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چکیده

نقش یادگیری سازمانی در نوآوری ،پیشتر مورد بررسی قرار گرفته است .لیکن سازوکار
اثرگذاری آن چندان شفاف نیست .از اینرو ،این پژوهش با تاکید بر اکتشاف و بهرهبرداری از
دانش بهعنوان دو مولفه محوری در یاگیری ،نقش آنها را در قابلیتهای نوآوری سازمانی
بررسی نموده است .جامعه آماری پژوهش محققین در مراکز تحقیقات کشاورزی استان البرز
است که  98نفر به شکل تصادفی با روش نمونهگیری طبقهای متناسب انتخاب شدند .ابزار
پژوهش ،پرسشنامه ای بود که روایی آن به روش صوری و تشخیصی و پایایی آن ،به روش
پایایی ترکیبی تایید شد .روش غالب آماری مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل
مربعات جزیی بود که با استفاده از نرمافزار  Smart PLSاجرا شدند .نتیجه پژوهش نشان داد
که توسعه نوآوری سازمانی در موسسه تحقیقات کشاورزی به توانایی در اکتشاف و
بهره برداری از دانش وابسته است .مشخص شد که اکتشاف دانش بیشترین تاثیر را بر توسعه
فرهنگ نوآوری در سازمان دارد ،در حالیکه بهرهبرداری از دانش بیشترین تاثیر را بر نوآوری
و در بعد فرآیند اداری از خود نشان میدهد .این نشان میدهد در مدیریت واحدهای تحقیقات
کشاورزی تمرکز بر فرایندهای اکتشاف و بهرهبرداری از دانش در بلندمدت سبب توسعه
نوآوری سازمانی خواهد شد .در انتهای مقاله ،پیشنهادهایی برای توسعه نوآوری سازمانی در
نظام تحقیقات کشاورزی کشور ارایه شده است.
واژههای کلیدی :نوآوری سازمانی ،اکتشاف دانش ،بهره برداری از دانش ،فرهنگ نوآوری،
مؤسسات تحقیقات کشاورزی.
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افراد و سازمانها را تحت تاثیر قرار داده است .بهطوری-
که سازمانهايی موفق و کارآمد محسوب میشوند که
عالوه بر هماهنگی با تحوالت جامعه امروزی ،بتوانند
مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آينده پیشبینی
کرده و قادر باشند که اين تغییرات را در جهت ايجاد
تحوالت مطلوب برای ساختن آيندهای بهتر هدايت کنند
( .)Chung & Yung, 2016سازمانها بهمنظور
سازگاری با محیط خود به دنبال بهترين راهکارها
هستند تا بتوانند به مزيت رقابتی دست پیدا کنند.
کسب اين توانايیها خود ،مستلزم توجه سازمان به
خالقیت و نوآوری افراد است ( Hurmelinna et al.,
 .)2008نوآوری سازمانی ،اشاره به قابلیت يک شرکت
برای شروع و اجرای با سرعت نوآوریها و محوری برای
بقا و رشد آن دارد ( .)Hurley & Hult., 1998نوآوری
فعالیتی مخاطرهآمیز است که با تغییرات سريع محیطی،
همراه است ( )Jiménez., 2011و نوآوری نقش مهمی
در توسعه اقتصادی دارد و افراد ،سازمانها و جوامعی که
نتوانند خود را با تحوالت پرشتاب همگام سازند رو به
نابودی پیش خواهند رفت (.)Chung & Yung, 2016
بايد در نظر داشت که هدف اصلی نوآوری سازمانی ،خلق
دانش و کاربردهای جديد مرتبط با بهبود سازمانی است
( .)Arango et al., 2007از اينرو ،قابلیت يادگیری
سازمانی بهعنوان يکی از تاثیرگذارترين مولفهها در
نوآوری سازمانی شناخته شده ( Chung & Yung,
 )2016و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی دارد
(.)Chung et al., 2015
درصورت عدم يادگیری ،سازمان هزينههای سنگین
ندانستن يا دوباره کاری و عدم کارآيی و به هدر دادن
منابع و مهارتها را متحمل شده و شاهد از دست دادن
اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم
نوآوری خواهد بود ()Liao et al., 2010؛ اما در صورت
يادگیری و تعهد مستمر به آن ،سود سازمان افزايش
يافته و افراد بهجای نیروی کار تبديل به سرمايههای
سازمان میشوند .يادگیری سازمانی تاثیر بهسزايی در
نوآوری سازمانی دارد .اين تاثیر ،رابطه مثبتی را بین
يادگیری سازمانی و نوآوری نشان میدهد (Aragón-
 .)Correa., 2007نقش يادگیری در نوآوری ،میتواند
در قالب حفظ دانش درباره فعالیتها و تجربیات قبلی

