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چکیده
در این پژوهش تأثیر روش کس��ب دانش بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان ایرانی در کسب و کارهای 
صنعت کشاورزی گلخانه ای بررسی شده است. پژوهش از منظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها، 
توصیفی- پیمایش��ی اس��ت. گردآوری اطالعات با پرسش��نامه ای با پایایی 0/84 انجام شد. مؤلفه های 
کس��ب دانش، هوش��یاری کارآفرینانه و نوآوری کارآفرینان بررسی ش��دند. برای جامعه آماری 600 نفره 
صاحبان و مدیران کس��ب و کارهای صنعت کش��اورزی گلخانه ای در شهرس��تان پاکدشت استان تهران، 
234 نفر حداقل تعداد نمونه محاس��به شد. از تعداد 270 پرسشنامه توزیع شده 247 پرسشنامه پاسخ 
داده شد. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و نرم افزارPLS2 Smart با استفاده از معادالت ساختاری 
تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد روش های کسب دانش، به ترتیب اهمیت شامل: رویه های مدیریت، 
آموزش و یادگیری، به میزان قابل توجهی بر نوآوری کارآفرینان جامعه آماری مورد بررسی مؤثرند؛ و این 
تأثیر از طریق متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، تعدیل می شود. کسب دانش از رویه های مدیریت 
بیشترین تأثیر را بر نوآوری کارآفرینان داشت و کسب دانش از شبکه های اجتماعی، بر نوآوری کارآفرینان 
بی تأثیر بود. بین افراد با س��نین مختل��ف و تحصیالت متفاوت، از نظر هوش��یاری کارآفرینانه و نوآوری، 

تفاوت معناداری وجود دارد.
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مقدمه
در محیط به ش��دت رقابتی قرن بیس��ت و یکم، مقابله با چالش های مربوط به رقابت، کیفیت، و تحول 
با مدیریت مناس��ب عنصر حیات��ی دانش امکان پذیر اس��ت. دانش راهبردی می توان��د به عنوان منبع 
تولید مزیت رقابتی س��ازمان ها تلقی ش��ود و به آن ها توانایی ادامه حیات و کامیابی در رقابت را اعطا 
کند. امروزه س��ازمان هایی موفقند که به طور مس��تمر به دنبال تولید دانش و اس��تفاده مناس��ب از آن 
هس��تند )س��ید- ایخس��ان1، 2004(. مدیریت دانش فرآیندی است که به س��ازمان ها کمک می کند تا 
دانش خود را که ارزش��مندترین منبع س��ازمانی قرن بیست و یکم اس��ت )دراکر، 2010( و تخصص های 
مهمی را که قسمتی از حافظه سازمان هستند و معمواًل در حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند، 
شناسایی، انتخاب، سازماندهی، توزیع، و منتقل نمایند )خادمیان، 1380(. کارآفرینان تالش می کنند 
ت��ا محص��والت، فرایندها و مدل های کس��ب و کار را بهبود بخش��ند، و در این راس��تا کس��ب منابع دانش 
کارآفرینان از ش��بکه های اجتماع��ی، رویه های مدیریت، آموزش و یادگیری اث��ر ق�ابل توجهی بر نوآوری 
آنان دارد )تانگ و دیگران2، 2012(. کارآفرینی که دارای هوش��یاری کارآفرینانه باال می باش��د نسبت به 
اطالعات محیط پیرامون خود حساس تر شده و اطالعات و دانش مفید را جهت تولید ایده مناسب کسب 
می کند )تانگ، 2012(. این پژوهش در پاسخ به این پرسش انجام شده است که »میزان و چگونگی تأثیر 
روش های کس��ب دانش بر نوآوری های کارآفرینان ایرانی با تأثیر متغیر واس��طه ای هوشیاری کارآفرینانه 

چگونه است؟« 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
ن��وآوری هدفمن��د و نظام مند، با فکر کردن درباره چیزهایی آغاز می ش��ود ک��ه آن ها را منابع فرصت های 
نوآورانه نامیده اند )دراکر،2010(. پایه و اس��اس نوآوری، دانش و فناوری اس��ت و احتماالت برای خلق 
نوآوری، زمانی افزایش می یابد که افراد، ایده ها یا دانش خود را ترکیب کنند )نوناکا و تاکیوچی، 1995(. 
مطالع��ات پیش��ین تأیید کرده اند که دانش، پیش نیاز نوآوری اس��ت )مولینا و مارتین��ز3، 2010(. از بین 
نوآوری های تاریخ ساز، نوآوری های دانش- بنیان در سطح باالیی قرار دارند )دراکر، 2010(. محیط های 
نوآور در زمینه های مختلف از جمله ظرفیت تولید و کس��ب دانش جدید، با دیگر محیط ها تفاوت دارند. 
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کسب دانش نه تنها سبب افزایش فعالیت های کارآفرینی می شود، بلکه سبب بهبود عملکرد، خالقیت و 
انعطاف پذیری شده و هزینه های یادگیری و زمان کسب دانش را به خصوص در صنایع مبتنی بر فناوری 
پویا کاهش می دهد. ش��رکت ها ممکن اس��ت دانش مورد نیاز خود را از کارشناس��ان بیرونی، شرکت های 

دیگر، مشتریان یا تولید دانش جدید کسب کنند. 
مطالعات نشان داده که شرکت ها و کسب و کارهایی که دارای منابع دانشی بیشتر و جدیدتر هستند 
نس��بت ب��ه رقبای خود س��رعت بیش��تری در تولید ن��وآوری و فناوری ها دارن��د )لیندنر و وال��د، 2010(. 
کارآفرینان برای کس��ب دانش نیاز به شبکه س��ازی دارند. شبکه اجتماعی کارآفرینان شامل مجموعه ای 
از روابط و تماس های کارآفرینان با افراد و مؤسس��ات اس��ت )کاتز و گری��ن2011،1(. کارآفرینان با ایجاد 
ارتباط از طریق ش��بکه های اجتماعی می توانند دانش بیش��تری کسب کنند تا با استفاده از آن بتوانند 
برای شناسایی فرصت های جدید و مح�صوالت و فرایندهای جدید گام بردارند )تانگ و دیگران، 2012(. 
کارآفرینان با اس��تفاده از دان��ش جدید، معمواًل ایده های خالقانه، راه حل ه��ای جایگزین و فرصت های 
بیش��تری را شناسایی می کنند، بنابراین تمایل به دس��تیابی به محصوالت و نوآوری های بیشتری دارند 
)ژو و دیگ��ران2، 2012(. به عالوه، روابط اجتماعی به کارآفرینان اجازه می دهد که اعتبار کس��ب کنند، 
مشاوره بگیرند، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند، به مشتری دسترسی داشته باشند و اطالعات، 
خالقیت و نوآوری به دست آورند )آلبرس و دولفسما، 2011(. به عالوه، کسب دانش از رویه های مدیریت 
و نوآوری های کارآفرینان به آنان کمک می کند تا محصول، فرایندها و مدل های کسب و کار خود را بهبود 
دهند )تانگ و همکاران3، 2012(. س��اختار پویای ش��بکه سبب تس��هیل جریان مؤثر در سراسر زنجیره 
تأمین ش��رکت ها، س��هولت توزیع و تس��هیم اطالع��ات و دان��ش و در نتیجه تغییر در محیط کس��ب و کار 
می ش��ود )جانگ و ایوان��و4، 2010(. تجربه منبع اصلی دانش اس��ت و تجربه مدی��ر کارآفرین، فرآیندی 
ب��رای یافت��ن فرصت جدید و ایجاد نوآوری اس��ت. چهار عامل اصلی در تجربه ش��امل: دانش و مهارت، 
تمرین و ممارست، دوره زمانی و انجام فعالیت یا کار می باشند )جیائو و دیگران5، 2013(. سطح باالتری 
از ترکیب دانش، به تولید محصوالت نوآورانه تری منجر خواهد ش��د. س��ازمان با ترکیب دانش کارکنان؛ 
اطالعات، ایده ها و درک بیش��تری از رفتارهای متفاوت مش��تریان و نیازهای ش��ان به دست خواهد آورد 
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و به ش��رکت، در بهبود توانایی ها جهت نوآوری های موفقیت آمیز در محصوالت و خدمات کمک خواهد 
کرد )کاملو و دیگران1، 2011(. یک ش��رکت ممکن است دانش مورد نیاز خود را از شرکای زنجیره تأمین 
خود و همکاری یا حل مسئله مشترک (قبادیان و گالیر2، 2013(، یا از طریق اتحاد راهبردی یا همکاری 
در فن آوری یا از طریق مش��ارکت با عرضه کننده در توس��عه محصول و نیز از طریق شبکه های غیر رسمی 
به دس��ت آورد )ژانگ و همکاران3، 2010(. تمامی فعالیت های متقابل ش��رکت ها، مهم و مؤثرند، زیرا در 
همه آن ها بر اهمیت روابط خارجی ش��بکه ها تأکید می ش��ود )لی و هم��کاران4، 2011(. همکاری های 
عملی متقابل، تصمیم گیری های مشترک و فرهنگ تسهیم دانش، نه تنها موجب یکپارچه سازی و تقویت 
بافت اجتماعی سازمان ها می شود، بلکه عاملی برای بهبود عملکرد نوآوری نیز می باشد )آرمسترانگ و 

