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 چکیده

برای هر رفتاری  های متداول از انتظارات مشترک های مجموعه توان در قالبهای اجتماعی و اقتصادی را میبطور کلی نظام

. دهد در نظر گرفتیمپاسخگویی را به منزله عاملی که نظام تحقیق و توسعه را به صنعت پیوند توان از این رو، می. تعریف کرد

اسخگویی، یک پها در جامعه و تحقیق و توسعه و  های مختلف در زمینه یادگیری و نوآوریدر این راستا پس از بررسی مدل

اسخگویی پپاسخگویی مدیریتی، : ویی سازمان شاملمدل جامع جدید که معرف رویکردهای مهم در پژوهش و فناوری و پاسخگ

سپس . یده استباشد، استخراج گردای میساالرانه، پاسخگویی سیاسی و اجتماعی، پاسخگویی بازار و پاسخگویی حرفهدیوان

ق، پذیرش ن تحقیدر ای. در نظر گرفته شده است( مجموعاً پنجاه سنجه)های متفاوت  ده مؤلفه با سنجه( بعد)برای هر رویکرد

رکنان بکار گرفته ها به مشتریان داخلی یا همان کاپژوهش و فناوری بعنوان یک پارادایم جدید برای پاسخگویی بیشتر سازمان

شناسان مدیران و کار)در این خصوص پس از تأیید تناسب و کارایی مدل توسط خبرگان دانشگاهی و صنعت گاز. شده است

مون قرار گرفت که های صنعت گاز مورد بررسی و آزیک مطالعه میدانی با استفاده از داده های اصلی و فرعی در، فرضیه(خبره

مداری و سیاسی،  اقتصادی،مدیریتی، شاخص بازار، رویکرد مشتری بررسی معیارهای دیوان ساالرانه،نتایج حاکی از آن است که 

رار گرفت قبندی  ها مورد سنجش و رتبهک از شاخصضریب میزان اثرگذاری هری  tاجتماعی و پس از بررسی از طریق آزمون

ی از آن در وضعیت پذیرش حاک 571/0ساالری با ضریب و دیوان 412/0بندی، شاخص مدیریتی با ضریب که بر اساس رتبه

 رار گیرد.ها مدنظر قریزیها و برنامهگذاریتواند در سیاستاست که مدل پاسخگویی تحقیق و توسعه موفق بوده و می
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 : مقدمه

سسات اقتصادی، به دلیل گسترش و توسعه روزافزون ؤها و مامروزه ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان

محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب در سازمان به این تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات 

تحقیق و )R&Dگیری از ابزارهای مختلف مدیران سازمانی با بهره(. 1386، نیا حافظ)متحول شده است  تحوالت کامالً

، ها یا شکایات های مختلف برای سازمان جهت ارزیابی کارکنان، رسیدگی به خواستهمانند طراحی سیستم 1(توسعه

محرابی، )کند برقراری انضباط، آموزش و حقوق و دستمزد به عملکرد بهتر سازمانی در نیل به اهداف سازمانی کمک می

همچنین لزوم حیات سازمان و پویایی آن در بازار توجه به کارکنان، دادن ارزش به نظرات آنان، حمایت تا اصالح، (. 1388

لزوم درک درست کارمندان صف و ستاد از اهمیت وظایف خود و تأثیر آن  های اطالعاتی آسان در سازمان،وجود جریان

لذا تصمیمات و عملکرد مدیران و مسئوالن در (. 1۹۹۹فیلیپ ،)تر سازمان و ارتقای کارکنان کوشا است در خطوط پایین

نی، معادل و مؤ) گذاردمی زمینه منابع انسانی سازمان، در کلیه سطوح سازمانی و به تبع آن در عملکرد کلی سازمان تاثیر

ها باید بدانند که در عمل، هیچ برنامه یا فعالیتی، در بلندمدت، عملکرد ثمربخش ندارد مگر با ی سازمانهمه (.1358

  (.13۹0پیتر دراکر، ، ) شودهر فعالیتی سرانجام روزی منسوخ می. تعدیل و طراحی مجدد

ز جمله اها در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، تغییرات وسیعی را  R&Dاز سوی دیگر، امروزه 

نیاز رقابتی تبدیل  ها از یک برتری رقابتی به یکها ایجاد کرده است و برای سازمانها و نحوه مدیریت سازمان سازمان

نده به دنبال گارنهای مدیریتی در قرن بیست و یکم، ها و افزایش چالشهای نوین به سازمانبا ورود فناوری. شده است

 .باشدها در پاسخگویی سازمان به مشتریان داخلی میفناوریو  R&Dبررسی تأثیر این 

                                                      
و توسعه، پژوهش و گسترش  یاقتصاد یسازمان همکار فیبنا به تعر: ( تحقیق و توسعهR&D) Research and Developmentـ ـ  1

تازه  یابداع کاربردها یدانش را برا نیو ا دیفزایتا به دانش موجود ب شودیانجام م کیستماتیطور سکه به شودیگفته م یاکار خالقانه»به 

در . شودیم یمتفاوت است، اما در مجموع شامل دو مدل اصل گریبه شرکت د یپژوهش و گسترش از شرکت یهاتیفعال یبنددسته «کارببرد.به

گروه پژوهش و  یاصل فهیوظ گر،یاست؛ در مدل د دیبه محصول جد یابیگروه پژوهش و توسعه، توسعه و دست کی یاصل فهیمدل، وظ کی

 ارزشمند خدمات و هاپروسه محصوالت،و فناورانه به منظور توسعه  یعلم نیعناو رامونیپ نیگسترش عبارت است از، ساخت و کشف دانش نو

 که در مدل دوم پژوهش و توسعه، غالباً یدر حال دهند،یم لیدر مدل اول پژوهش و توسعه را تشک یکادر پرسنل ن،یعموماً مهندس .دجدی و

 .شوندیم تیمشغول به فعال یدانشمندان صنعت
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برای  های حوزه صنعت گازها و سازمان شرکتکشور و افزایش تالش  صنعت گازسازی در توسعه خصوصی

ها و روشهای جدیدی را برای بکارگیری  های گذشته شرایط و فرصتهای اجرایی در سال فرایند بهسازی ساختار و

فراهم کرده است. همچنین از سوی دیگر  صنعت گاز کشورهای جدید مدیریتی در زمینه R&Dحوزه ابزارهای جدید 

های مختلف توسعه و تجهیز صنعت گاز کشور و گستره نفوذ صنعت گاز در حوزهدر  R&Dتوسعه جریان رو به رشد 