تعريف شود ،زيرا که يادگیری نظاممند از تجربیات
گذشته ،زير بنای اساسی مديريت موثر فرايندهای بهبود
و توسعه محصول جديد و نوآوری است ( Petra et al.,
 .)2002يادگیری سازمانی از خالقیت ،ايدهها و دانش
جديد حمايت میکند و توانايی درك و استفاده از آنها
را افزايش میدهد .اغلب پژوهشهای انجام شده تنها به
رابطه يادگیری سازمانی و عملکرد و يا نوآوری و عملکرد
پرداخته است ،اما به ارتباط بین يادگیری سازمانی و
عملکرد نوآوری و نقش آن در افزايش عملکرد نوآوری در
موسسات تحقیقات کشاورزی توجهی نکرده اند ( Chung
)& Yung, 2016؛ بنابراين ،با توجه به مطالب مذکور
سوال اصلی پژوهش حاضر اين است که آيا يادگیری
سازمانی بر عملکرد نوآوری سازمانی تاثیر دارد و آيا
مؤلفههای يادگیری میتواند نقش موثری در افزايش
عملکرد نوآوری سازمانی داشته باشد.
توانايی يادگیری يک چیز به استعداد ذاتی در هر
انسان اشاره دارد که از طريق آن میتواند با محیط
پیرامون خود سازگار شود .تنها از طريق فرآيند يادگیری
است که مردم میتوانند به مفاهیم و بینش جديدی
برسند که آنها را هدايت جهت تصمیمگیری موثر برای
واکنش مناسب و اصالح فوری اشتباهات و خطا هدايت
کند ( .)Argyris & Schon, 1978يادگیری سازمانی
بهعنوان ظرفیت جمعی مبتنی بر فرايندهای شناختی و
تجربی تعريف میشود و شامل کسب ،تسهیم و
بهینهسازی دانش است (.)Gilbert et al., 2007
قابلیت يادگیری سازمانی باعث ترويج يک فضای توسعه
ايده و افزايش تمايل به ارزيابی نقادانه از روال عملیاتی
سازمان و ترسیم نقشه راه توسعه سازمانی میگردد
( .)Hogan et al., 2014قابلیت يادگیری سازمانی بايد
قادر به ايجاد ،کسب ،انتقال و ادغام دانشهای جديد
باشد ( .)Kabrera, 2005يادگیری سازمانی در توسعه
هوش سازمانی کمک کرده و باعث میشود تا پذيرش
ايدههای جديد در میان اعضا که معموالً شامل يک
فرآيند تصمیم گیری مشارکتی میباشد افزايش يابد.
يادگیری سازمانی فرايندی است پويا که سازمان را قادر
میسازد تا به سرعت با تغییر سازگاری يابد .اين فرايند
شامل تولید دانش جديد ،مهارتها و رفتارها میشود و
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به وسیله تسهیم میان کارکردی و يادگیری همکارانه
تقويت میشود (.)Petra et al., 2002
 )2005( Pilar et al.اعتقاد دارند که انتشار و ادغام،
اکتساب يا ايجاد دانش ،در درون يک مجموعه میتواند
يک منبع استراتژيک و ضروری برای يادگیری سازمانی
باشد .عالوه بر اين ،يادگیری سازمانی بهعنوان يک روش
فعال بر اکتشاف دانش در نظر گرفته شده است
( ،)2005( Cabrera .)Huber., 1991دانش را بهعنوان
پايه يادگیری سازمانی دانسته است .بسیاری از
فرآيندهای انواع مديريت دانش توسط پژوهش گذشته
معرفی شدهاند از جمله ايجاد ،انتقال و استفاده از دانش
()Petra et al., 2002؛ قابلیت اکتساب ،تبديل ،کاربرد و
حفاظت ( .)Gold et al., 2001آزمايش ،اکتساب ،ادغام
و همکاری برای کسب دانش ( Leonard-Barton.,
)1995؛ و جذب ،انتقال و استفاده از دانش ( & Chung
 .)Yung., 2016سازمانها با مديريت منابع دانش
میتوانند بهرهوری و رقابت پذيری را بهبود بخشند.
رابطه مثبتی بین يادگیری و قابلیت نوآوری بهطور
گستردهای در ادبیات علمی مورد مطالعه قرار گرفته
است (کاالنتو و همکاران2002 ،؛ هرلی و هولت1998 ،؛
هولت و همکاران2004 ،؛ جو و همکاران2006 ،؛
سانتوس ويجند2010 ،؛ وانگ .)2012 ،مطالعات انجام
شده بر نوآوری ،پنج نوع نوآوری شامل نوآوری افزايشی
محصول ،نوآوری افزايشی فرآيند ،نوآوری محصول
راديکال ،نوآوری فرآيند راديکال و نوآوری اداری را
تقسیم بندی نمودهاند (& Salavou ., 2003