هال،5 2013(. 
یکی از بخش های مهم و زیربنایی اقتصاد ایران، بخش کشاورزی است که فعالیت آن متنوع بوده و 
از طرفی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع ایجاد اش��تغال و رشد صادرات به شمار می آید. براساس نتایج 
طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در  س��ال 1394 نزدیک به ٥٠  درصد از ش��اغالن روس��تایی در 
بخش کشاورزی فعالیت داشته اند که این تعداد، چهار میلیون و ٤٢ هزار و ٨١١ نفرکشاورز و مزرعه دار را 
شامل می شود )آژانس خبری کشاورزی ایران، 1395(. کشاورزی ایران در دهه های اخیر با چالش های 
ناش��ی از افزایش رقابت در بازارهای کش��اورزی جهانی و پیش��رفت های حاصله در زمینه فناوری مواجه 
بوده، و این ش��رایط باعث افزایش مخاطره در کس��ب و کار کشاورزی شده است )گزارش دیده بان جهانی 

کارآفرینی، 2004(. 
براساس آمارنامه های سال 1393 وزارت جهاد کشاورزی، در سال زراعی 93-1392 سطح زیر کشت 
محص��والت زراعی در ایران 11/84 میلیون هکتار ب��وده و به میزان 74/07 میلیون تن انواع محصوالت 
زراعی تولیده شده است. همچنین در سال 1393 سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی 6193 هکتار بوده 
و در این س��ال 2452026415 ش��اخه گل بریده در ایران تولید شده که نسبت به سال قبل از آن 18/8 
درصد افزایش داشته اس��ت. میزان تولید گل گلدانی نیز با 41 درصد افزایش نس��بت به سال 1392، به 

116410979 گلدان رسیده است )عبادزاده و همکاران، 1393(.

1 . Camelo et al
2 . Ghobadiyan and Gallear
3 . Zhang et al
4 . Lee et al
5 . Armstrong and Hall



143 بررسی تأثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب و کارهای حوزه...

رقابتی ش��دن بخش کش��اورزی، از س��وی س��ازمان جهانی خوار و بار و کش��اورزی، بان��ك جهانی، و 
س��ازمان تج��ارت جهانی به عن��وان تنها راه ح��ل دراز مدت جهت توس��عه پایدار بخش کش��اورزی، مورد 
تأکید قرارگرفته اس��ت )فائو1، 1993؛ بانک جهانی2، 1995(. تنوع اقلیمی در ایران فرصت های بس��یار 
مناس��بی را از جنبه تولید محصوالت باغی و کش��اورزی و حضور در بازار های جهانی فراهم کرده اس��ت 
)مراد نژادی و همکاران، 1387(. از سویی امروزه تولید گل و گیاه گلخانه ای و زینتی، با سرعت بسیاری 
در بخش باغبانی ایران در حال رش��د است؛ بنابراین، برنامه ریزان بخش کشاورزی معتقدند که دگرگونی 
در ش��یوه های کنونی تولید کش��اورزی الزم اس��ت )مارس��دن و اس��میت3، 2005(. در نتیجه، شناخت 
نقاط قوت و ضعف این بخش، به ویژه در راس��تای کمک به نوآوری برای مقابله با ش��رایط مذکور ضروری 
بوده، و توجه به کارآفرینی برای حل مش��کالت مربوطه اساس��ی به نظر می رس��د )حسینی درویشانی و 
زارعی، 1388(. با توجه به چالش های پیش رو در مؤسس��ات کشاورزی، توجه ویژه به کسب دانش برای 
پاسخ گویی به نیازهای فعلی و آینده بنگاه ها و تحقق اثربخش اهداف آن ها ضروری است. کسب دانش 
در مؤسس��ات کش��اورزی، فرآیندی اس��ت که از طریق آن دانش جدیدی در اختیار بنگاه ها، مؤسس��ات 
کش��اورزی، س��ازمان ها و افراد مربوطه قرار می گیرد. کسب دانش برای پاس��خ گویی به نیازهای فعلی و 
آینده بنگاه های کشاورزی و تحقق اثربخش اهداف آن ها ضرورت داشته و می تواند یك منبع مهم برای 
شناسایی و استفاده از فرصت های موجود در بازار باشد. با این اوصاف اگر شرکتی نتواند دانش مورد نیاز 
خود را از دیگر هم نوعان خود کس��ب کند به احتمال زیاد شانس تشخیص فرصت های مهم کارآفرینی و 

بهره برداری از آن ها و در نتیجه، خلق ثروت را از دست می دهد. 
کسب دانش می تواند کارآیی بهره برداری از فرصت ها را تسهیل، دانش الزم را برای کاهش هزینه ها، 
بهینه س��ازی فرآیندها، عملکرد و خدمات موجود افزایش دهد )حس��ینی خواه، 1385(. کس��ب دانش 
می توان��د آمادگی الزم را برای بهینه س��ازی فرآیندها، عملکرد و خدم��ات موجود افزایش دهد. در نتیجه 
اگر ش��رکتی نتواند دانش مورد نیاز خود را کس��ب کند به احتمال زیاد شانس تشخیص فرصت های مهم 
کارآفرینی و بهره برداری از آن ها را از دست می دهد )حسینی خواه، 1385(. لذا حرکت در جهت توسعه 
واحدهای کش��اورزی، نیازمند وجود کارآفرینانی در این بخش است که با خالقیت و نوآوری تولیداتی با 

ماهیت کارآفرینانه عرضه نمایند. 

