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، شناسایي نقش یادگیری سازماني و رهبری دانشیي در پییش بینیي کیارآفریني سیازماني      حاظر هدف از تحقیق

همبسیتگي اسیت. جامعیه آمیاری پیژوهش      ز نوع ا، توصیفي هادادهبوده است. پژوهش حاضر به لحاظ شیوه گردآوری 

نفیر بیوده کیه، بیر اسیال جیدول        477شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش و ناحیه یک و دو اردبیل به تعیداد  

ی الزم با اسیتفاده از سیه   هادادهنفر از بین این جامعه به صورت اتفاقي انتخاب شدند.  230ای به حجم مورگان نمونه

و کارآفریني سازماني مدل 2004؛ رهبری دانشي مدل ویتاال 2001دارد) یادگیری سازماني مدل نیفه، پرسشنامه استان

، 97/0، رهبیری دانشیي   93/0( با روایي تاییید شیده و پاییایي بیه ترتیید: ییادگیری سیازماني        2003مارگریت هیل، 

ي، جنسییت، سیابقه خیدمت، سیطح     آوری و در دو سطح توصیفي) جداول توزیع فراوانجمع 97/0کارآفریني سازماني 

رگرسییون( توصییو و    آزمیون 1،2،3ای و فرضییات  تیک نمونیه   تي 1،2،3های تحصیالت( و استنباطي) تحلیل سوال

تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین یادگیری سیازماني و رهبیری دانشیي بیا کیارآفریني سیازماني در سیطح        

 ( رابطه معناداری وجود دارد. >p%5خطای)

 

 : یادگیری سازماني، رهبری دانشي، کارآفریني سازمانيهاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

ی امروزی در محیطي پویا، پرابهام و متحول فعالیت مي کنند. در دنیای متحیول امیروزی   هاسازمان

ت، پاسخ داده یا در مقابل تغییرات، حالت انفعالي به خیود گیرنید از قافلیه    نتوانند به تغییرا هاسازماناگر 

عقد مي مانند. به عبارت دیگر، شرکت ها یا باید به نوآوری بپردازند یا محكوم به فنا هستند. دست ییابي  

به نوآوری نیز مستلزم وجود کارآفرینان سازماني در شیرکت هیا و مسسسیات اسیت )هیادی زاده مقیدم و       

با افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بي اعتمادی نسبت به شییوه هیای میدیریت     (.1384ي، رحیم

جیدی   هیا سیازمان و نیز از دست دادن بهترین نیروهای کاری ضرورت کیارآفریني در   هاسازمانسنتي در 

کننید و   تغیییر  محیی   تغیییرات  بیا  بایید  حییات  ادامه و بقا برای باز یک سیستم عنوان به هاسازمان است.

توانند ضرورتها و یي ميهاسازمانفق  برود. تغییرات پیشواز به که بود خواهد موفق سازماني .متحول شوند

تغییرات محیطي را به موقع پیش بیني نمایند و بقای خود را در محی  دائما متغییر ادامه دهنید کیه بیر    

رسیدن بیه بالنیدگي    هاسازمانرگ تمامي یادگیری سازماني تمرکز و تاکید کنند. امروزه یكي از اهداف بز

باشد, این امر اهمیت یادگیری سازماني و پیشرفت دانش را در تیک  سازماني به منظور ارتقاء سوددهي مي

دهد. لذا ایجاد شرای  مناسیبي کیه افیراد بتواننید در آن بیاموزنید و      تک افراد سازمان به وضوح نشان مي

تواند اولیین و مهمتیرین گیام در ایین     نواقص آن را بر طرف سازند ميهای خود را ارزیابي کنند و آموخته

هیای  ها بیدون نوسیازی رویكیرد و شییوه    ( معتقد است که سازمان2003(. گلن)1390، راستا باشد)دارابي

توانند با محی  ارتباط برقرار کرده و پاسخگوی شیرای  و مقتیییات خیود باشیند. لیذا      رهبری خود, نمي

هیا  های سنتي آن نیاز دارند.یكي از این شیوهبه جای شیوه های نوین رهبریون به شیوهها هم اکنسازمان

رهبری دانش است. رهبری دانشي به دنبال لحاظ کردن عواملي است که به طور دروني رهبران سازمان را 

راد مبتكیر و  ای اثر بخش و متناسد با شرای  و اقتیائات محیطي عمل کنند و افانگیزاند تا به گونهبر مي

 خالق در مقابل تغییرات محیطي تربیت کنند.