که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفقتر
خواهند بود.
پژوهشهای متعددی بر اهمیت يادگیری سازمانی و
اثر آن بر نوآوری تاکید داشتهاند ( Chung & Yang.,
 ،)2010( Saban .)2016يادگیری سازمانی را جز مهم و
حیاتی برای نوآوری میداند که از طريق آن محصول
جديد توسعه میيابد .به اعتقاد وی تحلیل يادگیری رايج
در سازمان توسط مديريت مقدم بر اين است تا سازمان
بتواند رفتار نوآورانهاش را بهبود بخشدArgote et al. .
( ،)2003بر اين باورند که نوآوری به معنی خلق و به
کارگیری ايدهها ،فرايندها و محصوالت جديد و فرايند
يادگیری سازمانی بر تحصیل ،انتشار و استفاده از دانش
داللت دارد که اين فرايند با نوآوری سازمانی ارتباط دارد.
 )2013( et al. Frans Hermansدر تحقیقی به جنبه
شبکه برای مطالعه سطوح میکرو نظام نوآوری کشاورزی
و بررسی نقشها و کارکردهای مختلفی که عامالن به-
منظور اقدام برای گسترش نوآوریشان در دو سطح افقی
و عمودی استفاده میکنند ،اشاره نمودند .جنبه نظام
نوآوری نیز چارچوب تحلیلی را برای مطالعه تغییر
تکنولوژيکی در کشاورزی فراهم می آورد ،که شامل
فرايندی از اقدامات و تعامالت میان مجموعه ای از
عامالن دخیل در ايجاد ،تبادل و استفاده از دانش است
(Chrysa .)Hell et al., 2003; Spielman et al., 2008
 )2014( Lamprinopoulou et al.نیز در پژوهشی بیان
نمودند طیفی از عوامل همچون نامناسب بودن
زيرساختهای فیزيکی و دانشی ،ناسازگاری چارچوب
نهادی يا فقدان ظرفیتهای ويژه ممکن است بر عملکرد

2007؛ .)Vermilen., 2005شرکتهايی که مايل به
نوآوری هستند بايد قادر به شناسايی اطالعات ارزشمند
باشند که میتواند در توسعه ايدههای جديد جذب و
مورد استفاده قرار گیرند .تبادل دانش ضمنی بین
کارگران در جهت تبديل ظرفیت دارايی تولید شده برای
اجرای ايدههای جديد و ايجاد محصوالت جديد ،خدمات
يا فرآيندها میباشد ( .)Santos., 2010نوآوری سازمانی
بهطور موثر کلیدی برای ساخت و نگهداری مزيت رقابتی
برای مقابله با محیط در حال تغییر میباشد ( & Liao
 .)Fei., 2008سازمانها با نوآوری بیشتر ،در پاسخ به
محیطهای متغیر و ايجاد و توسعه قابلیتهای جديدی

نظام نوآوری کشاورزی اثر منفی بگذارد .در مجموع،

Lucas؛

2008

Bendeto.,؛

Herman.,

میتوان چنین نتیجه گرفت که کشف و بهرهبرداری از
دانش بر نوآوری تأثیرگذار هستند .با اين وجود ،بر
اساس مرور ادبیات صورت گرفته تاکنون اثر کشف و
بهرهبرداری از دانش بر سه بعد نوآوری شامل محصول،
فرايند و فرهنگ حامی نوآوری بررسی نشده است .جهت
پر کردن اين خال مطالعاتی ،پژوهش حاضر به دنبال
بررسی نقش توان اکتشاف و بهرهبرداری از دانش بر
شکل گیری نوآوری سازمانی در بستر تحقیقات
کشاورزی کشور است .بر اساس مرور ادبیات صورت
گرفته مدل پژوهش حاضر به شرح زير ارايه میگردد.
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محصول و خدمات فنی در
نوآوری در موسسات تحقیقات
کشاورزی

اکتشاف دانش در موسسات
تحقیقات کشاورزی

فرایندهای اداری در نوآوری
در موسسات تحقیقات کشاورزی

بهره برداری از دانش در موسسات
تحقیقات کشاورزی

توسعه فرهنگ نوآوری در
موسسات تحقیقات کشاورزی

نمودار  .1چارچوب مفهومی پژوهش
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است .از لحاظ
شیوه گردآوری دادهها پیمايشی است .از نظر درجه
کنترل متغیرها از نوع تحقیقات علی ارتباطی است.
جامعه آماری اين پژوهش محققین مؤسسات تحقیقات
کشاورزی استان البرز به تعداد  177نفر بودند که از بین
آن ها  98نفر به روش تصادفی طبقهای با رعايت سهم
هر طبقه اتخاب شدند .برای نمونهگیری از فرمول
تصحیح جامعه معین ( ،)1999( Daniel )FPC1به شرح
زير استفاده شد.

1. Finite population correction

که در آن  pمعادل درجه شیوع صفت مورد نظر
است که در تحقیق حاضر طبق پیشنهاد فرمول معادل
 ،0/2فاصله اطمینان  dبرابر  0/05در نظر گرفته شد و
آماره  Zمعادل  1/96میباشد .بر اين اساس و بر اساس
رويکرد  FPCحجم نمونه معادل  98نفر تعیین که به-
صورت انتساب متناسب از چهار مرکز مورد مطالعه
انتخاب شدند .به اين ترتیب ،جهت تعیین حجم نمونه به
روش تسهیم متناسب حجم نمونه تعیینشده فوق به
چهار مرکز تحقیقات کشاورزی واقع در استان البرز
اختصاص يافت.