1 . Fao
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ای��ن فرایندها، عواملی هس��تند که فرد کارآفرین ب��ا ایده های خالقانه مبادرت به ایجاد کس��ب و کار 
جدی��د، نوآور و رش��د یابن��ده می کند که منجر به معرف��ی محصول، فرآیند یا خدم��ت جدیدی به جامعه 
می ش��ود )احمد پورداریانی، 1380(. الزمه کس��ب دانش، ارتباط است. شبکه سازی کارآفرینان، شامل 
مجموعه ای از روابط با افراد و مؤسس��ات اس��ت که کارآفرینان فعلی و بالقوه برای کس��ب ایده و نوآوری 
به کس��انی که با آن ها به نحوی ارتب��اط دارند، مراجعه نمایند و این ارتباطات منجر به ایجاد ش��بکه های 
اجتماعی گس��ترده تری ش��ود )کاتز و گرین1، 2011(. کس��ب دانش، توانایی بیش���تری به کارآفرینان 
می ده��د تا بتوانند ب��رای تولید مح�صوالت و فراینده��ای جدید اقدام کنند )تانگ و دیگ��ران، 2012(. 
همچنین رویه های مدیریت که منبع اصلی دانش کارآفرینانه هس��تند، کارآفرینان را قادر می س��ازند که 
فرصت ه��ای جدید را شناس��ایی کنند. هاتس��وپولوس2 )1999(، دریافت که تجرب��ه منبع اصلی دانش 
است و تجربه مدیر کارآفرین، فرآیندی برای ایجاد نوآوری است. تجربة مدیریتی، مجموعه دانش مشتمل 
بر ادراکات س��ازمان یافته فردی و ش��خصی اس��ت که در فرآیند اداره امور در مؤسس��ه حاصل شده است 

)بارگلمن3، 2004(. 
کس��ب دانش از تجارب مدیریتی، ابزاری برای ش��کل گیری کارآفرینی و نوآوری اس��ت و در سراسر 
فرآین��د کارآفرینی، باعث ایجاد نوآوری می ش��ود )جیائو و دیگران4، 2013(. کس��ب دانش از آموزش و 
یادگی��ری نیز به قابلیت های ش��ناختی در زمینه نوآوری کمک می کند )لورمان��س5، 2002(. مدیریت 
دانش، از طریق پرورش قابلیت های یادگیری با بهبود نوآوری مرتبط اس��ت )دوس��ی6، 2000(. دانش 
حاص��ل از یادگیری، محیط مناس��ب برای ت��داوم تولید و نوآوری را ایجاد می کن��د )لورمانس، 2002(. 
همچنین کسب دانش از طریق آموزش و یادگیری منجر به یادگیری در کارآفرینی از جمله ایجاد انگیزه 
در کارآفرینان برای ش��روع کس��ب و کارهای جدید شده و س��بب بهبود خالقیت کارآفرینان برای تولید و 

بهره وری بیشتر می شود. 
نتیجه فرایند کسب دانش از یادگیری، رشد سازمان در جهت نوآوری است )گاگلیو و کاتز7، 2010(. 
کس��ب دانش، منجر به تولید دانش جدید و توس��عه نوآورانه فعالیت های ش��رکت می شود )کاملو ارداز و 

1 . Katz and Green
2 . Hatsopoulos
3 . Burgelman
4 . Jiao et al
5 . Leormance
6 . Dosi
7 . Gaglio and Catz
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دیگ��ران1، 2011(. هوش افراد یکی از عوامل مرتبط با راه اندازی کس��ب و کار جدید اس��ت. هوش��یاری 
کارآفرینان��ه فرآیندی اس��ت که فردی فرصت های ایجاد تغییرات را نس��بت به بقی��ه آگاهانه تر حس کند 
)کین��گ و چ��ن2010،2(. از نظر تانگ )2012(، هوش��یاری کارآفرینانه عبارت اس��ت از توانایی فرد در 
جمع آوری، تبدیل و انتخاب اطالعاتی که منجر به یک فرصت بالقوه کسب و کار می شود. گاگلیو و و کاتز 
)2010( استدالل می کنند که هوشیاری کارآفرینانه یک مبنای ذهنی برای تشخیص فرصت هاست. در 
کارآفرینی تفاوت بین افراد در خالقیت و هوشیاری است و این تفاوت ها عمیقًا به کشف و بهره برداری از 
فرصت های سودآور کمک می کند )کلی و دیگران3، 2011(. مطالعات نشان می دهد که بین هوشیاری 
کارآفرینان��ه و ش��بکه های اجتماع��ی رابطه مس��تقیمی وج��ود دارد. هرچه ش��بکه اجتماع��ی کارآفرین 
گس��ترده تر باشد، هوشیاری کارآفرینانه نیز ارتقاء یافته و در نتیجه فرصت های کارآفرینانه مناسب تری را 

تشخیص خواهد داد )کینگ و چن4، 2010(.
در زمینه کس��ب دانش و نوآوری در داخل و خارج پژوهش های مختلفی انجام شده اس��ت. نوچیان 
)1390(، در پژوه��ش خود تأثیر ش��بکه اجتماعی، گرایش به نوآوری و هوش��یاری کارآفرینانه بر نوآوری 
کس��ب و کار را براس��اس نمونه ای ش��امل 550 مدی��ر- مالک کس��ب و کار در ایران ک��ه در مصاحبه برنامه 
تحقیقاتی دیده بان جهانی کارآفرینی ش��رکت داش��ته اند، انجام داد. او تأثیر ش��بکه اجتماعی را بر پنج 
بعد ش��بکه خصوصی، ش��غلی، تجربه حرفه ای، و بازار به عنوان متغیر مستقل بر نوآوری به عنوان متغیر 
وابس��ته مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان می دهد شبکه اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه، تأثیر مثبتی 
بر نوآوری دارند. بنابراین اگر مدیران کسب و کار از شبکه اجتماعی بزرگ تری برخوردار باشند، نوآورترند.  
صداقت )1391(، تأثیر ش��بکه اجتماعی بر نوآوری6856 نفر از کارآفرینان را براس��اس داده های 2009 
الی 2011 دیده بان جهانی کارآفرینی در کش��ورهای خاور میانه، ش��مال آفریقا، و دانمارک بررسی کرد. 
نوآوری در س��ه س��نجه مدت زمان دسترس��ی ب��ه فناوری تولید محص��ول، جدید بودن محص��ول از نظر 
مشتریان و رقبایی که همان محصول یا خدمت را ارائه می کنند اندازه گیری شد. یافته های تحقیق نشان 
داد ش��بکه کارآفرینان تأثیر مثبت بر نوآوری، ش��بکه خصوصی تأثیر منفی بر نوآوری و شبکه حرفه ای بر 
نوآوری تأثیر مثبت دارد.  وانگ و آسپینوال5 )2005(، عوامل کلیدی موفقیت کسب دانش در بنگاه های 