محوری فراهم آورده است. با توجه  به روش مشتریدولتی زمینه را برای جهش از نظام  و ...اجتماعی، اقتصادی و خانگی 

در سازمان سرعت  تولید و خدماتبه گردش  R&Dارائه شده توسط ها و نتابج و راهکارها و روش هالح به اینکه راه

شدن وضعیت در موارد مختلف و مورد  نروش و ارائه خدماترا به منظور تسریع در محور  های مشتریبخشیده و جریان

جویی در کارهای مفید جهت صرفهبهترین ابزار برای رسیدن به راه R&Dکند، استفاده از تقویت می صنعت گاز نیاز

 باشد.زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان می

ها و اقدامات  ناوری است که سیاستنقشه جامع علمی کشور مهمترین سند باالدستی کشور در حوزه علم و ف

های انقالب اسالمی و تأمین اهداف این نقشه متضمن دستیابی به آرمان. نمایدهای راهبردی را ایفا می ملی و اولویت

بنابراین . نمایدعلمی و فناوری مندرج در اسناد باالدستی است و فعالیت های کالن کشور را ذیل خود تعریف و راهبری می

رود مجموعه تدابیر، راهبردها و اقدامات که از دستگاه ها و نهادهای متولی اخذ می شود مبتنی بر نقشه جامع انتظار می

 .باشدعلمی کشور می

بعنوان یک پارادایم جدید برای پاسخگویی بیشتر به مشتریان بکار گرفته شده است و  R&Dدر این پژوهش، 

شود، ضروری ن یک راهکار در گسترش، توسعه و بالندگی سازمان بکار گرفته میبعنوا R&Dبا توجه به اینکه امروزه 

در حوزه  R&Dبا توجه به ضرورت  ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد. نیز در سازمان R&Dاست پاسخگویی از منظر 

سیاسی مورد  مداری ومدیریتی،شاخص بازار،رویکرد مشتری  اقتصادی، شرکت گاز با بررسی معیارهای دیوان ساالرانه،

 گردد.بررسی قرار گرفته و در نهایت به ارائه مدلی برای شرکت گاز محقق می

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق 

ای متداول از انتظارات مشترک برای هر رفتاری توان در قالب مجموعههای اجتماعی را می بطور کلی نظام

نظر  دهد درهای اجتماعی را به یکدیگر پیوند میرا به منزله عاملی که نظام توان پاسخگوییتعریف کرد. از این رو، می
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شان هستند وجود نداشته باشد، هیچ نظم اجتماعی محقق نخواهد ای که در آن افراد پاسخگوی عملگرفت. اگر زمینه

 ، به نقل از تتالک(.1385شد. همچنین برای بقاء و حفظ هر نظام اجتماعی، نیز فعالیتی صورت نخواهد گرفت. )فالح، 

ز جمله اها ، تغییرات وسیعی را در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان R&Dاز سوی دیگر، امروزه 

نیاز رقابتی تبدیل  ها از یک برتری رقابتی به یکها ایجاد کرده است و برای سازمانها و نحوه مدیریت سازمان سازمان

، نگارنده به دنبال های مدیریتی در قرن بیست و یکم ها و افزایش چالشنوین به سازمانهای  شده است. با ورود فناوری

شد و در این باها در پاسخگویی سازمان به مشتریان داخلی میفناوریو  R&Dپذیرش یادگیری، نوآوری وبررسی تأثیر 

است  گردد. بنابراین تحقیق حاضر در پی پاسخ بدین پرسشخصوص نحوه سنجش تأثیرگذاری و سنجش آن بررسی می

 ."مشتریان داخلی موثر است؟ ها بهبر پاسخگویی سازمان R&Dپذیرش یادگیری، نوآوری و آیا "که که 

استفاده  1های پاسخگوییکمتر از مدل R&Dهای مشابه مشخص گردید که در بخش  با بررسی سوابق پژوهش

یک مدل جامع جدید پاسخگویی، که  های مختلف در زمینه پاسخگویی،شده است، در این راستا پس از بررسی مدل

ساالرانه، پاسخگویی سیاسی، معرف رویکردهای مهم در پاسخگویی سازمان شامل: پاسخگویی مدیریتی، پاسخگویی دیوان

-عد( ده مؤلفه با سنجهخراج گردیده است. سپس برای هر رویکرد )بُباشد، استای می پاسخگویی بازار و پاسخگویی حرفه

 پنجاه سنجه( در نظر گرفته شده است. های متفاوت )مجموعاً

شود تا بتوان می 2سپس این مدل به کمک انتخاب مشتریان داخلی به عنوان بازار، برای مشتریان داخلی، تعدیل

 نمود.پاسخگویی سازمان به مشتریان داخلی را بررسی 

ست و با بعنوان یک پارادایم جدید برای پاسخگویی بیشتر به مشتریان بکار گرفته شده ا R&Dدر این پژوهش، 

، ضروری است شودبعنوان یک راهکار در گسترش، توسعه و بالندگی سازمان بکار گرفته می R&Dتوجه به اینکه امروزه 

 بررسی قرار گیرد. ها مورد توجه ونیز در سازمان R&Dپاسخگویی از منظر 

آن،   یها یتکنولوژ عیسر راتییتغ لینگر بدل ندهیآ دگاهیبا د R&Dباشند که انجام یمادر م عیاز جمله صنا یروگاهین عیصنا

. ردیگیصورت م عیصنا نیا نیتام رهیدر داخل زنج R&Dاز  ی، بخشR&D یتنوع و حجم باال لیبه دل یاست. از طرف یاتیح یامر

 باشد.یم نیمأت رهیدر زنج R&Dموفق  یموجود و آت یها یبه شدت وابسته به همکار یروگاهیمحصوالت ن تیموفق تیدر نها

                                                      
1 . Accounttability Models 
2 . Modify 
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در  ندهیبه آ یکردیبا رو R&amp;D یهایهمکار تیموفق یدیعوامل کل ییشناسا( به دنبال 81-۹2: 13۹8خمسه و همکاران)

 بودند. گروه مپنا نیمأت رهیزنج

شود، یافته انجام می ای نظام شامل کار خالقی است که بر پایه R&Dه شده از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از ئتعریف ارا

فرامرزپور و  برداری قرار گیرد. های جدید، مورد بهره تا گنجینه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به منظور ابداع کاربرد

برای بررسی  های کوچک و متوسط بر کارآفرینی و ارزش افزوده بنگاه R&Dنقش واحد ( طی پژ.هشی 34-13۹7:46خاندان)

ای صورت گرفت و  در این گزارش ابتدا مطالعات کتابخانهپرداختند. ای آن افزایی شبکه در ایران و درجه هم R&Dبهتر جایگاه 

