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بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانشبنیان در عملكرد تحقیق و توسعة
کارآفرینانة نظام تحقیقات کشاورزي ایران
امیر علمبیگی

*

استاديار دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزي ،دانشگاه تهران
تاريخ دريافت92/11/23 :
تاريخ پذيرش93/6/2 :

چكیده
اين پژوهش با هدف بررسي نقش ابعاد كارآفريني دانشبنیان بهمنظور دستیابي به عملكرد نوآورانة
مؤسسههاي تحقیقات كشاورزي انجام گرفت كه به روش تحلیل علي ارتباطي و از نوع تحلیل ماتريس
كوواريانس و به روش توصیفي -همبستگي است .جامعة آماري دربرگیرندة  2768نفر از اعضاي هیئت
علمي و پژوهشگران مراكز و ايستگاههاي پژوهشي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي بود .براي
نمونهگیري از شش منطقة جغرافیايي كشور -براساس تقسیمبندي وزارت جهاد كشاورزي -يک استان
بهتصادف انتخاب شد و از میان آنها به روش تصادفي و با رعايت انتساب متناسب  320نفر (بر حسب
محاسبة فرمول كوكران) انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامهاي محققساخته در قالب طیف لیكرت
بود .براي سنجش روايي آن از روش روايي تشخیصي با استفاده از شاخص میانگین واريانس استخراج
شده و براي تعیین پايايي از روش پايايي تركیبي استفاده شد .از بستة نرمافزاري  Lisrelنسخة  8/8بهره
گرفته شد .يافتههاي پژوهش بیانگر آن است كه كاربست دانش و جهتگیري كارآفرينانه در
شكلگیري كارآفريني دانشبنیان ،اشتراک دانش بینسازماني ،نوآوري مديريتي ،فرايندي و فناوري
نقش معنيداري دارند .همچنین ،نتايج نشان داد عملكرد تحقیق و توسعة كارآفرينانه به سه بعد اشتراک
دانش بینسازماني ،كاربست دانش و جهتگیري كارآفرينانه و كارآفريني دانشبنیان وابسته است.
واژههاي کلیدي :تحقیق و توسعة كرآفرينانه ،كارآفريني دانشبنیان ،مدليابي معادالت ساختاري،
مديريت فناوري.
* نویسندة مسئول:

Email: alambaigi@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه بخش كشاورزي كشور با چالشهايي مانند تحوالت بازار محصوالت كشاورزي ،تغییر
ساليق مصرفكنندگان ،تغییرات اقلیم ،تحوالت فناوريهاي تولید و مهاجرتهاي روستا به
شهر روبهرو است .از اينرو ،دستیابي به فناوري مناسب از طريق تحقیق و توسعه ،يكي از
دغدغههاي اصلي نظام تحقیقات كشاورزي در راستاي پاسخ به تحوالت باالست .بین
فعالیتهاي تحقیق و توسعه و خلق نوآوري در فناوريها رابطة معنيداري وجود دارد (Yong-

 .)Hui et al., 2008در پاسخ به تحوالت محیطي در بازارها و نیازهاي جديد نوظهور ،تنها
تجمع دانش سازمانهاست كه ميتواند سبب ارتقاي پتانسیل نوآوري سازمان شود ،زيرا پیوند
دانش و خالقیت زمینهساز نوآوري و در نهايت كارآفريني ميشود (.)Chang & Lee, 2008
نوآوري در نظام تولیدي كشاورزي سبب فراهمشدن موجبات رشد اقتصادي كشور در سطوح
مختلف ،ايجاد اشتغال يا فرصتهاي جديد شغلي ،افزايش رقابتپذيري بخش كشاورزي
كشور با ساير كشورها ،دستیابي به بازارهاي جديد و كسب شهرت و اعتبار بینالمللي در
مواردي ميشود كه نوآوري ،تقاضاي بااليي در سطح جهاني دارد (.)Adams et al., 2006
براي خلق يک فناوري به سه منبع اساسي توجه ميشود كه شامل ايدة جديد (فناوري بنیادي)،
سرمايه (سرمايهگذاري رسمي روي مخاطرات) و كاركنان است كه در ادبیات مربوطه به
سرماية انساني تعبیر شدهاند ( .)Cooper, 2007درواقع ،بهدلیل نیاز به تمركز بر دانش بهعنوان
مبناي نوآوري فني و توسعة چارچوب سازماني جديد است كه مفهوم كارآفريني دانشبنیان
مطرح شد (.)Koners & Goffin, 2005
كارآفريني دانشبنیان به فعالیتهاي كارآفرينانه در بطن تحقیقهاي در سازمانهاي
پژوهشي اشاره دارد؛ يعني سازمانهايي كه پیشرفتهاي سريع در دانش براي آنها ويژگي
بارزي محسوب ميشود و از طريق آن ،فرايند خلق يک مخاطره به مزيت رقابتي و درنهايت
موفقیت در جلب نظر مشتريان هدف منجر ميشود ( .)Leitner & Warden, 2004درواقع ،با
ارتقاي سريع فناوري و محیطهاي اقتصادي درحال تغییر ،مديريت دانش بهعنوان جزء كلیدي
در نوآوريهاي سازماني مطرح شد ( .)Adams et al., 2006امروزه ضرورت نهادينهشدن
نوآوري در تحقیقها به داليل مختلف از جمله رسیدن به نوآوري و توسعة پايدار امري

بررسي نقش ابعاد كارآفريني دانشبنیان در عملكرد تحقیق...

