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 111 تعداد صفحات: 22/61/31 تاریخ دفاع: علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده:

 چکیده:

؛  روش بودرابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی  این پژوهشهدف 

را معلمان ابتدایی شهرستان . جامعه آماری پژوهش حاضر بود این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

ورد نظر مپژوهش  .دادندل نفر براساس جدول مورگان، تشکی 035نفر با حجم نمونه  055املش شامل 

برای گردآوری دادها در این  تجزیه و تحلیل شده است. SPSS 22  و  Lisrelبا استفاده از نرم افزار

و  (1111) گارت کویین وفرهنگ سازمانی  ،(1331ی)ش از سه پرسشنامه مدیریت دانش همتپژوه

جهت  ( استفاده شده است.1111) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدل بارینگر و بلودورن

آماری تحلیل عاملی مرتبه جهت های  تحقیق پس از توصیف آنها از آزمونهای  تجزیه و تحلیل داده

جهت سنجش اثربخشی متغیرها  tتعیین اعتبار سازه ها و آزمون مدلیابی معادالت ساختاری و آزمون 

 باشد، می 91/5مدیریت دانش بر فرهنگ سازمانی  مستقیم اثر نتایج حاکی از آن است که استفاده شد.

 می 01/5مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی  مستقیم اثر .بود دار معنی و مثبت 551/5 سطح در که

اثر مستقیم فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی  .بود دار معنی و مثبت 551/5 سطح در که باشد،

مثبت و معنی دار بود. اثر غیر مستقیم مدیریت دانش بر  551/5می باشد، که در سطح  33/5

مثبت و معنی دار  551/5بود، که در سطح  03/5فرهنگ سازمانی  میانجیگری کارآفرینی سازمانی با

فت که فرهنگ سازمانی در روابط بین مدیریت دانش و تحقیق می توان گهای  بود. با توجه به یافته

 کارآفرینی سازمانی نقش میانجی را داشته است.

 مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی کلید واژه ها:
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 مقدمه -6-6

 ها باید با تکیه بردانش برتر امکان اتخاذ تصمیمات معقول تر درموضوعات مهم ومدیریت سازمان

تر از خود دانش ای مهممقوله بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند از این رو مدیریت دانش

های  فردی و دانسته ها به دنبال  آن است تا چگونگی تبدیل اطالعات وشود که درسازمانمحسوب می

( . بنابراین در  0555، 1و گروهی تبیین و روشن نماید ) پروبست های فردیسازمانی را به دانش و مهارت

 موسسات باید با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنندههزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری شده و 

بنابراین مسائلی از قبیل به روز کردن سازمان، توانمندسازی کارکنان، کارآفرینی  .(0553، 0)چاندرا

 دارد.سازمان و مسائلی از این قبیل ضرورت مدیریت دانش را در سازمان ها الزم می

اشتراک  توزیع و سازمان دهی، تولید، نقش آن در ها وانبا توجه به اهمیت مدیریت دانش درسازم

های گوناگون استفاده از فناوری با کنند تاتالش می موسسات تخصصی، و هاسازمان بسیاری از دانش،

ترین عوامل مهم امروزه دانش به عنوان یکی از فراهم نمایند. برای اجرایی مدیریت دانش بستر مناسبی را

دانش دارای کلیدی جهت کسب برتری رقابتی  جهانی به شمار می رود. رصه اقتصادرقابتی سازمان درع

 .(0550 )والزاک، شود.محسوب می

به  مزیت سازمان خود اصلی برای بهبود ها که مدیریت دانش را به عنوان راهبردسازمان دربرخی از

به عنوان عنصراصلی دراجرای  ازفناوری اطالعات پیاده سازی مدیریت دانش، مسیر درآغاز کارگرفته اند،

 در صاحب نظران از فرهنگ به عنوان عامل اثرگذار گران وشمارقابل توجهی از پژوهشاما  آن نام می برند،

نشان داده  های خودبررسی در( 1113) دراین راستا مور می کنند. پیاده سازی مدیریت دانش یاد و اجرا

. بنابراین از آنجایی که فناوری اوری اطالعات می باشدفن تعیین کننده تراز است که مباحث فرهنگی،

                                                             
1 - Probest 
2 -Chandara 



3 

 مسئله ای همواره در حال پیشرفت و تغییر است و چنان چه در تحقیقات گذشته فرزانه و همکاران

( اشاره شده است که کارآفرینی از نتایج پیشرفت محسوب می شود بنابراین مدیریت دانش باید 1333)

 ازمانی به کار گرفته شود.در راستای پیشرفت و کارآفرینی س

گیری کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم های اصلی کارآفرینی،یکی ازشاخص

ترین موضوعاتی است که درکشورهای توسعه یافته کارآفرینی یکی ازمهم ها دارد.نتعالی سازما توفیق و

های ینی قابلیتفرراهی برای بازآارآفرینی سازمانی ک وسعه مورد توجه جدی قرارگرفته استتودرحال 

 اقدامات دانش، معتقداست که سازمان ها قبل از (0515) ویروساک رود.سازمانی به شمارمی اقتصادی و

فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی  بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند.