 R&Dز ایجاد شبکه و ارتباط بین واحدهای الگوهای حمایتی چند کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفت که همه آنها حاکی ا

تواند به ای در کشور ما میافزایی شبکهدر بخش دولتی و خصوصی همراه با ارتباط صنعت و دانشگاه است و ایجاد ارتباط و هم

 های علم و فناوری عملی گردد. بهترین نحو در قالب تقویت پارک

 و مراکز تحقیقات در بنادر ایران R&D) )های پنجگانه تحقیق و توسعهتطابق نسل( در تحقیق  1-24تا:منش )بیفدائی

با ارزیابی بنادر پیشتاز جهان، ادراک جایگاه واقعی تحقیق و توسعه در سازمان بنادر و دریانوردی و مالحظات و کوشید 

قابل استقرار در بنادر  نیازهای واقعی تحقیقات در بنادر کشور، مبتنی بر دانش مدیریت تحقیق و توسعه نسل متناسب و

نسل در تحقیق و توسعه گذرانده شده است که  پنجهای مراکز پیشرفته جهان،  بر اساس آخرین یافته. را پیشنهاد نماید

ای زمانبر و حساس استقرار هر نسل در یک سازمان، نیز پروژه. التزام به هر یک، نیازها و پیش نیازهای خاصی را می طلبد

 .است

مل مهمی که منجر به ایجاد شکاف بین کشورها شده است، تفاوت در توانمندی آنها در انجام نـوآوری یکی از عوا

ی اخیر وری در دو دههابا توجه به رشد سریع فن. باشدمسـتمر در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می

اندیشیده نشود، با گذشت زمان بر وسعت این شکاف شک اگر تمهیدات مناسبی و پـیش بینـی ایـن روند در آینده، بی

هـای های مقابله با این چالش، افزایش توانمندی نوآوری در کشور از طریق افزایش فعالیت یکی از راه. افزوده خواهد شد

 دهد، کشورهایی که در زمینهتجارب جهانی نشان می. باشدهـای مختلـف اقتصادی میی در بخـشتحقیـق و توسـعه

کشاورز و . اندانـد، آنهـایی هستند که صاحب فناوری و صنایع پیشرفتهتحقیقات، بیشـترین هزینـه را متحمـل شـده

که بین  ندگیری کردنتیجه در نظام نوآوری R&D)) ینقش مراکز تحقیق و توسعهدر ( 35-44: 138۹) همکاران
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ویژه در کشور ما رابطه مستقیم  امی کشورهای دنیا و بهتحقیقـات و نـوآوری و در نتیجه میزان پیشرفت حقیقی در تم

 .های مناسب، موانع پیشروی پژوهش و نوآوری در کشور برداشته شود در این راستا باید با اتخـاذ سیاست. وجود دارد

با گذر به سطح باالی شاخص سرمایه انسانی، مخارج در تحقیقی نشان دادند ( 37-62:  13۹5) حیدری و همکاران

صرفی دولت تغییر عالمت داده و از شدت تأثیر منفی متغیر صادرات فناوری کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای م

نتایج تحقیق نشان داد که شاخص . های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و حکمرانی خوب افزایش داشته استهزینه

ای از تولید  شود که سهم عمدهکل عوامل تولید دارد، لذا، توصیه میوری سرمایه انسانی بیشترین نقش را در افزایش بهره

 .های تحقیق و توسعه شود ملی صرف بهبود شاخص سرمایه انسانی و هزینه

 خارجی بخش در شده انجام هایبرخی پژوهش. 1جدول
 نام نشریه و سال انتشار عنوان مقاله نویسنده

Chia-Hui Huang a, Tony 
Chieh-Tse Hou          

و توسعه، و  قیتحق ،یوآورن

: وانیشرکت در تا یسودآور

 علل و عوامل

International Review of 
Economics and Finance 

xxx (2018) 1–10 

C. Annique Un  ظرفیت جذب و برون سپاری

 تحقیق و توسعه

Journal of Engineering 
and Technology 
Management 43 (2017) 

34–47 
Pankaj C. Patel, Maria 
João Guedes, Nuno 
Soares, Vítor da 

Conceição Gonçalves 
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Research, (2017) 

Jeffry Netter , Annette 
Poulsen , Mike 
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Finance 15 (2013) 1–9 

Tain-Sue JanT, Yijen Chen  سیستم تحقیق و توسعه برای

 توسعه صنعتی در تایوان

Technological 
Forecasting & Social 
Change 73 (2006) 559 – 

574 
John A. Mathews کینامیخاستگاه و د 
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Research Policy 31 
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 پژوهش: شناسیروش

 هدف پژوهش:

ها و پاسخگویی بیشتر، ها و در راستای به حداقل رساندن چالش این تحقیق بر اساس یکی از مشکالت سازمان

بر افزایش پاسخگویی شکل گرفته و هدف  R&Dاجرا گشته است. این مطالعه برای تاثیر پذیرش  R&Dبا توجه به 

ها در  موجود در شرکت R&Dها با توجه به  اصلی این تحقیق شناسایی عوامل پاسخگویی به مشتریان داخلی شرکت

دادن به پرسش  وهش در جهت پاسخباشد. لذا هدف کلی این پژها می جهت پاسخگویی بیشتر در نظام مدیریتی سازمان

 باشد.اصلی آن می

 روش تحقیق:

ها از نوع  های کاربردی و عملی است و از نظر گردآوری داده این پژوهش از نظر اهداف، از نوع پژوهش

های جامعه آماری از ها از روش میدانی، برای بررسی توزیع ویژگیباشد. برای گردآوری دادههای توصیفی میپژوهش

گیری در استفاده شده است. برای نمونهتک نمونه ای  Tاز آزمون   روش پیمایشی و جهت تحلیل رابطه میان متغییرها

به سلسله مراتبی )از نظر سطح  ای استفاده شده است. در این روش افراد نمونه با توجهاین پژوهش از روش چند مرحله

شوند. به همین منظور سه و جامعه دانشگاهی انتخاب می ی گاز(شرکت مل) یدانش و تجربه از انواع واحدهای سازمان

 مرحله زیر طی شده است:

شده از نظر سطح دانش، رتبه علمی، تجربه کاری، تخصص و  مرحله اول: ابتدا جامعه آماری با توجه به اطالعات کسب

 سطح کاری به چند سطح تقسیم شد.

