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چکیده
تسهیم دانش بهعنوان یکی از ابعا د مدیریت دانش میتواند از مهمترین عوامل موفقیت سازمانها در محیط متغیر و پیچیده
امروزی و بخصوص در سازمانهای دانشمحور باش د و نقش تعیینکنن دهای در بالندگی آن ایفا نماید .هدف این مقاله بررسی رابطه
بین تسهیم دانش و نوآوری در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز است .پژوهش حاضر
ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ گردآوری دادهها پیمایشی ـ همبستگی است .بر اساس جدول مورگان ،نمونه موردمطالعه  80نفر
از دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بوده و دا دهها بر اساس پرسشنامه استانداردشده
تسهیم دانش مدل دیکسون و پرسشنامه نوآوری جمع آوری شده اند .دادهها توسط نرمافزار  SPSS18پردازششده و از
روشهای آماری آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ،آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحليل واريانس يك طرفه
 ANOVAاستفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد بین تسهیم دانش و میزان نوآوری در حالت کلی و متغیرهای
تسهیم دانش ترتیبی ،تسهیم دانش آشکار ،تسهیم دانش ضمنی ،تسهیم دانش استراتژیک و تسهیم دانش کارشناسی با نوآوری
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .هر چه تسهيم دانش ميان دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی
بيشتر باشد ،گرایش به نوآوري نيز باالتر است و اتخاذ رویکردهایی نظیر توسعه سیستمهای الكترونيكي ،برگزاری جلساتي براي
تبادل دانش و تجربه ،برگزاری همایشها ،مستندسازی دانش و تجارب از راهکارهای ارتقاي سطح دانش و بهخصوص تسهيم دانش
در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز میباشد.
واژههای کلیدی :تسهیم دانش ،نوآوری ،مدل دیکسون ،گروه ترویج و توسعه روستایی ،تبریز.
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مقدمه
دانش بهعنوان یک منبع ارزشمند برای سازمان ،از جایگاه
بسیار واالیی برخوردار است (رمضانیان و همکاران)1391 ،
که بهعنوان یک دارایی کلیدی در جهت رشد و پیشرفت هر
سازمان محسوب می شود (عطافر و همکاران .)1394 ،دانش
بهعنوان مهمترین منبع راهبردی سازمانهای امروزی ،نقشی
حیاتی در حفظ و بهبو د عملکرد سازمان و اثربخشی آن در
رسیدن به چشمانداز راهبردی موردنظر ایفا میکن د (کفاشپور
و همکاران.)1394 ،
در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می شو د سازمانها
شاهد محیطهایی هستند که روزبهروز پویاتر و چالش برانگیزتر
میشوند .تغییر و تحول جزء جداییناپذیر دنیای امروزی است
و سازمانهایی در برابر تغییر و تحوالت پیروز خواهند ش د که
بتوانند دانش خود را توسعه و بهبو د بخشند.
امروزه با گسترش مرزها و گذر جوامع دانشبنیان،
سازمانها ناگزیر بهسوی استفاده از دانش بهعنوان منبع اصلی
حفظ رقابت روی آوردهاند .امروزه عمدهترین سرمایه سازمانها
دانشی است که به آن دسترسی دارند .سازمانهایی میتوانند
موفق باشند که قادرند مفیدترین ،معتبرترین و بهروزترین
دانش بشری را در حوزه کسبوکار خود در اختیار گیرند و از
آن به نحو احسن استفاده نمایند.
بر اساس مطالعات (Nonaka & Takeuchi )1995
دانش سازماني از طريق تعامل اجتماعي ميان دانش ضمني و
آشكار ،خلق و توسعه پيدا میکند .وي با توجه به اين فرض
