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فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

چکیده

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــا ب ــای آن ه ــوده و راز بق ــی ب ــازمان ها الزام ــرای س ــوآوری ب ــروزی، ن ــه ام ــای فناوران در فض
کاربــرد نوآوری هــا )نــوآوری در بــازار، نــوآوری تولیــدی، نــوآوری فرآینــدی، نــوآوری در رفتــار، نــوآوری در راهبــرد( 
بــه ویــژه در زمینــه روش هــای تولیــد و توزیــع محصــول هــا و فــرآورده هــای کشــاورزی در تعاونی هــای کشــاورزی 
کمــک می کنــد، تــا در بازارهــای پویــا در مقابــل نوســانات محیــط خارجــی، انعطــاف داشــته و بــه هــدف هــای بلنــد 
مــدت خــود دســت یابنــد. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی تأثیــر یادگیــری گروهــی در دوره هــای آموزشــی 
ارائــه شــده توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــر کاربــرد نوآوری هــا و ایــن کــه آیــا مؤلفه هــای یادگیــری 
گروهی)پیــش برنده هــا( می تواننــد نقــش مؤثــری در افزایــش کاربــرد نوآوری هــا در تعاونی هــای کشــاورزی 
ــی- مقایســه ای و جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل اعضــاء تعاونی هــای  داشــته باشــند، می باشــد. روش پژوهــش علّ
کشــاورزی اســتان تهــران در گرایش هــای زراعــت و باغــداری )N= 10180( بــود. حجــم نمونــه مــورد بررســی بــر 
مبنــای فرمــول کوکــران 335 نفــر تعییــن شــد. در ایــن پژوهــش از پرسشــنامه محقــق ســاخت مشــتمل بــر چنــد 
بخــش، بــا طیــف لیکــرت اســتفاده شــده کــه ایــن پرسشــنامه ها بــه روش طبقــه ای بــا انتســاب متناســب در بیــن 
ــی  ــا توســط تن ــی پرسشــنامه ه ــی محتوای ــع شــد. روای ــر از اعضــاء تعاونی هــای کشــاورزی یادشــده، توزی 335 نف
چنــد از متخصصــان اعضــای هیــات مدیــره تعاونی هــای کشــاورزی و کارشناســان تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی تأییــد قــرار شــد. پایایــی آن نیــز توســط تتــای ترتیبــی و پایایــی ترکیبــی تأییــد شــد. نتایــج پژوهــش بــا 
روش معادلــه هــای ســاختاری نشــان داد کــه از دیــدگاه اعضــای تعاونــی هــای کشــاورزی، یادگیــری گروهــی تأثیــر 
مثبــت، مســتقیم و معنــی داری بــر کاربــرد نــوآوری دارد و می توانــد نقــش مؤثــری در افزایــش کاربــرد نــوآوری در 

تعاونی هــای کشــاورزی داشــته باشــد.
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مقدمه

در دوران کنونــی، ســاختار فکــری غالــب در توســعه، 
ــه  ــه ب ــات و توج ــه اطالع ــیدن ب ــق بخش ــار از عم سرش
ــان  ــرورش آن ــانی و پ ــروی انس ــری نی ــوزش و یادگی آم
بــه شــکلی خــالق و دانشــگر، بــه جــای نیــروی انســانی 
عملکــردی اســت و یادگیــری بــه عنــوان پایــه و مهم ترین 
عامــل رقابــت مطــرح شــده اســت و در کنــار یادگیــری، 
ــای  ــرای بق ــل ب ــن عام ــوان مهم تری ــز به عن ــوآوری نی ن
در  رقابتــی  عرصه هــای  در  ســازمان ها  و  شــرکت ها 
نظرگرفتــه می شــود )حاجــی زاده و ســرداری،1397(. 
نــوآوری بــه عنــوان عاملــی مهــم و حیاتــی بــرای 
ــی  ــت رقابت ــاد ارزش و مزی ــور ایج ــه منظ ــازمان ها ب س
ــدار در محیــط پیچیــده و متغیــر امــروزی می باشــد.  پای
ســازمان ها بــا نــوآوری بیشــتر، در پاســخ بــه محیط هــای 
متغیــر و ایجــاد و توســعه قابلیت هــای جدیــدی کــه بــه 
آن هــا اجــازه دهــد بــه عملکــرد بهتــری برســند، موفق تــر 
ــوآوری شــامل کســب، انتشــار،  ــد ن ــود. فرآین ــد ب خواهن
اســتفاده از دانــش موجــود و بــه روز می باشــد )محمــدی 
ــازه ای  ــوآوری، اختــراع ت حســینی و همــکاران، 1392(. ن
ــوم،  ــد مفه ــازه مانن ــات ت ــعه اطالع ــا توس ــش ی از دان
ــوآوری  ــر، ن ــارت دیگ ــه عب ــه اســت؛ ب ــا فرضی ــوری ی تئ
چیــزی جدیــد بــرای اســتفاده اســت. کاربــرد نــوآوری در 
ســازمان ها، مســتلزم تبدیــل ایــده بــه شــکل هــای قابــل 
ــبرد  ــرای پیش ــده ب ــن ای ــت و ای ــازمانی اس ــتفاده س اس
عملکــرد ســازمانی اســتفاده مــی شــود )مشــکانی،1395(. 
ــال های  ــوآوری در س ــت، ن ــد اس وارگاس1 )2015( معتق
بــا مفهوم هایــی چــون  بــه طــور مســتمر،  اخیــر، 
ــود  ــت در کار و بهب ــه، خالقی ــعه فناوران ــرفت، توس پیش

ــوده اســت. ــرادف ب وضعیــت زندگــی مت

در چنــد ســال اخیــر، مفهــوم هــای نــوآوری و 
ــا ایجــاد  ــدام ب ــه هرک ــل آنک ــه دلی ــی ب ــری گروه یادگی
1 . Vargas 

ــد  ــال خواهن ــه دنب ــات ســازمان را ب ــی، حی ــت رقابت مزی
داشــت، بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. 
توســعه  طریــق  از  کــه  اســت  فرآینــدی  نــوآوری 
راهکارهــا،  ایجــاد  و  و ســتد  داد  روش هــای جدیــد 
محصول هــا و خدمــات،  ارزش افــزوده و درجــه ای از 
تازگــی را بــرای ســازمان، عرضــه کننــدگان و مشــتریانش 
فراهــم مــی آورد )مرتضــوی و همــکاران،1395(. بــه 
 گــزارش  ســازمان خــوارو بــار و کشــاورزی )فائــو(2

ــدی  ــه فرآین ــاورزی ب ــوآوری در کش ــال2018، ن  در س
یــا  افــراد  آن،  موجــب  بــه  کــه  می شــود  اطــالق 
ســازمان ها، محصــول هــا، فرآیندهــا یــا راهکارهــای 
ــار در یــک زمینــه خــاص،  ــرای نخســتین ب ــژه ای را ب وی
بــه منظــور افزایــش اثربخشــی، رقابــت پذیــری، پایــداری 
محیطــی، مقاومــت یــا انعطــاف پذیــری در برابــر بحران ها 
ــد  ــود می آورن ــه وج ــده، ب ــی نش ــای پیش  بین و چالش ه
ــی،  ــت غذای ــه امنی ــا ب ــن نوآوری ه ــه ای ــه در نتیج ک
امنیــت اقتصــادی، توســعه پایــدار و مدیریــت منبــع هــا و 

ــد. ــی می کنن ــک مهم ــاورزی کم ــای کش نهاده

ــال  ــرعتی در ح ــان س ــا چن ــب و کار ب ــان کس  جه
تغییــر اســت کــه  اغلــب راه حــل بحران هــا و چالش هــا 
یافــت  متخصــص  ذهــن  و  مجــالت  و  کتاب هــا  در 
نمی شــود، بلکــه آن هــا توســط اعضــاء گــروه پیــدا 
ــا فرآینــد آمــوزش و یادگیــری گروهــی،  می شــوند کــه ب
در آغــاز، پرســش هــای کلیــدی را مشــخص مــی کننــد 
و ســپس بــا اســتفاده از منابــع خــود بــرای یافتــن پاســخ 
بــه پرســش ها بــه صــورت گروهــی اقــدام می کننــد. بــر 
ایــن مبنــا، مفهــوم یادگیــری گروهــی در چهار بعــد اصلی 
ــوع  ــش، تن ــد از: پرس ــارت ان ــه عب ــود ک ــف می ش تعری
 ارزش هــا، برقــراری ارتبــاط و مــرور یادگیــری )کریونــن3

ــه   و همــکاران، 2018(. درحالی کــه یادگیــری گروهــی ب

2. Food & Agricultural Organization
3. Kreunen



شماره  9652
بهار  1399

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

تأثیر مؤلفه های یادگیری گروهی بر کاربرد نوآوری در تعاونی های کشاورزی استان تهران

ــهیم  ــرداری و تس ــازی، بهره ب ــت، ذخیره س ــال دریاف دنب
دانــش در درون ســازمان اســت، نــوآوری به بهبــود انعطاف 

ــردازد .  ــا می پ ــا تغییرپذیری ه ــری وســازگاری ب پذی

بدیهــی اســت در محیط هــای امــروزی کســب و 
ــاوری،  ــش و فن ــزون دان کار کــه از ویژگــی توســعه روزاف
متأثــر هســتند، کســب و کارهــا شــکل ســنتی خــود را از 
دســت داده و در شــکل های نوینــی ظاهــر می شــوند 
ــن  ــب و کار، بزرگ تری ــد کس ــای جدی ــان ه و در دیدم
امتیــاز رقابتــی، تــوان یادگیــری اســت. همچنیــن، تغییــر 
دیدمــان از آمــوزش بــه یادگیــری، و از یادگیــری فــردی 
ــز مشــهود  ــازمانی نی ــی و س ــری گروه ــوی یادگی ــه س ب
ــه  ــام یافت ــرد نظ ــک راهب ــی، ی ــری گروه ــت. یادگی اس
ــه در آن  ــت ک ــک اس ــای کوچ ــرای گروه ه ــی ب آموزش
ــا هــم  ــی مشــترک ب ــه هدف ــراد، به منظــور رســیدن ب اف
کار می کننــد. ایــن یادگیــری، بــر فن هایــی اســتوار 
اســت کــه باعــث همبســتگی بیشــتر اعضــاء گــروه شــده 
ــازی،  ــد دارد )حج ــراد تأکی ــری اف ــئولیت پذی ــر مس و ب
1385(. تعاونی هــای کشــاورزی نیــز بــا توجــه بــه شــمار 
و ظرفیــت موجــود، از ایــن قضیــه مســتثنی نیســتند. از 
ــاورزی  ــای کش ــده ای از فعالیت ه ــش عم ــه بخ ــا ک آنج
ــه  ــود ک ــام می ش ــاورزی انج ــای کش ــب تعاونی ه در قال
غالــب اعضــاء آن هــا را کشــاورزان تشــکیل می دهنــد، بــا 
توجــه بــه ویژگی هــای کشــاورزان در پذیــرش نــوآوری و 
ــه نظــر می رســد، آمــوزش هــای  ــرد آن هــا، ب ادامــه کارب
متــداول کالســی و فــردی بــرای ادامــه تصمیــم نــوآوری 
ــود.  ــرد مســتمر آن، کافــی نخواهــد ب و در حقیقــت کارب
ــای رســمی  ــد در آموزش ه ــری می توان ــوع یادگی ــن ن ای
و غیــر رســمی از جملــه آمــوزش کشــاورزی بــه کار رود.  
ــا و  ــش برنده ه ــی دارای پی ــری گروه ــن، یادگی در ضم
بازدارنده هایــی اســت کــه بایــد بــه آن هــا توجــه نمــود. 
زیربنــای  ســاختارمند،  تفکــر  فــردی،  توانایی هــای 