به طور تصادفی برای نمونه گیری انتخاب شدند. های تابعه  شرکت ملی و نیزدر سطح  شرکت ملی گازمرحله دوم: از 

 .گیری به عمل آمدبه طور تصادفی نمونه و خبرگان صنعت گاز مرحله سوم: از مدیران

شناسان ؛ معاونین و کارمدیران ارشدها شامل  باشد و نمونهمی شرکت ملی گاز ایرانی موردی در از آنجایی که مطالعه

های مدل  سنجه ،باشند. جهت سنجش صحت و روایی تحقیقمی شرکت ملی گاز ایران(ن داخلی )مشتریا خبره

ای های جداگانهفرم ،بر پاسخگویی R&Dپاسخگویی جدید طراحی شده در این تحقیق و همچنین سنجش تأثیر پذیرش 



 1400 زمستان ،53 یاپیپ ،1 شماره ،14 دوره یاجتماع پژوهش فصلنامه 

8 

 

ارائه گردید. لذا ابزار گرداوری شرکت ملی گاز ایران تهیه و طراحی شد که به ترتیب بین خبرگان دانشگاهی و خبرگان 

 باشد .اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه می

 :ها، بحث و نتیجه گیرییافته

 :ها و تحلیلیافته

 رقرا استفاده مورد داده ها از بزرگی دسته های کردن خالصه منظور به که هستند روشهایی توصیفی آمار

 مورد ویژگیهای جمعیت نمودار و شاخص چندین از استفاده با که است آن توصیفی آمار کاربردهای از میگیرند. یکی

 درصد های توصیفی)فراوانی، شاخص از استفاده با قسمت این در .میکند فهم و درک قابل خوانندگان برای را بررسی

 شناختی جمعیت ویژگیهای تا میله ای)سعی میشود و دایره ای نمودارهای همچنین و معیار انحراف میانگین، فراوانی،

 .گردد مشخص بررسی مورد نمونه

 جنسیت اساس بر نمونه جمعیت : توزیع2 هجدول شمار

 

 

 

 

 

 نفر  120 گرفته اند که قرار بررسی  نفر مورد 285 مجموعاً تحقیق این در که میشود  مشاهده  فوق جدول به توجه با

 .بوده اند مرد نیز نفر  165 و زن آنها از

 

 

 
 جنسیت اساس بر نمونه جمعیت : توزیع1نمودار شماره 

 درصد فراوانی جنسیت

 89/57 165 مرد

 11/42 120 زن

 100 285 مجموع
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  نمونه جمعیت سنی ویژگی توصیف -

 سنی گروه اساس بر نمونه جمعیت توزیع :  درصد3 شماره جدول

 درصد گروه سنی )سال(

 8 18کمتر از 

18-35 28 

36-45 40 

46-55 21 

 3 55بیش از 

 100 مجموع

 

داشته اند.  سال سن 45 تا 36 بین آنها درصد 40 یعنی پاسخگویان بیشتر که است آن از حاکی فوق جدول اطالعات

 سن سال 55 از بین بیش نیز درصد 3 و سال 35 تا 18 بین پاسخگویان درصد 28 سال، 55 تا 46 بین درصد 21

 .داشته اند

 
 سنی گروه اساس بر نمونه جمعیت : توزیع2شماره نمودار
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  تحصیلی وضعیت اساس بر نمونه جمعیت توزیع -

 تحصیلی وضعیت اساس بر نمونه جمعیت : توزیع4شماره جدول

 درصد فراوانی وضعیت تحصیل

 07/8 23 دیپلمه فنی

 13/33 38 فوق دیپلم

 75/61 176 کارشناسی

 84/16 48 ارشد و باالتر

 100 285 مجموع

 

 دیپلم، فوق سطح تحصیلی دارای نفر 38 دیپلم فنی، تحصیالتی سطح در نفر 23 که میشود مشاهده 4 جدول به توجه با

 تحصیالت دارای نیز نفر 48 و کارشناسی تحصیلی سطح درصد )بیشترین فراوانی( دارای 75/61معادل  نفر  176

 .بوده اند باالتر و کارشناسی ارشد

 
 تحصیلی وضعیت اساس بر نمونه جمعیت : توزیع3 شماره نمودار

. 

t آزمون از استفاده با پژوهش های شاخص از یک هر وضعیت -1-1  اینمونه تک 

گردد. می ها استفاده داده تحلیل جهت پارامتریک های آزمون از برخوردارند، نرمال توزیع از آماری های داده که آنجا از

 .کنیممی استفاده ای تک نمونه T آزمون از تحقیق های گویه و متغیرها از یک هر بررسی جهت ما تحقیق این در

 :آزمون این در
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 وت معناداری( تفا3 عدد آزمون )یعنی مقدار با بررسی مورد متغیر باشد، 05/0از  بزرگتر P-Value مقدار اگر (1

 .دارد وجود آماری جامعه در متوسط حد در مؤلفه و ندارد

 اوت معناداری( تف3 عدد یعنی (آزمون مقدار با بررسی مورد مؤلفه باشد، 05/0  از کوچکتر P-Value مقدار اگر (2

 :حالت این دارد. در

ماری وجودآ جامعه در قوی بصورت بررسی مورد عامل بود، 3 عدد از باالتر بررسی مورد عامل میانگین اگر 

 دارد،

آماری امعهدر ج ضعیف بصورت بررسی مورد عامل بود، 3 عدد از تر پایین بررسی مورد عامل میانگین اگر و 

 .دارد وجود

 .میشود پرداخته تحقیق متغیرهای تفسیر و تبیین به بخش این ادامه در

 ساالرانهدیوانوضعیت  سنجش -1-2-4

 میگردد؛ ارائه ساالرانهدیوان شاخص سنجش از آمده بدست داده های توصیفی آمار ابتدا در

 ساالرانهدیوان شاخص نمرات توصیفی : آمارهای5ه جدول شمار                                 

 میانگین کل تعداد سؤاالت تعداد افراد شاخص

 35/2 5 285 ساالرانهدیوان

 

 قرار استفاده سؤال مورد 5 مجموعاً ساالرانهدیوان شاخص سنجش برای که میدهد نشان فوق جدول اطالعات

سؤاالت  تعداد بر کل میانگین نمره تقسیم که از ساالرانهدیوان شاخص نمرات شده مشاهده میانگین ادامه است. در گرفته

 مشخص تا ایم پرداخته نمونه ای تک t آزمون از طریق ،1انتظار مورد میانگین با آمده بدست ( 5شاخص  این )برای

 میکند مشخص نمونه ای تک t است. آزمون چگونه جامعه متوسط با در مقایسه ساالرانه دیوان شاخص وضعیت گردد

 .خیر یا است متفاوت انتظار مورد میانگین با در مقایسه شده مشاهده میانگین آیا که

 

