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 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
  

جایگاه  دارایه در حوزه مدیریت زکارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش دو مقوله مهم مدیریتی هستند که امرو
چشمگيری در های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شك سهم یكی از شاخهای هستند.  ویژه

محسوب  در زمينه افزایش دانش بعنوان یك زیرساخت حياتی دانشگاهها دارد. از سوی دیگر  توفيق و تعالی سازمان
ه سنجش ميزان همبستگی ميان گرایش به کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش در اهتمام این مقاللذا . شود می

است. حمایت مدیریت از کارآفرینی سازمانی، در دسترس بودن زمان، محدودیت های سازمانی، آزادی  دانشگاه شاهد
ی، سازمان شغلی و پاداش/جبران خدمات به عنوان ابعاد کارآفرینی سازمانی و رهبری و مدیریت، سرمایه فكر

تيمی، خلق دانش، بعد دیجيتالی، فرهنگ، راهبرد و ایده و مأموریت به عنوان ابعاد  یادگيرنده، تقسيم دانش، کار
شود. نتایج تحليل آماری بر  گيری می ها با یكدیگر اندازه شده و همبستگی متقابل این مؤلفه مدیریت دانش معرفی

ش کارآفرینی سازمانی دارای همبستگی مثبت و معناداری با مدیریت کند که گرای های گردآوری شده مشخص می داده
  دانش است.

 کارآفرینی، گرایش به کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش

                                                           

 دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی وعضو هيات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد،نویسنده مسوول -*و  1
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی از دانشگاه شاهد -2
3
ش مالی از دانشگاه شاهددانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرای 
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 مقدمه -1

 کارآفرینی مقوله ی بسيار مهمی است که بسياری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و
می دارند. در این ميان، یكی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شك سهم چشمگيری در توفيق و 

 (.1131تعالی سازمانها دارد )احمدپور، 
ی زنند تغييرات در محصوالت و مكانيسم های بازار، اغلب بدین صورت است که سازمان ها دست به بهره برداری از فرصت هایی م

که دیگر سازمان ها دنبال نمی کنند و گاه حتی از وجود آنها مطلع نيستند. دراین زمينه، نوآوری نقش راهبردی و عمده ایفا می 
کارآفرینی سازمانی، مجموعه فعاليت هایی است که بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری در یك  Collins & Rom)..(2003کند

و رهيافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمان هاست. در حقيقت، کارآفرینی سازمانی به عنوان دریچه ای به  سازمان امكانپذیر کرده
 (.Kuaratko et al, 2005سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پيشگامی برای سازمان ها قلمداد می شود)

 شرایط در کند، می بيان (1991) دانش محور محسوب می شود. نوناکااز طرفی مدیریت دانش مقوله ای مهم در سازمانهای 

 Madhoushi et) ميشود تلقی ها سازمان بقای و موفقيت ضامن دانش مدیریت است، نكردن اطمينان اطمينان، تنها که کنونی

al., 2010, p.57) 
(، Choi et al., 2008, p. 235) آید می دست هب نوآوری برای دانش کارگيری به با تنها پایدار رقابتی مزیت کنونی شرایط در

 مدیریت اصلی ی هسته . است مدیریت نيازمند که آید، می حساب به سازمانی دارایی ارزشمند یك دانش امروزه، دليل، همين به
 (.Madhoushi and Sadati, 2010, p. 393است ) مناسب ساختار و زمان در مناسب افراد برای مناسب دانش کسب دانش

حوزه دانشگاه، در دانشگاه شاهد تهران است.  2با مدیریت دانش 1این پژوهش در پی بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی سازمانی
آید که در محيطی بسيار متغير و پویا مشغول فعاليت است، های مهم و حياتی در کشور اسالمی ما به حساب مییكی از حوزه

باشد. گرایش به کارآفرینی سازمانی و نيز مدیریت دانش بنا به دالیل ذیل امری ، خالق و مبتكر میبنابراین نيازمند کارکنان کارآفرین
حياتی و مهم تلقی می شود که دانشگاه شاهد باید به آنها توجه کند. در عين حال به این دليل که دانشگاهها در یك فضای علمی و 

رآفرینی سازمانی کارکنان به عنوان یك مزیت رقابتی توجه کافی را مبذول بدارد. رقابتی فعاليت می کنند، باید به رشد دانش و نيز کا
تواند در خالق بودن کارکنان و ایجاد کارآفرینی در این سازمان، با توجه به ضرورت رشد دانش کارکنان، به مدیریت این تحقيق می

-که نتایج این پژوهش و تحقيقات تكميلی در همين راستا می توان گفتدر نهایت می این دانشگاه رویكرد شایان توجهی ارائه نماید.
ای انسانی هستند، کند تا هم بتوانند هایی با فلسفههایی که نيازمند کارکنانی خالق و یا سازمانتوانند کمك زیادی به سازمان

-کارآفرین بهره مند شوند و نهایتا بهرههایی انسانی ایجاد کنند و هم کارکنان را پرورش دهند و از مزایای کارکنان خالق و سازمان
 .ها در همه بخش های جامعه می باشد( را ارتقا دهندوری سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش )شرط بقای سازمان

بنابراین به نظر می رسد توجه ویژه به توسعه مؤلفه های کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش در فرآیندهای عملياتی و خدماتی 
ه و عالوه بر آن بسط و گسترش فرهنگ کارآفرینی ميان کارکنان شاغل بتواند به شكل متمایز، راه مناسبی در پوشش این این حوز

