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بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش
(مورد مطالعه :اساتید دانشکده فنی پسران مرودشت)
حسین افالکی فرد  ،سعیده نیک فرجام*  ،غالمرضا آزموده

چکیده
سازما ن ها برای پيشرفت بيشتر به كاركنان با دانش باالتر و مهارت های متنوع نياز دارند .اهميت مقوله دانش در دهه های
اخير رشد روزافزوني داشته كه اين امر ناشي از تمركز بر دانش به عنوان يكي از منابع كليدی سازمان است و شواهد تجربي
نشان مي دهد كه بين سرمايه انساني سازمان و كارآفريني رابطه مثبت وجود دارد .در اين تحقيق به مطالعه رابطه مديريت
دانش و كارآفريني مي پردازيم .اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه آماری) (N=041اساتيد دانشكده فني
پسران مرودشت مي باشد ،از بين اين تعداد بر اساس جدول مورگان  79نفر را به عنوان نمونه انتخاب كرديم .از آنجا كه جامعه
آماری ما همگن نمي باشد ،براساس نمونه گيری نسبتي از هر گروه (برق،40:پايه ،03:عمران ،01:عمومي،01:
معماری)01نسبتي متناسب را برای نمونه انتخاب كرديم .به منظور جمع آوری داده ها در اين تحقيق از دو پرسشنامهی
مديريت دانش و كارآفريني استفاده كرده ايم ،كه به ترتيب با ضريب آلفای /917 ،/731مورد تاييد قرار گرفت ،استفاده شد,
همچنين روايي صوری پرسشنامه ها از نظر اساتيد مورد تاييد قرار گرفت .برای تجزيه و تحليل داده از آزمون های كلوموگروف
اسميرنوف و همبستگي اسپيرمن استفاده شده است.
با آزمون هر يک از فرضيه ها  ،فرضيهی اصلي مبني بر وجود رابطه معني دار بين مديريت دانش و كارآفريني مورد تاييد واقع
نمي شود .از بين فرضيات فرعي تحقيق در فرض سه رابطهی بين مديريت دانش و مهارت در سطح اطمينان  .77درصد مقدار
 sig:1,1.1به دست آمد .از آنجا كه اين مقدار كمتر از از  1/17مي باشد لذا فرض صفر را رد كرده و همچنين از آنجا
كه r=..91مي باشد اين رابطه مستقيم و از نظر شدت نسبتا متوسط مي باشد  ،همچنين فرض پنج نيز رابطه مديريت دانش و
كشف فرصت در سطح اطمينان  .77درصد مقدار  sig:1,111به دست آمد .از آنجا كه اين مقدار كمتر از از  1/10مي باشد
لذا فرض صفر را رد كرده و همچنين از آنجا كه r=.4.1مي باشد اين رابطه مستقيم و از نظر شدت متوسط مي باشد .اما فرض
اصلي تحقيق رابطه بين مديريت دانش و كارآفريني در سطح اطمينان  .77درصد از آنجا كه سطح معناداری .119به دست آمد
و اين مقدار بيشتر از .17مي باشد لذا فرض تحقيق رد مي شود ،همچنين فرض های فرعي يک،دو،چهار،شش و هفت در سطح
اطمينان  .77به ترتيب با sig: .377،sig: .177،sig: .401،sig: .31.و ،sig: .070از آنجا كه اين مقدارها بيش از  .17مي
باشد هر پنج فرض تحقيق رد مي شوند .نتايج تحقيق حاكي از آن است كه ,اساتيد محترم اين دانشكده يا با پديده مديريت
دانش بيگانه مي باشند يا پرسشنامه موجود ايراداتي داشته و نتوانسته متغيير مورد نظر را به درستي معرفي كند.
واژههای کلیدی :مديريت دانش ،كارآفريني ,خالقيت ،كنترل دروني و تمايل به قدرت
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مقدمه:
عمده ترين سرمايه سازمان های توليدی و خدماتي عصر حاضر دانشي میي باشید كیه بیه آن دسترسیي دارنید(ابراهيمي،زارع و
ديگران، )01،0477،ميتوان گفت كه در سازمان های امروزی دانش مهمترين عامل توليد نسبت به سرمايه ،زمين و نيروی كیار
است(محمدی.) .،0471،دانش عامل كليدی در رقابت پذيری سازمان ها محسوب مي شود و ارزش آتي سیازمان را میي سیازد،
مديريت دانش به عنوان عامل اساسي در كسب مزيت رقابتي برای سازمان شناخته مي شود(رحماني و فرح آبیادی.0.،0474،
)كه به عنوان يک استراتژی انها را قادر به بهبود سطخ رقابت خود ميكنید(گلزانو،ماريا و ديگیران .)0.،امیروزه سیازمانها يكیي از
راههای تمايز خود از سازمان های ديگر را در افزايش ميزان دانش بنياني سازماني خود جستجو مي كنند تا بتوانند از طريق آن
به سطوح باالتری از كارايي و نوآوری دست يابند(صفری،شورج و ديگران )71،0474،و به وسیيله آن اطالعیات خیود را تقسیيم
كرده و عملكرد سازمان را بهبود بخشند(شهركي وكشتگار.).101،7.4،.تغييرات سیريع محیيط ،تشیديد ف یای رقیابتي بیين
شركتها و كوتاه شدن چرخه حيات محصوالت نياز بیه نیوآوری و كیارآفريني را بیرای بقیای سیازمانها اجتنیاب ناپیذير كییرده
اسیت(حسيني و مرئي.)0477،07،به همراه پيچيدگي در رقابت،كارآفريني به يكي از شايستگي هیای اصیلي زنیدگي سیازماني
تبد يل شده است .همه شركت ها برای زندگي نياز به ايده های جديد و مدرن دارند كه مانند روح در كالبد آنها دميیده شیود و
آنها را از عذاب و زيان نجات بخشد.ظهور نوآوری در دانش ميتواند سازمان را در رقابت با ديگر سازمان ها توانمند سازد و ابزاری
موثر برای افزايش عملكرد سازماني مي باشد از طرفي دانش برای بهره برداری از كارآفريني اهميت فیوق العیاده ای دارد(هیادی
زاده )7777،.104،4همچنين نگرش و رفتار كارآفرينانه برای شركت های جديد به منظور تسهيل بهره برداری از دانش جديد و
موجود كه موجب كشف فرصت های بازار مي شود حياتي مي باشد(اخوان،).1،.107،3بنابر اين مقدمات ما در اين تحقيق بیه
بررسي رابطه بين كارآفريني و مديريت دانش خواهيم پرداخت.
مديريت دانش،فرايند خلق و تسهيم،انتقال و ذخيره دانش به شيوه ای است كه بتوان از آن بیه صیورت اثیر بخیش در سیازمان
استفاده كرد(خليفه سلطاني901،.101،7؛ ساالريان وكياكجوری،)0473،11،همچنين مديريت دانش يک اصطالح جديد اسیت
كه نه تنها شامل مفاهيم مربوط به انتقال دانش،استفاده از دانش،تجارت و به اشتراک گذاری دانش مي باشید ،بلكیه بیه معنیای
فرآيند بهره برداری از دانش (اوهالنر،ون استل،ميجارد و فولكرينگیا3،.119،1؛ طالقیاني ).100،417،9و توانیايي تبیديل آن بیه
استراتژی مي باشد(تنگ ها و ديگران.)017،.107،1
از طرفي مديريت دانش را مي توان به معني ايجاد دانش و به اشتراک گذاری منابع داخلي دانش و استفاده از منیابع خیارجي
آن به همراه مزايا و معايب آن تعريف كرد(آدرستچ ،لهمان،بليتيسكي وكايزا.) .101،.،7
فرآيند مديريت دانش به چهار قسمت تقسيم مي شود:

1 -Gonzalo ,María, Domingo
2- shahraki,keshtegar
3-hadi zadeh
4-akhavan
5-khalife soltani
6 - uhlaner,van stel,meijaard and folkeringa
7- taleghani
8- Tong Ha,Chiun Lo,Chai Wang
9-Audretsch, Lehmann, Belitski and Caiazza
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الف) سوسياليزاسيون(ضمني):مرحله اول مديريت دانش به اشتراک گذاری دانش مي باشد كه شیامل تعامیل دانیش ضیمني بیا
دانش ضمني مي باشد.
ب) برون سازی(دانش صريح) :بيان دانش ضمني و ترجمه آن.فرآيند پيوند دانش صريح به دانش صريح مي باشد.
ج :تركيب :در اين مرحله دانش صريح در قالب مجموعه های مختلف دانش،مبادله و توزيیع شیده و بیرای ايجیاد دانیش جديید
پردازش و طبقه بندی مي شود .فرآينید مبادلیه دانیش آشیكار از طريیق سیازوكارهای ی چیون جلسیا ت،گفت وگوهای تلفین
و مانند آنها(خليل نژاد،نكوئي زاده و گل محمدی.)33،0471،
د :صريح به ضمني :در اين مرحله دانش صريح به دانش ضمني تبديل شده و يادگيری صورت ميگيرد(رحيمي.)07،.100،01
كارآفريني فرآيندی است كه مي تواند مواد جديدی همراه با داشتن ارزش جديد را خلق كند و در ايین عمیل از خالقيت،زمیان
،منابع،خطرات و ساير عناصر استفاده مي شود(قرباني،حاجي زاده و سيد زادگان )3،.10.،00يا به عبارتي كارآفريني بیه فعاليیت
های ايجاد يک شركت جديد يا آغاز فعالت های جديد در شركت موجود(صالحي ،ساالمه،حيجازی و ابیو زيید ).،.107،0.و بیه
معني كشف،ارزيابي و بهره برداری از فرصت ها مي باشد(آشوری و برومند)3.،.103،04