735

ضروري است ( .)Wu, 2010برخي ويژگيهاي مطلوب تحقیق و توسعة كارآفرينانه
( )1ER&Dشامل موارد زير است :افزايش چرخة عمر فناوري (،)Tornatzky et al., 2002
كاهش ريسک سرمايهگذاري توسعة فناوري ( ،)Kirschbaum,2003كاهش مخاطرات زيست
محیطي فناوري ( ،)UNFCCC,2008تطبیق زيستمحیطي فناوري با مناطق بومزراعي
( ،)2AEZافزايش ارزش افزودة فناوري و افزايش چرخة عمر فناوري ( )Sarma, 2008: 3-5و
حمايت از نوآوري پايدار به واسطة تغییر در نوع و میزان مصرف انرژي مورد نیاز فناوري و
كاهش آثار منفي بلندمدت آن ( .)ICC, 2007در تحقیق حاضر ،به آثار چهار بعد كارآفريني
دانشبنیان توجه ميشود كه دربرگیرندة اشتراک دانش بین سازماني ،جهتگیري كارآفرينانه،
كاربست دانش و نوآوري ( )Yuan et al., 2009در دسترسي به اين ابعاد در نظام تحقیقات
كشاورزي است .مبناي نظري تحقیق حاضر از تئوري منبعبنیان 3اقتباس شد .بر مبناي اين
تئوري ،دانش كارآفرينانه به توانايي ارائة چارچوبي براي هدايت اطالعات پیرامون منابعي به
ظاهر كماهمیت و بهرهبرداري ازآنها براي خلق ارزش اشاره دارد .درواقع ،نقش كارآفرين
تصمیمگیري در زمینة هدايت منابع به فرايندهايي است كه اطمینان وجود دارد ميتوانند ارزش
آن منابع را هويدا كنند ( .)Alvarez & Barney, 2001درواقع ،كارآفريني را ميتوان هنر
تركیب جديد از منابع بهظاهر ناهمگن قلمداد كرد .اين تئوري كارآفريني را بخشي پیچیده از
چارچوبي منبعمحور ميداند (همان) .بر اين مبنا ،پژوهش حاضر با هدف اصلي بررسي نقش
كارآفريني دانشبنیان در عملكرد تحقیقاتي مؤسسههاي تحقیقات كشاورزي كشور انجام
گرفت.
مروري بر ادبیات موضوع و پیشینة تحقیق
براي مطالعة مفهوم كارآفريني در زمینة مطالعات مربوط به فناوري بايد ابتدا به اين موضوع
تأكید شود كه شكلگیري مفهوم كارآفريني سازماني دو حوزة كلي مطالعاتي را در اين زمینه

1. Entrepreneurial Research and Development
2. Agro Ecological Zone
)3. Resource based theory(RBT
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گسترش داده است .در رويكرد اول ،كارآفريني بهعنوان سرمايه يا كیفیت براي يک سازمان
تعريف ميشود .رشد سريع ،ساختارهاي ارگانیک و شبكهمحور به جاي ساختارهاي سنتي و
بوروكراتیک اساس اين سازمانها را شكل ميدهد .اين سازمانها -برخالف سازمانهاي
سنتي -نوآور ،انعطافپذير و سازگار با تغییرات محیطي و همواره آمادة تغییراند .در رويكرد
دوم ،كارآفريني سازماني بهعنوان ويژگي رفتاري مديران ،كاركنان و مؤسسههاي سازمان
تعريف ميشود و آناتومي خود سازمان بهتنهايي مد نظر نیست (.)Brannback et al., 2009

تحقیق حاضر با تمركز بر رويكرد اول به بررسي چهار بعد كارآفريني دانشبنیان بر ابعاد تحقیق
و توسعة كارآفرينانه پرداخت.
ارتباط اشتراك دانش بینسازمانی و ER&D

زمینهسازي تولید دانش و اشتراکگذاري آن بین كاركنان از عمده وظايف رهبري سازمان در
قرن حاضر است .دانش در قالب نوآوري تبلور مييابد كه بايد نوآوري در فناوريها و
محصوالت جديد ،فرايندهاي جديد براي تولید محصول ،ساختارهاي مديريتي جديد و بازبیني
رويهها را به دنبال داشته باشد و دركل بتواند موجب افزايش كارايي و بهرهوري سازمان شود
( .)Ireland et al., 2006پژوهشگران معتقدند نشر اطالعات مربوط به فناوريهاي جديد در
حوزههاي ويژهاي در جريان است و محققاني كه در حوزه و زمینههاي مشابه در حال
انجامدادن پژوهشاند ،بهطور عمده اين اطالعات را از طريق شبكههاي موجود دريافت
ميكنند؛ بنابراين ،اين اطالعات تخصصي معموال در حوزههايي در جريان است كه افراد يا
سازمانها عاليق پژوهشي مشابه دارند ( .)Koners & Goffin, 2005كارآفرينان بیشتر در اين
شبكهها به برقراري ارتباط نزديک و گاهي غیر مستقیم ميپردازند .اين شبكههاي اطالعاتي و
پژوهشي حاوي اطالعاتي دربارة توسعة فناوريهاي جديد و شكلگیري فرصتهاي بازار
هستند .شكل قرارگیري در اين شبكهها تأثیر عمده و معنيداري را روي كارآفريني دانشبنیان
دارد ،زيرا هرگونه اختراع جديد به تركیب خالقانة ايدهها و فناوريهاي جاري وابسته است
( .)Brannback et al.,2009كارآفرينان با علم بر فرصتها ميتوانند در راستاي ارائة
راهكارهايي براي بهرهبرداري از آنها مؤثر باشند ( .)Miller, 2007برانبک و همكاران

بررسي نقش ابعاد كارآفريني دانشبنیان در عملكرد تحقیق...