تیرین راهبردهیای بنییادی در    با توجه به اهمیت کارآفریني و مطرح بودن آن به عنوان یكي از اصلي

عصر عصر مدرن امروزی از یكسو و نقش و جایگاه خطیر یادگیری در ایجاد زمینه کارآفریني و فكر نیو در  
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سویي دیگر، در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین یادگیری سازماني ورهبری سازمان و رهبری دانش از 

 شود.دانش با کارآفریني سازماني پرداخته مي

 بیان مسأله -1-2

در حیال تحیول    یایی کننید. در دن يم تیابهام و متحول فعالپر ا،یپو يطیدر مح یامروز یهاسازمان

به  يحالت انفعال راتییدر مقابل تغ ایمناسد گرفته،  میتصم راتییها نتوانند در برابر تغاگر سازمان ،امروز

دسیتخوش   ایی بپردازنید   یوآوربه نی  دیبا ایها سازمان گر،ینخواهند کرد. به عبارت د شرفتیپ رند،یخود بگ

 . کیارآفریني اسیت  يسیازمان  نیان یمستلزم وجیود کارآفر  زین یبه نوآور يابینامناسد باشند. دست راتییتغ

بسییار   وری سیهم و بهیره  رقابیت  شیغل،  ایجاد پژوهشي، نوآوری کارایي ،مدیریت رهبری، لحاظ به کماکان

 و رشید  کیه  نمود بیان توانمي واقع در(.2008، 1پاترا، آیوی دارد )لوتانز، توسعه اقتصادی و رشد در مهمي

 و منیابع  کلیه مسثر و صحیح به کارگیری در گرو ..نظامي و اجتماعي،آموزشي، صنعتي، هایسازمان توسعه

 و مهیم  عامل کارآفرین انساني منابع دیگر عبارت به و است انساني کارآفرین منابع ویژه به موجود، امكانات

 (.2004, 2هستند)کریستنس هاسازمان پیشرفت تأثیرگذار بسیار

 ای دراقتصاد جهاني برای اقتصاد کشیور توسعه پایدار کشورکه جایگاه شایستهدستیابي به آرمانهای 

توسیعه کیارآفریني    اجیرای راهبیرد   فق  با حل مشكالت فعلي جامعه و دولت، طورهمین و کندم ميفراه

-ها را ناپذیر نیست و تالشامكان هافبدون یک برنامه جامع توسعه کارآفریني تحقق هد است. پذیرامكان

دگي مشكالت را اضافه دهد و حجم و پیچیگذارد و با ادامه وضع موجود همچنان منابع را هدر ميکام مي

منطبق یادگیری سازماني  وجود ،ينیرشد کارآفر یالزم برا یاز ابزارها (.1389الواني, رودگردنژاد, (کندمي

هیا دارد، در نتیجیه بیه    یادگیری سازماني تاثیر مثبت روی نوآوری در سازماناست. يسازمان ينیبا کار آفر

با یادگیری سیازماني رابطیه نزدییک دارد)توحییدی و      کند. نوآوریاخذ مزیت رقابتي بلند مدت کمک مي

 (.1392جباری، 

                                                 
1. Avey, Luthans & Patera 

2. Greistens 
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تواند بیا تغیییر مبیارزه کنید. ییادگیری      سازماني که ظرفیت یادگیری خود را توسعه نداده باشد نمي

شودکه سازمان مزیت رقابتي خود را به دست آورده و حفظ کند) سرعت تغییر را افزایش داده و باعث مي

 (. 1390ر، شاهین و فخیمي آذ

های آموزشي از جمله مدارل که یكي از تولید کنندگان دانش و اطالعیات وگسیترده تیرین    سازمان

روند از تغییرات عصر حاضر مصون نبیوده، بایید از راه ییادگیری همیشیگي،     نهاد تولید دانایي به شمار مي

 (.1385افراد را برای رویاروی با تغییرات آماده نمایند)سبحاني نژاد، 

ها، به این نتیجه در پژوهشي با عنوان یادگیری سازماني، مشكالت و برخي راه حل (2004) 1ارونینژ

 راهیي بیرای رسییدن بیه کیارافریني      های یادگیری سازمان ومكانیزم اصول و دست یافت که مي توان از

 (؛2005)5(؛ مگیدادی 2006)4گیان گیوآن گیاه  (؛2003)3لیوچیوبي  (؛2008)2لمسا درسازمان استفاده کرد.

( 1392( در همین راستا به نتایج مشابهي دست یافتند)مرعشیان, صفرزاده, 2006)7(؛ تومال2006)6کني

. 

ها، خالقیت کنندگان دانش و ابداع ارزشاز عوامل دیگری که برای ترغید کارکنان به رقابت با فراهم

، 8ری دانشیي اسیت )تسین    های جدید مسثرنید، رهبی  ها و سیستمپذیری و معرفي روشو نوآوری، ریسک

در ارتقای یادگیری سازماني، دانش سازماني وعملكرد سازماني ایفا  (. رهبری دانشي نقش مهمي را2010

 (.2009, 9کند)الکشمنمي

ها و مراکز آموزش عالي از ضرورت دو چندان بررخوردار امروزه با توجه به رهبری دانشي در دانشگاه

توان با اتخاذ تدابیری، نیروی انساني سازی و ترغید کارکنان، ميي، توانمندبخش است، زیرا عالوه بر الهام

هیا تلفییق کیرده و از ایین راه بیه اهیداف از پییش تعییین شیده دسیت           ی فكری را در دانشگاهو سرمایه

 (.2010یافت)تسن ، 

                                                 
1.Jarvinen 

2.Lamsa 
3.Liuo&Choi 

4.Gohguangan 

5.Migdadi 

6.Kenny 

7.Thomas 
8.Tseng 

9.Lakshman 
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آن اسیت  ها به موضوع رهبری دانشي تمایل نشان دهند ترین عللي که موجد شده تا سازماناز مهم