 درصحنه مدیریت دانش مطرح می باشد.

 

 ئله:بیان مس -6-2

ها هستند. در چنین  ها انسان هاست و متولیان این سازمانبی شک دنیای امروز دنیای سازمان

ها، نه تنها مفهوم نخواهند داشت، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد  ها بدون وجود انسان شرایطی سازمان

زار در آینده، باز نقش انسان ای از سخت اف ها و تبدیل آنها به توده آورشدن سازمان بود. حتی با وجود فن

 (.1335به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان کماکان باقی خواهد ماند )مشبکی،

گردند و برای دستیابی به اهداف  های سازمان محسوب میکارکنان به عنوان بزرگترین سرمایه

در انگیزش کارکنان برای بهره بردن از  سازمان، باید از تمام توان خود بهره جویند. در این راستا مدیران

 (.1333زاده،  حداکثر توان خود نقش مهمی دارند )حسن

ترین منبع در یک سازمان، نیروی انسانی آن است. موفقیت سازمان در تمام  عالوه بر این، مهم

کنواخت گی به شایستگی نیروی انسانی دارد، که به طریقی کارا و یتمراحل تدوین و رشد و شکوفایی، بس

ای برخوردار است، چرا که مدیریت،  کنند. بنابراین توجه به مسأله مدیریت از اهمیت ویژه با هم کار می
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ای  ها، فرآیندها، مواد، تجهیزات و منابع انسانی را برای تدارک خدمات مورد نیاز سازمان به گونه ایده

 (.1333محمدی، کند )گل اثربخش ترکیب می

فرهنگی سازمان، عمیق ترین، پردامنه ترین، و بلندترین تاثیر را بر رفتار بنابراین چون محیط 

اجتماعی اکثریت یک سازمان می گذارد، از طرف دیگر دانش نیز یک پدیده اجتماعی است، رشد دانش 

(. در 30، ص1330خود به خود اتفاق نمی افتد. بلکه مستلزم وجود بسترهای مناسب است )رابینز، 

ینه دانش وجود یک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی است. در واقع فرهنگ تضمین جریان به

سازمانی زیربنایی مدیریت دانش است. اگر سازمان نتواند همچنان که دانش خویش را تغییر می دهد، 

انطباقی نوین و مبتکرانه با محیط پیدا کند، فرهنگ سازمانی آسیب جدی خواهد دید )بل هازارد و کوک، 

 (.0ص ،0553

بنابراین در یک سازمان کارآفرین مدیریت، ضمن اعتقاد راسخ به کارآفرین نمودن سازمان، تعهد 

پردازد و روح کارآفرینانه را در کالبد  های کارآفرینانه در سازمان می کامل در قبال آن، به حمایت از فعالیت

 .(1333حمدپور داریانی،)ا گردد سازمان دچار تحول میدمد که در این میان فرهنگ  سازمان می

های خود نشان  نظریه کارآفرینی در بخش دولتی موضوع جدیدی نیست، شاکلی و دیگران در بررسی

 (.0550شاکلی و همکاران، ) گردد برمی 1195دادند که نظریه کارآفرینی در بخش دولتی به دهه 

وانع ساختاری و سازمانی هایی است که بتواند م های دولتی دربرگیرنده روش کارآفرینی در سازمان

های دولتی  پیش روی کارآفرینی را از میان بردارد و هدف آن بهبود و پیشرفت شرایط عمومی سازمان

 (.1131دوبل، باشد )

کند، توجه مدیران  ها ایفا می کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمان

های موفق بسیاری نیز آن را به  یریت معطوف ساخته و سازماننظران بسیاری را در عرصه مد و صاحب

 .(1333اند )مقیمی، عنوان ابزاری مؤثر برای رقابت به کار گرفته



0 

های بزرگ با دسترسی به  ( در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که سازمان1131) 1انگل و وندن

ون میرلو نیز  (.0555پین چوت، ستند )های کوچکتر بیشتر کارآفرین ه منابع بیشتر نسبت به سازمان

دهد و معتقد است که این  های دولتی را مدنظر قرار می دسترسی به منابع و امکانات بیشتر در سازمان