                                                      
 1+2+3+4+5+5=3است زیرا  3میانگین مورد انتظار هر گویه در این پرسشنامه  - 1
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 میانگین با ساالرانهدیوانشاخص  شده مشاهده میانگین مقایسه برای نمونه ای تک t : آزمون6 شماره جدول

 میانگین

 مشاهده شده

 میانگین

 مورد انتظار

 تفاوت

 میانگین
 tمقدار 

 درجه

 آزادای

 سطح

 معنی داری

35/2 3 65/0- 889/1 192 000/0 

 
 

در سازمان مورد  ساالرانه دیوان شاخص نمره شده مشاهده میانگین میشود، مشاهده فوق جدول به توجه با

معنی  سطح اینکه توجه به است. با کمتر 3 یعنی انتظار مورد میانگین از مقدار این که آمده، دست به  35/2 مطالعه

 لذا(، p ،1۹2=df ،88۹/1=t= 000/0)میباشد از  کمتر 1۹2آزادی درجه با 88۹/1 یعنی شده محاسبه t مقدار داری

 اطمینان درصد 95 با بنابراین( p<05/0دار میباشد)معنی  انتظار مورد میانگین و شده مشاهده میانگین بین تفاوت

 .است متوسط حد از تر پایین مطالعه مورد محدوده در ساالرانهدیوان شاخص میزان که گفت میتوان

 اقتصادی  شاخص وضعیت سنجش  -2-2-4

 میگردد؛ ارائه اقتصادی شاخص سنجش از آمده بدست داده های توصیفی آمار ابتدا در

 

 اقتصادی شاخص نمرات توصیفی مارهای: آ7 شماره جدول

 میانگین کل تعداد سؤاالت تعداد افراد شاخص

 36/2 5 285 اقتصادی

 

است.  گرفته قرار مورد استفاده سؤال 5 مجموعاً اقتصادی شاخص سنجش برای که میدهد نشان فوق جدول اطالعات

 این سؤاالت )برای تعداد بر کل میانگین نمرهتقسیم  از که اقتصادی شاخص نمرات شده مشاهده میانگین ادامه در

 وضعیت گردد مشخص تا پرداخته ایم نمونه ای تک t آزمون طریق از انتظار، مورد میانگین با آمده بدست) 5شاخص

 میانگین آیا که میکند مشخص نمونه ای تک t است. آزمون جامعه چگونه متوسط با مقایسه در اقتصادی شاخص

 .خیر یا است متفاوت مورد انتظار میانگین با مقایسه در شده مشاهده
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 مورد انتظار میانگین با اقتصادی شاخص شده مشاهده میانگین مقایسه برای نمونهای تک t آزمون:  8شماره جدول

میانگین مشاهده 

 شده

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  تفاوت میانگین میانگین مورد انتظار

36/2 3 64/0- 95/2 191 001/0 

 

 به  36/2مطالعه  سازمان مورد در اقتصادی شاخص نمره شده مشاهده میانگین میشود، مشاهده فوق جدول به توجه با

 محاسبه t مقدار معنی داری اینکه سطح به توجه است. با کمتر 3 یعنی انتظار مورد میانگین از مقدار این که آمده، دست

 میانگین بین تفاوت لذا (P ،1۹1=df ،۹5/2=t= 001/0)میباشد  05/0از  کمتر 191 آزادی درجه با ۹5/2 یعنی شده

 که گفت میتوان اطمینان درصد 95 با بنابراین (. P < 05/0). میباشد معنی دار انتظار مورد میانگین و شده مشاهده

 .است متوسط حد از تر ایینمطالعه پ مورد محدوده در اقتصادی شاخص میزان

 مدیریتی شاخص وضعیت سنجش  -3-2-4

 میگردد؛ ارائه مدیریتی شاخص سنجش از آمده بدست داده های توصیفی آمار ابتدا در

 فرهنگی شاخص نمرات توصیفی مارهای: آ9 جدول شماره

 میانگین کل تعداد سؤاالت تعداد افراد شاخص

 03/3 5 285 مدیریتی

 

 است. در گرفته استفاده قرار مورد سؤال 5 مجموعاً فرهنگی شاخص سنجش برای که میدهد نشان فوق جدول اطالعات

 5شاخص این سؤاالت)برای تعداد بر میانگین کل نمره تقسیم از که مدیریتی شاخص نمرات شده مشاهده میانگین ادامه

 شاخص وضعیت گردد مشخص تا نمونه ای پرداخته ایم تک t آزمون طریق از انتظار، مورد میانگین با آمده )بدست

 .است چگونه جامعه متوسط با مقایسه در مدیریتی

 یا متفاوت است انتظار مورد میانگین با مقایسه در شده مشاهده میانگین آیا که میکند مشخص ای نمونه تک t آزمون

 .خیر
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 انتظار مورد میانگین شاخص مدیریتی با شده مشاهده میانگین مقایسه برای نمونه ای تک t : آزمون10شماره  جدول

میانگین مشاهده 

 شده

میانگین مورد 

 انتظار

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  تفاوت میانگین

05/3 3 05/0 837/2 192 015/0 

 

 به 05/3مطالعه  درسازمان مورد مدیریتی شاخص نمره شده مشاهده میانگین میشود، مشاهده فوق جدول به توجه با

 t مقدار معنی داری اینکه سطح به توجه است. با بیشتر 3 یعنی انتظار مورد میانگین از مقدار این که آمده، دست

 تفاوت لذا (،p ،1۹2=df ،837/2=t = 015/0میباشد )  0/05 از کمتر 192 آزادی درجه با 837/2 یعنی شده محاسبه

 اطمینان درصد 95 با بنابراین (. P>05/0معنی دار نمی با شد. ) انتظار مورد میانگین و شده مشاهده میانگین بین

 .است متوسط حد در مطالعه مورد محدوده در مدیریتی شاخص میزان که گفت میتوان

 بازار شاخص وضعیت سنجش -4-2-4

 میگردد؛ ارائه بازار شاخص سنجش از آمده بدست داده های توصیفی آمار ابتدا در

 

 بازار شاخص نمرات توصیفی مارهای: آ11 شماره جدول

 میانگین کل سؤاالتتعداد  تعداد افراد شاخص

 77/2 5 285 بازار

 

 است. در قرار گرفته استفاده مورد سؤال 5 مجموعاً بازار شاخص سنجش برای که میدهد نشان فوق جدول اطالعات

( 5شاخص این سؤاالت )برای تعداد بر میانگین کل نمره تقسیم از که بازار شاخص نمرات شده مشاهده میانگین ادامه