کیفییت   دانش کارکنان راپیش از ترک احتمالي سازمان گردآوری وذخیره میي نمایید.   که رهبری دانشي,

بیه راهكیار    و از طریق افزایش سیطح آگیاهي سیازمان نسیبت     بخشدمي بهبود ارایه خدمات به مشتری را

 ،1ج نشوند)ویدیانتوی رقابت خارکند از گردونههای رقید، به سازمان کمک ميمحصوالت عملكرد سازمان

 با توجه به ارتباط بین این سه مقوله و ضرورتشان محقق در پي پاسخ به این سوال است : (.2011

 آیا یادگیری سازماني و رهبری دانشي, کارآفریني سازماني را پیش بیني مي کنند؟

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-3

مكانیات موجیود در ایین کشیورها و     افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشید, کیاهش منیابع و ا   

پیدایش نیازهای اجتماعي و اقتصادی جدید توجه نهادها و سازمانها را در این کشورها بیه چیاره اندیشیي    

ترین مشكالت فراروی جوامع در حال توسعه و معطوف کرده است. برا اسال آمارهای موجود یكي از مهم

هایي که برای رفع این مشكل ارائه شده است حلهکشورهای صنعتي مشكل بیكاری است که از مجموع را

شود, که بیه عنیوان موتیور توسیعه اقتصیادی کشیورها در ایجیاد        اصطالحا کارآفریني سازماني خوانده مي

(. اهمیت و 1389اشتغال و رفاه اجتماعي و سیاسي نقش مهمي داشته باشد)کوشكي جهرمي و همكاران، 

اظ کامال محسیول شیده اسیت کیه در آن کارکنیان بیه خیدمات و        قابلیت کارآفریني سازماني از این لح

(.کیارآفریني  1391محصوالت ارایه شده توس  سازمان ارزش نویني مي بخشند )حیدری نژاد و همكاران، 

(؛ از ایین رو در  1383اسیت)فی  بخیش،   بیازار  حال حاضر موثرترین روش برقراری ارتباط بین علیم و  در

تاز است که از دانش آموختگاني برخوردار باشند که بتوانند با خالقیت  شای پیعرصه نوین رقابتي جامعه

های خالقانه خود به کسد وکار بپردازند و کیارآفرین  و نوآوری منابع تولید را گردآوری کنند و با کوشش

آموزان، باعیث جنیبش فكیری بیرای     (.رشد و پرورش روحیه کارآفریني در دانش1383باشند)هزارجریبي،

تواند به طرح شغلي تبدیل شیود )صیمدی,   های نو ميشودکه این ایدهها و اندیشه های نو ميایدهآفریدن 

(.اگر روح کارآفریني شاگردان با ارائه برنامه های مناسد درسیي در میدارل بییدار شیود     1385اصفهاني, 

ار خواهنید  مسیرهای ترقي را با دید روشني طي خواهند نمود و در تمام مدت تحصیل به فكر کسد و کی 

                                                 
1.Vidianto  
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هیای  اندیشند کیه مولید شیغل   بود و از فكر شغل های ثابت و مشخص بیرون خواهند آمد و به اهدافي مي

 (.1390 ،اشتری ،جدید است)داودی

کنید  های بیشتری در آنها ایجاد ميلذا یادگیری سازماني معلمان وکارکنان را ورزیده ساخته، توانایي

آموزان را به نحو مطلوب تری برآورده کند کیه ایین امرکسید    دانششود نیازهای جامعه و و این باعث مي

 (.1385،به ارمغان مي آورد)سبحاني نژاد هاسازمانمزیت رقابتي پایدار را برای 

یادگیری سازماني به هماهن  شدن سازمانها ازجمله سازمانهای آموزشي بیا تكنولیوژی و پیشیرفت    

گ تمامي سیازمانها رسییدن بیه بالنیدگي سیازماني بیه       کند. همچنان که اهداف بزرهای جدید کمک مي

دهي و رضایت شغلي مي باشد، این امر اهمیت یادگیری سازماني وپیشرفت دانش را در منظور ارتقاء سود

 (.1390تک تک افراد سازمان به وضوح نشان مي دهد)دارابي،

گیری سیازماني عیاملي   ییاد  ( در پژوهشي در ارتباط با یادگیری سازماني نشان داد کیه 2009)1یاکل

تعیین کننده در عملكرد دراز مدت و بقای سازمان است و بین یادگیری سازماني و سطوح خود کارآمدی 

هایي که نهایتا منجر به توسعه کارآفریني سازماني مي گردد رابطه وجیود دارد. از آنجیای   شغلي و فعالیت

رقابتي برای سازمانها است , موفقیت سازمانها که کارآفریني سازماني یكي از عوامل اساسي در خلق مزیت 

 (.2009 ،2ی رقابت امروز منوط به رهبری صحیح این مفاهیم است. )الکشمن وپارنتدر عرصه

. دانش (1389،های آموزشي از حساسیت خاص برخورداراست)میرکماليدر مدیریت سازمانرهبری  

 يارزشی  جادکننیده یحفیظ دانیش ا   و رهیذخ شود, يمحسوب م يرقابت تیکسد مز یدیبه مثابه منبع کل

رهبیری دانشیي    (.2000، 3یشیود)بر يمی  منجر ينیبه حفظ کارآفر ارزش خود نیسازمان است که ا یبرا