شكاف باشد.در همين راستا پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این مسأله است که اساساً ميان کارآفرینی سازمانی و مدیریت 
جود دارد یا خير. به همين منظور ميزان کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شاهد بوسيله ی دانش در دانشگاه شاهد رابطه مستقيم و

 مورد سنجش قرار می گيرد.  سازمانپرسشنامه ی مربوطه اندازه گيری و رابطه ی آن به شكل مستقل با ابعاد مدیریت دانش در این 
 

 چارچوب نظری پژوهش -2

 کارآفرینی سازمانی. 2-1

                                                           
1
 Corporate entrepreneurship orientation-

2
- Knowledge management 
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آميز در کارآفرینی مستقل و فردی به معنای راه اندازی و سازمان دهی یك سازمان جدید یا تأسيس یك فعاليت های مخاطره 
شرکت بوده و فعاليت مخاطره آميز در مفهوم کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه ی فعاليتی جدید در چارچوب یك سازمان 

است که در آن یك فرد آغازگر فعاليت های  Entrapreneurshipن است. عالوه براین، کارآفرینی سازمانی معادل واژه التي1موجود
)که کارآفرینی سازمانی ترجمه شده( آن  Corporate Entrepreneurshipمخاطره آميز در سازمان است. از طرف دیگر الزمه

، شامل پرورش رفتارهای کارآفرینی سازمانی(. 1131است که کل سازمان و کارکنان آن دارای روحيه ی کارآفرینی شوند )احمدپور،
کارآفرینانه در سازمان است. سازمان ها می توانند خالقيت و نوآوری را از طریق تشویق کارکنان برای فكر کردن توسعه بدهند و آنها 

et al,  Morris &را برای تعقيب برنامه هایشان، آزادی و انعطاف پذیری بدهند، بدون اینكه آنها را در باتالق بورکراتيك قرار دهند )

2011.) 

بنابراین، قلمرو موضوعی پژوهش حاضر شامل مجموعه فعاليت  در این پژوهش، مفهوم دوم از کارآفرینی در سازمان مدنظر است.
های گروه دوم از کارآفرینی یعنی اندازه گيری گرایش به کارآفرینی در یك سازمان موجود در چارچوب کارآفرینی سازمانی، مدیریت 

 است. تگی ميان این دو مفهوم در دانشگاه شاهددانش و همبس
 & Heinonen) این باور وجود دارد که اعمال کارآفرینی در یك سازمان موجود، طيف وسيع و گسترده ای است درواقع،

Korvela,2003).  ،که نيل به درجات متعالی آن امری بسيار خطير قدم گذاری و حرکت مثبت به سوی مدارج باالی این طيف
 1931ب اثرگذاری مستقيم بر مدیریت دانش و بهبود محسوس آن می شود.بر همين اساس بسياری از دانسمندان از اوایل دهه موج

ميالدی در پی آن بودند تا به جست وجوی مؤلفه هایی بپردازند تا به مدد آن ها بتوانند ميزان رویكرد بالقوه ی یك سازمان به 
 & Chrisman,1999;Barret). ين مبنا، اثرگذاری این پدیده را در مدیریت دانش ارزیابی کنندکارآفرینی را اندازه گيری و بر هم

Weinstein,1998 .) 
در پژوهش حاضر نيز به وسيله پرسش نامه و با عنایت به مطالب یاد شده، سعی در شناسایی چهار دسته ی مؤلفه ی کلی برای 

فرهنگ »، «جو سازمانی اثربخش»، «ساختار منعطف» می شود. در دانشگاه شاهد اندازه گيری ميزان گرایش به کارآفرینی سازمانی
چهار دسته ی متغير هستند که در کنار یكدیگر و به « قابليت ها و انگيزش فردی کارکنان»و « پشتيبان و محرک خالقيت و نوآوری

ؤلفه با استناد به پژوهش هاینون و کوروال انتخاب عنوان گرایش به کارآفرینی سازمانی این شرکت اندازه گيری می شود. این چهار م
مؤلفه به شكل مناسبی، دیگر متغيرهای موجود در پژوهش  از سویی، وجود این چهار (.Heinonen & Korvela,2003) شده اند

 های عنوان شده در تحقيقات قبلی را پوشش می دهد.
را به حداقل ممكن رسانده، الیه های مدیریتی را کاهش داده، بر سازمانی که ساختار منعطف دارد، سلسله مراتب سنتی سازمانی 

( و جریان اطالعات در آن با سرعت بيش تری اعمال می شوند. در Thornberry,2002ارتباطات و ساختارهای تيمی اتكا کرده)
تأکيد می شود و سازمان با  این نوع ساختار بر سيستم پاداش، رقابت جویی، مخاطره پذیری، پشتيبانی صميمانه و ارتباطات باز

(. Nasurdin, Ramayah & Beng,2006) احتمال کمتری دچار تضاد، استرس و ابهام عملكردی ميان پرسنل خود می شود
برت و واینستاین نيز ساختار سازمانی منعطف را ساختاری معرفی می نمایند که دلبستگی و وفاداری کمتری به آداب و رسوم و شيوه 

 (.Barret,Weinstein,1998يك داشته باشد  )های بوروکرات
از طرفی، جو سازمانی به عنوان صورتی از خواص محيط کاری تعریف شده است که به صورت مستقيم یا غير مستقيم توسط 