جدول  -1تعداد نمونه اختصاصيافته به هر مرکز
تعداد محققین

حجم نمونه اختصاصيافته

درصد%

نام مرکز
ثبت گواهی و بذر

23

12

12/24

خاك و آبخیزداری

61

35

35/72

علوم دامی

40

23

23/47

بیوتکنولوژی

53

28

28/57

جمع

177

98

100
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ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای متشکل از سه بخش

و بعد از اجرای مدل از روايی همگرا و تشخیصی استفاده

است .بخش اول پرسشنامه ،شامل ويژگیهای نوآوری

شد .برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته نیز

سازمانی (شامل محصول ،فرايند و فرهنگ حامی

از روش مدلسازی حداقل مربعات با استفاده از نرمافزار

نوآوری) بود .بخش دوم ،طیف مربوط به سنجش ابعاد

 Smart PLSاستفاده شد .برای بررسی پايايی در

مربوط به کسب اطالعات از محققین بود و بخش سوم،

روششناسی مدل معادالت ساختاری از ضريب پايايی

طیف مربوط به سنجش گرايش به نوآوری در بین

ترکیبی استفاده می شود که مقادير باالتر از  0/6برای

محققین بود که در سه بعد نوآوری محصول ،فرايند و

هر سازه نشان از پايايی مناسب آن دارد (جدول .)2

فرهنگ حامی نوآوری بود .گويهها در قالب طیف لیکرت

مقادير میانگین واريانس استخراج شده نیز باالی 0/5

پنج قسمتی (از خیلی کم تا خیلی زياد) مطرح شدند .در

است و نشان از روايی همگرا دارد.

تحقیق حاضر ،بعد از طراحی پرسشنامه از روايی صوری،
جدول  -2مقادير میانگین واريانس استخراجشده و پايايی ترکیبی
میانگین واريانس استخراجشده ()AVE>0.50

پايايی ترکیبی ()CR

اکتشاف دانش

0/712

0/829

بهرهبرداری از دانش

0/496

0/795

توسعه فرهنگ نوآوری

0/547

0/769

فرآيند اداری در نوآوری

0/733

0/892

نوآوری در محصول و خدمات

0/622

0/919

سازه

یافتههای پژوهش

بعد از ارايه يک نیمرخ کلی از ويژگیهای مشارکت-

در پژوهش صورت گرفته از میان  98نفر مشارکتکننده

کنندگان در تحقیق ،در اين مرحله از تحقیق اعتبار-

در پژوهش ،تعداد  83نفر از پاسخگويان را با 84/6

سنجی مدل پژوهش مورد توجه قرار گرفت .در ابتدا،

درصد مردان و  15/4درصد را زنان تشکیل دادهاند .اين

الزم است وضعیت ساختارهای عاملی برای بررسی

تعداد افراد با میانگین سنی  48سال از نظر میزان

اندازهگیری متغیرهای پنهان مدل ارزيابی شود .برای اين

تحصیالت  25نفر دارای مدرك کارشناسی ارشد و 73

منظور ،از تحلیل عاملی تائیدی استفاده میشود .به اين

نفر دارای مدرك دکترا هستند .از نظر مرتبه علمی،

شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار

محققین  26نفر مربی 41 ،نفر استاديار 21 ،نفر دانشیار

باالتر از  1/96باشد .در اين صورت اين نشانگر از دقت

و تعداد  5نفر نیز دارای مرتبه علمی استاد هستند.

الزم برای اندازهگیری آن سازه يا صفت مکنون برخوردار

میانگین سالهای خدمت پاسخگويان  23سال میباشد.

است (جدول .)3

t
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جدول  -3مقادير بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری

سازه

نوآوری در
محصول و خدمات

اکتشاف دانش

بهرهبرداری از
دانش

فرآیند اداری در
نوآوری

توسعه فرهنگ
نوآوری

بار عاملی

مقدار t

سازمان ما موفق به ارائه محصوالت خاص با انعطاف پذیری باال با توجه به سفارشات مشتریان خود میباشد

0/906

38/810

ما به طور مداوم در حال بهبود محصوالت قدیمی و باال بردن کیفیت محصوالت جدید هستیم

0/883

41/358

در خصوص نوآوریهای بخش کشاورزی و خدمات ارائه شده ،سازمان من پیشگام است

0/808

23/306

ما مدیریت میکنیم تا از عهده خواستهای بازار و توسعه سریع محصوالت جدید برآییم

0/785

15/192

ما به طور مداوم در حال اصالح محصوالت و خدماتی هستیم که میخواهیم وارد بازارهای جدید کنیم

0/765

16/349

محصوالت و خدمات جدید ما اغلب به عنوان یك ابداع در بازار فناوری کشور درك میشود

0/727

15/040

ما به طور مداوم تاکید بر توسعه محصوالت خاص و ثبت اختراع کردهایم

0/609

5/573

در مورد یا زمینههای که پیش از این در آن به موفقیتی نرسیدم ،عزمم را جزم کردهام تا راه حل جدیدی خلق کنم

0/947

52/306

از سرگیری و کسب موفقیت در زمینههای که قبالً چندان در آن موفق نبودم ،برایم انگیزه بخش است

