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  توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش ارائه مدل

  ،*2يمهان قلمکار، 1یمحمود اکرام
  ایران ،تهران ،مدیریت گروه ،تهران واحد ،پیام نور دانشگاه ،دانشیار1

   مکاتبات) دار(عهده ایران ،تهران ،مدیریت گروه ،تهران واحد ،پیام نور دانشگاهکارشناسی ارشد،  2  
   1395فروردین :یرشپذ ،1394دي  اصالحیه: ،1394آبان  :یافتدر یختار

  چکیده

این پژوهش توصیفی و  .باشد می تهران 7 منطقه شهرداري کارکنان در دانش مدیریت پایه بر کارآفرینی توسعههدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت 
به  نفر 201 اي طبقه برداري نمونه روش با که است نفر) 420( 7 منطقه شهرداري کارکنان شامل کلیهآن جامعه آماري و  همبستگی است از نوع

 به مربوط پرسش 12 و کارآفرینیي  مولفه به مربوط پرسش 75 داراي ساخته محققاي پرسشنامه شامل پژوهش ابزار. اند شده انتخابعنوان نمونه 
 مورد در و %91 کارآفرینی مورد در ضریب این و است شده استفاده کرونباخ آلفاي از پرسشنامه اعتبار تعیین براي. است دانش مدیریت يمولفه

: سازنده عوامل به کارآفرینی اکتشافی عاملی تحلیل اساس بر. است برخوردار کافی اعتبار از پرسشنامه وسیله بدین .باشد می% 94 دانش مدیریت
 سه به گذشته يها پژوهش اساس بر نیز دانش مدیریت و یادگیري طلبی، توفیق پذیري، انعطاف ،تصمیم گیري بودن، بیرونی نفوذ، استقالل، خالقیت،

 بهینه مدل عنوان به پژوهش يها یافته که است داده نشان بنیادي همبستگی نتایج. است شده تقسیم دانش کاربرد و دانش انتشار دانش، خلق عامل
 سن و خدمت سنوات با کارآفرینی بین و شود می معرفی اقتضایی مدل یک صورت به کارکنان فردي يها ویژگی و دانش مدیریت ابعاد برپایه کارآفرینی

 . ندارد وجود معناداري رابطه
7شهرداري منطقه ، کارآفرینی، مدیریت دانش: ات کلیديمکل

  مقدمه -1

و افزایش  ها تغییرات سریع محیط، شدت گرفتن رقابت میان سازمان
 ها انتظارهاي جامعه نیاز به نوآوري و کارآفرینی را در بقاي سازمان

  . ]3[ ضروري کرده است
ي ها قیتبه موف هستند پایدار یی که داراي مزیت رقابتیها امروزه سازمان

  . ]14[ کنند می بیشتري دست پیدا
 کنند که در دنیاي رقابتی امروز می بیان 2008در سال چوي و همکاران 

آید و تنها با بکارگیري  می دانش یک دارایی ارزشمند سازمانی به حساب
  . ]16[آید می نش است که نوآوري به دستدا

 نقش با اهمیت دانش در عصر حاضر نیاز به مدیریت دانش را نشان
عه و ترویج دانش و تمرکز بر مدیریت دانش با ایجاد، توس. دهد می
ي غیر فیزیکی سازمان(تجارب و دانش کارکنان)، شرایطی را ها ییدارا

و باعث بوجود آمدن  نماید میبراي بروز رفتار کارآفرینانه فراهم 
 میشود که مجموعه این اقدامات تاثیر مستقی می ي کارآفرینها سازمان

 در واقع. برروي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی سازمان دارد 
اگر بخواهند از رویکرد کارآفرینی براي نیل به  ها سازمانتوان گفت:  می

اهداف خود یعنی بقاء، رشد و توسعه بهره مند شوند بایستی با مدیریت 
از . فراهم نمایند و نوآوري بر دانش شرایط را براي بروز رفتار کارآفرینانه

این رو بهبود توانائی مدیریت دانش در کارکنان به عنوان یکی از عوامل 
تا  است نیازمند توجه بیشتري، لیدي در اثربخشی فرآیند کارآفرینیک

- بتوان با شناخت درستی از این میزان، ضمن رفع مشکالت و محدودیت
  1. هاي آنان افزودتوانمندي ها بر

شرایط الزم براي رشد و توسعه کارآفرینی وجود  یی کهها در سازمان
 منجر به افزایش کارآفرینی گرددکه  نیاز به استفاده از متغیرهایی، ندارد

 نشاني گذشته ها پژوهششواهد با توجه به اینکه . شود می مشاهده
و  دهد مدیریت دانش متغیري است که در کارآفرینی تاثیر گذار است می

کارآفرینی و مدیریت دانش هر کدام به صورت  عوامل مختلف سازنده
  .]28،24،19[ گذارند می جداگانه بر یکدیگر تاثیر

پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی از توسعه کارافرینی بر پایه بنابراین 
 7در شهرداري منطقه  این مسالهلذا به بررسی . باشد می مدیریت دانش

این منطقه به لحاظ جغرافیایی تاثیر زیادي در . پرداخته شده است
  مدیریت شهري دارد.

  بیان مساله-2

هاي موثر در پیشرفت اقتصادي بوده و مدیریت  کارآفرینی یکی از مؤلفه
ها است. تقویت  دانش زیرساختی ضروري براي بسیاري از فعالیت

                                                        
mahan198867@yahoo.com* 
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تواند در ارتقاء کارآفرینی و  تعامالت کارآفرینی و مدیریت دانش می
برخی از اهداف و . همچنین گسترش مدیریت دانش بسیار موثر باشد

با توجه به . است کارآفرینی براي زیرساختی	مدیریت دانش،ي ها فعالیت
اینکه اکثر کارآفرینان از پشتیبانی واحدهاي مطالعاتی و تحقیقاتی 

تواند این خأل را پر کرده و به عنوان  اند، وجود مدیریت دانش می بهره بی
از طرف . براي پشتیبانی تصمیمات مورد استفاده قرار گیرد ساختاري

هاي متنوعی  هاي کارآفرینی تواند فعالیت می مدیریت دانشدیگر خدمات 
آن برمبناي مدیریت  توسعهاز این رو بهبود کارآفرینی و . در پدید آورد

توجه به این نکته که . امري ضروري و غیرقابل انکار استدانش 
تاثیرگذاري هر یک از ابعاد مدیریت دانش بر ابعاد گوناگون کارآفرینی 

در توسعه و تعیین روابط این ابعاد باشد  می ضروري ،چگونه است
توسعه کارآفرینی بر پایه از این جهت ارائه مدل . کارآفرینی موثر است

  . مدیریت دانش ضروري است
  مبانی نظري پژوهش-3

  مدیریت دانش 3-1
 مدیریت مبانی بر بسیاري تاثیر 1995در سال 1 تاکوچی و نوناکا مدل

 نوناکا توسط آشکار و دانش پنهان دانش مفهوم. دانش داشته است
 این در. است شده معرفی سازمانی یادگیري ریزي نظریه طرح براي

دانش،  آشکار و پنهان يها شکل همگرایی بین به توجه بندي، باتقسیم
. است شده خودشان معروف نام به که اند کرده گذاري پایه را مدلی آنان

تمرکز خود را بر دو نوع دانش ي پیشین، ها این مدل بر خالف مدل
آشکار و نهان مبذول داشته، به نحوه تبدیل آنها به یکدیگر و نیز 

. دارد سطوح فردي، گروهی و سازمانی توجه  میتما چگونگی ایجاد آن در
در این مدل پویا، نحوه استفاده و تبدیل این دو دانش و چگونگی 

(حلزونی)  مارپیچیمدیریت دانش در این زمینه، به صورت حرکت 
 1999در سال  2من مدل بک. ]26[ ستا فرآیندي مستمر فرض شده

  است: داده پیشنهاد دانش مدیریت فرآیند براي را زیر مرحله هشت
. دانش استراتژیک، قلمرو درونی، منبع يها صالحیت شناسایی: تعیین