737

( )2009در تحقیقي در كشور تركیه ،به كارآفريني دانشبنیان در تحقیق و توسعه توجه
كردهاند و اشتراک دانش بینسازماني را عاملي مهم براي شكلگیري آن در كنار بعد
جهتگیري كارآفرينانه معرفي كردهاند (.)Brannback et al., 2009
ارتباط جهتگیري کارآفرینانه و ER&D

جهتگیري كارآفرينانه به گرايش راهبردي سازمان و چگونگي بهرهبرداري از منابع دانشي
براي كشف و بهرهبرداري از فرصتهاي كارآفريني اشاره دارد ( .)Teng, 2007درواقع ،اين
ويژگي سازماني در تعقیب فرصتها با ايجاد فضايي كارآفرينانه سبب افزايش ارزش افزودة
منابع دانشي براي عملكرد مطلوب سازماني ميشود .سازمانهايي با جهتگیري كارآفرينانه با
تقويت يادگیري سازماني ،سبب كاربست دانش سازماني براي رسیدن به نوآوري ميشوند
( .)Teng, 2007يوآن و همكاران ( )2009با انتقاد از مطالعاتي كه فقط رابطة دانش و نوآوري
را مطالعه كردهاند ،نشان دادند رابطة بین مديريت دانش با عملكرد نوآورانه متأثر از جهت-
گیري كارآفرينانه است .بر اين اساس ،آنها اين تئوري را مطرح كردند كه كارآفريني در
فرايند ارزشآفريني و تبلور دانش در قالب عملكردهاي نوآورانه بهشدت متأثر از جهتگیري
كارآفرينانه است ( .)Yuan et al., 2009كارآفرينان دانشبنیان بهعنوان پردازشگران دانش
شناخته شدهاند .اين افراد دانش فني و علمي را با دانش دربارة بازارها و كاربست فناوريها
تلفیق ميكنند و محدودة دانش را با توجه به ساختار سازماني و طیفهاي فناوريهاي تولیدي
پیوند ميدهند ( .)Brannback et al.,2009لي و همكاران ( )2006در تحقیقي در كشور
تايوان نشان دادند جهتگیري كارآفرينانة سازمانها عاملي مهم در دستیابي به اهداف
كارآفريني دانشبنیان است ( .)Li et al., 2006هوانگ هیوي و همكاران ( )2008نیز در
پژوهشي نشان دادند عملكرد نوآورانه در تحقیقها تابعي از جهتگیري كارآفرينانة آنهاست
(.)Yong-Hui et al., 2008
ارتباط کاربست دانش و ER&D
دانشمحوربودن كارآفريني در مديريت فناوري بسیار كلیدي است ( Brannback et al.,
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 .)2009چانگ و لي ( )2008معتقدند سطح تجمع دانش سازمان در اين زمینه تعیینكنندة میزان
نوآوري سازماني است ( .)Chang & Lee, 2008كاربست دانش به سازمانها امكان ميدهد به
شكلي مناسب و از طريق عملیاتيكردن دانش كسبشده در محصوالت و خدمات به تغییرات
فناوري جديد پاسخ دهند ( .)song et al., 2005كارآفريني دانشبنیان بهعنوان عاملي مهم در
موفقیت تحقیق و توسعه است و كاربست دانش از مهمترين اركان تأثیرگذار بر آن است
( .)Skovvang, 2005بوآتنگ و نارت ( )2013در تحقیقي نشان دادند كاربست دانش به
عواملي مانند اعتماد به منبع ،ظرفیت جذب ،اشتیاق كاركنان براي كاربست آن و فرهنگ
وابسته است ( .)Boateng & Narteh, 2013جستوجوي دانش جديد سبب افزايش يادگیري
چگونگي كاربست دانش ميشود و خلق فضايي براي كاركنان براي يادگیري كاربست دانش
از مهمترين متغیرهاي مرتبط است (همان).
ارتباط نوآوري و ER&D

نوآوري فقط فعالیتي براي كسب مزيت رقابتي نیست ،بلكه دربرگیرندة تمام كوششهاي
فراگیر دربارة جستوجوي فرصتهاست .نوآوري دربرگیرندة كاربست فناوريهاي
توسعهيافته در فرصتهاي جديد بازار است كه به تجاريسازي تحقیقات مشهور است.
تجاريسازي موفق تحقیقها نتیجة مالحظات كارآفرينانه در راستاي كسب موفقیت در
كاركرد نوآورانة تحقیق و توسعه است ( Slater & Mohr, 2006; Zahra & Nielsen,

 .)2002ينكچن و گیلین ( )2002در پژوهشي نشان دادند تمركز بر نوآوري فرايندي در
سازمان بر كارآفريني سازمان مؤثر است (.)Yencken & Gillin, 2002
بر اين اساس ،تحقیق حاضر با هدف بررسي نقش ابعاد كارآفرين دانشبنیان در ابعاد تحقیق و
توسعة كارآفرينانه صورت گرفت كه به اهداف خرد زير توجه دارد:
 رتبهبندي ابعاد شكلدهندة كارآفريني دانشبنیان
 اعتبارسنجي ابزار اندازهگیري ابعاد كارآفريني دانشبنیان
 بررسي نقش ابعاد شكلدهندة كارآفريني دانشبنیان بر تحقیق و توسعة كارآفرينانه
بهعنوان برونداد مطلوب نظام تحقیقهاي كشاورزي
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ابعاد كارآفريني دانشبنيان

عملكرد تحقيق و توسعة كارآفرينانه

اشتراك دانش بينسازماني

.1افزایش چرخة عمر فناوري
.2كاهش پيچيدگي فناوري
 .3برآورد سرعت تحوالت فناوري
.4افزایش ارزش افزوده
.5كاهش ریسك زیستمحيطي و سرمایه
گذاري
 .6دستيابي به نوآوري پایدار

