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کارکنان و  نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی بررسی هدف از این پژوهش :چکیده

کلیه کارکنان ستاد گروه بهمن در مرکز تهران و کرج با که در آن  .باشد یمتوسعه سازمان یادگیرنده 
های گردآوری شده از طریق  . دادهندنفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده مطالعه شد 081
و نتیجه  ها هافتیهای مرتبط تجزیه و تحلیل شدند. رگرسیون و سایر آزمون ،های همبستگی آزمون

در مدل اول نشان  ها افتهی. کردند استفادهگیری: در بخش آماری ابتدا از دو مدل جداگانه برای متغیرها 
سزایی بر ظرفیت کارآفرینی ه ب ریتأثقیم نسبت به سازمان یادگیرنده تداد که مدیریت دانش به طور مس
. مدل باشد یمکارآفرینی کارکنان ناچیز  سازمان یادگیرنده بر ظرفیت ریتأثکارکنان دارد در حالی که 

ر قابل توجهی دارد د ریتأثدوم نیز نشان داد که مدیریت دانش به طور مستقیم بر سازمان یادگیرنده 
. در رابطه با عملکرد دو باشد یماثر ظرفیت کارآفرینی کارکنان بر سازمان یادگیرنده ناچیز  که حالی

که با بهبود ظرفیت کارآفرینی زمان یادگیرنده نیز  مشخص شد کنان و سامتغیر ظرفیت کارآفرینی کار
 کارکنان احتمال ایجاد و توسعه سازمان یادگیرنده وجود دارد. البته عکس این رابطه نیز محتمل است. 
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 مقدمه
 موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزارة جدیدد اسدت.   عنوان یکی از مدیریت دانش به

از افراد داندش را مددیریت کنندد، بددون ایدن کده        یاریبسنیست. شاید  یدیجدمدیریت دانش مفهوم 

و داشتن طرح و برنامه  ها یتفعالدرکی نسبت به آن داشته باشند. اما انتظام بخشی به این  ینتر کوچک

است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. یکدی از عوامدل    یدیجدآن موضوع  یاجرا یبرا

در زمینده فنداوری اطاعدات     خواسدتند  یمبودند که  یا مشاوره یها شرکتموثر در توسعه این رویکرد 

از منظر اقتصادی به دانش سدازمانی بده منزلده منبدج ایجداد ارزش       ها شرکتگذاری کنند. این  سرمایه

عنوان رهیدافتی بدا ارزش در    (. در واقج مدیریت دانش به11: 0931)قربانی زاده، یستندنگر یمراهبردی 

 یهدا  برنامده  یسداز  به فکر پیداده  ها سازمانو رقابتی است. به این منظور  یتجار یراهبردهاکنار سایر 

(. با توجه 091: 0931جویی کنند)زارع و همکاران،  آن بهره ی بالقوه یایمزامدیریت دانش افتادند، تا از 

 یهدا  تخصدص به این رویکرد، مدیریت دانش یک نوع تعامل و ارتباط انسانی است که از تجربیدات و  

. بندابراین چنانهده سدازمانی بتواندد تعدامات      کندد  یمافراد جهت باال بردن اثربخشی سازمان استفاده 

ش دهد، احتمدال خلدق   سازمانی افزای یواحدهاو  ها گروهاثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل 

دانش جدید در سازمان، انتقال و تبادل دانش میان افراد سازمان و در نتیجه مددیریت اثدربخش داندش    

نیدز مددیریت داندش را میدزان      0(. مدورتن 5: 0931سازمانی نیز بیشتر خواهد بود)زاهدی و همکداران،  

انتقال داندش   یسازوکارهاادگیری و وری از فناوری اطاعات در کارهای روزانه با تاکید بر فنون ی بهره

 (. 008: 0931)محمدی و عبداللهی، داند یماز سوی متخصصان 

با وجود تعاریف متعدد و عدم توافق بر یک تعریف واحد برای دانش و مدیریت دانش، نکته قابل 

مشدابه   اًیبتقراز نظر محتوایی  ها مدلمدیریت دانش این است که اکثر این  یها مدلتأمل در ارتباط با 

بده فراینددی قابدل     یدابی  دسدت  1. گلد و همکارانشباشند یمهستند اما دارای فازها و ترتیبات متفاوتی 

قبلی، فرایندهای مدیریت دانش را در چهار بعد گسترده گروه بندی نمدوده و   یها مدلقبول، با بررسی 

 

1- Morten 
2  - Gold Et Al 
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 اندد  کدرده برد دانش تعریدف  سازی، اشتراک و کار مدیریت دانش را هرگونه فرایند یا عمل کسب، ذخیره

بدرای مددیریت داندش مد ثر      ییها شرط حیاتی هستند یا به عبارتی پیش هایی یتقابلکه این فرایندها، 

 (.175: 0935)به نقل از حسینی و همکاران، باشند یم

برای آن که بتوانند در عصر حاضر در صحنه رقابدت بداقی بمانندد، نیازمندد      ها سازمانهمهنین 

و ضرورت مواجده، همداهنگی و    ها سازمانت مطلو  و متناسب هستند. تغییرات محیطی تغییر و تحوال

محیطی برای بقا و کارآمدی سازمان در جهت تحقق اهداف، ایجداد   های یدگرگونتطبیق با تغییرات و 

ناپذیر کرده است؛ زیرا در کندار ایدن تغییدرات، نیازهدای کارکندان، سدازمان،        تغییرات مطلو  را اجتنا 

تریان، شرکا، هم پیمانان و همه کسانی که در تعامل با سازمان هستند نیز در حال تغییر است. یکی مش

رویارویی با تغییرات یادگیری است. توانایی یادگیری، قابلیت مهمی است که برای سدرآمدی   یها راهاز 

ری را تغییدر  ، یدادگی نظران صاحب. شود یمدر دنیای متحول و پرتحرک امروزی بسیار کلیدی محسو  

، تعریدف  شدود  یمد پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه، که از تجربده مسدتقیم یدا  یدر مسدتقیم ناشدی        نسبتاً

 پیوسته آن افراد که است سازمانی یادگیرنده، سازمان 0از نظر پیترسنگه(. 71: 0985)رضاییان، اند کرده

 محقدق  هدا  گدروه  ایاتتمد  و هدا  خواسدته  کده  اسدت  محلدی  و هسدتند  خدود  ظرفیت توسعه حال در

 داندد  یم(. محقق دیگری نیز، سازمان یادگیرنده را سازمانی 010 :0930.)اسفیجانی و همکاران، شود یم

گرایی، تطبیق سدریج بدا    که بر نقاطی چون افزایش فرصت، ظرفیت یادگیری در سراسر سازمان، تحول

بیددنش کارکنددان تاکیددد  وتغییدرات محیطددی، اسددتفاده از قدددرت خاقیددت و تقویددت و توسددعه دانددش  

 (.79: 0931دارند)قربانی زاده، 

و  هدا  مددل یادگیرندده توافدق عمدومی وجدود نددارد.       یها سازمان یها م لفهو  ها یژگیودرباره 