اليت نيروی کار ادراک شده و انگيزش و رفتار وی را تحت تأثير قرار می دهد. در واقع، جو سازمانی، اهرمی است برای جهت دهی فع
های نيروی انسانی سازمان، نحوه ی ادراک نيروی کار از وضعيت عينی سازمان و شامل ارتباطات فرد با دیگر اعضای سازمان در 

(. به طور کلی یك جو اثربخش مستلزم وجود استقالل Nasurdin Ramayah & beng,2006) فرآیند انجام کار می باشد
 تيبانی نظارتی و فشار کاری محدود است.مناسب، دوستی و پيوستگی متقابل قوی، پش

فرهنگ پشتيبان و محرک خالقيت و نوآوری شامل آن دسته از مكانيزم های حمایتی سازمان است که کارکنان خالق را به 
 سمت استفاده از قابليت ها و استعدادهای خالقانه خویش جهت انجام فعاليت های کارآفرینانه سوق می دهد و محرکی برای انگيزش

 (. Heinonen & Korvela,2003) کارکنان و استفاده از حداکثر توانایی و بهره وری ایشان برای اقدامات نوآورانه است
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در نهایت، قابليت ها و انگيزش فردی کارکنان نيز همان طور که بيان شد، اشاره به ميزان انگيزه و تمایل بالقوه ی نيروی انسانی 
 کارآفرینانه و ميزان توانایی و دانش آنان برای به عهده گرفن این نوع از مسئوليت ها داردسازمان برای انجام فعاليت های 

(Heinonen & Korvela,2003.) 
در سویی دیگر، سازمان های مختلف در بخش های گوناگون صنعتی و خدماتی، به شكلی فزاینده در پی استفاده از کارآفرینی 

 .(Kuaratko et al.,2005برداری از مزایای رقابتی ماندگار نوآوری و پيشگامی هستند ) شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره
کارآفرینی سازمانی تالش های سازمان در استفاده از مزیت های رقابتی خویش، اکتشاف فرصت ها و قابليت های مورد نياز در تعقيب 

(. عالوه بر نوآوری، به عنوان یك راهبرد قابل Covin & miles,1999و بهره برداری اثربخش از آن فرصت ها را تسهيل می کند)
 & Guth)1(، تجدید و نوسازی راهبردZahra,1993; Vozikis et al.,1999) شناسایی مجزا، منجر به افزایش سودآوری

Ginsberg,1990به دست آوردن دانش برای دسترسی به جریان های کسب درآمد در آینده ،) (McGrath, Venkataraman 

& McMillan,1994(موفقيت در عرصه بين الملل ،)Birkinshaw,1997 سازمان دهی منابع و سوق دادن آنها به سوی ،)
 & Covin & miles,1999; Borch, Huse & Senneseth,1999; Covin Slevinتوسعه ی مزایای رقابتی)

Heeley,1999.) 
 در برگرداندن فرصت های کارآفرینانه به موقعيت رشد برشمرددر نهایت کارآفرینی سازمانی را می توان توانایی سازمان 

(Covin, Green & Slevin,2006 گرایش به رشد در کارآفرینی سازمانی همراه با ایجاد واحدها یا بخش های جدید در داخل .)
در راستای ارتقای کيفيت، سازمان و در محدوده فرآیندهای خدماتی و عملياتی آن، انجام نوآوری های مستمر بنيادین یا تدریجی 

و  کاهش ضایعات و بهای تمام شده محصول و سرعت بخشيدن به فرآیندها و چرخ های توليد محصول، یا قدم گذاری به عرصه ها
 حيطه های جدید کسب و کار و برقراری ارتباط بامشتریان جدید است.

 
 و ارتباط آن با کارآفرینی مدیریت دانش. 2-2

شرکتی سوئدی، پيشرو در خدمات مالی  1991، برای اولين بار در گزارش ساليانه "مدیریت دانش "وانبررسی موضوعی تحت عن
شرکت  "سرمایه فكری"شروع شد. این گزارش در برگيرنده یك سلسله تحليل های مالی بود که تالش داشت، ارزش "اسكاندیا"به نام

سرمایه فكری حداقل به اندازه "ه از قدیم مورد توجه قرار داشت: را کمی کند. این شرکت به جنبه غير کمی شده ای دست یافت ک
. اسكاندیا موضوعی را به اثبات رساند که سال ها مورد ظن و گمان "سرمایه مالی سنتی، در تامين درامدهای پایدار نقش دارد

شد و بهره برداری نياز دارد) رادینگ بسياری از مدیران بود : دانش، دارایی با ارزشی است که مثل سایر دارایی ها به مدیریت، ر
 (. تا کنون تعاریف متعددی برای مدیریت دانش بيان شده است :1131،1،

 دوبارة دانش و خلق کسب، سازماندهی، نگهداری، کاربرد، پخش برای و سيستمی سازمانی را فرآیند خاص« مدیریت دانش»

 تعریف کرده اند.  و ارزش آفرینی عملكرد سازمان افزایش برای کارکنان صریح
افراد  به مورد نياز، و در زمان نياز دارند افرادی که برای درست اطالعات کارگيری از به است دانش، عبارت از نظر هولم، مدیریت

 کنند و بر اساس آن عمل نمایند.   ایجاد و پخش را کند تا دانش می کمك

از  هدف شود. می و استفاده يجة آنها دانش، کسب، نگهداریدر نت شودکه می اطالق فرآیندهایی مجموعه به دانش مدیریت
 رقابت قابليت جدید و باالبردن ایجاد ارزشهای وری، بهره به منظور افزایش فكری های از دارایی برداری دانش، بهره مدیریت

 فر به دانش گردآوری .کنند می تعریف دانش کارگيری به و تسهيم گردآوری، مانند هایی فعاليت را دانش مدیریت .است پذیری

 ,Chen & Chung,2009) ميشود اطالق سازمان بيرون و درون در مناسب دانش بازیابی و ذخيره و کشف وجو، ایند جست

p. 108.) 
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 .hung et al, 2010, pگيرد ) می بر در را ضمنی و عينی دانش کارگيری به و تسهيم فرایند گردآوری، نوآوری،کارآفرینی و 

 Brockman & Morganدارد ) خود منابع دانشی کارگيری به با زیادی ارتباط نوآور، سازمان یك منظور همين به .(427

2003,p. 356.) 