ــری  ــر هــدف یادگی ــز ب ــی و تمرک فرهنگــی، جــو حمایت
ــی،  ــای فرهنگ ــده و بازدارنده ه ــش برن ــای پی از عامل ه
باورهــای نادرســت، تصمیم گیــری هــای دیوان ســاالرانه، 
بــی اعتمــادی اعضــاء گــروه و مقاومــت اعضــاء و مدیــران 
فرآینــدی  و  اجــرا  بازدارنده هــای مهــم  از  می توانــد 
نمــودن یادگیــری گروهــی باشــد. ایــن یادگیــری ضمــن 
توجــه بــه ویژگی هــای افــراد و تفاوت هــای آنــان از 
ــا  ــری ب ــای یادگی ــکیل گروه ه ــه تش ــف، ب ــاد مختل ابع
هدف هــا و چشــم انداز هــای مشــترک و مشــارکت 
ــرای یادگیــری، توجــه می کنــد.  ــراد در برنامه ریــزی ب اف

ــر از  ــه ای فرات  از آنجــا کــه یادگیــری گروهــی، مرحل
یادگیــری فــردی اســت و تعامــل جمعــی و تســهیم دانش 
در آن، ســبب دوام بیشــتر و کاربــردی شــدن آموخته هــا 
ــری  ــر یادگی ــی تأثی ــه بررس ــش، ب ــن پژوه ــود، ای می ش
ــا مؤلفه هــای  ــرد نوآوری هــا و اینکــه آی ــر کارب گروهــی ب
یادگیــری گروهــی می تواننــد نقــش مؤثــری در افزایــش 
کاربــرد نوآوری هــا در تعاونی هــای کشــاورزی داشــته 
در  پژوهش هایــی  هرچنــد  پرداخته اســت.  باشــند، 
ــازمان های  ــوآوری در س ــر ن ــری ب ــر یادگی ــه تأثی زمین
ــا توجــه بــه اهمیــت و  مختلــف انجــام شده اســت، امــا ب
ــری در  ــی های جامع ت ــی، بررس ــری گروه ــر یادگی تأثی
ایــن زمینــه ضــرورت دارد. پژوهش هــای انجــام شــده در 
ــوآوری، به طــور مشــخص و  ــری و ن ــه رابطــه یادگی زمین
ــری گروهــی و نقــش آن  ــن یادگی ــاط بی ــه ارتب ــع ب جام
ــژه در زمینــه  ــه وی ــوآوری در تعاونی هــا  و ب ــرد ن در کارب

کشــاورزی نپرداخته انــد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

جهــان پیرامون به ســرعت در حــال تغییــر و دگرگونی 
ــای  ــب وکار، تغییرپذیری ه ــدن کس ــی ش ــت. جهان اس
پیوســته فناوری هــا و رشــد جمعیــت جهــان تنهــا شــمار 
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ــزون  ــت . اف ــان اس ــش روی جه ــای پی ــی از چالش ه کم
تغییرپذیری هــای  نگرانی هــا،  و  چالش هــا  ایــن،  بــر 
ــه  ــر و تغذی ــای تجدیدپذی ــاد انرژی ه ــی، ایج آب و هوای
ــتند  ــری هس ــای دیگ ــش ه ــد چال ــه رش ــت رو ب جمعی
کــه بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی بــا آن روبــه رو 
هســتیم )علــی بیگــی و میرزایــی،1394(. در کشــور مــا، 
ــاد  ــده ای را در اقتص ــش  عم ــاورزی نق ــای کش تعاونی ه
بخــش کشــاورزی ایفــا می کننــد. در واقــع، مبنــای 
شــکل  گیري شــرکت هاي تعاونــي تولیــد کشــاورزي، 
همکاري هــاي ســنتي در بخــش کشــاورزي اســت کــه از 
آغــاز شــکل گیري خــود، منشــأ دگرگونــی هــای بنیادیــن 
در نظــام کشــاورزي بوده انــد. تعاونــي کشــاورزي، عبــارت 
اســت از اجتماعــي از افــراد بــا ابــزار و امکانات محــدود که 
ــای  ــد و هدف ه ــم آمده ان ــرد ه ــه گ ــورت داوطلبان به ص
اجتماعــي و اقتصــادي را دنبــال مي کننــد و بــا کار 
ــر،  ــرش خط ــاز و پذی ــورد نی ــرمایه م ــن س ــر، تأمی مؤث
ــد.  ــي کار مي کنن ســود و منفعــت براســاس اصــول تعاون
بررســی های مختلــف  گویــای آن اســت کــه هــم اکنــون 
ــاي  ــته ترین نظام ه ــاورزي از برجس ــاون در کش ــام تع نظ
بهره بــرداري اســت کــه بــا هــدف افزایــش تولیــد، 
انجــام خدمــات زیربنایــي و اســتفاده بهینــه از نهادهــاي 
در دســترس شــکل گرفتــه اســت )مرصعــی،1390(. 
ــه  ــای برنام ــر مبن ــر، ب ــال اخی ــا در چندس ــن تعاونی ه ای
ــی و  ــای عموم ــای آموزش ه ــدون، دردوره ه ــی م آموزش
ــدون در وزارت  ــای م ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــی ب اختصاص
ــاه  ــاون، کار و رف ــال 1391( و وزارت تع ــا س ــاون )ت تع
اجتماعــی ) از ســال 1391 تــا کنــون( شــرکت کرده انــد 
)گــزارش دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و ترویــج وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی،1398(. امــا بــه نظــر 
ــئله هایی  ــا و مس ــوع ه ــرح موض ــود ط ــا وج ــد، ب می رس
نوآوری هــای زیســتی، محصول هــای زیســت  چــون 
وجــود  بــا  و  آبیــاری  جدیــد  روش هــای  فنــاوری، 

زمینه هــای تــازه و نوآوری هــای مختلــف در آمــوزش 
ــر  ــری و تغیی ــوا و روش، بازنگ ــاظ محت ــاورزی، از لح کش
ــوزش  ــای آم ــاوت در روش ه ــردن تف ــان و لحــاظ ک دیدم
ــه منظــور آســانگری  ــن تعاونی هــا ب و یادگیــری اعضــاء ای
ــو4 ــاز باشــد. ویف ــورد نی ــا، م ــرد نوآوری ه ــرش و کار ب  پذی

)2017( یادگیــری را عامــل مهــم خلق دانــش و در نتیجه 
ایجــاد نــوآوری در ســازمان می دانــد کــه در نهایــت 
ــود. بریکــس5 ــی ش ــی م ــت رقابت ــاد مزی ــه ایج ــج ب  منت

)2017( نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد کرده اســت. باســتن 
ــد یادگیــری گروهــی و  ــر ایــن باورن و هامــان6 )2018( ب
ســازمانی، ســازمان ها را قــادر می ســازد تــا دانــش فــردی 
را بــه دانــش ســازمانی تبدیــل کننــد. یادگیــری ، فرآینــد 
بــه روزرســانی و تغییــر الگوهای ذهنی مشــترک ســازمان 
اســت کــه بــا دســتیابی و بــه کارگیــری اطالعــات، خلــق 
دانــش و نهادینــه کــردن آن در ســازمان منجــر به کســب 
ــت بهبــود  ــت رقابتــی، افزایــش ســودآوری و در نهای مزی
ــادی و  ــت آب ــالح رحم ــود )ف ــازمان می ش ــرد س عملک

همــکاران، 1397(. 

یادگیــري گروهــي بدیــن معناســت کــه گروه هــا 
قــادر باشــند بــه عنــوان یــک هویــت واحــد فکــر 
بــران7 و  بیاموزند)برســمن  و  کننــد  خلــق   کــرده، 

،2013(. حســنی)1388( تفکر ســا ختار منــد، ایجاد نگرش 
و آرمــان گروهــی و چشــم انــداز مشــترک را عامــل هــای 
مؤثــر در نهادینه ســازی یادگیــری گروهــی دانســته اســت. 
 متفکــران بســیاري از جملــه پیتــر ســنگه8 )1999( و کیــز9

ــای  ــی ه ــي و ویژگ ــري گروه ــه بحــث از یادگی )2011( ب
آن و چگونگــي دســت یابي بــه آن همــت گماشــته اند. 
عمــران زاده و همــکاران)1396(، یادگیــري گروهــی را 

4.Wei fu 
5. Brix 
6. Basten & Haamann
7. Bresman & Bruhn
8. Senge
9. Kayes
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تأثیر مؤلفه های یادگیری گروهی بر کاربرد نوآوری در تعاونی های کشاورزی استان تهران

زمینــه و بســتر یادگیــري ســازماني دانســته، تأکیــد 
ــراي  ــت ب ــي اس ــری، پل ــوع یادگی ــن ن ــه ای ــد ک مي کن
تبدیــل یادگیــري بــه دانــش ســازماني، بــه گونــه ای کــه 
بــراي همــه بــه اشــتراک گذاشــته شــود. ســنگه )1999( 
ــه طــي  ــد ک ــدي مي دان ــري گروهــی را فرآین ــز یادگی نی
آن ظرفیــت اعضــاء، توســعه یافتــه و بــه گونــه اي همســو 
ــود  ــد ب ــزي خواه ــی از آن چی ــج ناش ــه نتای ــود ک مي ش
کــه همــگان در واقــع خواهــان آن بوده انــد؛ بــه تعبیــری 
دیگــر، یادگیــري گروهــي عبــارت اســت از توانایــي یــک 
ســازمان در کســب بصیــرت از آمــوزه هــای خــود و 
دیگــران )افــراد، گروه هــا، الگوهــا و غیــره( و ایجــاد تغییــر 
در چگونگــي عملکــرد خــود بــر مبنــای بصیــرت جدیــد. 
ــه یادگیــري گروهــي مطمئــن شــد  ــوان ب هنگامــی مي ت
ــد و در  ــق کن ــد خل ــي جدی ــش و آگاه ــروه، دان ــه گ ک

ــکانی،1395(. ــه کار ببرد)مش ــل، آن را ب عم

دارای  را  گروهــی  یادگیــری   )1997( لــرد10 
اســت: دانســته  زیــر  خــاص  ویژگی هــای 

از فراگیــران بــه عنــوان منبــع اصلــی گــروه اســتفاده  �
مــی شــود.