 (.1119ون میرلو، هاست ) مسأله، کلیدی طالیی برای کارآفرینی در این سازمان

کیت مجدد منابع برای واحد های دولتی با تفویض قدرت و اختیار و مال کارآفرینی در سازمان

افتد. این فرآیند توسط مدیران مستعد و کاردان، جسور، دارای سطح باالی آرزوهای  مدیریت اتفاق می

 (.1111بایت،افتد ) های بازار اتفاق می اجتماعی و توانا در تشخیص فرصت

کاهش درآمد سرانه توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد راکد ایران است. در شرایطی که 

گذاری در اقتصاد کشور از یک سو، بهره وری پایین و گرایش به تعدیل  نفتی و در نتیجه کاهش سرمایه

واردان به عرصه کار از سوی  های دولتی و وابسته به دولت از دیگر سو و خیل تازه نیروی انسانی در سازمان

رسد که توسعه  زمان بدل کرده است. به نظر می دیگر، بیکاری را به معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی این

بخش  کارآفرینی یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است )فیض کارآفرینی و ترویج فرهنگ

 (.1333یاری، و تقی

گونه  اند. در واقع این ها به لزوم کارآفرینی سازمانی پی برده عالوه براین، امروزه بسیاری از سازمان

 ها تحمیل گردیده است : استراتژی، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت تغییر گرایش در

 افزایش سریع رقبای جدید (1

 نهای مدیریت سنتی در سازما ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه (0

 ها و اقدام به کارآفرینی مستقل خروج بهترین نیروهای کار از شرکت (3

روندهای جمعیت شناختی، همچون افزایش  به طور کلی پیشرفت سریع دانش و فنّاوری، تغییر

ها و افزایش طول عمر و سالخوردگی جمعیت و حضور  سطح تحصیل، اشتغال زن و مرد به کار در خانواده

                                                             
1 Angel &Vanden 
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اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی سبب گردیده تا گرایش به 

 (.1333مورد تأکید قرار گیرد )احمدپور، ها شدیداً کارآفرینی در استراتژی سازمان

ای در سطوح  ها منوط به ایجاد تغییرات گسترده با توجه به اینکه افزایش اثربخشی و کارآیی سازمان

ها یک ضرورت حیاتی به نظر  مختلف آن است، در واقع تغییر در سطوح کارکردی و ساختاری این سازمان

ای است  ها و رسیدن به نقطه روند کنونی حاکم بر این سازمانرسد. هدف تمامی این تغییرات گذر از  می

های سازمان باشد. در این راستا الزم است تا  که رضایت ارباب رجوع سازمان مالک اصلی سنجش فعالیت

های نوین مدیریت جایگزین آن شود، و از طرفی ساختار  های سنتی مدیریتی حاکم تغییرکرده، شیوه شیوه

برای دسترسی به این مهم، به وجود مدیرانی متعهد و آگاه  دچار تغییر و تحول شود. سازمانی موجود نیز

 (.1119ون میرلو، به این فرآیند نیاز است )

درک فرآیند مدیریت دانش مستلزم توجه به این نکته اساسی است که حرکت بر مدار دانایی خود 

 می رسد. 0شروع شده و به دانایی 1مشتمل برچند گام است که از داده

اطالعات ، دانش و دانایی را نباید به عنوان یک مجموعه جمع بندی شده ساده در نظر گــرفت ، 

بلکـه الزم است مفهـوم هـر یک به صورت مجـرد و نیز ارتبـاط آنهـا بـا هـم به صـورت عمیق درک 

نقطــه ای در نظـر آنچــه که  تحت عنـوان داده در این فرآیند مشاهـده می شــود به عـنوان . شود

گرفتـه می شـود که از نظر زمـان و مکـان بـدون معنی است )همانند یـک حـرف یـا یـک کلمه در یک 

 ها نمی تــوان  واژه اطالعاتال بــه جمع آوری ساده مـجموعـه ای از دادهحدر عین  جملـه کــامل(.

مشخص از یک مقوله خاص است که پاسخ  اطالق نمود بلکه واژه اطالعات ناظر به توصیف دقیق و تعریف

از  سئواالتی مانند چه، چه کسی، چه وقت و کجا  از آن بدست می آیـد. طـی گذر از اطالعات و پس

است که متشکل از استراتژی، عمل و رویه یا روش 3ش درک صحیح مسیر و روند حرکت، مقصد بعدی دان

 (.039، ص0553)دستن و گری جودی،  می باشد

                                                             
1 Data 
2 Wisdom 
3 Knowledge 
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ها، فرهنگ سازمانی تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمانطبق 

 )دستن ود هر نظام مدیریت دانش می باشهای  می باشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهمترین جنبه

 .(039ص ،0553گری جودی، 

ازمان برتمام ابعاد سازمان بنابراین لزوم توجه به فرهنگ سازمان به علت تأثیری است که فرهنگ س

فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت باز دارد و این توان بالقوه به  می گذارد.