موجد, تشخیص کمبودها در دانش سازماني، رضایتمندی مشتریان و کارکنان و بروز رشید و خالقییت و   

ه به رهبری دانشي در مراکز آموزشي از ضیرورت و  تسریع انتقال دانش بین کارکنان مي شود. امروزه توج

آفیرین در جامعیه نییروی انسیاني و دانیش      ترین عنصر نقش اهمیّت دو چندان برخوردار است، زیرا عمده

نهفته در ذهن این منبع ارزشمند است که هر چه از دانش باالتری برخوردار باشند جامعه آموزشیي بهتیر   

 (.2010ن تولید علم و فناوری در جامعه است، دست یابند )تسن ، توانند به رسالت خویش که همامي

                                                 
1.Yakel  
2.Lakshman& Parent  
3.Beri  
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 اهداف پژوهش-1-4

 اهداف کلی-1-4-1

 تعیین وضعیت یادگیری سازماني، رهبری دانشي و کارآفریني سازماني -1

 ی یادگیری سازماني و رهبری دانشي با کارآفریني سازماني.تعیین رابطه -2

 اهداف جزئی-1-4-2

 یادگیری سازماني.تعیین وضعیت  -1

 تعیین وضعیت رهبری دانشي. -2

 تعیین وضعیت کارآفریني سازماني. -3

 آفریني سازمانيتعیین رابطه بین یادگیری سازماني و رهبری دانشي با کار -4

 آفریني سازمانيهای یادگیری سازماني با کارتعیین رابطه بین مولفه-5

 آفریني سازمانيبا کار های رهبری دانشيتعیین رابطه بین مولفه -6

 سؤاالت اختصاصی-1-5

 باشد؟های آن چگونه ميوضعیت یادگیری سازماني و مولفه -1

 باشد؟های آن چگونه ميوضعیت رهبری دانشي و مولفه -2

 باشد؟های آن چگونه ميوضعیت کارآفریني سازماني و مولفه -3

 زماني رابطه وجود دارد.آفریني سابین یادگیری سازماني و رهبری دانشي با کار -4

 آفریني سازماني رابطه وجود دارد.های یادگیری سازماني با کاربین مولفه -5

 آفریني سازماني رابطه وجود دارد.های رهبری دانشي با کاربین مولفه -6

 تعریف مفهومی و عملیاتی-1-6

گییرد و منجیر بیه    میي های کارآفرینانه است که در یک سیازمان شیكل   کارآفریني سازماني: فعالیت

 (.2003, 1شود)آنتوتیک و هیسریچگذاری و در آمدهای جدیدی برای آن ميسرمایه

                                                 
1. Antonic& Hisrich 
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در این پژوهش منظور از کار آفریني سازماني نمره ای است که هیر ییک از کارکنیان از پرسشینامه     

 کارآفریني سازماني هیل کسد مي کنند.

هیای مناسید   هیا, سیاختارها و روییه   كمیل فعالیتیادگیری سازماني: توانایي سازمان برای اجراء و ت

 (.1998 ،1گر و مشوق یادگیری هستند)کهمدیریتي که تسهیل

نمیره ای اسیت کیه هیر ییک از کارکنیان از پرسشینامه         در این پژوهش منظور از یادگیری سازماني

 ( کسد مي کنند.2001یادگیری سازماني نیو )

ردی,عیني و ضمني( که دانش جدید و بیا اهمییت را   رهبری دانشي: هر نگرش یا عملي)گروهي یا ف

در روش هایي که نهایتا تفكر و پیامدهای جمع مي شود, تهییج مي کند تاخلق, تسهیم و میورد اسیتفاده   

 (.2008 ،قرار مي گیرد)میبي وهمكاران

در این پژوهش منظور از رهبری دانشي نمره ای است که هر یک از کارکنان از پرسشینامه رهبیری   

 ( کسد مي کنند.2004نشي ویتاال )دا

 

 

 
                                                 
1.Coh 
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 مقدمه -2-1

ی موجود تكامل هاسازمانی اخیر مفهوم کارآفریني در در طول سالیان گذشته، به ویژه در دو دهه

آفریني و یافته و با عناوین مختلفي از جمله، کارآفریني سازماني، کارآفریني درون سازماني، مدیریت کار

کارآفریني راهبردی شناخته مي شود. به نظر مي رسد که کارآفریني سازماني بیشترین توجه را نسبت به 

پایه گذار کارآفریني سازماني 2(. پینكات2004، 1خود به عنوان یک مفهوم، جلد کرده است )کریستنسن

رای ادامه حیات سازمان معتقد است، کارآفریني سازماني یک انتخاب نیست، بلكه نگرش و وضعیتي ب

است و  هاسازماناست. این بدان معناست که در دوران حاضر، کارآفریني سازماني جانمایه دوام حیات 

(. کارآفریني 1388پدیده ای نیست که بر حسد سلیقه بتوان با آن برخورد کرد )مسمني و همكاران ، 

هایي است که توانایي ها و فعالیتو شامل گرایشدهد سازماني، رفتار کارآفرینانه را در سازمان ارتقاء مي

دهد و شكار فرصت ها و نوآوری ها را تسهیل مي کند )اندرو و سازمان را در مواجهه با خطر افزایش مي