كاربست دانش
جهتگيري كارآفرینانه
تمركز بر نوآوري

شكل  .1چارچوب مفهومي تحقيق

روشتحقیق
اين تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقهاي كاربردي است كه به روش علي ـ ارتباطي انجام
گرفت و براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از روش پیمايش استفاده شد .جامعة آماري
تحقیق حاضر دربرگیرندة  2768نفر از اعضاي هیئت علمي و پژوهشگران سازمانهاي
تحقیقهاي كشاورزي استانها و ايستگاههاي پژوهشي وابستة سراسر كشور و همچنین
پژوهشگران شاغل در مراكز پژوهشي كشاورزي ملي وابسته به سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترويج كشاورزي است .بر پاية تقسیمبندي وزارت جهاد كشاورزي از هر بخش جغرافیايي
يک استان انتخاب شد و بر اساس فرمول كوكران  320نفر با دقت احتمالي  0/05بهعنوان
نمونة مورد مطالعه انتخاب شدند.
ابزار تحقیق پرسشنامهاي محققساخته با سه بخش بود كه دربرگیرندة خصوصیات جمعیت
شناختي ،ابعاد تحقیق و توسعة كارآفرينانه و ابعاد كارآفريني دانشبنیان ،در قالب طیف لیكرت
پنجبخشي بود .سازههاي مستقل تحقیق دربرگیرندة چهار متغیر مكنون تشكیلدهندة كارآفريني
دانشبنیان بود كه از مقیاسهاي ) (Brannback et al., 2009; Yuan et al., 2009بهرهبرداري
شد .متغیر وابستة تحقیق نیز دربرگیرندة هفت بعد ويژگي تحقیق و توسعة كارآفرينانه است.
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براي اين منظور از پاسخدهندگان خواسته شد عملكرد واحد خود را در ارتباط با افزايش
چرخة عمر فناوري ،كاهش پیپچیدگي فناوري ،برآورد سرعت تحوالت فناوري ،افزايش
ارزش افزوده ،كاهش ريسکهاي زيستمحیطي و سرمايهگذاري و نوآوري پايدار ارزيابي
كنند .ابزار طراحيشده نخست در جمعیت بیرون از نمونة آماري پیشآزمون و پس از برطرف
كردن اشكاالت آن به دو شكل حضوري و ارسال با پست توزيع و گردآوري شد .براي تعیین
روايي پرسشنامه از روش روايي صوري و سپس روايي تشخیصي به روش تعیین شاخص
میانگین واريانس استخراجشده ( )AVEاستفاده شد .براي تعیین پايايي نیز سي پرسشنامه از
پژوهشگران بیرون از نمونة مورد مطالعه تكمیل شد و ضريب آلفاي كرونباخ براي بخشهاي
مذكور محاسبه شد (جدول  .)1مقادير آن نشان داد ابزار تحقیق از قابلیت قابل قبولي براي
گردآوري اطالعات برخوردار است .براي دادهپردازي از نرمافزار  LISRELنسخة 8/80
استفاده شد.
جدول  .1نتایج تحليل روایي و پایایي سازههاي مورد مطالعة تحقيق
ضريب ميانگين واريانس

ضريب پايايي مركب

ضريب پايايي آلفای

استخراجشده ()AVE

(pc >0/6 )CR

كرونباخ

نوآوري

0/87

0/91

0/87

جهتگيري كارآفرینانه

0/84

0/88

0/84

كاربست دانش

0/88

0/91

0/76

اشتراك دانش بينسازماني

0/94

0/95

0/84

تحقيق و توسعة كارآفرینانه

0/88

0/92

0/82

صفتهای مكنون مورد مطالعه

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

بررسي اطالعات جمعیتشناختي نشان ميدهد  81درصد از پاسخگويان را مردان و  19درصد
را پژوهشگران زن تشكیل دادهاند؛ بنابراين مشخص ميشود غالب نمونة مورد مطالعه را مردان
تشكیل دادهاند .در مورد متغیر سن ،بیشتر پژوهشگران در طیف سني سي تا چهل سال قرار
داشتند و همچنین كمترين طبقة سني مربوط به طبقة باالي پنجاه سال است .میانگین سني برابر
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 42سال بود .توزيع فراواني پژوهشگران مورد مطالعه بر حسب آخرين مدرک تحصیلي آنها
نشان داد  169نفر ( 52/81درصد) داراي مدرک تحصیلي كارشناسي ارشد و  151نفر (47/19
درصد) داراي مدرک تحصیلي دكتري بودند.
نتایج آمار استنباطی
در تحقیق حاضر ،از چهار بعد براي اندازهگیري كارآفريني دانشبنیان استفاده شد .براي
بررسي اينكه آيا نوزده متغیر مورد مطالعه براي اندازهگیري اين چهار بعد دقیقا با زير بناي
عاملي خود تطابق دارند يا نه از تحلیل عاملي -اكتشافي استفاده شد .مقدار آزمون  KMOبرابر
 0/70محاسبه شد كه نشان از كفايت حجم نمونه دارد .آزمون بارتلت نیز در سطح يک درصد
معنيدار است و نشان از انسجام دروني دادهها براي انجامدادن تحلیل عاملي دارد .براي دوران
ماتريس همبستگي نیز از روش واريماكس استفاده شد (جدول .)2
جدول  .2بار عاملي و مقدار ویژة متغيرهاي بعد كارآفریني دانشبنيان
گویهها

متغير مكنون

مدیران سازمان ،اطالعات مرتبط با اولویتهاي پژوهشي در سایر مؤسسهها را با پژوهشگران
اشتراك دانش بين سازماني

در ميان ميگذارند
پژوهشگران بهراحتي ميتوانند اطالعات مربوط به اولویتهاي پژوهشي سایر مؤسس هه ا را
به مدیران منتقل كنند