 دانش، ارزش ارتباط انتخاب: تعیین. موجود دانش کردن  میتسخیر: رس
 شده یکی حافظه ذخیره: معرفی. ناسازگار هاي دانش رفع دقت دانش، و

 براي دانش پخش: توزیع. دانش الگوهاي انواع با دانش مخزن در
 و تشریک کار و عالقه پایه بر خودکار طور به کنندگان استفاده
 دانش استفاده از و بردن: بازیافتن بکار. ها گروه میان در دانش مساعی

 و کار و پشتیبانی کردن خودکار مسائل، ، حلها گیريتصمیم در
تحقیقات،  حین در جدید دانش ایجاد: تولید. آموزش و شغل مددکاري

 عرضه و معامله، توسعه و فروش تجارت: .خالق فکر و کار کردن تجربه
 . ]6[خدمات و قالب محصوالت در بازار به جدید دانش کردن

                                                        
1.Nonaka&Takeuchi 
2 . Beckman 

  است: شده تشکیل زیر فرآیند چهار از 2000در سال  3هیسیگ مدل
 در. گردد می بر ارتباط و ایجاد یادگیري توانایی به امر ایجاد دانش: این

 با متقاطع يها ارتباط ساختن و ها ایده بین ارتباط قابلیت، ایجاد این
  . است برخوردار کلیدي اهمیت دیگر موضوعات، از

 که است دانش مدیریت نیاز مورد عنصر دومین عنوان دانش: به ذخیره
 سریع جستجوي امکان که اي یافته سازمان ذخیره آن، قابلیت طریق از

 موثر تسهیم و دیگر کارکنان براي به اطالعات اطالعات، دسترسی
 يها باید، دانش سیستم این در. آید می وجود به شود، می فراهم دانش
  . شود ذخیره همگان استفاده براي آسانی به الزم

 افراد آن در که جمعی همکاري یک توسعه به فرآیند این نشر دانش:
 احساس مشترك، اهداف کردن دنبال در جهت همکاران عنوان به

 اند، وابسته یکدیگر به هایشانفعالیت در و داشته هم به پیوستگی
  . کند می کمک

 ایجاد که شود می آغاز ایده این از فرآیند، چهارمین بردن دانش: بکار
عنصر،  است، این میسر جدید دانش عینی توسط کاربرد بیشتر دانش،
  . ]2[کند می تکمیل را مدیریت دانش مرکزي فرایند دایره

 المللی بین کنسرسیوم اعضاي دیگر همکاري ) با2002( 4الروي مک
 با فکري براي مدیریت دانش، چهارچوب 2002در سال  5دانش مدیریت
 و نظریه نوناکا بر عالوه آن، در که کرده تعریف عمر دانش نام دوره
 است: شده تاکید نیز دیگري مهم نکته بر 1995در سال  تاکوچی

 توان می آن از بعد و دارد شد، وجود تولید اینکه از پس تنها دانش«
 فرایند »الروي مک«بنابراین . »نمود تسهیم کدگذاري یا مهار، را آن

 دانش پیوسته کردن و دانش تولید یعنی فرایند دو به را دانش ایجاد
  کند: می تقسیم

 وسیله به که است جدید دانش سازمانی خلق فرایند دانش: تولید
 انجام دانش ارزیابی و اطالعات و دانش گروهی، کسب یادگیري

 . است یادگیري سازمانی مترادف فرایند این. گیرد می
که اشاعه و تسهیم دانش  ها پیوسته کردن دانش: از طریق برخی فعالیت

یی از قبیل اشاعه ها این عمل فعالیت. گیرد کنند، انجام می می را تجویز
غیره، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر  دانش از طریق برنامه و

را شامل  گردد می ارتباط که موجب برقراري ي اجتماعیها فعالیت
  . ]18[شود  می

الگوهاي مدیریت  2003در سال  8و کازمین 7، کاکابادسه6کاکابادسه
اي، کنند: شامل الگوهاي شبکهچهار گروه تقسیم میدانش را به 

، اي کانون توجه بر ارتباطاتدر الگوي شبکه. شناختی، انجمنی و فلسفی
در الگوي . تعامل افقی استي  اشتراك و ارسال به شیوه، فراهم آوري

                                                        
3 . Hicks 
4 . Mark McElroy 
5 . Knowledge Management Consortium International (KMCI) 
6 . Kakabadse, N.K 
7 . Kakabadse,A. 
8 . Kouzmin,A. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 33 - 43) 1395( 24 تحولمجله مدیریت توسعه و 

35  

شناختی دانش در حکم دارایی سازمان در نظر گرفته شده است که باید 
. حفاظت و ارائه شود، گیرياندازه، ذخیره، ارائهبه صورت دقیق تسخیر، 

اي که داراي هاي حرفهخصوصیات گروهي  درباره، الگوي انجمنی نیز
ي غیر ها یی چون خود سازماندهی، فراگیري جاري و تعاملها توانمندي

الگوي فلسفی نیز بر مبناي گفتگوي . پردازدرسمی هستند به بحث می
رسش و جستجو در زمینه فعالیت بازار و دو طرفه در عرصه راهبردي، پ

 . ]2[فرآیندهاي مرتبط با آن و شیوه مواجه رقیبان شکل گرفته است
است بنا شده است   Cها بر مبناي هفت واژه که حرف اول آن7Cمدل 

ي خود ها :تسهیم ایده1بسط. لقب گرفته است  7Cو از این رو، مدل
ي بهتر و مستند نمودن ها : تعیین ایده2تسخیر. براي کمک به دیگران

مشتریان و موسسات  ایجاد: ایجاد و تفاهم جدید با کار با همکاران،. آنان
: استفاده 4مصرف کردن. تبادل دانش در سطح عمومی :3همکاري. بیرونی

: کمک به 5ارتباط .مبادله دهیم از دانش جمعی براي آنچه باید انجام
ی و بیرونی که ارزش دیگران براي توجه به دانش و فایده دانش خارج

   .]20[ : بسط فرهنگ تسهیم دانش در تمامی سازمان6فرهنگ. فراگیري دارد
یی مانند گردآوري، تسهیم و به کارگیري ها مدیریت دانش را فعالیت

  . ]28،24،19[ کنند می دانش تعریف
گردآوري دانش به فرایند جست و جو، کشف و ذخیره و بازیابی دانش 

  . ]15[شود می برون سازمان اطالقمناسب در درون و 
ي خلق شده، ها تسهیم دانش به انتشار، تبادل و به اشتراك گذاري دانش

کسب شده و ذخیره شده در سازمان با جلسات بحث گروهی سوال و 
 ارسال یک ایمیل به اعضاي سازمان تعریف یجواب از نخبگان و یا حت

  . ]23[ شود می
یم شده است به منظور ایجاد نوآوري و به دیگران تسه دانشی که ایجاد

  . ]22[ شود می گرفتهبه کار 
مدیریت دانش را به  باالگیري تقریبی از الگوي پژوهش حاضر با بهره

خلق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تقسیم کرده است و به بررسی 
  . رابطه این عناصر با عوامل کارآفرینی پرداخته است

  کارآفرینی 3-2
کارآفرینی، مفهومی است که همواره با بشر بوده و به عنوان یک پدیده 
نوین نقش مؤثري را در توسعه و پیشرفت اقتصادي کشورها یافته است، 

طوري که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه، داراي نقش  به
. باشد رو تضمین حیات و بقاء کشورها کارآفرینی می کلیدي است، از این

هاي عظیم انسانی منشأ و موجد تأثیرات  فراد کارآفرین به عنوان سرمایها 
 کارآفرینی. حیاتی در روند پیشرفت جامعه و توسعه کشور مؤثرند

 روي بر انسان زندگی آغاز با همزمان که است عملی و عینی مفهومی
                                                        
1 . Contribute 
2 . Capture 
3 . Collaborate 
4 . Consume 
5 . Communicate 
6 . Culture 