 های که با کارآفریني سازماني رابطه دارد یادگیری سازماني است. یكي از مولفه (.2014، 3همكاران

های متنوع و گوناگون قرار کند هنگامي که سازمانها در معرض محرکیادگیری سازماني پیشنهاد مي

گیرد. این یادگیری برای ای تازه جهت بازنگری در عقاید و مفروضات موجود شكل ميگیرند مجموعهمي

برداری از یک دانش جهت تولید، فرایند و نوآوری سازماني امری ضروری است. بنابراین در خلق و بهره

های کارآفریني سازماني برای ترویج یادگیری سازماني و توسعه دانشي جدید که فعالیتاینجا اهمیت 

های دیگر (. رهبری دانشي از مولفه4Dess et al.، 2003شود)کند، کامال روشن ميمزیت رقابتي ایجاد مي

بری به جای های نوین رهسازمانها هم اکنون به شیوه (2003)5تاثیرپذیر از نوآوری است. به اعتقاد گلن

های سنتي آن نیاز دارند.جهان بیني رهبری دانشي با ویژگیهای نوع رهبری؛ خالقیت؛ عقالنیت؛ شیوه

                                                 
1. Christensen 

2. Pinchot   

3. Andru et al 
4. Dess et al 

5. Glen 
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تواند باتوجه به آوری شناخته شده است؛ که ميواکنش در برابر بحران؛ تغییر؛ الگوی زمان و استفاده از فن

های اساسي و ایجاد جو لوبیتشرای  محی  کنوني، موسسات آموزش عالي را در راستای تحقق مط

 .(1،2006ای در جهت بهبود عملكرد سازماني خود یاری رساند)وکسلرتوسعه

 کارآفرینی سازمانی-2-2

 مفهوم کارآفرینی  -2-2-1

ی کارآفریني پیش از آنكه مفهوم کلي کارآفریني به زبان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع واژه

زدهم میالدی کساني را که در امر هدایت ماموریت های نظامي بودند، کارآفرین شد. در اوایل سده ی شان

هایي مورد اسیتفاده قیرار   مي خواندند. از آن پس در باره دیگر انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت

خت میالدی به بعد، فرانسه در باره پیمانكاران دولت که دست اندرکار سا 1700مي گرفت. از حدود سال 

 (. 1968، 2جاده، پل، بندر و تاسیسات بودند، به کرات لفظ کارآفرین را به کار برده اند )کوچران

 مفاهیم و تعاریف کارآفرینی سازمانی  -2-2-2

دارد بیان میي  3موضوع کارآفریني همیشه با خالقیت و نوآوری عجین بوده است، به طوری که دراکر

ی است که مي توان ادعا نمیود کیارآفریني بیدون آن و خالقییت     وجود نوآوری در کارآفرین بقدری ضرور

(. همچنیین، سیعیدی کییا    10، 1388بدون نوآوری نتیجه حاصل نمي نماید)شیاه حسییني و کاووسیي،    

(، بیان مي دارد: خالقیت یک موهبت الهي است که در فكر، اندیشه، قلم، رفتار و عمل انسان جلوه 1386)

 ، تربیت و تمرین این موهبت الهي فراهم نگردد از یک نعمیت فیوق العیاده    پیدا مي کند و اگر زمینه بس

مهم و حیاتي محروم مانده ایم، چنانچه امروزه اکثر اندیشمندان معتقدند که اسال قدرت انسان ناشیي از  

خالقیت اوست پس مي توان گفت تاریخ تمدن حاصل ثبت توانایي های خالق بشر اسیت و امیروزه همیه    

به خالقیت نیاز مبرم دارند و خالقیت رمز اصلي و اساسي پیشرفت، و میانع وابسیتگي ییک    جوامع بشری 

 (. 1391جامعه پویا است )آقاشیری، 

                                                 
1. Wexler 

2. Cochran, T 

3. Dracker 
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(، یكي از ضرورت های کامیابي نوآفریني و دگرگوني، پاسداری و پشیتیباني  1372به اعتقاد طوسي )

ها به گونه ای ی پاره فرهن ر گاه همههمه پاره فرهن  های سازماني از )دگرگوني و نوآوری( آنهاست. ه

یگانه و بهم بافته از کارهای نو و تازه سازمان پشتیباني نكنند، نمي تیوان بیه کامییابي کیار امیید داشیت.       

ضرورت یگانگي فرهنگي برای نوآفریني زماني افزایش خواهد یافت که یک اندیشیه تیازه بیا روش نیو بیه      

ن نیاز داشته باشد. اگر فرهن  سازماني به درستي پرورده شود و همكاری میان گروه های گوناگون سازما

به حالتي یگانه به پشتیباني از نوآفریني برخیزد، راه دگرگیوني و زاییش اندیشیه هیا و روش هیای نیو در       

 سازمان باز خواهد شد. 

