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 چكيده 

باشد  اضای تکنولوژی در داخل کشور میقعوامل موثر بر ایجاد و تقویت تمسأله اصلی این پژوهش، بررسی 

سازمانی و , تالش شده است تا با بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای تکنولوژی از قبیل عوامل فردیو 

یر این عوامل را بر روی رشد و یا کاهش تقاضا از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در شرکت ملی تاث, نهادی

پاالیش و پخش با استفاده از تحلیل چند عاملی بررسی کنیم، نتایجی که از این تحقیق بدست آمده نشان 

ولوژی داشته و شاخص فرهنگ سازمانی بیشترین توانایی را در اندازه گیری متغیر تقاضای تکندهد که  می

لذا جهت افزایش میزان . های جریان آزاد اطالعات و نگرش فردی در رتبه های بعد قرار دارند شاخص

های جریان آزاد  تقاضای تکنولوژی توجه به فرهنگ سازمانی باید در اولویت اول قرار گرفته و شاخص

 .اطالعات و نگرش فردی بعد از فرهنگ سازمانی برنامه ریزی شوند

، عوامل مؤثر بر انتقال ، تکنولوژی درونزا، مدل توسعه تکنولوژیتقاضای تکنولوژی: ژگان كليديوا 

 .تکنولوژی
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 مقدمه 

به عبارتی میان تکنولوژی و توسعه . های اقتصادی ناشی از بهبود تکنولوژی و صنعت بوده است تاریخ معاصر بیانگر پیشرفت

در چند دهه اخیر در زمینه های صنعتی و تکنولوژیکی فاصله زیادی میان . ارداقتصادی رابطه متقابل و تنگاتنگ وجود د

راه حل پذیرفته شده برای کم کردن فاصله تکنولوژیکی، . کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته پدید آمده است

اما . و یا در حال توسعه صنعتی است کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته استفاده از الگوهای توسعه تکنولوژیکی

هر تکنولوژی برای محیط خاصی که در آن پدید آمده است مناسب بوده و ممکن است در مکانی دیگر تناسبی با امکانات و 

های روانی، فرهنگی و ملی را دربرگیرد و این  مدل توسعه تکنولوژی باید ویژگی. محدودیتهای خاص آن محیط نداشته باشد

های توسعه تکنولوژی موجود در کشورهای جهان سوم،  به دنبال شکست مدل. هر کشور جنبه اختصاصی دارد مدل برای

های بین المللی که هدف اصلی آن استراتژیهای نوین توسعه بود، به  ای از همایشسازمان ملل متحد از طریق برگزاری مجموعه

ی موجود دست بکشند و مدلی اصیل و سازگار با شرایط ساختاری ها این نظریه رسید که کشورهای توسعه یافته باید از مدل

توان ادعا نمودن که تمامی کشورهای پیشرفته مدل توسعه تکنولوژی درونزا را برای توسعه خود  به جرات می. خود برگزینند

با صرفه ترین نحوه این الگو . باشد هدف اصلی تحقیق، رسیدن به الگوی توسعه داخلی در بخش صنعت نفت می. اند برگزیده

های ساختاری موجود مشخص  های فنی کشور را با توجه به محدودیت استفاده از منابع طبیعی، سرمایه، نیروی کار و مهارت

 . کند می

ی موزون یک کشور، رشد و توسعه صنایع آن و نیز بالندگی و روز آمد شدن  از جمله عمده ترین جلوه های پیشرفت و توسعه

 . کم بر آن استهای حا مدیریت

با وجودی که امروزه پاالیشگاهها در ترکیب با مجتمع های پتروشیمی ضمن تغییر ساختار پاالیش از سیستم های ساده شامل 

ها و بهبود کیفی محصوالت حرکت  های تفکیک به سمت سیستم های پیچیده شامل فرآیندهای تبدیل و کاهش ته مانده برج

گزارش مدیریت )باشد ترین صنایع نفتی کشور و خاورمیانه می یش نفت کشور یکی از قدیمیاند، ولی هنوز صنایع پاالکرده

 (. 5833,نشریه تخصصی نفت)باشند ، البته صنایع نفت و گاز نیز از این قاعده مستثنی نمی(5831ریزی تلفیقی  برنامه

انتقال نتایج عملی تحقیقات دانشگاهی به این های اخیر حتی در آمریکا نیز بدلیل افزایش رقابت، توجه زیادی به  در سال

ناشی از نیازهای متقابل , ، لذا ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده از توان داخلی(Etzkowitz, 2000)شود  صنعت می

های اساسی و بهم پیوسته  عت حلقهدولت و صن, ای که دانشگاه به گونه. این دو نهاد و سرعت بخشیدن به فرایند توسعه است

ایجاد و برقراری ارتباط اصولی میان دانشگاه . روند حرکت در مسیر توسعه و تعالی و پیشرفت علمی و صنعتی به شمار می

بعنوان نهاد متشکل از اندیشه های علمی و راهبردی در جهت حل مسائل و معضالت و دولت بعنوان حلقه واسط ارتباط 

ریزی و  تواند بنیان های مستحکمی از توسعه را پیمی, و صنعت بعنوان مرکز ثقل جریان رو به رشد جامعه, دانشگاه و صنعت

 (.5831شفیعی ،)هدایت کرده و با اهرمهای مناسب آنرا به جلو برانند 

 

 : مباني نظري تحقيق

 نظر از. است شده عنوان علم کاربرد وژیتکنول: تعریف ترین ساده در جمله از است، شده ذکر تکنولوژی برای متعددی تعاریف