اساسي كه دانش بهعنوان سرمايه اصلي سازمان ،مستلزم
هماهنگي و یکپارچهسازی میباشد و با ايجاد تعاملي پويا بين
اين دو نوع از دانش به چهار راهبرد اساسي در فرايند تبديل
دانش اشاره میکند .از اين طريق سازمان قادر خواهد بود به
خلق و توسعه دانش جديد اقدام كند .چهار راهبرد باال شامل
اجتماعي کردن ،بیرونی سازی ،ترکیب و درونی سازی دانش
است.
چرخه مدیریت دانش امروزه به چهار حیطه ایجاد،
ذخیره ،تسهیم و کاربر د دانش اشاره دارد (Ghosh, 2006
 .)&Scottهمچنين بر اساس مدل دیکسون ،حفظ توازن
بين دو فعاليت دانشي خلق دانش و انتقال دانش در سرتاسر
سازمان ،موضوع مهمي است كه سازمانها باي د به آن توجه كنند
( .)Dixon 2000بر اين اساس ،در مدل دیکسون ،با توجه
به رويكردی نظاممند براي ايجاد يك سيستم انتقال دانش،
پنج سازوكار مهم در تسهيم دانش بيان مي شود كه با تبادل
و تسهيم دانش ضمني و آشكار با ساير افراد ،ظرفيت برخورد
آنها با موقعیتها و مشكالت جديد افزايش پيدا میکن د و به
ايجاد راهحلهای تازه براي مشكالت پيش رو كمك میکند .در
اين صورت تسهيم دانش و گوناگون سازي آن براي ايجاد دانش
جديد و نوآوري الزم و ضروری میباشد (Dalkir & 2011
.)Liebowitz
تسهیم دانش بهعنوان یک فراین د پیچیده اما ارزشآفرین،
پایه و اساس بسیاری از راهبردهای سازمانی است .تعاریف
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متعددی از تسهیم دانش ارائه شده است .بررسی تعاریف
ارائه نشان میدهد که هرکدام از علوم از منظر خو د به تعریف
تسهیم دانش پرداختهاند (.)Sharp, 2003
همانطور كه گفته شد ،تسهیم دانش از مراحل مدیریت
دانش است و میتوان آن را فعالیتی نظاممند بهمنظور انتقال
و مبادله دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با
یک هدف مشترک تعریف کرد؛ درواقع تسهیم دانش فرایند
شناسایی ،توزیع و بهرهبرداری از دانش موجو د برای حل
مطلوبتر مسائل میباشد (.)Hold, 2007
( Lin & Lee )2004تسهیم دانش را فعالیتهای
انتقال و توزیع دانش (دانش ضمنی و عینی) از یک فرد،
گروه یا سازمان به دیگری تعریف نموده است .تسهیم دانش
مجموعهای از عقای د و رفتارهایی در مبادله دانش است که
منجر به گسترش یادگیری در میان افراد مختلف و یا در یک
سازمان واحد می شود (.)Law & Ngai, 2008
همچنین تسهیم دانش بهعنوان دانش مشارکتی نیز
تعریف شده است .تسهیم دانش به تبادل دانش بین حداقل
دو گروه (طرف) در یک فرایند متقابل رجوع میکند .تسهیم
دانش شامل تعامالت داوطلبانه میان کارکنان در قالب وجوه
مشترک سازمانی و با در نظر گرفتن هنجارهای اخالقی ،عادات
و رفتارهای ویژه و غیره است (.)Connelly, 2000
طبقهبندیهای متفاوتی از انواع دانش افرا د ارائه شده است.
پوالنی دانش را به دو دسته ،دانش صریح و دانش ضمنی تقسیم
کرده است .دانش صریح یا آشکار دانشی است که به وضوح
تعریف یا فرموله میشود و از طریق تکنولوژیهای اطالعاتی
به اشتراک گذاشته میشود (احمدی و صالحی .)1391 ،دانش
صریح را میتوان به راحتی ضبط ،طبقهبندی و ذخیره کر د و
انتقال آن در یک زبان رسمی ،ساده و آسان انجام میگیرد
(مظلومی سوینی و همکاران .)1394 ،دانش صریح عینی است
و قابلیت ذخیرهسازی بهمنظور بهکارگیری در مراحل بعدی
را دارد (ساکی و همکاران )1389 ،و دانش ضمنی ،دانش
مفهومی و تجربه محور است و بهسختی با دیگران تبادل یا
