو ( CFIباالتر از  )0/90و  GFIو

های عاملي) دارای بار عاملي حداقل ( 0/64برای سوال

( AGFIباالتر از  )0/80و ( RMRنزدیک به صفر)؛ بودند که

 )Attitud3تا حداکثر ( 0/85برای سوال  )Toleran3هستند.

حاکي از برازش خوب مدل های اندازه گیری مي باشد .جدول

در ضمن تمامي بارهای عاملي به دست آمده در تحلیل عاملي

( ) 1بیانگر بار عاملي گویه ها و مولفه ها در تحلیل عاملي مرتبه

مرتبه دوم  ،مقادیر نسبتاً مناسبي برای برآورد مي باشد و همگي

دوم و شاخص های برازش مدل های اندازه گیری مي باشد( .الزم

آنها معنادار مي باشند .نتایج مدل در حالت تخمین استاندارد نیز

به ذکر است که متغیرهای بهره وری و سرمایه گذاری در تحقیق

حاکي از آن است که در میان ابعاد سه گانه متغیر پروفایل ریسک

و توسعه به دلیل اینكه فاقد بعد و مولفه بودند ،در تحلیل عاملي

 ،بعد نگرش به ریسک  ،نسبت به ابعاد دیگر سهم بیشتری را در

مرتبه دوم مورد آزمون قرار نگرفتند).

تبیین متغیر پروفایل ریسک دارد.
جدول  .1بار عاملي گویه ها و مولفه ها در تحلیل عاملي مرتبه دوم و شاخص های برازش مدل های اندازه گیری
شاخص

گویه

ضریب مسیر شاخص

tمقدار

ضریب مسیر

مقدار شاخص های
برازش

سرمایه انسانی
)(Human capital

0/96
()10/53

سرمایه ساختاری

0/88
()6/87

)capital
سرمایه رابطه ای

0/79

(Relational
)capital

()6/16

نرخ بهره

0/78
()6/99

)structural

)( inrate
دوره بازپرداخت
( payback
)period
سیاست های پولی
)( competition
تحمل ریسک
)(risk tollerant

0/49
()4/78
0/94
()6/69
0/91
()9/58
0/84

Human2
Human3
Human4
Human5
Human6
Human7
Structu1
Structu2
Structu4
Structu5
Relatio2
Relatio3
Relatio4
Relatio5
Relatio6
Inrate1
Inrate2
Inrate3
Inrate4
Payback1
Payback2
Payback3

0/77
0/66
0/50
0/61
0/43
0/57
0/54
0/67
0/55
0/60
0/50
0/60
0/74
0/65
0/56
0/69
0/68
0/81
0/72
0/50
0/93
0/84

8/94
6/72
8/25
5/81
7/67
6/45
5/75
6/08
5/80
6/42
6/05
5/58
8/53
9/69
8/92
7/14
7/32

Policy1
Policy2
Policy3
toleran1
Toleran2
Toleran3
returns1

0/61
0/74
0/53
0/67
0/84
0/85
0/79

7/03
5/85
10/40
10/44
-

𝑥 2 /df=1/27
RMSEA= 0/036
NFI= 0/95
NNFI= 0/98
CFI = 0/99
GFI = 0/93
AGFI = 0/91

𝑥 2 /df =1/29
RMSEA= 0/038
NFI= 0/97
NNFI= 0/99
CFI = 0/99
GFI = 0/96
AGFI = 0/93
𝑥 2 /df =1/69
RMSEA= 0/058
NFI= 0/98
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بازده مورد انتظار
(expected
) returns
نگرش به ریسک
)( risk attitud
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()10/54

Returns2
Returns3

0/66
0/85

9/45
12/24

0/99
()12/30

Attitud1
Attitud2
Attitud3

0/79
0/72
0/64

10/37
9/17

NNFI= 0/99
CFI = 0/99
GFI = 0/96
AGFI = 0/92

مدل ساختاری :در قسمت دوم ،یعني در مدل ساختاری ،روابط

بیانگر مدل ساختاری پژوهش و آزمون فرضیات در دو حالت

علي بین متغیرهای مكنون با سازه ها مشخص شده و اثرات علي و

استاندارد و معناداری مي باشد.

