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مطالعه نقش مديريت دانش در يادگيري تكنولوژيك با در نظر گرفتن متغير ميانجی
فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنعت نفت
حميد بابادي نيا
طمورث سهرابی
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(تاریخ دریافت 1400/04/15 :؛ تاریخ پذیرش)1400/06/09 :

چكيده
نياز امروز به محصوالت نفتي و كاربردهاي مختلف آنها در زمينه هاي گوناگون و پتانسيل كشور ما در این زمينه سبب شده
است كه ایران ،سر مایه گذاري قابل توجهي در این زمينه داشته و استراتژي دولت جمهوري اسالمي ایران در صنعت نفت و
گاز در جهت نيل به خودكفایي و بومي سازي این صنعت مي باشد.
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش مدیریت دانش بر یادگيري تكنولوژیك با در نظر گرفتن متغير ميانجي فعاليت هاي
تحقيق و توسعه بوده كه در یكي از سازمان هاي فعال در حوزه نفت و گاز ،انجام شده است.
به این منظور بر اساس مطالعات نظري و پيشينه ،مدل تحقيق ارائه شده و بر اساس این مدل ،سه فرضيه تدوین گردیده
است .براي جمع آوري داده به منظور آزمون فرضيات تحقيق ،از پرسشنامه استفاده شده كه روایي و پایایي آن تایيد گردیده
است .جامعه آماري تحقيق ،شامل مدیران و كارشناسان شركت مورد مطالعه بوده كه تعداد آن ها بالغ بر  100نفر مي باشد .
با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها ،از نرم افزار اسمارت پي ال اس براي آزمون فرض استفاده شد كه با توجه به
خروجي هاي نرم افزار ،مدیریت دانش بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه ،فعاليت هاي تحقيق و توسعه بر یادگيري تكنولوژیك
و مدیریت دانش بر یادگيري تكنولوژیك موثر مي باشد و بر این اساس به منظور پياده سازي مناسب تر یادگيري تكنولوژیك
یاید به خلق ،به اشتراك گذاري و كاربرد د انش و تجربه اي كه در سازمان وجود دارد ،توجه اساسي نمود.

کليدواژهها :یادگيري تكنولوژیك ،عملكرد سازماني ،صنعت نفت  ،مدل سازي معادالت ساختاري.
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مقدمه
كشور هاي توسعه یافته سعي مي كنند با نوآوري و سرمایه گذاري روي فعاليت هاي تحقيق و توسعه،
ضمن دستيابي به رشد ب يشتر ،موفقيت خود را تحكيم بخشند؛ اما كشور هاي در حال توسعه با چالشي
جدي تر ،یعني چالش كاستن از ميزان شكاف ميان خود با كشور هاي توسعه یافته به عنوان مرزهاي
جهاني با این چالش ،آنهایي بوده اند كه عالوه بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه بومي ،به گونه اي
موفقيت آميز از طریق سازوكار هاي انتقال فناوري ،منابع خارجي دانش و فناوري را جذب و هضم
نموده اند .از جانب دیهر ،توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بستهي به عوامل بسياري شامل
تجهيزات توليدي ،نيروي كار ماهر ،مواد اوليه و سرمایه در دسترس دارد .عالوه بر این عوامل حياتي،
یك عامل به عنوان تعيين كننده كليدي توسعه اقتصادي به خاطر اثر آن روي رشد اقتصادي كشور
مطرح مي شود كه یادگيري تكنولوژیكي است (  .) 1كيم یادگيري تكنولوژیك را اكتساب و جذب دانش
و از همه مهمتر خلق دانش تعریف كرده است (  .) 2كشورهاي در حال توسعه تمركز زیادي روي
یا دگيري تكنولوژیك كرده و به طور كلي این كشور ها در ابتدا تكنولوژي ها را از كشورهاي در حال
توسعه یاد مي گيرند و سپس به تدریج توانمندي هاي تكنولوژیكي خود را ایجاد مي كنند .در واقع این
قابليت تكنولوژیك است كه تعيين مي كند كشورها تا چه اندازه در مواجهه با تكنولوژي هاي جدید
مي توانند خوب عمل كنند .یادگيري تكنولوژیك براي شركت هاي كشورهاي در حال توسعه كه از
پيشهامان تكنولوژي عقب مانده اند یك عامل ضروري است (  ) 3موضوعي كه بنهاه هاي ایراني شدیداً از
آن رنج مي برند و متاسفانه توجهي هم به آن ندارند .انتقال هاي تكنولوژي بي شماري صورت گرفته
است كه در مواردي انهشت شمار موجب بهبود پایه دانشي در آن شده است و در اكثر قریب به اتفاق
موارد صرفاً در حد استفاده از سخت افزار در سال هاي محدودي بوده است(  .) 4تعيين كننده ترین و
حياتي ترین صنعت كشور یعني صنعت نفت ،نقش بسيار مهمي در بودجه ،درآمد ،رشد ناخالص ملي و
فرایند توسعه كشور دارد .بدون تردیدكسب دانش فني و ارتقاء تكنولوژي از اساسي ترین و حياتي ترین
اقدامات ضروري در جهت شكوفایي كشور است كه بدون اكتساب دانش امكان پذیر نيست .بنابراین
نياز به افزایش بهره وري در این حوزه بوده كه از مهمتر ین مولفه هاي رشد نيز استفاده از تكنولوژي
هاي نوین و به روز است كه در واقع باید توانایي یادگيري تكنولوژیكي افزایش یابد تا بتوان اكتساب
موفق تري داشت ( .) 5
بر اساس گزارش سال  2014شركت انهليسي بریتيش پتروليوم  ،1ایران رتبه نخست حجم منابع گازي
در جهان را داراست (  .) 3این منابع طي دهه هاي گذشته موتور محرك اقتصاد ایران بوده و در دهه هاي