به اشتراک گذاشته میشو د (قلیچلی و اسدی قراباغی.)1394 ،
دانش ضمنی بهصورت پنهان در اقدامات روزمره و مدلهای
ذهنی افراد ریشه دارد (مظلومی سوینی و همکاران.)1394 ،
دانش ضمنی از مدلهای ذهنی ،باورها و اعتقادات هر فرد
تشکیل میشو د که آنچنان در ذهن وی جای گرفتهاند که
بدیهی تلقی میشوند .دانش ضمنی ،دانشی شخصی و مختص
به زمینه میباشد که فرمولبندی ،ثبت و بیان آن دشوار بوده و
در اذهان افرا د ذخیره میشود (ارمغان.)1393 ،
در مدل دیکسون پنج نوع تسهیم دانش که بهعنوان
متغيرهاي فرعي تحقيق هستند ،به شرح ذيل میباشد؛
تسهيم دانش ترتيبي
زمانی که گروه مشابهي از كاركنان دانشي ،كار مشابهي
را یکبار ديگر با بهکارگیری دانش خو د انجام دهن د این نوع
تسهیم دانش اتفاق میافتد .ازنظر ديكسون اين امر مستلزم
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آن است كه دانش منحصر به فردي كه هر فرد به دست آورده
است ،در درون يك گروه منتقل میکند؛ بهطوریکه دانش
میتواند براي كل گروه معنا و مفهوم پيدا كند .ماهيت كار،
تكراري و غير يكنواخت است و نوع دانشي كه منتقل مي شود،
میتواند هم آشكار و هم پنهان باشد.
تسهیم دانش آشكار
یدهد كه از تجربيات كاركنان يك گروه
زماني رخ م 
دانشي در انجام فعاليتي مشابه در تيمي ديگر استفاده شود.
دانش گروه بهطور آشكار و بهصورت واژگان اعداد فرمول
علمي ،مشخصات و مانند آن تسهيم میشود .ازنظر ديكسون در
بسياري از سازمانها اين نوع سيستم مشابه استفاده از بهترين
الگوها در اجراي پروژه ها میباشد .ماهيت كار گروه ،تكراري و
يكنواخت است.
تسهیم دانش پنهان
زمانی رخ میدهد كه گروهي از كاركنان دانشي كار مشابهي
را با بهکارگیری دانش گروهي ديگر در بافتي ديگر انجام دهند.
دانش گروه ديگر از طريق فعاليت اجتماعي بهصورت دانش
پنهان منتقل مي شود .ازنظر ديكسون تسهيم دانش پنهان
براي برخي سازمانها بسيار حياتي است ،زيرا دانش ضمني
منجر به ایجاد مزيت رقابتي براي سازمانها مي شود .ماهيت
كار گروه ،تكراري و غير يكنواخت است .اين سازوكار همچنين
تسهيم نزديك ناميده مي شود ،نه به دليل موقعيت فيزيكي
بلكه به دليل تشابه بين گروه منبع و گروه دریافتکننده.
تسهيم دانش استراتژيك
یدهد كه يك گروه ،مسئوليت كاري كه بهندرت
زماني رخ م 
اتفاق میافتد يا يك پروژه استثنايي را بر عهده میگیرد و
میخواهد از تجربه ديگران در درون سازمان كه كار مشابهي
را انجام دادهاند ،استفاده كند .در اين سازوکار ،اغلب مديران
سطح عالي سازمان شركت دارند و نوع دانش موردنیاز براي
انجام كار را تعيين میکنند .نوع دانشي كه منتقل مي شود،
میتواند هم پنهان و هم آشكار باشد.
تسهیم دانش كارشناسي
زماني رخ میدهد كه دانش عمومي و آشكار از يك منبع
كارشناسي درون يا بيرون سازمان بهمنظور توانمند كردن گروه
براي حل مسائل جدي د با روشها و دانش جدي د منتقل مي
شود ( .)Lee & Bai 2005در حالت کلی و علیرغم وجود
تعاریف و طبقهبندیهای متفاوت ،تسهیم دانش فعالیتی ارادی
و داوطلبانه جهت اشتراک انتقال دانش از یک فرد ،گروه یا
سازمان به سایر افراد جهت دستیابی به منافع مشترک در
سازمان است (ایمان زاده و پلنگی.)1395 ،
از طرف دیگر تعاريف زيادي از نوآوري در ادبيات
موضوع وجود دارد Lundvall )2016(.نوآوري را بهبو د و
یا خلق پدیده جدی د و ( Chen et al. )2004نوآوري را