. باشد یم تر معروفگوناگونی در مورد این بیان شده است که در این میان مدل سنگه از همه  یها م لفه

 یدنش ب) یشدتن خو بدر  ، تسلطیذهن یها مدلچون،  هایی یژگیو یدارا یادگیرنده سازمان سنگه، نظر از

تفکر سیستمی  ها ینا. وی در میان باشد یم یستمیس تفکرو  مشترک انداز ، چشمیمیت یادگیری(،یفرد

 (.0935:018پور، )به نقل از حاجی زاده و حسینداند یمیادگیرنده  یها سازمانرا بهترین ویژگی 

 

1- Piter senge 
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کده   شدود  یمد فدردی یدک کدارآفرین گفتده      یهدا  مشخصده و  هدا  یتقابلظرفیت کارآفرینی به 

: 1118و همکداران،  0)نیکدوالو گیرد یمد را در جهت شناسایی، کشف و جذ  فرصت به کار  ییها مهارت

کده بده ایدده سدرمایه      پردازند یم ییها فرصت(. بنابراین این افراد به طور کارآفرینانه به شناسایی 067

 عمومی را به دنبال داشته باشد. وری  بهرهتجاری سازی شده و  تواند یمو  شود یم منجر گذاری جدید

فردی مرتبط  یها مشخصهو  ها یتقابلشناختی و بررسی  از نظر محققان، بر مبنای رویکرد روان

را شدکل   هدا  آندارند کده زیربندای رفتدار و موفقیدت      هایی یتقابلو  ها یژگیوبا کارآفرینی، کارآفرینان 

ر که سبب تفکیک بین افراد کارآفرین بدا افدراد  ید    هایی یتقابلج، برخورداری از چنین و در واق دهد یم

مهم  های یتقابلو  ها مشخصه(. بر این اساس، برخی از 011: 0983) فاری و یونسی، شود یمکارآفرین 

 پذیری، داشدتن عدزت و اعتمداد بده     کارآفرینان عبارتند از: ریسک پذیری، نوآوری و خاقیت، مسئولیت

گرایدی،   گرایدی، آرزومنددی، هددف    گرایی، توانایی برقراری ارتباطات قوی با دیگدران، واقدج   نفس، عمل

طلبی، نوع دوستی، متعهد بودن، اسدتقال   طلبی و رشدگرایی، تحمل ابهام و عدم قطعیت، قدرت توفیق

اهلل زده، طلبی، تمایل به کسب مهارت و دانش فنی، و داشتن مرکدز کنتدرل درونی)شدریف زاده و عبدد    

کارآفرینی فردی برشمرده، در ایدن پدژوهش بدر     های یتظرفو  ها یتقابل(. با توجه به تعدد 098 :0930

پدذیری و کنتدرل دروندی     چهار قابلیت اصلی کارآفرینی شامل خاقیت و نوآوری، توفیق طلبی، ریسک

 تمرکز شده است. در زمینه اثرگذاری متغیرها به یکدیگر نیز باید گفت که:

سازمان یادگیرنده است؛ مواد مغذی دانش، سازمان را قادر به رشد  عامل کلیدییریت دانش، مد
زیرا با تسهیل فرایند ایجداد  . اگر دانش ارزشمند از دست برود، سازمان آماده مرگ خواهد بود. سازند یم

یری کاری مثبدت و سیسدتم پداداش اثدربخش، یدادگ      های محیطو تسهیم دانش، توام با فراهم آوردن 
بدا   هدا  پدروهه تا همگام بدا تغییدرات، در پیشدبرد     دهد میسازمانی را سرعت بخشیده و به سازمان اجازه 

اسددداللهی و  در ایددن زمیندده .(5: 0931موفقیددت بدده حیددات خددود ادامدده دهد)شددکاری و همکدداران،  
ده از بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با درجده تحقدق سدازمان یداد گیرند     »( با عنوان 0939)همکاران

به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت دانش و درجه تحقدق سدازمان    «دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی
 (.=110/1p)وجود دارد یمعناداریادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی رابطه 

 

1- Nicolaou et al, 2008 
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بین کارشناسان زن و مرد از نظر میزان مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده تفاوت  

این تحقیق مبنی بدر وجدود رابطده     های یافته(. همهنین با توجه به p>0/05) مشاهده نشد یدار یمعن

بین مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده لزوم توجه بیشتر به آمدوزش مددیران و کارکندان    

ثبدت   یبدرا پایگداه دانشدی کارکندان     یاندداز  ادارات با مفاهیم مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده، راه

پرسنل در جهت اداره امور بسیار  یادگیری یبراآموزشی مناسب  یها دوره یبرگزارو  ها آن یها مهارت

موارد مذکور بیش از  یریکارگ به یبراورزشی کشور  یها سازمانمهم به نظر رسید و توصیه شد که در 

 یدر ز ینبد روابدط   یبررسد "( بدا عندوان   0931آذر) یمیفخو  ینشاهپژوهش  یجنتا .گذشته تاکید گردد

بدر اسداس    کده نشدان داد   "یادگیرندده در سازمان  یسازمانهوش  یها م لفهدانش و  یریتمد یستمس

دانش و هوش  یریتمد یرسیستمز ینبعاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار  یرسونپ یهمبستگ یبضر

 یهدا  لفده م  یتمدام داندش و   یریتمدد  یرسیستمز ینب( >p 10/1و 781/1 یهمبستگ یبضر)یسازمان

چشدم اندداز    یبدرا  181/1از  یهمبسدتگ  یبضدرا رابطه مثبدت و معندادار وجدود دارد.     یسازمانهوش 

 یجنتدا ، یدت نهامعنادار بوده اسدت در   >p 10/1در سطح  مشترکسرنوشت  یبرا 717/1تا  یکاستراتژ

 کداربرد ، مشترک، سرنوشت یسازمانهوش  یها م لفه ینباز  کهگام به گام نشان داد  یونرگرس یلتحل

 یادگیرندده داندش در سدازمان    یریتمدد  یرسیسدتم زمعندادار   ینیب یشپدانش و اتحاد و توافق قادر به 

 آزاد و یدولت یها دانشگاه دانش در یریتمد ابعاد یابیارز "( با عنوان 1101)همکاران و ییدعا .هستند

 یکل طور به کهجه رسیدند به این نتی "اصفهان و یزد یها استان )به عنوان سازمان یادگیرنده(یاسام

 در اسدت.  گرفتده  قدرار  یزانر برنامه و یرانمد توجه مورد یشترب دانش یریتمد ،یدولت یها دانشگاه در

 کده  یطدور  به نبودند، برخوردار یمطلوب یتوضع از دانش یریتمد ابعاد مطالعه، آزاد مورد یها دانشگاه

 موجب امر ینا و آورند فراهم دانش یریتمد از را خود یداسات و کارکنان انتظارات اند مراکز  نتوانسته ینا