British petroliom

1

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال هشتم ،شماره  ،31زمستان 1400

234

آتي نيز مي توانند فرصت رشد بيشتر را فراهم كنند .هر نوع شكست و وقفه در این صنعت ،سطح
درآمدهاي ملي را به شدت تحت تاثير قرار داده و مانع خلق فرصت هاي اقتصادي جدید براي كشور مي
شود و بن ابراین توسعه این صنعت براي ایران از اولویت باالیي برخوردار است .از آنجا كه صنایع نفت و
گاز صنایعي فناورانه محورند ضعف فناوري مي تواند سبب توقف و وابستهي آنها به دیهر كشور ها شود.
با وجود حجم باالي سرمایه گذاري در صنعت گاز ،ليكن تاكنون فناورانه اندكي در این صنعت به وقوع
پيوسته است .از ميان حدود  2 /5ميليون قطعه یا امكانات و فناوري هاي مورد نياز این صنعت ،نزدیك
به  % 70آنها از منابع خارجي تامين مي شود كه ارزشي بالغ بر هفت ميليارد دالر دارد (ميري مقدم و
قاضي نوري .) 2015 ،مدیریت دانش در سازمان ها مي تواند در بهبود یادگيري تكنولوژیك موثر باشد.
همچنين توجه به فعاليت هاي تحقيق و توسعه در سازمان نيز مي تواند به این مهم منجر شود كه البته
مدیریت دانش روي این مفهوم نيز موثر است.
از این رو ،این تحقيق با محوري قرار دادن یك سوال اساسي به صورت " نقش مدیریت دانش بر
یادگيري تك نولوژیك با در نظر گرفتن متغير ميانجي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنعت نفت به
چه صورتي است ؟" ،به دنبال پاسخ گویي به این سوال مي باشد.
مبانی نظري و پيشينه پژوهش
با رشد شتابان مطالعات ،مفهوم یادگيري تكنولوژیك ابعاد گوناگوني به خود گرفت؛ ميتوان مطالعات
یادگ يري فناورانه را در دو دسته اصلي جمع بندي نمود :مطالعات دسته اول ،شيوه ها ،مكانيزم ها و
منابع یادگيري فناورانه مختلف را مطرح كرده و تاثير آن بر تحقق تغيير فني در سطح بنهاه را بررسي
ميكند ( ) 7؛ (  ) 9 ( ،) 8؛ دسته دوم مطالعات ،مفهوم یادگيري تكنولوژیك را با نهاه كالن تر مطرح ميكند
كه بر شاخص هاي كالن متكي هستند ( .)11 (،) 10
در ادبيات ،تعریف واحدي از یادگيري تكنولوژیك نيست ( ) 10 (،) 12؛ یادگيري را «فرآیند تغيير فني
تعریف ميكند كه از طریق جذب و نوآوري تدریجي تحقق مي یابد .به عبارت دیهر یادگيري ،جذب
تكنيك ها و روش هاي موجو د است .این امر به معناي جذب نوآوري هاي توليد شده در جاهاي دیهر و
بهبود تكنيك ها و روش كسب شده است .) 10 (».تعریف مزبور  ،ماهيت تغيير فني را در كشورهاي در
حال توسعه توصيف ميكند .این تعریف با رویكرد مقاله حاضر كه براي تجزیه و تحليل یادگيري فناورانه
در سطح بنها ه مفهوم تغيير فني را در هسته قرار ميدهد ،نزدیك است .یادگيري تكنولوژیك به عنوان
روش توسعه توانمندي هاي تكنولوژیك درون زا تعریف شده كه بيان گر توانایي سازمان در استفاده ي
اثر بخش از جذب و هضم فناوري هاي خارجي و ایجاد فناوري هاي جدید طي زمان در پاسخ به
تغييرا ت محيطي است .كسب مهارت ها و شایستهي هاي الزم براي توسعه فناوري و یكپارچه سازي
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آنها نيازمند تالش هایي جهت كاهش خطاهاي مربوط به ابتكارات فناورانه در حوزه هاي انتخاب،
انتقال ،جذب ،بهره برداري ،توسعه و محلي سازي فناوري ها است.
بنابراین مفهوم یادگيري تكنولوژیك  ،با توانمندي هایي گره خورده و به همين دليل یادگيري
تكنولوژیك  ،به عنوان فرآیند انباشت توانمندي هاي تكنولوژیك تعریف مي شود ( .) 13
عوامل درون سازماني شامل تمام عواملي دروني است كه مي تواند روي خروجي یادگيري تكنولوژیك و
ایجاد و تقویت این توانایي سازمان اثر ب هذارند .این عوامل بيشتر در اختيار شركت است.