قابليت و توانايي سازماندهی و بهکارگیری تحقيق و توسعه،
تکنولوژیهای جديد و محصوالت بديع براي برآورده ساختن
نيازهاي مشتريان تعریف میکند .ازآنجاییکه عصر حاضر را
عصر دانش ،اطالعات ،پویایی و تغییرات فزاینده نامیدهاند،
تغییرات مداوم ،سازمانها را وادار به استفاده از رویکردها و
م دلهایی میکن د که بتوانند در مواجهه با تغییرات ،آنها را پویا
و قدرتمن د کند .بدون نوآوری سازمانهای امروزی نمیتوانند
به حیات خود ادامه دهند (ایمان زاده .)1394،سازمانهای
موفق امروزی سازمانهایی هستند که یادگیرنده ان د و به تفکر
خالق ،ابداع و ابتکار اهمیت میدهن د این نوع سازمانها باید
تکتک کارکنان خودش را به نوآوری و خالقیت ترغیب کند.
امروزه تربیت دانشجویان خالق و نوآور در دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی ،بسیار اهمیت دارد و شناسایی سبکهای
تفکر افراد از عوامل مهم و کلیدي براي ایجاد خالقیت و
شناخت افراد خالق به شمار میرود (کرمی دارابخانی.)1391،
از دیدگاه آمابایل ارتباط بین باورهای نوباورانه و خالقیت
ارتباطی تنگاتنگ است (شکیبا و همکاران.)1394 ،
نوآوری برای دانشجویان کشاورزی نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است .بخش کشاورزی نیز به دلیل قرار گرفتن در
مباحث جهانی در زمینه نوآوری ،فناوری ،سازمانها و توسعه،
لدهی فرآیندهای نوآوری ،تحت تأثیر
در دو جنبه درک و شک 
استفاده از نظامهای نوآوری قرارگرفته است (فزونی اردکانی و
همکاران .)۱۳۹۰ ،تربیت دانشجویان کشاورزی نوآور که در
آینده در تولید ملی نقش اساسی ایفا میکنند نیز مستلزم
آن است که دانشجویان را به تسهیم و اشتراکگذاری دانش
ترغیب کرد.
مطالعه و بررسی پژوهشهای انجامشده در کشور نشان
میدهد ،مطالعات چندی در خصوص ارتباط بین تسهیم دانش
و نوآوری در سازمانهای صنعتی و تولیدی انجام گرفته است.
(Lin )2008پژوهشی را باهدف «بررسی عوامل تأثیرگذار بر
به اشتراکگذاری دانش (مطالعه موردی :صنعت فناوریهای
پیشرفته تایوان)» انجام دادند که نتایج نشان میدهند،
بین میزان رسمیسازی و پیچیدگی ساختار سازمانی و به
اشتراکگذاری دانش رابطه همبستگی منفی و معناداری
وجود دارد .به همین ترتیب ،بین انگیزش مبتنی بر پاداشهای
مادی و به اشتراکگذاری دانش نیز رابطه همبستگی مثبت
و معناداری وجو د دارد؛ رابطهای که شدت آن از شدت رابطه
همبستگی بین انگیزش مبتنی بر پاداشهای غیرمادی و به
اشتراکگذاری دانش بیشتر است .میزان یکپارچگی سازمانها
نیز همبستگی مثبت و معناداری با به اشتراکگذاری دانش
دارد .آغاز و نگینتاجی ( ،)1391تحقیقی با عنوان «اعتماد
درونسازمانی :عاملی کلیدی در جهت تسهیم واقعی دانش»
انجام دادهاند .بر اساس نتايج اين پژوهش ،اعتماد درونسازمانی
بر رفتارهای تسهیم دانش درون واحدی و میان واحدی مؤثر
است؛ البته شدت اين رابطه درباره تسهیم دانش میان واحدی
بیشتر است .همچنین به نظر میرس د که در خبرگزاری ايسنا،
افراد چندان تمايل ندارند دانش خود را با اعضای شايستهتر
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واحد خو د تسهیم کنند ،اما از اینکه دانش خو د را در اختیار اعضای ساير واحدها بگذارن د چندان هراسی ندارند .نکته ديگر آنکه
بهموازات افزايش سابقه مديريتی ،افراد با تمايل کمتری حاضرند تجاربی را که طی سالها کسب کردهاند در اختیار سايرين قرار
دهند .اين امر ،لزوم توجه به افراد و رفتارهای آنان در تسهیم دانش بهجای تأکید صرف بر فناوری يا طراحی سیستمهای اطالعاتی
را محرز میسازد .یوسفی و همکاران ( ،)1389تحقیقی با عنوان «نقش تعهد سازمانی کارکنان در تسهیم دانش» انجام دادهاند.
نتیجه این تحقیق نشان داد که سطوح باالی تعه د سازمانی با نگرشهای مثبت کارکنان به تسهیم دانش مرتبط است .کارکنانی
که تعه د بیشتری به سازمان خود دارند مشارکت بیشتر و فعالتری در فعالیتهای تسهیم دانش انجام میدهند.
بررسی پژوهشهای انجام گرفته نشان میدهد که تاکنون پژوهشی با عنوان رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری درباره
دانشجویان کشاورزی انجام نگرفته است .لذا تحقیق حاضر در پی این سؤال اساسی است که آيا بين تسهيم دانش و نوآوري در
دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؟ به اين منظور سازوکارهای انتقال دانش و ميزان
انتقال دانش بر اساس هر يك از اين سازوكارها بر اساس مدل دیکسون ،موردمطالعه قرارگرفته و نيز با بررسي فرايند نوآوري
در سازمان به هدف اين تحقيق كه تعيين رابطه فرايند تسهيم دانش و نوآوري میباشد ،پرداخته شده است و با توجه به مطالعه
نظری و پیشینه پژوهش ،مدل عملیاتی زیر را میتوان برای انجام پژوهش ترسیم کر د که فرضیههای پژوهش نیز بر اساس آن
ترسیم شده اند؛
نگاره  .1رابطه فرآیند تسهیم دانش و نوآوری

اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق ،بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز و اهداف اختصاصی آن شامل بررسی رابطه بین هریک از انواع تسهیم دانش (ترتیبی ،آشکار ،پنهان ،استراتژیک و
کارشناسی) و نوآوری میباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كاربردي بوده و به بررسي وضعيت موجود ،فرايند تسهيم دانش و فرايند نوآوري در دانشجویان
رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز میپردازد.
بر اساس چگونگي گردآوري دادهها ،پژوهش از نوع پيمايشي-همبستگي میباشد .بهمنظور تدوین پیشینه نظری پژوهش از
مطالعات کتابخانهای و جهت جمعآوری دادههای تحقیق از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است .در این پژوهش از دو پرسشنامه
استفاده شده که پرسشنامه استاندارد نوآوري شامل شش متغير و  55گویه بوده و پرسشنامه تسهيم دانش (بر اساس مدل
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دیکسون) شامل پنج متغير از نوع تسهیم دانش و  51گویه است .علیرغم بهرهمندی از پرسشنامههای استاندارد با پایایی مور د
تأیی د جهت تأیید دوباره آنها ،از روش آلفاي كرونباخ بهوسیله نرمافزار  SPSSاستفاده شد؛ كه ضریب آنها به ترتيب α=0/897
و  α= 0/734گزارش گردید .پرسشنامه تسهيم دانش که بر اساس روشهای تسهيم اطالعات طبق مدل ديكسون تهيه شده است،
پیشازاین در صنعت پتروشيمي نيز مور د استفاده قرارگرفته و ميزان متغير خواستهشده را بهخوبی نشان داده است .همچنین
پرسشنامه نوآوري مربوط به مدل چارچوب برتري تجاري میباشد که بع د از تغییرات و متناسب کردن آن با محیطهای دانشگاهی
مور د استفاده قرار گرفت .اين مدل پیشازاین در صنايع و سازمانهای مختلف و در كشور سنگاپور موردمطالعه قرارگرفته که
براساس آن ميزان نوآوري در سازمانهای مختلف سنجیده شده است .مدل ذكر شده سازمانهايي را شناسايي مینماید كه
عملكرد برجستهای در زمينه استانداردهاي مختلف موفقيت از خود نشان میدهند .در اين تحقيق نيز روايي پرسشنامهها مورد
تأييد کارشناسان مربوطه نیز قرار گرفت.
جامعه آماري تحقيق را دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی تشکیل میدهن د که نمونهگیری به روش
تصادفي انجام گرفته است .در نهايت از جامعه  103نفری دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،بر اساس جدول نمونهگیری کرجسی و
مورگان ،حجم نمونه  80نفری به دست آمد .همچنین بهمنظور تحليل دا دههاي به دست آمده ،از روشهای آمار توصيفي و آمار
استنباطي استفاده شد .به اين منظور براي سنجش مطلوبيت شاخصها (تحليل سؤالهای پرسشنامه) از آزمون ميانگين در سطح
خطاي آلفا استفاده گردید و از آمار استنباطي در تجزیهوتحلیل مقایسهای و روابط علي ـ همبستگي استفاده شد .در اين تحقيق
از آزمون كولموگرف اسميرنوف بهمنظور تعيين نرمال بودن توزيع دادهها ،از آزمون فريدمن براي مقايسه ميانگين رتبه گروهها و
از آزمون ضريب همبستگي براي تعيين شدت و نوع رابطه (مستقيم يا معكوس) دو متغير استفاده شده است .همچنين بهمنظور
بررسي تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت و سن ،سابقه كار) بر تسهيم دانش و نوآوري ،آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه
و آزمون تحليل واريانس يك طرفه  ANOVAمورد استفاده قرارگرفته است.
یافتهها
تحقيق حاضر داراي يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي میباشد كه در زير به آنها اشارهشده است .فرضيه اصلي تحقيق
عبارت است از :بين ميزان تسهیم دانش و نوآوري در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعي تحقيق عبارتاند از:
بين ميزان تسهيم دانش ترتيبي و نوآوري در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاهتبریز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بين ميزان تسهيم دانش آشكار و نوآوري در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاهتبریز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بين ميزان تسهیم دانش پنهان و نوآوري در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزرابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بين ميزان تسهیم دانش استراتژيك و نوآوري در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاهتبریز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بين ميزان تسهیم دانش كارشناسي و نوآوري در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاهتبریز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بررسي فرضيه اصلي
بر اساس آنچه در جدول  1مشاهده می شود ،ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير تسهیم دانش و نوآوری برابر با 0/547
و عد د معناداري برابر با  0/000میباشد كه از سطح معناداري استاندارد  0/50كمتر است .ازاینرو فرضيه صفر در سطح اطمينان
 95درصد رد مي شود .بنابراين با توجه به اینکه ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي عالمت مثبت است ،میتوان گفت كه
رابطه مثبت و معناداري بين تسهیم دانش و نوآوري در رشته ترویج و توسعه روستایی وجود دارد (جدول .)1
جدول  1.آزمون فرضيه اصلي
فرضيه