میزان واریانس تبیین شده را شرح مي دهد .نمودار های( )1و ()2

نمودار  .1مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد

نمودار  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری
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برازش مدل ساختاری

واریانس خطای تقریب ) )RMSEAاستفاده شده است  .شاخص

قبل از پاسخ به فرضیات پژوهش ،باید ابتدا برازندگي کلي مدل

 RMSEAریشه میانگین مجذورات تقریب مي باشد .برای

آماری مورد بررسي قرار بگیرد .در این پژوهش برای ارزیابي مدل

مدلهایي که برازندگي خوبي داشته باشد،کمتراز 0/05است

تحلیل عاملي تاییدی از شاخص های ریشه میانگین مجذور

مقادیر باالتر از آن تا  0/08نشان دهنده خطای معقولي برای

باقیمانده ها  ، RMRشاخص برازندگي  ، GFIشاخص تعدیل

تقریب در جامعه است .مدلهایي که شاخص برازش آنها 0/1یا

برازندگي  ، AGFIشاخص نرم شده برازندگي  ، NFIو شاخص

بیشتر باشد برازش ضعیفي دارد .بدین ترتیب مدل فوق با توجه به

بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA

اینكه RMSEAبرابر با  0/061دارد از برازش نسبتا خوبي

استفاده شده است  .مقدار ) )GFIنشان دهنده اندازه ای از مقدار

برخوردار است .با توجه به شاخص های ارائه شده ميتوان گفت

نسبي واریانس ها و کواریانس های مي باشد که توسط مدل تبیین

که مدل فوق از برازش خوبي برخوردار است .جدول( )2نمایي

مي شود  ،که مقدار آن بین صفر تا یک متغیر مي باشند که هر چه

از شاخص های برازندگي مدل ساختاری پژوهش را نشان مي

به عدد یک نزدیكتر باشند  ،نیكویي برازش مدل با داده های

دهد.

مشاهده شده بیشتر است  .در تحقیق حاضر GFI= 0/87 ،هست
که نشان دهنده آن است که مدل از برازش خوبي برخوردار است
.ریشه دوم میانگین مجذور پسماندها ،یعني شاخص  RMRبرای
اندازه گیری متوسط باقیمانده ها و تنها در ارتباط با واریانس ها و

جدول  .2شاخص های برازندگي مدل ساختاری پژوهش
شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارش شده

) 𝒙(Chi-Square

-

2423/44

𝟐

df

1357

کواریانس ها قابل تغییر است  .این معیار هر چقدر کوچكتر باشد

𝒙𝟐 /df

( به صفر نزدیكتر باشد ) حاکي از برازش بهتر مدل است  .در این

RMSEA

تحقیق  ،RMR= 0/072 ،مي باشد که نشان دهنده این است که

کمتر از 0/1

NFI

مقادیر باالی 0/90

0/93

مدل به خوبي برازش شده است .برای بررسي اینكه یک مدل

NNFI

مقادیر باالی 0/90

0/94

بخصوص در مقایسه با سایر مدل های ممكن  ،از لحاظ تبیین

CFI

مقادیر باالی 0/90

0/94

GFI

مقادیر باالی 0/80

0/87

AGFI

مقادیر باالی 0/80

0/82

ریشه میانگین مجذور

نزدیک به صفر

0/072

مجموعه ای از داده های مشاهده شده تا چه حد خوب عمل مي
کند از مقادیر شاخص نرم شده برازندگي ) )NFIاستفاده شده
است  ،این شاخص حاکي از برازش بسیارمناسب مدل طراحي

کمتر از 3

1/78
0/061

باقیمانده هاRMR

شده در مقایسه با سایر مدل های ممكنه است .در نهایت برای
بررسي اینكه مدل مورد نظر چگونه برازندگي و صرفه جویي را

نمودار ساختاری 1و  ،2حاکي از تایید همه فرضیات پژوهش به

باهم ترکیب مي کند از شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد

شرح جدول( )3مي باشد

جدول  .3نتایج آزمون فرضیات پژوهش
 -1سرمایه گذاری در بخش تحقیق
و توسعه در صنعت خودروسازی بر