آموزشــگر بــه جای داشــتن نقــش حکیم و دانشــمند،  �
بــه عنــوان مشــاور و آســانگر به شــمار مــی آیــد.

ــوع روش هــا، ایجــاد روحیــه همبســتگی  � ــن ن در ای
ــد. ــرورش می یاب ــروه پ ــاء گ ــن اعض ــت بی مثب

باعــث می شــود، همــه  � فــردی  مســئولیت های 
اعضــاء گــروه، موضــوع و بحــث هــای آموزشــی ارائــه 

ــد. ــاد بگیرن شــده را ی

ویلفرایــد11 )2017( در نتایــج پژوهــش خــود در زمینــه 
یادگیــری گروهــی، بــر ابعــاد و مؤلفه هــای مهــم ایــن نــوع 
ــای  ــامل فعالیت ه ــا را ش ــرده و آن ه ــد ک ــری، تأکی یادگی

10. Lord
11. Wilfried

ــروه و  ــاب گ ــش، بازت ــهیم دان ــری، تس ــای یادگی گروه ه
ــاور  ــر ایــن ب ــد. وی ب ذخیــره و بازیابــی اطالعــات مــی دان
اســت یادگیــری گروهــی، نتیجــه تعامــل اعضــاء گــروه و 
فرآینــدی اســت کــه بــه طــور مســتقیم یــا نامســتقیم از 
توجــه مشــترک بــه اطالعــات، آغــاز و بــه دســتیابی فزاینده 
گــروه بــه دانــش مــورد نیــاز خــود، منتــج می شــود. ایــن 
ــای  ــارت و  آموزه ه ــش، مه ــب دان ــرای کس ــری ب یادگی
اعضــاء گــروه بــرای حــل مســئله مشــارکتی ضروری اســت 

ــاء می دهــد. ــژه، عملکــرد ســازمان را ارتق ــه وی و ب

قاســم زاده و همکاران )1393( تشــکیل گروه های کاری و 
ایجاد هویت مشــترک در ســازمان را موجب افزایش خالقیت، 
 نــوآوری و انعطــاف پذیــری دانســته اند. کاســتاپوالس12

و همــکاران )2011( بــر ایــن باورنــد کــه یادگیــری گروهــی 
از درک مســتقیم افــراد نشــأت می گیــرد کــه شــامل 
کار  در  خالقانــه  بصیرت هــای  و  پیشــین  آموزه هــای 
مشــترک اســت. بصیرت هــای هرفــرد، در نظامــی منطقــی 
از تعامــل هــا بــا ســایر افــراد گــروه بــه هــم می آمیزنــد. 
اعضــاء باهــم کار می کننــد و دانــش خــود را بــه اشــتراک 
ــی و  ــل جمع ــی تعام ــت، خروج ــد و در نهای ــی گذارن م
ــردی  ــادوام وکارب ــری ب ــراد، یادگی ــه اف ــش اندوخت دان
ــن  ــر ای ــور)1387( ب ــود. حســینی و حاجــی پ ــد ب خواه
موضــوع تأکیــد کرده انــد کــه یادگیــری گروهــی از 
طریــق افزایــش ظرفیــت جــذب دانــش، تأثیــر مهمــی بــر 
کاربــرد نــوآوری هــا خواهــد داشــت. مرشــدلو و همــکاران 
ــوآوری  ــاء ن ــای ارتق ــی راهکاره ــج بررس )1394( در نتای
ــه  ــری را از جمل ــدی، یادگی ــای تولی محصــول در بنگاه ه
عامل هــای مؤثــر بــرای ارتقــاء نــوآوری محصــول معرفــی 
کردنــد. نتایــج تحقیقــات صاحبــدل و همــکاران )1396( 
ابعــاد  توســعه  در  دانــش  از  بهره بــرداری  زمینــه  در 
ــات کشــاورزی نشــان  ــوآوری در مؤسســه هــای تحقیق ن
دادنــد کــه بهره بــرداری از دانــش، بیشــترین تأثیــر را بــر 
12. Kostopoulos
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نــوآوری و در بعــد فرآینــدی و اداری آن دارد و اکتشــاف 
ــعه  ــبب توس ــدت س ــد م ــش در بلن ــرداری از دان و بهره ب
ــاورزی  ــات کش ــای تحقیق ــت واحده ــوآوری در مدیری ن
خواهــد شــد. حاجــی زاده و ســرداری )1397( در تحقیــق 
ــرد  ــود عملک ــر بهب ــش ب ــت دان ــر مدیری ــون تأثی پیرام
نوآورانــه ســازمان بــا تأکیــد بــر نقــش میانجــی یادگیــری 
ــن نتیجــه رســیدند کــه زیرفرآیندهــای  ــه ای ســازمانی ب
ــهیم  ــازی، تس ــق، ذخیره س ــم از خل ــش اع ــت دان مدیری
و به کارگیــری دانــش بــر بهبــود عملکــرد نوآورانــه 

ــت دارد. ــر مثب ــازمان، تأثی س

ــود  ــی های خ ــز13 )2003( در بررس ــک و جون کیلپاتری
ضمــن تأکیــد بــر اهمیت یادگیــری گروهــی در کشــاورزان، 
بــه ویژگی هــای فــردی آنــان در یادگیــری و همچنیــن در 

ــد. ــا توجــه کرده ان ــرد نوآوری ه ــرش و کارب پذی

جیمنــز و ســانزوالی14 )2011( رابطــه بیــن یادگیــری، 
ــد.  ــرده ان ــی ک ــازمان ها را بررس ــرد س ــوآوری و عملک ن
نتایــج تحقیقــات آنــان نشــان داد کــه یادگیــری و 
ــر عملکــرد ســازمان ها تأثیــر مثبــت داشــته و  ــوآوری ب ن

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــوآوری را تح ــری، ن یادگی

تیمرمنــز15و همــکاران )2013( در نتایــج پژوهــش خود بر 
وجــود رابطه هــای مثبت بیــن فعالیت های یادگیــری گروهی 
 و افزایــش کاربــرد نوآوری هــای بنیــادی تأکید کرده انــد. فی16

 و همــکاران )2014( در تحقیــق خــود پیرامون کارگروهی 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هرچــه میــزان  ــوآوری ب و ن
ــتر  ــازمان بیش ــک س ــای کاری در ی ــتفاده از گروه ه اس
باشــد، ســطح نــوآوری در آن ســازمان باالتــر خواهــد بــود. 

خــود  پژوهــش  در   )2016( مســمن17  و  ویدمــن 
بــر  گروهــی  یادگیــری  رفتارهــای  تأثیــر  پیرامــون 
13. Kilpatrik & Johns
14. Jimenz & Sanvalle
15. Timermans
16. Fay
17. Widmann & Messman

رفتارهــای نوآورانــه گــروه، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
به طــور کلــی، همــه ی رفتارهــای یادگیــری گــروه، 
ــر دارد.  ــان تأثی ــه آن ــار کاری نوآوران ــای رفت ــر جنبه ه ب
و  وابســته  نــوآوری جنبه هــای  توســعه  و  یادگیــری 
ــک  ــت ی ــی هســتند و تقوی ــی و گروه ــل کار جمع متقاب

ــود. ــد ب ــودمند خواه ــز س ــری نی ــرای دیگ ــه ب جنب

در ایــن پژوهــش، پــس از مــرور تحقیقــات و کارهــای 
عملــی انجــام شــده در زمینــه ارتبــاط و تأثیــر یادگیــری 
ــای  ــازمان ها و بنگاه ه ــوآوری در س ــرد ن ــی و کارب گروه
میــان  در  کــه  مؤلفه هایــی  زمینــه  در  تولیــدی، 
ــتری  ــتراک بیش ــه اش ــران نقط ــگران و صاحب نظ پژوهش
داشــته اند، مؤلفه هایــی انتخــاب شــدند کــه در ادامــه بــه 

ــود:  ــاره می ش ــا اش آن ه

نوآوری در بازار 

جدیــد،  رقابتــی  محیــط  در  موفقیــت  قاعــده 
ــا از  ــه تنه ــوآوري ن ــن ن ــت؛ ای ــوآوري اس ــز روي ن تمرک
ــز  ــازار نی ــوآوري در ب ــامل در ن ــه ش ــاوري بلک ــد فن دی
می باشــد. در بلندمــدت، پیشــرفت تنهــا بــا یــک راهبــرد 
ــر اســت.  ــر امــکان پذی بازارمحــور خــالق و انعطــاف پذی
ــوآوري در  ــترش ن ــه گس ــت رو ب ــورد اهمی ــروزه در م ام
ــن  ــی در بی ــاع عموم ــازار، اجم ــدن ب ــازمان و پویاترش س
صاحب نظــران و کارشناســان وجــود دارد. تعاونی هــای 
و  نیازهــا  بــه  پاســخگویی  بــراي  بایــد  کشــاورزی 
ــن  ــتریان و همچنی ــر مش ــال تغیی ــت هاي در ح درخواس
بــه منظــور بهره بــرداري از فرصت هــاي ایجــاد شــده 
نــوآور  بــازار،  تغییرپذیری هــای  و  فنــاوري  توســط 
باشــند. اســتفاده از مفهــوم نــوآوري در بــازار، مــا را قــادر 
می ســازد تــا همــگام بــا تغییرپذیری هــای فنــاوري، 
ــرا منطقــه ای  ــازار منطقــه ای و ف ــداران و ب نیازهــاي خری
ــای  ــه انتظاره ــب را ب ــخ مناس ــرده و پاس ــایی ک را شناس

ــم. ــا بدهی آنه
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تأثیر مؤلفه های یادگیری گروهی بر کاربرد نوآوری در تعاونی های کشاورزی استان تهران

نوآوری تولیدی:

ــرای تولیــد  ــزاری ب ــوآوری تولیــدی فراهــم کننــده اب ن
اســت کــه بــه توســعه و ارائــه تولیدهــا و خدمــات جدیــد 
و بهبــود یافتــه اشــاره دارد. در واقــع، می تــوان گفــت کــه 
منظــور از نــوآوری تولیــدی ایــن اســت کــه ســازمان تــا چه 
حــد در ارائــه تولیدهــا و خدمــات نوآورانــه پیشــتاز اســت.

نوآوری فرآیندی: 

نــوآوری فرآینــدی ابــزاری را در جهــت حفــظ و بهبود 
ــد و  ــم می کن ــا فراه ــی هزینه ه ــه جوی ــت و صرف کیفی
ــه  ــود یافت ــا بهب ــد ی ــای جدی ــده اتخــاذ روش ه دربرگیرن

تولیــد، توزیــع یــا ارائــه خدمــت اســت. 