1- Rahimi
2- ghorbani,Hajinezhad and Seyyed Zadegan
12-Salih, Salameh,Hijazi and Abu Zaid
13- ashouri,boroumand
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روش پژوهش
تحقيق حاضر ،از نوع تحقيق همبستگي است كه يكي از روشهیای تحقيیق توصيفي(غيرآزمايشیي) میي باشید و رابطیه ميیان
متغيرها را براساس هدف تحقيق بررسي ميكند ،از نظر پارادايم كمي و از جنبه هدف كاربردی اسیت.جامعه آمیاری)(N=041
اساتيد دانشكده فني پسران مرودشت مي باشد،از بين اين تعداد بر اساس جدول مورگان  79نفیر را بیه عنیوان نمونیه انتخیاب
كرديم .از آنجا كه جامعه آما ری ما همگن نمي باشد،بر اساس نمونه گيری نسبتي از هیر گیروه (بیرق،40:پايیه ،03:عمیران،01:
عمومي ،01:معماری)01نسبتي متناسب را برای نمونه انتخاب كرديم.
در اين تحقيق از دو پرسشنامهی مديريت دانش و كیارآفريني اسیتفاده كیرده ايم.پرسشینامهی میديريت دانیش و پرسشینامه
كارآفريني از كتاب پژوهشنامهی مديريت  3استخراج شده است و شامل  .1سوال مي باشد .سواالت موجود در اين پرسشینامه
به بررسي ابعاد هفت گانه كارآفريني مي پردازد و بر اساس طبقه بنیدی ليكیرت امتيازبنیدی گرديیده اسیت(مقيمي ،رم یان،
.)077 -071 :0471
جدول  :0مولفه های تشكيل دهندهی پرسشنامهی كارآفريني
رديف

ابعاد

شمارهی سواالت

0

اخالق كاری

0،.،4،3

.

تشويق برای تعالي

7،1،9،1

4

مهارت

7،01،00،0.