 . یدآ وجود به یتوجه قابل شکاف آزاد، یها دانشگاه یداسات و کارکنان ادراکات و انتظارات ینباست  شده

 یجسدر  ییدرات تغدر زمینه نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی نیز باید گفدت کده   

 ی چرخده شدن  کوتاه، کوچک یکارهاو  کسب یجسر، رشد ها کتشر ینب یرقابت یفضا یدتشد، یطمح

 یبقدا  یبدرا را  ینیکدارآفر و  یندوآور بده   یازنجامعه  یانتظارهاروز افزون  یشافزامحصوالت و  یاتح
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 یدر اخ یهدا  دهده رو، در  یدن ا(. از 91-13: 0988، 0یرلنداو  ینگربار) است کرده یرناپذاجتنا   ها سازمان

و افدزایش ارتقدای    ینیکدارآفر بده   یدز ن یرانمدد و  یافتراه  ها سازمانبه درون  ینانهکارآفر های یتفعال

بتوانند بده اختدراع و    ها آنتا  کردندتوجه  ای یندهفزاکارآفرینی کارکنان به طور  های یتظرفو  ها یتقابل

محصوالت پرداخته و به مزیت رقابتی پایداری دست یابندد تدا از رقبدای خدود      کردن یتجارو  ینوآور

تنهدا بدا بده     یددار پا یرقدابت  یدت مز یکندون  یطشرادر  که کنند یم یانب همکارانو  یچدویشی گیرند. پ

( 1106)1تاند  هدا و همکداران    ای یشد . در ایدن زمینده   آید یمبه دست  ینوآور یبرادانش  یریکارگ

ارتباط بین مدیریت دانش و عملکدرد سدازمانی: مدورد مطالعده، کسدب و کارهدای       "پژوهشی با هدف 

فرآیند مدیریت داندش بده عندوان     های یتقابل. در این پژوهش اند دادهانجام  "ک و متوسط مالزیکوچ

ساختار چهار بعدی مفهوم شد: کسب دانش، تبدیل دانش، به کارگیری دانش، و حفاظدت از داندش، در   

ج نشدان  نتای حالی که عملکرد سازمانی به دو بعد یعنی، عملکرد  یر مالی و عملکرد مالی تقسیم شدند.

داد که چهار قابلیت فرآیند مدیریت دانش سوابقی مهم برای عملکرد سازمانی هستند که به نوبه خدود  

مثبت با هر دو عملکرد  یر مالی و عملکرد مالی کسب و کارهدای کوچدک و متوسدط دارندد.      یا رابطه

موثر برای  های یتژاسترااین مطالعه همهنین  به بینش کارآفرینان جهت شناسایی و توسعه  های یافته

مشابه چنین تحقیقی در داخل کشور انجام شد کده در   یباًتقر. کند یمکمک  ها آنافزایش عملکرد کلی 

  یمتسه دهد یم نشان پژوهش ینا های یافتهانجام داده بودند که  0931مدهوشی و ساداتی در سال آن 

 (1453) یممسدتق  صورت به دانش یریکارگ به و (1498) یرمستقیم  و (1416) یممستق صورت به دانش

 داندش  یگدردآور  یممسدتق  یاثرگدذار  اما .دارند یمعنادار یاثرگذار یسازمان ینیکارآفر یندفرآ یروبر  

 (1405) یمتسه با یسازمان ینیکارآفر بر دانش یگردآور یرمستقیم  یاثرگذار ،یگرد یسو از .نشد ییدتأ

بررسدی  "( نیدز در تحقیقدی بدا عندوان     0983) مکارانشد. ناظم و ه ییدتأ (1401دانش ) یریکارگ و  به

به ایدن   "رابطه بین مدیریت دانش و سامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

نتیجه رسیدند که بین متغیر مدیریت دانش و کارآفرینی کارکنان رابطده معندی داری وجدود دارد. بدین     

ن رابطده معندی داری وجدود دارد. متغیرهدای مددیریت داندش و       سامت سازمانی و کارآفرینی کارکندا 

 

1- Barringer and ireland 
2  - Shiaw-Tong Ha 
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درصد از تغییرات متغیدر میدزان کدارآفرینی کارکندان را      58سامت سازمانی به صورت مشترک، حدود 

. بین میزان کارآفرینی کارکنان براساس سطح تحصیات و سنوات خدمت تفداوت معندی   اند نمودهتبین 

 داری وجود دارد. 

مشابه در مورد مددیریت داندش و ارتبداط آن بدا      یپژوهشداخل و خارج از کشور، از آنجا که در 

ارتقای ظرفیت کارآفرینی کارکنان و توسعه سازمان یادگیرندده انجدام نشدده اسدت و ا لدب مطالعدات       

 ی مطالعده ، در نتیجده  باشد یمدولتی  یها سازمان)به صورت جداگانه( در  ها حوزهصورت گرفته در این 

تحلیل نقش و اثر مدیریت داندش در ارتقدای ظرفیدت کدارآفرینی کارکندان و توسدعه        ی رهدرباجامعی 

سازمان یادگیرنده در سطح ستاد گروه بهمن، ضرورت انجام چنین پژوهشی را مضاعف نموده است، در 

همین راستا با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش بر سازمان و نیدز ظرفیدت کدارآفرینی کارکندان و     

و نیدز   شود یمعه سازمان یادگیرنده که در هر سه بر ارتباطات میان افراد و توانمندسازی آنان تاکید توس

، در پژوهش حاضر ارتباط میان مددیریت داندش و   باشند یماز اهمیت قابل توجهی در سازمان برخوردار 

 تواندد  یمد یت داندش  ظرفیت کارآفرینی کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده و اینکه تا چه اندازه مددیر 

آن دو باشد، از دیدگاه کارشناسان ستاد گروه بهمدن مدورد مطالعده و بررسدی      یبرا یمعنادارپیش بین 

مدیریت دانش  یریتأثقرار گرفته است. در این راستا سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه چه 

 گروه بهمن وجود دارد؟بر ظرفیت کارآفرینی کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده در ستاد 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش9شکل

ظرفیت 

 کارآفرینانه

مدیریت 

 دانش

سازمان 

 یادگیرنده
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 فرضیات پژوهش
 مدیریت دانش بر توسعه سازمان یادگیرنده موثر است. -0

 مدیریت دانش بر توسعه ظرفیت کارآفرینانه در سازمان موثر است. -1

 توسعه سازمان یادگیرنده با توسعه ظرفیت کارآفرینانه در سازمان رابطه معناداری وجود دارد. -9

 پژوهش شناسی روش
مدیریت دانش، سدازمان یادگیرندده و ظرفیدت     یرهایمتغ یانم یعلّروابط  یینتعهدف پژوهش حاضر، 

و  یگدردآور و از نظدر نحدوه    یکاربرد ،از نظر هدف یقتحق بر این اساس، باشد یمکارآفرینانه کارکنان 

 ام گردیده است. مقطعی انج به صورتاست که  یهمبستگو از نوع  یفیتوص ،تحلیل اطاعات

بهمدن در تهدران و کدرج     یخودروسداز جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان ستادی گروه 