0/48

4/29

تایید فرضیه
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افزایش بهره وری تاثیر معناداری
دارد.
 -2سرمایه فکری بر سرمایه گذاری

4/41

0/41

تایید فرضیه

در بخش تحقیق و توسعه در صنعت
خودروسازی تاثیر معناداری دارد.
-3هزینه های مالی بر سرمایه گذاری

-2/38

-0/23

تایید فرضیه

در بخش تحقیق و توسعه در صنعت
خودروسازی تاثیر معناداری دارد.
-4پروفایل ریسککک مدیر بر سککرمایه

3/50

0/29

تایید فرضیه

گذاری در بخش تحقیق و توسعه در
صنعت خودرو سازی تاثیر معناداری
دارد.

یكي از نتایج پژوهش حاکي از این بود که سرمایه گذاری

مسیر برای این دو متغیر برابر با  -0/23مي باشد که دارای مقدار

در حوزه تحقیق و توسعه بر بهره وری صنایع خودروسازی نقش

 tباالتر از  1/96بوده و در سطح  0/01درصد معني دار است .لذا

معناداری دارد .بر اساس نمودارهای (1و  ،)2مقدار ضریب مسیر

فرض صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته مي شود .همچنین مي توان

برای این دو متغیر برابر با  0/48مي باشد که دارای مقدار  tباالتر

گفت که با توجه به مقدار منفي ضریب مسیر ،مشخص مي شود

از  1/96بوده و در سطح  0/01درصد معني دار است .لذا فرض

که هزینه های مالي در نمونه موردمطالعه به گونه ای است که تاثیر

صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته مي شود  .همچنین مي توان گفت

منفي بر سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در صنعت

که با توجه به مقدار مثبت ضریب مسیر ،مشخص مي شود که

خودروسازی دارد و باعث تضعیف سرمایه گذاری مي شود .و در

تحقیق و توسعه در نمونه موردمطالعه به گونه ای است که تاثیر

نهایت بر اساس مدل استخراجي ،فرضیه چهارم پژوهش مبني بر

مثبت بر بهره وری دارد و باعث افزایش بهره وری مي شود.

تاثیر پروفایل ریسک مدیر بر سرمایه گذاری در بخش تحقیق و

همچنین بر اساس نمودارهای ( 1و  ،)2مقدار ضریب مسیر سرمایه

توسعه در صنعت خودروسازی تایید مي گردد .بر اساس

فكری و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه برابر با 0/41

نمودارهای ( 1و  ،)2مقدار ضریب مسیر برای این دو متغیر برابر با

مي باشد که دارای مقدار  tباالتر از  1/96بوده و در سطح 0/01

 0/29مي باشد که دارای مقدار  tباالتر از  1/96بوده و در سطح

درصد معني دار است .لذا فرض صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته

 0/01درصد معني دار است .لذا فرض صفر رد و فرض تحقیق

مي شود .همچنین مي توان گفت که با توجه به مقدار مثبت

پذیرفته مي شود .همچنین مي توان گفت که با توجه به مقدار

ضریب مسیر ،مشخص مي شود که سرمایه فكری در نمونه

مثبت ضریب مسیر مشخص مي شود که پروفایل ریسک مدیر در

موردمطالعه به گونه ای است که تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری در

نمونه موردمطالعه به گونه ای است که تاثیر مثبت بر سرمایه

بخش تحقیق و توسعه دارد و باعث افزایش سرمایه گذاری در این

گذاری در این حوزه دارد و باعث افزایش سرمایه گذاری مي

حوزه مي شود.

شود.