نوآوری در رفتار:

کارگیــری  بــه  فرآینــد  بــه  رفتــار،  در  نــوآوری 
ــه  ــل و در نتیج ــئله در عم ــل مس ــازه ح ــای ت دیدگاه ه
ــا خدمــت  ــرآورده، فرآینــد ی ــا ف ارتقــاء یــک محصــول ی
اشــاره دارد. نــوآوری در رفتــار را می تــوان نوعــی فرآینــد 
انگیــزه ای در فــرد یــا گروهــی در ســازمان منظــور داشــت 
کــه شــامل ســه وظیفــه رفتــاری اصلــی تولیــد دیــدگاه، 
ارتقــاء دیــدگاه و بــه کار گیــری دیــدگاه در عمــل اســت.

نوآوری در راهبرد:

ــاختار  ــری در س ــر پذی ــه تغیی ــرد ب ــوآوري در راهب ن
ســازمانی، رویکردهــاي مدیریتــی، راهبرد هــا، فرآیندهــا و 
ــوآور،  ــازمان های ن ــاره دارد. در س ــتم هاي اداري اش سیس
ــا  ــده و ب ــی نش ــز تلق ــره آمی ــدی مخاط ــوآوری فرآین ن
مقاومــت روبــه رو نمی شــود. در ایــن ســازمان ها، مدیــران 
و اعضــاء بــه طــور فعــال درجســتجوي دیدگاه هــاي 
ــه مي باشــند. درچنیــن فضــا و ســاختاری، اعضــاء  نوآوران
بــراي ایده هــاي جدیــدی کــه مطــرح می کننــد، هرچنــد 
نتیجــه ای هــم در برنداشــته باشــد، بازخواســت و تنبیــه 
نمی شــوند و همیشــه بــرای انجــام فعالیت هــای نوآورانــه 

ــه  ــه ب ــاي نوآوران ــواره از ایده ه ــده و هم ــویق ش ــز تش نی
ــود. ــتقبال مي ش ــي اس خوب

حمایت از نوآوری:

حمایــت همــه جانبــه ســازمان از نوآوری هــا، فرهنــگ 
ســازمانی موافــق، جــذب تســهیالت و پاداش هــای مالــی 
ــیار  ــی بس ــون عامل ــطوح گوناگ ــوق ها در س ــواع مش و ان
مهــم در ایجــاد خالقیــت و نــوآوری اســت. در ایــن 
زمینــه، انعطــاف پذیــری در قوانیــن و مقــررات، پذیــرش 
منطقــی اشــتباهات و ایجــاد فضــای توانمندســازی روان 
ــداف  ــتای اه ــغلی در راس ــتیاق ش ــاد اش ــناختی و ایج ش

ــز ضــرورت دارد. ســازمانی نی

مــرور نتایــج پژوهــش هــای مختلــف، اثرگذاری هــای 
ــره وری و عملکــرد  ــاء به ــوآوری را در ارتق ــواع ن ــدار ان پای
ــا  ــر، گروه ه ــوی دیگ ــد. از س ــان می دهن ــازمان ها نش س
و نــه افــراد، ســنگ بنــاي یادگیــري گروهــی را تشــکیل 
ــد،  ــاد نگیرن ــا ی ــه گروه ه ــی ک ــا  هنگام ــد و ت می دهن
ســازمان نیــز قــادر بــه یادگیــري نخواهــد بــود. یادگیــري 
گروهــی یــک نظــام گروهــی تلقــی مــی شــود کــه بدیــن 
وســیله اعضــاي یــک تیــم قــادر بــه ارتقــاء هــوش جمعــی 
ــت  ــک هوی ــوان ی ــه عن ــد ب ــوند و می توانن ــود می ش خ
ــی از  ــد. یک ــد و بیاموزن ــق کنن ــرده، خل ــر ک ــد تفک واح
دالیلــی کــه یادگیــری و بــه ویــژه یادگیــری گروهــی برای 
ــی و ضــروری تلقــی می شــود  موفقیــت ســازمان ها حیات
نیــز ایــن اســت کــه یادگیــری، بهبــود و توســعه فرآیندها 
ــدی  ــد )محم ــان می کن ــازه را  آس ــای ت ــول ه و محص

حســینی و همــکاران،1392(.

توجــه بــه ویژگی هــای فــردی اعضــا از جملــه 
ــا  ــت. ب ــی اس ــری گروه ــای یادگی ــن مؤلفه ه ــم تری مه
ــده در  ــارکت کنن ــرد مش ــر ف ــای ه ــایی ویژگی ه شناس
یادگیــری و بــه ویــژه شناســایی تفاوت هــای فــردی 
ــری  ــراد در یادگی ــارکتی اف ــای مش ــراد و رفتاره ــن اف بی
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گروهــی، می تــوان نیازهــا و عامــل هــای مؤثــر بــر 
انگیــزش هــر یــک از افــراد، آمادگــی و اســتعداد هــر فــرد 
بــرای یادگیــری، دیــدگاه هــای خالقانــه هریــک از افــراد 
و روش هایــی کــه هــر یــک از  آنــان بــرای دســتیابی بــه 
ــد  ــر می گزینن ــازمان ب ــرون از س ــات از درون و بی اطالع
را شــناخت و از  مجموعــه آن هــا  بــرای تقویــت و 
متناســب ســازی یادگیــری بهــره جســت )شــکری نــوده 
ــای  ــه ویژگی ه ــه ب ــر توج ــزون ب ــکاران، 1398(. اف و هم
فــردی اعضــاء، ضــرورت تشــکیل گــروه هــا و ایجــاد هویــت 
مشــترک، ایجــاد چشــم انــداز مشــترک نیــز از مهم تریــن 
مؤلفه هــای یادگیــری گروهــی بــه شــمار مــی رود. چشــم 
انــداز مشــترک عبــارت اســت از ایجاد احســاس مســئولیت 
ــترک از  ــای مش ــاد تصویره ــق ایج ــروه از طری ــک گ در ی
آینــده ی مطلــوب ســازمان. چشــم انداز مشــترک تصویــری 
ــزد گروهــی از اعضــاء آن  ــک ســازمان و ن اســت کــه در ی
ــترکی از آرزوی  ــاس مش ــان احس ــود دارد. آن ــازمان وج س
ــود آن  ــازمان خ ــد و در کل س ــود می آورن ــترک بوج مش
را نشــر می دهنــد و بــا اســتفاده از ایــن عامــل مشــترک،  
فعالیت هــای خــودر را شــکل می دهنــد )عطایــی،1398(. 
ایجــاد هویــت مشــترک و چشــم انــداز مشــترک می توانــد 
ســازمان را بــه ســمت نوعــی نبــود تمرکــز ســوق دهــد. از 
ــوه، مشــارکت را دشــوار  ــه طــور بالق ــز، ب ــه تمرک آنجــا ک
می توانــد ســبب  مشــارکتی  برنامه ریــزی  می نمایــد، 
ــه  ــزی ب ــوع برنامه ری ــن ن ــود. ای ــارکت ش ــانگری مش آس
ویــژه در تعاونــی هــای روســتایی و کشــاورزی، کــه خــود 
بــر پایــه نیازهــا و هدف هــای مشــترک کشــاورزان و 
روســتاییان بنیــان نهــاده می شــوند می تواننــد تعهــد 
ســازمان  در  نــوآوری  و  یادگیــری  قبــال  در  را  اعضــا 
ــر18 ــدز و پارک ــی،1393(. ملن ــی آران ــد )قرن ــش دهن  افزای

ــارکتی از  ــزی مش ــه برنامه ری ــد ک ــن باورن ــر ای )2019( ب
ــا  ــری ب ــط یادگی ــل و متناســب ســازی محی ــق تعدی طری

18..Melendez & Parker 

ــری را  ــارکت کنندگان، یادگی ــای مش ــت ها و نیازه خواس
ــد. ــان می کن آس

  ایــن پژوهــش نیــز بــر ایــن مهــم تمرکــز داشــته و بر 
ــای  ــه مؤلفه ه ــد ک ــرض می کن ــات ف ــرور ادبی ــای م مبن
یادگیــری گروهــی، تأثیــر مثبــت، مســتقیم و معنــی داری 
بــر کاربــرد نــوآوری دارد و نیــز یادگیــری گروهــی توانایی 
پیــش بینــی کاربــرد نــوآوری را در تعاونی های کشــاورزی 
دارد و می توانــد باعــث افزایــش کاربــرد نــوآوری در ابعــاد 

مختلــف در تعاونی هــای کشــاورزی شــود.

فرضیه های پژوهش:

ــرح  ــه ش ــا ب ــش، فرضیه ه ــداف پژوه ــاس اه ــر اس ب
ــدند: ــخص ش ــر مش زی

فرضیــه 1. تشــکیل گروه هــای یادگیــری رابطــه 
مثبــت و معنــی داری بــا  کاربــرد نــوآوری در تعاونی هــای 

ــاورزی دارد. کش

فرضیــه 2. توجــه بــه ویژگی هــای فــردی اعضــا رابطــه 
مثبــت و معنــی داری بــا کاربــرد نــوآوری در تعاونی هــای 

دارد. کشاورزی 

ــت  ــه مثب ــترک رابط ــت مش ــاد هوی ــه 3. ایج فرضی
تعاونی هــای  در  نــوآوری  کاربــرد  بــا  معنــی داری  و 

دارد. کشــاورزی 

فرضیــه 4. ایجــاد چشــم انــداز مشــترک رابطــه 
مثبــت و معنــی داری بــا کاربــرد نــوآوری در تعاونی هــای 

کشــاورزی دارد.