 سازمان افزار، اطالعات افزار، فن عنصر چهار از خدمات و کاالها به تولید عوامل کننده تبدیل عامل عنوان به تکنولوژی, 5اسکاپ

 و طراحی ایبر نیاز مورد اطالعات منزله به را تکنولوژی اندیشه، عمومی نظریه مکتب. است شده تشکیل افزار انسان و افزار

 نظر از. است شده تعریف سودمند عمل برای طرحی بعنوان تکنولوژی شناسی، جامعه دیدگاه در. داند می معین کاالی تولید

                                                           
1- Escap  متحدیکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل  اسكاپ  
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 مبنا را شده ذکر های تعریف از یک کدام که این مبنای بر( .5833,رناسی) کارهاست دادن انجام ابزار تکنولوژی شناسان، مردم

 را تکنولوژی منطقی، دکتر تعریف اساس بر پژوهش این در. آیند می دست به تعریف آن طبق بر یتکنولوژ اجزای دهیم قرار

 تکنولوژی البته(. 5831,منطقی) افزار سازمان, افزار اطالعات, افزار انسان, افزار فن: کردیم معرفی شرح بدین جزء چهار از مرکب

 ها بندی طبقه بین دقیق مرز و خط تواننمی و بوده نسبی ها دیبن طبقه این. شود بندی طبقه تواندمی مختلف مقاصد برای

 طبقه حیاتی چرخه یک مختلف هایوضعیت صورت به توانمی را تکنولوژی تغییرات همچنین(. 5831, اعرابی) نمود مشخص

 های روش زا تعدادی اساس این بر ،(Floyd, 1997) گرددمی رکود و, بلوغ, رشد, جنینی دوره بر شامل که نمود بندی

 های تکنولوژی یا تکنولوژیک های ناپیوستگی حیاتی اهمیت به باید همچنین(. Twiss,1992)اندیافته توسعه تکنولوژی بینی پیش

 ,Bower and Christensen) نمود توجه, دهند تغییر را بازار در رقابت ماهیت بنیادی صورت به است ممکن که  کننده منقطع

 بندی تقسیم فرایند های تکنولوژی و محصول تکنولوژیهای دسته دو به را تکنولوژی توانمی نیز بردکار حوزه نظر از(. 1995

 سازمانی، ساختار به وابسته دانشگاهها تکنولوژی انتقال برنامه موفقیت که شد آشکار اولیه تحقیقات در(.Little, 1981) نمود

 در اثرگذار مختلف عوامل تحقیق این در. باشدمیمحققان تمشارک تشویق برای تشویقی های سیستم و سازمانی توانایی

از قبیل ساختار  عوامل متعددی گردیدکه مطرح سیگل و فان توسط زیر شکل مفهومی مدل اساس بر تکنولوژی انتقال

 .(Phan, 2006)سازمانی، عوامل فردی و قوانین و مقررات دولتی با عوامل فرعی آن مورد بررسی قرار گرفته است 



چهارچوب نظري تحقيق بر اساس مدل فان و سيگل: 1شكل شماره 

ساختار سازمان دفاتر . از دانشگاه به صنعت شناخته شده اند تکنولوژیاز دیدگاه محققان عوامل مختلفی به عنوان موانع انتقال 

 انجام حمایتی، سازوکارهای ،معنوی مالکیت حقوق سرمایه، بودن دسترس در دولت، مالی و پولی های سیاستانتقال تکنولوژی، 

 بازار، عوامل ،تکنولوژی سطوح ها، زیرساخت بهبود و پایدارسازی فرهنگ، مختلف، مدیریتی رویکردهای طول در تحقیق مستمر

 بندی تقسیم اصلی دسته سه به را آنها ما عوامل این از روشن دید یک داشتن برای. هستند عوامل این از غیره و بوروکراسی

 عوامل از ای مجموعه به کدام هر نیز اصلی عوامل.  فردی عوامل-8 سازمانی عوامل-  نهادی عوامل-5: از عبارتند که ایم کرده

 فرعی عوامل. دولتی مقررات و قوانین -5: شامل نهادی فرعی  عوامل. باشند می زیر بصورت که اند شده بندی تقسیم فرعی

 . فردی اهداف-  نگرش -: شامل فردی فرعی  عوامل. سازمانی گفرهن -  اطالعات آزاد جریان-5: شامل سازمانی

                                                           
2- Disruptive technologies 
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 انتقال عوامل جامع بصورت که است شده آورده سیگل و فان مفهومی مدل از زیر در موانع بندی دسته به مربوط مفهومی نمودار

 .رد بررسی قرار خواهد دادمو تحقیقات در را دانشگاه به صنعت از تکنولوژی



 مفهومي تحقيق مدل:  2شكل شماره 

 

دستیابی به تکنولوژی در بنگاههای تولیدی تنها از طریق انتقال تکنولوژی امکان پذیراست ، چه انتقال عمودی و چه انتقال 

در انتقال عمودی یا انتقال تحقیق و توسعه ، اطالعات فنی و یافته های تحقیقات کاربردی به مرحله توسعه و طراحی . افقی

 .ه و سپس با تجاری شدن تکنولوژی به فرایند تولید وارد می شودمهندسی انتقال یافت

در انتقال افقی ، تکنولوژی از یک سطح توانمندی در کشور یا شرکت دیگر به همان سطح توانمندی در محل دیگری منتقل 

و جذب آن به صورت  در این حالت هرچه سطح گیرنده تکنولوژی باالتر باشد هزینه انتقال تکنولوژی کاهش می یابد. می شود