1 . Camelo ardaz, et al
2 . King and Chen
3 . Kelly
4 . Qing and Chen
5 . Wong and Aspinwall
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کوچک و متوس��ط را در انگلس��تان بررس��ی کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش��نامه ای متشکل از 
11 عامل و 66 عنصر اس��تفاده ش��د. براس��اس نتایج، عوامل کلیدی موفقیت برای کسب دانش عبارت 
بودند از: اس��تراتژی و هدف، آموزش و یادگیری، پش��تیبانی و رهبری مدیریت، فرهنگ، منابع انسانی، 
ارزیابی و زیرساخت سازمانی. ووتر و تام1 )2008(، تأثیر شبکه اجتماعی بر کارآفرینی، روابط اجتماعی 
با دوس��تان، دانش��گاه ها و اعضای خانواده را با اس��تفاده از داده های گردآوری ش��ده از 159 شرکت در 
انگلستان بررسی نمودند. در این تحقیق دو متغیر شبکه اجتماعی شناسایی شد که شامل: شبکه های 
اجتماعی رسمی که دربرگیرنده بانک، حسابدار، وکیل و نهادهای کسب و کارهای کوچک؛ و شبکه های 
اجتماعی غیررسمی شامل اعضای خانواده، دوستان و تاجران می باشند. نتایج نشان داد کارآفرینان به 
شبکه های اجتماعی غیررسمی نسبت به شبکه های اجتماعی، بیشتر وابسته اند و اثربخشی شبکه های 
ش��خصی بر عملکرد شرکت، تأیید ش��د. درتحقیق بوجیکا2 )2011(، با عنوان کسب دانش و کارآفرینی 
شرکتی که در شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات در اسپانیا انجام شد. داده ها در فاصله سال های 
2008 تا 2011 و با روش مصاحبه تلفنی با 250 نفر از کارمندان این ش��رکت ها جمع آوری ش��د. نتایج 
نشان داد که هر دو عامل کارآفرینی شرکتی و کسب دانش دارای تأثیر مثبت بر عملکرد بنگاه ها هستند 
و نوع دانش و میزان آن در مکان های مختلف دارای تأثیرات متفاوتی اس��ت و انتقال دانش بین مدیران، 
اهمیت راهبردی دارد. در تحقیق اسکات و صداقت3 )2012(، تحت عنوان روابط شبکه ای بنگاه ها، که 
با اس��تفاده از داده های دیده بان جهانی کارآفرینی و با تمرکز بر بنگاه های صنعتی دانمارک انجام ش��د، 
نتایج نش��ان داد بنگاه ها از روابط ش��بکه ای خود س��ود می برند و متغیر روابط شبکه ای با دیگران، باعث 
افزایش عملکرد و نوآوری کسب و کار می شود. باوتنگ4 )2013(، در تحقیق خود با عنوان تعیین عوامل 
مؤثر بر کاربرد دانش در کشور غنا که در سال 2013 با بررسی 300 نفر انجام داد، به این نتیجه رسید که 
فرهنگ، اعتماد به نفس، ظرفیت جذب دانش، پاداش برای کس��ب دانش و اشتیاق برای کاربرد دانش، 

عوامل مؤثر بر کسب دانش هستند.
با مرور ادبیات و پیشینه، مدل مفهومی تحقیق برگرفته از تحقیق هائوجیائو و همکاران  )2014( 5 با 

1 . Wouter and tom
2 . Bojica
3 . Scott and Sedaghat
4 . Boateng
5 . Hao Jiao, Yu Cui, Yunxia Zhu & Jin Chen (2014). Building entrepreneurs’1.

innovativeness through knowledge management: the mediating effect of entrepreneurial 
alertness Technology Analysis & Strategic Management, 26:5, 501-516.
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اصالح جزئی، به شرح تصویر شماره 1 نهایی شد.

تصویر 1 : مدل مفهومی تحقیق )برگرفته از تحقیق هائوجیائو و همکاران، 2014(.

فرضیه های تحقیق 
تحقیق حاضر با هدف آزمون سه فرضیه به شرح زیر انجام شد:

فرضیه 1: کس��ب دانش از ش��بکه های اجتماعی بر ش��کل گیری نوآوری ه��ای کارآفرینان ایرانی در 
صنعت کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، تأثیر می گذارد.

فرضیه 2: کسب دانش از رویه های مدیریت بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان ایرانی در صنعت 
کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، تأثیر می گذارد.

فرضیه 3: کسب دانش از آموزش و یادگیری بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان ایرانی در صنعت 
کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، تأثیر می گذارد.

روش شناسی تحقیق 
 روش تحقیق بر حس��ب هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری اطالعات از نوع توصیفی- پیمایشی 
اس��ت. در این تحقیق، براساس ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، سه روش کسب دانش شامل: کسب 
دانش از شبکه های اجتماعی، رویه های مدیریت و آموزش و یادگیری به عنوان متغیر مستقل؛ و نوآوری 
کارآفرینان به عنوان متغیر وابسته؛ و هوشیاری کارآفرینانه به عنوان متغیر واسطه ای انتخاب شدند. پس 
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از بررس��ی های انجام ش��ده و با نظر خبرگان موضوع مؤلفه هایی انتخاب ش��دند که به طور مس��تقیم در 
شرایط و محیط کسب و کار نوآورانه دخالت دارند. برای مثال، کسب دانش از رویه های مدیریت شامل سه 
مؤلفه تجربه شخصی، تجربه فنی یا صنعتی، و تجربه مدیریتی است. شرح مؤلفه های متغیرها در جدول 

شماره 2 درج شده است.

جدول 2. مؤلفه های متغیرهای تحقیق

کسب دانش از 
شبکه های اجتماعی

کسب دانش از 
رویه های مدیریت

کسب دانش از 
آموزش و یادگیری

هوشیاری 
کارآفرینانه

نوآوری کارآفرینان

1- کشف ایده در 1- دوره آموزشی1- تجربه شخصی1- عرضه کنندگان
فعالیت های روزانه

1- نوآوری در 
مقایسه با رقبا

2- تجربه صنعتی 2- تولیدکنندگان
یا فنی

2- ارزشیابی از 
2- به کارگیری 2- شناسایی ایدهآموزش

نوآوری

3- توزیع کنندگان

3- تجربه مدیریتی

3- دانشگاه و 
تحصیل

3- دارا بودن 
همواره ایده

3- آگاهی از نوآوری
4- حسابداران

4- ارزشیابی از 
تحصیل

4- حساسیت 
نسبت به ایده

5- سازمان های مالی

6- سازمان های قانونی

7- سازمان های بیمه 

همچنین مؤلفه های مذکور با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 21 سؤالی و با مقیاس پنج گزینه ای 
لیک��رت ب��ا گزینه های کاماًل مخالف، مخالف، بی نظ��ر، موافق، و کاماًل موافق، و ب��ا نمره گذاری از 1 الی 
5 اندازه گیری ش��دند. پایایی کلی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 0/84 تأیید شد. همچنین، آلفای 
کرونباخ برای کسب دانش از شبکه های اجتماعی 0/84، کسب دانش از رویه های مدیریت 0/84، کسب 

دانش از آموزش و یادگیری 0/84، نوآوری 0/83، و هوشیاری کارآفرینانه 0/84 محاسبه شد.
جامعه آماری تحقیق ش��امل 600 نفر صاحبان صنعت کش��اورزی گلخانه ای شهرس��تان پاکدشت 
استان تهران بود که به وسیله فرمول کوکران 234 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و در مرحله جمع آوری 

اطالعات، از 270 پرسشنامه توزیع شده، 247 پرسشنامه جمع آوری شد. 
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 جدول 3. مؤلفه ها و سؤاالت مربوط به پرسشنامه؛ براساس مدل مفهومی برگرفته از
 )هائوجیائو و همکاران ، 2014(.