 بازار شاخص وضعیت گردد مشخص تا نمونه ای پرداخته ایم تک t آزمون طریق از انتظار، مورد میانگین با آمده بدست

 .است چگونه جامعه متوسط با مقایسه در

 یا متفاوت است انتظار مورد میانگین با مقایسه در شده مشاهده میانگین آیا که میکند مشخص نمونهای تک t آزمون

 .خیر
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 انتظار مورد میانگین بازار با شاخص شده مشاهده میانگین مقایسه برای اینمونه تک t آزمون : 12 شماره جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  تفاوت میانگین میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده

77/2 3 23/0- 289/2 193 004/0 

 

 دست به 77/2مطالعه  سازمان مورد در بازار شاخص نمره شده مشاهده میانگین میشود، مشاهده فوق جدول به توجه با

 شده محاسبه t مقدار معنی داری اینکه سطح به توجه است. با کمتر 3 یعنی انتظار مورد میانگین از مقدار این که آمده،

 میانگین بین تفاوت لذا(، P ،1۹3=df ،28۹/2=t=004/0) میباشد  05/0 از کمتر 1۹3 آزادی درجه با 28۹/2 یعنی

 که گفت میتوان اطمینان درصد 95 با بنابراین (P < 05/0)معنی دار می باشد  انتظار مورد میانگین و شده مشاهده

 .است پائین تر از حد متوسط مطالعه مورد محدوده در بازار شاخص میزان

 رویکرد مشتری مداری  شاخص وضعیت سنجش -5-2-4

 میگردد؛ ارائهرویکرد مشتری مداری  شاخص سنجش از آمده بدست داده های توصیفی آمار ابتدا در

 

 رویکرد مشتری مداری  شاخص نمرات توصیفی : آمارهای13شماره  جدول

 میانگین کل تعداد سؤاالت تعداد افراد شاخص

 65/2 5 285 رویکرد مشتری مداری

 

 مورد سؤال 5 مجموعاًرویکرد مشتری مداری  شاخص سنجش برای که میدهد نشان فوق جدول اطالعات

 تقسیم از و درمانی کهرویکرد مشتری مداری  شاخص نمرات شده مشاهده میانگین ادامه است. در قرار گرفته استفاده

نمونه   تک t آزمون طریق از انتظار، مورد میانگین با آمده ( بدست5شاخص این سؤاالت )برای تعداد بر میانگین کل نمره

 .است چگونه جامعه متوسط با مقایسه دررویکرد مشتری مداری  شاخص وضعیت گردد مشخص تا ای پرداخته ایم

 یا متفاوت است انتظار مورد میانگین با مقایسه در شده مشاهده میانگین آیا که میکند مشخص نمونهای تک t آزمون

 .خیر
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 انتظار مورد میانگین مداری بارویکرد مشتری  شاخص شده مشاهده میانگین مقایسه برای اینمونه تک t آزمون : 14شماره  جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  تفاوت میانگین میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده

65/2 3 35/0- 887/2 192 005/0 

 

 سازمان مورد دررویکرد مشتری مداری شاخص  نمره شده مشاهده میانگین میشود، مشاهده فوق جدول به توجه با

 معنی داری اینکه سطح به توجه است. با کمتر 3 یعنی انتظار مورد میانگین از مقدار این که آمده، دست به 65/2مطالعه 

 لذا(، P ،1۹2=df ،887/2=t=005/0) میباشد  05/0 از کمتر 1۹2آزادی درجه با 887/2 یعنی شده محاسبه t مقدار

 اطمینان درصد 95 با بنابراین (P < 05/0)معنی دار می باشد  انتظار مورد میانگین و شده مشاهده میانگین بین تفاوت

 .است پائین تر از حد متوسط مطالعه مورد محدوده دررویکرد مشتری مداری  شاخص میزان که گفت میتوان

 سیاسی)خط مشی( شاخص وضعیت سنجش -6-2-4

 میگردد؛ ارائهسیاسی)خط مشی( شاخص سنجش از آمده بدست داده های توصیفی آمار ابتدا در

 

 سیاسی)خط مشی( شاخص نمرات توصیفی آمارهای  :15 شماره جدول

 میانگین کل تعداد سؤاالت تعداد افراد شاخص

 86/2 5 285 سیاسی)خط مشی(

 

است.  قرار گرفته استفاده مورد سؤال 5 مجموعاً سیاسی)خط مشی( سنجش برای که میدهد نشان فوق جدول اطالعات

 سؤاالت )برای تعداد بر میانگین کل نمره تقسیم از کهسیاسی)خط مشی( شاخص نمرات شده مشاهده میانگین ادامه در

 وضعیت گردد مشخص تا نمونه ای پرداخته ایم تک  t آزمون طریق از انتظار، مورد میانگین با آمده ( بدست5شاخص این

 .است چگونه جامعه متوسط با مقایسه درسیاسی)خط مشی( شاخص

 یا متفاوت است انتظار مورد میانگین با مقایسه در شده مشاهده میانگین آیا که میکند مشخص اینمونه تک t آزمون

 .خیر
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 میانگین باسیاسی)خط مشی( شاخص شده مشاهده میانگین مقایسه برای نمونهای تک t آزمون : 16شماره جدول

 انتظار مورد

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  تفاوت میانگین میانگین مورد انتظار میانگین مشاهده شده

86/2 3 24/0- 765/2 192 004/0 

 

مطالعه  سازمان مورد درسیاسی)خط مشی(شاخص  نمره شده مشاهده میانگین میشود، مشاهده فوق جدول به توجه با

 مقدار معنی داری اینکه سطح به توجه است. با کمتر 3 یعنی انتظار مورد میانگین از مقدار این که آمده، دست به 86/2

t میباشد  05/0 از کمتر 1۹2آزادی درجه با 765/2 یعنی شده محاسبه (004/0=P ،1۹2=df ،765/2=t،) تفاوت لذا 

 میتوان اطمینان درصد 95 با بنابراین (P < 05/0)معنی دار می باشد  انتظار مورد میانگین و شده مشاهده میانگین بین

 .است پائین تر از حد متوسط مطالعه مورد محدوده درسیاسی)خط مشی( شاخص میزان که گفت

 R&D موثر عوامل مدل برازندگی ارزشیابی و مدل برآورد -7-2-4

"متغیر 6 ساختاری معادالت از استفاده با مدل برازش سنجش جهت  فقر"و  "مدیریتی" ،"اقتصادی "، "دیوان ساالرانه 