مدیریت سازمان ها و منابع انساني نقش حياتي در یادگيري تكنولوژیكي و همچنين كسب توانمندي
هاي تكنولوژیك جدید و تجربه بازي مي كنند .در تمام بخش ها ،افراد هستند كه یاد مي گيرند و
تمام یادگيري در ذهن انسان ها اتفاق مي افتد(  .) 3به همين دليل ،چالش مدیریتي ،یافتن راه هایي
جهت انهيزش كارمندان در یادگيري و كاربرد دانش خود است و این امر در نهایت به ایجاد نظا مهاي
تشویقي منجر خواهد شد (  .) 3همچنين موفقيت هر برنامه یا برنامه ریزي در سازمان ،به طور مستقيم
به حمایت و تعهد مدیر ارشد بستهي دارد.
دانشمندان ،یادگيري را نهفته در ذات مدیریت دانش مي دانند كه به عنوان یك رویكرد جدید و نوین
در سازمان ها و عملكرد آنها ،موضوعاتي هستند كه اجراي موفقيت آميز آن نيازمند درك صحيح تمام
ابعادش مي باشد .یكي از موثر ترین معيارها جهت ایجاد و كسب پایهاه دانش كافي براي یادگيري
تكنولوژیك ،اكتساب و جذب تكنولوژي و صنعتي شدن ،توسعه و كيفيت آموزش در تمام سطوح به
ویژه در سطح تكنولوژي هاي بالغ است .آموزش منجر به افزایش دانش ضمني اوليه فرد مي شود كه
عنصر اصلي و الزم در یادگيري تكنولوژیك است (  .) 14همچنين توانمندي  R&Dو توانمندي توليد،
به عنوان متغيرهاي یادگيري تكنولوژیك در نظر گرفته مي شود .با توجه به تحقيقات گذشته در
بررسي نقش  R&Dدر یادگيري  ) 15 ( ،بيان كردند كه  R&Dتعيين كننده اصلي اكتساب ،شبيه
سازي  ،انتقال و بكارگيري دانش جدید براي شركت ها است كه به عنوان توانایي یادگيري تكنولوژیك
شركت در نظر گرفته مي شود ( ) 16توانمندي تحقيق و توسعه ،توانمندي شركت براي یكپارچه سازي
استراتژي تحقيق و توسعه ،اجراي پروژه ها و سرمایه گذاري تحقيق و توسعه است.توانمندي توليد نيز
كه باعث ایجاد ساختار سازماني متمركز بر كيفيت ،مقرون به صرفه بودن ،انعطاف پذیري و قابل اعتماد
بودن مي شود ،مي تواند یك منبع كليدي براي تجميع و ادغام سریع و عميق دانش تكنولوژیكي براي
از بين بردن عدم قطعيت ،اجراي موفقيت آميز فعاليت هاي توليدي و خروجي بيشتر نوآورانه و
یادگيري تكنولوژیك باشد و آن را بهبود بخشد( .) 17
از جانب دیهر ،همكاري و تعامل ميان طراحان و كاربران به عنوان شيوه جدید توليد دانش و رشد
یادگيري تكنولوژیك ،در نظر گرفته شده است (  ، ) 18همچنين تردیدي نيست كه اكتساب و جذب
تكنولوژي از منابع داخلي ،خارجي و كشور هاي پيشرفته كه بتوان در راستاي یادگيري موثر ،ارتقاء
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تكنولوژیك و نوآوري از آن ها بهره برد ،نيازمند سرمایه گذاري در حوزه سرمایه هاي فيزیكي و انساني
نيز است (  .) 18شركت از این تعامالت ها و سرمایه گذاري هایي كه منجر به یادگيري تكنولوژیك مي
شود ،دانش هاي مهمي به دست مي آورد (  . ) 19در نهایت مي توان به ظرفيت جذب به عنوان یكي از
اساسي ترین و پایه اي ترین توانمندي هاي یادگيري ،نام برد كه طبق تعریف (  ،) 20بنهاه ها به كمك
آن مي توانند دانش و تكنولوژي بيرون از سازمان كه براي آنها سودمند مي باشد را شناسایي و سپس
نسبت به تطبيق خود با دانش شناسایي شده و نهایتاً دروني س ازي آن اقدام نمایند ( .) 20
بنابراین ميتوان گفت كه یادگيري تكنولوژیك وابسته به توانمندي هاي سازمان جهت یادگيري دانش و
تكنولوژي هاي جدید و توانایي هاي درون سازماني است كه روي خروجي یادگيري تكنولوژیك اثر مي
گذارد.
بر اساس مطالعه (  ) 21با عنوان شناسایي و اولویت بندي عوامل درون سازماني تاثيرگذار بر پياده سازي
یادگيري تكنولوژي ،این عوامل را به این صورت جدول  1معرفي مي كنند.
جدول  - 1عوامل درون سازماني تاثير گذار بر یادگيري تكنولوژیك
ردیف