پرسش های مربوط به مؤلفه هامؤلفه های تحقیقردیف

نوآوری کارآفرینان1
1- من جزو آخرین افراد در کسب و کارم هستم که نوآوری را به کار گرفته ام.

2- در مقایسه با رقبایم نوآوری های کمی داشته ام.
3- در صنعت خود آخرین فرد مطلع از نوآوری ها هستم.

2
هوشیاری 
کارآفرینانه

4- من همیشه برای کسب و کارهای جدید ایده هایی دارم.
5- من در زمان انجام فعالیت های روزمره، سعی می کنم ایده های جدید تجاری 

را کشف کنم.
6- من در زمان مرور اطالعات، نگاه دقیقی برای شناسایی ایده های جدید 

تجاری دارم.
7- من حساسیت خاصی نسبت به ایده های جدید در کسب و کار دارم.

3
کسب دانش 
از شبکه های 

اجتماعی

8- می توانم دانش فراوانی را از عرضه کنندگان یاد بگیرم.
9- می توانم دانش فراوانی را از تولیدکنندگان یاد بگیرم.

10- می توانم دانش فراوانی را از توزیع کنندگان یاد بگیرم.
11- می توانم دانش فراوانی را از سازمان های حسابداری یاد بگیرم.

12- می توانم دانش فراوانی را از سازمان های مالی یاد بگیرم.
13- می توانم دانش فراوانی را از سازمان های قانونی یاد بگیرم.

14- می توانم دانش فراوانی را از سازمان های بیمه یاد بگیرم.

4
کسب دانش از 

رویه های مدیریت

15- تجربه من در کسب و کار جدید، به من در کسب دانش کمک زیادی می کند.
16- تجربه صنعتی من، به من کمک می کند تا دانش زیادی کسب کنم.

17- تجربه من به عنوان عضوی از تیم مدیریت، به من کمک می کند تا دانش 
زیادی کسب کنم.

5
کسب دانش از 

آموزش و یادگیری

من زمانی که در حال تحصیل در مدرسه یا دانشگاه بوده ام، ارزشیابی   -18
خوبی داشته ام.

19- من از مدرسه و دانشگاه دانش فراوانی کسب کرده ام.
20- من می توانم دانش زیادی از آموزش های مختلف کسب کنم.

21- من در هر آموزشی می توانم ارزشیابی خوبی کسب کنم.



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره سوم/ شماره 3/  زمستان 1394 150

دلیل انتخاب پاکدش��ت، پیش��رفت این شهرس��تان در زمینه تولید گل و گیاه و مطرح بودن به عنوان 
قطب مهم و پایتخت گل و گیاه ایران و فراوانی کارآفرینان در صنعت کشاورزی گلخانه ای در این شهرستان 
می باشد. براساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی پاکدشت، بیش از یک  پنجم اراضی گلخانه ای کشور در 
پاکدشت قرار دارد، و در این شهر ساالنه بیش از 850 میلیون گل شاخه بریده تولید می شود و در نتیجه 

این شهر نقشی عمده در بازارهای گل و گیاه کشور دارد.
س��ؤاالت پرسش��نامه بر مبنای مدل مفهومی پژوهش و با مراجعه به تحقیقات پیشین که مؤلفه های 
مورد نظر را مطالعه کرده اند، تهیه و متناس��ب با جامعه آماری پژوهش تدوین شده اند. شرح پرسش های 

مطرح شده در پرسشنامه و مؤلفه های مربوطه در جدول 3 درج شده است.

تجزیه تحلیل داده ها
  (Smart PLS2نرم اف��زار) و آزم��ون معادالت س��اختاری  SPSSدر تجزیه و تحلی��ل داده ه��ا از نرم اف��زار
 PLS اس��تفاده شد. دلیل این امر نیز این بود که داده های گردآوری شده نرمال نبوده و برای استفاده از
برای تحلیل معادالت ساختاری نرمال بودن داده ها الزم نیست، و نتایج آن قابل اطمینان است و این از 
ویژگی های مثبت این روش اس��ت )هالند1، 1999(.تجزیه تحلیل بر روی 247 پرسشنامه انجام شد که 

آمار توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در جدول شماره 4 ارائه شده است.
در بررس��ی همبس��تگی بین متغیرها از آزمون اس��پیرمن در محیط نرم  افزاری SPSS و با دو فرضیه 

فرعی استفاده شده است.
: ضریب همبس��تگی بین دو متغیر صفر اس��ت و رابط��ه معنادار بین دو 	  0:0 =ρH فرض صفر: 

متغیر وجود ندارد.
: ضریب همبس��تگی بین دو متغیر غیرصف��ر و رابطه بین آن ها 	  0:1 ≠ρH ف��رض مخالف صفر:

معنا دار است.
نتایج مربوط به محاس��به ضریب همبس��تگی برای تمام متغیرها )ماتریس همبستگی( در جدول 5 

درج شده است.

1 . Hulland
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جدول 4. اطالعات جمعیت شناختی کارآفرینان صنعت کشاورزی گلخانه ای شهرستان پاکدشت

سطوحمتغیر
فراوانی 
)درصد(

سطوحمتغیر
فراوانی 
)درصد(

جنسیت
مرد
زن

88/3
11/7

تحصیالت

سیکل یا پایین تر
دیپلم

کاردانی
کارشناسی

ارشد دکتری کارشناسی 

9/7
38/5
10/1
29/1
10/1
2/4

سن

زیر 30 سال
30 تا 39 سال
40 تا 49 سال

50 سال و باالتر

32
34

24/3
9/7

نوع کسب  و کار
گل و گیاه زینتی

صیفی جات
85
15

جدول 5: ماتریس همبستگی )ضرایب همبستگی اسپیرمن( متغیرهای تحقیق

)5()4()3()2()1(متغیر

)1( کسب دانش از شبکه های اجتماعی
Spe Cor

1
Sig

)2( کسب دانش از رویه های مدیریت
Spe Cor0.434

1
Sig0.001

)3( کسب دانش از آموزش و یادگیری
Spe Cor0.4950.347

1
Sig0.0000.000

)4( هوشیاری کارآفرینانه 
Spe Cor0.2830.4130.244

١
Sig0.0120.0000.000

)5( نوآوری کارآفرینان
Spe Cor0.0960.1410.0060.206

١
Sig0.1310.0260.9220.001
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با توجه به نتایج به دس��ت آمده اگر مقدار عدد معنی داری (sig) مشاهده شده، از سطح معنی داری 
استاندارد )a=0/05( بیشتر باشد فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل در سطح اطمینان 95% رد می شود، 
و رابط��ه معن��ی داری بی��ن دو متغیر وجود ندارد و بالعک��س. میزان و جهت این رابطه ب��ا توجه به ضریب 
همبستگی مشخص می گردد. همان گونه که نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق در جدول 
5 نش��ان می دهد مقدار عدد معنی داری مش��اهده ش��ده برای ارتباط میان زوج متغیر کس��ب دانش از 
ش��بکه های اجتماعی و نوآوری کارآفرینان )0/131( و همچنین ارتباط میان زوج متغیر کسب دانش از 
آموزش و یادگیری و نوآوری کارآفرینان )0/922( از سطح معنی داری استاندارد بیشتر بوده و فرض صفر 
پذیرفته و فرض مقابل در س��طح اطمینان 95% رد می ش��ود؛ بنابراین بین دو زوج متغیر کسب دانش از 
آموزش و یادگیری و نوآوری کارآفرینان، و همچنین میان زوج متغیر کسب دانش از شبکه های اجتماعی 
و نوآوری کارآفرینان در جامعه آماری مورد بررسی همبستگی و ارتباط معناداری وجود ندارد. مقدار عدد 
معنی داری (sig) مش��اهده ش��ده برای ارتباط میان سایر متغیرها، از سطح معنی داری استاندارد کمتر 