  . ]7[است گذاشته وجود عرصه به درآمد پا کسب براي و تالش زمین
 علم در را واژه این بودکه فردي اولین 1730در سال  7کانتیلون ریچارد
 است فردي کارآفرین« :نمود تعریف چنین این را آن و نمود ابداع اقتصاد

 به عرضه قابل محصوالتی صورت به منظورترکیب به را تولید ابزار که
 گروه ترین اصلی بعنوان را فروشان عمده وي. کند می خریداري بازار

  . ]10[نمود می محسوب کارآفرینان
 شرایط در که داندمی را کسانی کارآفرینان« 1920در سال  8نایت فرانک

 آن کامل پیامدهاي و پردازند می تصمیم اتخاذ به 9قطعیت عدم
 ».پذیرند می شخصاً نیز را تصمیمات

 موتور و محرکه نیروي کارآفرین گوید می 1934در سال 10شومپیتر ژوزف
 و داند می نوآوري را کارآفرین مشخصه وي. باشد می اقتصادي توسعه
  . ]1[نامد می11»خالق تخریب« را کارآفرینی فرایند

 توفیق به نیاز معتقد است کارآفرینان 1963سال  در 12لند کله مک
 را کارآفرینانه هاي موقعیت آنها تا شود می سبب نیاز این و دارند باالیی

 داراي دارند؛ زیادي بسیار توفیق به نیاز که افرادي. کنند انتخاب
 را گیري تصمیم براي شخصی مسئولیت :باشند می ذیل هاي ویژگی
 متوسطی پذیري ریسک ها؛مهارت از تابعی عنوان به، دهند می ترجیح
 هاي فعالیت بازخورد به و بوده عالقمند خود تصمیمات نتایج بهدارند، 

موفقیت را براي اولین بار در نظریه نیاز به وي . باشند می حساس خود
معتقد بود جوامعی که داراي نیاز به  و اجتماعی مطرح کرد مباحث

پذیري در آنها پایین گذاري، خطرنرخ سرمایه، موفقیت پایین هستند
نیافته هستند و در جوامعی که نیاز به موفقیت  است و به تبع آن توسعه

در این جوامع، . نیز باالستپذیري گذاري و خطرباال است، نرخ سرمایه
کنند، شرکت اندازي میشوند که کسب و کار جدیدي راهافرادي پیدا می

وري آن کنند و ظرفیت تولیدي و بهره می یا واحد اقتصادي را سازماندهی
  لند چنین افرادي را کارآفرین مک کله. بخشندرا افزایش و بهبود می

 . ]25[نامد می
 وي تخصص که است فردي کارآفرین 1982در سال 13کاسون دیدگاه از

 منابع در هماهنگی ایجاد خصوص در منطقی و عقالیی گیريتصمیم
 مشترك عنصري را» قضاوت و داوري توان«  داشتن وي. باشد می کمیاب

 . داد تشخیص کارآفرینان تمامی در
 به را شرکتی که است فردي کارآفرین 1984سال  در14کارلند دیدگاه از

 پیشبرد براي آن از و نماید می مدیریت و تأسیس رشد و سود منظور
هایی را کارلند و همکارانش اهم ویژگی. کند می استفاده شخصی اهداف

آوري جمع، که در مورد کارآفرینان مورد بررسی واقع و تاُیید شده بودند
                                                        
7 . Richard Cantillon 
8 . Frank Knight 
9 . uncertainty 
10 . Joseph Schumpeter 
11 . Creative Destruction 
12 . Mc Clelland 
13 . Casson 
14 . Carland 
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 تمایل به مخاطره -2 نیاز به توفیق؛ -1نمودند که اهم آنها عبارتند از:
کارآفرینان داراي مرکز کنترل درونی  -4 نیاز به استقالل؛ -3 پذیري؛
 . خالقیت - 5 هستند؛
ي ها کارآفرین موفق را داراي خصوصیات و ویژگی 2000در سال  ویکهام

گذاري شخصی، متهور و میداند از جمله: سخت کوش، پیشگام، هدف
دهنده و  ي جدید، تشخیصها انعطاف پذیر، قابل اعتماد، پذیراي ایده

دنبال اطالعات، مشتاق یادگیري، ه هاي ارتباطی خوب، بداراي مهارت
ها، پذیرش تغییر، تعهد به دیگران، آسایش همراه هماهنگ کننده فرصت

 . ]29[قدرت
ي ها ویژگی ) در مورد مزایا و معایب کارآفرینی که2011( کالرك

مزایاي کارآفرینی . ستشود چنین بیان کرده اکارافرین را شامل می
  . استقاللو  انعطاف، حقوق بالقوه، شور و هیجانعبارتند از: 

برنامه ، ند)(قانونم نداشتن حقوق منظم معایب کارآفرینی عبارتند از:
  . ]17[اداره، کاري

 گیريشناس بزرگ آلمانی در تشریح تبیین چگونگی شکلماکس وبر جامعه
  داري در مغرب زمین به مفهومی اشاره تمدن نوین صنعتی و سرمایه

 و کند که این مفهوم به زبان امروزي، همان فرهنگ کارآفرینی استمی
بر توسعه فرهنگ کارآفرینی را متأثر از چهار عامل تشویق به کار براي 

 ریزي براي آینده و سعادت، خطرپذیري براي تغییر سرنوشت، برنامه
  . ]21[داند جویی میصرفه

اریف متعدد و عوامل مختلف شناسایی شده در نظریات به علت تع
سازنده ي  پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل عاملی هشت مولفهگذشته 

ي نظریه پردازان و ها را براي کارآفرین شناسایی نموده و براساس گفته
  . اساتید فن نام گذاري نموده است

 پیشینه تحقیق-4

ارتباط عوامل "خود با عنواني  در پایان نامه 1388در سال  بودالیی
مدیریت کند بیان می "سازمانی مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی

ي غیر فیزیکی ها ییعه و ترویج دانش و تمرکز بر دارادانش با ایجاد، توس
را براي بروز رفتار کارآفرینانه سازمان(تجارب و دانش کارکنان)، شرایطی 

شود که  می ي کارآفرینها نماید و باعث بوجود آمدن سازمان می فراهم
روي رشد و توسعه اقتصادي،  بر  میمجموعه این اقدامات تاثیر مستقی
اگر  ها توان گفت: سازمان می در واقع. اجتماعی و فرهنگی سازمان دارد

ل به اهداف خود یعنی بقاء، رشد و بخواهند از رویکرد کارآفرینی براي نی
توسعه بهره مند شوند بایستی با مدیریت بر دانش شرایط را براي بروز 

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین . رفتار کارآفرینانه فراهم نمایند
عوامل سازمانی مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران 

مذکور با استقرار عوامل سازمانی تا بدین وسیله سازمان . باشد می خودرو
مزیت رقابتی خویش را ، مدیریت دانش و از مجراي کارآفرینی سازمانی

ي پژوهش حاضر موید رابطه مثبت و معنادار بین دو ها یافته. ارتقا بخشد
متغیر عوامل سازمانی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در ایران 

تواند به دانش در سازمان میبه عبارت دیگر مدیریت . باشد می خودرو
  . ]4[عنوان بستر ظهور کارآفرینی سازمانی تلقی گردد

بررسی تأثیر "خود با عنواني  پایان نامه در 1389در سال ساداتی ولویی 
کسب و کارهاي فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در 

تأثیر فرآیندهاي  "ي صنعتی شرق مازندرانها کوچک و متوسط شهرك
است تا از  دادهمدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار 

این رهیافت جایگاه کارآفرینی در طراحی الگوي مدیریت دانش براي 
 يها یافته. یی که قصد ورود به این حوزه را دارند، مشخص شودها سازمان
 و )46/0( مستقیم صورت به دانش تسهیم که دهدمی نشان پژوهش

 بر) 59/0( مستقیم صورت به دانش کارگیري به و )38/0( غیرمستقیم
 اثرگذاري اما. دارند اثرگذاري معناداري سازمانی کارآفرینی ایند فر روي