در  مطالعه مورد سازمان درR&D  بر موثر و پنهان عوامل عنوان به"خط مشی "و  "مشتری مداری"، "بازا"،  "اجتماعی

 اساس بر پرسشنامه پرسشهای از گویه هایی شاخص هر سنجش برای تحقیق، پرسشنامه به توجه با شدند. و گرفته نظر

 .شد داده اختصاص پژوهش، نظری چارچوب

 روایی و پایایی -

 گیری.  اندازه مدلهای به مربوط بخش)الف

 ساختاری.  مدل به مربوط ب( بخش

 معیار سه خود توسط نیز شاخص پایایی همگرا.  روایی شاخص، پایایی  :میشود استفاده مورد دو اول بخش بررسی برای

 :میگیرد قرار سنجش مورد

 عاملی  بارهای (ضرایب3ترکیبی؛  پایایی( 2؛ کرونباخ آلفای  (1
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رود.  کار می به اس.ال.پی افزار نرم در گیری اندازه مدلهای برازش برای که است معیاری دومین همگرا روایی همچنین

 مورد خود میشود. در شاخص های با سازه هر بین گذاشته اشتراک به واریانس میانگین دهنده نشان  ای.وی.ای معیار

 .دهد می نشان را قبول همگرای قابل روایی 0/5 باالی مقدار که معنی است. بدین 5/0 با برابر بحرانی مقدار 1ای.وی.ای

 :گیری اندازه مدل برازش  -8-2-4

 :دهدمی قرار پوشش تحت را قسمت دو ساختاری معادالت مدلهای ارزیابی برای اس.ال.پی افزار نرم

 تسازی معادال مدل ساختاری بخش و گیری اندازه بخش کردن متصل برای که است : معیاری 3تعیین ضریب (1

 چه هر گذاردیزا مندرو متغیر یک بر ا برون متغیر یک که دارد تاثیری از نشان و میرود کار به ساختاری 

 ارمقد سه است بهتر مدل برازش از نشان باشد بیشتر مدل یک زای درون سازه های به مربوط 2R مقدار

 .کنند می معرفی  2Rقوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای مالک مقدار سه 0/67 و 0/33 ،0/19

 گیری اندازه مدل روایی و پایایی بررسی -

 (CR) 2مرکب پایایی ضریب توسط پژوهش مدل پایایی سنجش- 

 (1۹81 ر،الرک و باشد. )فورنل بزرگتر 7/0 از (CR) مرکب پایایی اندازة که است این سازه پایایی برقراری شرط

 مرکب پایایی شاخص: 17 شماره جدول

 (CRمرکب )متغیر                            پایایی 

 983/0                               بازار         

 993/0مدیریتی                                   

 823/0اقتصادی                                  

 752/0دیوان ساالرانه                           

 821/0مشتری مداری                          

 881/0        خط مشی                       

 

 

                                                      
1 . Average Variance Extracted (AVE) 
2 . Construct Reliability 
 



 رانیا گاز یمل شرکت ینوآور و یریادگی عملکرد بهبود یبرا ییاجرا یراهکارها ارائه و( توسعه و قیتحق) R&D اثرگذار یرهایمتغ یبررس 

1۹ 

 

 

 کرونباخ آلفای ضریب توسط پژوهش مدل پایایی سنجش -9-2-4

 (George and Mallery, 2003است. ) زیر صورت به مدل پایایی سنجش جهت کرونباخ آلفای ضریب مقادیر

 = عالی۹/0 (1

 = خوب8/0 (2

 = قابل قبول7/0 (3

 = سوال برانگیز6/0 (4

 = ضعیف5/0 (5

 کرونباخ آلفای پژوهش مدل برازش : شاخص18جدول شماره 

 cronbachs Alphaمقادیر  متغیر

 791/0 بازار                 

 815/0 مدیریتی                   

 801/0 اقتصادی                

 879/0 دیوان ساالرانه                 

 712/0 مشتری مداری                

 822/0 خط مشی

 

 مدل میباشد، 7/0از  باالتر شاخص هر به مربوط کرونباخ آلفای و مرکب پایایی مقادیر اینکه و باال جداول به توجه با

 .است برخوردار مناسبی پایایی از پژوهش گیری اندازه

 AVE گذاشته  اشتراک به واریانس میانگین -     

 بحرانی در نظر مقدار ،5/0 مقدار حداقل شاخص این برای و شد پیشنهاد (1۹81) الرکر و فورنل توسط شاخص این

 تبیین را پذیرهای خود مشاهده واریانس درصد 50 حداقل موردنظر پنهان متغیر که است معنا است. بدین شده گرفته

 کند.  می
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 مدل همگرای روایی : شاخص19 جدول شماره

 AVEمقادیر  شاخص                               

 615/0 بازار                 

 728/0 مدیریتی                   

 823/0 اقتصادی                

 551/0 دیوان ساالرانه                 

 502/0 مشتری مداری                

 502/0 خط مشی                

 

 مدل روایی همگرای و شده محاسبه5/0از  باالتر ها شاخص تمامی AVE مقادیر است، آمده باال جدول در که همچنان

 .شود می تایید نیز

 ساختاری: مدل برازش - -10-2-4

 تعیین ضریب مقادیر  -

 اندازه (1۹۹8)  است. چین وابسته مکنون ( متغیرهای2Rتعیین ) ضریب ساختاری الگوی سنجش برای ضروری معیار

 2R1۹/0  مسیر الگوی در  67/0و  33/0 و PLS است. اندازه  توصیف نموده توجه قابل و متوسط ضعیف، ترتیب به را

 از که کوواریانس بر مبتنی رویکرد است. برخالف پژوهش وابسته مکنون متغیرهای برای آنها بودن مطلوب از حاکی ها

 منظور به "دو خی "بر مبتنی برازش شاخص فاقد PLS رویکرد میشود، استفاده الگو برازش برای متعددی های شاخص

 بستگی PLS محور بین پیش ماهیت به امر است. این شده گردآوری های داده با نظری الگوی مطابقت میزان بررسی

 .دارد

 R Squares شاخص : مقادیر20 شماره جدول

 R Squaresشاخص                              مقادیر         

         R&D                                              795/0 
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 .شود می تایید نیز ساختاری مدل بودن مناسب و قوی ، 2Rشاخص از آمده بدست مقادیر به توجه با

 پرسشنامه سؤال های یا شاخصها عاملی بار  -11-2-4

 بررسی قرار آشکار( مورد پنهان )متغیرهای متغیر هر یشده سنجیده های شاخص به مربوط عاملی بار مرحله این در

 شاخص هر بارهای عاملی زیر شوند. نمودار حذف باید آن از کمتر و هستند مطلوب 4/0 از باالتر عاملی میگیرد. بارهای