بار

مقدار

عاملي

ويژه

حذف
حذف

بخشهاي مختلف مؤسسهها و مراكز پژوهشي كشور به یادگيري از یكدیگر بسيار مشتاقاند

0/91

پژوهشگران مراكز مختلف پژوهشي بهراحتي با یكدیگر به تبادل ایده ميپردازند

حذف

همكاري بين مؤسسهها و مراكز پژوهشي و همچنين بين حيطههاي پژوهشي مختلف تشویق
ميشود
كاربست دانش تحقيقهاي مؤسسه یا مركز در انتخاب فناوريهاي مورد نياز بخش كشاورزي
كاربست دانش تحقيقهاي مؤسس ه ی ا مرك ز در روشه اي م دیریت پيش رفتة پ روههه اي

كاربست دانش

پژوهشي

2/03

0/90
0/56
0/51

كاربست دانش تحقيقهاي مؤسسه یا مركز در بهبود و اصالح فناوريهاي موجود

0/70

كاربست دانش تحقيقهاي مؤسسه یا مركز در تدوین معيارهاي ارزیابي فناوري براي انتقال

0/83

بهكارگيري متخصصان صاحبنام هر زمينة پژوهشي در مراكز پژوهشي كشاورزي كشور

0/83

تالش پژوهشگران مؤسسهها و مراكز پژوهشي در عملياتيكردن دانش موجود

0/82

4/1
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ادامة جدول  .2بار عاملي و مقدار ویژة متغيرهاي بعد كارآفریني دانشبنيان
گویهها

متغير مكنون

بار

مقدار

عاملي

ويژه

كارآفرینانه

جهتگيري

تأكيد مدیران مؤسسهها و مراكز پژوهشي بر تحقيق و توسعه ،رشد فناوريها و نوآوريها

0/60

وجود تمایل باال براي سرمایهگذاري بر فناوريهاي جدید با ریسك باال

0/75

نگرش بر پيشگامي در فناوريهاي موجود در شرایط بياطميناني

0/67

تالش براي كسب بهترینبودن در معرفي محصوالت ،خدمات و فناوريهاي جدید

0/50

خلق و تجاريسازي فناوريهاي كشاورزي با قابليتهاي جدید

0/72

نوآوري

خلق و تجاريسازي فناوريهاي با عملكرد باالتر نسبت به فن اوريه اي موج ود در بخ ش
كشاورزي

0/67

معرفي روشهاي نوین در فرایند توسعة فناوري كشاورزي

0/64

خلق و معرفي مهارتهاي فني جدید در حوزة كشاورزي

0/50

2/05

2/2

يكي از محورهاي مورد مطالعة كارآفريني دانشبنیان در ادبیات نظري ،اشتراک دانش بین
سازماني است كه در تحقیق حاضر پنج متغیر براي اندازهگیري آن انتخاب شدند كه سه متغیر
به علت داشتن بارهاي عاملي كمتر از  0/5با اين بعد و داشتن بار عاملي با ساير ابعاد از تحلیل
كنار گذاشته شدند .سه متغیر اينگونه است :مديران سازمان ،اطالعات مرتبط با اولويتهاي
پژوهشي در ساير مؤسسهها را با پژوهشگران در میان ميگذارند ،پژوهشگران بهراحتي
ميتوانند اطالعات مربوط به اولويتهاي پژوهشي ساير مؤسسهها را به مديران منتقل كنند و
پژوهشگران مراكز مختلف پژوهشي بهراحتي با يكديگر به تبادل ايده ميپردازند .در اين زمینه،
دو متغیر با بار عاملي شايان توجه براي اندازهگیري اشتراک بینسازماني استفاده شدند كه دو
متغیر بخشهاي مختلف مؤسسهها و مراكز پژوهشي كشور به يادگیري از يكديگر بسیار
مشتاقاند و همكاري بین مؤسسهها و مراكز پژوهشي و همچنین بین حیطههاي پژوهشي مختلف
تشويق ميشود .در مورد بعد دوم مورد مطالعه ،يعني تعهد بر كاربست دانش ،هر شش متغیر كه
محقق براي اندازهگیري سازة كاربست دانش پیشبیني كرده بود ،بیشترين بار عاملي را با سازة
خود نشان دادند .اين شش متغیر شامل كاربست دانش تحقیقهاي مؤسسه يا مركز در انتخاب
فناوريهاي مورد نیاز بخش كشاورزي ،كاربست دانش تحقیقهاي مؤسسه يا مركز در
روشهاي مديريت پیشرفتة پروژههاي پژوهشي ،كاربست دانش تحقیقهاي مؤسسه يا مركز در
بهبود و اصالح فناوريهاي موجود ،كاربست دانش تحقیقهاي مؤسسه يا مركز در تدوين

بررسي نقش ابعاد كارآفريني دانشبنیان در عملكرد تحقیق...