 اثرگذاري غیرمستقیم دیگر، سوي از. نشد تأیید دانش گردآوري مستقیم
 کارگیري به و)  15/0( تسهیم با سازمانی کارآفرینی بر دانش گردآوري

  . ]8[شد تایید) 12/0دانش (
بررسی رابطه بین مدیریت  "در مقاله اي تحت عنوان1389در شال  ناظم

دانش و سالمت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تامین 
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی با  به "اجتماعی

این . پردازدمیکارآفرینی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی تهران 
همبستگی است و جامعه آماري  -پژوهش از نوع کاربردي، توصیفی 

نفر از کارکنان ستادي اداره کل  1200مورد بررسی این تحقیق شامل 
بود که با روش نمونه گیري تصادفی سازمان تامین اجتماعی تهران 

ابزار پژوهش . نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند 320ساده، تعداد 
ي ها شامل یک پرسشنامه استاندارد شده بود که برگرفته از مولفه

نتایج ضریب . استمدیریت دانش، سالمت سازمانی و کارآفرینی سازمانی 
لیل واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تح

بین متغیر مدیریت دانش و  :نشان داد که LSD آزمون پیگردي
بین سالمت سازمانی و ، داري وجود داردکارآفرینی کارکنان رابطه معنی

متغیرهاي مدیریت  ،داري وجود داردکارآفرینی کارکنان رابطه معنی
یرات درصد از تغی 58دانش و سالمت سازمانی به صورت مشترك، حدود 

بین میزان کارآفرینی  و اندمتغیر میزان کارآفرینی کارکنان را تبین نموده
داري خدمت تفاوت معنی کارکنان بر اساس سطح تحصیالت و سنوات

 . ]13[وجود دارد
 بررسی ارتباط میان عوامل سازمانی "خود با عنواني  صبوري در پایان نامه

موردي: شرکت صنایع شیر مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی (مطالعه 
مشخص کرده است بین دو متغیر عوامل سازمانی  ")شهداد – تهران

مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت شهداد رابطه مثبت و 
به عبارتی دیگر با افزایش و کاهش میزان اسقرار عوامل  .معناداري وجود دارد

 افزایش یا کاهش سازمانی مدیریت دانش میزان کارآفرینی سازمانی نیز
در پایان با توجه به نتایج حاصله پیشنهاداتی براي استقرار و تقویت . یابد می

  . ]9[یت دانش سازمان ارائه گردیده استسیستم مدیر
در مقاله اي با عنوان بررسی اثرگذاري مدیریت  1390در سال  مدهوشی
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 ارهاياین موضوع در کسب وک ررسیبه بدانش بر کارآفرینی سازمانی 
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که . کوچک و متوسط مازندران پرداخت
) و به 38/0) و غیر مستقیم (46/0تسهیم دانش به صورت مستقیم(

) بر روي فرایند کارآفرینی 59/0کارگیري دانش به صورت مستقیم(
اما اثرگذاري مستقیم گردآوري دانش  سازمانی اثرگذاري معناداري دارد.

د. از سوي دیگر، اثرگذاري غیر مستقیم گردآوري دانش بر تایید نش
) تایید 12/0) و به کارگیري دانش (15/0کارآفرینی سازمانی با تسهیم (

  .]12[شد
 ارتباط بررسی"با عنوان  پژوهشی در 1391در سال عسکري پور گلویک 

 از بین "کارآفرین يها سازمان در سازمانی کارآفرینی و دانش مدیریت
 تسهیم و اشتراك چهارشاخص دانش، مدیریت متعدد يها شاخص
 را انسانی منابع مدیریت و سازمانی یادگیري سازمانی، خالقیت دانش،

 بر را ها آن تاثیر و نموده انتخاب تحقیق مستقل متغیرهاي عنوان به
 بررسی مورد تحقیق متغیروابسته عنوان به سازمانی کارآفرینی افزایش

 توسط وابسته و مستقل متغیرهاي تایید و تعیین از پس .دادیم قرار
 فرمول اساس بر و شده تهیه تلفیقی پرسشنامه کارشناسان، و خبرگان
 کارآفرین يها سازمان در کارکنان و مدیران از نفر 111 بین کوکران
 تصادفی روش به و آماري نمونه عنوان به بلوچستان و سیستان استان
 يها داده روي بر تحلیل آماري انجام با .گردید آوريجمع و توزیع
 تاثیر فوق يها شاخص تمامی که گردید مشخص شده، آوريجمع

 اتخاذ با که دهد می نشان نتایج .دارند سازمانی کارآفرینی بر مثبتی
 شغل با مرتبط مدارك تحصیلی با افراد قراردادن و درست يها سیاست

 روحیه تقویت سازمانی، اعتماد ایجاد با همچنین و مناسب جایگاه در
 را سازمان توان می کارآمد و به روز اطالعات فناوري کارگیري به و افراد

  .]11[کرد هدایت شدن کارآفرین جهت در
در پژوهش خود بیان کرد که در توسعه محصول و  2001در سال  رنکو

ي ها فرایند جدید و نوآوري، به کارگیري و ترکیب دانش از بخش
  .]30[نقش دارد. گوناگون 

ي ها کند که سازمان می در پژوهش خود عنوان 2003در سال  سارین
توانند  می کنند، می توانمندتر که دانش را از درون و بیرون سازمان کسب

و به ي بیشتري کسب کنند ها دهند، فرصتعدم اطمینان را کاهش 
در بیشتري دست پیدا کنند و از این رو ي  ي فنی و فناورانهها مزیت

  .]27[ ایجاد کنند محصوالت و خدمات خود نوآوري و
جهت تعیین رابطه مدیریت در پژوهش خود براي  2008در سال  کینگ

دانش و کارآفرینی نشان داد که هنگامی که افراد سازمانی دانش را بین 
توانند یادگیري جمعی و مزایاي هم  ها می کنند، آن می خود تسهیم

ي محیطی را شناسایی ها نها از این راه فرصتافزایی را افزایش دهند، ت
  .]22[ي کنندکرده و براي محصوالت و خدمات جدید، ایده پرداز

کند  می بر اساس دیدگاه مبتنی بر دانش خد پیشنهاد 2009درسال  لیاو
ي گردآوري دانش توانایی شرکت را به منظور نوآوري ها که فعالیت
  .(لیاو) دهندافزایش می

  روش شناسی-5

به گونه دقیق و روشن تعریف  ها مطالعات علوم انسانی بیشتر خصیصه در
ي ها همپوشی و تداخل متغیرها توصیف و شناخت ویژگی نشده است.

یی که با استفاده از ابزار ها افراد را دشوار میسازد.بدین معنا که نمره
آید معرف خصیصه متمایز و روشنی  می سنجش براي فرد به دست

 اي که میزان همپوشی بین آنها کمتر باشدسازه نیست.براي یافتن
روش تحلیل ، هاروشهاي متعدد و متنوعی وجود دارد یکی از این روش

 .است 1عاملی
 مساله اساسی تعیین این مطلب است که آیا تعداد زیادي متغیر اصلی را

با کمترین میزان ریزش ، توان به مجموعه کوچکتري از متغیرها می
بنا بر آنچه گفته شد، تحلیل عاملی تکنیکی است  کرد؟اطالعات تبدیل 

که کاهش تعداد زیادي از متغیرهاي وابسته به هم را به صورت تعداد 
، سازد می پذیرها) امکاناز ابعاد پنهان یا مکنون (عامل کوچکتري

این  بطوریکه در آن کمترین میزان گم شدن اطالعات وجود داشته باشد
پردازد و در  می درونی تعداد زیادي از متغیرهاروش به بررسی همبستگی 

بندي و تبیین هاي عمومی محدودي دستهقالب عامل نهایت آنها را در
کند. بنابراین ارزش تحلیل عاملی این است که طرح سازمانی مفیدي می

توان آن را براي تفسیر انبوهی از رفتار با  میدهد که  می به دست
 ي تبیین کننده، به کار برد.ها بیشترین صرفه جویی در سازه

هدف تحلیل عاملی استخراج تعداد محدودي عامل از بین تعداد زیادي 
مشترك  ها متغیري  بین همه :متغیرهاي همپوش به صورتی است که