0/725

7/651

0/794

12/882

0/747

7/603

0/648

8/091

0/611

5/650

0/911
0/862

56/090
40/107

0/791

22/121

0/969
0/849
0/761
0/574
0/408

172/195
27/966
12/05
7/329
6/85

محتوا

سعی میکنم از قسمتها یا بخشهایی از دانشی که در سازمان در دسترس بوده و احساس میکنم با ارزش است
برای انجام وظایف شغلی خود بهره بگیرم
عموماً درسهای فراگرفته شده از سایر بخشهای سازمان ،عملیاتی میشوند نمود آنها در انجام وظایف شغلی
من ملموس است
وظایف شغلی خود را با استفاده از دستاوردهای درون سازمانی از جمله استفاده از نظام مدیریت دانش آن انجام
میدهم
به کاربست صالحیتها و شایستگیهای مورد نیازی که با محصوالت و خدمات ارائه شده در سازمان ما تطابق
دارند ،در انجام وظایف شغلی خودم اهمیت زیادی میدهم
ما به پیشنهاد بهره برداران فناوری محصول یا خدمات و یا شکایت آنان به سرعت و با دقت رسیدگی میکنیم
توسعه کانالهای جدید برای محصوالت و خدمات ارائه شده توسط سازمان ما یك فرایند پویا است
ما به طور مداوم بر معرفی نوآوریهای مدیریتی نوآوری های مدیریتی رایانه محور ،الگوهای جدید آموزش و
پاداشدهی به کارکنان تاکید داریم
برنامههای جدید نوآورانه به شدت در سازمان استقبال میشود
مدیران پروژه یا برنامهریزان از ایدههای نوآورانه و فرآیندهای خالق و آزمایشگری حمایت میکنند
مدیریت فعال در سازمان ما همیشه به دنبال ایدههای جدید است
محققان برای ایدههای جدید که قابل اجرا نیست تنبیه نمیشوند
نوآوری به عنوان یك فعالیت مخاطرهآمیز درك میشود و در برابر آن مقاومت دیده میشود

بر اساس نتايج جدول ( )3مشخص میشود که
نشانگرهای هر سازه به دلیل معنیداری در سطح يک
درصد از اهمیت الزم برای اندازهگیری برخوردار هستند.
با توجه به اتمام فاز پااليش متغیر و اطمینان از دقت
شاخصها در اندازهگیری مفاهیم و متغیرهای مرتبط
میتوان به آزمون فرضیات پژوهش پرداخت .بهعبارت
ديگر ،کارايی مدل اندازهگیری تحقیق تأمین شده است.
روش حداقل مربعات جزيی از فرآيندی پیچیده و دو
مرحلهای برای برآورد و تعیین ضرايب استفاده میکند.
عالوه بر اين ،با استفاده از روش اطالعات محدود در
حداقل مربعات جزيی ،هیچ فرضیهای برای جامعه و يا
مقیاس اندازهگیری وجود ندارد .بدون اينکه فرضهايی
مانند فرضهای توزيع و يا مقیاسهای اسمی ،ترتیبی و
فاصلهای برای متغیرها ،وجود داشته باشند ،نتايج کار

قابلاستفاده میباشد (شکل  .)1روايی سازه که برای
بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای انتخاب شده برای
اندازهگیری سازهها ،انجام شد ،نشان میدهد که
نشانگرها ،ساختارهای عاملی مناسبی را جهت
اندازهگیری ابعاد مورد مطالعه در مدل پژوهش فراهم
میآوردند .مقدار  VIFنیز زير مقدار پنج است و نشان از
عدم وجود تالقی همبستگی بین نشانگرهای انتخابی و
دقت يافتهها دارد .عالوه بر روايی سازه که برای بررسی
اهمیت نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگیری سازهها
بهکار میرود ،روايی تشخیصی 1نیز در پژوهش حاضر
مورد نظر است .به اين معنا که نشانگرهای هر سازه در
1. .Discriminant Validity
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نهايت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به
سازههای ديگر مدل فراهم آورند .بهعبارت سادهتر ،هر
نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها
به گونهای باشد که تمام سازههای به خوبی از يکديگر
تفکیک شوند .اين فرايند از دو طريق قابل مطالعه است
که هر دو روش در اين پژوهش استفاده شد .در روش
اول ،ابتدا با کمک شاخص میانگین واريانس
استخراجشده مشخص شد که تمام متغیرهای مورد
مطالعه دارای میانگین واريانس استخراجشده (،)AVE1
باالتر از  0/5است که مقدار مناسبی است .جهت بررسی
پايايی سازه از شاخص پايايی ترکیبی استفاده شد .بعد از
انجام و اطمینان از روايی صوری ،روايی سازه و روايی
تشخیصی بعد از گردآوری دادههای تحقیق بررسی شد.
پايايی ابزار نیز با استفاده از پايايی ترکیبی محاسبه شد
(جدول  .)2روش دوم برای بررسی روايی تشخیصی
1. Average Variance Extracted
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استفاده از ريشه دوم میانگین واريانس استخراج شده
است .برای اين منظور ،بايد ريشه دوم میانگین واريانس
استخراجشده از ساير همبستگیهای عاملهای ديگر با
اين سازه بیشتر باشد .اين موضوع در جدول ( )4نشان
داده شده است .نتايج بررسی روايی تشخیصی نشان
میدهد که نشانگرهای انتخابی جهت اندازهگیری
سازهها ی موجود از روايی تشخیصی الزم برخوردار
هستند؛ زيرا که اوالً تمام سازههای دارای مقدار واريانس
استخراجشده باالتر از ( 0/5به اين معنا که  50درصد از
واريانس نشانگرهای انتخابی در تشکیل سازههای مورد
نظر مشارکت میکنند) بودند و ثانیاً ،ريشه دوم میانگین
واريانس استخراجشده برای هر سازه که در قطر ماتريس
جدول ( )4نشان داده شده است از تمام همبستگیهای
ساير عاملها با آن عامل باالتر است .در اين معیار که به
روش  Fornell and Larckerمعروف است میزان رابطه
يک سازه با نشانگرهايش ،در مقايسه رابطه آن سازه با
سازههای ديگر مدل مورد ارزيابی قرار میگیرد.