743

معیارهاي ارزيابي فناوري براي انتقال ،بهكارگیري متخصصان صاحبنام هر زمینة پژوهشي در
مراكز پژوهشي كشاورزي كشور و تالش پژوهشگران مؤسسهها و مراكز پژوهشي در عملیاتي
كردن دانش موجود است و هیچ متغیري حذف نشد.
در مورد بعد سوم كه جهتگیري كارآفرينانه است ،نتايج تحلیل عاملي -اكتشافي نشان داد
نشانگرها براي اندازهگیري بعد كارآفرينگرايي از دقت بااليي برخوردار بودند و نیازي به حذف
هیچيک نیست .اين نشانگرها شامل تأكید مديران مؤسسهها و مراكز پژوهشي بر تحقیق و توسعه،
رشد فناوريها و نوآوريها ،وجود تمايل باال براي سرمايهگذاري بر فناوريهاي جديد با ريسک
باال ،نگرش بر پیشگامي در فناوريهاي موجود در شرايط بياطمیناني و تالش براي كسب بهترين
بودن در معرفي محصوالت ،خدمات و فناوريهاي جديد است .در مورد بعد چهارم كارآفريني
دانشبنیان نیز تمركز بر نوآوري به شكل نوآوري فرايندي و مديريتي و عملكردي در قالب چهار
نشانگر مد نظر بودند كه نتايج تحلیل عاملي نشان داد نشانگرها براي اندازهگیري اين سازه قابلیت
تشخیص مناسبي داشتند ،زيرا هر چهار نشانگر داراي بار عاملي باالي  0/5با اين سازه هستند .اين
چهار نشانگر باقیمانده در مدل شامل خلق و تجاريسازي فناوريهاي كشاورزي با قابلیتهاي
جديد ،خلق و تجاريسازي فناوريهاي با عملكرد باالتر نسبت به فناوريهاي موجود در بخش
كشاورزي ،معرفي روشهاي نوين در فرايند توسعة فناوري كشاورزي و خلق و معرفي
مهارتهاي فني جديد در حوزة كشاورزي است .در كل ،نتايج تحلیل عاملي اكتشافي براي اين
بعد نشان داد چهار بعد مورد اندازهگیري ،درمجموع مقدار شايان توجه  54درصد از واريانس
كارآفريني دانشبنیان را پیشبیني ميكنند .اندازهگیري و برآورد واريانس باقیمانده در بافت
دادههاي موجود امكانپذير نبوده است .پس از كسب اطمینان از اينكه در بین ساختار عاملي
دادههاي گردآوريشده دقیقا چهار عامل مورد انتظار وجود دارد ،در اين قسمت از دادهپردازي،
نشانگرهاي انتخابي در نرمافزار لیزرل و در قالب مدل اندازهگیري مطالعه شدند .نتايج نشان داد
ابعاد مورد مطالعه در قالب مدل مفهومي در كنار يكديگر نشانگرهاي مربوط به خود را با توجه به
ساختار مورد نظر محقق به درستي تأيید كردهاند ،زيرا مدل حاضر با استفاده از روش تحلیل
عاملي تأيیدي بهدرستي اجرا شد و شاخصهاي برازش مطلوبي داشت .همانطور كه قبال بیان شد
متغیر وابستة تحقیق ،متغیر تحقیق و توسعة كارآفرينانه بود كه در هفت متغیر افزايش چرخة عمر
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فناوريهاي منتقلشده ،كاهش پیپچیدگي فناوري ،برآورد سرعت تحوالت فناوري ،افزايش
ارزش افزوده ،كاهش ريسکهاي زيستمحیطي و سرمايهگذاري و نوآوري پايدار خالصه
شدند .براي مطالعة اثر كارآفريني دانشبنیان بر ابعاد هفتگانة باال از تحلیل مسیر در نرمافزار
لیزرل استفاده شد (مدل .)1
براساس نتايج مدل  ،1مشخص ميشود آثار سه بعد اشتراک دانش بین سازماني ،كاربست
دانش و جهتگیري كارآفرينانه بر تحقیق و توسعة كارآفرينانه در سطح يک درصد معنيدار
است ،زيرا مقدار  tمحاسبهشده براي ضريب مسیر آنها بیشتر از  1/96محاسبه شد ،اما براي بعد
تمركز بر نوآوري مقدار  tبراي ضريب مسیر كمتر از  1/96محاسبه شد .مقادير برازش براي
مدل تحلیل مسیر باال بیانگر اين است كه مدل با دادهها برازش مناسبي دارد ،زيرا شاخص GFI

داراي مقدار  NNFI ،0/97مقدار  0/99و  RMSEAمقدار  0/041است كه به ترتیب نشان
ميدهند ،اوال هیچ ماتريس كوواريانس باقیماندة شايان توجهي باقي نمانده است ،ثانیا روابط
علي بهدرستي نشانگر روابط است و ثالثا خطاي اندازهگیري در مدل بهخوبي كنترل شده است.

مدل  .1مدل ساختاري اثر متغيرهاي كارآفریني دانشبنيان بر تحقيق و توسعة كارآفرینانه

نتايج تحلیل مسیر نشان داد اشتراک دانش بین سازماني بهعنوان يكي از اجزاي
تشكیلدهندة مفهوم كارآفريني دانشبنیان ،نقش معنيداري در شكلگیري و كسب ابعاد
هفتگانة تحقیق و توسعة كارآفرينانه دارد ( ،)=0/20،t=3/03زيرا مقدار  tبراي آن باالتر از
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 1/96برآورد شد .اشتیاق به يادگیري بین بخشهاي گوناگون مؤسسهها و مراكز پژوهشي
كشور و تشويق به همكاري بین مؤسسهها و مراكز پژوهشي و همچنین بین گسترههاي پژوهشي
گوناگون بهعنوان نشانگرهاي اشتراک دانش بین سازمانياند كه سبب شكلگیري ويژگي
نوآورانه در فعالیتهاي تحقیق و توسعة سازمانهاي تحقیقهاي كشاورزي شدهاند.
جدول  .3اثر متغيرهاي كارآفریني دانشبنيان بر تحقيق و توسعة كارآفرینانه به همراه معنيداري آنها
ابعاد

ضريب مسير استانداردشده

اشتراك دانش بينسازماني

**

0/20

كاربست دانش

**

0/36

جهتگيري كارآفرینانه

**

0/26

نوآوري

0/03

t

3/03
5/05

P

0/01
0/01

3/82

0/01

0/56

ns

** معنيداري در سطح  99درصد اطمينان با یك درصد خطا ()t<1/96

نتايج تحلیل مسیر نشان داد تعهد بر كاربست دانش ،بهعنوان يكي ديگر از اجزاي
تشكیلدهندة مفهوم كارآفريني دانشبنیان ،داراي نقش معنيداري بر شكلگیري و كسب ابعاد