ــت  ــه مثب ــارکتی رابط ــزی مش ــه ری ــه 5. برنام فرضی
تعاونی هــای  در  نــوآوری  کاربــرد  بــا  داری  معنــی  و 

دارد. کشــاورزی 
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شکل1- مدل مفهومی پژوهش

مؤلفه های یادگیری گروهیمؤلفه های کاربرد نوآوری

نوآوری در بازار

نوآوری فرآیندی

حمایت از نوآوری

نوآوری در راهبرد

نوآوری در رفتار

نوآوری تولیدی

ایجاد هویت مشترک

ایجاد چشم انداز مشترک

برنامه ریزی مشارکتی

توجه به ویژگی های فردی اعضا

تشکیل گروه های یادگیری

روش شناسی پژوهش

ــي و از نظــر روش هــاي دســتیابي  ــق کّم روش تحقی
تحقیقــات  نــوع  از  داده پــردازي  و  حقیقت هــا  بــه 
ــی -  ــق علّ ــود. تحقی ــه ای19( ب ــی – مقایس ــی )علّ کم
مقایســه ای بــه تحقیقاتــی اطــالق می شــود کــه در آنهــا 
پژوهشــگر بــا توجــه بــه متغیــر وابســته بــه بررســی علــل 
ــدوده  ــه مح ــه ب ــا توج ــردازد. ب ــداد می پ ــی رخ احتمال
ــت و در  ــي اس ــوع مقطع ــش از ن ــق، پژوه ــي تحقی زمان
ــه  ــت. جامع ــه اس ــام گرفت ــتان 1398 انج ــز و زمس پایی
ــت و  ــی زراع ــامل اعضــای شــرکت های تعاون ــاري ش آمـ
باغــداری اســتان تهــران )N=10180( بودنــد. به منظــور 
ــر  ــه از جــدول مــورگان اســتفاده و ب تعییــن حجــم نمون
ــر 335  ــه مــورد نیــاز براب ــزار حجــم نمون مبنــای ایــن اب
ــاب  ــا انتس ــه ای ب ــا روش طبق ــه ب ــد ک ــرآورد ش ــر ب نف
ــای  ــی ه ــب تعاون ــن ترتی متناســب بررســی شــدند. بدی
ــه عنــوان یــک طبقــه در نظــر گرفتــه  هــر شهرســتان ب

19. Causal & comparitive

ــه مــورد نظــر و  ــا حجــم کل نمون شــدند کــه متناســب ب
ــی  ــتان، بررس ــر در آن شهرس ــورد نظ ــه م ــم جامع حج
ــورد بررســی  ــای م ــی تعاونی ه شــدند)جدول1توزیع فراوان
و پاســخگویان برحســب شهرســتان قرارگیــری تعاونی هــا 

را نشــان می دهــد(.
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جدول 1- توزیع فراوانی تعاونی های مورد بررسی و  پاسخگویان بر حسب شهرستان قرار گیری تعاونی ها

درصد از کل شمارتعاونیشهرستانردیف
تعاونی ها

تعداد تعاونی 
های مورد 

مطالعه 

درصد از تعاونی 
های مورد بررسی 

شمار 
اعضاء

درصد از 
کل اعضاء

شماراعضای 
مورد مطالعه 

درصد از کل 
اعضای مورد 

مطالعه 

254/7835/87287/15247/16اسالمشهر1

-170/160-10/190بهارستان2

6412/26611/76106710/483510/44پاکدشت3

-90/080-10/190پردیس4

101/9111/96800/7820/59پیشوا5

14825/351427/45220721/677121/19تهران6

8416/19815/68124312/214112/23دماوند7

101/9111/961611/5861/79رباط کریم8

40/7611/96300/2920/59ری9

-140/130-20/380شمیرانات10

448/4247/84147814/514814/32شهریار11

9518/19917/64236023/187923/58فیروزکوه12

244/5923/926946/81236/86قدس13

-750/730-50/950قرچک14

61/1411/96460/4520/59مالرد15

91/7211/96710/6920/59ورامین16

5221005110010180100335100جمع کل17

ــنامه  ــش از پرسش ــای پژوه ــنجش متغیره ــراي س  ب
ــتفاده  ــی اس ــش اصل ــه بخ ــامل س ــاخت ش ــق س محق
ــردی  ــه بررســی ویژگــی هــای ف ــه ترتیــب ب شــد کــه ب
ــی و  ــری گروه ــای یادگی ــی، مؤلفه ه ــورد بررس ــراد م اف
ــاورزی  ــی کش ــرکت های تعاون ــکل 1( در ش ــوآوری )ش ن
ــی  ــری گروه ــای یادگی می پرداخــت. پرسشــنامه مؤلفه ه
بــر  کشــاورزی  تعاونــی  شــرکت های  در  نــوآوری  و 
ــا  ــی کــم ت ــه طیــف پنــج درجــه ای لیکــرت )از خیل پای
ــي  ــور بررس ــت. به منظ ــده اس ــم ش ــاد( تنظی ــی زی خیل
ــي )CR( و  ــي ترکیب ــري از پایای ــزار اندازه گی ــي اب پایای
تتــای ترتیبــی )θ( اســتفاده شــد کــه نتایــج آن مطلــوب 

بــود )جــداول 2، 3، 4، 5، 6 و 7(. همچنیــن نتایــج 
ــان داد  ــري نش ــدل اندازه گی ــي م ــاخص هاي برازندگ ش
کــه داده هــا از نظــر آمــاري بــا ســاختار زیربنایــي نظــري 
ســازگاري دارد. به منظــور بررســي روایــي محتوایــي 
ــد  ــی چن ــط تن ــنامه ها توس ــري، پرسش ــزار اندازه گی اب
تعاونی هــای  مدیــره  هیــأت  اعضــای  متخصصــان  از 
کشــاورزی و کارشناســان تعــاون وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی تأییــد شــد و بــراي ارزیابــي روایــي ســازه 
از میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده )AVE(20 اســتفاده 
شــد کــه در همــه مــوارد در ســطح باالتــر از 0/5و قابــل 

20. Average Variance Extracted
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قبــول بــود )جــدول 3 و 6(. بــه دلیــل نیــاز بــه بررســی 
ــان از  ــورت همزم ــه ص ــق ب ــای تحقی ــذاری متغیره اثرگ
ــی  ــیوه مبتن ــه ش ــاختاري ب ــای س ــازی معادله ه مدل س
بــر کواریانــس بــه کمــک نرم افزارهــاي LISREL و 
SPSS اســتفاده شــد، ضمــن آنکــه از آزمــون همبســتگی 

ــز اســتفاده شــد. اســپیرمن نی

متغیــر نهفتــه یادگیــری گروهــی از پنــج بعــد شــامل 
ــای  ــه ویژگی ه ــه ب ــری، توج ــای یادگی ــکیل گروه ه تش
ــم  ــاد چش ــترک، ایج ــت مش ــاد هوی ــا، ایج ــردی اعض ف
انــداز مشــترک و برنامــه ریــزی مشــارکتی تشــکیل 
شــده اســت کــه بــرای بعــد تشــکیل گــروه هــای 

ــردی  ــای ف ــی ه ــه ویژگ ــه ب ــانگر، توج ــری 3 نش یادگی
ــانگر،   ــترک 2 نش ــت مش ــاد هوی ــانگر، ایج ــا 2 نش اعض
ایجــاد چشــم انــداز مشــترک 2 نشــانگر و برنامــه ریــزی 
مشــارکتی 2 نشــانگر تعییــن شــد. بــا توجــه بــه میــزان 
گــزارش شــده شــاخص های برازندگــی در جــدول 4 
ــی  ــری گروه ــای یادگی ــه مدل ه ــود ک ــاهده می ش مش
ــل  ــب و قاب ــرازش مناس ــاورزی از ب ــای کش در تعاونی ه
ــه  ــت ک ــوان گف ــن، می ت ــت. بنابرای ــی برخورداراس قبول
ــا ســاختار عاملــی و زیربنــای  داده هــای ایــن پژوهــش ب

ــبی دارد. ــی مناس ــق هم خوان ــری تحقی نظ

جدول 2- مدل اندازه گیری اصالح شده به همراه سطح معنی داری و هر یک از بارهای عاملی متغیر یادگیری گروهی

بار عاملی گویه مولفهسازه
tθخطای استاندارداستاندارد

یادگیری گروهی 

ری
دگی

ی یا
 ها

روه
ل گ

کی
فرآیندهای کار گروهی به منظور تش

شفاف سازی و بهره وری بیشتر در 
تعاونی ها

0/73 **--

ارزیابی فرضیه های در مورد موضوع 
0/08113/56** 0/87های مورد بحث از طریق بحث گروهی

برگزاری دوره های آموزش در قالب 
0/07312/22** 0/73گروه های یادگیری

ی 
ژگ

ه وی
ه ب

وج
ت

ضا 
ی اع

رد
ی ف

توجه به تفاوت های فردی در طراحی ها
--** 0/80دوره ها

توجه به عالقه های کارکنان در فرایند 
0/0789/71** 0/73یادگیری

ت 
هوی

اد 
یج

ا
رک

شت
م

پرورش حس تعلق در کارکنان در هنگام 
--** 0/75یادگیری

مشتاق هستم تا برای موفقیت این 
0/127/46** 0/76تعاونی بیشتر تالش کنم. 

داز 
م ان

چش
اد 

یج
ا

رک
شت

تبین و شفاف سازی نقش هر یک از م
--** 0/76کارکنان در رسیدن به اهداف سازمان

افرادی که در این تعاونی فعالیت 
0/106/19** 0/85می کنند هدف های همانندی دارند

تی
ارک

مش
ی 

ریز
مه 

رنا
ب

دوره های آموزشی با همکاری همه 
--** 0/80اعضای تعاونی برنامه ریزی می شوند

برای تصمیم گیری های مهم در 
تعاونی ها از نظرهای همه اعضا استفاده 

می شود.  
0/78 **0/117/95

** معنی داری در سطح 1درصد  
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جدول 3 - مقادیر بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معنی داری شاخص های  یادگیری گروهی

خطای ضریب استانداردنما در مدلشاخصسازه
استاندارد

tCRAVE

زی
اور

کش
ی 

عاون
ی ت

 ها
ت

رک
ر ش

ی د
آور

L10/75 **0/07310/320/820/60تشکیل گروه های یادگیری نو

L20/96 **0/08511/230/730/58توجه به ویژگی های فردی اعضا 

L30/63 **0/0867/320/720/57ایجاد هویت مشترک 

L40/68 **0/0778/820/780/65ایجاد چشم انداز مشترک

L50/65 **0/0747/380/760/52برنامه ریزی مشارکتی

** معنی داری در سطح 1درصد 

جدول4 - شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری یادگیری گروهی

مقدار گزارش شدهمعیارشاخص

X2/df32/97 و کمتر

RMR0/05 0/045کوچکتر از

GFI0/90/94 و باالتر

AGFI0/90/90 و باالتر

NFI0/90/94 و باالتر

NNFI0/90/95 و باالتر

IFI0/90/96 و باالتر

CFI0/90/96 و باالتر

RMSEA0/08 0/073کوچکتر از
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تأثیر مؤلفه های یادگیری گروهی بر کاربرد نوآوری در تعاونی های کشاورزی استان تهران

متغیــر نهفتــه نــوآوری در تعاونــی هــای کشــاورزی از 
پنــج بعــد نــوآوری در بــازار، حمایــت از نــوآوری، نــوآوری 
در رفتــار، نــوآوری در راهبــرد و نــوآوری تولیــدی و 
ــوآوری در  ــرای ن ــه ب ــت ک ــده اس ــکیل ش ــدی تش فرآین
ــوآوری  ــوآوری 5 نشــانگر، ن ــت از ن ــازار 5 نشــانگر، حمای ب
در رفتــار 6 نشــانگر،  نــوآوری در راهبــرد 3 نشــانگر، 
نــوآوری تولیــدی 2 نشــانگر و  نــوآورزی فرآینــدی 3 

نشــانگر تعییــن شــد و در مجموعه هــای نــوآوری ســازمانی 
ــد وارد  ــانگر و 6 بع ــا 24 نش ــاورزی ب ــای کش در تعاونی ه
ــدول 5  ــد. در ج ــه دوم ش ــدی مرتب ــی تأیی ــل عامل تحلی
مقــدار بــار عاملــی اســتاندارد شــده، نشــانگرهای هــر یــک 
ــی هــای کشــاورزی  ــوآوری در تعاون از شــاخص های های ن
و ســطح معنــی داری آنهــا بــا توجــه بــه مقــدار t در تحلیــل 