لذا اگر خواسته شود علل موفقیت و عدم موفقیت در سازمان  خاطر تأثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد.

نی پرداخته شود. چرا که یک فرهنگ باز سازمانی که اشتراک ها مطالعه شود باید به بررسی فرهنگ سازما

و تجربیات مفید را تشویق می کند؛ عامل کلیدی موفقیت مدیران دانش است  و انتقال نظرات

 (.130ص ،0553)الیز،

 ها یاری می دهد تا اطالعات مهم را بیابند، گزینش،مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان

هایی چون حل مشکالت کنند. مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیت سازماندهی و منتشر

( مدیریت 301ص 050ن، آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است. )فرگوس

دانش توجه به شیوة جدید تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و روشی برای بهره وری و بهبود 

این مدیریت توجه به بهینه سازی دانش سازمانی برای افزایش عملکرد از طریق رویه عملکرد می باشد. در 

. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی این سوال پژوهشی است که آیا بین مدیریت های مختلف می باشد

 دانش و فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد؟

 

 ضرورت تحقیق: اهمیت و -6-9

منبع در یک سازمان، نیروی انسانی آن است. موفقیت سازمان در تمام مراحل تدوین و  ترین مهم

گی به شایستگی نیروی انسانی دارد، که به طریقی کارا و یکنواخت با هم کار ترشد و شکوفایی، بس

ا، ه ای برخوردار است، چرا که مدیریت، ایده کنند. بنابراین توجه به مسأله مدیریت از اهمیت ویژه می
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ای اثربخش  را برای تدارک خدمات مورد نیاز سازمان به گونه فرآیندها، مواد، تجهیزات و منابع انسانی

 (.1333محمدی، کند )گل می ترکیب

توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد راکد ایران است. در شرایطی که کاهش درآمد سرانه 

اقتصاد کشور از یک سو، بهره وری پایین و گرایش به تعدیل گذاری در  نفتی و در نتیجه کاهش سرمایه

واردان به عرصه کار از سوی های دولتی و وابسته به دولت از دیگر سو و خیل تازه نیروی انسانی در سازمان

رسد که توسعه  دیگر، بیکاری را به معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی این زمان بدل کرده است. به نظر می

بخش  ترویج فرهنگ کارآفرینی یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است )فیض کارآفرینی و

 .(1333یاری، و تقی

شوند، به عنوان یک  های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده میها به سرمایه امروزه سازمان

باشد.  ممکن نمی های دانش سازمانی، بدون یادگیرینگرند. دستیابی به اندوخته عامل مهم و حیاتی می

ها قبل از اقدامات دانشی، بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ  ( معتقد است که سازمان0515ویروساک )

سازمانی خود داشته باشند. فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی درصحنه مدیریت دانش مطرح 

وری در مدیریت و فرایندها به نوبه باشد. قابلیت و توانایی استفاده از اطالعات و تکنولوژی و قابلیت نوآ می

خود متکی بر توانایی یادگیری نهفته درون سازمان است. سیستم مدیریت دانش درون یک سازمان 

های کاری و یادگیری افراد را با هم هماهنگ سازد و نیز باید در  یادگیرنده، باید قادر باشد که فعالیت

های بتوانند همه اعضا را جذب نموده و آنها را درگیر فعالیتهای کافی باشد تا ها و انگیزه برگیرنده محرک

 .(0515)ویروساک، درون سازمانی نماید
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 : مدل مفهومی پژوهش6-6نمودار 

 اهداف تحقیق -6-4

 هدف کلی: -6-4-6

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین معلمان آموزش و 

 املش. پرورش شهرستان

 اهداف جزئی: -6-4-2

 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی .1

 مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بررسی رابطه بین .0

 فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی بررسی رابطه بین .3

 

 تحقیق:های  فرضیه -6-5

 فرضیه اصلی: -6-5-6

سازمانی در بین معلمان آموزش و پرورش بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با کارآفرینی 

 شهرستان املش رابطه وجود دارد.
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 فرعیهای  فرضیه -6-5-2

 بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد. -1

 مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد. بین -0

 فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد. بین -3

 

 تعاریف متغیرها: -6-1

 تعریف مفهومی : -6-1-6

های مرتبط با دانش فعالیت( مدیریت دانش، فرآیند تسهیل 0555به نظر بات ) مدیریت دانش:

 .(19: 1315نظیر خلق، کسب، تغییر شکل و استفاده از آن است )به نقل از فاتح، همکاران، 

 تسهیل، جذب، انتشار،و ایجاد( مدیریت دانش را فرآیندی می داند که به 0500) والس راک

 (.1315:193وکاربرددانش به منظور تصمیم گیری پردازد )به نقل از اعتباربان، 

ها است که طی آن جریان دانایی در یک جامعه به مدیریت دانش ناظر بر مجموعه ای از فرآیند

 (.0553سانتز و سورماز،  ( صورت مستمر و فزآینده هدایت می شود

 (.0553)کوریا و سارمنتو،  نش تعاریف مختلفی داردکه برخی ازآنها عبارتنداز:واژه مدیریت دا

 بخشی از مجموعه سلسله مراتب متشکل از داده ، اطالعات ، دانش و معرفت است.

 بخشد.موقعیتی است که به اطالعات داخل سازمان ارزش می 

 شود.تفاده میمسیری است که در آن دانش خلق و کسب شده و برای نیل به اهداف اس

 روند آگاهانه ایجاد، اعتبار بخشی، ارائه و توزیع دانش و کاربرد آن است.

نمـودن، انتخاب، سازمان است که برای بدست آوردن با ارزش تریـن نتیجـه از  فرآیند نظام منـد

 شود.دانش در دسترس انجام می

 می بر در را مشترکی انتظارات و فرضیات ،اهنگرش ، اباوره یک سازمان فرهنگ فرهنگ سازمان:

 در و کند می هدایت را رفتارها صریح دستورالعمل یا قانون یک نبود در گیردکه
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 از نیرومندی منبع تواند می فرهنگ. است چنین این مدیریتی هایموقیت غالب ، هانسازما اکثر

 . 1927) ربیعی، آرمسترانگ،ترجمه (پذیر باشد انعطاف رهنمود و مشترک هدف ، هویت

 و دارند خود سازمان به نسبت اعضا که است مشترک استنباط از سازمانی سیستمی فرهنگ از مقصود

 است کلی پنداشت یا درک سازمانی فرهنگ. شود می یکدیگر از ها سازمان تفکیک به منجر ویژگی همین

 سطوح در یا مختلفهای  زمینه با افرادی که داشت انتظار توان می بنابراین ،ددارن سازمان از اعضا که

 هایی عبارت قالب در را سازمانی فرهنگ لیکن باشند داشته وجود سازمان یک در توانند می مختلف

  1991).  رابینز، (نمایند توصیف مشابه یا همانند

: استپونسون کارآفرینی را فرآیندخلق ارزش همراه با منابعی منحصربه فرد جهت بهره کارآفرینی

 (1111فرصت می داند )پاولو،یک  برداری از

بازآفرینی ارزش  به خلق، ارتقا و فرصت است.کارآفرینی منجر عمل مبتنی بر کارآفرینی شیوه تفکر و

ها به عنوان بنابراین فرصت است. فرآیند تشخیص فرصت قلب این نفعان می شود وذی برای مالکان و

 (0551هستند )تیمونز واسپینلی، اهمیت  با نقطه آغازین فرآیندکارآفرینی بسیار قلب و

 بیشتر ( معتقدندکه کارآفرینی یک مفهوم چندوجهی پیچیده است و0559براند ) جانسون وهلید

 صاحب نظران توافق دارندکه کارآفرینی وکارآفرینان سهم بسزایی در توسعه اقتصادی دارند.

های  تی در زایش ایدهعنوان می دارد که کارآفرینی عامل حیا (0559پویکی جوکی ) هینونی و

 به طورکلی پرورش اقتصاد است. ها وکسب وکارهای جدید وخلق شرکت جدید،

خدمات نوین  ها، ازطریق ایجاد کاالها وبهره برداری از فرصت کارآفرینی به معنی اکتشاف، ارزیابی و

 (.0555)شان و همکاران، است 
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 تعاریف عملیاتی -6-1-2

گیری محقق در این تحقیق پرسشنامه می باشد و نوع تحقیق از نوع از آن جایی که ابزار اندازه 

پیمایشی بوده است، محقق در نظر دارد تعریف عملیاتی واژه ها و اصطالحات زیر را با استفاده از سواالت 

 پرسشنامه به دست آورد:

( استفاده شده 1331برای مدیریت دانش از پرسشنامه مدیریت دانش همتی )مدیریت دانش: 

سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مدیریت دانش )خلق دانش، تسهیم  00ست. این پرسشنامه دارای ا

دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش( در سازمان است. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر روی 

 ای قرار دارد )خیلی زیاد تا خیلی کم(. طیف لیکرت پنج گزینه

سلسله  -ی فرهنگ )عقالییه فرهنگ سازمانی شامل چهار مولفهپرسشنام :فرهنگ سازمانی

(، می باشد. این پرسشنامه 1111گویه مطابق با مدل کویین و گارت ) 03توافقی( و  -ایدئولوژکی -مراتبی

های )کامال موافقم، موافقم، تاحدودی، مخالفم، خیلی مخالفم( تهیه درجه ای لیکرت با گزینه 0در طیف 

 شده است.