عامل ها

منبع

انجام فعاليت

()17

زیر عامل ها
سرمایه گذاري در R&D
تعداد پرسنل واحد R&D

توانمندي
1

انباشت و استفاده از اسناد و

هاي R&D

مدارك  R&Dتجهيزات R&D
اشتراك دانش و اطالعات در
واحد  R&Dقابليت نوآوري

منبع

()23
()17
()24
()20

تدریجي و اساسي

2

توانمندي

()25

توليد

()17

توانمندي

()25

قابليت كنترل كيفيت
قابليت نههداري و تعميرات
قابليت طراحي

()20

قابليت فني
قابليت نيروي انساني

3

4

ارتباطي
توانمندي
سازماندهي

توانمندي بهره برداري از پيوند
هاي خارجي( دانشهاه ،تامين

()25

كنندگان و )...
ساختار سازماني مناسب ترویج
فرهنگ سازماني ایجاد شيوه
هاي مدیریت

()1
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5

توانمندي
سرمایه

()25

6

7

8

انهيزشي

سيستم

()25

هاي سرمایه اي پروژه ها و

گذاري
سيستم

مهارت و منابع مالي مورد نياز
براي پروژه ها و قرارداد ها هزینه
قراردادها

()23
()24
()24

آموزشي

()1
()14

سيستم
مدیریت

()24

حمایت مدیریت عالي ارزش
گذاري و ارتقا

تدوین برنامه هاي آموزشي
رسمي و غير رسمي
قابليت جمع آوري داده
قابليت جستجو و پاالیش دانش
قابليت ایجاد و اشتراك دانش

دانش

()23
()24

()1

()24

قابليت كدبندي دانش
قابليت اكتساب

9

ظرفيت جذب

()26

قابليت تطبيق
قابليت تبدیل

()19

قابليت بهره برداري

با توجه به مطالب فوق و مندرجات جدول  ، 1مدیریت دانش بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه ،فعاليت
هاي تحقيق و توسعه بر یادگيري تكنولوژیك و مدیریت دانش بر یادگيري تكنولوژیك موثر مي باشد
كه این موارد در نمودار  1ترسيم شده اند:
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فعاليت هاي
تحقيق و
توسعه