ماهیت و مفهوم انتقال تکنولوژی در هر سطح وهزینه آن در مقایسه با سطوح دیگر  "5"در جدول . موثرتری انجام می شود

 .مشخص شده است 

 سطح ماهیت فعالیت پژوهشی مفهوم انتقال تکنولوژی هزینه انتقال تکنولوژی

دیتحقیقات کاربر پژوهشی انتقال دانش بسیار پایین  

 تحقیقات توسعه ای تحقیق و توسعه انتقال دانش پایین

 مهندسی طراحی فعالیتهای مهندسی انتقال توانایی مناسب

 مهندسی ساخت فعالیتهای مهندسی انتقال توانایی قابل قبول

 تولید مدیریت انتقال ماشین باال

 محصول تجارت انتقال محصول بسیار باال

ينه انتقال تكنولوژي در سطوح توانايي تكنولوژيمقايسه مفهوم و هز - 1جدول   

در این تعریف انتقال تکنولوژی زنجیره به هم پیوسته فعالیتهای هدفداری است که طی آن مجموعه مولفه های تکنولوژی در 

تعریف سازمان  بنابراین .مکانی به جز محل اولیه به وجود آمدنش درکاربرد هرچه گسترده تر مورد بهره برداری قرار می گیرد
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ملل ، انتقال تکنولوژی عبارتست از وارد نمودن عوامل تکنولوژیک خاص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه 

 در فناوری انتقال .تا این کشورها راقادر به تهیه و به کارگیری ابزارهای تولیدی جدید و گسترش و توسعه ابزارهای موجودسازد

 و شخص خارجی مانند بخشی از تجهیزات یا و مواد از فناوری، شکل چند زمانی که که است شده ه تعریفاین گون نفت صنعت

 فناوری شود، انتقال منتقل است، شده طراحی آن برای دریافت که سازمان یا شخص یک محلی  به عنوان بخشی به سازمان یا

 شامل آن ابعاد که می دهد فناوری ارائه انتقال از طبقه بندی یک ریزمن(. 252 محمد و دیگران، )است  گردیده حاصل

 فناوری انتقال فرایند هر آن می توان مبنای بر و است مرتبط علمی و رشته های انتقال انگیزه های انتقال، بازیگران ویژگی های

می  بررسی زیرفاکتورِ انتقال و فاکتور هر با شده قرارداده اساس اعدادِ بر مستند سازی این که مستند کرد یا برنامه ریزی و را

 (.221 ریسمان، )گردد 

فناوری،  انتقال محیط فاکتور پنج در فناوری را انتقال اثربخشی که است آمده بازار بوجود مدلهای با تطبیق از کاتالونته مدل

 از محیط بر ل تاکیداین مد در .می کند بررسی انتقال عملیات و فرآیند انتقال انتقال، ساختار فناوری، انتقال بازیگران

  (.5112کاالنتون و دیگران، )دیگر بیشتر است  فاکتورهای

به  مدل که این در .است شده داده توسعه آفریقای شمالی به ارتباطی یهای تکنولوژ مدل پیترز به منظور بررسی فرایند انتقال

 انجام این با که است شده ادعا و شده نتها مشخصا تا ابتدا از انتقال فرآیند یک موفق مراحل انجام شده، ارائه فلوچارت صورت

 (. 22 پیترز، )دست یافت  موفق انتقال یک به می توان مراحل

این، یک . ملیک مدل انتقال فناوری را به یکسیستم رادیویی تشبیه می نماید که نیازاست تا پیام از فرستنده به گیرنده برسد

است و نشان می دهد که یک پیام که شیوه خاصی برای انتقال دارد از طرف انتقال  مدل انتشار ساده برای فرایند انتقال فناوری

بازخورد موجود در این مدل که از طرف گیرنده به فرستنده است، دانش استفاده از . دهنده به دریافت کننده فرستاده می شود

ثیرگذار بر افزایش توانایی شرکت ها در مدل کومار فاکتورهای تا(.  22 مالیک، )فناوری منتقل شده را ارائه می کند 

در این مدل سه فاکتور، نقش . کشوورهای جهان سوم به منظور افزایش توانمندی فناورانه ان ها را مورد بررسی قرار می دهد

 (.5111کومار ودیگران، )نقش دولت، مکانیزم انتقال فناوری و زیرساخت فناوری : اساسی در افزایش این توانمندی ایفا می کند

این تفاوت فرهنگی به همراه . در مدل لین و برگ، تمرکز بیشتر بر نقش تفاوت های فرهنگی در فرایند انتقال فناوری است

 (.225 لین ، )طبیعت فناوری و تجربه بین المللی طرفین انتقال، بر رضایت و اثربخشی انتقال فناوری تاثیر دارد 

اولین مرحله به مشارکت دانش توسط انتقال دهنده و . ری مورد شناسایی قرار داده استونگ دو مرحله را در فرایند انتقال فناو

فاکتورهایی که بر گستره ی مشارکت دانشی انتقال دهنده . دومین مرحله به اکتساب دانش توسط انتقال گیرنده متمرکز است

تقال، تمایل انتقال دهنده به انتقال، ظرفیت ظرفیت انتقال دهنده به منظور ان: متمرکز است به چهار گروه تقسیم شده است

 (.221 وانگ، )یادگیری گیرنده و قصد یادگیری گیرنده 

 