3

غلبه

04،03،07،01

7

فرصت

09،01،07،.1

1

دروني بودن

.0،..،.4،.3

9

قدرتمندی

.7،.1،.9،.1

منبع :مقيمي ،رم ان0471
روايي پرسشنامه های مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از نظرات اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان مرودشیت
(گروه مديريت و روانشناسي) پس از اعمال تغييراتي از نظر صوری مورد تاييد قرار گرفت.برای تعيين پايیايي پرسشینامه
های مورد استفاده در اين پژوهش تعداد  41پرسشنامه( در بين اساتيد دانشكده فنیي پسیران مرودشیت) كیه ابتیدا بیا
استفاده از نمونه گيری نسبتي از هر گروه با توجه به حجم ،نسبتي متناسب انتخاب شد و سپس برا اساس نمونه گيری
منظم افراد انتخاب شدند ،پخش و برای پرسشنامه های مديريت دانش و كارآفريني به ترتيیب آلفاهیای /917 ،/731بیه
دست آمد وبا توجه به اينكه اين اعداد بيشتر از  /11است پايايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت.
در تحليل داده ها از نرم افزار  spssاستفاده شد و در زمينهی آمار استنباطي برای تاييد يا رد فرضيههای تحقيیق خیود
از آنجا كه متغير های ما رتبه ای مي باشند از ضريب همبستگي اسیپيرمن،همچنين بیرای تحليیل مشخصیات شخصیي
كاركنان با استفاده از روش های آمار توصيفي ،آماره هايي همچون درصد ،فراواني ،فراواني تجمعیي و ميیانگين داده هیا
را اندازه گرفته ايم.
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يافته ها
يافته های توصيفي :نتايج آمار جمعيت شیناختي پاسیخ دهنیدگان در زمينیهی جنسیيت نشیان داد 44 :درصید پاسیخ
دهندگان زن و  19درصد مرد بودندو از نظر تاهل و تجیرد  41,.درصید مجیرد و  1.,1درصید متاهیل میي باشیند ,در
زمينهی تحصيالت  9,3درصد دارای مدرک كارشناسي 97,1 ,در صید دارای میدرک كارشناسیي ارشید و  00,9درصید
دارای مدرک دكترا بودند .از نظر ردهی سني  11,0درصید در ردهی سیني  .7 -47سیال07,0 ,درصید در ردهی سیني
 47 -37سییال00,9 ,درصیید در ردهی سییني  37 -77سییال ,در رده سییني زيییر  .7و بییاالی 77سییال داده ای وجییود
نداشت.سابقهی تدريس پاسخ دهندگان نيز به اين شكل بود:كمتر از  7سال  77,1درصد ,از  7تا  01سال  07,0درصد,
از  01تا  07سال 9,3درصد ,از  07تا  .1سال  3,4درصد و از  .1سال به باال 9,3درصد میي باشید ,از آنجیا كیه نمونیه
گيری ما نسبتي بود ,اين تعداد نمونه متشكل از  44درصد گروه برق 04,1،گروه علیوم پايیه 07,0،درصید گیروه دروس
عمومي 09،درصد گروه عمران و  09درصد گروه معماری مي باشد.

يافته های استنباطي
جدول :.نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن برای متغيير های مورد پژوهش
متغيرها

كارآفريني

مديريت دانش

فرضيه اصلي تحقيق :بين مديريت دانش و كارآفريني رابطه معنا دار وجود دارد.
مديريت دانش

..00

0,111

كارآفريني

0,111

..00

فرض فرعي اول :بين مديريت دانش و اخالق كاری رابطه معنا دار وجود دارد.
مديريت دانش

.119

0,111

اخالق كاری

0,111

.119

فرض فرعي دوم :بين مديريت دانش و تشويق برای تعالي رابطه معنا دار وجود دارد.
مديريت دانش

.007

0,111

تشويق برای تعالي

0,111

.007

فرض فرعي سوم :بين مديريت دانش و مهارت رابطه معنا دار وجود دارد.
مديريت دانش

*..91

0,111

مهارت

0,111

*..91

فرض فرعي چهارم :بين مديريت دانش و غلبه رابطه معنا دار وجود دارد.
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مديريت دانش