با توجه به محدود  .نفر برآورد شد و پرسشنامه تهیه شد 081باشند که تعداد این کارکنان نزدیک به  می

 091تعداد  ها پرسشنامهبودن جامعه آماری به روش سرشماری میان آنان توزیج گردید. پس از بازگشت 

 کامل و قابل استفاده تشخیص داده شدند که مبنای مطالعه قرار گرفتند ها آنمورد از 

شدناختی چدون    باشد. در بخدش اول سدواالت جمعیدت    شامل چهار بخش می تحقیق پرسشنامه

مشدتمل  جنسیت، سن و ... مطرح شد، بخش دوم با استفاده از پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه)

ذهنی و یادگیری تیمی(، بخدش   یها مدلشخصی، آرمان مشترک، تفکر سیستمی،  های یتقابلبر ابعاد 

سوم با استفاده از پرسشنامه مدیریت دانش)تلفیقی از الوسن و نیومن()مشتمل بر ابعداد کسدب، تولیدد،    

)مشدتمل بدر ابعداد     ذخیره و کاربرد دانش( و بخش نهایی با استفاده از پرسشنامه ظرفیدت کارآفرینانده  

 ساست فکری، توفیق طلبی، ریسک پذیری و کنترل درونی( طراحی شد.

ی اولیده در اختیدار   در این تحقیق، به منظور بررسی روایی محتوا و روایی ظداهری، پرسشدنامه  

مدذکور در   یهدا  پرسشدنامه برخی اساتید و کارشناسان دارای سابقه پژوهشی مرتبط قرار داده شد. البته 

مورد تایید قرار گرفتده و در تحقیقدات    ها آنکه پیش از این پایایی  ندبوداستاندارد  یها پرسشنامهزمره 

ی ، پرسشدنامه هدا  آنخبرگان و اعمدال   یاصاحنظرات  یآور جمج. پس از اند شدهکار گرفته  مختلف به

اعمال شد تا  ها آنش اولیه در اختیار تعدادی از کارکنان قرار گرفت و اصاحات مورد نیاز در نحوه نگار

 توسط پاسخ دهندگان اطمینان حاصل گردد. ها آناز صحت و درک کامل 
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ای دارند پژوهشگران از فرمول ضریب آلفای  چند گزینه یها پاسخکه  ییها پرسشنامهدر  معموالً

 هدا  پرسشنامهگیرند. در این تحقیق برای برآورد پایایی  کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه بهره می

از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسدبه شدده از طریدق ندرم     

برای پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش برای یک نمونه آزمایشی از کارکنان سازمان  SPSSافزار 

آمدده اسدت. در    به دسدت  37/1گویه مندرج در پرسشنامه برابر  63نفر و برای  11به تعداد  و مشتریان

شدود   قابل قبدول فدرم مدی     71تحقیقات علوم اجتماعی و مدیریت ضریب آلفای کرونباخ باالتر از % 

 توان پایایی ابزار را پذیرفت.   (. بنابراین می985: 0980)سکاران، 

 های تحقیق مؤلفه:ضریب آلفا کرونباخ 9جدول 

 میزان ضریب آلفای کرونباخ ها تعداد گویه متغیر

 %62 22 ن یادگیرنده سازما

 %69 22 مدیریت دانش

 %22 11 ظرفیت کارآفرینانه

 %61 96 جمع

 های پژوهش یافته

9آماری پارامتریک های آزموناستفاده از  فرض پیشبررسی 
 

هدا اسدت. بدرای بررسدی ایدن       پارامتریک، نرمدال بدودن توزیدج داده    یها آزمونشروط مهم استفاده از 

کده نحدوه توزیدج     دهندد  یمد اسمیرونوف استفاده شد. نتدایج نشدان   -روفاز آزمون کولموگ فرم یشپ

هدای   از آن جایی که مقدار سطح معناداری دو سویه برای داده ،متغیرهای پژوهش نرمال است. در واقج

 -بوده و نیز مقادیر بحرانی به دست آمده برای آماره کولموگروف 15/1مربوط به همه متغیرها بیش از 

فدرم صدفر مبندی بدر      35/1( است، با سطح اطمیندان  36/0ز مقدار بحرانی جدول )اسمیرنوف کمتر ا

هدا   های پارامتریک برای تحلیدل فرضدیه   توان از آزمون گردد. پس می ها رد نمی نرمال بودن توزیج داده

 استفاده نمود.

 

1- Parametric Statistical Tests 
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 اسمیرنوف -: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف 0جدول

 معناداریح سط Zمقدار آماره  تعداد نمونه متغیر

 252/1 256/1 131 مدیریت دانش

 112/1 966/1 131 سازمان یادگیرنده

 356/1 625/1 131 ظرفیت کارآفرینانه

 طراحی دو نسخه متفاوت از مدل مفهومی و تحلیل مسیر  

در خصوص جایگاه متغیر ظرفیت کارآفرینانه در روابط میان متغیرهای پژوهش مبانی نظدری از لحدا    

قاطعی در بر نداشت لدذا در طراحدی    های یافتهمحققان  های یبررسچندان گویا نبودند و   کمی و کیفی

مدل مفهومی تحقیق رابطه میان ظرفیت کارآفرینانه و سازمان یادگیرنده به صورت دوسویه ارائه شد تا 

لدی  صورت پذیرد. در بخدش تحلی  تری یقدق های یبررسدر این زمینه  ها دادهدر بخش تجزیه و تحلیل 

مدل مفهومی اولیه تحقیق در قالب دو مددل پیشدنهادی مجدزا )دو نسدخه متفداوت از الگدوی اصدلی        

پژوهش( مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون رگرسیون به منظور تحلیدل مسدیر روابدط میدان متغیرهدا      

استفاده شد )با فرم مشدخص بدودن جهدت رابطده بدین متغیرهدای مسدتقل و وابسدته در دو حالدت          

(. فرضیه نخست این بود که مدیریت دانش بر افزایش ظرفیدت کارآفرینانده کارکندان مدوثر     پیشنهادی

مدیریت دانش بر ارتقای ظرفیت کارآفرینانه از دو مسیر اصلی و فرعی مورد بررسی قرار  یرتأثاست. اما 

 گرفت.