بوده و همبستگی و ارتباط معنادار میان آن ها تأیید می گردد. 

جدول 6: نتایج ارتباط و همبستگی معنادار بین متغیرهای تحقیق

2- هوشیاری کارآفرینانه1- نوآوری کارآفرینانردیف و نام متغیر

وجود همبستگیعدم وجود همبستگی١- کسب دانش از شبکه های اجتماعی

وجود همبستگیوجود همبستگی٢- کسب دانش از رویه های مدیریت

وجود همبستگیعدم وجود همبستگی3- کسب دانش از آموزش و یادگیری

مقدار عدد معنی داری مشاهده شده برای ارتباط میان زوج متغیر کسب دانش از رویه های مدیریت 
و ن��وآوری کارآفرینان )0.026( از س��طح معنی داری اس��تاندارد )0/05( کمتر ب��وده و فرض صفر رد و 
فرض مقابل در سطح اطمینان 95% تأیید می شود؛ بنابراین بین زوج کسب دانش از رویه های مدیریت 
و نوآوری کارآفرینان همبستگی و ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین عدد معنی داری بین زوج متغیر 
کس��ب دانش از شبکه های اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه )0.012(، بین زوج متغیر کسب دانش از 
رویه های مدیریت و هوشیاری کارآفرینانه )0.000( و بین زوج متغیر کسب دانش از آموزش و یادگیری 
و هوش��یاری کارآفرینانه )0.000( از س��طح معنی داری استاندارد )0/05( کمتر بوده و فرض صفر رد و 
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فرض مقابل در س��طح اطمینان 95% تأیید می شود. بنابراین بین کسب دانش از شبکه های اجتماعی، 
رویه های مدیریت و آموزش و یادگیری با هوشیاری کارآفرینانه همبستگی و ارتباط معنی دار وجود دارد. 

خالصه نتایج در جدول 6 درج شده است. 

آزمون مدل تحقیق
 در ای��ن پژوه��ش از مدل یابی معادالت س��اختاری با کمك روش حداقل مربع��ات جزئی و به دلیل اینکه 
داده های گردآوری شده نرمال نبوده، از نرم افزار Pls جهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شد. 
مزیت اصلی Pls در این اس��ت که نس��بت ب��ه لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نی��از دارد، Pls محدودیت 
حجم نمونه ندارد، و نمونه انتخاب ش��ده می تواند برابر یا کمتر از 30 باش��د، که در این صورت نیز نتایج 
معتبر اس��ت. مزیت دیگر، متکی نبودن به فرض نرمال بودن جامعه اس��ت و به عنوان روشی قدرتمند در 
ش��رایطی که توزیع متغیرها نامعین اس��ت مطرح می ش��ود. مدل یابی Pls در دو مرحله انجام و در اولین 
مرحله، باید مدل اندازه گیری از طریق تحلیل های روایی و پایایی و تحلیل عامل تأییدی بررس��ی ش��ود. 
در دومین مرحله، مدل س��اختاری به وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخص های برازش مدل 

بررسی می شود )هالند1، 1999: 198(. در ادامه، مدل نهایی تحقیق در تصویر 2 درج شده است.

تصویر 2: مدل نهایی تحقیق

در بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها با استفاده از آماره t با سطح خطای 5 درصد، اگر میزان 
بارهای عاملی مشاهده شده کمتر از 1/96 باشد رابطه معنادار نیست. با توجه به اینکه تمامی ضرایب 
مس��یرهای محاسبه شده )بجز مسیر حذف ش��ده( بزرگ تر از 1/96 می باشند؛ بنابراین تمام مسیرهای 

1 . Hulland
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مدل اصالح شده معنی دارند.

ارزیابی مدل اندازه گیری
برای دستیابی به اعتبار هم گرا و همبستگی، آزمون های پایایی مرکب و میانگین واریانس ارزیابی شدند. 
پایایی باالتر از 0/8 همراه با میانگین واریانس حداقل 0/5 دو شرط الزم برای اعتبار هم گرا و همبستگی 
می باش��ند. بارهای عاملی بزرگتر از 0/5 و 0/7 از اعتبار مناس��بی برخوردارند )فورنل و الرکر1، 1981؛ 

هالند، 1999(. نتایج تحلیل  در جدول 7 درج شده است.
یافته ه��ا نش��انگر این اس��ت که باره��ای عاملی بیش��تر از 0/5 می باش��ند و همه گویه ه��ا، به غیر از 
س��ؤال چهارم در قس��مت هوشیاری کارآفرینانه، اعتبار مناس��بی دارند، و داده ها نشان می دهند پایایی 
به دست آمده برای همه سازه ها حول عدد 0/8 و میانگین واریانس به دست آمده برای تمام سازه ها حول 

عدد 0/5 می باشد که نشانگر اعتبار هم گرایی باال هستند.
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:

فرضیه 1: کس��ب دانش از ش��بکه های اجتماعی بر ش��کل گیری نوآوری ه��ای کارآفرینان ایرانی در 
صنعت کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، تأثیر می گذارد.

فرضیه 2: کسب دانش از رویه های مدیریت بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان ایرانی در صنعت 
کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، تأثیر می گذارد.

فرضیه 3: کسب دانش از آموزش و یادگیری بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان ایرانی در صنعت 
کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، تأثیر می گذارد.

در روش معادالت ساختاری، اگر مقدار آماره t مربوط به مسیر از 1/96 بزرگ تر باشد، مسیر مربوطه 
در سطح 95 درصد معنادار، و فرضیه مربوط به آن مسیر تأیید می شود. با توجه به آزمون مدل )جدول 7( 
فرضیات مربوط به هر یک از مسیرهای مدل بررسی شدند. مسیری که معناداری آن تأیید نشده از مدل 
حذف و مدل اصالحی مجددًا ارزیابی ش��د و بار عاملی گویه چهارم متغیر هوشیاری کارآفرینانه کمتر از 
0/5 شد و در ارزیابی نهایی مدل اعمال شد. نتایج آزمون مدل اصالح شده در قالب ضرایب مسیر همراه 

با آماره t فرضیه های مرتبط با مسیرهای مدل در جدول 8 درج شده است.