جدول  -4معیار فورنل و الرکر جهت بررسی روايی تشخیصی
سازه

1

2

3

4

اکتشاف دانش

0/844

بهرهبرداری از دانش

0/454

0/704

توسعه فرهنگ نوآوری

0/618

0/515

0/739

فرآيند اداری در نوآوری

0/629

0/632

0/635

0/856

نوآوری در محصول و خدمات فنی

0/582

0/531

0/636

0/841

اين معیار برای روايی تشخیصی يا همان روايی واگرا
زمانی در سطح قابل قبولی قرار میگیرد که میزان AVE
هر سازه بیشتر از واريانس اشتراکی بین آن سازه و
سازههای ديگر (مربع مقدار ضريب همبستگی بین
سازهها) در مدل باشد .برای بررسی عملیاتی آن به مانند
جدول ( )4مقادير تمام همبستگیهای بین سازهها با
مقدار ريشه دوم  AVEهر سازه مقايسه میشود .در
صورتیکه اين مقدار باالتر از تمام همبستگیها باشد
معیار فورنل و الرکر تأمین شده است که در تحقیق
حاضر و در ماتري س زير اين امکان فراهم شده است .بر
اساس جدول ( )4و با استفاده از معیار Fornell and
 Larckerو در قالب روايی تشخیصی اهمیت مشارکت
نشانگرها در توضیح حداقل  50درصد واريانس سازه
انتخابی خود مورد بررسی قرار گرفت که نتايج نشان

5

0/789

میدهد ريشه دوم میانگین واريانس استخراج شده
بزرگتر از تمام همبستگیهای موجود است و روايی
تشخیصی که يکی از معیارهای سنتی بررسی دقت
اندازه گیری مدل است تأمین شده است (جدول  .)4به-
منظور بررسی معنیداری ضريب مسیر يا همان بتا از
روش از سرگیری  Bootstrappingاستفاده شد که برای
اين منظور از سرگیری در دو حالت  100و  300نمونه
استفاده شد که نتايج نشان میدهد در هر دو حالت
معنیدار بودن يا بیمعنی بودن پارامتر تغییری ايجاد
نشده و نتايج از اعتبار محکمی برخوردار هستند .در واقع
معنیدار بودن يا نبودن از حجم نمونه تأثیر نپذيرفته و
تنها تغییری که ايجاد کرده در مقدار آماره  tاست .لذا،
میتوان در قالب مدل رگرسیونی فرضیات پژوهش را
آزمون نمود.
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شکل  - 1مدل ساختاری  -مسیری پژوهش
جدول  -5اثر خطی اثرات متغیرهای تحقیق برای آزمون فرضیات کلی تحقیق
رابطه مورد مطالعه
اکتشاف دانش ← نوآوری در محصول و خدمات
اکتشاف دانش ← نوآوری در فرآیند اداری
اکتشاف دانش← توسعه فرهنگ نوآوری
بهرهبرداری از دانش ← نوآوری در محصول و خدمات
بهرهبرداری از دانش ← نوآوری در فرآیند اداری
بهرهبرداری از دانش ← توسعه فرهنگ نوآوری

فرضیه اول :بین اکتشاف دانش و نوآوری در محصول
و خدمات رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس جدول
( )5ضريب مسیر اثر اکتشاف دانش بر نوآوری در
محصول و خدمات  0/429تخمین زده شده است .سطح
معنیداری مقدار  tبرای اين پارامتر  0/01گزارش شده
است و میتوان گفت مقدار آماره  tبرای اين ضريب با
اطمینان  99درصد معنیدار است .لذا ،دلیل کافی برای
رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به معنیداری اين
ضريب میتوان بیان نمود که اکتشاف دانش بر نوآوری
در محصول و خدمات اثر معنیداری به لحاظ آماری
دارد .با توجه به ضريب معنیدار اين رابطه میتوان گفت
که اکتشاف دانش بر نوآوری در محصول و خدمات نقش
معنیداری داشته و اين فرضیه پژوهش پذيرفته میشود
(جدول .)5
فرضیه دوم :بین اکتشاف دانش و نوآوری در فرآيند
اداری رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس جدول ()5
ضريب مسیر اثر اکتشاف دانش بر نوآوری در فرآيند
اداری  0/430تخمین زده شده است .سطح معنیداری
مقدار  tبرای اين پارامتر  0/01گزارش شده است و

Beta

Sig.