 :مدل هفت سي در انتقال تكنولوژي

 زمينه

 :عملکرد یک تکنولوژی انتقال یافته به دامنه وسیعی از عوامل وابسته است. انتقال تکنولوژی در خالء اتفاق نمی افتد
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به طور محسوسی تحت تاثیر زیرساخت های پشتیبانی و دسترسی به مهارت های مدیریتی، نظارت و عملکرد تکنولوژی 

 .تکنولوژیی که دریک دوره زمانی واجد شرایط است الزاماً برای دوره های دیگر مناسب نخواهد بود .تعمیرات قرار دارد

 .ارزش و نگرش، تغییر کند ضوابط عملکردی تکنولوژی ممکن است در نتیجه اطالعات جدید و یا تغییر

 

 چالش ها

طبیعت و شدت چنین چالش هایی به مواردی نظیر شرایط محیطی غالب، . موانع زیادی بر سر راه انتقال تکنولوژی قرار دارد

 :تنوع تکنولوژی، کاربردهای خاص آن و ویژگی های تامین کننده و گیرنده تکنولوژی بستگی دارد

 نولوژیعدم منبع یابی مناسب برای تک

 موانع محیطی بر سر راه عملکرد بهینه تکنولوژی

 ...اطالعات ناکافی و غیرقابل اطمینان و

 انتخاب 

 الزامات گوناگون در انتخاب تکنولوژی مناسب 

 .نیازها بایستی تعریف، ثبت و درک شوند

 .ستی مد نظر قرار گیرندبای( از لحاظ محیطی، اقتصادی و اجتماعی)گزینه های گوناگون برای تکنولوژی های مناسب 

 .روشهای منطقی و کاربردی جهت تسریع انتخاب تکنولوژی بهینه به کار گرفته شود

 

 طمينانا

پائین بودن سطح اطمینان و در پی آن افزایش ریسک، چه واقعی و چه درک شده، هر دو از موانع عمده بر سر راه انتقال   

 دی که نشان دهنده عدم قطعیت پایین می باشند ؛عوامل کالن اقتصا .تکنولوژی به شمار می روند

 تورم پائین

 نرخ پایدار و واقعی ارز و بهره

 قیمت گذاری واقعی بر مبنای داده ها و فرآیند ایجاد تکنولوژی

 حذف کنترل همه جانبه دولت

 

 ارتباطات

ین ارتباطات اثر بخش یکی دیگر از اجزای بنابرا. زنجیره انتقال تکنولوژی هم از لحاظ زمانی و هم فاصله عموماً بلند می باشد

 .حیاتی در فرآیند انتقال موفق تکنولوژی به شمار می رود

 

 ظرفيت

 
ارتقا انتقال تکنولوژی که موجب توسعه پایدار می گردد به شدت . میزان ظرفیت برای انتقال تکنولوژی تا چه حدی می باشد

ر گذار بر میزان ظرفیت در انتقال تکنولوژی به ترتیب عبارتند از ؛دولت مهمترین عوامل اث. وابسته به خلق شرایط مناسب است

 ...، موسسات مالی ، بیمه ، سازمانهای چند ملیتی و
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  تعهد

ارائه دهندگان تکنولوژی می بایست با تعهد کامل، در جهت غلبه بر چالش ها، فراهم آوردن تکنولوژی مناسب و شایسته برای 

و کاهش ریسک، بهبود ارتباطات بین اعضای درگیر در فرآیند انتقال و تقویت زیرساخت های محیطی کاربران، ایجاد اطمینان 

 ظرفیت های الزم برای انتقال تکنولوژی را فراهم آورند

 

 روش تحقيق 
 

. و با بررسی مطالعه موردی و آمارگیری از مدیران صنعت نفت انجام گرفت( آمیخته)پژوهش حاضر به صورت کیفی و کمی 

, جامعه پژوهش. سازمانی و فردی, عوامل نهادی: متغیر مستقل تحقیق و متغیرهای وابسته عبارتند از, تکنولوژی انتقال

با توجه به ماهیت تحقیق که در حوزۀ تکنولوژی . مهندسین طرح و پژوهش جامعه صنعتی شرکت ملی پاالیش و پخش است

های فنی و  سان تحقیق و توسعه و همچنین مدیران ارشد اجرایی در بخشباشد، جامعه آماری در این تحقیق رؤسا و کارشنامی

شرکت ملی )جامعه آماری این تحقیق شامل افراد خبره صنعت نفت . شود مهندسی شرکت ملی پاالیش و پخش را شامل می

د و منطق کفایت داده باش حجم نمونه کیفی بر اساس نمونه گیری تا مرحله اشباع می. است( پاالیش و پخش فراورده های نفتی

 . های جمع آوری شده به عنوان حد کامل بودن داده ها است

مدیران و مهندسان واحدهای , حجم نمونه کمی از طریق فرمول کوکران به دست آمد و در مورد نمونه کیفی از بین کارشناسان

 . شدندنفر انتخاب  552تا  522تحقیق و توسعه و مهندسی شرکت ملی پاالیش و پخش تعداد 

استفاده شد و نتایج با نرم  های رگرسیون چند متغیری، تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری ها نیز از روش برای تحلیل داده

 نتایج در جدول زیر آمده اس. شد پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ تایید .و لیزرل مورد بررسی قرار گرفتند SPSSافزار 

 عاد تحقيقپايايي اب: 3جدول شماره 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر و مؤلفه ها

2/  151 جریان آزاد اطالعات  

2/    1 فرهنگ سازمانی  

2/  111 نگرش فردی  

2/  358 اهداف فردی  

2/  1 3 قوانین و مقررات دولتی  

2/  115 تقاضای تکنولوژی  

 