ر همبستگی این عوامل با یکدیگ، جانشین تعداد زیادي متغیر باشد ،باشد
 .]5[ تبیین کند اي روشن و با معناسازهو تداخل نداشته باشد و 

  براي تعیین عوامل سازنده کارآفرینی از تحلیل عاملی استفاده شده است.
 پایه بر کارآفرینی توسعهارائه مدل ( براي پاسخ به پرسش پژوهش

  شود. می مدل همبستگی بنیادي استفاده ) ازدانش مدیریت
روي  هدف کلی، تبیین هرچه بیشتر مجموعه متغیرهاي کارآفرینی از 

 تجربه خدمتی) تا (سن و ي فرديها متغیرهاي مدیریت دانش و ویژگی
ي مدیریت دانش و ها فرضیه تحقیق این است که متغیرممکن است.  حد

ي کارآفرینی اثر ها (سن و تجربه خدمتی) بر متغیر ي فرديها ویژگی
  ي مذکور عبارتند از:ها فرضیهنماید.  می دارد و آنها را تبیین

خلق  تجربه خدمتی در خالقیت تاثیر دارد. تاثیر دارد.سن در خالقیت 
خلق  انتشار دانش در خالقیت تاثیر دارد. دانش در خالقیت تاثیر دارد.
  دانش در خالقیت تاثیر دارد.
خلق  تجربه خدمتی در استقالل تاثیر دارد. سن در استقالل تاثیر دارد.

خلق  ل تاثیر دارد.انتشار دانش در استقال دانش در استقالل تاثیر دارد.
   دانش در استقالل تاثیر دارد.

سن در نفوذ تاثیر دارد. تجربه خدمتی در نفوذ تاثیر دارد. خلق دانش در نفوذ 
  تاثیر دارد. انتشار دانش در نفوذ تاثیر دارد. خلق دانش در نفوذ تاثیر دارد.
                                                        
1 . Factor Analysis 
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تجربه خدمتی در بیرونی بودن تاثیر  سن در بیرونی بودن تاثیر دارد.
انتشار دانش در بیرونی  خلق دانش در بیرونی بودن تاثیر دارد. دارد.

   خلق دانش در بیرونی بودن تاثیر دارد. بودن تاثیر دارد.
گیري تاثیر دارد. تجربه خدمتی در تصمیم گیري تاثیر دارد. سن در تصمیم

تاثیر  گیريخلق دانش در تصمیم گیري تاثیر دارد. انتشار دانش در تصمیم
  گیري تاثیر دارد.خلق دانش در تصمیم .دارد

تجربه خدمتی در انعطاف پذیري تاثیر  سن در انعطاف پذیري تاثیر دارد.
انتشار دانش در انعطاف  خلق دانش در انعطاف پذیري تاثیر دارد. دارد.

   خلق دانش در انعطاف پذیري تاثیر دارد. پذیري تاثیر دارد.
تجربه خدمتی در توفیق طلبی تاثیر  سن در توفیق طلبی تاثیر دارد.

انتشار دانش در توفیق  خلق دانش در توفیق طلبی تاثیر دارد. دارد.
 خلق دانش در توفیق طلبی تاثیر دارد. طلبی تاثیر دارد.

تحلیل همبستگی بنیادي به عنوان درونداد اساسی خود با دو مجموعه 
دارد.  د سروکارتوان یک معناي نظري دا می متغیر، که به هریک ازآنها

 آن عبارت است ازاستنتاج یک ترکیب خطی از استراتژي اساسی
ترکیب خطی  متغیرها به گونه اي که همبستگی بین دو یی ازها مجموعه

روي  ي خطی ازها بیشینه شود. تحلیل همبستگی بنیادي تولید ترکیب
یک  هدف تبیین هرچه بیشتر واریانس در نه با متغیرهاي اصلی را

متغیرها، بلکه با هدف تبیین بیشینه مقدار رابطه بین دو  ازمجموعه 
 دهد.  می متغیرها انجام مجموعه از

  نمونه و روش انتخاب نمونه جامعه آماري،-6

 از اعم کارکنان تمامی شامل آماري جامعه تحقیق، ماهیت به توجه با
تهران  7کارشناسان ارشد و کارشناسان در شهرداري منطقه  مدیران،
 به توجه با تحقیق این نفر است. در 420باشد که تعداد آنها میبزرگ 
احتمال موفقیت یا  وواریانس جامعه  جامعه و مشخص نبودن ساختار

 حجم وردآبر براي آماري هايفرمول از تواننمیعدم موفقیت متغیر 
 جدول این. و از جدول مورگان استفاده شده است کرد استفاده نمونه

با این تعداد جامعه آماري طبق جدول  دهد. می را نمونه تعداد حداکثر
اند. براي این که نمونه نفر به عنوان نمونه انتخاب شده 201مورگان 

در  اي استفاده شده است.برداري طبقه آماري معرف جامعه باشد از نمونه
 برداري صورتطبقه نمونه نمونه برداري طبقه اي با توجه به حجم هر

ضرب شده و بر حجم  100این روش حجم هر طبقه در در  گیرد. می
گردد تا درصد حجم نمونه به دست آید.پس از آن  می جامعه تقسیم

 تقسم 100شود و بر درصد حجم نمونه در تعداد حجم نمونه ضرب می
نشان دهنده  1جدول  شود تا حجم نمونه در هر طبقه به دست آید. می

  باشد. می حجم نمونه در هرطبقه
  
  

  ): حجم نمونه بر اساس طبقات1ل (جدو

  حجم نمونه  حجم جامعه  طبقه
  150  318  کارشناس

  33  69  کارشناس ارشد
  18  38  مدیر
  201  420  کل

  ابزار پژوهش-7

ارائه مدلی جهت توسعه و  جهت پاسخ به پرسش پژوهشدر پژوهش 
اي محقق ساخته براي از پرسشنامه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش

 87پرسشنامه شامل  کارآفرینی و مدیریت دانش استفاده گردید.سنجش 
ي سنجش کارآفرینی (آلفاي کرونباخ= ها سوال شاخص 75 گویه است

0/9171  =α آلفاي ي سنجش مدیریت دانش (ها سوال شاخص 12) و
یی است که ها باشد و هر گویه گویاي ویژگی می ) α= 0/9448کرونباخ 

ي ها گویه. کارآفرینی و مدیریت دانش ارتباط داردیک عامل خاص از با 
فرینی توسط روش تحلیل عاملی و نظر صاحبنظران هر کدام از آمربوط به کار

، خالقیت ي کارآفرینی:ها عامل گروه کلی تعیین شده است، 8در  ها عرصه
، توفیق طلبی ،پذیريانعطاف ،تصمیم گیري ،بیرونی بودن، نفوذ ،استقالل
ي گذشته به سه عامل ها مدیریت دانش نیز بر اساس پژوهشو  یادگیري

  خلق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تقسیم شده است.