 )حالت اول( یشنهادیپ ی: مدل مفهوم 0شکل 
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است پس فرم خطی بودن  11/1شود که سطح معناداری کلی برابر  از جدول زیر مشخص می

از معادلده   زا درونشود اما با توجه به نتدایج آزمدون رگرسدیون چندگانده متغیدر مسدتقل        مدل تایید می

 زا درونماند. شدت رابطه نیز در مدورد متغیدر    در مدل باقی می زا درونرگرسیون حذف و متغیر مستقل 

است. با توجه به نتایج، سطح معناداری آزمون رگرسیون برای دو متغیر مستقل برون زا و درون  تر یقو

 است.  181/1و  11/1زا به ترتیب برابر 

 یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته )آزمون رگرسیون( تأثیر:  9جدول 

 ضریب تعیین متغیرهای رگرسیون خطی

)مجذور ضریب 

همبستگی( 
2R 

ضریب 

 تعیین

 تعدیل شده

ضریب 

همبستگی 

 استاندارد شده

Beta)) 

سطح 

معناداری 

به 

 تفکیک

سطح 

 معناداری

 کلی

مدیریت دانش )مستقل 

( سازمان یادگیرنده زا درون

 (زا درون)مستقل 

559/1 536/1 962/1 

121/1 

11/1 

221/1 

11/1 

 - ظرفیت کارآفرینانه )وابسته(

است. به عبارت بهتر بده ازای   638/1برابر  زا درونتاندارد شده برای متغیر ضریب همبستگی اس
شود. مقدار ضدریب   % تغییر در متغیر وابسته ایجاد می71یک واحد تغییر در متغیر مدیریت دانش حدود 

% از تغییرات یا نوسانات متغیر وابسته را 55دهد که متغیرهای مستقل حاضر در مدل تا  تعیین نشان می
عوامل دیگری است که در این پژوهش مدورد ماحظده قدرار     یرتأثکنند. سایر تغییرات تحت  یین میتب

توان گفت که به ازای یک واحد تغییر در آن  می زا درونبرای متغیر  Betaاند. با توجه به ضرایب  نگرفته
 . رسد یمشود که ضعیف به نظر  % تغییر در متغیر وابسته ایجاد می8حدود 

( را بر سازمان یادگیرندده )وابسدته(   زا درونمدیریت دانش )مستقل  یرتأثر صورتی که همهنین د
کده سدطح    دهدد  یمد نشدان   ها دادهمحاسبه کنیم نتایج حاصل منطبق بر جدول زیر خواهد بود. تحلیل 

 شود   است پس فرم خطی بودن این مدل تایید می 11/1معناداری کلی برابر 
است. به عبارت بهتر به ازای یدک واحدد    558/1دانش برابر  برای متغیر مدیریت Betaضریب 

شود. مقدار ضریب تعیین  % تغییر در یادگیری سازمانی ایجاد می56تغییر در متغیر مدیریت دانش حدود 
% از تغییرات یا نوسانات یادگیری سازمانی را تبیدین  90تا  صرفاًدهد که متغیر مستقل موجود  نشان می
عوامل دیگری است که در این پژوهش مدورد ماحظده قدرار     یرتأثیر تغییرات تحت سا قاعدتاًکند.  می

 اند.  نگرفته
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 عوامل ریتحت تأث راتییتغ :4جدول 

 ضریب تعیین متغیرهای رگرسیون خطی

)مجذور ضریب 

 همبستگی(
2R 

ضریب 

 تعیین

 تعدیل شده

ضریب 

همبستگی 

 استاندارد شده

Beta)) 

سطح 

 ریمعنادا

 ( زا درونمدیریت دانش )مستقل 

 سازمان یادگیرنده )وابسته( 

311/1 262/1 552/1 11/1 

 

 یرتدأث به این ترتیب با توجه به نگاره مدل مفهومی پیشنهادی )حالت اول( مشخص اسدت کده   
مسدتقیم قابدل تاییدد اسدت و مسدیر       بده صدورت   عمددتاً مدیریت دانش بر متغیر ظرفیت کارآفرینانده  

گونه که در مدل پیشنهادی اول ترسیم شد بده لحدا  آمداری     رابطه میان دو متغیر فوق آن  یرمستقیم
رابطه در کل مددل مفهدومی، میدان دو متغیدر مددیریت داندش        ترین یقو.افزون بر آن گردد ینمتایید 

ی )مستقل( و ظرفیت کارآفرینانه )وابسته( برقرار است. مقایسه میان شدت اثرات و روابط میان متغیرها
 اصلی )بر طبق الگوی پیشنهادی نخست( در جدول ذیل به تفکیک آمده است.     

 اصلی متغیرهایرابطه میان  کل: اثر 1جدول

 اثر کل غیرمستقیماثر  مستقیماثر  مسیر
 16552 - 16552 مدیریت دانش به سازمان یادگیرنده
 16121 - 16121 سازمان یادگیرنده به ظرفیت کارآفرینانه

 16132 1612 16962 دانش به ظرفیت کارآفرینانهمدیریت 
 

در الگوی دوم رابطه میان متغیرهای سازمان یادگیرنده و ظرفیت کارآفرینانه معکوس مدل قبل 
 طراحی و بررسی شد که نتایج به قرار زیر بودند.

 )حالت دوم( یشنهادیپ ی: مدل مفهوم 9شکل

 

 

 

 

 

16123 16299 

16123 
16996 16229 

مدیریت 

 دانش

 

سازمان 

 یادگیرنده

 

ظرفیت 

 کارآفرینانه
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16229=312.-1√=e  

16996=552.-1√=e 

اسدت پدس    11/1شود که سطح معناداری کلدی برابدر    الگوی نخست از جدول زیر مشخص می

شود اما با توجه به نتدایج آزمدون رگرسدیون چندگانده متغیدر مسدتقل        فرم خطی بودن مدل تایید می

ماند.  )مدیریت دانش( در مدل باقی می زا دروناز معادله رگرسیون حذف و متغیر مستقل  مجدداً زا درون

است. با توجه به نتایج، سطح معناداری آزمون رگرسدیون   تر یقو زا درونرابطه نیز در مورد متغیر شدت 

 است.   181/1و  113/1برای دو متغیر مستقل برون زا و درون زا به ترتیب برابر 

 یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته )آزمون رگرسیون( تأثیر:  1جدول 

متغیرهای 

 رگرسیون خطی

 ینضریب تعی

)مجذور ضریب 

 2Rهمبستگی( 

ضریب 

 تعیین

تعدیل 

 شده

ضریب همبستگی 

 استاندارد شده

Beta)) 

سطح معناداری 

 به تفکیک

سطح 

 معناداری

 کلی

مدیریت دانش 

 ( زا درون)مستقل 

ظرفیت کارآفرینانه 

 (زا درون)مستقل 

312/1 261/1 299/1 

123/1 

116/1 

221/1 

11/1 

دگیرنده سازمان یا

 )وابسته(
- 

است. به عبارت بهتر بده ازای   166/1برابر  زا درونضریب همبستگی استاندارد شده برای متغیر 

شود. مقدار ضدریب   % تغییر در متغیر وابسته ایجاد می17یک واحد تغییر در متغیر مدیریت دانش حدود 

ییرات یا نوسانات متغیر وابسته را % از تغ91دهد که متغیرهای مستقل حاضر در مدل تا  تعیین نشان می

عوامل دیگری است که در این پژوهش مدورد ماحظده قدرار     یرتأثکنند. سایر تغییرات تحت  تبیین می

توان گفت که به ازای یک واحد تغییر در آن  می زا درونبرای متغیر  Betaاند. با توجه به ضرایب  نگرفته