  يافته ها
 مدل يابي معادالت ساختاري تقاضاي تكنولوژي

مؤلفه های جریان آزاد اطالعات، فرهنگ سازمانی، نگرش فردی، اهداف فردی و قوانین و مقررات دولتی، تقاضای در شکل زیر 

 باشند تکنولوژی و مقادیر استاندارد مدل اولیه قابل مشاهده می
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 ابعاد تحقيق:  3شكل شماره 

نگ سازمانی و نگرش فردی می توانند متغیر سه مؤلفه جریان آزاد اطالعات، فرههمانطور که در شکل باال مالحظه می شود، 

تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کنند و دو متغیر اهداف فردی و قوانین و مقررات دولتی توانایی اندازه گیری متغیر تقاضای 

 :سایر مقادیر مدل اولیه در جدول زیر مشاهده می شود. تکنولوژی را دارا نمی باشند

 

در  ها روابط مفاهیم با شاخص

 مدل

مقدار 

 براورد

مقدار 

 استانداردشده

خطای  

 استاندارد
 Tمقدار

مقدار واریانس 

 ((Rتبیین شده

سطح 

 یدار معنی
 نتیجه

رابطه جریان آزاد اطالعات و 

 تقاضای تکنولوژی
38  /2 11  /2  5  /2 35  /8 15  /2 P<0.01 تایید شاخص 

رابطه فرهنگ سازمانی و تقاضای 

 تکنولوژی
22  /5 31  /2   15  /2 P<0.01 تایید شاخص 

رابطه نگرش فردی و تقاضای  

 تکنولوژی
3   /2 18  /2 53  /2 18  /8 8  /2 P<0.01 تایید شاخص 

رابطه اهداف فردی و تقاضای  

 تکنولوژی
23  /2 23  /2 51  /2 35  /2 22  /2 P>0.05 رد شاخص 

رابطه قوانین و مقررات دولتی و  

 تقاضای تکنولوژی
21  /2 21  /2 51  /2 38  /2 22  /2 P>0.05 رد شاخص 

 مقادير مدل اندازه گيري در مدل اوليه:  4جدول شماره
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مقادیر برآورد بارهای عاملی که از طریق روش بیشینه درست نمایی محاسبه گردیدده اسدت، در شدکل فدوق قابدل مشداهده           

مورد استفاده قدرار   SEMور برآورد نمرات متغیرهای مکنون در تحلیل شوند به منظنامیده می λاین مقادیر که اصطالحاً . است

گیری است این مقادیر قابدل   های مدل اندازهمقادیر استاندارد شده بارعاملی نشان دهنده رابطه استاندارد میان شاخص. گیردمی

ان بهتدرین نشدانگر تقاضدای    مقایسه است به طور مثال شاخص فرهنگ سازمانی به خداطر وجدود بیشدترین بارعداملی بده عندو      

میدزان خطدا در بدرآورد     همچنین مقادیر خطای استاندارد برآورد نشان دهندده . شودتکنولوژی در مدل حاضر در نظر گرفته می

. تر و فاصله اطمینان کدوچکتر اسدت  برآوردهای دقیق نشان دهنده( نزدیک به صفر)خام بارهای عاملی است که مقادیر کوچکتر 

تفاوت معندی دار  )داری برآورد بارعاملی  معنی حاصل تقسیم برآورد بارعاملی بر خطای استاندارد است نشان دهنده که Tمقادیر 

معنی دار میان شاخص ها و متغیدر مکندون مربدوط     عدم وجود رابطه نشان دهنده  کمتر از  Tمقادیر . است( بار عاملی با صفر

. اطمینان میان شاخص ها و متغیر مکنون مربوط است%  11معنی دار با بیش از  نشان دهنده رابطه 8و   بین  Tمقادیر . است

ها و متغیدر مکندون مربوطده     اطمینان میان شاخص% 11دار با بیش از  نشان دهنده رابطه معنی 8مساوی و بزرگتر از  Tمقادیر 

تقاضای تکنولوژی سه شاخص جریدان   شود از پنج شاخص جدول باال مشاهده می Tبنابراین همانطورکه در ستون جدول . است

اطمینان مورد تایید می باشند و دو شاخص اهداف فردی و قوانین و مقدررات  % 11آزاد اطالعات، فرهنگ سازمانی و  با بیش از 

ای هد در ضمن ستون. توانند متغیر تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کنند دار نیستند و نمی معنی  T<2دولتی با توجه به مقدار 

بیان نشده برای شاخص کدار بددین دلیدل     Tقابل ذکر است که مقدار . سطح معنی داری و نتیجه مکمل توضیح بیان شده است

-است که به عنوان متغیر مرجع در تحلیل، در نظر گرفته مدی  SEMاست که این شاخص مربوط به متغیر مکنون درونی مدل 

درنهایت ستون واریانس تبیین شده نشان دهنده  مقددار واریدانس تبیدین    . دار بدیهی است شود و نشان دهنده یک رابطه معنی

ری گید  مقادیر بیشتر تا سقف یک نشان دهنده مناسبت بیشتر شاخص بدرای انددازه  . هر شاخص توسط متغیر مکنون است شده

شدود   همانطور که در جدول باالمشاهده می. قابل ذکر است که این مقدار با سایر مقادیر رابطه مستقیم دارد. متغیر مکنون است

توانندد متغیدر    بهتدر مدی   2/  15و جریان آزاد اطالعات با ضدریب تبیدین    2/  15شاخص های فرهنگ سازمانی با ضریب تبیین 