همچنین مدل ساختاری حاکي از این است که هزینه های مالي بر
سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی
تاثیر معناداری دارد .بر اساس نمودارهای ( 1و  ،)2مقدار ضریب

بحث ونتیجه گیری
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محمد شمشیری و همكاران

به طور کلي ،با بررسي پژوهش های پیشین در حوزه سرمایه

به همین منوال ،شاید منابع انساني باانگیزه و آموزش دیده رویه

گذاری  ،یک مدل ساختاری طراحي و نقش عوامل متعددی

های معمول سازماني را به چالش بكشند و با ارائه ایده های نو

همچون سرمایه فكری ،هزینه های مالي و پروفایل ریسک سرمایه

موجب ایجاد تغییرات اساسي در آن ها شوند .به این ترتیب،

گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری و ایجاد بهره وری در حوزه

شرکت هایي که سرمایه انساني مناسبي دارند ،مي توانند شمار

تحقیق و توسعه شرکت های خودروسازی مورد بررسي قرار

زیادی از ایده های نو خلق کنند و مي توان انتظار داشت که ارائه

گرفت و با توجه به نتایج برازش به دست آمده در مدل نهایي ،

این ایده های نو منشا بسیاری از تصمیمات سرمایه گذاری گردند.

مي توان اینطور بیان کرد که الگوی تدوین شده برای ارزیابي

مولفه ساختاری سرمایه فكری نیز ،به ساختار و فرایندهای موجود

سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و ایجاد بهره وری در

در سازمان اشاره دارد که کارکنان از آنها استفاده مي کنند و از

شرکت های خودروسازی از برازش و اعتبار کافي برخوردار بود.

این طریق دانش و مهارت هایشان را به کار مي گیرند .صرف نظر

همچنین آزمون فرضیات پژوهش ،بیانگر تائید همه فرضیات

از سرمایه انساني ،بخش مهمي از دانش ،توانایي و تجارب مورد

پژوهش بود .نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش حاکي از

نیاز برای توسعه موفق خدمات جدید به فرایندها و فضای دروني

تایید نقش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر افزایش بهره وری

سازمان و در واقع ساختار آن بستگي دارد .به عبارت دیگر،

بود .در تبیین نتایج حاصل از آزمون این فرضیه مي توان گفت

سازمان برای مشارکت و درگیر کردن کارکنانش در فرآیند

هزینه های تحقیق و توسعه به دلیل افزایش کیفیت محصول به ویژه

نوآوری ،باید قوانین ،زیرساخت ها ،سازوکارها و رویه های

از نظر فني و ایمني خودرو و همچنین بهبود طراحي خودرو

مشخصي را ایجاد کند و توسعه دهد .در این زمینه ،همانطور که

موجب افزایش فروش مي گردد و از این طریق به بهبود بهره وری

وی دی ون ( )22اشاره دارد ،به طور کلي فرایند نوآوری دستاورد

منجر مي گردد ،الزم به ذکر است که نتایج حاصل از آزمون این

جمعي اعضای سازمان محسوب مي شود ،جایي که حمایت

فرضیه همسو با پژوهش های انجام شده توسط کاترامپیس و

سازماني عنصری کلیدی است .به این ترتیب ،سرمایه ساختاری

همكاران ()13؛ کاستالني و همكاران ( )14و دیلینگ هانس و

ابزاری برای حفظ دانش و رویه های سازماني مي آید و جریان

همكاران ( )15مي باشد .همچنین در میان عوامل موثر بر سرمایه

انباشت ،نگهداری و توسعه دانش جمعي را تسهیل و تسریع مي

گذاری در تحقیق و توسعه ،نتایج نشان داد که سرمایه فكری نقش

کند و با توسعه این دانش جمعي مي توان شاهد سرمایه گذاری

مهمي بر سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه دارد .در تبیین

در بسیاری از حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی از

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه مي توان با استناد به نظرات

جمله تحقیق و توسعه بود .همچنین ،سرمایه رابطه ای شامل

رضائي و مغانلو ( )21اینطور بیان کرد که به طور کلي مولفه های

وابستگي های برون سازماني یا روابط سازمان با محیط پیرامون

سرمایه فكری شامل سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری و رابطه ای

است .روابط سازمان با محیط بیروني خود به ویژه با مشتریان،

است .سرمایه انساني شامل قابلیت ها و تخصص اعضای انساني

شرکا و دیگر سازمان ها وشرکت ها منبعي بسیار مناسب را برای

سازمان بوده و برخورداری از منابع انساني باهوش ،باانگیزه و با

جمع آوری و دستیابي به دانش و اطالعات بیروني و در نتیجه

تجربه پایه تمام فرآیندهای نوآوری در شرکت است و منبع اصلي

بهبود فرایند یادگیری و نوآوری سازماني فراهم مي کند .در این

برای کسب و توسعه دانش و ایده های جدید به شمار مي رود.