 . رسد یمشود که ناچیز به نظر  % تغییر در متغیر وابسته ایجاد می01تنها 

( را بر ظرفیت کارآفرینانه )وابسدته(  زا درونمدیریت دانش )مستقل  یرتأثهمهنین در صورتی که 

کده سدطح    دهدد  یمد نشدان   ها دادهمحاسبه کنیم نتایج حاصل منطبق بر جدول زیر خواهد بود. تحلیل 

 شود.  د میاست پس فرم خطی بودن این مدل تایی 11/1معناداری کلی برابر 
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است. به عبارت بهتر به ازای یدک واحدد    719/1برای متغیر مدیریت دانش برابر  Betaضریب 

شدود. مقددار ضدریب     % تغییر در ظرفیت کارآفرینانه ایجداد مدی  71تغییر در متغیر مدیریت دانش حدود 

تغیر وابسته را تبیین % از تغییرات یا نوسانات م55تا  یتاًنهادهد که متغیر مستقل موجود  تعیین نشان می

عوامل دیگری است که در این پژوهش مدورد ماحظده قدرار     یرتأثسایر تغییرات تحت  قاعدتاًکند.  می

 اند.  نگرفته

 یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته )آزمون رگرسیون( تأثیر:  7جدول

متغیرهای رگرسیون 

 خطی

 ضریب تعیین

)مجذور ضریب 

 همبستگی(
2R 

 

ضریب 

 تعیین

تعدیل 

 شده

ضریب همبستگی 

 استاندارد شده

Beta)) 

سطح 

 معناداری

مدیریت دانش )مستقل 

 ( زا درون

ظرفیت کارآفرینانه 

 )وابسته( 

552/1 523/1 123/1 11/1 

 

حاصدل از   هدای  یافتده به این ترتیب با توجه به نگاره مدل مفهومی پیشدنهادی )حالدت دوم( و   

بده   عمددتاً مدیریت دانش بر متغیر سازمان یادگیرنده  یرتأثگانه مشخص است که آزمون رگرسیون چند

گونده کده در مددل     صورت مستقیم قابل تایید است و مسیر  یرمستقیم رابطه میان دو متغیدر فدوق آن  

 گردد. پیشنهادی دوم ترسیم شد به لحا  آماری تایید نمی

ان دو متغیر مددیریت داندش )مسدتقل( و    رابطه در کل مدل مفهومی، می ترین یقوافزون بر آن 

ظرفیت کارآفرینانه )وابسته( برقرار است. مقایسه شدت اثرات و روابط میان متغیرهای اصلی )بدر طبدق   

الگوی پیشنهادی دوم( در جدول ذیل به تفکیک آمده است. جالب است که نتایج بررسی میدانی مددل  

و بدا   نمایدد  یمد وی مفهومی کلی پژوهش را تاییدد  مربوط به نسخه اول الگ های یافتهپیشنهادی دوم، 

 .  گذارد یمرا به نمایش  یا ماحظهتحلیل صورت گرفته پیرامون مدل نخست، سازگاری قابل 
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 اصلی متغیرهایرابطه میان  کل: اثر  8جدول

 

 

 

 

 مطالعه رابطه میان ظرفیت کارآفرینانه و سازمان یادگیرنده

جهت بررسی بیشتر فرضیه مبنی بر رابطه میان دو متغیر ظرفیدت کارآفرینانده و سدازمان یادگیرندده از     

ریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. سطح معناداری در رابطه میان دو متغیر مزبور آزمون ض

توان گفت که بین متغیرهای فوق رابطه  % می 33آمده است لذا در سطح احتمال  به دست 111/1برابر 

ی توان نتیجه گرفت که بدا بهبدود ظرفیدت کدارآفرین     مستقیمی وجود دارد. با عنایت به این موضوع می

کارکنان احتمال ایجاد و توسعه سازمان یادگیرنده وجود دارد. البته عکس این رابطه نیز محتمل اسدت.  

زمینه ارتقای ظرفیت کارآفرینانه را در کارکنان سدازمان فدراهم    تواند یمیعنی توسعه سازمان یادگیرنده 

 سازد.

یعندی بده ازای یدک     اسدت.  163/1ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه میان دو متغیر برابر 

کند. مقدار ضریب تعیدین نشدان    % تغییر می17واحد تغییر یا بهبود در هر یک از متغیرها دیگری حدود 

کنندد. میدزان ضدریب     % از تغییرات یا نوسانات یکدیگر را تبیین مدی 11دهد که متغیرهای مزبور تا  می

کننددگی   یدین تب%( نیز گویای 11)%( در حد متوسط به پایین است و مقدار ضریب تعیین 17همبستگی )

 . باشد یمضعیف بین دو متغیر 

 : نتایج حاصل از آزمون همبستگی 1جدول

 ظرفیت کارآفرینانه و سازمان یادگیرنده های همبستگی شاخص

 296/1 (Rضریب همبستگی پیرسون )

ضریب تعیین 
2R 221/1 

 11/1 سطح معناداری 

 

 اثر کل غیرمستقیماثر  مستقیماثر  مسیر

 16559 16161 16299 مدیریت دانش به سازمان یادگیرنده

 16123 - 16123 رفیت کارآفرینانه به سازمان یادگیرندهظ

 16123 - 16123 مدیریت دانش به ظرفیت کارآفرینانه
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  (T)آزمون  ها نگینمیابررسی وضعیت 

در مورد هر سه متغیر اصدلی پدژوهش حاضدر، سدطح      گردد یمهمان طور که در جدول بعدی مشاهده 

باشد و حدود باال و پایین هدر دو   می 15/1تر از  و کوچک 111/1معناداری آزمون مقایسه میانگین برابر 

 33متغیدر مدذکور بدا %    مثبت هستند. بنابراین فرم باالتر از حد متوسط بدودن در خصدوص هدر سده    

شود. به بیان ساده وضدعیت جداری مددیریت داندش، سدازمان یادگیرندده و ظرفیدت         اطمینان تایید می

قابل قبولی قرار گرفته است هر چند که تدا رسدیدن بده حدد آرمدانی و       نسبتاًکارآفرینی در ستاد در حد 

 بهینه فاصله دارد.