ابتكار عمل در مدیریت شرایط یادگيری به عنوان یك مقدمه ی مهم نوآوری شناسایی می شود. این بدان معنی است که نوآوری 
ت مدیریت دانش به طور عام، و بر شرایط یادگيری به طور خاص تمرکز کند. فرآیند هنگامی به دست می آید که سازمان بر ابتكارا

 (.1192یادگيری نوآوری بر مينای دانش و جریان مداوم اطالعات شكل گرفته است )ذبيح منش و همكاران، 
 

 انواع دانش. 2-3
)غير  2)رسمی( و دانش ضمنی 1و نوع دانش آشكاربسته به اینكه دانش از لحاظ فيزیكی در کجا قرار می گيرد می توان آن را به د

(. دستاوردهای کارکنان دانشی که به صورت گزارشها، اوراق، طرحها، برنامه ها، یادداشها و 1131رسمی( تقسيم بندی کرد )فتحيان ، 
ورت مرتب، دانش غيره ایجاد و نگهداری می شود، دانش رسمی سازمان را تشكيل می دهد. سازمانهای دانشی به آسانی و به ص

کنند و به آن به عنوان حافظه سازمانی اطمينان دارند. نوناکا و نویسندگانی دیگر از جمله هال و  رسمی را گردآوری و نگهداری می
آندریانی دانش آشكار را دانشی می دانند که قابل رمزگذاری و کد گذاری بوده و در نتيجه می توان آن را به سادگی مخابره، پردازش 

 منتقل  و در پایگاه داده ها ذخيره کرد.و 
نوع دیگر دانش سازمانی دانشی است که در فرآیند ایجاد نتایج رسمی نقش دارد و در واقع، زمينه ساز و زیر بنای دانش رسمی 

تانها و سازمان است. این نوع دانش در قالب ایده ها، واقعيتها، مفروضات، فهم ها، پرسش ها، تصميم ها، حدس و گمانها، داس
دانش ضمنی شخصی بوده و فرموله کردن آن بسيار مشكل است. این نوع از دانش که از طریق تسهيم . دیدگاهها عينيت می یابد

تجربيات با مشاهده و تقليد اکتساب می شود، ریشه در اعمال، رویه ها، تعهدات، ارزشها و احساسات افراد داشته، قابل کد گذاری 
 ان مخابره نمی شود. دانش ضمنی بصورت عنصری مجزا ، قابل انتقال یا فروش در بازار نيست.نبوده و از طریق یك زب

توان کدگذاری  دانش آشكار را مییق تكنولوژی اطالعات تسهيم کرد. توان آن را از طر دانش آشكار، مستند و عمومی است و می
ها، سياستها، روشها، نرم افزار، اسناد و...(  تر دارد )داده تر و فنی عقالنیتر،  های بازار و جنبه عينی کرد، مانند کدهای نرم افزاری و داده

 باشد. و به طور معمول به خوبی قابل ثبت و دسترسی می
یابد و به مهارت و عمل نياز دارد. دانش ضمنی به شهود،  دانش ضمنی در رفتار و درک انسان قرار دارد و از تعامل افراد ظهور می

توان بر روی کاغذ آورد و بيشتر مستلزم تجارب شخصی افراد است.  گردد. این دانش را به سختی می مت بر میبصيرت، خرد و حك
این دانش عمدتاً شامل تخصصهای علمی، فوت و فن کار، بينش خاص فرد در مورد یك صنعت، قوه تشخيص در زمينه کسب و کار و 

 (. Hansen, 1999) تخصص فنی است

 
 بررسی پیشینه تحقیق -3

از آنجا که در کشور ما کارآفرینی یك پدیده جدید تلقی می شود، کاربرد آن نيز در سازمان ها مراحل ابتدایی خویش را طی می 
کند. مؤلفين مقاله در مطالعات پژوهش یا تحقيق در مورد رابطه بين کارآفرینی سازمانی و ارتباط آن با مدیریت دانش برخورد 

اهميت موضوع، اهتمام پژوهش حاضر شناسایی رابطه بين کارآفرینی سازمانی با مدیریت دانش است. در  نكردند. ازاین رو با توجه به
 ادامه بطور خالصه به تحقيقاتی که در زمينه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش شده است اشاره می کنيم.