ه معادالت ساختاری ارائده  یابی اولی های برازش برای مدل ، مقادیر شاخص(1)ر جدول شمارهد. تقاضای تکنولوژی را تبیین کنند

 شده اس

 برازش و مدل تحقيق

بیندی شدده    کوواریانس پیش–کوواریانس مشاهده شده یا ماتریس واریانس -برازش مدل به این معنی است که ماتریس واریانس

هر چه قدر مقادیر مدا در مداتریس بده هدم     . شد یا اصطالحا برازش داشته باشدتوسط مدل باید مقادیری نزدیک به هم داشته با

توان بده برآوردهدای مددل اعتمداد      در مدل یابی معادالت ساختاری هنگامی می. نزدیک باشند مدل دارای برازش بیشتری است

 .کرد که مدل دارای برازش کافی باشد

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول عنوان شاخص

X
2
/df  X2/df 33  /1 رد مدل 

RMSEA RMSEA<0.09 2223  /2 تایید مدل 

GFI GFI>0.9 15  /2 تایید مدل 

AGFI AGFI>0.85 31  /2 رد مدل 

CFI CFI>0.90 11  /2 مدل رد 

IFI IFI>0.90 13  /2 مدل رد 

NNFI NNFI>0.90 85  /2 مدل رد 

RFI RFI>0.90  3  /2 مدل رد 

 برازش مدل اوليه شاخص هاي:   5جدول شماره 
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 پيشنهادات اصالحي ليزرل
خطایی برای اصالح مدل اعمال شد، بنابراین با توجه به پیشنهاد لیزرل بین اهداف فردی و قوانین و مقررات   به پیشنهاد لیزرل کوواریانس

 .پس از اجرای این اصالح مدل نهایی حاصل شد . دولتی کوواریانس منفی برقرار شد

 

 مقادير استاندارد مدل نهايي :   4شكل شماره

 :در جدول زیر سایر خروجی ها ارائه داده شده است. با توجه به مقادیر استاندارد تغییر محسوسی در مقدار اعداد رویت نمی شود

 روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل
مقدار 

 براورد

مقدار 

 استانداردشده

خطای  

 استاندارد
 Tمقدار

مقدار واریانس 

 ((Rتبیین شده

سطح 

 یدار معنی
 نتیجه

 تایید شاخص P<0.01 2/  15 8/  13 2/     2/  11 2/   3 رابطه جریان آزاد اطالعات وتقاضای تکنولوژی

 تایید شاخص P<0.01 2/  13   2/  31 5/  22 رابطه فرهنگ سازمانی و تقاضای تکنولوژی 

 تایید شاخص P<0.01 2/  3  8/  11 2/    2/  18 2/  35 رابطه نگرش فردی و تقاضای تکنولوژی 

 رد شاخص P>0.05 2/  2215 2/   11 2/  55 2/  21 2/  21 رابطه اهداف فردی و تقاضای تکنولوژی 

 رد شاخص P>0.05 2/  2211 2/  13 2/  58 2/  23 2/  23 رابطه قوانین و مقررات دولتی و تقاضای تکنولوژی 

 ي در مدل اوليهمقادير مدل اندازه گير:  6جدول شماره

 

 ها و فرضيه هاي تحقيق تحليل داده ها متناسب با سوال

 :نتایج تحلیلی هر یک از شاخص های مدل یابی معادالت ساختاری به شرح زیر است

 :شاخص جریان آزاد اطالعات
ان آزاد اطالعات جری P<0.01داری   توان نتیجه گرفت در سطح معنی می  R = 15/2و  =T 13/8و   11/2با توجه به برآورد 

 .گیری کند تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه می

 :شاخص فرهنگ سازمانی
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تواند  متغیر فرهنگ سازمانی می  P<0.01توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری   می R =13/2، 13/2با توجه به برآورد 

که بهتر از بقیه شاخص متغیر تحقیق را اندازه  یابی معادالت ساختاری شاخصی در مدل. گیری کند تقاضای تکنولوژی را اندازه

 .و خطای استاندارد برای آن محاسبه نشد Tدار فرض شده است و مقادیر گیری کند، متغیر مکنون به صورت بدیهی معنی

 :شاخص نگرش فردی

تواند  دی  مینگرش فر P<0.01داری  توان نتیجه گرفت در سطح معنی می T  ،13/2 = R= 11و  18/2با توجه به برآورد 

 .گیری کند تقاضای تکنولوژی را اندازه

 :شاخص اهداف فردی
شاخص اهداف فردی   P>0.05داری  توان نتیجه گرفت در سطح معنی می  T  ،2215/2= R= 11/2و   21/2با توجه به برآورد 

 .تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند نمی

 :شاخص قوانین و مقررات دولتی
شاخص قوانین و مقررات دولتی   P>0.05توان نتیجه گرفت با توجه به  می  T،  2211/2 = R=13/2و  23/2ه برآورد با توجه ب

های مربوط به برازش مدل مسیر نهایی نشان  در نهایت در جدول زیر شاخص. تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند نمی

یابی نهایی معادالت ساختاری  های برازش برای مدل مقادیر شاخص, جدول .دهنده برازش مطلوب است داده شده است که نشان

 .دهد را نشان می
 

 