.107

0,111

غلبه

0,111

.107

فرض فرعي پنجم :بين مديريت دانش و فرصت رابطه معنا دار وجود دارد.
مديريت دانش

**.4.1

0,111

فرصت

0,111

**.4.1

فرض فرعي ششم :بين مديريت دانش و دروني بودن رابطه معنا دار وجود دارد.
مديريت دانش

.117

0,111

دروني بودن

0,111

.117

فرض فزعي هفتم :بين مديريت دانش و قدرتمندی رابطه معنا دار وجود دارد.
مديريت دانش

.090

0,111

قدرتمندی

0,111

.090

بر اساس تحقيق ما كه در جدول باال نيز بيان شده است،بين مديريت دانش و كارآفريني رابطه معني دار وجود ندارد,در نتيجه
فرض اصلي ما رد مي شود .از ميان هفت فرض فرعي تنها فرض سوم با اطمينان .77درصد و فرض پنجم با اطمينان  .77درصد
پذيرفته شده و رابطه معني دار بين مديريت دانش با مهارت و قدرت وجود دارد.
بحث و نتيجه گيری :بر طبق يافته های تحقيق ما مديريت دانش با كارآفريني رابطهی معني دار ندارد ،با آزمیون هیر يیک از
فرضيه ها فرضيهی اصلي مبني بر وجود رابطهی معني دار مديريت دانش و كارآفريني میورد تاييید واقیع نشید،همچنين فیرض
اول,دوم،چهارم،ششم و هفتم ،مبني بر وجود رابطه معني دار بين مديريت دانیش بیا اخیالق كیاری،تالش بیرای تعالي،غلبیه،
دروني بودن و نياز به قدرت تاييد نشد.اما بين مديريت دانش با مهارت و كشف فرصت رابطه معنادار وجود دارد .از آنجا كه بیين
متغيرهای مورد بررسي رابطهی همبستگي بين مديريت دانش و كشف فرصت از همه بيشیتر بیوده واضیح اسیت كیه افیراد بیا
داشتن اطالعات بيشتر فرصت ها را بيشتر شكار كرده و شكاف های موجود در بازار را زودتر درک ميكنند و پيشیرفت بيشیتری
دارند ،لذا پيشنهاد ميشود هر چه بيشتر اطالعات به روز در اختيار افراد قرار گرفته تا در كشف فرصت ها و در نتيجه كیارآفرين
شدن پيشتاز باشند ،زيرا پيشتازی در اين مقوله يعني به دست آوردن  91در صد از سیود موجیود در بازار،امیا در نقطیه مقابیل
مديريت دانش با متغير غلبه بر موانع كمترين ارتباط را دارد  ,بنا بر اين بايد با دادن اطالعاتي در رابطه با رهبران موفیق و اثیر
گذاری آنها بر جامعه و محيط كاری اين حس را در افراد تقويت نمود.
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The Relationship between Knowledge Management and Entrepreneurship(case study: Teachers
School of Marvdasht Boys )
Aflakee fard,hosain03;nikfarjam,saeede07;azmoode,gholam reza01
Abstract
Background and Objectives: Organizations need higher knowledge for further development.
The importance of the knowledge category has grown in recent decades, due to the
concentration of knowledge as one of the key sources of the organization, and empirical
evidence suggests that there is a positive relationship between human capital and
entrepreneurship. In this research, we study the relationship between knowledge management
and entrepreneurship
Method: This descriptive study is a correlation type. The statistical population (N = 041) is the
faculty of Marvdasht boys technical school. Of these, according to Morgan's table, we selected
79people as sample. Since our statistical society is not homogeneous, we chose the relative
proportional sample for each sample based on proportional sampling.
Findings: By examining each of the hypotheses, the main hypothesis (Significant relationship
between knowledge management and entrepreneurship) is rejected. Among the subassumptions of the research, assuming three relationships between knowledge management
and skill at the 779 confidence level and sig: 1,1.1. Among the sub-assumptions of the
research, assuming three relationships between knowledge management and skill at the 779
confidence level and sig: 1,1.1. Because this value is less than 1,17, the assumption of zero is
not verified, and since r = ..91, this relationship is direct. Also, the five assumptions were the
relationship between knowledge management and opportunity discovery at a confidence level
of 77. The percentage of sig: 1,111 was obtained. Since this value is less than 1,10, Reject zero
assumption Also since 4.1 r =. This is a direct relationship. But the main assumption of the
research is at 779 confidence level since the significance level is 119. And this value is greater
than 17. Therefore, the assumption of the research is rejected, Also, the sub-assumptions of
one, two, four, six, and seven at the 77 confidence level with sig: .31., sig: .401, sig: .177, sig:
.377 and sig: .070, since these values are more than 17. All five research hypotheses are
rejected. Conclusion: The results of the research indicate that the professors are alien to the
phenomenon of knowledge management or have an existing questionnaire and have not been
able to correctly identify the variable.
Key words: knowledge management, entrepreneurship, creativity, internal control, and desire
for power
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