 :میدهد نشان را

μ گویه هر عاملی بارهای مقادیر ≥ 4 

 ناحیه آماره آزمون نتیجه

 بحرانی

Sx ها فرضیه نمونه تعداد میانگین 

 X 70 86/2 18/3 -65/1 45/0 قبول

 Y 70 95/2 51/3 -65/1 72/0 قبول

 U 70 38/4 42/3 -65/1 -66/0 قبول

 P 70 05/4 63/2 -65/1 -41/0 قبول

 M 70 97/3 69/3 -65/1 -13/0 قبول

 

 .نشد حذف مدل سوالی از هیچ و بوده 4/0 از باالتر شاخص هر هایگویه تمامی عاملی بار میشود مالحظه که طور همان

 :گیری نتیجه

یافته در روند تحقیق و  های پرورشهای عملی مدیریت بر هوش پژوهش و فناوری گاز از آن اموری است که جنبه

با بررسی روند تحقیق و توسعه در صنعت نفت از جمله پتروشیمی بایستی طوری حرکت نمود که روند . توسعه است

نظر کردن از اصول سازمانی شرکت بتواند های شرکت گاز حساس بوده و بدون صرفتحقیق و توسعه نسبت به سیاست

 .                                           درکی درست، گسترده و جامع از کل عملیات تحقیق و توسعه منجر شودبه 

ای متداول از انتظارات مشترک برای هر رفتاری  توان در قالب مجموعههای اجتماعی و اقتصادی را می بطور کلی نظام

دهد، های اجتماعی و اقتصادی را به یکدیگر پیوند میمنزله عاملی که نظام توان پاسخگویی را بهاز این رو، می. تعریف کرد

های مختلف رفتاری افراد و واحدهای سازمانی، پاسخگوی عملکردشان نباشند، هیچ نظم  اگر زمینه. در نظر گرفت

عالیتی صورت همچنین برای بقا و حفظ هر نظم اجتماعی و اقتصادی نیز ف. اجتماعی و اقتصادی محقق نخواهد شد
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، تغییرات وسیعی را در همه ابعاد (R&D)از سوی دیگر، امروزه پژوهش و فناوری و تحقیق و توسعه . نخواهد گرفت

های اقتصادی و نحوه مدیریت آنها ایجاد کرده است و برای  زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادی انسانها از جمله سازمان

های مختلف  در این راستا، پس از بررسی مدل. به یک نیاز رقابتی تبدیل شده استسازمان اقتصادی از یک برتری رقابتی 

پاسخگویی : در زمینه پاسخگویی، یک مدل جامع جدید پاسخگو که معرف رویکردهای مهم در پاسخگویی سازمان شامل

سپس . اج گردیده استباشد، استخرای می ساالرانه، پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی حرفهمدیریتی، پاسخگویی دیوان

 در این پژوهش، پذیرش. در نظر گرفته شده است( سنجه 40مجموعاً )  های متفاوتبرای هر رویکرد ده مؤلفه با سنجه

R&D  بعنوان یک پارادایم جدید برای پاسخگویی بیشتر شرکت ملی گاز به مشتریان داخلی ـ یا همان کارکنان ـ بکار

بعنوان یک راهکار در گسترش، توسعه و بالندگی سازمان بکار گرفته  R&Dکه امروزه گرفته شده است و با توجه به این

در این خصوص . نیز در شرکت ملی گاز مورد توجه و بررسی قرار گیرد R&Dشود، ضروری است پاسخگویی از منظر می

های سناد باالدستی و برنامههای موجود و ا پس از تأیید تناسب و کارایی مدل توسط خبرگان دانشگاهی و صنعت، دیدگاه

های شرکت ملی گاز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با عملیاتی در یک مطالعه میدانی با استفاده از داده

 .شودهای مرتبط تطابق داده می تئوری

ـ اجتماعی و پس از  مداری و سیاسیبررسی معیارهای دیوان ساالرانه،اقتصادی،مدیریتی، شاخص بازار، رویکرد مشتری

بندی قرار گرفت که بر اساس  ها مورد سنجش و رتبهضریب میزان اثرگذاری هریک از شاخص  tبررسی از طریق آزمون 

در وضعیت پذیرش حاکی از آن است که  571/0ساالری با ضریب و دیوان 412/0بندی، شاخص مدیریتی با ضریب رتبه

 ها مدنظر قرار گیرد.ریزیها و برنامهگذاریتواند در سیاسته و میمدل پاسخگویی تحقیق و توسعه موفق بود

 
  

 وضعیت ضریب مسیر مسیر

 پذیرش R&D   497/0 بازار                                                     

 پذیرش R&D 412/0مدیریتی                                                  

 پذیرش R&D         879/0اقتصادی                                                 

 پذیرش R&D 571/0                                دیوان ساالرانه

 پذیرش R&D 512/0                      مشتری مداری 

 پذیرش R&D 435/0             خط مشی         
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Investigating the effective variables of R&D (research and development) and 

providing executive solutions to improve the learning performance and innovation 

of the National Iranian Gas Company 
 

Tavakol Moharrami1, Alireza Irajpour2, Morteza Mosakhani3 

Abstract 

In general, social and economic systems can be defined in terms of common sets of 

common expectations for each behavior. Therefore, accountability can be considered as 

a factor that connects the research and development system to industry. In this regard, 

after examining different models in the field of learning and innovation in society and 

research and development and accountability, a comprehensive new model that 

introduces important approaches in research and technology and organizational 

accountability including: managerial accountability, bureaucratic accountability Political 

and social accountability, market accountability and professional accountability have 

been extracted. Then, for each approach (dimension), ten components with different 

metrics (fifty metrics in total) are considered. In this research, acceptance of research and 

technology has been used as a new paradigm to make organizations more responsive to 

internal customers or employees. In this regard, after confirming the appropriateness and 

efficiency of the model by academic and gas industry experts (managers and experts), the 

main and secondary hypotheses in a field study using the gas industry data were tested 

and the results show that It is that the review of bureaucratic, economic, managerial 

criteria, market index, customer orientation and political, social approach and after 

reviewing through t-test, the coefficient of effectiveness of each of the indicators was 

measured and ranked. The basis of ranking, management index with a coefficient of 0.412 

and bureaucracy with a coefficient of 0.571 in the acceptance status indicate that the 

research and development accountability model is successful and can be considered in 

policy and planning. 

 

Keywords: Research and development, Learning and innovation, Research and 

Technology, Accountability, Industry, Internal Customers, Employees, Organizational 

Structure 
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