  

  

  

  
  
  
  

  
  ): مدل کارآفرینی پژوهش1کل(ش

  
ي ویژگی فردي و مدیریت دانش ها مدل مفهومی پژوهش بر اساس عامل

  نشان داده شده است. 2در شکل 
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  ): مدل مفهومی پژوهش2شکل (

  ها یافته-8

ه ع% از افراد جامعه مورد مطال51.24دهد که ي پژوهش نشان میها یافته
% از افراد داراي پست سازمانی 74.62 % زن هستند.48.76مرد و 

% داراي 8.95% داراي پست سازمانی کارشناس ارشد و 16.41کارشناس، 
% از افراد جامعه مورد مطالعه 75.12باشند. پست سازمانی مدیر می

% داراي تحصالت کارشناسی 23.38، داراي تحصیالت کارشناسی و کمتر
میانگین سنی در جامعه  باشند.% داراي تحصیالت دکترا می1.49ارشد و 

  باشد.سال می 10.35و میانگین سنوات خدمت  34.80مورد مطالعه 

  هاتجزیه و تحلیل داده-9

استفاده ازبسته نرم افزاري  نتیجه محاسبات همبستگی بنیادي (با در
SASآید می نوع اطالعات به گونه خودکاربه دست ) معموال دو:  

 ماتریس متغیر ) دو2، تحلیل همبستگی بنیادي اي از) جدول خالصه1 
 نشان داده 2 جدول اي از تحلیل همبستگی بنیادي دربنیادي. خالصه

  شود. می

  ي متوالیها آزمون معناداربودن رتبه ):2جدول (

مقدارویژه  ردیف
λ 

ضریب همبستگی 
   RC بنیادي

مجذورهمبست
RCگی بنیادي 

2  
مقدار
F 

درجه 
 dfآزادي

سطح 
  معناداري

1  3027/0  482015/0  232339/0  18/3  40=8×5  0001/0  

2  2069/0  414056/0  171443/0  59/2  28=7×4  0001/0  

3  0868/0  282544/0  079831/0  93/1  18=6×3  0123/0  

4  0595/0  236919/0  056131/0  84/1  10=5×2  0530/0  

5  0373/0  189584/0  035942/0  78/1  4=4×1  1344/0  

 
 λ1 =3027/0متناظر بـا  Fمشخص شده است مقدار  2 چنانکه درجدول

 از ســطح کمتــر درجــه آزادي در 5×8=40اســت کــه بـراي   18/3 برابـر 
ــادار  از 0001/0 ــاري معن ــاظ آم ــدار   لح ــت. مق ــا Fاس  λ2= 2069/0ب
) درسـطح کـم   5-1)(8-1= (28است و براي درجـه آزادي   59/2نیزبرابر

= 0868/0متناظر بـا   Fاست. مقدار  لحاظ آماري معنادار از 0001/0تراز
λ3 سـطح   ) نیـز در 4-1)(7-1=(18 کـه بـراي درجـه آزادي    93/1 برابر

 λ5و  λ4متنـاظر بـا    Fاما مقدار ، است لحاظ آماري معنادار از 0123/0
  نیست.  معنادار

ماتریس ازضرایب استاندارد شده متغیرهاي  دو، پایه این جدول خالصه بر
 تحلیـل وارد  مجموعه کـه در  دو (براي هریک از آید میبنیادي به دست 

  . شده است یک ماتریس)
متغیرهـاي   ي متناظر بـا ها این مقادیراطالعات دقیقی درباره ترکیب زوج

کنـد، بـه دسـت     میرا تولید  2ي بنیادي جدول ها بنیادي که همبستگی
  داده شده است.نمایش  3جدول  دردهد و می
  

  )with) و وابسته(varشده بین متغیرهاي مستقل( ): ضرایب وزنی بنیادي استاندارد3جدول (
  V1 V2 V3  V4  V5  نماد  متغیرمستقل

  age 1344/0-  9711/0  9370/0-  9571/0  8698/0  سن

    -work 3777/0  0106/0-  1651/1  8697/0  تجربه خدمتی

    -M1 8544/0  0152/0  3794/1-  9100/0  خلق دانش
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  -M2 0759/0  2551/0-  3655/0  6001/1  7534/0  انتشاردانش

  M3 0758/0  1068/0  1634/1  4258/0-  2633/1  کاربرد دانش

  W1 W 2 W 3  W 4  W 5  نماد  وابسته متغیر

  F1 1227/0-  0735/0-  5158/0  6051/0-  4187/0  خالقیت

  F2  0652/0-  5671/0  2860/0-  2669/0  6579/0  استقالل

  F3  3762/0  0727/0-  5273/0-  0042/0-  1949/0  نفوذ

  F4  4927/0  0113/0-  5713/0  4305/0-  1668/0  بیرونی بودن

  -F5  6628/0  2755/0-  2890/0-  6506/0  1949/0  گیريتصمیم

  -F6  1683/0  4500/0  3958/0  1853/0  7419/0  پذیريانعطاف

  -F7  2959/0-  7843/0-  0072/0  1378/0-  0770/0  توفیق طلبی

  F8  3804/0-  0647/0-  04121/0  7536/0  1250/0  یادگیري
 

  

اصلی این ضرایب سهم متغیرهاي ، دهد می نشان 3چنان که ارقام جدول 
معموال فقط بـراي زوج متغیرهـاي    ترکیب متغیرهاي بنیادي است، و در

باشـد   ي بنیـادي آتهـا ازلحـاظ آمـاري معنـادار     ها بنیادي که همبستگی
متغیـر   5براي  ZX3 و، ZX1، ZX2 شود. بنابراین بردارهاي میمحاسبه 
 متغیـر  8بـراي   ZY3 و ،ZY1، ZY2 متناظر با آنها بردارهاي مستقل و

  شود. میوابسته به صورت زیر بیان 
 

M3  ٠٧٥٨/٠ + M2 ٧٥٩/٠  + M1 ٨٥٤٤/٠  + work ٣٧٧٧/٠  + age 

١٣٤٤/٠-  = ZX1 

F8  ٣٨٠٤/٠- F7  ٢٩٥٩/٠- F6  ١٦٨٣/٠+ F5 ٦٦٢٨/٠  

+F4 ٤٩٢٧/٠+ F3 ٣٧٦٢/٠+ F2 ٠٦٥٢/٠- F1 ١٢٢٧/٠-= ZY1 

M3  ١٠٦٨/٠ + M2 ٢٥٥١/٠ - M1 ٠١٥٢/٠  + work ٠١٠٦/٠ - age 

٩٧١١/٠  = ZX2 

F8  0647/0- F7  7843/0- F6  45/0+ F5 2755/0- F4 0113/0- F3 0727/0-

F2 5671/0+ F1 0732/0-= ZY2 

M3  1634/1 + M2 3655/0  + M1 3794/1- work 1651/1  + age 9370/0-  = ZX3 

F8  ٠٤١٢١/٠+ F7  ٠٠٧٢/٠+ F6  ٣٩٥٨/٠+ F5 ٢٨٩٠/٠-

F4 ٥٧١٣/٠+ F3 ٥٢٧٣/٠- F2 ٢٨٦٠/٠- F1 ٥١٥٨/٠=  ZY3 

 RC12 نسبت واریانس  بیانگر 232339/0یعنیZY1  است که توسط 
ZX1 درصد واریانس 23شود، یعنی حدود  می تبیین یا توجیهZY1  

نیز نسبت  171443/0به مقدار  RC22، شود میتبیین  ZX1توسط 
به مقدار  RC32شود،  میتبیین  ZX2است که توسط  ZY2واریانس 
 ZX3است که توسط  ZY3 نیز نشان دهنده نسبت واریانس 07983/0

  شود. می تبیین
 یک مجموعه در در متغیر نشان دهنده اهمیت هر ها ندازه نسبی وزنا

ي نسبی این وزن عالوه ها است. اندازه متغیرهاي مجموعه دیگر مقایسه با
عالمت آنها پایه تعریف متغیرهاي بنیادي یعنی تعیین این مطلب  بر

گیرد. بردارهاي ساختاري عامل یکم  میاست که هریک چه چیز را اندازه 
  نشان داده شده است. 4جدول  سوم همراه باوزن آنها در تا

پایه متغیرهاي  دهد که بر می نشان 4ارقام سه ستون سمت چپ جدول 
گردد، قبل  می بنیادي سه گانه سه مدل مناسب براي کارآفرینی استنتاج

) ageالزم است یادآوري شود که متغیر سن( ها مدل یک از معرفی هر از
وخنثی دارد، چنانکه متغیرهاي تجربه  درمدل یکم، اثرناچیز

مدل  ) نیز درF4) و بیرونی بودن(M1) و خلق دانش(workخدمتی(
  .ناچیز دارد مدل سوم اثر ) ازF7متغیر توفیق طلبی( و، دوم

  