متغير
مستقل

متغير
وابسته

ضريب
همبستگي
R

ضريب
تعيين
R2

آمارهF

B
استاندارد

آماره
T

سطح
معنیداری

رابطه
معناداري

اصلي

تسهيم
دانش

نوآوري

0/547

0/341

48/661

0/584

0/976

0/000

وجود دارد
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بررسي فرضیههای فرعي تحقيق
نتايج حاصل از آزمونهای فرضيه براي همبستگي متغيرهاي فرعي تسهيم دانش با نوآوري نشان میدهد كه ضرايب
همبستگي محاسبهشده براي رابطه پنج متغير تسهيم دانش ترتيبي ،تسهيم دانش آشكار ،تسهيم دانش پنهان ،تسهيم دانش
استراتژيك و تسهيم دانش كارشناسي با نوآوري به ترتيب ( )0/274( ،)0/606( ،)0/454( ،)0/213و ( )0/491بوده و عدد
معناداري همه موارد كمتر از سطح معناداري استاندارد است .ازاینرو فرضيه صفر آزمونهای فرضيه براي هر پنج مورد در سطح
اطمينان  95درصد رد مي شود .ازآنجاییکه ضريب همبستگي بين هرکدام از متغيرها و متغير نوآوري داراي عالمت مثبت است،
میتوان گفت كه بين پنج متغير تسهيم دانش ترتيبي ،تسهيم دانش آشكار ،تسهيم دانش پنهان ،تسهیم دانش استراتژيك ،تسهيم
دانش كارشناسي و متغير نوآوري در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد (جدول .)2
جدول  .2آزمونهای فرضیههای فرعي
فرضيه

متغیر مستقل

متغير
وابسته

ضريب
همبستگي
R

ضريب
تعيين
R2

آماره
F

B
استاندارد

آماره
T

سطح
معنیداری

رابطه
معناداري

فرعي
1

تسهيم دانش
ترتيبي

نوآوري

0/213

0/045

24/389

0/454

4/939

0/002

وجود دارد.

فرعي
2

تسهيم دانش
آشكار

نوآوري

0/454

0/206

24/389

0/454

4/939

0/000

وجود دارد.

فرعي
3

تسهيم دانش
پنهان

نوآوري

0/606

0/376

546/4

0/606

7/389

0/000

وجود دارد.