یادگيري

مدیریت

تكنولوژیك

دانش

نمودار  - 1مدل تحقيق
با توجه به مدل تحقيق ،فرضات به صورت زیر تدوین مي شوند:
فرضيات تحقيق:
 مدیریت دانش بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه تاثيرگذار است. فعاليت هاي تحقيق و توسعه بر یادگيري تكنولوژیك تاثيرگذار است. مدیریت دانش بر یادگيري تكنولوژیك تاثيرگذار است.روش تحقيق
این پژوهش ،از لحاظ هدف كارب ردي و از لحاظ شيوه انجام در زمره تحقيقات توصيفي پيمایشي قرار
مي گيرد .جامعه آماري مدیران و كارشناسان یكي از شركت هاي فعال در حوزه نفت و گاز بوده كه
تعداد ایشان بالغ بر  100نفر مي باشد .با توجه به حجم جامعه ،نمونه آماري انتخاب نشده و سرشماري
شده است .به منظ ور جمع آوري داده در خصوص انجام آزمون فرضيات  ،از ابزار پرسشنامه استفاده
شده است.
به منظور سنجش روایي پرسشنامه ،عالوه بر اینكه از تایيد تعدادي خبره استفاده شده ،روایي سازه،
همهرا و واگرا نيز مورد محاسبه قرار گرفته كه نتایج در جدول  2ذكر شده اند ،به منظور بررسي روایي
سازه ،باید مقادیر آماره تي نيز باالتر از  1.96قرار گيرند .با توجه به اینكه بر اساس نمودار  2و  3تمام
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مقادیر در این دامنه قرار دارند ،بنابراین روایي سازه تایيد مي گردد .ضمناً بر اساس نمودار  ،3بارهاي
عاملي نيز بيشتر از  0.4بوده بنابراین در محدوده قابل قبول قرار دارند.
جدول  – 2بارعاملي و معني داري سواالت پرسشنامه
سوال

بار عاملي

مقدار آماره تي

سوال

بار عاملي

مقدار

آماره

سوال

بار عاملي

مقدار آماره تي

تي
Q1

0.541

4.781

Q16

0.565

4.139

Q31

6.051

0.698

Q2

0.565

4.499

Q17

0.487

4.690

Q32

11.392

0.471

Q3

0.466

4.297

Q18

0.532

7.385

Q33

10.446

0.639

Q4

0.639

3.661

Q19

0.843

4.635

Q34

5.323

0.578

Q5

0.587

4.576

Q20

0.754

4.143

Q35

10.952

0.478

Q6

0.618

5.218

Q21

0.656

4.26

Q36

10.952

0.587

Q7

0.585

2.102

Q22

0.512

2.326

Q37

6.338

0.547

Q8

0.805

3.195

Q23

0.689

4.332

Q38

7.550

0.806

Q9

0.731

4.001

Q24

0.725

9.379

Q39

7.661

0.528

Q10

0.474

4.781

Q25

0.619

9.921

Q40

7.282

0.518

Q11

0.404

3.076

Q26

0.536

9.379

Q41

5.507

0.876

Q12

0.609

4.676

Q27

0.871

9.379

Q42

6.341

0.409

Q13

0.441

4.065

Q28

0.554

4.249

Q43

7.490

0.689

Q14

0.712

6.339

Q29

0.487

6.375

Q44

2.904

0.437

Q15

0.528

3.843

Q30

0.654

Q45

13.169

6.375

0.511

در خصوص روایي همهرا از شاخص ميانهين واریانس استخراجي ( ) AVEاستفاده مي شود كه این
شاخص باید براي هر متغير بيشتر از  0.5باشد كه بر اساس جدول  ،3روایي همهرا نيز تایيد مي گردد.
جدول  - 3روایي همهرا
متغير

ميانهين واریانس استخراجي

مدیریت دانش

0.521

فعاليت هاي تحقيق و توسعه

0.603

یادگيري تكنولوژیك

0.656

در مورد روایي واگرا ،از شاخص فورنل -الركر استفاده شده است و زماني روایي واگرا تایيد ميشود كه
اعداد روي قطر اصلي ماتریس روایي واگرا بيشتر از مقادیر سطر و ستون باشند .بنابراین روایي واگرا نيز
تایيد مي شود (جدول .) 4
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جدول  - 4روایي واگرا
شادكامي