 بردارهاي ساختاري عامل یکم تاسوم همراه باوزن): 4جدول (

    Canonical structure weights 

 V3 V1 V2 V3سوم  بعد V2دوم  بعد V1یکم  بعد  نماد  متغیر

 -age 1099/0  9849/0  0096/0  0 1 1  سن
 work 1953/0  8257/0  3048/0  1 0 2  تجربه خدمتی
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 M1 9612/0  1720/0-  1738/0-  9 0 16  خلق دانش
 M2 7952/0  2789/0-  1436/0  1 -3  5  انتشاردانش

 M3 7827/0  1502/0-  3111/0  1 1 15  کاربرد دانش

  متغیر
  

  خالقیت

 نماد

  
F1  

 W1بعدیکم 
 

2819/0 

 W 2بعددوم 
 

0749/0 

 W3بعدسوم 
 

2573/0 

W 1 
3-  

W 2 
2-  

W 3  
13  

  -F2  1289/0  3201/0  0119/0  2-  14  7  استقالل
  - F3  4493/0  1129/0  2645/0-  8 2-  11  نفوذ

  F4  5304/0  /20360-  6685/0  10  0 12  بودنبیرونی
  -F5  7101/0  3425/0-  0077/0-  12  5-  5  گیريتصمیم

  F6  7940/0  4515/0  3148/0  3  9  8  پذیريانعطاف
  F7  0462/0-  6699/0-  1383/0  6-  15 -  0  طلبیتوفیق

  -F8  2075/0-  1068/0-  5374/0  9-  1-  1  یادگیري

  
 

، )9(خلق دانش باضریب پژوهشیمحیطی کامال  کارکنان در بنابراین اگر
کاربرد  نیز سازمانی که انتشاردانش و ) و1(ضریب تجربه خدمتی کم با

) باشد کارآفرینی مدیر دراین شرایط 1(ضریب آن نسبتا پایین دانش در
)، به شدت تحت 12(ضریب گیري در اوجشود، تصمیم میچنین بیان 

عدم ، )8(ضریب باال نفوذ، )10تاثیر عوامل محیطی (بیرونی بودن باضریب
نسبتا انعطاف ، )-6(ضریب عدم توفیق طلبی و، )-9(ضریب یادگیري

) -2(ضریب عدم استقالل )، و-3(ضریب )، عدم خالقیت3(ضریب پذیر
)، بدون تجربه 1(ضریب کارکنان با سن کم مدل دوم اگر در است.

(خلق دانش باضریب  سازمان بدون پژوهش در، (ضریب صفر) خدمتی
 دانش و تالش براي عدم انتشار)، 1کاربرد دانش کم (ضریب، صفر)

 ) باشد، نتیجه طبیعی کارآفرینی کارکنان چنین برآورد-3(ضریب
)، -15عدم توفیق طلبی(ضریب)، 14شود : استقالل بسیارباال(ضریب می

)، عدم -5گیري به موقع(ضریب)، عدم تصمیم9(ضریب پذیري باالانعطاف
بدون یادگیري  )، و-2(ضریب خالقیت ا)، مقابله ب-2(ضریب نفوذ

  ) است.-1(ضریب
 گیـرد، اگـر   مـی  مدل سوم کارآفرینی برپایه متغیرهاي به این شرح شکل

)، عـدم تولیـد   15(ضـریب  بـاال  محیطی باکاربرد دانش بسیار کارکنان در
 ) قـرار 5)، وانتشاردانش باال(ضـریب -16(خلق دانش باضریب دانش جدید

اي پیش بینی کننده فوق، کارآفرینی را به گونـه گیرد، ترکیب متغیرهاي 
 بـاال  )، بیرونی بودن بسـیار 13که خالقیت بسیارباال(ضریب کند می تبیین

)، 8)، انعطاف پذیري باال(ضـریب -11)، عدم نفوذ زیاد (ضریب12(ضریب
 ) توجیـه و -1(ضـریب  بـدون یـادگیري   )، و-7عدم استقالل زیاد (ضریب

  شود.  می تبیین
  

  گیرينتیجه -10

در ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر  ها پژوهش تفاوت پژوهش حاضر با سایر
  ت دانش است. یاساس ابعاد مدیر

فقط به اثبات وجود رابطه مثبت میان مدیریت  1388 در سال بودالیی
  دانش و کارآفرینی پرداخته است.

 دانش تسهیم که دهدمی نشان 1389در سال  ي پژوهش ساداتیها یافته
 دانش کارگیري به و )0,38(  غیرمستقیم و)  0,46(  مستقیم صورت به
اثرگذاري  سازمانی کارآفرینی ایند فر روي بر)  0,59(  مستقیم صورت به

 از. نشد تأیید دانش گردآوري مستقیم اثرگذاري اما. دارند معناداري
 سازمانی کارآفرینی بر دانش گردآوري اثرگذاري غیرمستقیم دیگر، سوي

، اما باز مدلی شد تایید) 0,12دانش ( کارگیري به و)  0,15(  تسهیم با
بر اساس ابعاد مدیریت دانش ارائه نشده است و فقط وجود رابطه میان 

  ابعاد مدیریت دانش و کارآفرینی تایید شده است.
بین متغیر مدیریت نشان داد که  1389در سال پژوهش ناظم در سال 

بین سالمت ، ابطه معنی داري وجود دارددانش و کارآفرینی کارکنان ر
متغیرهاي  ،سازمانی و کارآفرینی کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد
درصد از  58مدیریت دانش و سالمت سازمانی به صورت مشترك، حدود 
بین میزان  و تغییرات متغیر میزان کارآفرینی کارکنان را تبین نموده اند

خدمت تفاوت  تحصیالت و سنوات کارآفرینی کارکنان بر اساس سطح
  .داري وجود داردمعنی

بین دو متغیر عوامل که مشخص کرده است  پژوهش خود صبوري در
سازمانی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت شهداد رابطه 

  .مثبت و معناداري وجود دارد
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خود نشان داده است که تسهیم ي  در مقاله 1390در سال  مدهوشی
) و به کارگیري 0.38) و غیر مستقیم (0.46( صورت مستقیمدانش به 

) بر روي فرایند کارآفرینی سازمانی 0.59دانش به صورت مستقیم(
اما اثرگذاري مستقیم گردآوري دانش تایید  اثرگذاري معناداري دارد.

نشد. از سوي دیگر، اثرگذاري غیر مستقیم گردآوري دانش بر کارآفرینی 
  ) تایید شد.0.12) و به کارگیري دانش (0.15سازمانی با تسهیم (

 يها شاخص از بین پژوهشی در 1391در سال عسکري پور گلویک 
 خالقیت دانش، تسهیم و اشتراك شاخص چهار دانش، مدیریت متعدد

 عنوان به را انسانی منابع مدیریت و سازمانی یادگیري سازمانی،
 برافزایش را ها آن تاثیر و نموده انتخاب تحقیق مستقل متغیرهاي
 قرار بررسی مورد تحقیق وابسته متغیر عنوان به سازمانی کارآفرینی
 شده، آوريجمع يها داده روي بر تحلیل آماري انجام با داده است.

 برکارآفرینی مثبتی تاثیر فوق يها شاخص تمامی که گردید مشخص
   .دارند سازمانی

توسعه محصول و در پژوهش خود بیان کرد که در  2001در سال  رنکو
ي ها فرایند جدید و نوآوري، به کارگیري و ترکیب دانش از بخش

 در پژوهش خود عنوان 2003در سال  گوناگون نقش دارد. سارین
ي توانمندتر که دانش را از درون و بیرون سازمان ها کند که سازمان می

ي ها توانند عدم اطمینان را کاهش دهند، فرصت می کنند، می کسب
بیشتري دست پیدا ي  ي فنی و فناورانهها کسب کنند و به مزیتبیشتري 

  .ایجاد کنند کنند و از این رو در محصوالت و خدمات خود نوآوري و
در پژوهش خود براي جهت تعیین رابطه مدیریت  2008در سال  کینگ

دانش و کارآفرینی نشان داد که هنگامی که افراد سازمانی دانش را بین 
توانند یادگیري جمعی و مزایاي هم  ها می کنند، آن می خود تسهیم

ي محیطی را شناسایی ها افزایی را افزایش دهند، تنها از این راه فرصت
  کرده و براي محصوالت و خدمات جدید، ایده پردازي کنند.