                                                           
1
- Explicit knowledge 

2
- Connotative knowledge 
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 . پیشینه خارجی3-1
ان را به عنوان یك عامل اساسی در توسعه کارآفرینی سازمان ها سازمان از کارکن 1حمایت های مدیریت( 2112دميرباگتال )

 (. Demirbagetal, 2006) شناسایی کرده اند

در تحقيقی نشان داد که استراتژی های کارآفرینانه سازمان به ویژه در زمينه جلب رضایت ارباب رجوعان سازمان و ( 2113راینر )
 .(Raynor, 2008) وسعه کارآفرینی سازمانی دارندتوسعه منابع انسانی سازمان رابطه مثبتی با ت

 تسهيم، کسب، خلق، برای ساختارمند، فرایند یك را دانش مدیریت (2006) و همكاران ترسا و (2008) همكاران و کينگ
 ,king et al, 2008اند ) کرده نوآوری تعریف تشویق برای سازمانی دارایی عنوان به عينی و ضمنی دانش کارگيری به و انتقال

p.168; Teresa, et al, 2006, p. 862). های رشته دانش، مدیریت فرایندهای که کنند می تأکيد خود های پژوهش در آنها 
 که شوند، دار پای رقابتی مزیت کسب و عملكرد بهبود نوآوری، پردازی، ایده به منجر توانند می زمانی تنها که هستند زنجيرواری

 کنند. پشتيبانی دیگر هم از مند نظام صورت به ها شاخص این
 نوآوری، پردازی، ایده روی بر مستقل صورت به را دانش مدیریت های شاخص از یك هر پژوهشگران از برخی دیگر، سوی از اما 

 .Li et al, 2009, p. 443; Liao and Chien, 2007, pکرده اند ) بررسی سازمانی سایر اهداف و رقابتی مزیت کشف عملكرد،

405; Johannessen, 2008, p. 405; S. Popadiuk & Choo, 2007, p. 309).  
 
 . پیشینه داخلی3-2

انجام داد. براساس نتایج بدست آمده « بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران»( پژوهشی با عنوان 1131بخشی)
دیران زیردست، عدم تفویض اختيار کافی، پيچيدگی و تعدد موانع داخلی شامل تصميمات مدیریت عالی در انتصاب و به کارگيری م

 اهداف مهمترین عوامل بازدارنده کارآفرینی سازمانی شناخته شدند.
در سازمانها، الگویی را در ارتباط با فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارائه  2( با مروری بر فرهنگ کارآفرینانه1131اصغریان)

کند بين ابعاد فرهنگ سازمانی، گرایش گروهی در مقابل فردی و کارآفرینی در سازمانها رابطه خطی وجود کرده است. وی اشاره می 
 دارد.

( نيز وضعيت کارآفرینی سازمانی را در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی دولت ایران بررسی کرد و نظام های 1131مقيمی)
تمزد، راهبردسازمانی، انگيزش و فرهنگ سازمانی را در این سازمانها اطالعاتی و ارتباطی، کنترل و نظارت، پرداخت حقوق و دس

 نامساعد مشاهد کرد.
را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی کرد. وی اظهار می دارد « کارآفرینی و سازمان های اداری ایران»( در مقاله ای1131ریاضی)

عه قوانين و ضوابط مساعد سازمانی به شكوفایی نيروهای در مسير تحقق اهداف سازمانی، بهره گيری از مدیریت کارآمد و مجمو
 کارآفرین می انجامد.

( به این نتيجه رسيدند که مدیریت دانش بستری برای ایجاد کارآفرینی سازمانی فراهم می سازد و 1191اميرخانی و همكاران )
 می تواند در ایجاد کارآفرینی سازمانی مؤثر باشد.

 
 روش شناسی تحقیق: -4

                                                           
1
- Management support 

2
- Entrepreneurial culture 
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 با مدیریت دانش است که درگرایش به کارآفرینی سازمانی هدف اصلی درپژوهش حاضر، بررسی ارتباط بين  قیق:اهداف تح
قالب این هدف اصلی، اهداف فرعی تحقيق که همانا بررسی ارتباط تك تك متغيرها و ویژگيهای مدیریت دانش با گرایش به 

 .خواهد یافت ی باشد؛ تحققم کارآفرینی سازمانی

 
برای تنظيم گزاره های تحقيق، نياز به مدل مفهومی است که مدل مفهومی این پژوهش، : ومی و فرضیات تحقیقمدل مفه

بخشی از مدل مفهومی که  مدلی پژوهشگر ساخته و مبتنی بر مدلها و الگوهای علمی ارائه شده به وسيله صاحبنظران است.
برگرفته شده از مدل هاینون و کوروال است که متغيرهای مستقل را را بيان می کند، گرایش به کارآفرینی سازمانی مؤلفه های 

تشكيل می دهند. بخش دیگر مدل مفهومی که شامل مدیریت دانش  است و متغيرهای وابسته تحقيق را درخود جای داده 
، فرضيات تحقيق با الهام ازاین مدل مفهومی .است، از ده مؤلفه تشكيل شده برگرفته شده از مدل مدیریت دانش ساليس است

 تدوین شده اند که شامل یك فرضيه اصلی و چندین فرضيه فرعی می  باشد:
 :اصلیفرضیه 

 نی سازمانی با مدیریت دانش در دانشگاه شاهد وجود دارد.یـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفر1
 فرضیات فرعی:

 ی و مدیریت در دانشگاه شاهد وجود دارد.ـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد رهبر1
 ـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد سرمایه فكری در دانشگاه شاهد وجود دارد.2
 ـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد سازمان یادگيریده در دانشگاه شاهد وجود دارد.1

 رایش به کارآفرینی سازمانی با تقسيم دانش در دانشگاه شاهد وجود دارد.ـ رابطه معناداری بين گ1

 ـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با کارتيمی در دانشگاه شاهد وجود دارد.1

 ـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد خلق دانش در دانشگاه شاهد وجود دارد.2

 عناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد دیجيتالی در دانشگاه شاهد وجود دارد.ـ رابطه م7

 ـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد فرهنگ در دانشگاه شاهد وجود دارد.3

 دارد.ـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد راهبردی در دانشگاه شاهد وجود 9
 ـ رابطه معناداری بين گرایش به کارآفرینی سازمانی با بعد ایده و مأموریت در دانشگاه شاهد وجود دارد.11
 

 تحقیق روش
ميدانی می باشد. با توجه به  -تحيق حاضر، توصيفی و از نوع همبستگی است. همچنين روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای 

هدف های پژوهش و ماهيت آن، مناسبترین روش برای گردآوری داده های مورد نياز، استفاده از تكميل پرسشنامه بود. بدین منظور 
 از دو پرسشنامه استفاده شد:

امه ی گرایش به کارآفرینی سازمانی: جهت اندازه گيری گرایش به کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه استاندارد سنجش پرسشن
( طراحی شده است استفاده شد. این پرسشنامه مشتمل بر چهار بعد 2111گرایش به کارآفرینی سازمانی که توسط هاینون و کوروال)

 است.
گيری مدیریت دانش، از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش که توسط پرسشنامه مدیریت دانش: جهت اندازه 

 بعد است. 11(طراحی شده استفاده شد. این پرسشنامه مشتمل بر 2112ساليس)
ها در مطالعات و پژوهش های متعددی استفاده شده است، لذا روایی پرسشنامه های باتوجه به اینكه از پرسشنامه های مذکور بار

 Spssود. از طرف دیگر، جهت تعيين پایایی ابزار گردآوری داده ها، از روش آلفای کرونباخ به کمك نرم افزار فوق تأیيد می ش
برآورد شده که نشان  329/1استفاده شد. بنابراین، برای سنجش پایایی پرسشنامه گرایش به کارآفرینی سازمانی، ضریب آلفای 
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می باشد که  921/1ای کرونباخ برآورد شده برای پرسشنامه مدیریت دانش دهنده ی پایایی پرسشنامه است. همچنين ضریب آلف
 نشان دهنده ی پایایی این پرسشنامه است.

 جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری این تحقيق کليه کارکنان ستادی دانشگاه شاهد می باشد. نمونه آماری این تحقيق با استفاده از فرمول نمونه گيری 

 111پرسشنامه بين کارکنان به روش نمونه گيری تصادفی توزیع و سپس  171لذا تعداد نفر می باشد.  111محدود  از جامعه
 پرسشنامه  جمع آوری شد.

 قلمرو تحقیق
گرایش به کارآفرینی  رابطه بررسی شامل آن موضوعی محدودة که است بوده دانشگاه شاهد تهران پژوهش این مكانی قلمرو
 .را شامل می شود 1191اشد؛ و از نظر قلمرو زمانی نيز دوره زمانی سه ماه اول سال ب می ت دانشمدیری سازمانی و

 مدل مفهومی تحقیق

بر اساس مطالعات نظری این تحقيق که اساساً  براساس اهداف پژوهش و نظریات هاینون و کورول درباره ی گرایش به کارآفرینی 
( که نشان دهنده رابطه گرایش به کارآفرینی 1ه است، مدل مفهومی تحقيق)شكلسازمانی و ساليس درباره مدیریت دانش بود

 سازمانی با ابعاد مدیریت دانش است طراحی شد و بر اساس آن فرضيات تحقيق تدوین شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 گرایش به کارآفرینی سازمانی

 ساختار منعطف

 جو سازمانی اثربخش

 قابلیت ها و انگیزش افراد

فرهنگ پشتیبان و محرک 
 خالقیت

 مدیریت دانش 

 بعد رهبری و مدیریت 

 بعد سرمایه فکری

 بعد سازمان یادگیرنده

 بعد تقسیم دانش

یمیبعد کار ت  

 بعد خلق دانش

 بعد دیجیتالی

 بعد فرهنگ

 بعد راهبردی

 بعد ایده و مأموریت
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استفاده شده است که در این بخش بدین موضوع پرداخته  SPSS 18جهت بررسی و آزمون فرضيات تحقيق، از نرم افزار آماری 
 می شود. 

 الف( بررسی تأثیر  گرایش به کارآفرینی سازمانی بر مدیریت دانش )به عنوان یک مفهوم کلی( 
 کمك دانشگاه شاهد به در دانش مدیریت بر گرایش به کارآفرینی سازمانی تأثير بررسی از حاصل های یافته اصلی: فرضية آزمون

(   P=0.01و  r=0.668)% رابطه مثبت و معنادار99حاکی از آن است که بين این دو متغير در سطح اطمينان  رگرسيون، روش
 وجود دارد.
 

 فرضيه
 

 متغير مستقل
 

 متغير وابسته
 
R 

 
R 

Square 

 
β 

 استاندارد

 
 آماره
T 

 
 سطح

 معناداری

 
 گيری تصميم

گرایش به  اصلی
 کارآفرینی

 فرضيه تأیيد 0,000 5,941 0,668** 0,447 0,668 دانش مدیریت

 ./. معنادار است .1**ضریب رگرسیون در سطح  
 : آزمون فرضیه کلی تحقیق2جدول شماره

% گرایش به کارآفرینی سازمانی بر مدیریت دانش 1معناداری  سطح در که گرفت نتيجه می توان رگرسيون نتایج به توجه با
% تایيد می شود. به عبارت دیگر؛ 99مثبت و معناداری دارد. لذا، فرضيه اصلی تحقيق در سطح اطمينان سازمان مورد مطالعه، تاثير 

 بهبود گرایش به کارآفرینی سازمانی موجب توسعه مدیریت دانش در دانشگاه شاهد می شود.
 ب( بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر مدیریت دانش

ص یافته است. همانطور که نتایج نشان می دهد، گرایش به کارآفرینی سازمانی با این قسمت به بررسی فرضيات فرعی اختصا
 1ابعاد ده گانه مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دارد. این امر معرف تایيد شدن فرضيات فرعی می باشد. جدول شماره 

 آزمونهای ده گانه را نشان می دهد.
 