ی هیا سیازمان در طول سي سال گذشته، به ویژه در دو دهه گذشته مفهوم کیارآفریني سیازماني در   

موجود تكامل یافته و با عناوین مختلفي از جمله، کارآفریني سازماني، کارآفریني درون سازماني، مدیریت 

کارآفریني و کارآفریني راهبردی شناخته مي شود. به نظر مي رسد که کارآفریني سازماني بیشترین توجه 

 (. 2004، 1را نسبت به خود به عنوان یک مفهوم، جلد کرده است )کریستنسن

ی کیارآفرین، از مهیم تیرین عوامیل پیشیرفت کشیورهای       هاسازمانکارآفریني سازماني و به تبع آن 

امروزی محسوب مي شود. با توجه به نیاز فعلي کشور برای پیشرفت و توسعه و نییز رسییدن بیه جایگیاه     

راهیاني و  واقعي، کارآفریني سازماني مي تواند کشور را در راه رسیدن بیه ایین امیر مهیم ییاری رسیاند )ف      

(. کارآفریني سازماني عبارت است از شناسایي و بهره برداری از یک فرصت و اطمینان از 1390همكاران، 

اینكه بهره برداری از آن فرصت با یک روش جدید، انحراف از روش قبلي اسیت و بیه موفقییت و تحقییق     

 (. 2005، 2اهداف سازماني منحرف خواهد شد )هینونن و همكاران

-سازماني شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمان که قبالً تاسیس شیده میي   کارآفریني

مي توانند نوآوری های مفید را به وسیله تشیویق کارکنیان بیرای     هاسازمانباشد و به این معني است که 

پیذیری   فكر کردن همانند کارآفرینان توسعه دهند و به آنها برای تعقید برنامه هایشان آزادی و انعطیاف 

بدهند بدون اینكه آنها را در باتالق بوروکراتیک قرار دهند. سازمان کارآفرینانیه ممكین اسیت بیه عنیوان      

سیستم توانمندسازی افراد برای استفاده از فرآیندهای خالق که آنها را برای بیه کیار گیرفتن و نیوآفریني     

                                                 
1. Christensen, K.  A 

2. Heinonen et al 
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سطحي از فعالییت نوآورانیه مطلیوب     فنوني که مي تواند به طور برنامه ریزی شده سنجیده و پر معني در

 هیا سیازمان قادر سازد نگریسته شود. کارآفریني سازماني برای اطمینان از بقاء به وسیله بازسازی عملیات 

تعریو مجدد مفهوم کسد و کار و افزایش ظرفیت های نوآوری و کیفیت مورد نیاز در محی  پویا ضروری 

 (.1392است)مقیمي،

(، کارآفریني سازماني را فعالیت های کارآفرینانه مي دانند که 2003) 1یچهمچنین، آنتونیک و هیسر

 در یک سازمان شكل مي گیرد و منجر به سرمایه گذاری و درآمد های جدیدی برای آن مي شود. 

بر این باورند که فرهن  در توسعه کارآفریني از جایگاه واالیي برخوردار است؛ چیرا   2ورنون و ورتزل

ن کننده نگرش های افراد در جهت آغاز فعالیت کارآفرینانه است. اگر سازماني قصید دارد  که فرهن  تعیی

به سازماني کارآفرین مبدل شود، باید فرهن  کل سازمان با فیای کارآفرینانه متناسد شود، که البته این 

 (. 1383امر در کوتاه مدت امكان پذیر نیست )مقیمي، 

ل مهم و بسیار موثر در شناسیایي، توسیعه، بهبیود و نگهیداری     فرهن  سازماني مناسد یكي از عوام

 (. 1388ی کارآفرین است )صمد آقایي، هاسازمان

 انواع کارآفرینی سازمانی - 2-2-3

 بر اسال نظریه دیوید جانسون، کارآفریني سازماني را مي توان به سه بخش تقسیم کرد:

ني توس  فرد یا گروه داخل یک سازمان کارآفریني درون سازماني: هنگامي که فعالیت کارآفری -1

 انجام گیرد به آن کارآفریني درون سازماني مي گویند.

کارآفریني سازماني: محصوالت یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهن   -2

کارآفرینانه در یک سازمان به ظهور مي رسد. به عبارت دیگر، مجموعه فعالیتهایي است که از منابع و 

 حمایت سازماني به منظور دستیابي به نتایج نوآورانه استفاده مي کند.

کارآفریني گسترده: با ایجاد فرهن  مي توان از نوآوری و کارآفریني در سازمان حمایت کرد تا  -3

افراد هم یک نوع احسال تعلق خاطر نسبت به سازمان خویش به وجود آید و هم در حوزه کاریشان 

 تشویق شوند.
                                                 
1. Antonic & Hisrich 

2. Vernon & Vertzel 
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ي مخاطره آمیز سازماني: این فعالیت در دوره هایي است که سازمان نیازمند شایستگي کارآفرین -4

مي باشد و در صورت نیاز اگر امكان پیش افتادن از رقبا وجود داشته باشد، ضروری خواهد بود ) احمدپور 

 (.1383داریاني، 

 ابعاد کارآفرینی سازمانی -2-2-4

 بعد: برای شكل گیری کارآفریني در سازمان پنج

 کارآفریني سخت؛ .1

 خالقیت؛ .2

 پارادیم مخاطره پذیری؛ .3

 ارایه ایده و طرح ؛ .4

 (.91کارآفریني نرم وجود دارد که وجود این ابعاد برای سازمان ضروری است)پرتونیا، .5

 ینکارآفر یهاسازمان یها یژگیو - 2-2-5

 ی کارآفرین عبارتند از:هاسازمانهشت ویژگي کلیدی 

 اجمي:اصرار در استراتژی ته -1

ی موفق نوآور و مبتكر هستند. آنها به جای نشان دادن واکنش در برابر رویدادها و داشتن هاسازمان

 حالت انفعالي مي کوشند پیش فعاالنه و تهاجمي عمل کنند.