خصوص ،با استناد به نظریه مشهور کوهن و لوین تال ( )23در

افراد و دارایي های انساني عوامل حیاتي برای هدایت سازمان به

مورد «ظرفیت جذب» که به طور شایان توجهي بر مبنای مولفه

سوی مرز فناوری هایي هستند که ظرفیت سازمان را برای جذب

رابطه ای سرمایه فكری پایه ریزی شده است ،مي توان انتظار

و گسترش حیطه های دانشي جدید و متفاوت افزایش مي دهند.

داشت که با افزایش ظرفیت جذب سازمان  ،توانایي سازمان در
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شناخت ارزش دانش جدید بیروني ،ادغام و به کارگیری آن برای

های کابوریا وکیم میا ( )30مي باشد .همچنین نتایج حاصل از

اهداف تجاری افزایش یافته و شاهد سرمایه گذاری در بسیاری از

آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که پروفایل ریسک سرمایه

حوزه های جذاب خودروسازی خواهیم بود .نتایج آزمون این

گذار بر سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه نقش معناداری

فرضیه همسو با یافته های مطالعات پیشین در زمینه نقش مثبت

دارد .در تبیین نتایج حاصل از آزمون این فرضیه مي توان اذعان

سرمایه فكری بر نتایج سازماني مي باشد که از آن جمله مي توان

داشت که در ارتقای نوآوری و سرمایه گذاری در حوزه های

به پژوهش های انجام شده توسط بازبورا ( ،)24براماهاندکار و

جدید  ،ارتقاء روحیه ریسک پذیری مي تواند نقش مهمي اعمال

همكاران ( ،)25چن و همكاران ( ،)26فریر و ویلیامز ( ، )27هیتون

کند .زیرا وجود روحیه ریسک پذیری تمایل افراد به انجام

( ،)28اشاره کرد.