1 . Fornell and Larcker
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PLS جدول 7:  تحلیل های روایی و پایایی و تحلیل عامل تأییدی مدل تحقیق در نرم افزار

پایایی نتیجه اعتباربار عاملیگویه
مرکب

میانگین 
واریانس

کسب دانش از شبکه های اجتماعی

مناسب0/553سؤال 1

0/8380/428

مناسب0/684سؤال 2

مناسب0/558سؤال 3

مناسب0/755سؤال 4

مناسب0/684سؤال 5

مناسب0/714سؤال 6

مناسب0/606سؤال 7

کسب دانش از رویه های مدیریت

مناسب0/769سؤال 1

0/7750/537 مناسب0/773سؤال 2

مناسب0/651سؤال 3

کسب دانش از آموزش و یادگیری

مناسب0/575سؤال 1

0/8040/512
مناسب0/644سؤال 2

مناسب0/856سؤال 3

مناسب0/756سؤال 4

هوشیاری کارآفرینانه

مناسب0/728سؤال 1

0/8130/530
مناسب0/837سؤال 2

مناسب0/802سؤال 3

نامناسب0/498سؤال 4
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پایایی نتیجه اعتباربار عاملیگویه
مرکب

میانگین 
واریانس

نوآوری کارآفرینان

مناسب0/857سؤال 1

0/7410/496 مناسب0/578سؤال 2

مناسب0/649سؤال 3

جدول 8: خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

ضریب فرضیه
نتیجهآماره tمسیر

کسب دانش از شبکه های اجتماعیهوشیاری کارآفرینانهنوآوری 
رد فرضیه0/1051/229کارآفرینان

کسب دانش از رویه های مدیریتهوشیاری کارآفرینانه نوآوری 
تأیید فرضیه0/4175/441کارآفرینان

کسب دانش از آموزش و یادگیریهوشیاری کارآفرینانهنوآوری 
تأیید فرضیه0/1412/616کارآفرینان

تأیید فرضیه0/2463/126هوشیاری کارآفرینانه  نوآوری کارآفرینان

آزمون فرضیه اول
 براس��اس نتایج جدول 8، آماره t مس��یر مربوط به فرضیه اول برابر 1/229 وکمتر از 1/96 می باش��د، و 
فرضیه اول تحقیق رد می ش��ود و نتیجه می گیریم »کس��ب دانش از شبکه های اجتماعی بر شکل گیری 
نوآوری های کارآفرینان ایرانی در صنعت کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، 

تأثیر گذار نیست.«

آزمون فرضیه دوم
براساس نتایج جدول 8، آماره t مسیر مربوط به فرضیه دوم 5/441 و بیشتر از 1/96 می باشد، در نتیجه 
فرضیه دوم تأیید می شود و نتیجه می گیریم »کسب دانش از رویه های مدیریت بر شکل گیری نوآوری های 
کارآفرینان ایرانی در صنعت کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، تأثیر گذار 
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است.«
آزمون فرضیه سوم

بر اساس نتایج جدول 8، آماره t مسیر مربوط به فرضیه سوم به میزان 2/616 و بیش از 1/96 می باشد، 
در نتیجه فرضیه دوم تأیید می شود و نتیجه می گیریم »کسب دانش از آموزش و یادگیری بر شکل گیری 
نوآوری های کارآفرینان ایرانی در صنعت کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری کارآفرینانه، 

تأثیر گذار است.«
ب��ا توج��ه به نتایج آزمون فرضیه ها، به ترتیب، کس��ب دان��ش از رویه های مدیریت و کس��ب دانش از 
آم��وزش و یادگیری با در نظر گرفتن متغیر واس��طه ای هوش��یاری کارآفرینانه، باالترین تأثی��ر را بر نوآوری 

کارآفرینان دارند.

نتیجه گیری
برخ��ی از اهداف، فعالیت ه��ا، و روش های مدیریت دانش، زیرس��اختی برای کارآفرین��ی بوده و با توجه 
ب��ه اینکه اکثر کارآفرینان از پش��تیبانی واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی بی بهره اند، وجود س��امانه های 
عمومی و منابع و روش های کسب دانش می تواند این خأل را پر کند و فعالیت های کارآفرینی  متنوعی را 
پدید آورد و سبب نوآوری در بین کارآفرینان ایرانی شود )دانایی فرد، 1388(. در این پژوهش، روش های 
کسب دانش شامل کسب دانش از شبکه های اجتماعی، رویه های مدیریت و آموزش و یادگیری بررسی، 
و مش��خص شد بجز متغیر کس��ب دانش از شبکه های اجتماعی، سایر متغیرها به میزان قابل توجهی بر 
نوآوری کارآفرینان تأثیر می گذارند. در این میان، تجربه های مدیریت بیش��ترین تأثیر را بر نوآوری دارند. 
همچنین در تحقیقات انجام شده تأیید شده است که شبکه های اجتماعی پایه ای برای انسجام اجتماعی 
به وج��ود می آورن��د اما در تحقیق حاضر مش��خص ش��د نبود امکانات اس��تفاده از ارتباطات ش��بکه های 
اجتماعی و فضای مجازی در کس��ب و کارهای گلخانه ای، سبب می شود تا شبکه های اجتماعی نتوانند 
نقش��ی نوآور در صنعت کش��اورزی گلخانه ای داشته باش��ند. یافته های تحقیق حاضر، شامل موارد زیر 

می باشند:
یافت��ه اول تحقی��ق ای��ن بود که کس��ب دانش از ش��بکه های اجتماع��ی بر ش��کل گیری نوآوری های . 1

کارآفرینان ایرانی در کسب و کارهای حوزه صنعت کشاورزی گلخانه ای با اثر متغیر واسطه ای هوشیاری 
کارآفرینانه، تأثیر گذار نیست. با توجه به نتایج تحقیقات پیشین، کارآفرینی و نوآوری در بین شبکه ای 
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از روابط اجتماعی و ابزار کسب دانش، تحقق می پذیرد، و ارتباط اجتماعی است که رابطه کارآفرین 
را ب��ا منابع، فرصت ه��ا و ایده ها، محدود یا تس��هیل می کند. برخالف تحقیقات پیش��ین که ش��بکه 
اجتماعی را به عنوان عاملی برای نوآوری و دس��تیابی به اطالعات می دانند، نتایج این تحقیق نشان 
داد که ش��بکه های اجتماعی عاملی مؤثر در نوآورانه کردن کارآفرینان در صنعت کشاورزی گلخانه ای 
در ایران نمی باشند. دلیل این وضعیت، می تواند نبود امکانات کسب دانش و ارتباطات نظام مند بین 

شبکه های کارآفرینی و تولید کنندگان در صنعت کشاورزی گلخانه ای باشد. 
یافته دوم تحقیق این بود که کسب دانش از رویه های مدیریت بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان . 2