ــت. ــده اس ــه دوم آورده ش ــدی مرتب ــی تأیی عامل

جدول  5- مدل اندازه گیری اصالح شده به همراه سطح معنی داری و هر یک از بارهای عاملی نوآوری در تعاونی های کشاورزی

گویهمولفهسازه
بار عاملی 
استاندارد

خطای 
tθاستاندارد

نوآوری

نوآوری در بازار

--**0/67وجود راهبردهای نوآورنه مناسب بر حسب تغییرپذیری های بازار

ارتقاء توانمندی شرکت  های تعاونی در بازاریابی و شناسایی بازارهای 
جدید

0/76**0/07912/22

0/07712/26**0/77تالش در جهت شناسایی قابلیت های منطقه

0/07312/47**0/78تالش درجهت ارتقاء هماهنگی با بازارها
0/06812/48**0/78سرمایه گذاری در زمینه برندینگ

حمایت از 
نوآوری

--**0/72اعطای استقالل نسبی به اعضاء برای انجام نوآوری
0/06511/61**0/69ایجاد فضای رقابتی در درون تعاونی  ها

0/06211/27**0/77جذب حمایت  ها و تسهیالت برای توسعه نوآوری
0/07210/30**0/67ایجاد زیرساخت  ها و فناوری  های الزم برای نوآوری 
0/0769/63**0/7ارائه مشوق و حمایت  های مالی به تعاونی  های نوآور 

نوآوری در 
رفتار

--**0/72الگوسازی نوآوری  های موفق 
0/0819/58**0/76ارتقاء وضعیت تعاونی ها در جذب منبع های ورودی 

0/0779/21**0/73استفاده از دیدگاه های برتر داخلی و خارجی 
0/0779/15**0/72جذب کارکنان باهوش و برتر 
0/0868/43**0/76شناسایی محصول های جدید

0/0969/54**0/74تولید محصوالت جدید

نوآوری در 
راهبرد

--**0/78تالش برای ساخت مدل های برتر کسب و کار
0/0839/03**0/69وجود برنامه  ریزی راهبردی بلند مدت و نوآورانه

0/0838/90**0/76اتخاذ راهبردهای مدیریتی نوآورانه
نوآوری 
تولیدی

-0/37**0/79عدم محافظه  کاری در زمینه ورود به زمینه  های نو و عرضه خدمات جدید 

0/456/82**0/74پیشتاز بودن در شناخت محصول ها و ارائه روش های تولید و خدمات جدید 

نوآوری 
فرآیندی

--**0/79ارائه آموزش  های مناسب به اعضاء در زمینه نوآور شدن و عرضه خدمات جدید 

ارزیابی مستمر خدمات ارائه شده به کشاورزان و روستاییان برای 
ارتقاء کیفیت

0/70**0/06911/82

0/07212/73**0/79میزان پرداختن  به بحث تحقیق و توسعه 

** معنی داری در سطح 1درصد 
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بــا توجــه بــه نتایــج ارایه شــده در جــدول 5 مشــاهده 
ــاخص ها و دارای  ــانگرها و ش ــه ی نش ــه هم ــود ک می ش
ــداول 5  ــج ج ــند.  نتای ــر از 1/96 می باش ــزان t باالت می
ــوآوری در  ــازه های ن ــرای س ــه ب ــد ک ــان می ده و 6 نش
 AVE و θ ،CR ــاخص های ــاورزی، ش ــای کش تعاونی ه
ــی برخــوردار می باشــند.  ــل قبول از میــزان مناســب و قاب

و همچنیــن بــا توجــه نتایــج جــدول 7 ســازه نــوآوری در 
تعاونــی هــای کشــاورزی از بــرازش قابــل قبولــی برخوردار 
ــه ی  ــه هم ــرد ک ــار ک ــوان اظه ــن، می ت ــت.  بنابرای اس
ــوآوری در  ــنجش های ن ــرای س ــی ب ــاخص های انتخاب ش
ــد و  ــی را دارن ــت الزم و کاف ــاورزی دق ــای کش تعاونی ه

روایــی و پایایــی آنهــا نیــز مــورد تأییــد می باشــد. 

نما در مدلشاخصسازه
ضریب 

استاندارد
خطای 

tCRAVEاستاندارد

زی
اور

کش
ی 

اون
 تع

ای
ت ه

رک
شــ

در 
ی 

آور
IN10/85 **0/07311/560/860/56نوآوری در بازارنو

IN20/92 **0/07113/050/830/52حمایت از نوآوری

IN30/790/0809/870/770/54نوآوری در رفتار

IN40/610/0758/050/790/55نوآوری در راهبرد

IN50/68 **0/0867/910/730/58نوآوری تولیدی

IN60/66**0/0669/360/800/57نوآوری فرآیندی

جدول 7-  شاخص های برازش مدل اندازه گیری نوآوری در تعاونی های کشاورزی

مقدار گزارش شدهمعیارشاخص

X2/df32/95 و کمتر

RMR0/05 0/05کوچکتر از

GFI0/90/95 و باالتر

AGFI0/90/91 و باالتر

NFI0/90/93 و باالتر

NNFI0/90/95 و باالتر

IFI0/90/95 و باالتر

CFI0/90/95 و باالتر

RMSEA0/08 0/077کوچکتر از

جدول 6 – میزان بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معنی داری شاخص های  نوآوری سازمانی در تعاونی های کشاورزی
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تأثیر مؤلفه های یادگیری گروهی بر کاربرد نوآوری در تعاونی های کشاورزی استان تهران

یافته های پژوهش:

بنابــر یافته هــای به دســت آمــده 75/582درصــد 
)254 نفــر( اعضــای شــرکت های تعاونــی مــورد بررســی 
ــن  ــد و میانگی ــر( زن بودن ــد )81 نف ــرد و 24/18 درص م
ــار 11/54ســال(  ــان 42/2 ســال ) انحــراف معی ســني آن
ــا 60  ــني 40 ت ــه س ــه طبق ــي ب ــترین فراوان ــود و بیش ب
به منظــور  )56/1درصــد(.  داشــت  اختصــاص  ســال 

بررســي همبســتگي بیــن مؤلفه هــای یادگیــری گروهــی 
ــتگي  ــب همبس ــوآوری از ضری ــرد ن ــای کارب ــا مؤلفه ه ب
اســپیرمن اســتفاده شــد )جــدول 8(. نتایــج آزمــون 
همبســتگي اســپیرمن گویــاي آن اســت کــه بیــن همــه 
مؤلفه هــاي یادگیــری گروهــی و کاربــرد نــوآوری در 
شــرکت های تعاونــی رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد. 

جدول 8- ماتریس همبستگي متغیرهاي پژوهش)** معنی دار در سطح 0/01(

متغیر
گرروه های 

یادگیری

توجه به 
ویژگی 
های 

فردی 
اعضا

ایجاد 
هویت 
مشترک

ایجاد 
چشم 
انداز 

مشترک

برنامه ریزی 
مشارکتی

حمایت از 
نوآوری

نوآوری 
در 

راهبرد

نوآوری 
در رفتار

نوآوری 
تولیدی

نوآوری 
فرآیندی

نوآوری 
در بازار

تشکیل گروه های 
)L1( یادگیری

-

توجه ویژگی های 
)L2( فردی اعضا

0./542**-

ایجاد هویت 
)L3( مشترک

0/410**0/465**-

ایجاد چشم انداز 
)L4(مشترک

0/519**0/529**0/414**-

برنامه ریزی 
)L5(مشارکتی

0/440**0/410**0/657**0/462**-

حمایت از نوآوری 
)N1(

0/394**0/375**0/427**0/415**0/416**-

نوآوری در 
)N2(راهبرد

0/367**0/334**0/426**0/377**0/406**0/666**-

نوآوری در 
)N3(رفتار

0/368**0/332**0/478**0/402**0/429**0/576**0/645**-

نوآوری تولیدی 
)N4(

0/352**0/334**0/413**0/380**0/399**0/584**0/593**0/636**-

نوآوری 
)N5(فرآیندی

0/307**0/329**0/407**0/365**0/385**0/570**0/576**0/698**0/720**-

نوآوری در 
)N6(بازار

0/303**0/313**0/400**0/300**0/384**0/506**0/502**0/608**0/577**0/6588**-
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 به منظــور بررســي چارچــوب مفهومــي ایــن پژوهــش 
و پــي بــردن بــه رابطــه هــای علـّـي میــان متغیــر وابســته 
)کاربــرد نــوآوری( و متغیرهــاي مســتقل )یادگیــری 
گروهــی( از روش مدلســازي معادله هــای ســاختاري 
)CB-SEM( و نرم افــزار Lisrel بهــره گرفتــه شــد. 

فرضیه هــای پژوهــش برمبنــای مــدل ســاختاری بــرازش 
ــتاندارد  ــای اس ــتفاده از ضریب ه ــا اس ــش ب ــده پژوه ش

مســیر )β( و میــزان آمــاری تــی )t-value( آزمــون 
شــدند. نتایــج تحلیــل مســیر در مــدل ســاختاري بــرازش 
ــراي آزمــون فرضیه هــاي پژوهــش در جــدول 9  شــده ب
آمــده اســت. بــا توجــه بــه جــدول 9، یادگیــری گروهــی 
ــرد  ــای کارب ــری ه ــد از تغییرپذی ــا 43 درص ــد ت مي توان

ــد. ــن کنن ــاورزی را تبیی ــای کش ــوآوری در تعاونی ه ن

جدول 9- نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری برای آزمون فرضیه های پژوهش

متغیر 
وابسته 

متغیر مستقل
ضریب 

استاندارد شده 
)β(

خطاي 
استاندارد

t-valueR2

ی 
 ها

نی
عاو

ر ت
ی د

آور
 نو

رد
ارب

ک
زی

اور
کش

)L1( 0/130/0532/25تشکیل گروه های یادگیری

)L2( 0/140/0542/30توجه به ویژگی های فردی اعضا

)L3( 0/240/0463/900/43ایجاد هویت مشترک

)L4( 0/150/0472/52ایجاد چشم انداز مشترک

)L5( 0/190/0493/01برنامه ریزی مشارکتی

فرضیــه 1. بیــن تشــکیل گروه هــای یادگیــری و 
کاربردنــوآوری در تعاونی هــای کشــاورزی رابطــه معنــادار 

ــود دارد. وج

ــیر  ــتاندارد مس ــب اس ــدول 3، ضری ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــوآوری  ــرد ن ــری و کارب ــای یادگی ــکیل گروه ه ــن تش بی
0/13 اســت کــه مقــدار t به دســت آمــده )2/25( بیشــتر  
از مقــدار بحرانــی 1/96 قــرار دارد )t-value<1/96(؛ 
یعنــی بیــن تشــکیل گروه هــای یادگیــری و کاربــرد 
نــوآوری در تعاونی هــای کشــاورزی رابطــه مثبــت و 
معنــی داری وجــود دارد و بنابرایــن، فرضیــه اول پژوهــش 

تأییــد می شــود. 