 صمیمیت با مشتریان:-2

در سخن گفتن با مشتریان با هدف آگاهي از خواستها انتظارات و دیدگاههای آنها از رموز موفقیت 

 کسد و کار است.

 آزادی عمل و کارآفریني:-2

ی کارآفرین، مدیران اجرایي افراد را تشویق مي کنند که در چارچوب چشم انداز هاسازماندر 

سازمان رهنمودها و استراتژی های موجود مسسولیت تصمیمات را متقبل شوند.این به آن معني است که 

ن از آنچه در سازمان مي گذرد آگاهند و در تفسیر و تحلیل یي اطمینان دارند کارکنانشاهاسازمانچنین 

 برنامه ها و اقدامات سازمان به ویژه در مورد مشتریان سهیم شده اند.
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 تأکید بر ارزش های سازمان:-4

ی موفق همه با فلسفه و ارزش های سازمان آشنا هستند و وظیفه خود مي دانند هاسازماندر 

مشتریان و همكاران به ویژه افراد تازه استخدام شده برسانند. در این باره باورهای سازمان را به آگاهي 

 اندازه سازمان چندان مهم نیست.

 تأکید بر فعالیت های تخصصي خویش:-5

 اند.کنند که درآن متخصص وکارآزموده شدههایي تأکیدميتانجام فعالی برهای موفق معموالًسازمان

 ساختار ساده و نیروی کار اندک-6

از ویژگي های سازمان کارآفرین برخورداری از ساختاری ساده است ساختاری که انجام کار را تسریع 

 و تسهیل نماید.

 افزایش بهره وری از مجرای کارکنان:-7

ها در از ویژگي های سازمان کارآفرین توجه به نقش یک یک افراد در کل سیستم و تشویق موفقیت

ی کارآفرین مي دانند که اگر موفقیتي حاصل شده ناشي از هامانسازهر کجای سازمان است. مدیران 

 تالش و نوآوری کارکنان بوده است.

 اعمال کنترل بر ارزش ها و تأمین مالي:-8

ی کارآفرین بر این باورند که کارکنان رو در رو با مشتریان باید از اختیارات الزم در مراحل هاسازمان

ین حال که سازمان هم باید کنترل دقیقي بر ارزش ها و نحوه تامین تصمیم گیری برخوردار باشند. در ع

دهند تا آنچه را که شایسته مي مالي منابع اعمال کند. در واقع، مدیران کارآفرین به افراد آزادی عمل مي

 (.1383رسانند)کارت رایت ، دانند به انجام مي

 عوامل موثر برکارآفرینی سازمانی -2-2-6

 وامل موثر بر کارآفریني سازماني را در سه عامل زیر دسته بندی مي کند:(، ع1383مقیمي )

عوامل ساختاری کارآفرینانه: شامل مواردی از قبیل ساختار سازماني راهبرد سازماني حقوق و -1

دستمزد سیستم مالي و بودجه ای سیستم اطالعاتي سیستم تحقیق و توسعه سیستم کنترل و نظارت 

 و فرآیندها و روش ها.سیستم منابع انساني 
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عوامل رفتاری کارآفرینانه: شامل مواردی از قبیل فرهن  سازماني، انگیزش نیروی انساني سبک -2

 رهبری، ویژگي های کارکنان و مدیران آموزشي، منابع انساني و سیستم ارتباطات انساني.

-رجوع محی  سیاسي عوامل زمینه ای کارآفرینانه: که شامل مواردی از قبیل ارتباط با ارباب-3

 فرهنگي و محی  اداری. -قانوني محی  اجتماعي

 کارآفرینی از دیدگاه مدیریت -2-2-7

همزمان با شكل گیری شرکت های بزرگ و نفوذ آن ها بر بازار های جهاني از یک طرف و مواجهه 

د از طرف آنها با کارآفرینان و موسسان شرکت های کوچک که به نوعي رقید آنها نیز محسوب مي شدن

دیگر و نیز شروع مطالعات مرتب  با کارآفریني و طرح مسایلي نظیر وظیفه کارآفرینان در شرکت های 

پس از تاسیس، مشاهده اقدامات کارآفرینانه از سوی شرکت های بزرگ، تغییر ساختار مالكیت شرکت ها 

ای اداره کنندگان شرکت ها و و برگرداندن بخشي از مالكیت آنها به مدیران در راستای ایجاد انگیزه بر

، کارآفریني جزیي از رفتار 1970قرار گرفتن ویژگي نوآوری در مرکز ثقل کارآفریني، از اواس  دهه 

مدیران در نظر گرفته شده و به سطح مطالعات سازماني نیز کشیده شده است. به عالوه اینكه، با مطرح 

موقعیتي و وضعیتي در مطالعات کارآفریني، در شدن رویكرد کارآفریني اقتیایي و لحاظ کردن عوامل 

واقع از کارآفریني به عنوان یک استراتژی نوین جهت دست یابي به نوآوری، موفقیت، رشد، بقا و دیگر 

 (.2008، 1مزایای مرتب ، در شرکت های بزرگ یاد مي شود )فارنهام و باچتیار

 اجزای کارآفرینی سازمانی-2-2-8

که از عناصر مختلفي تشكیل شده است، مهم ترین اجزای فرایند کارآفریني فرایندی است 

 ( نشان داده شده است. 4-2کارآفریني در نمودار شكل )

کارآفرین: فردی است که به صورت آگاهانه تصمیم مي گیرد و کسد و کار مخاطره آمیز جدیدی -1

 را آغاز مي کند و کلیدی ترین جز فرایند کارآفریني است. 