ایران��ی در کس��ب و کارهای ح��وزه صنعت کش��اورزی گلخان��ه ای با اثر متغیر واس��طه ای هوش��یاری 
کارآفرینانه، تأثیرگذار اس��ت. در این تحقیق رویه یا تجربه به عنوان روش و تجارب پیشین آمده است. 
نتیجه این بررسی نشان داد تجربه های مدیریت، به عنوان یکی از روش های کسب دانش، بیشترین 
تأثیر را بر نوآوری های کارآفرینان، در صنعت کشاورزی گلخانه ای دارد. این یافته نشانگر این است که 
تلفیق تجربه و دانش در ایجاد نوآوری در صنعت کش��اورزی، یکی از بهترین روش های کس��ب دانش 
برای ایجاد نوآوری اس��ت، و مدیریت دانش و تالش در جهت بهره گیری از کسب دانش از رویه ها و یا 
تجارب مدیریت و به کار بردن آن در محیط های عملیاتی کس��ب و کار، به نتایج بهتری می انجامد. لذا 
با توجه به تحقیقات انجام ش��ده با تولید کنندگان و ادعای آنان مبنی بر اینکه کس��ب دانش از تجربه 
شخصی، عامل موفقیت آن ها در بکارگیری نوآوری بوده است، می توان نتیجه گرفت که کسب دانش 
از تجربه شخصی، تأثیر بیشتری بر ارتقاء نوآوری ها دارد و تجربه کارآفرینانه، شامل تجربه ایجاد یک 
کسب و کار جدید، یا نوآورانه کردن کسب و کار موجود و دیگر تجربه های مدیریتی و صنعتی، می تواند 

بر کسب دانش در جهت نوآورانه کردن کسب و کار تأثیر بگذارد. 
یافته سوم تحقیق این بود که کسب دانش از آموزش و یادگیری بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان . 3

ایران��ی در کس��ب و کارهای ح��وزه صنعت کش��اورزی گلخان��ه ای با اثر متغیر واس��طه ای هوش��یاری 
کارآفرینان��ه، تأثیر گ��ذار اس��ت. کس��ب دانش از یادگی��ری و آم��وزش به عنوان یک منب��ع کلیدی در 
ارتباط های راهبردی و اجتماعی دیده می ش��ود که باعث ایجاد موفقیت در تولید نوآورانه و در نتیجه 
آن خلق دانش تخصصی، واکنش س��ریع نسبت به تغییرات محیطی و نهایتًا ایجاد فرهنگ نوآورانه و 

کارآفرینی می شود.
با توجه به یافته های تحقیق، موارد زیر به عنوان پیشنهادات کاربردی ارائه می گردد: 
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ب��ا توج��ه به یافته اول تحقیق که کس��ب دانش از ش��بکه های اجتماعی بر ش��کل گیری نوآوری های . 1
کارآفرین��ان ایران��ی در کس��ب و کارهای حوزه صنعت کش��اورزی گلخانه ای تأثیر گذار نیس��ت؛ به نظر 
می رسد که فراهم نکردن بستر الزم و عدم ارائه تسهیالت از سوی جهاد کشاورزی به کشاورزان در این 
زمینه مؤثر باشد. لذا با توجه به اینکه درصد باالیی از تولید کنندگان دارای تحصیالت باال و کارشناس 
باغبانی می باشند، پیشنهاد می شود سازمان جهاد کشاورزی، با ایجاد و معرفی شبکه اینترنتی یا با 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی تلفن همراه برای تولید کنندگان، و برگزاری دوره های آموزشی در 
زمینه های مختلف مرتبط با کسب و کار آنان، به ویژه در حیطه نوآوری در کسب و کار، تأثیر بسزایی در 

ارتقای سطح نوآوری آنان داشته باشد.
براس��اس یافته دوم تحقیق کسب دانش از رویه های مدیریت بر ش��کل گیری نوآوری های کارآفرینان . 2

ایرانی در کس��ب و کارهای حوزه صنعت کش��اورزی گلخانه ای تأثیر گذار اس��ت. در نتیجه، در صورت 
ایجاد زمینه مناسب کارآفرینان می توانند به طرز مؤثری از تجربه کسب دانش نمایند. بنابراین پیشنهاد 
می شود با راه اندازی مرکز مشاوره کسب و کار ویژه متشکل از کارآفرینان باتجربه یا افرادی که تجارب 
مدیریتی دارند به منظور انتقال دانش و تجارب پیش��ین آنان به صاحبان کس��ب و کار به ویژه جوانان و 

افراد تازه کار، برای نوآورانه کردن گلخانه ها، زمینه بهبود نوآوری در این صنعت را فراهم کنند. 
یافته سوم تحقیق بیانگر تأثیر کسب دانش از آموزش و یادگیری بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان . 3

ایرانی در کس��ب و کارهای حوزه صنعت کشاورزی گلخانه ای است. براین اساس و با توجه به اینکه در 
نتیجه تغییرات شدید در فناوری در کسب و کارهای مختلف، امروزه یادگیری مادام العمر در دستور کار 
س��ازمان های موف��ق دنی��ا ق��رار دارد و در تحقیق حاضر، تأثیر کس��ب دان��ش از آم��وزش و یادگیری 
ب��ر نوآوری های کارآفرینان رتبه دوم را از نظر میزان اهمیت دارد؛ پیش��نهاد می ش��ود س��ازمان جهاد 
کش��اورزی با توجه به تجارب ش��رکت های موفق در کسب و کار کشاورزی گلخانه ای در ایران و جهان؛ 
برنامه ریزی آموزش های کاربردی با مش��ارکت افراد نخبه در این صنعت و ایجاد زمینه های تش��ویقی 
برای ش��رکت کارآفرینان در دوره های آموزشی مذکور و شرکت در همایش ها و سمینارهای تخصصی 
مرتبط؛ با هدف ارتقای نوآوری درنتیجه دانش کسب شده از این آموزش ها، سطح فرهنگ آموزش و 

یادگیری را در این صنعت بهبود دهد.
با توجه به یافته س��وم تحقیق، پیش��نهاد می ش��ود س��ازمان جهاد کش��اورزی با شناس��ایی نیازهای . 4

گلخانه داران و هدایت و تقویت تحقیق و توس��عه در زمینه صنعت کشاورزی گلخانه ای و ایجاد ارتباط 
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بین دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی با این صنعت، در راس��تای به کارگیری دانش تخصصی حاصله از 
تحقیقات، در راستای ارتقاء کیفی و افزایش کمی تولید نوآورانه در کسب و کارهای صنعت کشاورزی 

گلخانه ای اقدامات الزم را برنامه ریزی و پیگیری نماید.
 با توجه به متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق، موارد زیر برای پژوهش  های آینده معرفی می شوند: 

-  به کارگیری شبکه های اجتماعی کارآمد و مؤثر در بین کشاورزان جهت توسعه ایده های کسب و کار در 
راس��تای تدوین مناسب گسترش نوآوری در شبکه س��ازی کسب و کار کشور، از طریق کسب دانش از 

منابع پیرامون؛
-  بررسی روش های ایجاد سامانه های شبکه های اجتماعی مخصوص کشاورزان، با هدف بهبود نوآوری 

در بین کارآفرینان فعال در کسب و کارهای مربوط به صنعت کشاورزی گلخانه ای کشور؛
-  بررس��ی راهکارهای پیاده س��ازی فناوری های ارتباطی پیش��رفته و ش��بکه های اجتماعی، بر تعامالت 

رسانه ای، و تسهیم تجارب صنعتی و فنی مدیران و کارآفرینان صنایع کشاورزی؛
-  بررس��ی ایجاد راهکارهای ارتباطی و اس��تفاده از تجارب مدیریتی مؤثرت��ر کارآفرینان ایرانی در زمینه 

نوآوری در تولید محصوالت گلخانه ای.
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