فرعي
4

تسهيم دانش
استراتژيك

نوآوري

0/274

0/075

0/707

0/274

2/776

0/000

وجود دارد.

فرعي
5

تسهيم دانش
كارشناسي

نوآوري

0/491

0/241

29/803

0/491

5/459

0/000

وجود دارد.

همچنين بهمنظور رتبهبندی هر يك از ابعاد تسهيم دانش ،از آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده شده است .همانطور كه
در جدول  3مشاهده مي شود ،در سطح معناداري  0/05تفاوت معناداري بين ميانگين رتبهای هر يك از مؤلفههای تسهيم دانش
وجود دارد .نكته قابلتوجه در مقايسه اولويت رتبهها ،جاي گرفتن تسهيم استراتژيك در مرتبه اول با ميانگين رتبهای متفاوت با
ساير مؤلفهها است.
جدول  .3اولويت مؤلفهها
رديف

1

2

3

4

5

متغیر

تسهيم
استراتژيك

تسهيم
ترتيبي

تسهيم
آشكار

تسهيم
پنهان

تسهيم
كارشناسي

ميانگين
رتبهای

5

75/3

7/3

6/3

2/3

تعداد پاسخها

81

درجه آزادي

4

سطح
معناداري

0/000

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتايج پژوهش ،میتوان گفت كه بين تسهيم دانش و نوآوري در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده
کشاورزی دانشگاه تبریز ،رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
نتایج این پژوهش همسو با یافتههای هادی زاده مقدم و همکاران ( )1392و (Lin )2008است كه بر تأثيرگذاری تسهيم
دانش بر فرايند نوآوري تأکی د دارند .در یافتههای (lin )2008تأثير عوامل فردي ،سازماني و فناوري بر تسهيم دانش بررسي
شده و نيز اثربخشی تسهيم دانش در فرايند نوآوري موردبررسی قرارگرفته است .هادی زاده مقدم و همکاران ( )1392نیز بر
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این امر دست یافتهاند که رابطه معنادار و مثبت میان تسهیم
دانش و متغیرهای آن با نوآوری وجو د دارد .مطالعه ()2014
 Tong et al.بين فرآيندهاي مطالعهای توسط مديريت دانش
و انواع نوآوري نشان میدهد بين اكتساب دانش ،انتشار دانش،
پاسخگويي به دانش با نوآوري رابطه وجود دارد.
نتايج نشان میدهد كه تسهيم دانش موضوعي كليدي و
بحث اساسي در پيشبر د توانمن دیهای نوآوري سازمان و افراد
سازمان است .همانگونه كه انتظار میرفت و با توجه به نتايج
تحقيق حاضر و ديگر تحقیقهایی كه به برخي از آنها اشاره
شد ،ميان تسهيم دانش و نوآوري ،رابطهای مثبت و معنادار
وجود دارد .در مورد فرضیههای فرعي تحقيق ،نتايج آماري
مبتني بر رابطه همبستگی نشان میدهد كه بين تسهيم دانش
ترتيبي ،تسهيم دانش آشكار ،تسهيم دانش پنهان ،تسهيم
دانش استراتژيك ،تسهيم دانش كارشناسي و نوآوري در ميان
دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز رابطه مثبت و
معناداري وجو د دارد؛ یعنی رابطه تکتک انواع تسهیم دانش با
نوآوری رابطهای معنادار است.
تسهيم دانش بهعنوان ابزاری برای اشتراك اطالعات
مناسب ،ایدهها ،پیشنهادها و تخصصها با ديگران در يك
سازمان و مجموعهای از رفتارهای مستلزم مبادله اطالعات
يا كمك به ديگران در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی از
جایگاه ویژهای برخوردار است.
دانشجویان در موقعیتهای رودرو اغلب دانش ضمنی یا
غیررسمی را به اشتراک میگذارند و چنین تسهیمی ،بخشی از
یادگیری تجربی محسوب می شود .دانشجویان ،منابع دانشی
متفاوتی دارند و همیشه هم در حال کسب دانش میباشند و
تصمیمگیری دانشجویان در باب اینکه چه دانشی را یا د بگیرند
و چه دانشی را درونی سازن د و چه دانشی را انتقال داده و به
اشتراک بگذارند و بر اساس کدام دانش عمل کنند ،از موضوعات
اساسی معرفتشناسی در دانشجویان کشاورزی میباشد.
نتايج تحقيق در زمينه تسهيم دانش در اين رشته ترویج
و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی نشان داد كه عناصر آن
به ترتيب اولويت عبارتاند از تسهيم دانش استراتژيك ،تسهيم
دانش ترتيبي ،تسهيم دانش آشكار ،تسهيم دانش پنهان،
تسهيم دانش كارشناسي .همچنين نتايج تحقيق حاصل از
پرسشنامه نوآوري در اين دانشجویان نشان میدهد كه ابعاد
نوآوري به ترتيب ميانگين امتياز كسب كرده عبارتاند از
رهبري ،برنامهریزی ،اطالعات ،فرايند و نتايج .همچنين تحليل
پرسشنامههای تحقيق نشان داد كه اين دانشجویان رشته ترویج
و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی امتياز باال و متوسط را
در هر يك از شاخصهای اندازهگیری نتايج عملياتي كسب
کردهاند .اساسیترین مشخصه سازمانهاي هوشمن د قرن ،21
تأكيد بر دانش و اطالعات است .داده منتقل مي شود؛ اطالعات
تسهيم میگردد؛ اما دانش ،نوعي ويژگي از افراد و جوامع است
كه بهسادگی قابلانتقال نيست .دو دارايي بزرگ وجود دارد كه
سازمانها صاحب آن هستند؛ يكي افرادي كه در سازمان كار
میکنن د و ديگري دانشي كه در ذهن كاركنان سازمان است.