S.E.

t

0/429
0/430
0/484
0/336
0/437
0/296

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

0/074
0/055
0/148
0/080
0/056
0/082

5/766
7/722
11/211
4/191
7/753
3/586

میتوان گفت مقدار آماره  tبرای اين ضريب با اطمینان
 99درصد معنیدار است .لذا ،دلیل کافی برای رد فرض
صفر وجود دارد و با توجه به معنیداری اين ضريب
میتوان بیان نمود که اکتشاف دانش و نوآوری در فرآيند
اداری اثر معنیداری به لحاظ آماری دارد .با توجه به
ضريب معنیدار اين رابطه میتوان گفت که اکتشاف
دانش و نوآوری در فرآيند اداری نقش معنیداری داشته
و اين فرضیه پژوهش پذيرفته میشود (جدول .)5
فرضیه سوم :بین اکتشاف دانش و توسعه فرهنگ
نوآوری رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس جدول ()5
ضريب مسیر اثر اکتشاف دانش بر توسعه فرهنگ نوآوری
 0/484تخمین زده شده است .سطح معنیداری مقدار t
برای اين پارامتر  0/01گزارش شده است و میتوان
گفت مقدار آماره  tبرای اين ضريب با اطمینان 99
درصد معنیدار است .لذا ،دلیل کافی برای رد فرض صفر
وجود دارد و با توجه به معنیداری اين ضريب میتوان
بیان نمود که اکتشاف دانش و توسعه فرهنگ نوآوری اثر
معنیداری به لحاظ آماری دارد .با توجه به ضريب
معنیدار اين رابطه میتوان گفت که اکتشاف دانش و
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توسعه فرهنگ نوآوری نقش معنیداری داشته و اين
فرضیه پژوهش پذيرفته میشود (جدول .)5
فرضیه چهار :بین بهرهبرداری از دانش و نوآوری در
محصول و خدمات رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس
جدول ( )5ضريب مسیر اثر بهرهبرداری از دانش بر
نوآوری در محصول و خدمات  0/336تخمین زده شده
است .سطح معنیداری مقدار  tبرای اين پارامتر 0/01
گزارش شده است و میتوان گفت مقدار آماره  tبرای اين
ضريب با اطمینان  99درصد معنیدار است .لذا ،دلیل
کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به
معنیداری اين ضريب میتوان بیان نمود که بهرهبرداری
از دانش و نوآوری در محصول و خدمات اثر معنیداری
به لحاظ آماری دارد .با توجه به ضريب معنیدار اين
رابطه میتوان گفت که بهرهبرداری از دانش و نوآوری در
محصول و خدمات نقش معنیداری داشته و اين فرضیه
پژوهش پذيرفته میشود (جدول .)5
فرضیه پنجم :بین بهرهبرداری از دانش و نوآوری در
فرآيند اداری رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس
جدول ( )5ضريب مسیر اثر بهرهبرداری از دانش بر
نوآوری در فرآيند اداری  0/437تخمین زده شده است.
سطح معنیداری مقدار  tبرای اين پارامتر  0/01گزارش
شده است و میتوان گفت مقدار آماره  tبرای اين ضريب
با اطمینان  99درصد معنیدار است .لذا ،دلیل کافی
برای رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به معنیداری
اين ضريب میتوان بیان نمود که بهرهبرداری از دانش و
نوآوری در فرآيند اداری اثر معنیداری به لحاظ آماری
دارد .با توجه به ضريب معنیدار اين رابطه میتوان گفت
که هره برداری از دانش و نوآوری در فرآيند اداری نقش
معنیداری داشته و اين فرضیه پژوهش پذيرفته میشود
(جدول .)5
فرضیه ششم :بین بهرهبرداری از دانش و توسعه
فرهنگ نوآوری رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس
جدول ( )5ضريب مسیر اثر بر توسعه فرهنگ نوآوری
 0/296تخمین زده شده است .سطح معنیداری مقدار t
برای اين پارامتر  0/01گزارش شده است و میتوان
گفت مقدار آماره  tبرای اين ضريب با اطمینان 99
درصد معنیدار است ،لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر
وجود دارد و با توجه به معنیداری اين ضريب میتوان
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بیان نمود که بهرهبرداری از دانش و توسعه فرهنگ
نوآوری اثر معنیداری به لحاظ آماری دارد .با توجه به
ضريب معنیدار اين رابطه میتوان گفت که بهرهبرداری
از دانش و توسعه فرهنگ نوآوری نقش معنیداری داشته
و اين فرضیه پژوهش پذيرفته میشود (جدول .)5
نتيجهگيري و پيشنهادها