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول عنوان شاخص

X
2
/df  3  X2/df 5   /2 تایید مدل 

RMSEA RMSEA<0.09 13  /2 مدل رد 

GFI GFI>0.9 22  /5 تایید مدل 

AGFI AGFI>0.85 11  /2 تایید مدل 

CFI CFI>0.90 22  /5 تایید مدل 

IFI IFI>0.90 21  /5 تایید مدل 

NNFI NNFI>0.90 58  /5 تایید مدل 

RFI RFI>0.90 13  /2 تایید مدل 

 شاخص هاي برازش مدل نهايي: 8جدول شماره 

های بهبود در ضمن لیزرل در شاخص خوبی استبرازش دهد که این مدل دارای به کار رفته نشان می برازشهای تمام شاخص

لیزرل برای اصالح مدل تحلیل . پیشنهاد کرد که بین اهداف فردی و قوانین و مقررات دولتی کوواریانس خطا برقرار شودمدل 

 .مسیر دیگری را پیشنهاد نکرد

 آزمون فرضيه هاي تحقيق
 .گيري كند هجريان آزاد اطالعات،مي تواند تقاضاي تكنولوژي را انداز: فرضيه اول

                        H0: λ=0 .جریان آزاد اطالعات، نمی تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

                        H1: λ ≠0.جریان آزاد اطالعات، می تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

درصد اطمینان بین جریان آزاد اطالعات و تقاضای تکنولوژی  11از  دهد که با بیش گیری نشان می نتایج مدل معادالت اندازه

پذیرفته  شودرد میدر نتیجه فرض  ) =P<0.01,T=3.67)11/2, λ=15/2R2  ,به صورت مستقیم رابطه وجود دارد 

 .شودمی

 .گيري كند تكنولوژي را اندازهفرهنگ سازماني، مي تواند تقاضاي : فرضيه دوم

                        H0: λ=0 .فرهنگ سازمانی، نمی تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

                        H1: λ ≠0.فرهنگ سازمانی، می تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

درصد اطمینان بین فرهنگ سازمانی و تقاضای تکنولوژی به  11با بیش از  نتایج مدل معادالت اندازه گیری نشان می دهد که

 .شودپذیرفته می شود رد میدر نتیجه فرض  ) =P<0.01)31/2, λ=13/2R2  ,صورت مستقیم رابطه وجود دارد 

 .گيري كند ا اندازهنگرش فردي،مي تواند تقاضاي تكنولوژي ر: فرضيه سوم

                        H0: λ=0 .نگرش فردی، نمی تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

                        H1: λ ≠0.نگرش فردی، می تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

اطمینان بین نگرش فردی و تقاضای تکنولوژی به  درصد 11نتایج مدل معادالت اندازه گیری نشان می دهد که با بیش از 

-پذیرفته می شودرد می در نتیجه فرض  =P<0.01,T=3.59)18/2, λ= 3/2(R2  ,صورت مستقیم رابطه وجود دارد 

 .شود

 .ري كندگي اهداف فردي، مي تواند تقاضاي تكنولوژي را اندازه: فرضيه چهارم

                        H0: λ=0 .اهداف فردی، نمی تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

                        H1: λ ≠0.اهداف فردی، می تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

رابطه معناداری  P>0.05نولوژی با توجه به دهد که بین اهداف فردی و تقاضای تک گیری نشان می نتایج مدل معادالت اندازه

 .شودپذیرفته می شودرد می در نتیجه فرض  =P>0.05,T=0.55)21/2, λ=2215/2(R2  ,وجود ندارد 

 .گيري كند قوانين و مقررات دولتي، مي تواند تقاضاي تكنولوژي را اندازه: فرضيه پنجم

                     H0: λ=0 .وانین و مقررات دولتی، نمی تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کندق

                        H1: λ ≠0.قوانین و مقررات دولتی، می تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه گیری کند

رابطه  P>0.05رات دولتی وتقاضای تکنولوژی با توجه به نتایج مدل معادالت اندازه گیری نشان می دهد که بین قوانین و مقر

 .شودپذیرفته می شودرد می در نتیجه فرض  ) =P>0.05,T=0.58)23/2, λ=2211/2R2  ,معناداری وجود ندارد 

 رتبه بندي شاخص هاي تحقيق
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تقاضای تکنولوژی، سه شاخص جریان آزاد اطالعات، فرهنگ سازمانی و نگرش فردی  با توجه به این که از پنج شاخص متغیر

با توجه به میزان . توانایی اندازه گیری متغیر تحقیق را دارا هستند، در ادامه بر آنیم که به رتبه بندی این سه متغیر بپردازیم

 :برای هر یک از سه شاخص متغیر به رتبه بندی آنها می پردازیم λضریب 

 نتايج رتبه بندي:  9جدول شماره 

 λضریب  شاخص ها

 2/  31 فرهنگ سازمانی

جریان آزاد 

 اطالعات
11  /2 

 2/  18 نگرش فردی

 

با توجه به جدول باال نتیجه می گیریم که شاخص فرهنگ سازمانی بیشترین توانایی را در اندازه گیری متغیر تقاضای 

لذا جهت افزایش میزان . د اطالعات و نگرش فردی در رتبه های بعد قرار دارندتکنولوژی داشته و شاخص های جریان آزا

تقاضای تکنولوژی توجه به فرهنگ سازمانی باید در اولویت اول قرار گرفته و شاخص های جریان آزاد اطالعات و نگرش فردی 

کرونباخ شاخص ها و متغیر تقاضای با توجه به میزان ضرایب آلفای همچنین . بعد از فرهنگ سازمانی برنامه ریزی شوند

  .تکنولوژی، مالحظه می شود که ضرایب نسبتا قابل قبول می باشند

 