مقیاس سنجش کارآفرینی سازمانی، شامل پرسشـنامه اسـتاندارد مبتنـی بـر     فرینی سازمانی: کارآ

 1(، و متشکل از سه مولفه )نوآوری و تحول، ریسک پـذیری و پیشـگامی( و   1111مدل بارینگر و بلودرن )

ـ       درجه ای لیکرت با گزینه 0سوال در طیف  ی های )کـاماًل مـوافقم، مـوافقم، تـا حـدودی، مخـالفم و خیل

 مخالفم( تهیه شده است.  
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 مقدمه: -2-6

ق باعث می شود که بتوان برای تحقیقی که در درون تحقیقات یبررسی دقیق و عمیق ادبیات تحق

ربط قرار دارد یک چارچوب معقول و منطقی ارائه کرد. مروری سنتی و بر پایه محتوای پژوهش های ذی

که نشان دهندة مفروضاتی ادبیات تحقیق باعث می شود که چهار هدف کلی تأمین گردد. نخست آن بر

های عمومی تحقیق بر پایة آنها گذاشته شده است و در صورت امکان باید نشان اصلی است که پرسش

گردد و دهندة الگوی )حوزه تفکری غالب( تحقیق باشد که موجب استحکام بخشیدن به تحقیق می

که نشان دوم آن کند.دهد که پژوهشگر آنها را به دنیای تحقیق وارد می هایی را شرح میها و ارزشفرضیه

های ذهنی که تحقیق را احاطه دهد پژوهشگر دربارة موضوع تحقیقی دانشی وسیع و ژرف دارد و از روش

ه به زمینة تحقیق متوجه که نشان دهد پژوشگر با مراجعو حمایت می کند بهرة کافی برده است. سوم آن

که تحقیق مورد نظر می تواند نیاز خاصی راتأمین نوعی کسر و کمبود در ادبیات تحقیق شده است و این

های اثبات نشده آزمایشی، های تحقیق و فرضیهکند. سرانجام، مرور به ادبیات موجب می شود که پرسش

در بستر تحقیقات تجربی گسترده تر مطرح کرد  ها راپاالیش شده و صیقل زده شوند تا بتوان این پرسش

 (.1311)مارشال و راس من، ترجمه اعرابی و پارساییان، 

در این فصل ابتدا به ارائه ادبیات نظری و تعاریف جامع از متغیرها در این پژوهش پرداخته می شود، 

با آن بر اساس فرضیه  سپس اطالعات مورد نیاز برای هریک از سواالت پژوهش از مقاالت و اسناد مرتبط

 گر، مطرح می شود.مورد توجه پژوهش
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 مدیریت دانش -2-2

 مفهوم داده، اطالعات، دانش -2-2-6

  های مدیدی به صورت عملی اما غیررسمی مورد استفاده واقـع شـده   مفهوم مدیریت دانش برای مدت

مفاهیم داده، اطالعـات و دانـش و   است. بنابراین به منظور درک بهتر مفهوم مدیریت دانش ابتدا به بررسی 

شود. دانش، نه داده است و نه اطالعات، هرچنـد بـه هـردو مربـوط     ها پرداخته میتفاوت و ارتباط میان آن

آنها لزوما ماهوی نیسـت و صـرفا از نظـر مراتـب بـا هـم متفاوتنـد. داده، اطالعـات و دانـش            بوده و تفاوت

ی هـم مـورد اسـتفاده قـرار داد. درک ایـن سـه واژه و چگـونگی        ها را به جابتوان آن  مفاهیمی نیستند که

توربـان،  ؛ 0:ص1333)قربـانی،   رسیدن از یکی به دیگری، اهمیت زیادی در موفقیـت کارهـای علمـی دارد   

 (:00: ص0553

هـا،   داده یک واقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط به دیگر چیزهاسـت. داده  :6داده

  کننده تعامالت و مبـادالت کامـل و واحـد و منسـجمی     ها، منعکس های خام هستند. داده حقایق و واقعیت

  هـای داده، ذخیـره و مـدیریت    شود. ایـن اجـزا در پایگـاه    هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آنها یاد می

کـه    ، تـا زمـانی  کنند تری را القا نمیها حداقل متن را دارند و به تنهایی مفهوم موضوع بزرگ شوند. داده می