نتايج اين پژوهش را میتوان در دو دسته طبقهبندی
کرد .دسته نخست از يافتههای پژوهش نشان داد که
اکتشاف دانش و بهرهبرداری از دانش هر دو بر ابعاد
نوآوری در موسسات پژوهش کشاورزی موثر هستند؛
لیکن میانگین اثرات اکتشاف دانش بر ابعاد نوآوری در
مقايسه با بهرهبرداری از دانش باالتر است .اين نشان
میدهد که اکتشاف دانش در موسسات پژوهشی در مقام
مقايسه با بهرهبرداری از دانش بر عملکرد نوآوری اهمیت
باالتری دارد .همانطور که قید شد نوآوری نیازمند تحول
و بهرهبرداری از دانش موجود میباشد ( Shahin, 2013
&  ) Zeinaliکه با دانش به دست آمده خارج از
سازمان و انتشار آن در میان اعضای سازمان که معمو ًال
از طريق تبادل دانش و اطالعات شده باشد صورت
میگیرد .لذا ،به نظر میرسد ايجاد شرايطی برای
اکتشاف دانش از اهمیت بااليی برای نوآوری در
موسسات داشته باشد .نبايد فراموش نمود که رهیافت
نظام نوآوری کشاورزی در میان محققان و سیاستگزاران
تحت عنوان يک ابزار امیدبخش بهمنظور درك و حمايت
فرايندهای اصولی نوآوری ،تغییر دانش و دگرگونی بخش
های مربوط به غذا و کشاورزی شناخته میشود
( Klerkx et al., 2010; Ortiz et al., 2013; spielman
 .)et al., 2008طبق نظريه نظام نوآوری کشاورزی نیز
برقراری روابط بین گروههای مختلف در راستای توسعه
نوآوریها امری ضروری است و توسعه نهادی در اين
رابطه نقش محوری دارد .لذا ،بهمنظور تقويت اکتشاف
دانش ضروری است تا موضوع نهادسازی در موسسات
پژوهشی بیش از پیش مورد توجه باشد .دسته دوم،
يافتههای پژوهش نشان داد اکتشاف دانش بیشترين
تاثیر را بر توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان دارد؛ در
حالیکه بهرهبرداری از دانش بیشترين تاثیر را بر نوآوری
و در بعد فرآيند اداری از خود نشان میدهد .اين نشان
میدهد در مديريت واحدهای تحقیقات کشاورزی تمرکز
بر فرايندهای اکتشاف و بهرهبرداری از دانش در
بلندمدت سبب توسعه نوآوری سازمانی خواهد شد .بر
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اساس مرور ادبیات يادگیری سازمانی ،نوآوری قابلیتی
است که می تواند دستیابی به مزيت رقابتی را تسهیل
کرده و عملکرد را بهبود بخشد ( Hung & Chou,
 .)2015بايد توجه داشت که يادگیری سازمانی الهام-
بخش دانش و ايدههای جديد میباشد ،در نتیجه سازمان
پتانسیل خود را برای فهم و استفاده از دانش و ايدهها
افزايش میدهد ( .)Morales et al., 2007بر اساس
يافتههای پژوهش پیشنهاد میشود تا نشر دانش در
اولويت برنامهريزی منابع سازمانی قرار گیرد .اين فرايند
انتشار دانش به سازمان و اعضای آن اجازه میدهد تا از
تجربیات ديگران بهمنظور ايجاد ايدههای جديد ياد
بگیرند؛ بنابراين ،محیط خوبی برای يادگیری ،يک محیط
کار خوب ،پشتیبانی مديريتی جهت افزايش يادگیری در
يک محیط مساعد برای پذيرش فرآيندهای کار جديد و
بهعنوان راههای جديد تفکر و عمل به وجود میآيد.
همچنین ،با توجه به نتايج اين پژوهش بهنظر میرسد
توسعه اولويتهای پژوهشی بر مبنای دانش موجود و
تمرکز بر حیطه مشخصی از دانش تا مرحله سرريز آن
بتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه نوآوری سازمانی
در موسسات پژوهشی که ذات آنها بر مبنای نوآوری
است داشته باشد .بر اين اساس ،توصیه میشود پايگاه
دانش در اين موسسات طراحی گردد .تمرکز بر الگوی

برنامه ريزی منابع سازمانی با گرايش دانش مورد توصیه
خواهد بود.
نظر به اين که مشخص شد بعد اکتشاف و بهره-
برداری از دانش بیشترين تأثیر را بر نوآوری در بعد
فرهنگ سازمانی حامی نوآوری دارد؛ توصیه میشود تا
موسسات تحقیقاتی نظام مالکیت فکری نظاممندی را
جهت حمايت از ايدههای پژوهشی محققان طراحی
نمايند .بهنظر میرسد فقدان اين تشکیالت با توجه به
نقش مهم اکتشاف وبهره برداری از دانش در نوآوری در
بلندمدت سبب کاهش نرخ نوآوری شود .از سوی ديگر،
با توجه به اين که بهرهبردای از دانش نقش مهمی در
بعد نوآوری و از منظر اداری آن دارد بهنظر میرسد با
توجه به ماهیت نوآوری در سازمانهای تحقیقاتی که به
شکل نوآوریهای گسسته 1می باشد ،نیاز است تا به
موضوع بومی نمودن دانش در موسسات تحقیقاتی
اهتمام بیشتری ورزيده شود؛ زيرا که نتايج اين تحقیق
نشان می دهد فرايندهای اداری مرتبط با نوآوری در
بلندمدت به شکل نهادينه و متاثر از اقدامات نوآورانه
سازمانها شکل میگیرد.
1. Incremental innovation
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