 (Tها )آزمون  : نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین 91جدول

 

 

 
 

 

  وضعیت -اهمیت ماتریستحلیل 

R( یا ضریب تعیین )Rشدت همبستگی )
اهمیدت شداخص در    ( یا مقدار بار عاملی برای تعیین میدزان 2

شود و مقدار میانگین متغیر در وضعیت کنونی را برای محور افقدی وضدعیت    محور عمودی پیشنهاد می

 بریم. به کار می

 -یدت اهم یدل تحل و یده تجز روش از هدا  و عامل ها شاخص یلتحل و یهتجز یبرا پژوهش ینا در

 طدور  بده  یدر اخ یهدا  سدال  در کده  است یمشهور یریتیمد ابزار روش، ینا است. شده استفاده عملکرد

 اسدتفاده  مختلدف  یجصدنا در  خددمات  و محصوالت برندها، قوت و ضعف نقاط ییشناسا یبرا گسترده

میدزان   ( و5تدا   0کارکندان )طیدف    نظر از شرکت وضعیت کنونی متغیر در م لفه دو یبترک از .شود یم

 یلتشدک  یبعد چهار یسرمات یک )طیف صفر تا یک( یرتأثیا شدت ضریب  ها آن یبرا شاخص یتاهم

 ،یتاهم یب یهناح سوم؛ ربج ،یعال یتوضع تداوم یهناح ربج دوم؛ ،یاتیح توجه یهناح اول؛ ربج که شود یم

 یبندگروه  را ها عاملو  ها شاخص یسماتر ینجاا در .دهند یمرا تشکیل  کاهش قابل یهناح چهارم؛ ربج

بده   کندیم  یم یهتوص شرکت به رهای پیشنهادی راکلیدی استقرار متغیر راهکا یهناح ییشناسابا  و کرده

 ظرفیت کارآفرینانه سازمان یادگیرنده مدیریت دانش متغیرها

 562/1 621/1 522/1 حد باال

 311/1 119/1 255/1 حد پایین

 11/1 11/1 11/1 سطح معناداری
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و  متمرکدز در مداتریس مزبدور    هدا  شداخص و  عوامدل  یدن امتناسب با وضعیت  را خود که منابج یا گونه

 یرمتغ یا شاخص کنونی  عملکرد یتوضع یانگرب یافق محور شده، ارائه یها یسماتر در .یدنماپردازش 

 ینا در ها شاخص یکهر  یتوضع مورد قضاوت در یبرا ،جامعه یک یانگینم یسهمقا آزمون از کهاست 

 شده محاسبه یعامل بار از و است ها شاخص یتاهم گر یانب یزن یعمود محور .گردد یم قسمت استفاده

 شد. بهره گیری از متغیرها یکهر  یتاهم مورد در قضاوت یبرا مسیر یلتحل در

 ری در ستاد گروه بهمن )حالت استاندارد(: نمودار تحلیل عاملی ابعاد توسعه دانش و نوآو 4شکل

 
  

 Goodness of Fit Statistics 
Degrees of Freedom = 0 

Minimum Fit Function Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 

The Model is saturated, the Fit is perfect! 

 

 (Tها )آزمون  : مقایسه میانگین90ول جد

 

 

 

 ظرفیت کارآفرینانه سازمان یادگیرنده مدیریت دانش متغیرها

 222/3 212/3 221/3 میانگین محاسبه شده
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 متغیرها وضعیت -اهمیت ماتریس : 1شکل

1 

 

 اهمیت

 

1 

  ناحیه توجه حیاتی
 ناحیه تداوم عملکرد

 
 اهمیت ناحیه بی

 

 ناحیه قابل کاهش

 1          وضعیت                5

 

مددیریت داندش،    م لفده هر سه  توسعه دانش و نوآوری در ستاد گروه بهمن، یها م لفه یانم در

مناسب و باالتر از متوسط برخوردارندد. از نظدر    نسبتاً یتوضعسازمان یادگیرنده و ظرفیت کارآفرینانه از 

مزبور در مدل تحلیل عاملی  یها م لفهاملی هر کدام از نیز با نگاه به بار ع یرگذاریتأثمیزان اهمیت و 

را باالی متوسط در نظر گرفت هر چند که مدیریت دانش در جایگداه بسدیار بداالیی     ها آنباید وضعیت 

زیادی از آن، دو متغیر ظرفیت کارآفرینانه و سازمان یادگیرنده به ترتیب قرار  نسبتاًقرار دارد و با فاصله 

 .اند گرفته

ر این بخش و هم در قسمت قبلی این نتیجه به دست آمد که متغیر مدیریت دانش ضدمن  هم د

قوی بر ارتقای دو متغیر دیگر در توسعه دانش و نوآوری در سازمان نیز جایگاه برتری را بده   نسبتاً یرتأث

بدر توسدعه داندش و ندوآوری در      یرگدذار تأثدر مجموع وضعیت این سه متغیدر   .دهد یمخود اختصاص 

 هدا  آنکت فوق در ناحیه دوم است به این معنا که عملکرد کنونی در این سه حوزه و میزان اهمیدت  شر

ضمن حراست از عملکرد کندونی و حفد     بایدلذا شرکت  باشد ینممناسب است اما در وضعیت ایده آل 

مه ریزی گذاری و برنا و ارتقای آن به سطح آرمانی هدف ها حوزهآن، برای بهبود وضعیت جاری در این 

در  ،عملکدرد  -یتاهم یها یسماتر یلتحلو  یهتجز و ها یهفرض آزمون از حاصل یجنتا به توجه نماید. با

 مبادرت خواهد شد. در این زمینه یشنهادهاییپبخش بعدی به نتیجه گیری و ارائه 

 گیری   بحث و نتیجه

ز به مدیریت دارد تا دانایی و نامشهود سازمان است که نیا های ییدارادر عصر دانایی محور، دانش جزو 

ایجاد گردد که نتیجه آن، جامعه یادگیرنده  ای یادگیرندهافتد و سازمان  ییادگیرندگی در سازمان اتفاق ب

 .باشد یم
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 هدای  یدت فعالانددازها، اهدداف و    ، چشدم هدا  ارزشاگر یادگیری به عندوان عنصدری حیداتی در     

دگیری در سازمان، مدیریت داندش یدک ابدزار الزامدی     مطرح است؛ برای حمایت از فرایند یا ها سازمان

بده   شدود  یمد . مدیریت دانش هم چنین سبب افزایش ظرفیت کارآفرینی کارکنان در سدازمان  باشد یم

کده   هدایی  سدازمان نسدبت بده    معمدوالً  کنند میاز مدیریت دانش استفاده  که  ییها سازمانطوری که 

 االیی برخوردارند.توجهی به مدیریت دانش ندارند، از اثربخشی ب

مدیریت دانش بر ارتقای ظرفیت کارآفرینی کارکندان و   یرتأثهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی 

ماحظه گردید، ابتدا از دو مدل جداگانده   طور همانتوسعه سازمان یادگیرنده در ستاد گروه بهمن است. 