کارجدید را بیشتر مي کند و به عبارت دیگر تسهیل کننده

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش نیز حاکي از این

نوآوری است .به بیان دیگر ،واضح است که هر چه فرد ریسک

بود که هزینه های مالي بر سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و

پذیرتر باشد ،کمتر احتمال دارد که سرمایه گذاری را به تعویق

توسعه تاثیری منفي و معنادار اعمال مي کند .در تبیین نتایج

اندازد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه همسو با یافته های

حاصل از آزمون این فرضیه مي توان این طور اذعان داشت که به

سیسارامن وهمكاران ( )19ناسیک و وبر ( )31و پاندیت و یوه

طور کلي ،ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری ،نیازمند

( )20مي باشد .در نهایت با توجه به نقش معنادار سرمایه فكری

موارد زیادی مي باشد که از آن جمله مي توان به تامین مالي مورد

بر سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه ،پیشنهاد مي گردد که

نیاز برای سرمایه گذاری اشاره نمود .در همین راستا چنگ ()29

واحد منابع انساني در جذب بهترین متقاضیان شغل ،تالش الزم را

تأکید مي کند که آمادگي فني ومالي از عناصر مهم در تصمیمات

اعمال کرده و شایسته ساالری را مدنظر قرار دهند؛ کارکنان واحد

سرمایه گذاری مي باشد .الزم به ذکر است که به هنگام تامین

کسب و کار مربوطه ،از چگونگي ،چرایي و ماهیت انجام کار

مالي ،موارد زیادی مورد توجه قرار مي گیرد که مي توان به برخي

آگاهي یابند؛تالش شود که کارکنان مجموعه ،درک صحیحي

از این موارد از جمله نرخ بهره ،دوره بازپرداخت و سیاست پولي

از موقعیت شغلي خود و موقعیت سایر مشاغل در سازمان داشته

اشاره نمود .به طور کلي تأثیر نرخ بهره در سرمایه گذاری شرکت

باشند؛ تالش شود به طور مستمر با به روزآوری مهارتها و آموزش

ها مشهود است و نسبت به تغییرات در هزینه های بدهي حساسیت

مورد نیاز کارکنان ،از آنان پشتیباني شود؛ کارکنان به مطرح

نشان مي دهند ،در حوزه دوره بازپرداخت نیز مي توان گفت که

کردن ایده هایشان در جلسات گروهي تشویق شوند و همچنین به

به علت ناکامي های بازار سرمایه و اطالعات نامتقارن  ،دوره

ایده های جدید در واحد کسب و کار اهمیت داده و به کار گرفته

پازپرداخت بدهي مي تواند نقش مهمي در تصمیمات سرمایه

شوند .همچنین با توجه به نقش معنادار هزینه های مالي بر سرمایه

گذاری اعمال کند و در زمینه سیاست های پولي نیز ،مي توان

گذاری در حوزه تحقیق و توسعه ،پیشنهاد مي گردد دولت ،نرخ

انتظار داشت که سیاست هایي که توسط بانک مرکزی در جهت

بهره وام های بانكي خود را جهت تامین منابع مالي سرمایه

کنترل نقدینگي اعمال مي شود مي تواند بر الگوی تولید بنگاه ها

گذاری ،اقتصادی و در حد توان مالي واحد کسب و کار مصوب

تاثیر بگذارند .با توجه به مطالب گفته شده  ،مي توان انتظار داشت

نماید و در تعیین دوره بازپرداخت وام های موردنیاز جهت اجرای

که در صورتي که هزینه های مالي مربوط به سرمایه گذاری در

تصمیمات سرمایه گذاری  ،توان مالي واحد کسب و کار را مد

حوزه های جدید سرمایه گذاری پایین باشد ،مدیران ارشد تمایل

نظر قرار داده و سیاست های اقتصادی خود را به صورت واضح

بیشتری به سرمایه گذاری در حوزه های جذاب و سودآور صنعت

و روشن تدوین نماید .همچنین به نظر مي رسد اعمال توجه ویژه

خواهند داشت .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه همسو با یافته

به میزان ریسک پذیری مدیران ،به هنگام انتصاب آنان در واحد
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مربوطه ،بتواند نقش مهمي در افزایش سرمایه گذاری مدیران در

محمد شمشیری و همكاران

تشکر و قدردانی

حوزه های مختلف صنعت خودروسازی اعمال نماید .در نهایت

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری دانشگگاه آزاد اسگالمي

به پژوهشگران پیشنهاد مي گردد که تحقیقي با عنوان مشابه در

تهران مرکزی مي باشگگد .نویسگگنده از اسگگاتید راهنما و مشگگاور و

سایر صنایع و جوامع آماری انجام دهند تا عالوه برغلبه

تمامي کسگگاني که در این راسگگتا با محقق همكاری نمودندکمال

برمحدودیت تعمیم پذیری آن ،نتایج آن را با تحقیق حاضر

تشكر را دارد.

مطابقت دهند تا به بینش دقیق تری در زمینه نقش سرمایه فكری،

تعارض منافع

هزینه های مالي و پروفایل ریسک مدیر بر سرمایه گذاری در
حوزه های مختلف دست یابند.

این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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Abstract
Introduction: Research has shown that companies need to find ways to
increase their sales and productivity that can adopt a different strategy from
other companies, especially in times of global crisis to provide better customer
service, in this regard. Investment decisions in R&D can play an important
role. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of
investment in research and development and productivity during the Covid 19
epidemic crisis.
Methods: The statistical population of this study was the senior managers of
all production and organizational lines, Zamyad Automotive Company (223
managers), of which 210 managers were selected and tested. The results of
testing the hypotheses of this research were analyzed using structural
equations and LISREL software.
Results: The results showed that investment in research and development has
a significant role on productivity and also the role of intellectual capital,
financial costs and manager's risk profile on managers' investment in research
and development was confirmed.
Conclusion: It seems that considering the environmental conditions and
considering the crises created according to scientific sources and documents
and research can affect productivity and investment.
Keywords: Productivity, Research and Development, Investment, Covid 19
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