فرضيه های  
 فرعی

 
 متغير مستقل

 

 ابستهو متغير 
 
R 

 
R 

Square 

 
B استاندارد 

 
 Tآماره 

 

 
          سطح 
 معناداری

 
 تصميم گيری

 تأیيد فرضيه 16111 76111 **16727 16121 16727 رهبری و مدیریت گرایش به کارافرینی 1
 تأیيد فرضيه 16111 16119 16133 16111 16133 سرمایه فكری فرینیآگرایش به کار 2
 تأیيد فرضيه 16111 26122 16211 16211 16211 سازمان یادگيرنده گرایش به کارافرینی 1
 تقسيم دانش گرایش به کارافرینی 1

 
 تأیيد فرضيه 16111 76191 **16721 16299 16721

 تأیيد فرضيه 16111 26111 **16112 16222 16112 کار تيمی گرایش به کارافرینی 1
 تأیيد فرضيه 16111 16217 *16212 16177 16212 خلق دانش گرایش به کارافرینی 2
 تأیيد فرضيه 16111 16212 *16122 16111 16122 بعد دیجيتالی گرایش به کارافرینی 7
 تأیيد فرضيه 16111 16721 *16219 16121 16219 فرهنگ گرایش به کارافرینی 3
 تأیيد فرضيه 16111 26123 **16113 16192 16113 راهبرد گرایش به کارافرینی 9
 تأیيد فرضيه 16111 16121 *16121 16112 16121 ایده و ماموریت گرایش به کارافرینی 11

 : آزمون فرضیات فرعی تحقیق3جدول شماره
 معنادار است . 1/ 11ضریب رگرسیون در سطح  **
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 معنادار است . 1/ 10ضریب رگرسیون در سطح   *
هد که گرایش به کارآفرینی سازمانی با کليه ابعاد ده گانه مدیریت نشان می د 1به عبارت دیگر، یافته های بدست آمده در جدول 

دانش ارتباط مثبت داشته و این رابطه کامال معنادار است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بهبود گرایش به کارآفرینی سازمانی در 
ی، سازمان یادگيرنده، تقسيم دانش، کار تيمی، دانشگاه شاهد موجب ارتقای، مدیریت در مولفه های رهبری و مدیریت سرمایه فكر

خلق دانش، بعد دیجيتالی، فرهنگ، راهبرد، و ایده و ماموریت می شود . همچنين نتایج حاکی از آن است که گرایش به کارآفرینی 
 سازمانی، بيشترین تاثير گذاری را بر تقسيم دانش، کار تيمی و رهبری و مدیریت دارد. 

ذکور بدین معناست که تقویت گرایش به کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شاهد، زمينه ساز شكوفایی ابعاد تایيد شدن فرضيات م
 مدیریت دانش خواهد بود. 

 پیشنهادات تحقیق

در این پژوهش تالش گردید تا ارتباط دو مقوله مهم رفتاری که در سازمانهای کارآمد امروزی حایز اهميت است، مورد بررسی 
که نهایتاً نتایج آمار تحليلی بيانگر ارتباط قوی بين مولفه های گرایش به کارآفرینی سازمانی با مدیریت دانش بود. بنابراین قرار گيرید 

 با توجه به تجزیه و تحليل صورت گرفته، پيشنهادهای زیر در راستای نتایج حاصله ارائه می گردد.
ت دارای قوی ترین ارتباط با گرایش به کارآفرینی سازمانی بود. از از ميان مولفه های مختلف مدیریت دانش، رهبری و مدیری -

این رو پيشنهادات مقابل توصيه می گردد: تا حد امكان کارکنان را در تصميم گيری مشارکت دهند، ایجاد جوی که کارکنان بتوانند 
ی مناسب جهت آموزش کارکنان و گذراندن نظرات و انتقادات یا حتی پيشنهادات خود را بصورت آزادانه بيان کنند، سرمایه گذار

 دوره های مختلف، حمایت مدیریت عالی سازمان از تغييرات و ورود دانش جدید به سازمان.

سرمایه فكری به عنوان یكی از مولفه های مدیریت دانش نيز داری ارتباط مثبت با گرایش به کارآفرینی سازمانی می باشد، در  -
ارتند از: افزایش کارایی در زمينه های منابع انسانی، مواد اوليه، تجهيزات و طراحی نظام تشویقی این زمينه پيشنهادات محقق عب

مبتنی بر آن، طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملكرد نيروی انسانی، طراحی و استقرار نظام جانشين پروری برای کارکنان کليدی، 
 ن.طراحی سيستم حمایت و تشویق از فكرهای برتر کارکنا

امروزه مباحث مربوط به سازمان یادگيرنده به عنوان یكی از شعارهای محوری در سازمانهای کارآفرین تبدیل شده است، به  -
گونه ای که محور توجه سازمانها برای بقاء سودآوری و رشد می باشد. لذا پيشنهادات محقق عبارتند از: تقویت سطح پژوهش و 

و یادگيری گروهی مورد، توانمندسازی کارکنان برای رسيدن به یك بينش جمعی، طراحی  گفتگو در سازمان، تشویق حس همكاری
 و اجرای سيستم هایی برای مشارکت افراد در یادگيری، کسب تجربه از دستاوردهای دیگران.