بنابراين دانش را باي د خلق ،ذخيره ،تسهيم و بكار برد كه اين
وظيفه مديريت دانش است .یکی از راههای افزایش نوآوری
در بین دانشجویان دانشکده رشته ترویج و توسعه روستایی
کشاورزی دانشگاه تبریز تسهیم دانش بین آنها است .به نظر
میرسد هرچقدر تسهیم دانش بین دانشجویان رشته ترویج و
توسعه روستایی زیاد باشد نوآوری بین آنان نیز زیا د میباشد.
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز میتواند ضمن غلبه بر موانع
تسهیم دانش در سازمان خود ،با اتخاذ رویکردهایی برای
تشویق تسهیم دانش در بین دانشجویان خود ،نوآوری را در
آنها تقویت کند.
پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق موارد زیر پیشنهاد میگردد؛
بهمنظور ارتقاي هر چه بيشتر تسهيم كارشناسيپيشنهاد مي شود كه در گروه رشته ترویج و توسعه روستایی
دانشکده کشاورزی بين دانشجویان ،جلساتي براي تبادل دانش
و تجربه برگزار شود.
بهمنظور ارتقاء و بهبو د ميزان تسهيم دانش پنهان دردانشگاه پيشنهاد مي شو د كه در اين دانشکده کنفرانسها و
همایشهایی بهمنظور تبادل تجربيات (موفقيت /شكست) بين
دانشجویان برگزار شود.
 بهمنظور ارتقاي سطح دانش و بهخصوص تسهيمدانش آشكار پيشنهاد مي شود كه آرشيو مناسبي براي ذخيره
دانش و تجارب مستن د شده حاصل از انجام پروژه ها انجام
شود و سیستمهای الكترونيكي مناسبي براي تسهيم اطالعات
تخصصي پیشبینی گردد كه اطالعات مستن د شده را در بين
دانشجویان دانشکده کشاورزی به اشتراك بگذارد.
بهمنظور افزايش انتقال دانش منحصربهفرد در درونيك گروه ،پيشنهاد مي شود كه سازوكارهايي براي تشويق افراد
به انتقال دانش حاصل از تخصص و تجارب خود در بين افراد
واحد سازماني پیشبینی شود.
تحليل سؤالهای پرسشنامه نشان میدهد كهبرگزاري کنفرانسها و همایشها بهمنظور تبادل تجربيات
(موفقيت و شكست) بين دانشجویان رشته ترویج و توسعه
روستایی دانشکده کشاورزی ،نقاط قوت براي تسهيم دانش
استراتژيك میباش د و بهمنظور ارتقاي هرچه بيشتر پيشنهاد
مي شو د الگوبرداري از سازمانهای موفق براي اطالع و آشنايي
و نيز بهکارگیری متناسب از بهترين رویههای كاري آنان
موردتوجه هر چه بيشتر قرار گيرد.
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