هایی عینی و مجرد در مـورد رویـدادها هسـتند. از دیـدگاه      ها، رشته واقعیت مورد پردازش واقع شوند. داده

 و «551»، «01»انـد. بـه عنـوان مثـال:      ها یک سلسله معامالت ثبت شده منظم تلقی شـده  سازمانی، داده

تر، هـی  برداشـتی از ایـن سـه داده صـورت      هایی از داده هستند. بدون ارائه توضیحات بیش ، نمونه«ژاپن»

ها ممکن است بیـانگر زمـان، مقـدار، وزن، مبلـن، انـدازه، مـاهی از سـال و...         پذیرد. هریک از این داده نمی

 .باشند

گیـری   است و ارتباط آنها به یکدیگر، موجب شـکل ا ه : اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده2اطالعات

هـا   و تفسـیر آن اسـت. ارتبـاط داده     های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینـه  هشود. اطالعات داد می  اطالعات

منجر نگردد مگـر ایـن     ها به اطالعات اطالعات باشد. ممکن است صرفا ارتباط داده  کننده ممکن است بیان
                                                             
1 Data 
2 Information 
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گیـرد کـه    هـای خالصـه شـده را دربـر مـی      ها باشد. اطالعـات در حقیقـت داده  که موجب درک مفهوم آن

تـوان بـا    اند تا بتواننـد زمینـه را روشـن سـازند. مـی      شده  ی، ذخیره، پاالیش، سازماندهی و تحلیلبند گروه

هـای   اطالعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت. اطالعات معموال شکل اعـداد و ارقـام، کلمـات و گـزاره      بررسی

کننـد. اطالعـات    ئـه مـی  ارا  ها را به صـورت خالصـه شـده    گیرند و اعداد و گزارهخود می  انباشته شده را به

 دار هستند. ها، معنی برخالف داده

گـردد.   اضافه کردن درک و حافظه به اطالعات موجب توسعه طبیعـی پـس از اطالعـات مـی     :6دانش

  تـوان  شود. دانش را در این حالت می )انباشت( اطالعات اولیه به دانش منجر می سازی هرچه بیشتر خالصه

هـای مختلـف و در شـرایط     توانـد بـه روش   هایی تعریف کرد کـه مـی   دادههای حاصل از اطالعات و  بینش

  آوری و خواندن اطالعات است نه افـزایش  گوناگون مؤثر و قابل تقسیم باشد. دانش به حداقل رساندن جمع

یک   های ناخواسته حذف شوند. دانش کند تا اطالعات و داده دسترسی به اطالعات. دانش کارآمد کمک می

افـراد    شود. زمانی که م است که از طریق تجربه، استدالل، درک مستقیم و یادگیری حاصل میادراک و فه

یابد و از ترکیب دانش یک فرد با افراد دیگـر،   گذارند، دانش هریک افزایش می دانش خود را به اشتراک می

 .دکنن ها بیان می شود. دانش را تابعی از اطالعات، فرهنگ و مهارت دانش جدید حاصل می

 

 ارتباط بین داده، اطالعات، دانش( 6-2شکل

                                                             
1 Knowledge 
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 تفاوت اطالعات و دانش -2-2-2

های انباشته شده را به خود گرفته و غالباً اعداد و  اطالعات معموالً شکل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره

کـه از  کنـد کـه بزرگتـر از آن چیـزی اسـت       ها را در شکلی خالصه شده تلفیق و معنایی را آماده می گزاره

پردازان و دست اندرکاران دانش همگی بر این باورنـد کـه ایـن    گردد. ولی نظریه های خام مکشوف می داده

 نمایـد )عبـداهلل و   های اطالعات و دانش را بیان میبرخی از تفاوت 0-1اطالعات است، نه دانش. در جدول 

 (.111،ص0551، 1سالماتم

 (.631،ص2666سالماتم ، )عبداهلل و تفاوت اطالعات با دانش6-2جدول 

 اطالعات دانش

 های پردازش شده داده اطالعات قابل بکارگیری

 دهد فقط حقایق را به ما می کند بینی شده را فراهم می های پیش گیری بینی کردن یا تصمیم امکان پیش

 آید درمیبه سادگی بطور مکتوب  توان آن را بیان کرد انتقال آن به دیگران دشوار است و به سختی می

 روشن، قطعی، ساختار یافته و ساده  به هم پیچیده، نامشخص و نیمه ساختار یافته است

در ارتباط بین افراد قرار دارد، درک مستقیم بر اساس تجربه، توانایی افراد 

 باشد ها میها و مشکالت و پاسخبرای مقایسه وضعیت

سازی و  با روش گردآوری، تصحیح، زمینه

 آید اطالعات بدست میمحاسبه 

 بستگی به مالک آن ندارد به مالک آن بستگی دارد

 