تعيين کننده ای  تقسيم دانش دارای رابطه مثبت و معنادار با گرایش به کارآفرینی سازمانی است. از آنجا که تقسيم دانش نقش -
در مدیریت دانش ایفا می کند پيشنهادات محقق جهت توجه به این مقوله عبارتند از: ایجاد فرهنگ تقسيم و اشتراک دانش در 

 سازمان، آموزش مدیران کارکنان و مدیریت تغيير، توجه رهبران به تغيير نگرش های کارکنان.

ایش به کارآفرینی سازمانی در سازمان می باشد لذا در این زمينه پشنهادات کارتيمی نيز دارای ارتباط مثبت و معنادار با گر -
مدنظر عبارتند از: ایجاد روحيه کارتيمی در بين کارکنان، برگزاری سمينارها و دوره های آموزشی به منظور آگاه سازی کارکنان 

 ت الزم برای تيم ها.نسبت به فواید کارتيمی، حمایت مدیریت عالی از تيم ها و فراهم نمودن امكانا

خلق دانش از جمله مولفه های مهم مدیریت دانش است که دارای وجه مشترک زیادی با گرایش به کارآفرینی سازمانی است.  -
نتایج تحقيق نشان می دهد که این دو مفهوم ارنباط نسبتاً باالیی باهم دارند، در این زمينه پيشنهادات مقابل ارائه می گردد: اکتساب 

ات و دانش از طریق شبكه های تعامالت، یكپارچه سازی دانش درونی و بيرونی، ایجاد دانش جدید از خالل کاربرد اطالعات و اطالع
 دانش برای حل مسأله.
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نتایج تحقيق نشان می دهد که بعد دیجيتالی به عنوان یكی از مهم ترین ویژگی های مدیریت دانش ارتباط نزدیكی با گرایش  -
زمانی دارد. در این زمينه پشنهادات مدنظر محقق عبارتند از: فراهم نمودن و در اختيار قرار دادن نرم افزارها و سخت به کارآفرینی سا

 افزارهای کاربردی مورد نياز کارکنان، دسترسی کارکنان در حد کافی به اطالعات جهت انجام امور کاری خود.

دیریت دانش دارای ارتباط مثبت و معنادار با گرایش به کارآفرینی طبق نتایج تحقيق فرهنگ به عنوان یكی از مولفه های م -
سازمانی می باشد در همين زمينه پيشنهادات مقابل ارائه می گردد: تالش برای ایجاد فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سيستم های 

اد و بخش های مختلف سازمان، فرهنگ تشویقی و انگيزشی برای تقویت خالقيت و نوآوری، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد ميان افر
 سازی جهت ارتقای فعاليت ها و کارهای تيمی در سطوح مختلف.

راهبرد از جمله مولفه های کليدی مدیریت دانش است که سمت و سوی فعاليت های مدیریت دانش در سازمان را تعيين می  -
کارآفرینی سازمانی می باشد پشنهادات محقق در این زمينه  کند. از آنجا که این بعد دارای رابطه مثبت و معنی دار با گرایش به

عبارتند از: ایجاد ساختار مناسب در سازمان جهت دسترسی اعضای سازمان به منابع، مطلع کردن افراد از اهداف و رسالتهای سازمان، 
 ت دانش.بررسی فرصت ها و تهدیدات محيطی و نيز نقاط ضعف و قوت داخلی جهت اجرای فعاليت های مدیری

ایده و مأموریت به عنوان آخرین مولفه مدیریت دانش در این تحقيق دارای رابطه مثبت و معنادار یا گرایش به کارآفرینی  -
سازمانی می باشد. در همين زمينه پيشنهادات مقابل ارائه می گردد: ایده ها و مأموریت ها باید بطور واضح و روشن بيان شود، بطوری 

ان آن را به خوبی درک کنند و دریابند، مأموریت باید به حدی برای مدیران و کارکنان جالب باشد که در آنها که مدیران و کارکن
 تعهد و عالقه ایجاد کند، ایجاد ارتباط و هماهنگی در ميان اجزای هر مأموریت.
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A survey of relationship between Corporate Entrepreneurship Orientation

with knowledge management 

(case study: Shahed University)
 

Abstract 

Today corporate entrepreneurship and knowledge management as two significant  managerial  

subject  have  an  exclusive status in management theories. Corporate entrepreneurship is one of 

principal branch of entrepreneurship, that has a great share in corporate’s success. On the other 
hands university is a vital substructure in terms of Knowledge Development. Aim of this article is 

evaluation correlation between corporate entrepreneurship orientation and knowledge 

management in Shahed university. management support for corporate entrepreneurship, time 

availability, organizational boundaries , work discretion and reward/reinforcement are dimensions 

of corporate  entrepreneurship. also leadership, management , thought capital, learner corporate, 

knowledge division, team work, knowledge creation, digital dimension ,cultural strategy, idea and 

mission introduced as dimension of knowledge management . finally correlation between this 

dimension evaluated. results indicate a positive and significant correlation between corporate 

entrepreneurship orientation and knowledge management .  

 

Key words: corporate entrepreneurship orientation, entrepreneurship, knowledge management 
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