هفتگانة تحقیق و توسعة كارآفرينانه است ( ،)=0/36،t=5/05زيرا مقدار  tبراي آن باالتر از
 1/96برآورد شده است .كاربست دانش برآمده از تحقیقهاي بنیاد يا مركز در گزينش
فناوريهاي مورد نیاز بخش كشاورزي ،كاربست دانش تحقیقهاي مؤسسه يا مركز در
روشهاي مديريت پیشرفتة برنامههاي پژوهشي ،كاربست دانش تحقیقهاي مؤسسه يا مركز در
بهبود و اصالح فناوريهاي موجود ،كاربست دانش تحقیقهاي مؤسسه يا مركز در تدوين
معیارهاي ارزيابي فناوري براي انتقال ،بهكارگیري متخصصان صاحبنام هر زمینة پژوهشي در
مراكز پژوهشي كشاورزي كشور و تالش پژوهشگران مؤسسهها و مراكز پژوهشي در عملیاتي
كردن دانش موجود؛ زمینهاي با عنوان تعهد به كاربست دانش را در مؤسسههاي پژوهشي
بهگونهاي بهوجود آورده كه سبب شكلگیري ويژگيهاي كارآفرينانه در فرايند تحقیق و
توسعه در زمینة فناوريهاي بخش كشاورزي شده است.
نتايج تحلیل مسیر نشان داد جهتگیري كارآفرينانه بهعنوان يكي ديگر از اجزاي
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هفتگانة تحقیق و توسعة كارآفرينانه است ( ،)=0/26 ،t=3/82زيرا مقدار  tبراي آن باالتر از
 1/96برآورد شده است .از اينرو ،تأكید مديران مؤسسهها و مراكز پژوهشي بر تحقیق و
توسعه ،رشد فناوريها و نوآوريها ،وجود گرايش باال بر سرمايهگذاري بر فناوريهاي جديد
با ريسک باال ،نگرش بر پیشگامي در فناوريهاي موجود در شرايط بياطمیناني و تالش براي
كسب بهترينبودن در معرفي محصوالت ،خدمات و فناوريهاي جديد؛ جهتگیري
كارآفرينانه را در مؤسسههاي پژوهشي بهگونهاي بهوجود آورده است كه ميتواند در پیشبیني
تغییرات ويژگيهاي كارآفرينانه در فرايند تحقیق و توسعه در زمینة فناوريهاي بخش
كشاورزي مؤثر باشد.
همچنین نتايج تحلیل مسیر نشان داد نوآوري -بهعنوان يكي ديگر از اجزاي تشكیلدهندة
مفهوم كارآفريني دانشبنیان -داراي اثر معنيداري بر شكلگیري و كسب ابعاد هفتگانة

تحقیق و توسعة كارآفرينانه نیست ()=0/03،t=0/56؛ بنابراين توان سازمانهاي تحقیقهاي
كشاورزي در ارائة قابلیتهاي جديد به فناوريهاي موجود بخش كشاورزي و ارتقاي عملكرد
تولید با هدف كسب نوآوريهاي مرتبط با فناوريها ،شناسايي روشهاي نوين در فرايند
توسعة فناوري با تمركز بر نوآوري فرايندي و برنامهريزي مؤثر فناوري و خلق و معرفي
مهارتهاي فني جديد در حوزة كشاورزي بهويژه در حوزة كسبوكارهاي نوين در بخش
كشاورزي با هدف نوآوري مديريتي ،هنوز به مرحلهاي نرسیده است كه بتواند نقش مؤثري در
عملكردهاي نوآورانة مورد مطالعه در پژوهش حاضر داشته باشد كه مبتني بر افزايش چرخة
عمر فناوريها ،كسب نوآوري پايدار ،كاهش ريسک سرمايهگذاري ،كاهش ريسک زيست
محیطي ،افزايش ارزش افزوده ،كاهش پیچیدگي و برآورد سرعت تحوالت فنارويها باشد.
بحث و نتیجهگیري
در مورد بعد اشتراک دانش بینسازماني ،سه نشانگر قراردادن اطالعات مرتبط با اولويتهاي
پژوهشي در ساير مؤسسهها در اختیار پژوهشگران توسط مديران سازمان ،انتقال اطالعات
مربوط به اولويتهاي پژوهشي ساير مؤسسهها توسط پژوهشگران در اختیار مديران و تبادل
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ايده بین پژوهشگران مراكز مختلف پژوهشي نقش معنيداري از خود نشان نميدهند؛ بنابراين
بعد اشتراک دانش بینسازماني از اين خصوصیتها بهرهمند نیست .نتايج تحلیل مسیر نشان داد
سه بعد كاربست دانش ،اشتراک دانش بینسازماني و كارآفرينگرايي بر ابعاد مورد مطالعه در
تحقیق و توسعه نقش معنيداري نشان ميدهند؛ بهعبارت ديگر ،وضعیت كاربست دانش،
اشتراک دانش بینسازماني و كارآفرينگرايي در نظام تحقیقهاي كشاورزي درحال حاضر
بهگونهاي است كه پتانسیل الزم براي رسیدن به ابعاد هفتگانة تحقیق و توسعة كارآفرينانه را
دارند و با حفظ و تقويت وضعیت اين متغیرها و ارتقاي آنها ميتوان انتظار شكلگیري ابعاد
تحقیق و توسعة كارآفرينانه را داشت .يافتة بارز پژوهش حاضر ،نبودن نقش نوآوري فرايندي،
مديريتي و فناوري در شكلگیري ابعاد تحقیق و توسعة كارآفرينانه است با اينكه نقشي اساسي
در شكلگیري كارآفريني دانشبنیان دارد.
بنابراين ،نظام تحقیقهاي كشاورزي كشور به لحاظ خلق و تجاريسازي فناوريهاي
كشاورزي با قابلیتهاي جديد و عملكرد باالتر نسبت به فناوريهاي موجود در بخش
كشاورزي ،معرفي روشهاي نوين در فرايند توسعة فناوري كشاورزي و خلق و معرفي
مهارتهاي فني جديد در حوزة كشاورزي؛ نیازمند بررسي و ارائة سازوكارهاي بهبود است،
زيرا اين بعد اساسي كارآفرين دانشبنیان كه بهنوعي هستة مبدل دانش به محصوالت در قالب
اصالح فناوريهاي موجود يا خلق فناوريهاي نوين بهشمار ميآيد ،درحال حاضر ،وضعیت
مطلوبي ندارد و نیازمند توجه بیشتر است .درحال حاضر ،آنچه نظام تحقیقهاي كشاورزي
بیشتر با آن روبهروست نداشتن همكاريهاي بینبخشي و سازماني براي تبادل ايدهها و تجارب
و سپس نداشتن نوآوري در فعالیتهاي پژوهشي به لحاظ مديريتي ،فرايندي و فناوري است.
نتیجة مدلسازي آماري نشان داد اشتراک دانش بینسازماني بر عملكرد تحقیق و توسعة
كارآفرينانه مؤثر است .اين نتیجه در زمینة لزوم شبكهسازي در سازمانهاي پژوهشي با هدف
گسترش نوآوريها ،در زمینة نقش تبادل ايده بین پژوهشگران و رشد نوآوريها با پژوهش
 )2010( ،Hong et al.,درمورد نشر دانش بین پژوهشگران و نوآوريهاي پژوهشي با
پژوهش  )2004( ،Leitner And Warden,دربارة اشتراک دانش بینسازماني و موفقیت در
ارائة فناوريهاي جديد با پژوهش  (2005) Skovvangهمخواني دارد .همچنین ،مشخص شد
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بین تعهد بر كاربست دانش و عملكرد تحقیق و توسعة كارآفرينانه رابطة مثبت و معنيداري
وجود دارد كه با نتايج تحقیقهاي  (2008) Jimenez et al (2010) Yang et alهمخواني
دارد .جهتگیري كارآفرينانه نیز داراي رابطة معنيدار و مثبتي با عملكرد تحقیق و توسعة
كارآفرينانه بود كه با نتايج تحقیقهاي Li et ،(2008) Yong-Hui et al (2009) Yuan et al