فرضیــه 2. بیــن توجــه بــه ویژگی هــای فــردی اعضــا 
و کاربــرد نــوآوری در تعاونی هــای کشــاورزی رابطــه 

ــود دارد. ــادار وج معن

ــیر  ــتاندارد مس ــب اس ــدول 3، ضری ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــوآوری 0/14  ــا و ن ــردی اعض ــای ف ــه ویژگی ه ــن توج بی
ــر از  ــده )2/30( باالت ــت آم ــدار t به دس ــه مق ــت ک اس
مقــدار بحرانــی 1/96 قــرار دارد )t-value<1/96(؛ یعنــی 
بیــن توجــه ویژگی هــای فــردی اعضــا و کاربــرد  نــوآوری 
رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و بنابرایــن، فرضیه 

دوم پژوهــش تاییــد میشــود. 

ــرد  ــت مشــترک و  کارب ــاد هوی ــن ایج ــه 3. بی فرضی
رابطــه معنــادار  تعاونی هــای کشــاورزی  نــوآوری در 

وجــود دارد.

ــب  ــت، ضری ــده اس ــدول 3 آم ــه در ج ــور ک همانط
اســتاندارد مســیر بیــن ایجــاد هویــت مشــترک و نــوآوری 
0/24 اســت کــه مقــدار t به دســت آمــده )3/90( باالتــر از 
مقــدار بحرانــی 1/96 قــرار دارد )t-value<1/96(؛ یعنــی 
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ــه  ــوآوری رابط ــرد  ن ــت مشــترک وکارب ــاد هوی ــن ایج بی
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و بنابرایــن، فرضیــه ســوم 
پژوهــش در ســطح اطمینــان 99 درصــد تأییــد می شــود.

فرضیــه 4. بیــن ایجــاد چشــم انــداز مشــترک و 
رابطــه معنــادار  تعاونی هــای کشــاورزی  نــوآوری در 

دارد. وجــود 

ــیر  ــتاندارد مس ــب اس ــدول 3، ضری ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــوآوری  ــرد ن ــترک و کارب ــداز مش ــم ان ــاد چش ــن ایج بی
0/15 اســت کــه مقــدار t به دســت آمــده )2/52( باالتــر 
ــرار دارد )t-value<1/96(؛  ــی 1/96 ق ــدار بحران از از مق
ــرد  ــترک و کارب ــداز مش ــم ان ــاد چش ــن ایج ــی بی یعن
نــوآوری رابطــه معنــاداری وجــود دارد و بنابرایــن، فرضیــه 

ــود.  ــش رد می ش ــارم پژوه چه

ــرد  ــزی مشــارکتی و کارب ــه ری ــن برنام ــه 5. بی فرضی
رابطــه معنــادار  تعاونی هــای کشــاورزی  نــوآوری در 

وجــود دارد. 

ــیر  ــتاندارد مس ــب اس ــدول 3، ضری ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــوآوری در تعاونی هــای  ــزی مشــارکتی و ن بیــن برنامــه ری
کشــاورزی 0/19اســت کــه مقــدار t به دســت آمــده )3/01( 
باالتــر از مقــدار بحرانــی 1/96 قــرار دارد )t-value<1/96(؛ 
یعنــی برنامه ریــزی مشــارکتی و کاربــرد نــوآوری در تعاونی 
ــود دارد و  ــادار وج ــت و معن ــه مثب ــاورزی رابط ــای کش ه
ــود.  ــد می ش ــز تایی ــش نی ــه پنجــم پژوه ــن، فرضی بنابرای
ــش  ــا نمای ــش ب ــاختاري پژوه ــدل س ــدل م ــکل2 م ش

ــد. ــان می ده ــتاندارد را نش ــي اس ــاي عامل باره

شکل 2- مدل ساختاري پژوهش با نمایش بارهاي عاملي استاندارد

مــدل   بــرازش  بــودن  مناســب  ســنجش  بــرای 
ــرآورد  ــی ب ــاخص هاي برازندگ ــش، ش ــاختاري پژوه س
شــده و دامنــه پذیــرش هــر یــک از شــاخص ها در جــدول 
ــود،  ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــده اس 10 آم
ــه  ــده در دامن ــرآورد ش ــرازش ب ــی ب ــاخص هاي نیکوی ش

پذیــرش قــرار دارنــد کــه گویــای بــرازش مناســب مــدل 
ســاختاري پژوهــش اســت؛ به عبارتــی، مــدل ســاختاري 
ــن  ــاختاري بی ــای س ــن رابطه ه ــی تبیی ــش، توانای پژوه

ــدل را دارد. ــر در م ــازه هاي حاض س
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 جدول 10- شاخص هاي برازندگي مدل ساختاري

مقدار گزارش شدهمعیار مطلوبشاخص برازش

X2/df( ≥ 32/22( مجذور کاي به درجه آزادي

NFI≤ 0/900/97 شاخص نرم شده برازندگي

CFI≤ 0/900/98 شاخص برازندگي تطبیقي

IFI≤ 0/900/98 شاخص برازش افزایشي

GFI≤ 0/900/95 شاخص میزان انطباق

RMSEA≥ 0/080/061 ریشه دوم میانگین خطاي تقریب

بحث و نتیجه گیری:

رقابــت در فنــاوری و تضمیــن و تــداوم حیــات و بقا در 
حــوزه کشــاورزی نیازمنــد یافتــن راه حل هــا و روش هــای 
ــه  ــت ک ــکالت اس ــا و مش ــا بحران ه ــی ب ــد رویاروی جدی
بــه نــوآوری، ابــداع، خلــق محصول هــا، فرآیندهــا و روش 
ــش  ــا افزای ــروزه ب ــادی دارد. ام ــد بســتگی زی ــای جدی ه
اهمیــت نــوآوري در فرآینــد توســعه و انتقــال فناوري هاي 
کشــاورزي، کارگــزاران نهــادي تحقیــق، آمــوزش و ترویــج 
کشــاورزي تــالش مي کننــد تــا چارچوبــي انعطــاف پذیــر 
ــش  ــان خوی ــتر مخاطب ــه بیش ــر چ ــارکت ه ــراي مش ب
خــاص  ویژگی هــای  بــه  توجــه  بــا  آورنــد.  فراهــم 
ــای  ــی از راهکاره ــا، یک ــرش نوآوری ه ــاورزان در پذی کش
مهــم در پذیــرش و کاربــرد و ارتقــاء عملکــرد نوآوری هــا، 
ــه در  ــت ک ــی اس ــری گروه ــرای یادگی ــوی ب ــاد ج ایج
ــده و  ــه ش ــات توج ــرف اطالع ــال ص ــه انتق ــر ب آن کمت
تأکیــد بیشــتری روی گــردش دانــش و اطالعــات، توســعه 
نــو در کشــاورزان وجــود  مهارت هــا و دیدگاه هــای 
ــج  ــوزش و تروی ــان آم ــی، مخاطب ــری گروه دارد. یادگی
کشــاورزی را بیشــتر بــا فعالیت هــای یادگیــری و ســطوح 
بــاالی تفکــر در حیطــه شــناختی، نظیــر کاربــرد، تجزیــه 

و تحلیــل، ترکیــب و ارزشــیابی، درگیــر می نمایــد. نتایــج 
ــت و  ــه مثب ــه رابط ــد ک ــان می ده ــل نش ــه و تحلی تجزی
ــرد  ــری و کارب ــاد یادگی ــه ی ابع ــن هم ــی داری  بی معن
نــوآوری و مؤلفه هــای آن وجــود دارد. همچنیــن، از میــان 
ــت مشــترک  ــی، ایجــاد هوی ــری گروه ــای یادگی مؤلفه ه
ــوآوری در  ــرد ن ــی کارب ــش بین بیشــترین ســهم را در پی
ــن، نتیجــه  تعاونی هــای کشــاورزی داشــته اســت. بنابرای
می گیریــم کــه بــا افزایــش یادگیــری گروهــی، بــه ویــژه 
ــترک در  ــداز و مش ــم ان ــت و درک و چش ــاد هوی ــا ایج ب
ــا  ــوآوری در آن ه ــرد ن ــا، کارب ــو تعاونی ه ــاورزان عض کش
ــود  ــث می ش ــترک، باع ــت مش ــود.  هوی ــتر می ش بیش
افــراد، احســاس وحــدت و انســجام و پیوســتگی نســبت 
ــود را  ــند و خ ــته باش ــود داش ــازمان خ ــروه و س ــه گ ب
ــد.  ــازمان بدانن ــای س ــواری ه ــئله ها و دش ــی از مس جزئ
چشــم انــداز هنگامــی مشــترک اســت کــه افــراد تصویری 
ــدی  ــند و تعه ــته باش ــوب داش ــده مطل ــترک از آین مش
ــد.  ــه هــدف ایجــاد کنن ــه دســتیابی ب ــل نســبت ب متقاب
ایــن نتایــج بــا یافته هــای حســنی )1388(، قاســم زاده و 
همــکاران )1393(، امجــد زبردســت و همــکاران )1396(، 
ــی )1398(  ــکاران )1394(، عطای ــی و هم ــن بیدخت امی



شماره  11252
بهار  1399

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

تأثیر مؤلفه های یادگیری گروهی بر کاربرد نوآوری در تعاونی های کشاورزی استان تهران

ــازگاری  ــی و س ــانزوالی )2011( هم خوان ــز و س و جیمن
دارد. همچنیــن یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه 
ــزی مشــارکتی و تشــکیل گروه هــای یادگیــری  برنامه ری
ــری  ــه کار گی ــر ب ــه ای ب ــل مالحظ ــر قاب ــی، تأثی گروه
ــاورزی  ــای کش ــف در تعاونی ه ــاد مختل ــا در ابع نوآوری ه
دارد و منجــر بــه ارتقــاء نوآوری هــا و به کارگیــری آن هــا 
مشــارکتی ســبب  برنامه ریــزی  می شــود.  عمــل  در 
ــز ایجــاد شــده و مشــارکت  می شــود نوعــی عــدم تمرک
ــراد  ــدگاه  هــای اف اعضــا آســانگری شــود. در نتیجــه، دی
ــا اهمیــت تلقــی شــود و تعهــد نســبت بــه هدف هــای  ب
ســازمان و اعتمــاد متقابــل میــان افــراد گــروه و ســازمان 
ــا  ــه در آن ه ــی ک ــن، تعاونی های ــردد. همچنی ــاد گ ایج
ــوده  ــر ب ــود، نوآورت ــکیل می ش ــری تش ــای یادگی گروه ه
ــد.  ــازش می دهن ــتر س ــرات روز بیش ــا تغیی ــود را ب و خ
ایــن نتایــج بــا یافته هــای فــی و همــکاران )2015(، 
ویدمــن و همــکاران )2016(، ویلفرایــد )2017( و باســتن 
ــی  ــر)2019( همخوان ــدز و پارک ــان )2018( و ملن و هام
دارد. فرصــت و فضــای ایجــاد شــده جهــت تبــادل دانــش 
ــهیم  ــث تس ــی، باع ــای گروه ــات در یادگیری ه و اطالع
ــراد در  مناســب دانــش و اطالعــات و مشــارکت فعــال اف
ــا و  ــرد نوآوری ه ــود کارب ــبب بهب ــده و س ــری ش یادگی
ــش اثربخشــی  ــی و افزای ــاء عملکــرد تعاون درنتیجــه ارتق
ــش  ــج پژوه ــن نتای ــد. همچنی ــد ش ــی آن خواه و کارآی
توجــه بــه ویژگی هــای افــراد در یادگیــری را بــر کاربــرد 
ــه  ــا ک ــت، ازآنج ــی اس ــد. بدیه ــر می دان ــوآوری مؤث ن
ویژگی هــا و تفاوت هــای فــردی موجــب تفــاوت در 
ــری  ــراد در یادگی ــاوت اف ــار متف ــه رفت ــر و در نتیج تفک
ریزی هــای  برنامــه  در  آن هــا  شناســایی  می شــود، 
آموزشــی بــه دســت انــدرکاران و مدیــران ایــن موضــوع، 
کمــک شــایان توجهــی خواهــد کــرد و آنــان را در 
ــش و یادگیــری  متناســب ســازی روش هــای انتقــال دان
ــه  ــد ب ــه بتوانن ــه ای ک ــه گون ــاند ب ــد رس ــاری خواه ی