بده عندوان متغیدر مسدتقل     کردیم. به طوری که در مدل اول مددیریت داندش را    استفادهبرای متغیرها 

و سازمان یادگیرنده را به عنوان متغیر مسدتقل درون زا و ظرفیدت کدارآفرینی کارکندان را بده       زا درون

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتیم. در این مدل مشاهده شد که مدیریت دانش به طور مسقیم نسدبت  

سدازمان   یرتدأث ندان دارد در حدالی کده    بسزایی بر ظرفیدت کدارآفرینی کارک   یرتأثبه سازمان یادگیرنده 

. در مقام مقایسه نتدایج بده دسدت آمدده از ایدن      باشد یمیادگیرنده بر ظرفیت کارآفرینی کارکنان ناچیز 

(  نداظم و  1106دیگران چدون تاند  هدا و همکداران )     های یقتحقو  ها مطالعهفرضیه تحقیق با نتایج 

 ( مطابقت دارد.0983همکاران)

در نظدر گدرفتیم و جدای دو     زا دروندیریت دانش را به عنوان متغیر مستقل در مدل دوم نیز م 

به جا کردیم. در این جا نیز نتیجه گرفتیم که مدیریت دانش به طور مستقیم بر ا متغیر قبلی را با هم ج

حالی اثر ظرفیت کارآفرینی کارکنان بر سازمان یادگیرندده  ر قابل توجهی دارد د یرتأثسازمان یادگیرنده 

و  هدا  مطالعده . در مقام مقایسه نتایج بده دسدت آمدده از ایدن فرضدیه تحقیدق بدا نتدایج         باشد یمناچیز 

 .باشد یم( یکسان 0983( و دعایی و همکاران)0939)دیگران چون اسداللهی و همکاران های یقتحق

نتیجه گرفتیم در رابطه با عملکرد دو متغیر ظرفیت کارآفرینی کارکنان و سازمان یادگیرنده نیز این طور 

که با بهبود ظرفیت کارآفرینی کارکنان احتمال ایجداد و توسدعه سدازمان یادگیرندده وجدود دارد. البتده       

زمینده ارتقدای ظرفیدت     تواندد  یمد عکس این رابطه نیز محتمل است. یعنی توسعه سازمان یادگیرندده  

گردیدد در ارزیدابی رابطده     کارآفرینانه را در کارکنان سازمان فراهم سازد. اما همان طدور کده ماحظده   

، تحت ها آنمتقابل میان دو متغیر ظرفیت کارآفرینانه و سازمان یادگیرنده حدود چهار پنجم از نوسانات 

عوامل دیگری به  یر از متغیر مقابل است که چنین عواملی در این پژوهش مدورد بررسدی قدرار     یرتأث
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شدت این رابطه چندان قابدل   ها آنتایید رابطه میان اند )به استثنای مدیریت دانش(. لذا با وجود  نگرفته

 نمایدد  یمد . رابطه میان دو متغیر مزبور از آن جایی بیشتر جلب توجه رسد یمتوجه نبوده و ناچیز به نظر 

که هنگامی که دو متغیر فوق در قالب یک مدل چند متغیری قرار گرفتند )ورود مدیریت دانش به مدل 

ها به حداقل ممکن کاهش یافت و از لحا  آماری معندادار تشدخیص داده   مفهومی( شدت رابطه بین آن

دخالدت داده   هدا  آنهنگامی که هیچ متغیر دیگری در رابطه میان  رسد یمنشد. به عبارت دیگر به نظر 

امدا بده    شود یمضعیفی میان دو متغیر برقرار  نسبتاًنشود و سایر شرایط ثابت و بااثر فرم شود رابطه 

بیش  ظاهراً. لذا متغیرهای مزبور رود یماز میان  ها آنایر متغیرها وابستگی متزلزل میان محض ورود س

که بایدد در تحقیقدات آتدی راجدج بده       پذیرند یماز وابستگی به یکدیگر از سایر متغیرهای محیطی اثر 

نیدز جهدت    بیشتر مطالعه شود. در این زمینه پیشنهاداتی شان یاثرگذارو میزان و نحوه  ها آنشناسایی 

 :گردد یمبهبود شرایط فعلی ارائه 

کارگیری افراد خاق و کدارآفرین   انتصا  مدیران ستاد گروه بهمن در جهت به شود یمپیشنهاد 

امور قرار گیرند که به کارآفرینی کارکندان اعتقداد و ایمدان داشدته      رأسصورت گیرد یعنی مدیرانی در 

 ها یتفعالقابل شکست ها و اشتباهات کارکنان در نتیجه باشند. ضمن این که مدیران و سرپرستان در م

و اقدامات نوآورانه آنان، تحمل و صبوری بیشتری به خرج دهند و مسئولیت فعالیت خاقانه و مخاطره 

 آمیز آنان را بر عهده گیرند.

متخصص و مجر  برای کسب داندش جدیدد در زمینده کدارآفرینی      ای یتهکم گردد یمپیشنهاد 

سازمان و به منظور انتقال دانش و اطاعات بدست آمده به کارکنان  های یازمندینناسب با کارکنان مت

در زمان مناسب تعیین گردد و این کمیته با ذخیره نمودن، طبقه بندی و در دسدترس قدرار دادن کلیده    

 اید.اطاعات و ایجاد بانک مستندات در خصوص تجربیات به دست آمده در زمینه کارآفرینی فعالیت نم

تمهیدات الزم در خصوص فرایند تقسیم دانش، جمج آوری اطاعدات و ثبدت وقدایج     گردد یمپیشنهاد 

گذشته سازمان در خصوص کارآفرینی کارکندان(   های یتموفقمهم سازمانی)مستندسازی شکست ها و 

 در اداره کل سازمان تامین اجتماعی اندیشه شود.

ار افراد صاحب فکر، سازمان منابج مالی و انسدانی الزم  به منظور استفاده از افک شود یمپیشنهاد 

خدود اعمدال نمایدد. همهندین      هدای  یاسدت سجدید در  های یدهارا در اختیار آنان قرار دهد و تمرکز بر 

کارآفرینانده سدعی در پاسدخگویی بده      های یتفعالمنابج به  یا مرحلهسازمان با تخصیص مقادیر کم و 
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 نشده کارآفرینان نماید.پیش بینی  یها فرصتو  ها چالش

 یابی دستپژوهشی برای  م سسات، مراکز و ها دانشگاهکه ستاد گروه بهمن از  گردد یمپیشنهاد 

به دانش مورد لزوم جهت کارآفرینی کارکنان بیشتر استفاده نماید و نقش واحدهای تحقیقی و پژوهشی 

 گردد. تر پررن سازمان در ایجاد دانش جدید در سازمان 

و  هدا  کاسبه منظور تشویق تفکر کارآفرینانه، مدیران سازمان جهت برگزاری  شود یم پیشنهاد

ضدمن   یهدا  آمدوزش الزم را انجدام دهندد و پودمدان     های یزیرسمینارهای آموزش کارآفرینی، برنامه 

 خدمت کارآفرینی را به همین منظور تدوین نمایند.

ید دانش و افراد ماهر را شناسایی نموده و و مدیران گروه بهمن منابج جد رؤسا گردد یمپیشنهاد 

ایجاد واحدهای جداگانه با تفویض اختیارات الزم برای توسعه کارآفرینی به صورت کار تیمی  های ینهزم

 را فراهم نمایند.

از ایجاد تمرکز در سطوح باالی مدیریت سازمان جلوگیری به عمل آیدد و بده    گردد یمپیشنهاد 

دم اختیارات بیشتری تفویض گردد تدا مددیران پایده بتوانندد بدا اسدتقال       مدیران و سرپرستان خط مق

 کارآفرینانه عمل نمایند. های یتفعالبیشتری در خصوص 

 منابع
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