 مدیریت دانش و تعاریف آن -2-2-9

ها به مدیریت دانش را می توان مفهومی برای توصیف فرآیندهایی دانست که ازطریق آن سازمان

دستیابی به مزیت رقابتی  شناسایی، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و تسهیم دانش با هدف خلق ارزش و 

های دانش مشهود و به پردازند. مدیریت دانش به عنوان یک روش برای کنترل و هدایت داراییمی

                                                             
1 Abdullah; Selamatm 
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شود، به نحوی که با بکارگیری دانش داخل و خارج  سازمان، تولید خصوص نامشهود سازمان شناخته می

 (. 0555، 1د ) ونرامدانش، ارزش آفرینی، نوآوری و بهبود را درسازمان تسهیل نمای

ها در شرایط رقابتی و عصر اطالعـات  ترین عوامل مؤفقیت شرکتمدیریت دانش سازمان یکی از مهم

است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سـازمان هـا،  مرتبـاً دانـش موجـود خـود را       

و نیز به عنوان شاخصی بـرای درجـه   ی فکری سازمان ی بخشی از سرمایهکنند و به منزلهاندازه گیری می

کنند. این مؤسسات، استقرار مدیریت دانـش درسـازمان را   های خود منعکس میها درگزارشبندی شرکت

دانند. مفاهیم نهفته در مدیریت که به طـور عملـی مـورد    به عنوان بخشی از استراتژی سازمان ضروری می

، تغییرات سازمانی، یادگیری سازمانی، حافظه سـازمانی  گیرند؛ شامل دانش، هوش، نوآوریاستفاده قرار می

هـای  علمی نقـش مهمـی در نظریـه   های  های مدیریتی و نظریهمی باشد. روش های دانش محورو سازمان

عمیـق از تحقیقـاتی کـه در     کنند. بیشتراین تـأثیرات ژرف و یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی بازی می

روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سازمانی، منابع سازمانی، علوم کـامپیوتر  های علوم مدیریت، علوم حوزه

(. مدیریت دانـش بـه عنـوان یـک     0،1315) دسلر های اطالعاتی انجام شده، حاصل گردیده استو سیستم

مند دانش اسـت، کـه در نهایـت بـه توسـعه سـازمان بـا        ابزار مدیریت، مسئول پیاده سازی و ارزیابی هدف

-شود. جهت پیاده سـازی اسـتراتژی  دانش داخلی و خارجی برای افزایش کارآیی الزم منجر میاستفاده از 

انسانی، سازمانی و تکنولوژیکی مناسب برای بهینه نمـودن  های  های دانشی، مدیریت دانش تمامی ظرفیت

 (.1315گیرد ) اخوان و باقری، رقابت و ارتقای استعداد جمعی در سطح سازمان را به کار می

، ذخیـره سـازی، بازیـابی و توزیـع دانـش افـراد       ءوهمکاران مدیریت دانش را فرآیند احصـا  3لیناسگ

   اند. ها ذکر کردهگیریسازمان برای استفاده دیگران به منظورارتقاء کیفیت و یا کارآیی تصمیم

                                                             
0- Wunram, Michel 
2 Dslr 

3- Gelinas et al 
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Abstract: 
     The aim of this study was the relationship between knowledge management and organizational 

culture with organizational entrepreneurship; the method of this research was descriptive 

correlation type. Statistical population of the present research were teachers of primary schools in 

Amlash city included 500 people with sample volume 230 people according to Morgan table. The 

present study was analyzed with Lisrel and SPSS 22 software. In order to collecting data in this 

study, there has been used from questionnaire including knowledge management of Hemmati 

(1389), organizational culture of Queen and Gart (1991) and entrepreneurship’s questionnaire of 

organization based on model of Baringer and Blodorn (1999). In order to analyzing research there 

had been used from statistical tests such as range factor analysis in order to determining constructs 

validity and structural equation modeling and t test for measuring variable effectiveness. The 

results indicate that knowledge management has a direct effect on organizational management that 

is 69% and it is positive and significant in 0/001 level. Direct effect of knowledge management on 

organizational entrepreneurship is %59 that it is positive and significant in 0/001 level. Direct 

effect of organizational culture on organizational entrepreneurship is %34 that is positive and 

significant in 0/001 level. Indirect effect of knowledge management on organizational 

entrepreneurship with mediation of organizational culture was 23% that it was positive and 

significant in 0/001 level. With regard to findings of this study, it can be said that organizational 

culture has had the role of mediator in the relationship between knowledge management and 

organizational entrepreneurship. 
Keywords: Knowledge management, Organizational culture, Organizational 
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