                                                 
1. Furnham, A., Bachtiar, V 
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های زیادی در جامعه برای کسد و کار وجود دارد؛ ولي کارآفرین با تجزیه و  فرصت: فرصت-2

تحلیل و شناسایي موقعیت های بازار، فرصت هایي را که از ظرفیت باالیي برخوردارند، برای شروع کسد 

 و کار خود بر مي گزیند. 

چه نوع ساختاری ساختار: کارآفرین برای انجام کسد و کار خود باید مشخص سازد که در قالد -3

 )به صورت فردی، شراکتي، یا شرکتي( مي خواهد فعالیت خود را آغاز کند.

 منابع: منابع مالي و انساني، شناسایي و حمایت سرمایه گذاران جلد مي شود. -4

استراتژی و برنامه های کسد و کار: اهداف کلي، استراتژی ها و برنامه های تفصیلي کسد و کار -5

 (.85، 1) احمدپور داریاني و همكارانتعیین مي شوند 

 

 

 

 

 

 

 (85،27: فرایند کارآفرینی)احمدپورداریانی و همکاران،1-2نمودار

 مزایای کارآفرینی -2-2-9

 دستمزد: عایدی شما قطعاً بیشتر از هنگامي است که برای دیگران کار مي کنید.  -1

 تگي نیزامنیت به همراه دارد. وکارشخصي برای چند سال پیاپي،درزمان بازنشسامنیت:ادامه کسد -2

 شود. رود.به مروززمان شرکت باارزش ميشرکت شما،ارزش آن باال ميایجاد دارایي:بارشدوسوآوری -3

مزایای جنبي:مثل خودرویي با مقاصد کاری، وام کوتاه مدت، بیمه عمر، پرداخت هزینه های  -4

 تفریحي. 

فرمای خودتان هستید. با رونق کار استقالل: سرنوشت شما به دست خودتان است. رئیس و کار -5

 نگراني های مالي شما از بین مي روند. 

                                                 
1. AhmadpurDaryani et al 

 اجزای فرایند کارآفریني

 کارآفرین

 فرصت

 استراتژی

 منابع

 ساختار



17 

 

 

 

 

 

Family name: Dadjuyi                                     Name:  Azadeh 

Title of Thesis:  The Role of Organizational Learning and Knowledge Leadership in 

Predicting Organizational Entrepreneurship 

Supervisors:  Mahdi Moeinikia (Ph.D) - Adel Zahed Babolan (Ph.D) 

Advisor: Isa Samari (Ph.D)  

Graduate Degree M.A.  

Major:  Educational Sciences           Specialty:  Educational Management    

University: Mohaghegh Ardabili     Faculty:  Educational sciences and Psychology  

Graduation date: 2017/09/16              Number of pages: 89 

Abstract:  

The purpose of this research was to identify the role of organizational learning and 

knowledge leadership in predicting organizational entrepreneurship. The present study is 

descriptive and correlational in terms of collecting data. The statistical population of the 

study consisted of the employees of the General Education Department and Ardebil 1 and 

2 districts of 477 people who were randomly selected based on the Morgan table. A 

sample of 230 people from this society was randomly selected.Data were gathered using 

three standard questionnaires (Organizational Learning of the Neife Model, 2001; 

Knowledge Leadership of the Vitala Model 2004 and Organizational Entrepreneurship of 

the Marguerite Hill Model, 2003) with validated validity and reliability, respectively: 

organizational learning 0.93, knowledge leadership 0.97, Organizational Entrepreneurship 

0.97 was collected and analyzed in two descriptive levels (frequency distribution tables, 

gender, service record, educational level) and inferential (single-sample questionnaire 

analysis 1,2,3 t and hypothesis 1,2,3 regression) And analyzed.The results of the research 

showed that there is a significant relationship between organizational learning and 

knowledge leadership with organizational entrepreneurship at the error level (p> 0.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Organizational Learning, Knowledge Leadership, Organizational Entrepreneurship 

 



18 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences and Psychology 

Department of Educational Sciences 

 

Thesis is approved for the degree of M.A. 

In Educational Management 

 

 

Title: 

The Role of Organizational Learning and Knowledge Leadership in 

Predicting Organizational Entrepreneurship 

 

 

Supervisors: 

Mahdi Moeinikia (Ph.D) 

Adel Zahed Babolan (Ph.D) 

 

Advisor: 

Isa Samari (Ph.D) 

 

By: 

Azadeh Dadjuyi 

 
 

Sep 2017 

 