 د پیشنهادوبر اساس دیدگاه مبتنی بر دانش خ 2009در سال  لیاو
توانایی شرکت را به منظور ي گردآوري دانش ها کند که فعالیت می

  دهند.نوآوري افزایش می
مدل بهینه کارآفرینی برپایه ابعاد ي پژوهش حاضر، سه ها بر اساس یافته
ي مختلف ها بر اساس متغیر ها این الگو ارائه گردید. مدیریت دانش

مدیرت دانش و متغیرهاي تجربه خدمتی و سن به دست ، کارآفرینی
ي مدیریت ها مختلف که هر کدام از متغیري ها در محیط آمده است.

ي ها دانش، سن و تجربه خدمتی در شرایطی متفاوت باشند متغیر
 به همین دلیل. دهند می اي خاص خود را نشانکارآفرینی به گونه

ي کارآفرینی ها یي مدیریت دانش در ویژگها توان با تغییر در متغیر می
گی خاصی در فرد کارآفرین توان موجب ظهور ویژتغییر ایجاد کرد و می

اي که در فرد وجود نداشته یا از آن خصلت خود در امور گردید، ویژگی
  . کرده استکاري خود استفاده نمی

 که کاربرد دانش در میدهد هنگا می ي پژوهش نشانها به گونه کلی یافته
مقابل عدم نفوذ نتیجه آن  در و عالی حد در عالی باشد، خالقیت نیز حد

گیري تصمیم سازمان با باالي خلق دانش در همچنان که حد. است
ي پژوهش به عنوان مدل بهینه ها به این ترتیب یافته. مالزمه دارد
ي فردي کارکنان به ها پایه ابعاد مدیریت دانش و ویژگی کارآفرینی بر

 . شود میصورت یک مدل اقتضایی معرفی 
است که در سایر ها این تفاوت کلی پژوهش حاضر با سایر پژوهش

از یک الگو کارآفرینی استفاده شده اما در پژوهش حاضر بر  ها پژوهش
 و اساس مدل هبستگی بنیادي سه الگو کارآفرینی به دست آمده است

ي تشکیل دهنده ها پژوهش حاضر به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی مولفه
ینی بر اساس پژوهش حاضر بین کارآفر. کارآفرینی را مشخص کرده است

  . با سنوات خدمت و سن رابطه معناداري وجود ندارد
کارکنان درمحیطی کامال پژوهشی، باتجربه  الگوي اول: اگر •

آن  کاربرد دانش در دانش و نیز سازمانی که انتشار خدمتی کم و
 این شرایط چنین بیان نسبتا پایین باشند کارآفرینی کارکنان در

تحت تاثیر عوامل گیري در اوج، به شدت شود، تصمیم می
عدم توفیق  و، عدم یادگیري، نفوذ باال، محیطی (بیرونی بودن)

 . عدم استقالل است پذیر، عدم خالقیت، ونسبتا انعطاف، طلبی

 کارکنان با سن کم، بدون تجربه خدمتی، در الگوي دوم: اگر •
تالش  (خلق دانش )، کاربرد دانش کم، و سازمان بدون پژوهش

دانش باشند، نتیجه طبیعی کارآفرینی کارکنان  براي عدم انتشار
باال، عدم توفیق طلبی،  شود: استقالل بسیار می چنین برآورد

انعطاف پذیري باال، عدم تصمیم گیري به موقع، عدم نفوذ، مقابله 
 . بدون یادگیري است خالقیت، و با

 پایه متغیرهاي به این شرح شکل الگوي سوم: کارآفرینی بر •
باال، عدم  کاربرد دانش بسیار محیطی با کارکنان در گیرد، اگر می

گیرند،  دانش باال قرار انتشار (خلق دانش) و تولید دانش جدید
اي هترکیب متغیرهاي پیش بینی کننده فوق، کارآفرینی را به گون

باال، بیرونی بودن بسیارباال، عدم  که خالقیت بسیار کند میتبیین 
بدون یادگیري  عدم استقالل زیاد، و پذیري باال،انعطاف، نفوذ زیاد
 . شود می تبیین توجیه و

ي کارآفرینانه تغییرات مطلوبی را ها توان در محیطبر این اساس می
  . بر اساس نیاز آن سازمان به وجود آورد

 و مأخذمنابع -11

، )تعاریف، نظریات و الگوها( کارآفرینی ،)1380( .پور داریانی، محمود احمد ]1[
  . تهران، شرکت پردیس

-گیري و پیادهاندازه مدیریت دانش(مفاهیم، الگوها، )،1384( .افرازه، عباس ]2[

 . تهران انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،، سازي)

 آمیز اندازي موفقیتکارآفرینی: راه )،1388( .ایرلند، آردوانه. بارینگر، بروس آر ]3[
 نونا مومنی، مومنی،انگار سعید جعفري مقدم،ترجمه  ،کسب و کارهاي جدید
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 . اشراقی-چاپ اول، تهران: انتشارات صفار

ارتباط عوامل سازمانی مدیریت دانش با کارآفرینی  )،1388( .بودالیی، حسن ]4[
دانشکده  کارآفرینی و مدیریت دانش، ارشد نامه کارشناسی پایان، سازمانی

 . ،دانشگاه عالمه طباطباییحسابداري و مدیریت

، هومن حیدرعلی رجمۀت ،کاربردي روانسنجی، )1375(.لا. رابرنت ثرندایک، ]5[
  . سوم چاپ تهران،، تهران دانشگاه انتشارات

 مدیریت دیدگاه از مدیران تجربیات سازي مستند )،1385(.سعید مقدم، جعفري ]6[

  . تهران ،مدیریت آموزش و تحقیقات موسسه انتشارات ،دانش

بر تاثیر آموزش کارآفرینی  )،1387( .، محمدعلیمهتدي. محمد ،مهرآبادسعیدي ]7[
ي کارآفرینی وزارت ها توسعه رفتارهاي کارآفرینانه (مطالعه موردي: آموزش

  . 57-73 ص ،2ش  اول، سال کارآفرینی، توسعه مجله، کار و امور اجتماعی)

بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر  )،1389( .ساداتی ولویی، سید عبدالرحیم ]8[
ي ها فرآیند کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهاي کوچک و متوسط شهرك

 کارآفرینی و مدیریت دانش، ارشد نامه کارشناسی پایان، صنعتی شرق مازندران

 . دانشگاه مازندران

مدیریت دانش و کارآفرینی  بررسی ارتباط میان عوامل سازمانی. صبوري،حامد ]9[
نامه  پایان ،)شهداد – سازمانی (مطالعه موردي: شرکت صنایع شیر تهران

  . دانشگاه پیام نور کارآفرینی و مدیریت دانش، ارشد کارشناسی

ساخت، هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی  ،)1384(.محمد رضا عابدي، ]10[
، مرکز کارآفرینی آزمون استعداد شناختی کارآفرینی در دانشگاه اصفهان

 . دانشگاه اصفهان

بررسی  )،1391( .فریبا زاده،حسن. ، مریمگرگیج. ، حسینعسکري پورگلویک ]11[
ي کارآفرین، ها سازمان ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در

، بابلسر، دانش بنیانکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهاي 
 . شرکت پژوهشی طرود شمال

بررسی اثرگذاري فرایند  )،1390( عبدالرحیم. ساداتی،. هوشی، مهردادمد ]12[
هاي ارکسب و ک(مطالعه موردي:  مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی

 ،12ش  سوم، سال کارآفرینی، توسعه مجله، )کوچک و متوسط شرق مازندران
  . 26-7 ص

 مدیریت بین رابطه بررسی )،1389( م.الها قادري،. صمد زاده،کریم. فتاح ناظم، ]13[

، اجتماعی تامین سازمان در کارکنان کارآفرینی با سازمانی و سالمت دانش
 . نهم شماره سوم، سال اجتماعی، پژوهش فصلنامۀ
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