متغير

مهارت اجتماعي

مدیریت دانش

0.721

فعاليت هاي تحقيق و توسعه

0.626

0.776

یادگيري تكنولوژیك

0.711

0.597

شفقت برخود

0.809

به منظور سنجش پایایي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ و پایایي تركيبي استفاده مي شود كه نتایج
در جدول  5آمده است .چون تمامي مقادیر باالي  0 /7هستند ،بنابراین ،پایایي پرسشنامه در سطح قابل
قبولي است.
جدول  - 5پایایي پرسشنامه
مت غير

آلفاي كرونباخ

پایایي تركيبي

مدیریت دانش

0 /862

0 /796

فعاليت هاي تحقيق و توسعه

0 /844

0 /832

یادگيري تكنولوژیك

0 /821

0 /846

در این تحقيق به منظور سنجش نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون كولموگروف – اسميرنوف استفاده
شده است .با توجه به جدول  ،6سطوح معني داري براي هر سه متغير كمتر از مقدار  0.05مي باشند،
بنابراین توزیع داده ها نرمال نبوده و از آزمون هاي ناپارامتریك و روش حداقل مربعات جزئي كه یكي از
تكنيك هاي مدل سازي معادالت ساختاري مي باشد ،استفاده شده است.
جدول  - 6آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
مت غير

سطح معني داري

نوع توزیع

مدیریت دانش

0.000

غير نرمال

فعاليت هاي تحقيق و توسعه

0.000

غير نرمال

یادگيري تكنولوژیك

0.000

غير نرمال
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يافته ه اي پژوهش
به جهت انجام آزمون فرض آماري ،بر اساس اعداد موجود در مدل دروني ( ارتباطات بين متغيرها) ،به
دليل اینكه د ر مدل معني داري ،هر سه عدد بيشتر از  1.96مي باشند ،بنابراین در سطح خطاي 0.05
هر سه فرضيه تایيد مي گردند .به منظور بررسي شدت تاثيرات به نمودار  ....توجه نموده كه شدت
تاثير شادكامي بر شفقت بر خود  ،0.748شفقت برخود بر مهارت اجتماعي  0.519و شادكامي بر
مهارت اجتماعي  0.607مي باشد.

نمودار  - 2مقادیر معني داري
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نمودار  - 3نمودار ضرایب استاندارد
ارزيابی برازش کلی مدل
كيفيت مدل اندازه گيري توسط شاخص اشتراك با روایي متقاطع (  ) CV Comمحاسبه مي شود .در واقع
این شاخص توانایي پيش بيني متغيرهاي پنهان را از طریق مت غيرهاي اندازه گيري نشان مي دهد.
چنانچه این شاخص عددي مثبت باشد ،مدل اندازه گيري از كيفيت مناسب برخوردار است .همان طور كه
در جدول  7نمایش داده شده است ،شاخص اشتراك با روایي متقاطع (  ) CV Comداراي مثبت مي باشند
كه این خود كيفيت مدل اندازه گيري را تایيد مي نما ید.
جدول  - 7شاخص اشتراك با روایي متقاطع
متغير