 (2006(alهمخواني دارد كه جهتگیري كارآفرينانه را عنصري اساسي در موفقیت نوآوري
سازماني دانستهاند .نتايج تحقیق در اين زمینه نشان داد نوآوري بهعنوان يكي از مؤلفههاي
كارآفريني دانشبنیان بر عملكرد تحقیق و توسعة كارآفرينانه نقش معنيداري را نشان نميدهد
كه با نتايج پژوهشهاي (2003) Hult et al (2006) Slater & Mohr (2008) Jimenez et al

همخواني ندارد .در اين زمینه ،ميتوان استنباط كرد با توجه به اينكه نظام فناروي كشاورزي
كشور بیشتر از آنكه بر نوآوريها متكي باشد بر توسعة فناوريهاي جاري تأكید ميكند ،توان
كافي براي پذيرش نوآوري ندارد و بیشتر بعد تبادل دانش بین واحدها تعیینكنندة عملكرد
واحدهاي تحقیقاتي در اين حوزه است.
پیشنهادها
از آنجاكه تحقق دستیابي به بروندادهاي نوآورانة تحقیق و توسعه يک ضرورت -نه يک
انتخاب -براي رسیدن به توسعة مطلوب فناوري كشاورزي كشور است ،رسیدن به شاخصهاي
كارآفريني دانشبنیان كه يكي از عوامل اساسي براي رسیدن به اين نسل از تحقیق و توسعه
است ،ضرورتي ملي در توسعة ملي و كسب امنیت غذايي محسوب ميشود .شبكهسازي در
كارآفرين دانشبنیان اصلي كلیدي است كه در تحقیق حاضر در قالب اشتراک دانش بین
سازماني و كاربست نتايج به آن توجه شد و نتايج نشان داد در اين مورد نظام تحقیقهاي
كشاورزي نیازمند توجه جدي است و پیشنهادهاي اين تحقیق نیز بر اين محور استوار است؛
بنابراين براساس يافتههاي تحقیق پیشنهادهاي زير ارائه ميشود:
 استفادة بیشتر از نظرهاي صاحبنظران و كارشناسان كشاورزي پیرامون شناسايي
فرصتهاي بخش كشاورزي و تعريف دقیق معیارهاي موفقیت در مديريت فناوري در
سطح كالن و انتقال فناوري در سطح خرد.
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 تغییر رتبهبندي دستاوردهاي پژوهشي -در قالب نشر در مجلههاي داخلي و خارجي -از
كمیت به كیفیت كه يكي از ضعفهاي بنیادي نظامهاي پژوهشي و دانشگاهي است.
 افزايش كیفیت بررسي ارزش علمي مقالههاي پژوهش داخلي و در ادامه حذف ارزش
بیشتر ارائة مقاالت در مجلههاي فراملي براي رتبهبندي پژوهشگران و اعضاي هیئت
علمي مراكز پژوهشي ،در راستاي تغییر گرايش اولويتهاي پژوهشي پژوهشگران از
عاليق جهاني به نیازهاي ملي.
 استفاده از نظام پاداشدهي مناسب براي حمايت بیشتر از طرحهاي كاربردي.
 راهاندازي بانک اطالعاتي مرتبط با پژوهشهاي درحال انجامدادن و دستاوردهاي
پژوهشي در نظام تحقیقهاي كشاورزي ايران در فضاي اينترنت ملي با دسترسي
دانشگاهها و مؤسسههاي پژوهشي.
 نهادينهكردن نظام مالكیت فكري براي تسهیل تبادل ايدههاي پژوهشي بین پژوهشگران
و استفاده از توانمندي تمام نیروي انساني محقق.
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