  گيري بحث و نتيجه

تواند تقاضای های انجام شده در فصل قبل، فرضیه اول پژوهش یعنی اینکه جریان آزاد اطالعات می با توجه به نتایج تحلیل

بدین معنا که وجود و توسعه جریان آزاد اطالعات منجر به ارتقا . تایید قرار می گیردتکنولوژی را اندازه گیری کند، مورد 

میزان بهای مدیران به اشاعه »، «میزان اشاعه دانش تکنولوژیک»افزایش هر یک از شاخص های . تقاضای تکنولوژی می شود

میزان تمایل افراد به دادن بازخورد به »، «امیزان تالش افراد جهت دستیابی به دانش تکنولوژیک رقب»، «تکنولوژی اطالعات

باعث افزایش جریان آزاد اطالعات « های مختلف برای افراد میزان اهمیت مکانیزه شدن جریان اطالعات در بخش»و « همکاران

رضیه دوم های انجام شده در فصل قبل، ف با توجه به نتایج تحلیل.   می شود که این خود تقاضای تکنولوژی را افزایش می دهد

بدین معنا که . گیری کند، مورد تایید قرار می گیردپژوهش یعنی اینکه فرهنگ سازمانی می تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه

میزان اهمیت توجه »افزایش هر یک از شاخص های . وجود و توسعه فرهنگ سازمانی منجر به ارتقا تقاضای تکنولوژی می شود

میزان توجه افراد به ایده های جدید و »، «میزان چابکی افراد در بهره گیری از فرصت ها»، «عه به فعالیت های تحقیق و توس

میزان تمایل افراد به همکاری نزدیک بین سازمان و مراکز »و « میزان مشارکت افراد در غالب روحیه تیم گرایانه»، «خالقانه

با توجه به نتایج .   قاضای تکنولوژی را افزایش می دهدباعث افزایش فرهنگ سازمانی می شود که این خود ت« تحقیقاتی

گیری های انجام شده در فصل قبل، فرضیه سوم پژوهش یعنی اینکه نگرش فردی می تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه تحلیل

افزایش هر . می شود بدین معنا که وجود و توسعه نگرش فردی منجر به ارتقا تقاضای تکنولوژی. کند، مورد تایید قرار می گیرد

میزان روحیه »، «میزان جهت گیری افراد به سمت موفقیت با تاکید بر یادگیری بیشتر تکنولوژی نوین »یک از شاخص های 

میزان اهمیت مسئولیت اجتماعی در فرایند »، «میزان سطح ریسک افراد»، «انعطاف پذیری و استقبال از انطباق با تغییرات
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باعث افزایش نگرش فردی می شود که « میزان حس رقابت پذیری افراد در جذب تکنولوژی»و « افرادانتقال تکنولوژی برای 

 .  این خود تقاضای تکنولوژی را افزایش می دهد

های انجام شده در فصل قبل، فرضیه چهارم پژوهش یعنی اینکه اهداف فردی می تواند تقاضای  با توجه به نتایج تحلیل 

بدین معنا که وجود و توسعه نگرش فردی منجر به ارتقا تقاضای . گیردیری کند، مورد تایید قرار نمیگتکنولوژی را اندازه

میزان اهمیت منابع مالی و کاهش هزینه های عملیاتی در انتقال »مؤلفه اهداف فردی دارای شاخص های. تکنولوژی نمی شود

میزان افزایش کیفیت محصوالت با استفاده از »، «نوین مقایسه منافع و مضرات تکنولوژی و تکنولوژی های»، «تکنولوژی

مدیریت کارا و مؤثر به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر انتقال »و « الزمه آموزش افراد برای انتقال تکنولوژی»، «تکنولوژی نوین

ی اینکه قوانین و مقررات های انجام شده در فصل قبل، فرضیه چهارم پژوهش یعن با توجه به نتایج تحلیل.  می باشد« تکنولوژی

بدین معنا که وجود و توسعه قوانین و مقررات . گیردگیری کند، مورد تایید قرار نمیدولتی می تواند تقاضای تکنولوژی را اندازه

میزان حمایت قوانین و مقررات »مؤلفه اهداف فردی دارای شاخص های. دولتی منجر به ارتقا تقاضای تکنولوژی نمی شود

میزان حمایت قوانین و مقررات دولتی از »، «میزان حمایت قوانین و مقررات دولتی از نظر اقتصادی»، «نظر سیاسی دولتی از

 .می باشد« میزان حمایت قوانین و مقررات دولتی از نظر اجتماعی»، «نظر فرهنگی

ی اهداف فردی و قوانین و شاخص ها, با در نظر گرفتن پاسخ تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و بدست آوردن نتایج پژوهش

, در متون فصل دوم مالحظه کردیم که آموزش و پژوهش و دانش در منابع انسانی. مقررات دولتی مورد تایید قرار نگرفته است

کشور های جهان سوم و در .موثر و عامل توسعه است, بسیار در پژوهش ها و توسعه اقتصادی و در نهایت توسعه تکنولوژیکی

از موارد مهمی که در متون داخلی و خارجی به آن . می بایستی تقویت نمایند, کتورهای مهمی را در توسعهفا, حال توسعه

سرعت دادن در خصوصی سازی و به چالش کشیدن صنایع در رقابت با . وجود فاکتورهای انسانی و حمایتی است, رسیده ایم 

ماند تا به یکدیگر بر سر سود دهی و کاهش هزینه ها باقی نمیراهی برای رقبا , با واگذاری صنایع به بخش خصوصی. یکدیگر 

 .به رقابت بپردازند
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