CV Com

مدیریت دانش

0.391

فعاليت هاي تحقيق و توسعه

0.366

یادگيري تكنولوژیك

0.480
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این شاخص توانایي پيش بيني كلي مدل را مورد بررسي قرار ميدهد و اینكه آیا مدل آزمونشده در پيش-
بيني متغيرهاي مكنون درونزا موفق بوده است یا نه .سه مقدار  0 /25 ،0 /01و  0 /36را به ترتيب به عنوان
مقادیر ضعيف ،متوسط و قوي براي GOFتعریف نموده اند .در پژوهش حاضر براي الهوي آزمون شده
شاخص برازش مطلق  0 /38 ،GOFبهدست آمد كه مقدار بهدست آمده براي این شاخص برازش ،نشانهر
برازش مناسب الهوي آزمون شده است.
بحث و نتيجهگيري
در این تحقيق كه با هدف مطالعه نقش مدیریت دانش بر یادگيري تكنولوژیك با در نظر گرفتن متغير
ميانجي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنعت نفت صورت گرفت  ،با استفاده از تكنيك هاي آماري،
یافته هاي زیر با ت اكيد بر فرضيه هاي تحقيق حاصل شده است.
 مدیریت دانش بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه تاثيرگذار است.با توجه به نمودار معني داري ،مقدار آماره تي برابر  10 /602بوده و بر این اساس این فرضيه تایيد مي
شود .ميزان تاثير مدیریت دانش بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه برابر  0 /748مي باشد .استفاده از اسناد
و مد ارك ،اشتراك دانش در واحد هاي مختلف و كدبندي دانش همهي مواردي هستند كه در نوآوري و
در نتيجه بهبود در فعاليت هاي تحقيق و توسعه موثر مي باشند .تایيد این فرضه با نتایج تحقيقات
(  )27 (،) 25و (  ) 17همهراست.
 فعاليت هاي تحقيق و توسع ه بر یادگيري تكنولوژیك تاثيرگذار است.با توجه به نمودار معني داري ،مقدار آماره تي برابر 3 /306بوده و بر این اساس این فرضيه تایيد مي
شود .ميزان تاثير فعاليت هاي تحقيق و توسعه بر یادگيري تكنولوژیك برابر  0 /519مي باشد .فعاليت
هاي تحقيق و توسعه ،تعين كننده ا صلي اكتساب ،شبيه سازي  ،انتقال و بكارگيري دانش جدید براي
شركت ها است كه به عنوان توانایي یادگيري تكنولوژیك شركت در نظر گرفته مي شود .توانمندي
تحقيق و توسعه ،توانمندي شركت براي یكپارچه سازي استراتژي تحقيق و توسعه ،اجراي پروژه ها و
سرمایه گذاري تحقيق و توسعه است .توانمندي توليد نيز كه باعث ایجاد ساختار سازماني متمركز بر
كيفيت ،مقرون به صرفه بودن ،انعطاف پذیري و قابل اعتماد بودن مي شود ،مي تواند یك منبع كليدي
براي تجميع و ادغام سریع و عميق دانش تكنولوژیكي براي از بين بردن عدم قطعيت ،اجراي موفقيت
آميز فعاليت هاي توليدي و خروجي بيشتر نوآورانه و یادگيري تكنولوژیك باشد و آن را بهبود بخشد.
تایيد این فرضيه با نتایج تحقيقات ( )17 (،) 16و(  )28همهراست.
 مدیریت دانش بر یادگيري تكنولوژیك تاثيرگذار است.با توجه به نمودار معني داري ،مقدار آماره تي برابر  5 /192بوده و بر این اساس این فرضيه تایيد مي
شود .ميزان تاثير مدیریت دانش بر یادگيري تكنولوژیك برابر  0 /607مي باشد .ایجاد دانش و تجربه،
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ثبت ،به اشتراك گذاري و كاربرد دانش كه از ابعاد و مولفه هاي مدیریت دانش هستند ،مي توانند سبب
تقویت یادگيري تكنولوژیك گردند.
با توجه به تایيد فر ضيات فوق پيشنهاداتي به صورت زیر ارائه مي گردند:
 - 1بهره برداري از پيوندهاي خارجي دانشهاهي و استفاده از دانش و تجربه ایشان
 - 2تاكيد بيشتر بر به اشتراك گذاري دانش و تجارب موجود در جهت دستيابي به خالقيت و نوآوري
 - 3بر قراري سيستم هاي اطالعاتي به منظور حفظ و نههداري اطالعات در سازمان
 - 4سرما یه گذاري در خصوص انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه و آموزش پرسنل مرتبط
 - 5برقراري اعتماد و احترام و گسترش روابط با منابع مختلف تكنولوژي و امكان بهره گيري از آلترناتيو
هاي مختلف
به محققين آتي نيز پيشنهاد مي گردد سایر عواملي كه باعث اجرا و پياده سازي یادگيري تكنولوژي مي
گردد نظير ،فرهنگ سازماني و مباحث زیست محيطي را مورد بررسي قرار دهند .همچنين چنين
تحقيقاتي را در سازمان هاي مختلف مورد بررسي قرار داده و به معيارهاي مشترك دست یابند.

 طهمورث سهرابي و حسين ادب، حميد بابادي نيا، مطالعه نقش مدیریت دانش در یادگيري تكنولوژیك با
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