اســتانداردهای آمــوزش و یادگیــری بــه شــیوهای آســان 
ــش  ــج پژوه ــا نتای ــتاورد، ب ــن دس ــد. ای ــت یابن ــر دس ت
مهارتــی و همــکاران )1392(، شــکری نــوده و همــکاران 
)1398( و کیلپاتریــک و جونــز )2003(  هم خوانــی و 

ــازگاری دارد. س

ــن  ــی ای ــج  بررس ــی نتای ــای عمل ــه کاربرده از جمل
ــاد  ــه ایج ــاورزی، ب ــای کش ــران تعاونی ه ــه مدی ــت ک اس
فضایــی نیــاز دارنــد کــه در آن یادگیــری و تبــادل دانــش 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــطح ها رخ ده ــه س ــات در هم و اطالع
تغییرپذیری هــای ســریع دانــش و ایجــاد فضــای رقابتــی 
و نبــود اطمینــان و خطرپذیــری بــاالی فعالیت هــای 
کشــاورزی، توســعه یادگیــری گروهــی در چنیــن فضــای 
ــه نظــر مــی رســد،  نامطمئنــی بســیار ضــروری اســت. ب
بــه نوعــی تغییــر دیدمــان از اجــرای آموزش هــای مــدون 
ــازمانی در  ــی و س ــری گروه ــه ســوی یادگی ــداول ب و مت
تعاونی هــای کشــاورزی نیــاز داریــم. همچنیــن، یادگیــری 
ــود  ــای خ ــای و ویژگی ه ــه مؤلفه ه ــه ب ــا توج ــی ب گروه
کــه در ســطحی فراتــر از یادگیــری فــردی و صــرف 
انتقــال دانــش مطــرح شــده و مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
در  را  تعاونی هــا  عضــو  کشــاورزان  می توانــد  اســت، 
فضایــی بازتــر بــه پذیــرش و کاربــرد بهتــر نــوآوری ســوق 
ــن مهــم کــه ســرمایه اجتماعــی  ــه ای ــا توجــه ب دهــد. ب
ــداز  ــم ان ــاز چش ــتر س ــود بس ــا، خ ــود در تعاونی ه موج
ــای  ــری گروهــی و کاره ــرای یادگی ــت مشــترک ب و هوی
ــر ســاختارها  ــن زی ــت ای ــه تقوی جمعــی اســت، توجــه ب
ــاورزی  ــای کش ــا در تعاونی ه ــرد نوآوری ه ــه کارب ــز ب نی
منتــج مــی شــود. از ســوی دیگــر، در یادگیــری گروهــی، 
مشــارکت در تجزیــه و تحلیــل و انتقــال تجربــه هــا بیــن 
ــوزش  ــی آم ــه نوع ــوزش را ب ــد آم ــروه، می توان اعضــاء گ
ــوزه  ــه در ح ــد ک ــئله تبدیل کن ــل مس ــر ح ــی ب مبتن
کشــاورزی بســیار ســودمند و مــورد نیــاز اســت. بــا توجــه 
ــاورزی  ــش کش ــا در بخ ــت تعاونی ه ــمار و اهمی ــه ش ب
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ــاورزی  ــای کش ــا در تعاونی ه ــرد نوآوری ه ــور، کارب کش
ــا ارتقــاء عملکــرد ایــن شــرکت ها، تأثیــر بســیاری  نیــز ب
در توســعه کشــاورزی کشــور خواهــد داشــت. بــا توجــه به 
ــود: ــنهاد می ش ــش پیش ــده از پژوه ــت آم ــج به دس نتای

ــرد  ــی و کارب ــری گروه ــه یادگی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــگ  ــتلزم فرهن ــاورزی، مس ــای کش ــا در تعاونی ه نوآوری ه
ســازی اســت در ایــن زمینه بایــد تمهیدها و ســرمایه گذاری 
الزم از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و وزارت 
جهــاد کشــاورزی اندیشــیده شــده و بســترهای الزم بــرای 

ایــن مهــم فراهــم شــود.

ــارکت  ــا مش ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
برگــزاری  طریــق  از  روســتایی،  تعــاون  ســازمان 
همایش هــا، گردهمایی هــا و ســمینارهای مشــترک بیــن 
ــادل  ــه تب ــتایی، در زمین ــاورزی و روس ــای کش تعاونی ه

ــد. ــاد کنن ــل ایج ــه، تعام ــای نوآوران ــه ه تجرب

بــا توجــه بــه ابعــاد و مولفه هــای یادگیــری گروهــی، 
تــالش در جهــت تدویــن طــرح هــای آموزشــی نوآورانــه 
بــا مشــارکت اعضــاء و هیــأت مدیــره تعاونی هــا از طریــق 
برنامه ریــزی مشــارکتی انجــام شــود. بدیــن صــورت 
هویــت و چشــم انــداز مشــترک در میــان اعضــاء تعاونــی 

ــت می شــود. ــر ایجــاد و تقوی ــه ای مؤثرت ــه گون ب

مجمع هــای  تشــکیل  فرصت هــای  از  اســتفاده 
ــث  ــرای بح ــا ب ــاده تعاونی ه ــوق الع ــادی و ف ــی ع عموم
ــت دار  ــای اولوی ــوع ه ــون موض ــه پیرام ــادل اندیش و تب

تعاونی هــای کشــاورزی بــرای یادگیــری .

بازخــورد  بــه  کشــاورزی  تعاونی هــای  مدیــران 
آموزش هــا و یادگیری هــای گروهــی توجــه داشــته و 
آموزش هــای نوآورانــه را در راســتای ارتقــاء و بهبــود 
ــه و  ــای کشــاورزی تهی ــا و فرآورده ه ــت محصول ه کیفی
تدویــن نماینــد. بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش تعاونی هــای 
ــور  ــتایی کش ــای روس ــه ه ــعه منطق ــاورزی درتوس کش

ــازار محصــول هــا ضــرورت دارد  ــوآوری در ب و اهمیــت ن
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــت بازاریاب ــی مدیری ــای آموزش دوره ه
موضوع هــای دانــش و مهــارت فــروش، برند ســازی، ارزش 
آفرینــی، مشــتری مــداری و توســعه محصــول جدیــد بــا 
در نظــر گرفتــن پراکندگــی جغرافیایــی تعاونی هــا بــرای 
همــه ی اعضــاء، کارکنــان و مدیــران آنــان برگــزار شــود. 
بــا توجــه بــه خطرپذیــری فعالیت هــای کشــاورزی، 
ــد  ــول جدی ــعه محص ــه توس ــوزش در زمین ــه آم هرگون
ــه هــای  ــا معرفــی مرحل ــرای تعاونی هــای کشــاورزی ب ب
ــداران،  ــاز خری ــورد نی ــود م ــای موج ــناخت فض ــم ش مه
فرصــت یابــی، نظریــه پــردازی، غربــال کــردن نظریــه هــا، 
طراحــی محصــول، تحلیــل اقتصــادی محصــول و آزمــون 

اولیــه محصــول انجــام شــود.

ــوآوری در  به منظــور ایجــاد روحیــه یادگیرندگــی و ن
اعضــای تعاونی هــا می تــوان تعاونی هــای موفــق در 
زمینــه یادگیــری و نــوآوری را بــه عنوان الگوهــای کارآمد، 
ــر  ــزون ب ــق، اف ــن طری ــا از ای ــرد ت ــایی و معرفی ک شناس
ــا، در  ــرفت در تعاونی ه ــزه پیش ــاد انگی ــویق و  ایج تش
زمینــه ترویــج روحیــه نــوآوری و یادگیــری گروهــی نیــز  

اقــدام مهــم و مؤثــری انجــام شــود. 



شماره  11452
بهار  1399

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

تأثیر مؤلفه های یادگیری گروهی بر کاربرد نوآوری در تعاونی های کشاورزی استان تهران
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The effect of group learning components on the application of innovation in
 agricultural cooperatives in Tehran province

Abstract
In today’s technological environment, innovation is essential for organizations and is the secret 

of their survival. The application of innovations )market innovation, production innovation, pro-
cess innovation, innovation in behavior, innovation in strategy) especially in the field of produc-
tion methods and distribution of agricultural products and products in agricultural cooperatives, 
helps in dynamic markets against fluctuations. External environment, be flexible and achieve 
their long-term goals. The main purpose of this study was to investigate the effect of group 
learning in training courses offered by the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare 
on the application of innovations and whether components of group learning )promoters( can 
play an effective role in increasing the application of innovations in agricultural cooperatives. , 
is. Causal-comparative research method and statistical population of the study included mem-
bers of agricultural cooperatives in Tehran province in the fields of agriculture and horticulture 
)N = 10180(. The sample size was determined based on Cochran’s formula of 335 people. In this 
research, a researcher-made questionnaire consisting of several sections with Likert scale was 
used. These questionnaires were distributed in a stratified manner with proportional assignment 
among 335 members of the mentioned agricultural cooperatives. The content validity of the ques-
tionnaires was confirmed by several experts, members of the board of directors of agricultural 
cooperatives and cooperative experts of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. 
Its reliability was also confirmed by sequential theta and combined reliability. The results of the 
research using structural equations showed that from the perspective of members of agricultural 
cooperatives, group learning has a positive, direct and significant effect on the application of in-
novation and can play an effective role in increasing the application of innovation in agricultural 
cooperatives.

Index Terms: group learning, agricultural cooperative, application of innovation, productive 
innovation
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